
   

زايد للإ�سكان ي�سلم 1726 مواطنا م�ساكنهم اجلديدة 
يف دبي وراأ�س اخليمة وعجمان قبل نهاية 2021 

•• دبي -وام:

اأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية - ممثلة يف برنامج ال�شيخ زايد 
التي  اجل��دي��دة  م�شاكنهم  مواطناً   1726 ت�شليم  ع��ن   - للإ�شكان 
مت اإجنازها يف اإم��ارات دبي وراأ���س اخليمة وعجمان قبل نهاية العام 

اجلاري وذلك بتوجيهات من قيادة الدولة الر�شيدة .
الطاقة  وزي��ر  املزروعي  فار�س  فرج  بن حممد  �شهيل  وك�شف معايل 
خلل  �شيبا�شر  للإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  اأن  التحتية  والبنية 
ح�شب  وذل��ك  امل�شتحقني  للمواطنني  امل�شاكن  ت�شليم  املقبلة  الفرتة 
ت�شليمها  �شيتم  التي  الفلل  ع��دد  اأن  اإىل  الفتا   .. املعتمدة  القوائم 
كدفعة جديدة يبلغ 888 م�شكناً يف املراحل الثلث من حي بطني 
ال�شمر ال�شكني باإمارة راأ�س اخليمة و497 م�شكناً يف »حي املنتزي« 
ال�شكني باإمارة عجمان و341 م�شكناً يف حي اخلوانيج ال�شكني بدبي 

بقيمة تتجاوز ملياري درهم.                          )التفا�شيل �س2(

تدريب اإماراتي بريطاين لت�سديد ال�سوابط 
احلدودية �سد التمويل غري امل�سروع

•• اأبوظبي-وام:

املنافذ  واأمن  واجلمارك  واجلن�شية  للهوية  االحتادية  الهيئة  دخلت 
موؤخراً يف �شراكة مع املركز الوطني للجرائم االقت�شادية يف اململكة 
املتحدة الإجراء تدريب على مكافحة تهريب كميات كبرية من النقد 
اجلرمية  تتم  كيف  لفهم  امل��ت��ح��دة،  اململكة  م��ط��ارات  ع��ر  وال��ذه��ب 
املنظمة لنقل االأ�شول غري امل�شروعة، مثل تدفقات النقود والذهب.
)التفا�شيل �س2(

مينيون يعاينون موقع االنفجار قرب مطار عدن الدويل 

عدد من قادة جمموعة الع�شرين يف �شورة جماعية   )ا ف ب(

وّجه بو�صع روؤية تطويرية �صاملة لأ�صواق املال والبور�صات 

حممد بن را�سد يعتمد تكليف مكتوم بن حممد 
بالإ�سراف على تطوير الأ�سواق املالية والبور�سات يف دبي

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل، 
بن  م��ك��ت��وم  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  تكليف 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  دب��ي  ح��اك��م 
باالإ�شراف  املالية،  وزي��ر  ال���وزراء 
والبور�شات  املالية  االأ�شواق  على 
روؤي����ة تطويرية  دب���ي، وو���ش��ع  يف 
والبور�شات  املال  الأ�شواق  �شاملة 
متطلبات  ي��ل��ب��ي  االإم�����ارة مب��ا  يف 
املكانة  وير�شخ  الراهنة،  املرحلة 
ال����ري����ادي����ة ال���ت���ي ت�����ش��غ��ل��ه��ا دبي 
اأ�شواق  واأن�شط  اأه��م  من  كواحدة 
االإقليمي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  امل����ال 
املا�شية.  العقود  خ��لل  والعاملي 
واأكد �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
من  اال�شتفادة  اأهمية  دب��ي  حاكم 
ال���ف���ر����س امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة يف 
اأعمال  بيئة  امل��ال وتوفري  اأ���ش��واق 

تقديرا جلهودهم يف حماية املجتمع 

حممد بن زايد يوجه مبنح الإقامة الذهبية 
للعاملني يف خط الدفاع الأول واأ�سرهم

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وج�����ه 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة رئ��ي�����س مكتب 
االإقامة  مب��ن��ح   .. ال���وط���ن  ف��خ��ر 
االإن�شانية  اأب��ط��ال  اإىل  الذهبية 
واملتميزين من الكوادر العاملة يف 
خط الدفاع االأول واأ�شرهم وذلك 
تقديراً جلهودهم اال�شتثنائية يف 
االإم�����ارات  ح��م��اي��ة جمتمع دول���ة 

خلل جائحة كوفيد � 19.
االإن�شانية  �شموه  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
االإن�شانية  اأب����ط����ال  اأ����ش���ر  مب��ن��ح 
وامل���ت���م���ي���زي���ن م����ن خ����ط ال���دف���اع 
للح�شول  امل�����وؤه�����ل�����ني  االأول 
ع��ل��ى االإق���ام���ة ال��ذه��ب��ي��ة لتوفري 
االأ�شري  اال���ش��ت��ق��رار  م��ن  م��زي��د 
اإطار  وذل��ك يف  لهم  واالجتماعي 
ال����ذي تقدمه  امل��ت��وا���ش��ل  ال��دع��م 
االأول  ال��دف��اع  خ��ط  اإىل  ال��دول��ة 
وعمل  باإخل�س  اأ�شهموا  الذين 
العامة  ال�شحة  تعزيز  يف  دوؤوب 

يف الدولة.

هدوء حذر يف اخلرطوم عقب مقتل 3 اأ�صخا�ص وجرح 12 ع�صكريًا

الأمم املتحدة تتحدث عن جهود و�ساطة يف ال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�����ش��ودان، فولكر  اإىل  امل��ت��ح��دة اخل��ا���س  االأمم  ب��ح��ث مم��ث��ل 
اأم�س االأحد،  ال��وزراء عبد اهلل حمدوك،  برييت�س، مع رئي�س 
خ���ي���ارات ال��و���ش��اط��ة و���ش��ب��ل امل�����ش��ي ق��دم��ا يف ال�������ش���ودان، بعد 

االأحداث االأخرية.
وقال برييت�س يف تغريدة عر ح�شابه مبوقع تويرت: لتقيت 
يزال  لكنه ال  للتو عبد اهلل حمدوك يف منزله، حالته جيدة 
الو�شاطة  خيارات  ناق�شنا  واأ���ش��اف:  اجلرية.  االإق��ام��ة  حتت 
بالن�شبة لل�شودان. �شاأوا�شل هذه اجلهود  و�شبل امل�شي قدماً 

مع اأ�شحاب امل�شلحة ال�شودانيني االآخرين.
وين�شم برييت�س اإىل م�شوؤولني دوليني التقوا حمدوك اأخريا 

وجها لوجه اأو حتدثوا معه هاتفيا بعد عودته اإىل منزله.
وياأتي هذا التحرك الدويل اجلديد من جانب االأمم املتحدة 
بعد يوم واحد من احتجاجات وا�شعة �شارك فيها مئات االآالف، 
�شمن ما عرف مبليونية 30 اأكتوبر، حيث طالب امل�شاركون 

باإعادة حكومة حمدوك.
للدموع  امل�شيل  الغاز  اخلرطوم  يف  االأم��ن  ق��وات  وا�شتخدمت 
ن�شب  اأن  بعد  لتفريق ح�شد كبري  النار يف حماولة  واأطلقت 

12 ع�شكريا يف  اإ�شابة  اأكدت  نفته ال�شلطات ال�شودانية التي 
االحتجاجات.

وكانت ال�شرطة ال�شودانية قد نفت اإطلق اأي ر�شا�س حي على 
املتظاهرين، ال�شبت. واأفاد م�شت�شار قائد اجلي�س ال�شوداين اأن 

بع�س امل�شابني من الع�شكريني حالتهم خطرية.
الغازات  اأطلقت  االأم��ن  ق��وات  اأن  ذك��روا  عيان  �شهود  اأن  غري 
امل�شيلة للدموع واالأعرية النارية خلل احت�شاد مئات االآالف 

يف �شوارع العا�شمة اخلرطوم.
ويف تطور مهم، اأفادت بع�س االأنباء غري املوؤكدة، القادمة من 
ال�شودان، اأن ال�شلطات هناك ا�شتدعت ال�شفري الريطاين يف 
اخلرطوم، جايلز ليفر، بعد ت�شريحات له قال فيها اإن بلده 
تدين ب�شدة االإجراءات التي اتخذها اجلي�س يف ال�شودان، كما 

دعا اإىل اإطلق �شراح جميع املعتقلني ال�شيا�شيني.
وكان ال�شعار االأ�شا�شي لتظاهرات ال�شبت هو الردة م�شتحيلة، 
ا�شتمرت  التي  االنتفا�شة  قبل  ملا  العودة  رف�س  اإىل  اإ�شارة  يف 
يف  الب�شري  عمر  ال�شابق  الرئي�س  باإ�شقاط  وان��ت��ه��ت  ���ش��ه��ورا 
املدنيني  من  انتقالية  �شلطة  وت�شكيل   2019 اأبريل  ني�شان 
اإدارة �شوؤون البلد اإىل حني ت�شليم  والع�شكريني منوطة بها 

احلكم اإىل حكومة منتخبة دميقراطيا عام 2023.

املحتجون من�شة وناق�شوا اإمكانية االعت�شام. وقالت م�شادر 
طبية اإن 3 اأ�شخا�س قتلوا بر�شا�س قوات االأمن.

 وكان اجلي�س ال�شوداين اأعلن، االأ�شبوع املا�شي، حل جمل�شي 
ال�شيادة والوزراء واأعلن حالة الطوارئ، قائل اإنه ا�شطر اإىل 
هذه اخلطوة بعدما رف�شت القوى ال�شيا�شية مقرتحات تقدم 

بها حلل اأزمات البلد.
من جانبها، تقول االأمم املتحدة اإنها على ات�شال م�شتمر مع 
كافة االأطراف يف ال�شودان، بغية التو�شل اإىل حل �شيا�شي مبا 

يتما�شى مع الوثيقة الد�شتورية.
ال�شوداين، عبد  قائد اجلي�س  التقى بريت�س  �شياق ذلك،  ويف 
ال�شودان،  يف  االأخ����رية  ال��ت��ط��ورات  لبحث  ال���ره���ان،  ال��ف��ت��اح 
حيث طالبه بالعودة اإىل العملية االنتقالية التي ن�شت عليه 

الوثيقة الد�شتورية واالإفراج عن املعتقلني.
ال�شودانية  العا�شمة  �شوارع  الأغلب  احلذر  الهدوء  وعاد  هذا 
اخلرطوم، االأحد، وذلك بعيد تظاهرات حا�شدة يف مدن عدة 
اإليها جتمع املهنيني وقوى احلرية والتغيري ف�شل عن  دعا 

نقابات.
اأ�شخا�س   3 اأف�����ادت مب��ق��ت��ل  ال�����ش��ودان  اأط���ب���اء  وك��ان��ت جل��ن��ة 
بالر�شا�س يف اأم درمان، ثاين اأكر مدينة يف البلد، وهو ما 

توا�سل احلركة اجلوية مبطار عدن بعد تفجري اإرهابي 

ــّذب بــاريــ�ــس عن جمموعة الـ20 .. اتفاق على ح�سر الحرتار املناخي 1.5 درجة مئوية ــك لــنــدن ت
الت�سعيد  خــفــ�ــس  اتــفــاق 

•• روما-اأ ف ب:

االأحد  كّذبت احلكومة الريطانية 
اتفقا  الطرفني  ب��اأن  فرن�شا  اإع��لن 
املرتبطة  االأزم������ة  ف��ت��ي��ل  ن���زع  ع��ل��ى 
بريك�شت،  بعد  م��ا  ال�شيد  بحقوق 

م�شددة على وجوب تنازل باري�س.
وق���ال ن��اط��ق ب��ا���ش��م رئ��ي�����س ال����وزراء 
جون�شون  ب���وري�������س  ال����ري����ط����اين 
احلكومة  اأرادت  اإذا  لل�شحافيني 
مبقرتحات  ال���ت���ق���ّدم  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
تهديداتها،  يف  الت�شعيد  خلف�س 

فرنحب متاما بذلك.
وجاءت  يتغرّي.  مل  موقفنا  اأ���ش��اف 
ت�������ش���ري���ح���ات���ه ع����ق����ب ل�����ق�����اء بني 
الفرن�شي  وال���رئ���ي�������س  ج���ون�������ش���ون 
اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون ا���ش��ت��م��ر قرابة 
ن�����ش��ف ال�����ش��اع��ة ع��ل��ى ه��ام�����س قمة 

جمموعة الع�شرين يف روما.
الفرن�شي يف  الرئي�س  واأعلن مكتب 
اأن م��اك��رون وجون�شون  وق��ت الح��ق 
ات��ف��ق��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإج�����راءات 
ع��م��ل��ي��ة وق����اب����ل����ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق حلل 

اخللف يف االأيام القادمة.
وات��ف��ق��ا ع��ل��ى احل���اج���ة ل��ن��زع فتيل 
ت��اأت��ي يف  ب��ت��داب��ري ملمو�شة  االأزم����ة 
اأ����ش���رع وق���ت ك��م��ا اأ����ش���اف. غ���ري اأن 
املتحدث با�شم احلكومة الريطانية 
ملزيد من  لندن ال تخطط  اإن  ق��ال 

االت�شاالت اأو تدابري حمددة.

اقرتاح مثري للجدل والنق�صام:
تفكيك ال�سرطة، قد يتم 

تنفيذه قريًبا يف مينيابولي�س!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

مايو 2020، األقى فريق من ال�شرطة القب�س على رجل اأ�شود يف اأحد 
�شوارع مينيابولي�س بعد اإبلغ بقاّل عن دفع فواتري بنقود مزيفة. وبعد 
الت�شّرع والعذاب، لفظ جورج فلويد، الذي مل يكن  دقائق طويلة من 
اأر�شا  ثّبته  �شوفني،  ديريك  اأبي�س،  �شرطي  ركبة  اأنفا�شه حتت  م�شلحا، 
و�شغط على رقبته لت�شع دقائق تقريبا رغم منا�شدة املوقوف انه �شيموت، 
وترديده كلمات »ال اأ�شتطيع التنف�س«، دون اأي رد فعل من رجال الزي 
االأزرق من حوله. و�شرعان ما حتولت كلمات فلويد اإىل �شعار يرفع يف 

االحتجاجات التي تطالب بالعدالة والتغيري.  
�شور هذا االعتقال القاتل، التي �شورها املارة، �شرعان ما انت�شرت كالنار 

يف اله�شيم و�شدمت العامل.                         )التفا�شيل �س15(

•• عدن-وكاالت:

اليمنية،  ال��ن��ق��ل  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأن احلركة اجلوية  االأح��د،  اأم�س 
م�شتمرة  ال���دويل  ع��دن  يف مطار 
رحلت  واأن  طبيعية  وب�����ش��ورة 
ال�������ط�������ريان م���ن���ت���ظ���م���ة، وذل������ك 
غ���داة االن��ف��ج��ار االإره���اب���ي الذي 
ح��دث ب��ال��ق��رب م��ن ب��واب��ة املطار 

اخلارجية.
بيان  يف  ال������������وزارة  واأو������ش�����ح�����ت 
يعمل  ع���دن  م��ط��ار  اأن  ���ش��ح��ايف، 
االنت�شار  ظل  يف  طبيعية  ب�شورة 

االأمني يف حميطه.
واأ�شاف بيان وزارة النقل اليمنية 
االن����ف����ج����ارات  ت���ل���ك  م���ث���ل  اإن   ،
املعروفة  االإره���اب���ي���ة  واحل������وادث 
ل���ن تثني  اأه���داف���ه���ا  وامل��ك�����ش��وف��ة 
وامل�شالح  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأو  امل���ط���ار 
عن  ل��ل��وزارة  التابعة  وال�����ش��رك��ات 
اإليها  املوكلة  امل��ه��ام  ب���اأداء  القيام 
للمواطنني،  خدماتها  وت��ق��دمي 
ب��ل ���ش��ت��زي��ده��ا ع��زمي��ة واإ����ش���رارا 

•• غال�شكو -وكاالت:

جمموعة  دول  ق��������ادة  ت����و�����ش����ل 
ح�شر  ب�شاأن  اتفاق  اإىل  الع�شرين 
درجة  ب�1.5  امل��ن��اخ��ي  االح�����رتار 
مقارنة مب�شتويات ما قبل الثورة 
البيان  مل�����ش��ودة  وف��ق��ا  ال�شناعية، 
اخلتامي الذي اطلعت عليه وكالة 
ف��ران�����س ب��ر���س. وت��ع��ي��د جمموعة 
اتفاق  ه����دف  ت���اأك���ي���د  ال��ع�����ش��ري��ن 
باري�س وهو احلفاظ على متو�شط 
االحرتار باأقل بكثري من درجتني 
حل�شره  اجل�����ه�����ود  وم����وا�����ش����ل����ة 
ما  م�����ش��ت��وي��ات  ف���وق  ب�1.5درجة 
اأنها  حتى  ال�شناعية،  الثورة  قبل 
ذه��ب��ت اإىل اأب��ع��د م��ن ذل���ك، قائلة 
اإن احلفاظ على هدف 1.5 درجة 
اإجراءات  يتطلب  ال�شيطرة  حتت 
كل  من  وفعالة  كبرية  والتزامات 
ال���ب���ل���دان. واأو����ش���ح م�����ش��دران يف 
االجتماع لوكالة فران�س بر�س اأن 
الهدف  وافقوا على جتاوز  القادة 
قمة  يف  عليه  اتفق  ال��ذي  املناخي 
والقا�شي   2015 ع���ام  ب��اري�����س 
ب���ح�������ش���ر االح�����������رتار ب�����اأق�����ل من 
درجتني مئويتني، وحددوه ب�1.5 
يكمن  الرئي�شي  والتحدي  درجة. 
يف معرفة الو�شائل امللمو�شة التي 
�شت�شتخدمها الدول الحرتام هذا 
ال���ه���دف، وال��ت��ي غ��ال��ب��ا م��ا ترتدد 
ال��ب��ل��دان يف ال��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا، وفق 

ــــوات  ـــا حتــ�ــســد ق ـــي ـــس رو�
ــى حـــــدود اأوكـــرانـــيـــا ــل ع

•• مو�شكو-وكاالت:

للقوات  م���ت���ج���دد  ح�������ش���د  اأث���������ار 
ال��رو���ش��ي��ة ب��ال��ق��رب م���ن احل���دود 
بع�س  خم��������اوف  االأوك������ران������ي������ة 
املتحدة  ال��والي��ات  امل�����ش��وؤول��ني يف 
واأوروب�����������ا ال����ذي����ن ي��ت��ت��ب��ع��ون ما 
يعترونه حتركات غري منتظمة 
اجلانب  على  واالأف���راد  للمعدات 

الغربي لرو�شيا.
ل�شحيفة  امل���������ش����وؤول����ون  وق�������ال 
حتدثوا  ال��ذي��ن  بو�شت  وا�شنطن 
�شريطة عدم الك�شف عن هويتهم 
اإثارة  اأع��ادت  القوات  حتركات  اإن 
اأب��ري��ل ،  امل��خ��اوف ال��ت��ي ن�شاأت يف 
للقوات  ح�شد  اأك���ر  اأث���ار  عندما 
م����ن ق���ب���ل رو����ش���ي���ا ب���ال���ق���رب من 

احلدود االأوكرانية قلقا دوليا.
وتاأتي التحركات املتجددة للقوات 
الوقت  امل��ن��ط��ق��ة يف  يف  ال��رو���ش��ي��ة 
الكرملني خطاً  فيه  يتبنى  الذي 

اأكرث ت�شدداً جتاه اأوكرانيا.
و���ش��ع��د امل�����ش��وؤول��ون ال���رو����س من 
ال��رئ��ي�����س ف��لدمي��ري ب��وت��ني وما 
االأ�شهر  يف  خ��ط��اب��ه��م  م���ن  ب��ع��ده 
االأخرية ، حيث هاجموا علقات 
ك��ي��ي��ف ال��غ��رب��ي��ة ب���ل و���ش��ك��ك��وا يف 

�شيادتها.
تو�شع  اأي  اأن  م��ن  ب��وت��ني  وح���ذر 
للبنية التحتية الع�شكرية للناتو 
على االأرا���ش��ي االأوك��ران��ي��ة ميثل 

خًطا اأحمر ملو�شكو.

لل�شتمرار يف عملها.
االإرهابي  التفجري  اأن  اإىل  واأ�شار 
ال�����ذي وق����ع ق����رب ب���واب���ة مطار 
عدن كان ي�شتهدف اإغلق املطار 
ان  اإال  الطريان،  واإيقاف رحلت 
بعيداً  انفجرت  املفخخة  ال�شيارة 
بحدوث  ت�شبب  مم��ا  امل��ط��ار  ع��ن 
خ�شائر كبرية يف اأرواح وممتلكات 

املدنيني.

منظمات غري حكومية.
ووفقا الآخر تقييم للأمم املتحدة 
االلتزامات  االع���ت���ب���ار  يف  ي���اأخ���ذ 
املوقعة،  ال��دول  لغالبية  اجلديدة 
ارتفاع  نحو  يتجه  ال��ع��امل  زال  م��ا 
يبلغ  احل����رارة  ل��درج��ة  "كارثي" 
اأف�شل  ويف  م��ئ��وي��ة،  درج���ة   2.7
اإذا  م��ئ��وي��ة  2.2 درج���ة  االأح�����وال 
اأخ����ذت يف االع��ت��ب��ار ال��وع��ود التي 
من  ك���ث���ري  يف  "مبهمة"  ت���ك���ون 
الكربوين  احل��ي��اد  ب�شاأن  االأح��ي��ان 

بحلول منت�شف القرن.
وب�شغط من االأمم املتحدة، تلتزم 
املزيد من الدول احلياد الكربوين، 
 2050 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  معظمها 
وب��ع�����ش��ه��ا ب��ح��ل��ول ال��ع��ام 2060 
على  ورو�شيا  ال�شني   .2045 اأو 

انفجرت  االأول،  اأم�������س  وم�����ش��اء 
�شيارة مفخخة نوع )هايلوك�س(، 
التفتي�س  ح���اج���ز  م���ن  ب���ال���ق���رب 
االأول لدخول مطار عدن الدويل 
اإىل  اأدى  مك�شر،  خ��ور  مدينة  يف 
م��ق��ت��ل واإ����ش���اب���ة اأك�����رث م���ن 30 
ون�شاء  اأط���ف���ال  ب��ي��ن��ه��م  ���ش��خ�����ش��اً 
ك���ان���وا م��ت��واج��دي��ن ب��ال��ق��رب من 

موقع االنفجار.

�شت�شل  اأن��ه��ا  ح���ددت  امل��ث��ال  �شبيل 
العام  يف  ال��ك��رب��وين  احل���ي���اد  اإىل 
يف  وفرن�شا  واأ���ش��رتال��ي��ا   2060

.2050
ويقول خراء اإن القيام بخطوات 
ملمو�شة يف ال�شنوات الع�شر املقبلة 
للم�شاعدة  الوحيد  احلل  �شيكون 

يف احلد من االآثار املدمرة.
وي��اأخ��ذ م��وؤمت��ر االأط�����راف هدفه 
التاريخي  ب���اري�������س  ات����ف����اق  م����ن 
وال����ذي   2015 يف  اأب������رم  ال�����ذي 
و�شع  على  ال���دول  م��واف��ق��ة  �شهد 
ح��د ل��لح��رتار ال��ع��امل��ي ع��ن��د اأقل 
مئويتني  درج����ت����ني  م����ن  ب��ك��ث��ري 
مقارنة مب�شتويات ما قبل الع�شر 
ال�شناعي، و1،5 درجة مئوية اإذا 

اأمكن.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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اأكادميية ال�ضيخ زايد اخلا�ضة للبنني ت�ضت�ضيف 
جمموعة من رواد الف�ضاء الدوليني

اأخبار الإمارات

�ضحف عربية: حزب اهلل 
يوا�ضل توريط واإ�ضقاط لبنان

عربي ودويل

رئي�ص »الإيكاهو«: قطار احل�ضارة ي�ضري يف الإمارات 
ب�رسعة هائلة وفقا لإ�ضرتاتيجية التنمية ال�ضاملة

الفجر الريا�ضي

بايدن يف جولة اأوروبية ثانية
اإىل اأي مدى ترتهن اأوروبا 
وفرن�سا حًقا اإىل العّم �سام؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

انطلق جو بايدن يف جولة اأوروبية كرى. عند انتخابه اأثار االآمال يف ا�شتعادة �شهر الع�شل 
بعد رئا�شة ترامب، لكن االأ�شهر الع�شرة االأوىل من حكمه اأ�شعفت تلك االآمال.

�شرييل بريت، اال�شتاذ املحا�شر يف معهد الدرا�شات ال�شيا�شية يف باري�س، وجريالد اأوليفييه 
الباحث امل�شارك يف معهد اال�شت�شراف واالأمن باأوروبا، يفككان ملوقع اتلنتكو طبيعة وواقع 
العلقة االإ�شكالية بني اأوروبا والواليات املتحدة وكيف يجب ان تكون. ويف ما يلي ترجمة 

لهذا احلوار املزدوج مع الباحثني:
اأوروب��ا. وكما كتب جيل باري�س يف �شحيفة  *بداأ جو بايدن جولة دبلوما�شية جديدة يف 
لوموند، ب�ّشر جو بايدن بعودة الزعامة االأمريكية، لكنها عودة بطيئة يف الظهور. هل هذه 
فر�شة للحتاد االأوروبي لقبول فكرة االن�شحاب االأمريكي اللمبايل من القارة العجوز؟ 

وما مدى قوة خيبة االأمل بعد 10 اأ�شهر من رئا�شة بايدن؟ )التفا�شيل �س13(

الأ�شواق  ع��ا���ش��م��ة  دب���ي  ل��رت���ش��ي��خ 
اعتماداً  والبور�شات،وذلك  امل��ال 
اإم��ارة دبي ودولة  على ما تقدمه 
االإمارات من مزايا للم�شتثمرين 
البنية  من  بداية  االأعمال  ورواد 

املتطورة،  واللوج�شتية  التحتية 
امل��رن، و�شوق  الت�شريعي  واالإط��ار 
جمموعة  ي�����ش��م  واع������د  حم���ل���ي 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من  كبرية 
املاليةالعاملية.)التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد يوجه باإطلق ا�سم ال�سيخ �سلطان بن زايد 
على ميدان �سويحان ل�سباقات الهجن             »�س2«

التهديد  بتحييد  يتعهد  بينيت 
الإيراين.. وي�سري حلرب باردة

•• غال�شكو-وكاالت:

اال�شرائيلي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ه���دد 
نفتايل بينت، االأحد، باأن ا�شرائيل 
�شتعمل كل ما هو مطلوب من اأجل 
االي��راين، معتراً  التهديد  حتييد 
اإ�شرائيل  باردة بني  اأن هناك حرباً 
اإعلم  اأف��ادت و�شائل  واي��ران، فيما 
تدريبات ع�شكرية  ببدء  اإ�شرائيلية 
مل��ح��اك��اة ح��رب وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق مع 

حزب اهلل اللبناين.
ت���������ش����ري����ح����ات رئ����ي���������س ال�����������وزراء 
مغادرته  قبيل  ج��اءت  االإ�شرائيلي 
اال�شكتلندية  غ���ل����ش���ك���و  اإىل 
للم�شاركة يف موؤمتر املناخ الدويل.

اإ�شرائيلية  مقاتلة  طائرة  ورافقت 
من طراز اإف15- قاذفة اأمريكية 
يف رحلة عر املنطقة، يوم ال�شبت، 

يف تهديد وا�شح الإيران.
هذه  اإن  االإ�شرائيلي  اجلي�س  وق��ال 
العملياتي  التعاون  جت�شد  الرحلة 
يف  االأمريكية  القوات  مع  امل�شتمر 

املنطقة.
الوقت  يف  امل��راف��ق��ة  مهمة  وج���اءت 
ال��������ذي ي����ه����دد ف���ي���ه امل���������ش����وؤول����ون 
االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ون واالأم����ريك����ي����ون 
طهران  ب��رن��ام��ج  ي�شتهدف  بعمل 
ال�����ن�����ووي، وذل������ك ب���ع���دم���ا اأوق���ف���ت 
املبا�شرة مع  املفاو�شات غري  اإيران 
فيما  فيينا  يف  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
يتعلق بالعودة املتبادلة اإىل االتفاق 

النووي املرم عام 2015.

تفكيك اجلهاز يف م�شلحة من؟



االثنني    1  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13380  
Monday     1   November   2021   -  Issue No   13380

02

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شتك�شاف  االإم���ارات  م�شروع  اأطلق 
ال������دورة  االأمل"  "م�شبار  امل����ري����خ 
"اكت�شف  م�����ش��اب��ق��ة  م���ن  اخل��ام�����ش��ة 
املريخ" والتي تتيح لطلبة اجلامعات 
الذين يدر�شون العلوم والتكنولوجيا 
فر�شة  وال���ري���ا����ش���ي���ات  وال��ه��ن��د���ش��ة 
با�شتخدام  امل����ري����خ  ال����ش���ت���ك�������ش���اف 
البيانات العلمية من مركز البيانات 

العلمية ل� "م�شبار االأمل".
وي�����ش��ت��م��ر ف���ت���ح ب�����اب ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
امل�����ش��اب��ق��ة ح���ت���ى ي�����وم ال�����ش��ب��ت 20 
ال���دورة  وتتطلب   2021 ن��وف��م��ر 
الطلبة  قيام  امل�شابقة  من  اخلام�شة 
امل�شاركني باإعداد حتليل علمي اأويل 
جمعها  مت  التي  البيانات  با�شتخدام 
بوا�شطة واحد اأو اأكرث من االأجهزة 
العلمية الثلثة التي يحملها "م�شبار 
االأمل" على متنه يف مهمته العلمية 
املريخ.  ال�شتك�شاف  حاليا  اجل��اري��ة 
وميكن للطلبة العمل يف فرق مكونة 
اأ���ش��خ��ا���س ك��ح��د اأق�شى  م��ن ث��لث��ة 
جلنة  و�شتقوم  علمي  مل�شق  الإنتاج 
حتكيم امل�شابقة بتقييمه ا�شتنادا اإىل 
حمتواه العلمي وت�شميمه وعر�شه. 
وخ�ش�شت للفائزين الثلثة االأوائل 
الفريق  ي��ح�����ش��ل  اإذ  ق��ي��م��ة  ج���وائ���ز 
 10000 االأول على  باملركز  الفائز 
درهم   7000 على  وال��ث��اين  دره���م 
والثالث على 5000 درهم و�شتقوم 
جلنة التحكيم بتقييم امل�شاركات من 

اأجل حتديد الفائزين يف امل�شابقة.
مدير  �شرف  عمران  املهند�س  وق��ال 
املريخ  االإم��ارات ال�شتك�شاف  م�شروع 
م�شابقة  تنظيم  اإن  االأمل"  "م�شبار 
اخلام�س  ل��ل��ع��ام  املريخ"  "اكت�شف 
التزامنا  على  يرهن  ال��ت��وايل  على 
وت�شليط  الطلب  واإ�شراك  بتحفيز 
التعليمية  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
الف�شاء  ق���ط���اع  يف  وال���ت���ط���وي���ري���ة 
اأعظم ما متتلكه دولة  فال�شباب هم 
ث�����روة وه����م مفتاح  م���ن  االإم���������ارات 
�شيوا�شلون م�شرية  الذين  امل�شتقبل 

التقدم العلمي للوطن.
"اكت�شف  م�����ش��اب��ق��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
درا�شة  ع��ل��ى  الطلبة  حت��ف��ز  املريخ" 
والهند�شة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
القدرات  تعزيز  بهدف  والريا�شيات 
املرتبطة  امل�����ج�����االت  يف  ال���وط���ن���ي���ة 

بالعلوم والتكنولوجيا املتقدمة.
فر�شة  توفري  "من خلل  واأ�شاف: 
ال�شتك�شاف  ل���ل���ط���لب  ه�����ذه  م���ث���ل 
مهاراتهم  وتطوير  واملريخ  الف�شاء 
للم�شاركة  جت��ه��ي��زه��م  يف  ت�����ش��اه��م 
وتناف�شي  معريف  اقت�شاد  اإن�����ش��اء  يف 
وق����ائ����م ع���ل���ى االب���ت���ك���ار ع���ل���ى مدى 

االأعوام اخلم�شني املقبلة".
ح�شة  املهند�شة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
م�شروع  م���دي���ر  ن���ائ���ب  امل���ط���رو����ش���ي 
"م�شبار  االإم��ارات ال�شتك�شاف املريخ 

اإطلق  اأن  العلمية  االأمل" لل�شوؤون 
الن�شخة اخلام�شة من هذه امل�شابقة 
من  االأوىل  ال���دف���ع���ة  اإت����اح����ة  ع��ق��ب 
البيانات العلمية التي جمعها امل�شبار 
يف م��ه��م��ت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة احل��ال��ي��ة حول 
العلمي  للمجتمع  االأح��م��ر  الكوكب 
اهتمام  زي���ادة  �شاأنه  م��ن  واجل��م��ه��ور 

الطلبة بعلوم وتكنولوجيا الف�شاء.
االإم��������ارات  م�������ش���روع  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
االأمل"  "م�شبار  املريخ  ال�شتك�شاف 
وغريها  امل�شابقة  ه��ذه  عر  يوا�شل 
تنفيذ  وال�����رام�����ج  االأن�������ش���ط���ة  م����ن 
ال���ت���زام���ه ب���اإل���ه���ام ج��ي��ل ج���دي���د من 
ل���ق���ي���ادة قطاع  وال�������ش���ب���اب  ال��ط��ل��ب��ة 
ال��ف�����ش��اء ال��وط��ن��ي م�����ش��ت��ق��ب��ل نحو 

املزيد من التقدم واالزدهار.
وتهدف م�شابقة "اكت�شف املريخ" اإىل 
�شقل مهارات البحث لدى الطلب 
اأمامهم  الفر�شة  اإت��اح��ة  خ��لل  م��ن 
البيانات  م���رك���ز  م���ن  ل��ل���ش��ت��ف��ادة 

العلمية ل� "م�شبار االأمل".
وي����دور م�����ش��ب��ار االأم����ل ح��ال��ي��ا حول 
بيانات غري م�شبوقة  ويجمع  املريخ 

عن الغلف اجلوي للكوكب االأحمر 
جمانا  امل�شبار  بيانات  م�شاركة  وتتم 
مع املجتمع العلمي العاملي كم�شاهمة 
من دولة االإمارات يف م�شرية التقدم 
"م�شبار  ويحمل  للب�شرية.  العلمي 
اأج��ه��زة علمية   3 متنه  االأمل" على 
الرقمية  اال���ش��ت��ك�����ش��اف  ك��ام��ريا  ه��ي 
EXI وهي كامريا رقمية اللتقاط 
���ش��ور م��ل��ون��ة ع��ال��ي��ة ال��دق��ة لكوكب 
لقيا�س  اأي�����ش��ا  وت�����ش��ت��خ��دم  امل���ري���خ، 
اجلليد واالأوزون يف الطبقة ال�شفلى 
الطيفي  واملقيا�س   ، للغلف اجلوي 
 EMIRS باالأ�شعة حتت احلمراء 
الذي يقي�س درجات احلرارة وتوزيع 
الغبار وبخار املاء والغيوم اجلليدية 
اجلوي  للغلف  ال�شفلى  الطبقة  يف 
ل��ل��ك��وك��ب االأح���م���ر ، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
فوق  م��ا  باالأ�شعة  الطيفي  املقيا�س 
ويقي�س   EMUS ال��ب��ن��ف�����ش��ج��ي��ة 
الكربون  اأوك�شيد  واأول  االأوك�شجني 
للمريخ  احل������راري������ة  ال���ط���ب���ق���ة  يف 
وال���ه���ي���دروج���ني واالأوك�������ش���ج���ني يف 

الغلف اخلارجي للمريخ.

•• دبي -وام:

والبنية  ال����ط����اق����ة  وزارة  اأع����ل����ن����ت 
ال�شيخ  برنامج  يف  ممثلة   - التحتية 
 1726 زايد للإ�شكان - عن ت�شليم 
التي  اجل���دي���دة  م�شاكنهم  م��واط��ن��اً 
مت اإجن���ازه���ا يف اإم�����ارات دب���ي وراأ����س 
العام  نهاية  قبل  وع��ج��م��ان  اخليمة 
اجل��اري وذل��ك بتوجيهات من قيادة 

الدولة الر�شيدة .
وك�����ش��ف م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حممد 
ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزي���ر الطاقة 
ال�شيخ  برنامج  اأن  التحتية  والبنية 
زايد للإ�شكان �شيبا�شر خلل الفرتة 
للمواطنني  امل�شاكن  ت�شليم  املقبلة 
القوائم  ح�����ش��ب  وذل����ك  امل�����ش��ت��ح��ق��ني 
الفلل  ع��دد  اأن  اإىل  الفتا   .. املعتمدة 
جديدة  كدفعة  ت�شليمها  �شيتم  التي 
يبلغ 888 م�شكناً يف املراحل الثلث 
ال�شكني  ال�شمر"  ب��ط��ني  "حي  م��ن 
راأ���س اخليمة و497 م�شكناً  ب��اإم��ارة 
باإمارة  ال�����ش��ك��ن��ي  املنتزي"  "حي  يف 
"حي  يف  م�����ش��ك��ن��اً  و341  ع��ج��م��ان 

بقيمة  ب��دب��ي  ال�����ش��ك��ن��ي  اخلوانيج" 
تتجاوز ملياري درهم.

واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن ذل���ك ي��وؤك��د مدى 
للدولة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام 
و�شعيها  االإم���������ارات  وب���ن���ات  ب���اأب���ن���اء 
االأ�شري  اال�شتقرار  لتوفري  احلثيث 
واأ���ش��ب��اب الراحة  ال��ك��رمي��ة  واحل��ي��اة 
وال���رف���اه���ي���ة مل��واط��ن��ي��ه��ا ك��ون��ه��م يف 
االإمارات  حكومة  اهتمامات  مقدمة 
االإ�شكانية  امل�������ش���اري���ع  م���ع���ت���راً   ..
وفقاً  ت�شميمها  مت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
مراعاة  مع  احلديثة  املعايري  الأعلى 
واملرافق  االإح��ت��ي��اج��ات  جميع  ت��واف��ر 
وال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة واخل���دم���ات���ي���ة 
للم�شروع تر�شخ مكانة الدولة عاملياً 
متميزة  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و���ش��ع��ي��ه��ا 
العاملية  التناف�شية  م��وؤ���ش��رات  �شمن 
"ن�شبة  م��وؤ���ش��را  وه��م��ا  ال��ع��لق��ة  ذات 
مل�����ش��ك��ن و"زمن  امل��ال��ك��ني  امل��واط��ن��ني 
ح�شول املواطنني على م�شكن اأو دعم 
�شكني ". وقال : " تعمل االإمارات عر 
تطوير  على  متكاملة  ا�شرتاتيجية 
الدولة  م��ن��اط��ق  االإ���ش��ك��ان يف  ق��ط��اع 

املواطنني واحلفاظ  كافة مبا يخدم 
والرفاهية  االإ�شتقرار  دميومة  على 
ب��ه��دف ت��اأم��ني ال�����ش��ك��ن امل��لئ��م لهم 
واأن امل�شاريع االإ�شكانية التي ينفذها 
تدعم  للإ�شكان  زايد  ال�شيخ  برنامج 
لدولة  االإ����ش���ك���ان���ي���ة  امل�������ش���ت���ه���دف���ات 
االإمارات.. وروؤيتنا ت�شتهدف تطوير 
من  ج��دي��دة  ملرحلة  حكومي  اإ���ش��ك��ان 

امل�����ش��ت��دام��ة ت��ت��ك��ام��ل فيها  ال��ت��ن��م��ي��ة 
فيها  وت���ت���ع���اون  واالأدوار  اجل���ه���ود 
اجلهات لتح�شني واقع االإ�شكان ودعم 
وطنية هدفها  روؤي��ة  وف��ق  متطلباته 
و�شعادة  رف���اه���ي���ة  واالأخ�������ري  االأول 
اأولوية  ي�شكلون  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني 

املرحلة املقبلة للتنمية الوطنية".
واأ�����ش����اف م���ع���ايل امل����زروع����ي اأن�����ه يف 

لل�شكن  االأ�شر  احتياجات  تلبية  اإطار 
وجودة  االأ���ش��ري  واالإ�شتقرار  امللئم 
احلياة مع مراعاة البعد االإجتماعي 
ل���ل���م���واط���ن���ني وال���ع���م���ل دوم�������ا على 
ا���ش��ت��خ��دام االإج��������راءات ال��ت��ي ت�شب 
التكامل  وحت��ق��ي��ق  م�����ش��ل��ح��ت��ه��م  يف 
اأطلقت  ال���وط���ن���ي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
املبادرات  م��ن  دول���ة االإم�����ارات ع����دداً 

النماذج  تطوير  يف  تتمثل  الطموحة 
وزيادة  البناء  كلفة  لتقليل  ال�شكنية 
وتلبية  للم�شكن  االإفرتا�شي  العمر 
امل�شتقبلية  واالإحتياجات  التطلعات 
الأب��ن��اء وب��ن��ات االإم�����ارات اإ���ش��اف��ة اإىل 
متويلية  وح���ل���ول  خ����ي����ارات  ت���وف���ري 
ت�شاهم  تناف�شية  وب��اأ���ش��ع��ار  م��ت��ع��ددة 
للح�شول  االإن��ت��ظ��ار  وق���ت  تقليل  يف 
خلل  م��ن  ال�شكنية  امل�����ش��اع��دة  ع��ل��ى 
االإمارات  م�شرف  مع  �شراكات  عقد 
للتنمية وعدد من امل�شارف الوطنية. 
ولفت معاليه اإىل اأن درا�شة الطلبات 
الفعلي  االحتياج  االإ�شكانية وحتديد 
التي  االإ�شكانية  للحا�شبة  وفقاً  تتم 
اأوزان  ع��ل��ى  ب���ن���اء  االح���ت���ي���اج  حت����دد 
للجانب   40% يف  تتمثل  مدرو�شة 
االإجتماعي  من  لكل  و30%  امل��ايل 
على  ت�شتند  بدروها  والتي  وال�شكني 
والقوانني  ال��ل��وائ��ح  عليه  تن�س  م��ا 

املعتمدة بذلك ال�شاأن.
معايل  ذك������ر   .. اآخ��������ر  ����ش���ي���اق  ويف 
والبنية  الطاقة  وزارة  اأن  امل��زورع��ي 
جتربة  تطوير  على  عملت  التحتية 

من  الرقمية  اخل��دم��ات  م�شتخدمي 
املمار�شات  اأف�������ش���ل  ت��ط��ب��ي��ق  خ����لل 
االعتماد على منظومة  العاملية عر 
االإب���ت���ك���ار وت�����ش��خ��ري ج��م��ي��ع امل�����وارد 
اخلرات  يف  واالإ�شتثمار  واالإمكانات 
خدمة  منظومة  لتطوير  والكفاءات 
جميع  م�شالح  يخدم  مبا  املتعاملني 
ال�ش��عادة  وي��ح��ق��ق  امل��ج�����ت��م��ع  اأف������راد 
وج���ودة احل��ي��اة ل��ه��م. واأك���د اأن دولة 
االإم������������ارات وب���ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
ال��ر���ش��ي��دة ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى ب��ن��اء مدن 
متميزة  مرافق  ذات  ذكية  م�شتقبلية 
واالأبنية  االإ�شتدامة  على  باالعتماد 
اخل�������ش���راء وح���ل���ول امل��ح��اف��ظ��ة على 
منظومة  دع���م  يف  ي�شهم  م��ا  البيئة 
املكانة  وي����ع����زز  امل�������ش���ت���دام  ال���ت���ط���ور 
االإق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��دول��ة واأن االإم����ارات 
للعبور  م��ت�����ش��ارع��ة  ب��خ��ط��وات  ت�����ش��ري 
باإقتدار  امل��ق��ب��ل��ة  ع���ام���اً  ل��ل��خ��م�����ش��ني 
بحلول  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ري���ادة  ولتحقيق 
اطلقها  خ��لل  من   2071 مئوية 
ن��وع��ي��ة تواكب  م���ب���ادرات وم�����ش��اري��ع 

توجه حكومة االإمارات .

امل�������زروع�������ي على  م�����ع�����ايل  واأث������ن������ى 
االإحتادية  للجهات  الكبري  التعاون 
عن  اأثمر  ال��ذي  املحلية  واحلكومات 
منظومة  تطوير  يف  كبرية  اإجن���ازات 
التن�شيق  واأن  احل��ك��وم��ي  االإ����ش���ك���ان 
اخلطوط  و���ش��ع  يف  اأ���ش��ه��م  امل�شتمر 
العري�شة من اأجل تعزيز اأ�ش�س العمل 
م�شرتكة  منظومة  وف���ق  احل��ك��وم��ي 

توائم بني االإحتادي واملحلي.
تدرك  االإم�������ارات  ح��ك��وم��ة  اأن  واأك�����د 
لتعزيز  امل�������ش���رتك  ال���ع���م���ل  اأه���م���ي���ة 
البنية  جم������ال  يف  م�����ش��ت��ه��دف��ات��ه��ا 
ال��ت��ح��ت��ي��ة واالإ�����ش����ك����ان ل���ذل���ك جاء 
اع���ت���م���اد جم��ل�����س ال��������وزراء م���وؤخ���راً 
للبنية  االإم��������ارات  جم��ل�����س  ت�����ش��ك��ي��ل 
يوؤ�ش�س  ال����ذي  واالإ����ش���ك���ان  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ل�شراكة فاعلة وطموحة بني اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلا�س لتنظيم 
ه���ذا ال��ق��ط��اع وو���ش��ع ت�����ش��ور �شامل 
ملعاجلة الق�شايا والتحديات املتعلقة 
اال�شرتاتيجية  ال��روؤي��ة  وحت��دي��د  ب��ه 
عاماً  للخم�شني  ال��ع��م��ل  واأول����وي����ات 

املقبلة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت جامعة حممد بن زايد للذكاء 
االأوىل  الن�شخة  ر�شمياً  اال�شطناعي 
مل�شوؤويل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ب��رن��اجم��ه��ا  م��ن 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل��ا���س من 
وح�ش�س  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة  خ����لل 
ح���رم اجلامعة  ا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا  درا���ش��ي��ة 
مبدينة م�شدر مب�شاركة 42 منت�شباً 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 

والقطاعات يف الدولة.
ويعد الرنامج التنفيذي اأول برنامج 
بن  ت��وف��ره جامعة حممد  ن��وع��ه  م��ن 
ل��ل��ذك��اء اال���ش��ط��ن��اع��ي، ويتكون  زاي���د 
من  نخبة  تقدمها  م�شاقات  �شتة  من 
اخلراء يف موؤ�ش�شات اأكادميية عاملية، 
عاملية  �شركات  من  التنفيذيني  وكبار 
التدري�شية  الهيئة  اإىل  اإ�شافة  رائ��دة، 

يف اجلامعة.
احلوار  تعزيز  اإىل  الرنامج  ويهدف 
احلكومية  اجل���ه���ات  ب���ني  وال��ت��ف��اع��ل 
العلمي  واملجتمع  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  تطبيقات  ح��ول 
قطاعات  ت���ط���وي���ر  ل��ت�����ش��ري��ع  ���ش��ع��ي��اً 
ودعماً  االإم������ارات،  دول���ة  يف  امل�شتقبل 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا ط���وي���ل���ة االأم������د 
جمال  يف  الريادية  مكانتها  لرت�شيخ 

الذكاء اال�شطناعي.
وقال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد 
والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزير  اجلابر 

اأمناء جامعة  رئي�س جمل�س  املتقدمة 
اال�شطناعي  للذكاء  زاي��د  بن  حممد 
هذا  " يتما�شى   :  - املنا�شبة  ب��ه��ذه   -
الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  الرنامج 
يف دول��ة االإم���ارات ب��اأن تطبيق اأف�شل 
مم��ار���ش��ات ال��ذك��اء اال���ش��ط��ن��اع��ي يعد 
النمو  ل��دف��ع خطط  ع��ام��ًل حم��وري��اً 
مل��ب��ادئ اخلم�شني  االق��ت�����ش��ادي وف��ق��اً 
االأف�شل  االقت�شاد  بناء  اإىل  الهادفة 
م�شتوى  ع���ل���ى  ن�������ش���اط���اً  واالأك�����������رث 
اإىل  ال����رن����ام����ج  ال�����ع�����امل. وي�����ه�����دف 
متكني  ت�شمل  مهمة  اأه����داف  حتقيق 
احلديثة  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
خا�شًة  امل�شتقبل،  بناء  يف  للم�شاهمة 
يكت�شب  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  واأن 
لعجلة  م�شّرع  ك��اأه��م  متنامية  مكانة 
عن�شر  اأن��ه  كما  االقت�شاد يف ع�شرنا، 
اأ�شا�شي لتحقيق اأجندة النمو الوطني 

واالقت�شادي يف الدولة ".
اإمكانات  " اال���ش��ت��ف��ادة م��ن  واأ����ش���اف: 
وقدرات التكنولوجيا املتطورة للذكاء 
عدد  اأك��ر  دع��م  تتطلب  اال�شطناعي 
الكت�شابها  ال��ق��رار  ���ش��ّن��اع  م��ن  ممكن 
الرنامج  ه����ذا  وي��ت��ي��ح  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا. 
منهجيات  اأح������دث  ن��ق��ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الف�شول  م���ن  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
الدرا�شية اإىل بيئة العمل يف املوؤ�ش�شات 
الإحداث فارق عملّي يف اأ�شاليب العمل 
الرنامج  واأن  خ��ا���ش��ًة  واالإن��ت��اج��ي��ة، 
ب��ك��ل م��ع��ن��ى ال��ك��ل��م��ة وم�شمم  واق��ع��ي 

النتائج  ع���ل���ى  ل��ل��رتك��ي��ز  خ�����ش��ي�����ش��اً 
معايل  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن  امللمو�شة". 
دولة  وزي��ر  العلماء  �شلطان  ب��ن  عمر 
واالقت�شاد  اال����ش���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
 ، بعد  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
جلامعة  اال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س 
حممد بن زايد للذكاء اال�شطناعي: 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��ب��ي��ق  ي��ن��ط��وي   "
اال�����ش����ط����ن����اع����ي ع����ل����ى ال����ك����ث����ري من 
االإمكانات الواعدة للهيئات احلكومية 
ونحن  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  وموؤ�ش�شات 
ع��ل��ى ث��ق��ة ب���اأن اإث����راء امل��ع��رف��ة يف هذا 
الرنامج  ب��ه��ذا  واالل���ت���ح���اق  امل���ج���ال 
االأمثل  الو�شيلة  هو  املبتكر  التدريبي 
اأحدث  امل�شاركني من مواكبة  لتمكني 

ت��وج��ه��ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وامل�����ش��اه��م��ة يف 
املوؤ�ش�شات  يف  �شواء  ملحمه،  �شياغة 
احلكومية  ال�شيا�شات  �شعيد  على  اأو 
االإمارات".  دول������ة  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��روف��ي�����ش��ور اإريك 
زايد  بن  حممد  جامعة  رئي�س  زينغ، 
�شيتوىل  وال��ذي  اال�شطناعي،  للذكاء 
حول  االأول  امل�����ش��اق  ع��ل��ى  االإ�����ش����راف 
ال����ذك����اء اال���ش��ط��ن��اع��ي وت��ع��ل��م االآل����ة 
وامل�شتقبل:  واحل��ا���ش��ر  امل��ا���ش��ي  ب���ني 
اأهمية  التنفيذي  الرنامج  "يكت�شب 
اكت�شاب  ل�������ش���رورة  ن���ظ���راً  حم���وري���ة 
امل����ع����رف����ة ب�����ال�����ذك�����اء اال����ش���ط���ن���اع���ي 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  جن��اح  ل�شمان 
دولة  تطلقها  ال��ت��ي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

نوعية  نقلة  حتقيق  والأن  االإم�����ارات، 
حقيقية يتطلب جمتمعاً من اخلراء 
البع�س.  ب��ع�����ش��ه��م  ي���دع���م���ون  ال�����ذي 
اجلديد  التنفيذي  لرناجمنا  وناأمل 
والفريد من نوعه اأن ي�شهم يف حتفيز 
اأع�شاء  ومع  امل�شاركني،  بني  التفاعل 
اأف�شل  لتحقيق  التدري�شية  الهيئة 
الرنامج  ت�شميم  ومت  املخرجات". 
القطاعني  يف  امل�شوؤولني  كبار  لدعم 
فيهم:  مب���ن  واخل����ا�����س،  احل���ك���وم���ي 
وكلء الوزارات والوكلء امل�شاعدين، 
وامل���������ش����وؤول����ني ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني، وق�����ادة 
يف  وامل�شوؤولني  املعلومات،  تكنولوجيا 
وامل���ج���االت ممن  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
مفاهيم  على  ال��ت��ع��رف  �شغف  لديهم 

واإمكانات الذكاء اال�شطناعي.
من  االأوىل  ال�����دف�����ع�����ة  وت����ل����ت����ح����ق 
العملية  التدريب  بجل�شات  الرنامج 
اإىل عدد  اإ����ش���اف���ة  االإن����رتن����ت،  وع����ر 
م����ن ال�����ن�����دوات ح�����ول اأب����ع����اد ال���ذك���اء 
اال���ش��ط��ن��اع��ي يف جم�����االت االأع���م���ال 
واالأخ���لق���ي���ات و���ش��ن��اع��ة ال���ق���رارات، 
"مدخل  ال�شت:  م�شاقاته  وتت�شمن 
و"دور  اال�شطناعي"؛  ال���ذك���اء  اإىل 
ال����ذك����اء اال���ش��ط��ن��اع��ي وت��ع��ل��م االآل����ة 
واالإدراك  و"الذكاء  االقت�شاد"؛  يف 
واالإدراك  و"الذكاء  الب�شري"؛ 
الروبوتات"؛  و"م�شتقبل  اللغوي"؛ 
اال�شطناعي  ال���ذك���اء  و"اأخلقيات 

ور�شم ال�شيا�شات".

•• اأبوظبي-وام:

واأمن  واجل��م��ارك  واجلن�شية  للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  دخلت 
املنافذ موؤخراً يف �شراكة مع املركز الوطني للجرائم االقت�شادية 
يف اململكة املتحدة الإجراء تدريب على مكافحة تهريب كميات 
كبرية من النقد والذهب عر مطارات اململكة املتحدة، لفهم 
كيف تتم اجلرمية املنظمة لنقل االأ�شول غري امل�شروعة، مثل 

تدفقات النقود والذهب.
التدريب خ�شعت بع�س الرحلت اجلوية ملزيد من  اإطار  ويف 
اإذا  للتحقق مم��ا  اأي���ام،  �شبعة  م��دى  االأم��ن��ي��ة على  االإج�����راءات 
كميات كبرية من  تهريب  االإجرامية حت��اول  كانت اجلماعات 
النقد والذهب من اململكة املتحدة، وذلك بهدف �شد الثغرات 
اال�شتخباراتية وبناء فهم اأف�شل مل�شتوى املخاطر، والتي �شيتم 
ا�شتخدامها لتوجيه مقرتحات يف ال�شيا�شة امل�شتقبلية يف هذا 

املجال.

اجلمركي  التطوير  اإدارة  مدير  بالهول  حميد  ه��دى  وق��ال��ت 
بالهيئة : " اإن مكافحة تهريب الذهب والنقود تاأتي يف مقدمة 
للهوية  االحتادية  للهيئة  الرئي�شية  االإ�شرتاتيجية  االأه��داف 
واجل��ن�����ش��ي��ة واجل���م���ارك واأم����ن امل��ن��اف��ذ، ك��م��ا ت�شكل ج���زءا من 
االأموال  غ�شل  مكافحة  اإط��ار  يف  احلكومية  واخلطط  اجلهود 

ومتويل االإرهاب والتجارة غري امل�شروعة ".
واأ�شافت بالهول : " ي�شاعدنا العمل مع �شركائنا الدوليني يف 
للرحلت  االنتهاك  مثل  امل�شرتكة،  املخاطر  جم��االت  حتديد 
القيمة  ع��ال��ي��ة  وال�����ش��ل��ع  وال��ذه��ب  ال��ن��ق��ود  لتهريب  امل��ج��دول��ة 
للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  يف  ونحن  وامل��ج��وه��رات،  كال�شاعات 
اال�شتمرار  ع��ل��ى  ن��رك��ز  امل��ن��اف��ذ  واأم����ن  واجل���م���ارك  واجلن�شية 
املتغرية  الطبيعة  م��ن  للتخفيف  نهجنا  وحت�شني  تطوير  يف 
ال��ت��زام��ن��ا اجلماعي  خ���لل  م��ن  امل��ال��ي��ة،  ب��ا���ش��ت��م��رار للجرمية 

مب�شاركة املعلومات وتعميق قدراتنا الرقابية عر احلدود".
للجرائم  الوطني  املركز  مدير  ل��وجن،  ماثيو  ق��ال  جهته،  من 

نحن   "  : اجلرمية  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  يف  االقت�شادية 
ممتنون للهيئة االحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن 
املنافذ يف االإمارات على م�شاركتها، و�شنوا�شل اإعطاء االأولوية 
لتبادل املعرفة واملعلومات اال�شتخبارية املتعلقة بغ�شيل االأموال 
مع �شركائنا يف دولة االإم��ارات و�شنظل حازمني يف حربنا �شد 

التمويل غري امل�شروع وغ�شيل االأموال".
ي��ورك، املدير وكبري م�شوؤويل  اأخ��رى، قال �شيمون  من ناحية 
التحقيق يف دائرة التحقيق باإدارة االإيرادات واجلمارك امللكية 
ب�شاأن  االإم����ارات  العمل م��ع دول��ة  ت��اري��خ طويل م��ن  " لدينا   :
التهديدات امل�شرتكة، وتعتر �شراكاتنا اأمراً حيوياً يف حماربة 
اأن  ك��م��ا  االأم�����وال.  غا�شلي  ع��ل��ى  وال��ق��ب�����س  املنظمة  اجل��رمي��ة 
ا�شرتاتيجياً  الوطنية ملكافحة اجلرمية تعتر �شريكاً  الوكالة 
لتطوير  االأهمية  بالغ  اأم��ر  وخرتها  دعمها  ف��اإن  لذا  رئي�شياً، 
���ش��راك��ة اأو���ش��ع ب��ني دول���ة االإم�����ارات وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ملعاجلة 

التمويل غري امل�شروع".

زايد للإ�سكان ي�سلم  1726 مواطنا م�ساكنهم اجلديدة يف دبي وراأ�س اخليمة وعجمان قبل نهاية 2021 

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي ترحب بالدفعة الأوىل من 
امل�ساركني يف برناجمها التنفيذي مل�سوؤويل القطاعني احلكومي واخلا�س 

تدريب اإماراتي بريطاين لت�سديد ال�سوابط 
احلدودية �سد التمويل غري امل�سروع

•• اأبوظبي-وام:

الرقمية  "ناف�س"  من�شة  االإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر  تناف�شية  جمل�س  اأط��ل��ق 
عر  اخلا�س  القطاع  يف  املواطنة  الكفاءات  م�شاركة  تعزيز  اإىل  الهادفة 
تفعيل  على  القائمة  والرامج  واملزايا  احلوافز  من  متكاملة  جمموعة 
ال�شراكة مع موؤ�ش�شات هذا القطاع احليوي كمحور اأ�شا�شي �شمن خطط 
احلكومة االإماراتية وا�شرتاتيجياتها لتمكني االإن�شان واالقت�شاد خلل 

م�شرية اخلم�شني عاماً املقبلة.
لدعم  االحت��ادي  الوطني  الرنامج  �شمن  ناف�س  من�شة  اإط��لق  وياأتي 

العربية  االإم��ارات  اأطلقته حكومة دولة  "ناف�س" الذي  القطاع اخلا�س 
الهادفة  اخلم�شني"،  "م�شاريع  من  الثانية  احلزمة  من  كجزء  املتحدة 
يف  نوعية  تنموية  نقلة  وحتقيق  الوطني  االقت�شاد  وتعزيز  دع��م  اإىل 
برامج   6 احل��ايل  ال��وق��ت  "ناف�س" يف  تت�شمن من�شة  االإم����ارات.  دول��ة 
تقدم جمموعة كبرية من احلوافز واملزايا وت�شم الرامج دعم رواتب 
املواطنني، وبرنامج مزايا، وبرنامج ا�شرتاك، وعلوات الأبناء العاملني، 
وب��رن��ام��ج ال��دع��م امل��وؤق��ت، وب��رن��ام��ج ف��ر���س ع��م��ل. وي��ت��ع��اون م��ع برنامج 
من  احلكومي  القطاع  م��ن  ال�شركاء  م��ن  كبرية  جمموعة  "ناف�س" 

الوزارات والهيئات احلكومية والقطاع اخلا�س.

•• اأبوظبي-وام:

نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وجه �شاحب 
اآل نهيان  اإ�شم ال�شيخ �شلطان بن زايد  القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، باإطلق 
االإبل  مزاينة  ومنطقة  الهجن  ل�شباقات  �شويحان  ميدان  على  اهلل"  "رحمه 
لي�شبح ميدان ال�شيخ �شلطان بن زايد للرتاث ، تخليداً مل�شرية املغفور له باإذن 
اهلل ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان احلافلة باالإجنازات والعطاءات، وعرفاناً 
الثقافية  ال�شاحة  واإث����راء  امل��ح��ل��ي،  ال���رتاث  ���ش��اأن  اإع���لء  يف  وم�شاهمته  ل���دوره 
الوطن،  اأبناء  بني  املجتمعية  والتقاليد  العادات  وتعزيز  االإماراتية  والرتاثية 
الهجن  وم�شابقات  الرتاثية  املواقع  وتطوير  والتعاون،  الت�شامح  قيم  وتر�شيخ 

ومزاينات االإبل.

اإمارة  يف  �شويحان  مدينة  يف  ل��ل��رتاث  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  م��ي��دان  ويتميز 
اأبوظبي باأحدث املوا�شفات الت�شميمية الرتاثية، وي�شمل م�شمارين ل�شباقات 
الهجن، ومنطقة لعر�س االإبل يف املزاينات، اإىل جانب �شبوك منوذجية لعمليات 
وم�شاحة  املختلفة  الرتاثية  للم�شابقات  خم�ش�شة  واأم��اك��ن  والتحكيم،  الفرز 
خا�شة بال�شوق ال�شعبي ومن�شات اجلمهور، وم�شارات خا�شة الأغرا�س التدريب، 
والتي وفرت مللك الهجن بيئة منوذجية لتدريب مطاياهم وتاأهيلها لل�شباقات 

الكرى.
اإدارية،  ومكاتب  وم�شجداً  اإعلمياً  وا�شتديو ومركزاً  رئي�شية  ي�شم من�شة  كما 
اإىل  اإ�شافة  احت�شنها،  التي  ال�شباقات  كافة  اإجن��اح  يف  �شاهمت  خا�شة  ومرافق 
م�شاحات وا�شعة تنت�شر حول امليدان والعديد من العزب اخلا�شة برتبية واإنتاج 

االإبل االأ�شايل، والتي تعد املكان االأن�شب بالن�شبة للملك لرعاية اإبلهم.

برامج يف املرحلة الأوىل ت�صم جمموعة من احلوافز واملزايا   6

جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية يطلق من�سة ناف�س الرقمية  
حممد بن زايد يوجه باإطلق ا�سم ال�سيخ �سلطان بن زايد على ميدان �سويحان ل�سباقات الهجن

اإطلق الدورة اخلام�سة من م�سابقة اكت�سف املريخ

تعلن �شركة كوزمتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية ال�شخ�شية انها املالك 
احل�شري والوحيد لل�شم والعلمة التجارية  )RG COSMETICS( يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة، مبوجب رخ�شتها التجارية ال�شادرة من دائرة 
التنمية االقت�شادية باإمارة دبي رخ�شة رقم  631577  وامل�شجلة لدى وزارة 
االقت�شاد حتت رقم 233394  وذلك منذ عام 2015 . وامل�شجلة باإدارة حماية 

حقوق امللكية الفكرية بجمارك دبي.
وعليه فاإن ال�شركة حتذر كافة ال�شركات االأخرى والغري من ا�شتخدام اال�شم 
التجاري اأو العلمة التجارية ) RG COSMETICS (، ويف حالة ا�شتخدام 
االإجراءات  كافة  �شتتخذ  ال�شركة  ف��اإن  تقليدها  اأو  التجارية  للعلمة  الغري 
القانونية قبله وذلك وفقاً ملا ورد بن�شو�س قانون العلمات التجارية رقم 37 

ل�شنة 1992 ب�شاأن العلمات التجارية .

اإعلن وتنبيه وحتذير مبنع التعامل بال�سم 
)RG COSMETICS( اأو العلمة التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

للموارد  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
تفاهم  مذكرة  احلكومية،  الب�شرية 
للطبيعة  االإم�����������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م����ع 
العاملي  ال�������ش���ن���دوق  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ت��وع��ي��ة موظفي  ب���ه���دف  ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة 
الوزارات واجلهات االحتادية باأهمية 

احلفاظ على البيئة.
وقع املذكرة عن الهيئة مديرها العام 
باالإنابة �شعادة ليلى عبيد ال�شويدي، 
يف حني وقعها عن اجلمعية مديرها 

العام ليلى م�شطفى عبداللطيف.
�شلوى  اأو����ش���ح���ت  ال�����ش��دد  ه����ذا  ويف 
امل�شروعات  اإدارة  م���دي���ر  ع���ب���داهلل 
بني  التعاون  اأن  الهيئة  يف  والرامج 
ال��ه��ي��ئ��ة واجل��م��ع��ي��ة ي��ت��م��ح��ور حول 
كالتدريب  امل����ج����االت  م���ن  ال���ع���دي���د 
موظفي  وت�������ش���ج���ي���ع  وال����ت����ط����وي����ر، 
امل�شاركة  ع��ل��ى  االحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة 
يف االأن�شطة التطوعية التي تنظمها 
باأهمية  وع��ي��ه��م  وزي������ادة  اجل��م��ع��ي��ة، 

احلفاظ على البيئة يف الدولة.
�شتتوىل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأِ������ش�����ارت 
موظفي  ت��وع��ي��ة  امل����ذك����رة  مب���وج���ب 
ال��������������وزارات واجل������ه������ات االحت�����ادي�����ة 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ط��وع اخل��ا���س بجمعية 
االإم������������ارات ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة، م����ن خ���لل 
ب��ث ر���ش��ائ��ل دوري����ة ع��ر ن��ظ��ام اإدارة 

معلومات املوارد الب�شرية يف احلكومة 
وح�شاباتها  "بياناتي"،  االحت���ادي���ة 
التوا�شل  م����واق����ع  ع����ر  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
االجتماعي، كما �شت�شلط ال�شوء على 
الق�شايا البيئية و�شرورة ا�شتدامتها 
م������ن خ�������لل ال������ور�������س ال���ت���وع���وي���ة 
ب�شكل  ت��ع��ق��ده��ا  ال���ت���ي  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
وتطوير  املعارف  ن�شر  بهدف  دوري، 
مهارات موظفي احلكومة االحتادية 
جانبها  م����ن  ك���ف���اءات���ه���م.  وت���ع���زي���ز 
عبداللطيف:  م�شطفى  ليلى  قالت 
التفاهم مع  مذكرة  بتوقيع  "نفخر 
الب�شرية  للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة 
ان�شمامهم  وي�����ش��ع��دن��ا  احل��ك��وم��ي��ة 
التطوعي  برناجمنا  تقدمي  يف  اإلينا 
الذي  التغيري"  "اأبطال  اجل���دي���د 

ليكون  فر�شة  املجتمع  الأف��راد  يقدم 
حماية  يف  وحقيقي  م��وؤث��ر  دور  لهم 
اأفراد  الفريدة، حيث منّكن  طبيعتنا 
املجتمع من تطوير مهارات جديدة، 
وامل�شاركة يف احلوارات الوطنية حول 
اال�شتدامة، واالن�شمام اإىل جمتمعات 
مميزة؛  جت��ارب  يف  والتطوع  العمل، 
وغريها  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
والفعاليات  االأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ك��ث��ري 
ال��ت��ي ت��و���ش��ح ال���راب���ط ال��وث��ي��ق بني 
التعاون  وميثل  وال��ك��وك��ب،  االإن�����ش��ان 
م���ع ال��ه��ي��ئ��ة ال���ت���ي دوم������اً م���ا تدعم 
امل���ب���ادرات وال���رام���ج ال��ت��ي ت�شب يف 
اإيجابية  دفعة  الوطن،  هذا  م�شلحة 
بلوغ عامل يزدهر  اأجل  جلهودنا من 

فيه النا�س والطبيعة معاً".

•• اأبوظبي - وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة 
وح�شر  املبكر  االكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  امل�شابة  احل���االت 
واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 287،876 
فح�شا جديدا خلل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
اإج��راءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع    و�شاهم تكثيف 
نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 81 حالة 
اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، 
اللزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حاالت  وجميعها 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 739،905 حاالت.
واأعلنت وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 

يف االأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 
الدولة 2،136 حالة.

118 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�شابني  ���ش��ف��اء  ال�����وزارة ع��ن  اأع��ل��ن��ت    كما 
التام  وت��ع��اف��ي��ه��ا   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س 
اللزمة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  ب��ع��د  امل��ر���س  اأع���را����س  م��ن 
ال�شفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ 

حالة.  734،132

اأعلنت �صفاء 118 حالة جديدة من كورونا

ال�سحة جتري 287،876 فح�سا ك�سفت عن 81 اإ�سابة

•• دبي-وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
مكتوم  ال�شيخ  �شمو  تكليف  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير املالية، باالإ�شراف على االأ�شواق املالية والبور�شات يف دبي، وو�شع روؤية 
يلبي متطلبات  االإم���ارة مبا  والبور�شات يف  امل��ال  الأ���ش��واق  �شاملة  تطويرية 

املرحلة الراهنة، وير�شخ املكانة الريادية التي ت�شغلها دبي كواحدة من اأهم 
واأن�شط اأ�شواق املال على امل�شتويني االإقليمي والعاملي خلل العقود املا�شية. 
ال��وزراء حاكم دبي  واأك��د �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
املال وتوفري بيئة  اأ�شواق  اأهمية اال�شتفادة من الفر�س املحلية والعاملية يف 
على  اعتماداً  وذلك  والبور�شات،  املال  الأ�شواق  دبي عا�شمة  اأعمال لرت�شيخ 
ما تقدمه اإمارة دبي ودولة االإمارات من مزايا للم�شتثمرين ورواد االأعمال 
املرن،  الت�شريعي  املتطورة، واالإط��ار  التحتية واللوج�شتية  البنية  بداية من 

املالية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  كبرية من  ي�شم جمموعة  واعد  و�شوق حملي 
العاملية.

واأ�شاف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم اأن املرحلة احلالية 
املال  اأ�شواق  على قدرة  القطاعات، موؤكداً  �شتى  تقدم فر�شاً ال حم��دودة يف 
تتمتع  ملا  واملتغريات  الفر�س  ه��ذه  من  اال�شتفادة  على  دب��ي  يف  والبور�شات 
التعامل مع  املا�شية ما ميكنها من  العقود  به من خرة طويلة على مدار 

خمتلف الظروف واملتغريات على النحو االأمثل.

•• اأبوظبي -وام: 

ك��رم��ت ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
للأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 
 - االإمارات"  "اأم  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
فومزيلي  ال�شيدة   - نبيلة  ب���ادرة  يف 
لدورها  ت���ق���دي���راً  ن��غ��ك��وك��ا،  م��لم��ب��و 
ال���رائ���د وج��ه��وده��ا ال���دوؤوب���ة يف دعم 
االأر�س،  بقاع  �شتى  يف  امل���راأة  ومتكني 
ل��ت��ك��ون ع��ن�����ش��راً ف���اع���ًل ورائ��������داً يف 
التنمية امل�شتدامة، وذلك خلل فرتة 
تنفيذية  ك��م��دي��رة  املنق�شية  عملها 

لهيئة االأمم املتحدة للمراأة.
وقد كرمت �شعادة الرمي بنت عبداهلل 
للمجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني  ال��ف��ل���ش��ي، 
االأع��ل��ى ل��لأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة، نيابة 
عن �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

، ال�شيدة فومزيلي ملمبو.
وقالت �شعادة نورة ال�شويدي، االأمينة 
ال��ع��ام��ة ل���لحت���اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ع���ام - 
ال���ب���ادرة  ه����ذه  اإن   - امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  الكرمية 
فومزيلي  بال�شيدة  للحتفاء  مبارك 
للعطاء  رم�����زا  ت��ع��د  ال���ت���ي  م���لم���ب���و، 
واالجتهاد ورائ��دة من رائ��دات العمل 
ال��ن�����ش��ائ��ي ع��امل��ي��اً، ن��اب��ع��ة م���ن تقدير 
الهدف  التي حتمل  �شموها للكفاءات 
لتعزيز  �شموها  تنتهجه  ال���ذي  ذات���ه 
امل��راأة ومتكينها وبناء قدراتها  حقوق 

املجاالت  مهاراتها يف جميع  وتطوير 
والقطاعات، وطموح �شموها ال�شادق 
واالآمنة  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  ت��وف��ري  يف 
للمراأة لي�س يف دولة االإمارات فح�شب 

واإمنا يف جميع اأنحاء العامل.
ال�شيدة  ق��دم��ت  ���ش��ع��ادت��ه��ا  واأ���ش��اف��ت 
عملها  فرتة  اأثناء  ملمبو  فومزيلي 
لهيئة  تنفيذية  ك��م��دي��رة  املنق�شية 
جليلًة  اأعمااًل  للمراأة،  املتحدة  االأمم 
الوا�شعة،  وخ��رات��ه��ا  وقتها  وكر�شت 
للم�شاركة  للمراأة  اأرحب  م�شاحة  ملنح 
املن�شود  ال��ت��ق��دم  حتقيق  يف  املتكافئة 
م�شرية  يف  م�شاقاته،  كافة  يف  للعامل 
ر�شالة  خللها  ن�شرت  �شامية  عطاء 
ركيزة  ه��ي  امل����راأة  ب���اأن  للعامل  ملهمة 
ل�شناعة  الرئي�شي  واملحور  احل�شارة 
م�شتقبل اأف�شل واأكرث �شلماً ومناًء، 
والتي تتفق مع الروؤية دولة االإمارات 

م�شرق  غ��ٍد  لبناء  الرامية  وجهودها 
للمراأة يف االإمارات والعامل.

من جانبها تقدمت ال�شيدة فومزيلي 
واالمتنان  ال�شكر  ب��ج��زي��ل  م��لم��ب��و، 
بنت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  اإىل 
الكرمية،  ال��ب��ادرة  م��ب��ارك، على ه��ذه 
رمزاً  مت��ث��ل  �شموها  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
ع���امل���ي���اً يف جم����ال االه���ت���م���ام ب���امل���راأة 
وتهيئة البيئة املنا�شبة لتمكينها على 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتويات 
وال��ع�����ش��ك��ري��ة وغريها  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
بف�شل  والتي  احليوية،  املجاالت  من 
ج���ه���وده���ا ال���ف���اع���ل���ة ح���ق���ق���ت امل�������راأة 
اإجنازات وجناحات ريادية  االإماراتية 
�شموها  جهود  اأن  اإىل  الفتة  م�شرفة، 
ام����ت����دت ل���لرت���ق���اء ب����اأو�����ش����اع امل������راأة 
واالإقليمية  العربية  امل�شتويات  على 
وال��دول��ي��ة، ل��ت��ق��دم من��وذج��اً يحتذى 

والنظرة  وامل��خ��ل�����س  اجل�����اد  ل��ل��ع��م��ل 
ال��وا���ش��ح��ة وال�����ش��ام��ل��ة يف م��ل��ف دعم 
ومتكني املراأة. وجتدر االإ�شارة اإىل اأنه 
فومزيلي  ال�شيدة  عمل  ف��رتة  ظل  يف 
تنفيذية  كمديرة  املنق�شية  ملمبو 
وبدعم  للمراأة  املتحدة  االأمم  لهيئة 
االإم����ارات وبتوجيهات من  دول��ة  م��ن 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة  افتتحت 
م��ك��ت��ب ات�������ش���ال ل���ه���ا خ���ا����س ب����دول 
اخلليج  ل�������دول  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س 
اأكتوبر  �شهر  يف  اأبوظبي  يف  العربية 
االحت������اد  مب���ق���ر   2016 ع������ام  م�����ن 

الن�شائي العام.
يف  ال���دوؤوب���ة  ج��ه��وده��ا  �شاهمت  فيما 
اإجن�����اح ال��ع��دي��د م���ن م����ب����ادرات دولة 
االإمارات املعنية باملراأة يف العديد من 
ال��ق��ط��اع��ات وامل���ج���االت وم���ن �شمنها 
والتي  واالأم���������ن،  ال�������ش���لم  ق���ط���اع���ي 
اأ���ش��ف��رت ع���ن ت��وق��ي��ع م���ذك���رة تفاهم 
ب��ني ك��ل م��ن وزارة ال��دف��اع واالحت���اد 
املتحدة  االأمم  وهيئة  العام  الن�شائي 
ال�شيخة  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  ل��ل��م��راأة، 
فاطمة بنت مبارك، يف �شهر �شبتمر 
من عام 2018، وذلك بح�شور �شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل ، حيث 
اأٌقيمت احتفالية التوقيع على مذكرة 
االإم����ارات  دول���ة  بعثة  مبقر  التفاهم 
لدى االأمم املتحدة يف نيويورك حيث 
طيار  الركن  اللواء  املذكرة  على  وقع 

امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  الها�شمي،  ع��ب��داهلل 
اخلدمات  ل�������ش���وؤون  ال����دف����اع  ب�������وزارة 
ال�شويدي،  ن���ورة  و���ش��ع��ادة  امل�����ش��ان��دة، 

وال�شيدة فومزيلي ملمبو.
وق��د اأث��م��رت ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة الهامة 
التدريبي  ال���رن���ام���ج  اإط�������لق  ع����ن 
وال�شلم والذي  امل���راأة واالأم���ن  ح��ول 
"مبادرة �شمو  ا�شم  اأطلق عليه الحقا 
لتمكني  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
وال���ذي  واالأمن"،  ال�����ش��لم  يف  امل�����راأة 
العاملت  الن�شاء  تدريب  اإىل  يهدف 
يف ال�����ش��ل��ك ال��ع�����ش��ك��ري واالأم���ن���ي من 
ال�شديقة  وال�����دول  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
القطاع  يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ال���ع���امل  يف 
وال�شلم،  االأم��ن  وقطاعي  الع�شكري 
والذي ت�شت�شيفه مدر�شة خولة بنت 
اأبوظبي، وال��ذي متكن من  االأزور يف 
ت��دري��ب اأك����رث م��ن 300 ام�����راأة من 
واالآ�شيوية  العربية  ال���دول  خمتلف 
امل�شلحة  القوات  واالأفريقية من قبل 

االإماراتية.
ك��م��ا ق��دم��ت دع��م��ه��ا الإط����لق اخلطة 
لتنفيذ  االإم�������ارات  ل���دول���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
القرار /1325/ ال�شادر عن جمل�س 
االأم�������ن ال���ت���اب���ع ل������لأمم امل���ت���ح���دة يف 
والتي   ،2021 عام  من  مار�س  �شهر 
نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي  �شابقة  مثلت 
التعاون  جمل�س  دول  م�شتوى  ع��ل��ى 
لدول اخلليج العربية، وذلك امتداداً 
جلهود دولة االإمارات بتعزيز م�شاركة 

املراأة يف ال�شلم واالأمن.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإتاحة  ع��ل��ى  م���ع ح��ر���ش��ه��ا  ان���ط���لق���اً 
الرتفيه،  خلل  من  للتعلم  الفر�شة 
تتعاون حديقة اأم االإمارات مع خبري 
املناظر  وم�����ش��ور  اجل��م��ي��ل��ة  ال��ف��ن��ون 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل���ع���روف اأن���ت���وين المب 
جمانية  ت���دري���ب���ي���ة  دورة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
لل�شغار  ال���ف���وت���وغ���رايف  ل��ل��ت�����ش��وي��ر 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 10 اإىل 

عاماً.  15
التي  ال���دورة  يف  اأن��ت��وين،  وي�شتعر�س 
ال�شاعة  م���ن  ن��وف��م��ر   6 ي����وم  ت���ق���ام 
امل�شاركني  اأم����ام  م�����ش��اًء،   5 ح��ت��ى   3
الت�شوير  يف  يتبعه  ال���ذي  االأ���ش��ل��وب 
املختلفة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ف��وت��وغ��رايف 

التي ي�شتخدمها. و�شيطلع امل�شاركون 
التو�شيات  ب��ع�����س  ع��ل��ى  ذل����ك  ب��ع��د 
املجال،  ه���ذا  يف  ال��ه��ام��ة  والتفا�شيل 
باأنواع خمتلفة  تعريفهم  �شيتم  حيث 
وكيفية  املتاحة  الت�شوير  من معدات 
اأنتوين  و���ش��ي��ن��اق�����س  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا. 
مبا  للت�شوير  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  االأ���ش��ال��ي��ب 
العايل  والت�شوير  التاأطري،  ذل��ك  يف 
والبعيد،  وال���ق���ري���ب  وامل���ن���خ���ف�������س، 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ب��ح��ث ع���ن ����ش���ورة جيدة 
الل��ت��ق��اط��ه��ا وحت����دي����ده����ا. وم�����ن ثم 
امل�����ش��ارك��ون ���ش��م��ن ن�شاط  ���ش��ي��ت��ج��ول 
عن  بحثاً  اأنحاء احلديقة  يف  جماعي 
و�شيكون  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  امل��ن��ا���ش��ب��ة  امل�����واد 
التقاطهم  ل�شمان  برفقتهم  اأنتوين 

اأف�شل ال�شور. 

فوتوغرايف  م�شور  هو  المب  اأنتوين 
ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة وي�����ش��ت��ق��ر يف كل 
من لندن ودب��ي. وح�شل الم��ب على 
اأكرث من 40 جائزة عاملية للت�شوير 
ال��ف��وت��وغ��رايف، وظ��ه��رت اأع��م��ال��ه على 
ال���ع���دي���د من  ال���ع���امل���ي يف  امل�������ش���ت���وى 
الديكور  ومتاجر  واملجلت  املعار�س 

ذات  ويتم جمع مطبوعاته  الداخلي، 
اجلميلة  للفنون  امل��ح��دود  االإ����ش���دار 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل. وُي���ع���د المب 
ت�شوير  ور�س عمل  يف  مدر�شاً خبرياً 
ور�س  يعقد  حيث  الطبيعية،  املناظر 
عمل جماعية وفردية، باالإ�شافة اإىل 
عر  متنوعة  تعليمية  برامج  توفري 

االإنرتنت. 
ويتم تقدمي الدورة جماناً وت�شتوعب 
�شغار  م�����ش��ارك��ني   10 اإىل  ي�����ش��ل  مل��ا 
هاتف  كامريا  اإح�شار  اإىل  يحتاجون 
على  ويتعني  فقط.  ذكية  ك��ام��ريا  اأو 
الت�شجيل  امل�������ش���ارك���ة  يف  ال���راغ���ب���ني 

للدورة قبل 04 نوفمر2021.  

وّجه بو�صع روؤية تطويرية �صاملة لأ�صواق املال والبور�صات باإمارة دبي 

حممد بن را�سد يعتمد تكليف مكتوم بن حممد بالإ�سراف 
على تطوير الأ�سواق املالية والبور�سات يف دبي

فاطمة بنت مبارك تكرم فومزيلي ملمبو

بالتعاون مع خبري الفنون اجلميلة وم�صور املناظر الطبيعية املعروف اأنتوين لمب

حديقة اأم الإمارات ت�ست�سيف دورة جمانية للت�سوير الفوتوغرايف لل�سغار

بالأرقام واحلقائق .. الإقامة والعمل يف الإمارات حلم املليني حول العامل
•• اأبوظبي- وام:

ترتبع دولة االإمارات على قائمة االأف�شل عامليا ملئمة للعي�س والعمل بف�شل 
ما تتمتع به من اأمان وا�شتقرار اإىل جانب ما توفره من م�شتويات عالية على 
مقومات  من  وغريها  التحتية  والبنية  والتعليمية  ال�شحية  اخلدمات  �شعيد 
التنمية احل�شرية. وتدفع جودة مقومات احلياة التي توفرها الدولة، املليني 
حول العامل لو�شعها كخيار اأول للإقامة واالنطلق يف حياتهم العملية، ففي 
عام 2021 �شعدت االإمارات 10 مراتب لتتبواأ املرتبة الرابعة كاأف�شل وجهة 
 HSBC" عاملية للعي�س والعمل، وفقاً لنتائج الن�شخة الرابعة ع�شر من تقرير
Expat Explorer" ال�شنوي وهو عبارة عن درا�شة ا�شتق�شائية عاملية الآراء 

اأكرث من 20 األف �شخ�س يعي�شون ويعملون خارج بلدانهم االأ�شلية.
ومبنا�شبة اليوم العاملي للمدن الذي ي�شادف ام�س ت�شتعر�س وكالة انباء االإمارات 
واملراتب التي حققتها عدد من املدن االإماراتية خلل العام  النتائج  "وام" اأبرز 
اجلاري والتي ت�شب جميعها يف تعزيز جاذبيتها العاملية كوجهة مف�شلة لل�شكن 

والعمل بالن�شبة ملختلف اجلن�شيات.
لل�شنة اخلام�شة على �شدارة مدن  التي حتافظ  اأبوظبي  العا�شمة  البداية مع 
"نومبيو"  ملوقع  وفقاً  العامل  العامل االأكرث اأماناً متقدمة على 431 مدينة يف 
ومعلومات  بيانات  قاعدة  اإىل  تقاريره  يف  ي�شتند  وال��ذي  املتخ�ش�س  االأمريكي 

خمتلف  من  م�شتخدمني  من  جمعها  يتم  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  االأ�شخم  هي 
املناطق واملدن حول العامل، وتت�شمن تفا�شيل عن احلياة واملعي�شة يف تلك املدن 

والدول.
الثانية على  لل�شنة  االأو�شط،  ال�شرق  ويف  االأول عربياً  املركز  اأبوظبي  وت�شدرت 
الت�شنيف  وف��ق   ،2021 للعام  للعي�س  امللئمة  امل��دن  اأك��رث  قائمة  ال��ت��وايل، يف 
التابع  اإنتليجين�س"،  "اإيكونومي�شت  يف  املعلومات  وحدة  ت�شدره  الذي  ال�شنوي 

ملجلة "اإيكونومي�شت" الريطانية.
االأول  الربع  خ��لل  اأناليتيك"،  نولدج  "ديب  هيئة  عن  �شادرة  درا�شة  و�شنفت 
لوباء  اال�شتجابة  يف  م�شتوى  على  االأف�شل  اأبوظبي  مدينة  اجل��اري،  العام  من 
"كوفيد19-" واالأكرث اأمانا من خطر اجلائحة وذلك بف�شل جمموعة التدابري 
الوقائية واالحرتازية التي اتخذتها االإمارة على امل�شتوى ال�شحي واالقت�شادي 

واالجتماعي.
واحتلت اأبوظبي املرتبة االأوىل يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا يف موؤ�شر املدن 
الذكية للعام 2021 ال�شادر عن املعهد الدويل للتنمية االإدارية والذي يغطي 
خم�شة حماور رئي�شية، وهي: ال�شحة وال�شلمة، والتنقل، واالأن�شطة، الفر�س، 

واحلوكمة.
اأو�شطياً  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي يف  ح��ّل��ت   .. البيئية  اال���ش��ت��دام��ة  وع��ل��ى �شعيد 
والتا�شع عاملياً حمققة 357 نقطة على املوؤ�شر العام يف تقرير �شادر عن موقع 

للمقارنات. �شويت�س" الريطاين  "يو 
للعي�س  العامل  مدن  اأف�شل  بني  وتناف�شيتها  تاألقها  على  دبي  حافظت  بدورها 
املوؤ�شرات  من  العديد  يف  االأوىل  املراكز   2021 ع��ام  خ��لل  وح�شدت  والعمل، 

والتقارير العاملية ذات ال�شلة.
واحتلت دبي املركز الثالث عاملياً �شمن اأكرث املدن التي يرغب العاملون باالنتقال 
بو�شطن  جمموعة  اأج��رت��ه  ا�شتطلع  بح�شب   ،2021 خ��لل  فيها  للعي�س 
اآالف �شخ�س   209 The Network للتوظيف، �شمل  اال�شت�شارية و�شبكة 

يف 190 دولة.
وجاءت دبي يف املركز االأول اإقليمياً واخلام�س عاملياً يف قائمة اأف�شل املدن لعام 
للدرا�شات  الكندية  كون�شلتان�شي  ري�شونان�س  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة   ،2021
اجلودة  ويقي�س  امل���دن  اأف�شل  يقي�س  �شنويا  ت�شنيفا  ت�شدر  وال��ت��ي  واالأب��ح��اث 
الن�شبية للمكان، وال�شمعة، والهوية التناف�شية للمدن الرئي�شية يف العامل التي 

ال يقل عدد �شكانها عن مليون ن�شمة.
وتبواأت دبي املرتبة اخلام�شة �شمن قائمة اأف�شل 10 مدن يف العامل لعام 2021، 
"بي�شت �شيتيز«، وتناغم هذا الت�شنيف مع اختيار دبي يف  بح�شب تقرير موقع 
يوليو املا�شي �شمن اأف�شل 10 مدن عاملية للعمل عن ُبعد يف عام 2021، وذلك 

والدول. املدن  يقّيم  وفقاً لت�شنيف حديث ملوقع "Nomadlist" الذي 
العامل  اأكرث مدن  والرابع عاملياً يف قائمة  اأو�شطياً  االأول  املركز  وج��اءت دبي يف 

ا�شتدامًة وفق تقرير موقع "يو �شويت�س" الريطاين للمقارنات، حمققًة 375 
املتجددة  الطاقة  ا�شتخدام  ملعايري ت�شمل  املدن، وفقاً  نقطة، حيث يتم ت�شنيف 
واأ�شعار  املرور  حركة  وم�شتويات  اخل�شراء  امل�شاحات  ون�شبة  التلوث  وم�شتويات 

العقارات ون�شبة انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون، وغري ذلك.
وح�شلت دبي على املركز االأول على م�شتوى مدن ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 
"بلومرغ"  وكالة  عن  ال�شادر  للمراأة،  احلياة  جودة  موؤ�شر  يف  عاملياً  وال� 11 
للأنباء، الذي ير�شد م�شتويات جودة املعي�شة لل�شيدات يف اأف�شل مدن االأعمال 
الفرعية،  املوؤ�شرات  اأداء كل مدينة يف عدد من  اإىل  ا�شتناداً  العامل، وذلك  حول 
وهي االأمن، والتنقل، واالأمومة، وامل�شاواة بني النوعني، وفر�س حتقيق الرثوة 
12 عاملياً  وال�  التي تتيحها كل مرة لل�شيدات. واحتلت دبي املركز االأول عربياً 
بني مدن العي�س الفاخر، على موؤ�شر "الرثوة العاملية ومنط احلياة" ملجموعة 
عاملياً  باير" لعام 2021، كما حلت يف املركز االأول اإقليمياً وال� 29  "جوليو�س 
ناو"  ثينك  "تو  ملوؤ�ش�شة  وف��ق��اً   ،2021 ل��ع��ام  اب��ت��ك��اراً  امل���دن  اأك���رث  م��وؤ���ش��ر  على 
االأ�شرتالية للأبحاث واال�شت�شارات. وباالنتقال اإىل ال�شارقة .. فقد حلت املدينة 
اأمنا يف العامل وفق ت�شنيف موقع  يف املرتبة ال�شاد�شة على قائمة املدن االأكرث 
فيما توا�شل تربعها على قائمة اأكرث املدن   ،2021 لعام  "نومبيو" االأمريكي 
اإبداعا يف العامل بف�شل م�شهدها الثقايف احلافل بالفعاليات واملوؤمترات العاملية 

التي ت�شتقطب املبدعني من كل مكان يف العامل.

ال�سحة تعلن تقدمي 49،584 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خلل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي - وام:

كوفيد- لقاح  من  جرعة   49،584 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  خلل   19
 100 213.84 جرعة لكل  21،150،096 جرعة ومعدل توزيع اللقاح  حتى ام�س 

�شخ�س.
اإىل  الو�شول  اإىل  لقاح كوفيد19- و�شعياً  ال��وزارة لتوفري  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�شيطرة 

على فريو�س كوفيد19-.

تعاون بني الحتادية للموارد الب�سرية والإمارات 
للطبيعة للتوعية بال�ستدامة البيئية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

املهرجانات  اإدارة  جل���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
عن  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��رام��ج 
حممية  م��ن  ال�شابع  املو�شم  اإط���لق 
الظفرة،   مبنطقة  لل�شيد  امل�����رزوم 
اأول واأكر حممية يف دولة االإمارات 
التقليدية  بالطرق  ال�شيد  ملمار�شة 
وال�شلوقي،  ال�����ش��ق��ور  ط���ري���ق  ع���ن 
خلل الفرتة من 1 نوفمر اجلاري 
 2022 ف���راي���ر  منت�شف  ول��غ��اي��ة 
ثقافية  جتربة  املحمية  تقدم  ،حيث 
التقليدي،  لل�شيد  فريدة  و�شياحية 
ب��ال�����ش��ق��ارة و�شون  ال���وع���ي  وت���ع���زز 

البيئة والرتاث. 
مدير  امل��زروع��ي،  خلفان  عبيد  ق��ال 
يف  وامل�������ش���اري���ع   ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة 
والرامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
حممية  اإن  وال���رتاث���ي���ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
با�شتقبال  ���ش��ت��ب��داأ  لل�شيد  امل�����رزوم 

التقليدي  ال�شيد  وه��واة  ال�شقارين 
مو�شم  خ��لل  يومي  ب�شكل  وال���زوار 
ال�شيد وملدة 7 اأيام اأ�شبوعًيا، خلل 
)�شباحية  اليوم  يف  لل�شيد  فرتتني 
ملرتاديها  املحمية  وتوفر  وم�شائية(، 
بالطبيعة  ل���ل����ش���ت���م���ت���اع  جت����رب����ة 
وال��ب��ي��ئ��ة اخل���لب���ة ال��ت��ي مت��ت��از بها 
هواية  ممار�شة  جانب  اإىل  املحمية 
ال�شيد التقليدي �شمن اإطار ال�شيد 
يف  ال�شيد  لقانون  ووف��ق��ا  امل�شتدام، 

اإمارة اأبوظبي.
 واأك���د امل��زروع��ي اأن���ه يف ظ��ل النجاح 
الكبري الذي حققته حممية املرزوم 
لل�شيد يف موا�شمها ال�شتة ال�شابقة، 
الفريدة  املبادرة  هذه  اليوم  نوا�شل 
من نوعها، وذلك تنفيذا لتوجيهات 
النوع  هذا  دعم  يف  الر�شيدة  القيادة 
من الريا�شات التقليدية والرتاثية 
العربية  االإم����������ارات  دول������ة  الأب����ن����اء 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  امل���ت���ح���دة 

االهتمام  م��ن  وان��ط��لق��ا  اخلليجي، 
بن  زاي��د  ال�شيخ  اأواله  ال��ذي  الكبري 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، 
لل�شقارة باعتبارها اإرثا ثقافيا هاما 
وق��ي��م��ة م��ع��ن��وي��ة ك���ب���رية وج���زئ���ا ال 
يتجزاأ من الهوية الوطنية والرتاث 

االإماراتي.
واأو�شح املزروعي اأن اأهداف املحمية 
البيئات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ت��ت��م��ث��ل 
املنطقة  ت���اأوي���ه���ا  ال���ت���ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
احليوية  عنا�شرها  حماية  املحمية، 
برامج  وت���ع���زي���ز  واجل���ي���ول���وج���ي���ة،  
اإعادة توطني االأنواع الرية املهددة 
املحمية  وتخ�شي�س  ب��االن��ق��را���س، 
كموئل لل�شقارة باالأ�شلوب التقليدي، 
ا�شتقطبت  املحمية   اأن  اإىل  م�شرياً 
اأكرث   2015 ع���ام  ان��ط��لق��ه��ا  م��ن��ذ 
7200 �شخ�س من ال�شقارين  من 
خا�شة  واالأج��ان��ب،  ال��ع��رب  وال�شياح 
وال�شيد  ال���������ش����ق����ارة  ع�������ش���اق  م�����ن 

ال�شحراوية،  وال�شياحة  التقليدي 
و�شائل  ممثلي  م��ن  للعديد  اإ���ش��اف��ة 
االإعلم املحلية والعربية والدولية.

املن�شوري،  ه��ي��اي  ب���ن  اأح���م���د  ق���ال   
لل�شيد،  امل���������رزوم  حم��م��ي��ة  م���دي���ر 
ال�شيد  ل��ع�����ش��اق  ت��وف��ر  امل��ح��م��ي��ة  اإن 
واأرانب  ح��ب��ارى  مقنا�س  التقليدي 
واآمنة،  ملئمة  بيئة  و���ش��ط  وظ��ب��ي 
املحمية  رواد  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ي��ت��م  ح��ي��ث 
لل�شيد، بحيث  وزواره��ا �شمن فرق 
اثنني  �شيادين  فريق  كل  مع  يكون 
حم����رتف����ني، وي���ت���م ال���رتك���ي���ز على 
دون  وال�����ش��ل��وق��ي  ب��ال�����ش��ق��ور  ال�شيد 
اأ���ش��ل��ح��ة مهما كان  ب��اأي��ة  اال���ش��ت��ع��ان��ة 
املحمية  خ����لل  وال��ت��ن��ق��ل  ن���وع���ه���ا، 
اأو  الكل�شيكية  ال�شيارات  با�شتخدام 

ال�شيارات اخلا�شة باملجموعات.
املحمية  اأن  اإىل  امل��ن�����ش��وري  واأ����ش���ار 
ت��ق��دم خ�����ش��م ع��ل��ى ���ش��ي��د احلبارى 
ال�شيد  وه�����واة  ال�����ش��ق��اري��ن  ل���دع���م 

يف  املبيت  املحمية  وتوفر  التقليدي، 
خمّيمات خا�شة، مقابل ر�شوم رمزية 
)املخيم امللكي، خميم النخبة، مقيال 
خا�س(، ويتم ا�شتقبال الزوار �شمن 
فرق لل�شيد برفقة �شياد حمرتف، 
ُم����رت����ادي  ع���ل���ى ج��م��ي��ع  اأن  م���ن���وه���اً 
يف  ال�شيد  ب��ق��ان��ون  التقّيد  املحمية 
اإط���ار ال�شيد  اأب��وظ��ب��ي �شمن  اإم���ارة 
املُ�شتدام، و االلتزام ببع�س ال�شروط 
ال�����ش��روري��ة ال��ت��ي مّت اع��ت��م��اده��ا مبا 
يكفل جناح جتربة ال�شيد للجميع، 
اأي �شرر باملحمية وما  اإحل��اق  وعدم 
وعدم  طبيعية،  ك��ن��وز  م��ن  حت��ت��وي��ه 
اإي��ذاء للحياة  اأو  الت�شبب ب��اأي اإزع��اج 

الرية اأو االأ�شجار اأو النباتات.
لل�شيد،  امل�����رزوم  حممية  اأن  ي��ذك��ر 
ت��ب��ع��د ع��ن م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي حوايل 
  120-100( ب���ال�������ش���ي���ارة  ����ش���اع���ة 
حمميات  عن  وتختلف  كيلومرتاً(، 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ري���ة  احل���ي���اة 

بامل�شاحة  ف���ق���ط  ل���ي�������س  ال������ع������امل، 
ال�����ش��ا���ش��ع��ة امل��م��ت��دة حل�����وايل 923 
يف  بتفردها  ولكن  مربعاً،  كيلومرتاً 
بال�شقارة  التقليدي  ال�شيد  جم��ال 
وال�شلوقي وكذلك فرا�شة ال�شحراء 
البدوي  ال������رتاث  اأوج������ه  وخم��ت��ل��ف 
عاملياً يف  االأوىل  لتكون  ال�شحراوي، 
هذا املجال، فيما توفر فر�شة ل�شيد 
االأرن��ب وطائر احلبارى عن طريق 
طريق  عن  الظبي  و�شيد  ال�شقور، 
ال�شلوقي، ويتم يتم توفري الطرائد 
ولي�س  املعروفة  االإك��ث��ار  م��راك��ز  م��ن 

من الرية.
املحمية  يف  االإق������ام������ة  وت���ق���ت�������ش���ر 
والتنقل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  اخل���ي���م  ع��ل��ى 
الكل�شيكية  ال�����ش��ي��ارات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
باملجموعات،  اخلا�شة  ال�شيارات  اأو 
املاأكوالت  م��ن  العديد  تقدمي  ويتم 
ال�شعبية من خلل املطبخ االإماراتي 
املتوفر يف املحمية، وباإمكان مرتادي 

اأرجاء  خمتلف  يف  التجول   املحمية 
املحمية ذات امل�شاحة ال�شا�شعة والتي 
تقدر بنحو 923 كيلو مرتاً مربعاً، 
النباتات  مب�����ش��اه��دة  واال���ش��ت��م��ت��اع 
الرية التي تنمو يف منطقة الظفرة 
باإمارة اأبوظبي مثل )الغ�شا، الرمث، 
باالإ�شافة  وغريها(،  احل��اذ  ال�شنان، 
اإىل ع��دد م��ن احل��ي��وان��ات ال��ت��ي تعد 
منطقة الظفرة موئًل تعي�س فيه ك� 

)االأرانب، طيور، الغزالن، احلبارى، 
الظبي).

لل�شيد  امل����رزوم  حممية  ت��ق��دم  ك��م��ا 
الن�شاطات، ومنها )تنظيم  عدد من 
ال�شياحية،  ل��ل��م��ج��م��وع��ات  رح����لت 
ب�����ه�����دف ال�����ت�����ع�����ّرف ع����ل����ى ال����ط����رق 
التقليدية لل�شيد بال�شقور،  تنظيم 
رحلت لطلبة للتعرف على املوروث 
الثقايف اخلا�س بال�شيد بال�شقور(.

حممية املرزوم لل�صيد ت�صتقبل ال�صقارين وهواة ال�صيد التقليدي غدًا

جتربة فريدة لل�سيد بال�سقور وال�سلوقي دون ال�ستعانة باأي اأ�سلحة
توفر مقنا�ص حبارى واأرانب وظبي �صمن اإطار ال�صيد امل�صتدام

ويل عهد الفجرية ي�ستقبل قن�سلي 
ال�سعودية وكوريا اجلنوبية

•• الفجرية-وام:

، يف مكتبه بالديوان  ال�شرقي ويل عهد الفجرية  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  ا�شتقبل �شمو 
االأمريي، كل على حدة، �شعادة عبداهلل بن من�شور املطوع القن�شل العام للمملكة العربية ال�شعودية، 

و�شعادة مون بيونغ جون قن�شل عام كوريا اجلنوبية، اللذين قدما لل�شلم على �شموه.
ورحب �شموه بالقن�شلني، متمنًيا لهما التوفيق والنجاح يف مهام عملهما.

و مت خلل اللقاءين بحث �شبل تعزيز التعاون وتطوير العلقات الثنائية امل�شرتكة التي جتمع دولة 
االإمارات ببلديهما.

ح�شر اللقاءات .. �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرية.

•• دبي -وام:

اأ�شاد وزراء يف دول اأع�شاء يف "حوار 
دولية  منظمات  وممثلو  اأبوظبي" 
معر�س  لعمال  التذكاري  بالن�شب 
وذل���ك خلل  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و 
معايل  ب��رف��ق��ة  للمعر�س  زي��ارت��ه��م 
عبداملنان  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
الب�شرية  امل�����������وارد  وزي��������ر  ال�����ع�����ور 
وال���ت���وط���ني ع��ق��ب اخ���ت���ت���ام اأع���م���ال 
ال�شاد�س  الت�شاوري  ال��وزاري  اللقاء 
ا�شت�شافته  اأبوظبي" الذي  ل�"حوار 
ال��دول��ة خ��لل ال��ف��رتة م��ن 25 اىل 

اجلاري. اأكتوبر   28
ال������زي������ارة ج���م���ي���ل بن  و������ش�����ارك يف 
والتنمية  ال��ع��م��ل  وزي�����ر  ح���م���ي���دان 

البحرين  مم��ل��ك��ة  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة 
بختيار  خ�����ش��و  ال�����ش��ق��ي��ق��ة وخم�����دوم 
وزير ال�شناعة واالإنتاج يف جمهورية 
ال�شديقة  االإ����ش���لم���ي���ة  ب��اك�����ش��ت��ان 
العمل  وزي�����ر  ���ش��ري�����ش��ث��ا  وك��ري�����ش��ن��ا 
االجتماعي  وال�����ش��م��ان  وال��ت��وظ��ي��ف 
الدميقراطية  نيبال  جمهورية  يف 

االحتادية ال�شديقة.
كما ���ش��ارك يف ال��زي��ارة م��ب��ارك فهد 
ال����ع����ازم����ي ن���ائ���ب امل����دي����ر ال����ع����ام يف 
ال��ع��ام��ل��ة يف  ل��ل��ق��وى  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
وفد  رئي�س  ال�شقيقة،  الكويت  دول��ة 
الكويت يف اللقاء الوزاري الت�شاروي 
ج��ان��ب جمموعة من  اإىل  ال�����ش��اد���س 
كبار امل�شوؤولني يف الدول االأع�شاء يف 
" وممثلي املنظمات  اأبوظبي  "حوار 

والهجرة  بالعمالة  املعنية  الدولية 
الذين �شاركوا يف اللقاء.

ت�شييد  م����ب����ادرة  ال����زائ����رون  وث���م���ن 
معترين   .. ال���ت���ذك���اري  ال��ن�����ش��ب 
اأن���ه���ا ل��ف��ت��ة اإن�����ش��ان��ي��ة ت��ع��ك�����س مدى 
اح������رتام وت���ق���دي���ر دول�����ة االإم�������ارات 
للأيدي العاملة باختلف ثقافاتها 
وج��ن�����ش��ي��ات��ه��ا و���ش��م��ان ح��ق��وق هذه 

العمالة ورعايتها.
الن�شب  ع���ن  ���ش��رح  اإىل  وا���ش��ت��م��ع��وا 
التذكاري الذي جاء ت�شييده عرفاناً 
التي  املذهلة  واالإجن����ازات  باجلهود 
األ��ف عامل   200 اأك��رث من  حققها 
ال��ع��امل وتفانيهم  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
ال�شروح  اإجن���از  اأج��ل  م��ن  العمل  يف 

العمرانية يف موقع احلدث العاملي.

اأعمدة  ال��ت��ذك��اري  ال��ن�����ش��ب  وي�����ش��م 
اأ���ش��ط��وان��ي��ة ال�����ش��ك��ل نق�س  ح��ج��ري��ة 
العمال  م��ن  ع��ام��ل  ك��ل  ا���ش��م  عليها 
امل�شار اإليهم ومتتد �شل�شلة االأعمدة 
واحد  حجر  م��ن  منها  ك��ل  املقتطع 
ع��ل��ى ط���ول امل��م��ر ال��رئ��ي�����س حلديقة 

اليوبيل يف "اإك�شبو 2020 دبي".
و����ش���ع حجر  م���ن���ذ  اأن������ه  اإىل  ي�������ش���ار 
االأ�شا�س لبناء املوقع يف عام 2015 
اأك��م��ل��ت ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة اأك����رث من 
حمولة  عمل،  �شاعة  مليون   240
ما كان يف ال�شابق �شحراء رملية اإىل 
دب���ي« على   2020 »اإك�����ش��ب��و  م��وق��ع 
�شورته املبهرة احلالية وهو مدينة 
وحمور  امل�شتوى،  عاملية  م�شتقبلية 
احل�شرية  دب�����ي  خ���ط���ة  يف  رئ���ي�������س 

.2040
اتبع  والبناء  الت�شييد  فرتة  وط��وال 
ا�شرتاتيجية  2020دبي«  »اإك�شبو 
اأف�����ش��ل« وهي  »م��ع��اً  ب��ع��ن��وان  �شاملة 
قيم  على  تاأ�ش�شت  اإيجابية  مقاربة 
العمال  ال�شحة وال�شلمة ورفاهية 
�شت  اال�شرتاتيجية  ه��ذه  وت��دع��م   ،
رك����ائ����ز ه�����ي: ال���ق���ي���ادة واالت�������ش���ال 
وال����ك����ف����اءة وال���ت���وا����ش���ل وامل����ك����اف����اأة 
املتوا�شل.  وال����ت����ق����دم  وال���ت���ق���دي���ر 
وت�شمل كل ركيزة عدداً من االأن�شطة 

والرامج.
امل�شوؤولني  وك��ب��ار  ال�����وزراء  زار  ك��م��ا 
مبدين  االم������������ارات  دول��������ة  ج����ن����اح 
ت�شييده  الذي مت  اإعجابهم باجلناح 
مربع  م��رت  األ���ف   15 م�شاحة  على 

وب����ارت����ف����اع اأرب�����ع�����ة ط����واب����ق وج����اء 
اال�شتدامة  مل��ب��داأ  م��راع��ي��اً  ت�شميمه 
التي ت�شعى دولة االإمارات لتحقيقه 
يف خمتلف اأوجه م�شريتها التنموية 
العاملية  االأه��داف  يتما�شى مع  ومبا 
يف جم������ال احل����ف����اظ ع���ل���ى امل�������وارد 

والبيئة.
ال����دول  م���ن  ع����دد  اأج���ن���ح���ة  وزاروا 

 .. دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  امل�شاركة 
لهذا  التنظيم  مب�شتوى  م�شيدين 

احلدث العاملي.
يذكر اأن حوار اأبو ظبي الذي تاأ�ش�س 
يف العام 2008 يعتر اأول منتدى 
اإق���ل���ي���م���ي ل���ل���ح���وار وال����ت����ع����اون بني 
وامل�شتقبلة  املر�شلة  االآ�شيوية  الدول 
اأف�شل  على  التعرف  بهدف  للعمال 

هذه  بني  العمالة  لتنقل  املمار�شات 
ع�شويته  يف  ي�����ش��م  ح���ي���ث  ال�������دول 
والكويت  وال�������ش���ع���ودي���ة  االإم���������ارات 
وماليزيا  وقطر  والبحرين  وعمان 
وبنغلدي�س  اأفغان�شتان  جانب  اإىل 
وال�شني والهند واإندوني�شيا ونيبال 
و�شريلنكا  وال��ف��ل��ب��ني  وب��اك�����ش��ت��ان 

وتايلند وفيتنام.

وزراء وممثلو منظمات دولية: الن�سب التذكاري لعمال اإك�سبو 
للعمالة مبختلف جن�سياتها 2020 دبي يعك�س احرتام الإمارات 
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حمكمة ال�سارقة الحتادية - املحكمة الإ�ستئنافية املدنية 

يف الدعوى رقم ) SHCAPCIBANK2021/0001735( الفال�س 
حم�سر اجتماع اإدارة الدعوى

باالجتماع املنعقد اليوم : 2021/10/31 
بح�شور مدير الدعوى / ح�شن خالد عبداهلل ال�شلمان

قدمت الق�شية  رقم )SHCAPCIBANK2021/0001735( االفل�س
املرفوعة من / امل�شتاأنف : مولد�س برتوكيم ذ.م.م 
امل�شتاأنف : فيوا�شفات كومار رادهي �شام �شا�شرتي

- امل�شتاأنف �شده 2- �شي جيه للتجارة العامة �س.ذ.م.م �شد/ - امل�شتاأنف �شده 1- م�شايف لتجارة الديزل �س.ذ.م.م 
- امل�شتاأنف �شده 4- بن��ك برودا - امل�شتاأنف �شده 3- �شتيت بنك اوف اأنديا - مكتب متثيل م�شريف 

- امل�شتاأنف �شده 6- م�شرف االمارات اال�شلمي )�س.م.ع( - امل�شتاأنف �شده 5- بنك ابوظبي االول �س.م.ع فرع دبي ذ.م. م 
- امل�شتاأنف �شده 8- حبيب بنك اي . جي زيوريخ - فرع ال�شارقة - امل�شتاأنف �شده 7- بنك االمارات دبي الوطني �س م ع فرع 

�شده 10- بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( امل�شتاأنف   - دبي  فرع   - ع  م  �س  عجمان  م�شرف  - امل�شتاأنف �شده 9- 
- امل�شتاأنف �شده 12- فان جيلز للتجارة العامة ذ.م.م - امل�شتاأنف �شده 11- يونيبتون للخر�شانة اجلاهزة فرع العني 

املح�شر
- ح�شرت وكيلة امل�شتاأنفني )مولد�س برتوكيم ذ.م.م - فيوا�شفات كومار رادهى �شام �شا�شرتي ( ، املحامية اأمل ال�شبيعي - �شابقة احل�شور

- ح�شر مندوب وكيل امل�شتاأنف �شده ) بن����������ك برودا ( ويدعى / اأجمد جابر ال�شعيد ، �شابق احل�شور ،
- ح�شر مندوب وكيل امل�شتاأنف �شده ) بنك ابوظبي االول �س.م.ع ( وي�دعى / اأحمد حممود حممد ال�شيد بكار ، �شابق احل�شور وطلب االإحالة

- ح�شر وكيل امل�شتاأنف �شده )حبيب بنك اي جي زيوريخ( املحامي / احمد االمريي - من مكتب احمد االمريي للمحاماة مت التعرف عليه من خلل بطاقة 
املحاماة �شادرة من وزارة العدل برقم قيد ) 499 ( - و طلب االحالة 

- ح�شر مندوب وكيل امل�شتانف �شدهم )بنك االمارات دبي الوطني �س م ع - م�شرف االمارات اال�شلمي ا�س.م.ع ( ، و يدعى / عبدالرازق حممود عو�س - من 
مكتب خليفة بن هويدن - مبوجب وكالة مرفق ن�شخه منها يف النظام و مت التعرف عليه من خلل بطاقة الهوية مرفق ن�شخه منها يف النظام - طلب اجل 

لتقدمي مذكرة رد
- مل يح�شر من ميثل امل�شتاأنف �شده ) م�شايف لتجارة الديزل �س.ذ.م.م ( 

- مل يح�شر من ميثل امل�شتاأنف �شده ) م�شرف عجمان �س م ع( 
- مل يح�شر من ميثل امل�شتاأنف �شده ) �شي جيه للتجارة العامة �س.ذ.م.م ( 

- مل يح�شر من ميثل امل�شتاأنف �شده ) �شتيت بنك اوف اأنديا - مكتب متثيل م�شريف ( 
- مل يح�شر من ميثل امل�شتاأنف �شده )بنك امل�شرق- �شركة م�شاهمة عامة ( 

- مل يح�شر من ميثل امل�شتاأنف �شده ) يونيبتون للخر�شانة اجلاهزة فرع العني (
- ورد كتاب التحري و باالت�شال تبني ان هواتف التوا�شل مغلقة - العنوان غري وا�شح )مكتب ميزانني - 5/4 ملك اخلدمات العقارية - القرهود(

و  ي�شاء  ملن  املذكرات  لتقدمي  و  باجلريدة  ن�شرا  ذ.م.م(  العامة  للتجارة  )فان جيلز  امل�شتاأنف �شدها  اعلن    : الدعوي  ادارة  قرر مكتب  تقدم  ما  بناء على   -
التاأجيل جلل�شة 8/11/2021 .

مدير الدعوى

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ال�شادة / ا�س �شي بيه ال ايي جورنيف هون�شيجرن - املدعى عليها الثالثة 
املو�صوع / العالن بالن�صر عن موعد اجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 7415-2017 جتاري )كلي(/ ال�صارقة
ن�وع الدع�وى : جتاري )كلي( - حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

باال�شارة اىل املو�شوع اعله، حيث مت تكليفنا للقيام باعمال اخلرة وفقا للمهمة 
الواردة يف احلكم ال�شادر يف الدعوى و بعد حماوالت االت�شال باملدعى عليه بدون 
رد، ونظرا لعدم وجود اي و�شيلة ات�شال اخرى يرجى التف�شل باالعلن بالن�شر عن 
ح�شوره اجتماع اخلرة يف مبقر اخلبري يف �شارع ال�شيخ زايد بناية زايد 2 – 404 
معكم  م�شطحبني  �شباحاً  العا�شرة   17/11/2021 بتاريخ  زوم  برنامج  عر  اأو 

كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري
TO; SCBLE Gornev-Honsigner - Third Defendant
Subject / Announcement in publication of the date of the expert meeting in Case No. 
7415-2017 Commercial (total) / Sharjah
Case type: Commercial (total) - Sharjah Federal Court of First Instance
With reference to the above subject, as we were assigned to carry out expert work in 
accordance with the task contained in the judgment issued in the case and after attempts 
to contact the defendant without a response, and in the absence of any other means 
of communication, please kindly announce by publication that he attended the expert 
meeting at the expert's headquarters on Sheikh Zayed Road Zayed Building 2 - 404 or 
through the Zoom program on 17/11/2021 ten in the morning, bringing with you all the 
documents you wish to submit to the expert.

اخلبري د. با�سم ح�سن 

اإجتماع خربة 
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/0022194

رقم  التوكيل  مبوجب  ميثله  و  ذ،م،م  الفنية  للخدمات  مردف  طريق  �شركة  مدير  ب�شفته  رفيق  حممد  رفيق  ح�شنني   -: املخطر 
الهوية رقم 784197261695759 - العنوان املختار :-  يحمل  و  ح�شني  منري  �شهزاد  كانويل   / ال�شيد   2021/1/139699

اإمارة ال�شارقة – دوار ال�شاعة - بناية دميا�س – الطابق الثامن – مكتب 804 هاتف 065214567 - فاك�س 065214576
املخطر اإليه : �شركة جنمة املبارك للتجارة العامة ذ،م،م، - العنوان :- ديرة – هور العنز �شرق – �س 22A 133- دبي

هاتف 042242313 - 0506246184  رقم مكاين 33620 96807
املو�شوع / تكليف املخطر اإليهم على بالوفاء مببلغ )123،062،00( درهم

تداين املخطرة املخطر اإليهم مببلغ وقدره )123،062،00( درهم مبوجب �شيكات �شادرة من املخطرة اىل املخطر اإليهم وموقعة من 
قبل املخطر اإليهم ل�شالح املخطرة وبياناها كالتايل:-

البنك امل�شحو عليه قيمة ال�شيك     تاريخ ال�شيك      رقم ال�شيك  
ظبي التجاري اأبو  بنك    12،285.00    31/5/2021  3305
التجاري ظبي  اأبو  بنك   8،522.00   30/4/2021  3242
ظبي التجاري اأبو  بنك   10،000.00  23/4/2021  3241
التجاري ظبي  اأبو  بنك   12،700.00   10/3/2021  3092
ظبي التجاري اأبو  بنك   14،234.00   31/1/2021  2933
التجاري ظبي  اأبو  بنك   14،234.00   23/1/2021  2932
ظبي التجاري اأبو  بنك   12،987.00   31/3/2021  3094
التجاري ظبي  اأبو  بنك   12،700.00   16/2/2021  3090
ظبي التجاري اأبو  بنك   12،700.00   25/2/2021  3091
التجاري ظبي  اأبو  بنك   12،700.00   20/3/2021  3093

االإجمايل           123،062.00
حني تقدمت املخطرة ل�شرف تلك ال�شيكات ارتدت دون �شرف.. ، حيث ان املخطر اإليهم رف�شوا �شداد قيمة تلك ال�شيكات على الرغم 
اإليهم  من ا�شتنفاد كافة الطرق واملحاوالت الودية املمكنة من قبل املخطرة. وعليه فان املخطرة مبوجب هذا االإخطار تكلف املخطر 
k فاإن املخطرة ينذر  اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية بحقهم ،  لذلك  اآ�شفة  ب�شرورة دفع قيمة تلك ال�شيكات واال �شوف ت�شطر 
املخطر اإليهما باالتي : اأوال:- �شداد مبلغ وقدره )123،062،00( درهم قيم�ة ال�دين املرت�شد يف ذمة املخطر اإليهم وامل�شتحق االأداء 
للمخطرة مبوجب ال�شيكات املبينة تف�شيل ب�شدر هذا االإخطار وذلك يف خلل ) 5 ايام ( خم�شة اأيام من تاريخ هذا االإخطار. ثانيا 
:- �شتقوم املخطرة باتخاذ االإجراءات القانونية اللزمة حلفظ حقوقها قبل املخطر اإليهم ومنها ا�شت�شدار امر اأداء اذ مل ت�شتجيبوا ملا 
ورد يف البند اأوال يف هذا االإخطار يف املدة املحددة قانون ، مع حفظ كافة حقوق املخطرة االأخرى ب�شائر اأنواعها قبل املخطر اإليهم ، و 

اطلب من ال�شيد كاتب العدل الت�شديق على ذلك…
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

فقدان  �سهادة  اأ�سهم ت
�شادرة  اأ�شهم  �شهادة  فقدت 
با�شم/  م���ن���ازل  ���ش��رك��ة  م���ن 
ع������ب������داهلل ح���������ش����ن غ���ري���ب 
عبداهلل البلو�شي  �شهادة رقم 
/ ١٠٢٥٥٠٦ ، عدد اال�شهم / 
عليها  ي��ع��رث  ف��م��ن   ٢١٥٥٠٦
الرجاء االت�شال على الرقم 

التايل ٠٥٠٦٦٣٥٥١٥

ال�����ون�����ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبني     ، اج���ان���ا  داي���اه���ان 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P6900725A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0568872410

فقدان جواز �سفر

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0022217
املخطر :- �شركة �شحر ال�شحراء للخدمات الفنية �س،ذ،م،م، املرخ�شه من دائرة االقت�شادية دبي برقم )772694(

وميثلها بالتوقيع مبوجب الوكاله رقم 140491/1/2021 �شركة )حت�شيل ل حت�شيل الديون ذ م م ( واملرخ�شه من دائرة 
التنمية االقت�شادية يف عجمان بالرقم )99068( وميثلها املدير/ كانويل �شهزاد منري ح�شن - باك�شتاين اجلن�شية ويحمل 
– الطابق  دميا�س  بناية   - ال�شاعة  دوار   - ال�شارقة  اإمارة   -: املختار  العنوان   784197261695759 رقم  هويه  بطاقة 
shahzad@atlawyers. : الثامن - مكتب 804 هاتف 065214567 - فاك�س 065214576 بريد اإلكرتوين

�شركة   : اإليها  املخطر  من  كل  �ش�د   2021/06/29 بتاريخ   2021/1/140491 رقم  التوكيل  مبوجب   -  net
نقطة القوة للعمال الكهربائية وامليكانيكية �س ذ م م - العنوان :- ثنايا )5( - - بر دبي - دبي - هاتف 0507499198 

-045523777-043966771 - رقم مكاين 12656 73893
املو�شوع / تكليف املخطر اإليها على بالوفاء مببلغ )156،086،56( درهم )مائه و�شته خم�شون الف و�شته وثمانون درهم 

و�شته وخم�شون فل�شا(
اإليها  املخطر  اىل  املخطرة  من  �شادرة  فواتري  مبوجب  درهم  تداين املخطرة املخطر اإليها مببلغ وقدره )156،086،56( 

وموقعة من قبل املخطر اإليها ل�شالح املخطرة وبياناها كالتايل رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة قيمة الفاتورة

االإجمايل 156،086،56
حني تقدمت املخطرة ل�شرف قيمة تلك الفواتري اإىل املخطر اإليها رف�شوا �شداد قيمة تلك ال�شيكات على الرغم من ا�شتنفاد 
كافة الطرق واملحاوالت الودية املمكنة من قبل املخطرة ، لذلك ، فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديونية املذكور خلل 
خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �شن�شطر التخاذ االإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا 

االإخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

العاملية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  اإط�����ار  يف 
وروؤيته اال�شت�شرافية، يعتزم مركز 
واال�شت�شارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
"�شكوكروفت  مبادرة  مع  بالتعاون 
التابعة  االأو�شط"  ال�����ش��رق  الأم���ن 
تنظيم  االأطل�شي،  املجل�س  ملوؤ�ش�شة 
االأول  ال�شنوي  "تريندز"  م��وؤمت��ر 
ال�������ش���رق  "اأمن  ع������ن������وان:  حت�����ت 
االأو�شط يف عامل متغري: بناء نظام 
وذلك  م�شتدام"،  اإق��ل��ي��م��ي  اأم���ن���ي 
املقبلني  واالأرب��ع��اء  الثلثاء  يومي 
يف  نوفمر(  من  والثالث  )الثاين 
بوا�شنطن  االأطل�شي  املجل�س  مقر 

يف الواليات املتحدة االأمريكية.
العمل  خطة  �شمن  املوؤمتر  وياأتي 
للعام  "تريندز"  ل������  ال���ب���ح���ث���ي���ة 
توجهات  م��ع  ومت��ا���ش��ي��اً   ،2021
امل���رك���ز ور���ش��ال��ت��ه ال��ع��امل��ي��ة، حيث 
يزيد  ما  م�شاركة  املوؤمتر  �شي�شهد 
على  مرموقة  �شخ�شية   35 على 
اإىل  والعاملي،  االإقليمي  امل�شتويني 
ج����ان����ب جم���م���وع���ة م����ن اخل�����راء 
والواليات  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م��ن 
املتحدة االأمريكية وبع�س اخلراء 
م��ن اأوروب�����ا وال�����ش��ني، ف�����ش��ًل عن 
ال�شخ�شيات  م��ن  نخبة  م�����ش��ارك��ة 

ال�شيا�شية املهمة.
االأطل�شي"  "املجل�س  وي���ع���ت���ر 
جمال  يف  م��وؤث��رة  بحثية  موؤ�ش�شة 
الدولية، وتوفر منتديات  ال�شوؤون 
ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني ورج��������ال االأع����م����ال 
وامل��ف��ك��ري��ن ال��ع��امل��ي��ني، ك��م��ا تدير 
وبرامج  اإق��ل��ي��م��ي��ة  م���راك���ز  ع�����ش��رة 

وظ��ي��ف��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب���االأم���ن ال���دويل 
العاملي،  االق��ت�����ش��ادي  واالزده��������ار 
بوا�شنطن  الرئي�شي  مقرها  ويقع 

يف الواليات املتحدة االأمريكية.

رئي�صية حماور   6
�شتة  ح������ول  امل�����وؤمت�����ر  وي���ت���م���ح���ور 
رئي�شية موزعة على مدى  حماور 
حتت  االأول  املحور  وي��اأت��ي  يومني، 
عنوان: "اإعادة تعريف اأمن ال�شرق 
روؤية  انتقالية:  حقبة  يف  االأو���ش��ط 
املخاطر  ويتناول  عاماً"،  لع�شرين 
املنطقة  ت���ه���دد  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
القادمني،  ال��ع��ق��دي��ن  م���دى  ع��ل��ى 
اآفاق  بني  الروابط  ي�شتعر�س  كما 
اجلماعية،  االأم���ن���ي���ة  احل���وك���م���ة 
واالأيديولوجيات  ال����دول،  وف�شل 
االقت�شادي  وال��ت��ع��اون  امل��ت��ط��رف��ة، 

االإقليمي، والطاقة، وتغري املناخ.

ب��ي��ن��م��ا ي���ت���ط���رق امل����ح����ور ال���ث���اين: 
العنيف  ل��ل��ت��ط��رف  "الت�شّدي 
االأو�شط"،  ال�����ش��رق  يف  واالإره������اب 
ال������ذي  امل�������ش���ت���م���ر  اخل�����ط�����ر  اإىل 
ت�����ش��ك��ل��ه اجل����م����اع����ات االإره����اب����ي����ة 
للحدود  العابرة  واالأيديولوجيات 
لتقوي�س  ت�شعى  وال��ت��ي  الوطنية، 
ال���وط���ن���ي���ة على  ال������دول������ة  ن����ظ����ام 
م�شتوى املنطقة والدول. ويناق�س 
املبذولة  اجلهود  اأي�شاً  املحور  هذا 
مل��ك��اف��ح��ة االإره�������اب وال���ت���ط���رف يف 
والتحديات  االأو������ش�����ط،  ال�������ش���رق 
تواجه  ال��ت��ي  للحوكمة  الرئي�شية 
اأفغان�شتان  وم�����ش��ت��ق��ب��ل  امل��ن��ط��ق��ة، 
حت�����ت م���ظ���ل���ة ح�����رك�����ة ط����ال����ب����ان، 
وال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م وامل��ح��ت��م��ل بني 
مكافحة  م�����ش��األ��ة  ب�������ش���اأن  ال������دول 
وي�شتعر�س  وال��ت��ط��رف.  االإره����اب 
االأمن  "م�شتقبل  ال��ث��ال��ث:  امل��ح��ور 

يف ال�����ش��رق االأو�����ش����ط: االأول���وي���ات 
ال�شيا�شية  ال��ت��ح��والت  الدولية"، 
الديناميات  يف  واأث���ره���ا  ال��ع��امل��ي��ة 
االأم��ن��ي��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة، ك��م��ا �شريكز 
االأمريكية  اال����ش���ت���ج���اب���ات  ع���ل���ى 

والرو�شية واالأوروبية.

بناء نظام اأمني م�صتدام
حتت  ال��راب��ع،  املحور  يناق�س  فيما 
جمل�س  دول  "منظور  ع����ن����وان: 
التعاون اخلليجي ب�شاأن بناء نظام 
اأمني اإقليمي م�شتدام"، التحوالت 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة واأث����ره����ا يف 
االإقليمية،  االأم��ن��ي��ة  ال��دي��ن��ام��ي��ات 
على  ال�شوء  املحور  هذا  و�شي�شلط 

اال�شتجابات االإقليمية واملحلية.
اخلام�س:  امل���ح���ور  ���ش��ريك��ز  ب��ي��ن��م��ا 
اجلديدة  الدبلوما�شية  "املبادرات 
اإقامة  اإىل  ال�����ش��ع��ي  امل��ن��ط��ق��ة:  يف 

املبادرات  على  م�شتقرة"،  حتالفات 
االأخرية،  االإقليمية  الدبلوما�شية 
بعد  االإبراهيمي  االتفاق  فيها  مبا 
م���رور ع���ام ع��ل��ى ت��وق��ي��ع��ه، وكذلك 
م�شارات ال�شلم واالأمن يف ال�شياق 
يف  با�شتمرار  املتغري  اجليو�شيا�شي 
املنطقة. ويتناول املحور ال�شاد�س: 
االإق���ل���ي���م���ي:  االأم���������ن  ب���ع���د  "ما 
منظورات جديدة وروؤى م�شتقبلية 
بع�س  الب�شري"،  االأم��ن  اأج��ل  من 
النا�شئة  واالجت��اه��ات  املو�شوعات 
االإقليمي  االأم����ن  ت�شكل  ق��د  ال��ت��ي 
املحور  ه��ذا  وي��ه��دف  امل�شتقبل،  يف 
اجلديدة  امل��ن��ظ��ورات  مناق�شة  اإىل 
بلورة  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  وال���راه���ن���ة 
ال�شيا�شات  جم���ال  يف  ال��ت��و���ش��ي��ات 
كل  يف  ال�شيا�شات  م��ق��رري  لفائدة 
من الواليات املتحدة ودول اخلليج. 

حتليل التطورات العاملية

الدكتور  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
الرئي�س  ال��ع��ل��ي،  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي 
واال�شت�شارات اإن موؤمتر "تريندز" 
ال�شرق  "اأمن  االأول:  ال�����ش��ن��وي 
بناء  م��ت��غ��ري:  ع����امل  االأو�����ش����ط يف 
نظام اأمني اإقليمي م�شتدام"، ياأتي 
االإقليمية  امل���رك���ز  خ��ط��ة  اإط�����ار  يف 
توا�شله  على  وت��اأك��ي��داً  وال��دول��ي��ة، 
البحثية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  امل�شتمر 
حتقيق  اإىل  اإ�شافة  كافة،  العاملية 
اإىل  الهادفة  العاملية  ا�شرتاتيجيته 
اال�شرتاتيجية  ال��ت��ط��ورات  درا���ش��ة 
العاملية وحتليلها، وفهم م�شتجدات 

الق�شايا االإقليمية والدولية.
"تريندز"  م��رك��ز  اأن  ال��ع��ل��ي  وذك���ر 
ي���ه���دف م���ن ت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����ر اإىل 
املعريف  للتوا�شل  ج�شراً  يكون  اأن 
واالأك��������ادمي��������ي ي�������ش���ل ب�����ني اأه�����م 

م��راك��ز ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات على 
وال����دويل،  االإق��ل��ي��م��ي  ال�شعيدين 
امل�شارات  ا���ش��ت�����ش��راف  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
والق�شايا  ل���لأزم���ات  امل�شتقبلية 
ال������دول������ي������ة وو��������ش�������ع ت�����������ش�����ورات 
ومقرتحات ت�شاعد �شانعي القرار 

على كيفية التعامل البنَّاء معها.

حتديات الأمن الإقليمي
العلي  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
ت�شهد  وق���ت  يف  ي���اأت���ي  امل���وؤمت���ر  اأن 
ف���ي���ه م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق االأو�����ش����ط 
تداعيات كرى على �شعيد االأمن 
واال�شتقرار االإقليمي، وبينما تن�شاأ 
ب��ع�����س ه���ذه ال��ت��غ��ريات م���ن داخل 
املنطقة، فاإن بع�شها االآخر يرتبط 
بتحوالت اأو�شع على نطاق العامل، 
من قبيل االآثار اللحقة جلائحة 
والتكنولوجيات  كوفيد19- 

النا�شئة، م�شيفاً اأنه مع ذلك فقد 
املا�شية  �شهدت املنطقة يف االأعوام 
حت�شناً على �شعيد و�شعها االأمني 
العلي  واأ���ش��ار  االإمن��ائ��ي��ة.  وبيئتها 
ال�شراعات  ان��ح�����ش��ار  م��ع  اأن����ه  اإىل 
الدول  تنظيم  وه��زمي��ة  االأه��ل��ي��ة، 
وتوقيع  )داع�����������س(،  االإ����ش���لم���ي���ة 
االتفاق االإبراهيمي لل�شلم، ولدت 
ف��ر���س ج��دي��دة م��ن اأج���ل ال�شلم 
ولكن  االإق���ل���ي���م���ي،  واال�����ش����ت����ق����رار 
ت��ظ��ل ه���ن���اك حت���دي���ات ع�����ّدة اأم����ام 
امل�شتدام،  االإقليمي  االأم��ن  حتقيق 
املوؤمتر  حم�����اور  ���ش��ت��ن�����ش��ّب  ح��ي��ث 
اإىل  بالتف�شيل،  مناق�شتها  ع��ل��ى 
التحوالت  اآث���ار  ا�شتعرا�س  جانب 
والعقبات  املت�شارعة،  التكنولوجية 
اأمام التنمية، وال�شيا�شات املختلفة 
ل��ل��ق��وى االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، يف 

م�شتقبل االأمن بال�شرق االأو�شط.

•• اأبوجا - وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور ف��ه��د عبيد 
االإم���ارات  دول��ة  �شفري  التفاق  حممد 
اأونياما  جيفري  معايل  اأب��وج��ا،  ل��دى 
نيجرييا  ج��م��ه��وري��ة  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر 
االحتادية، وذلك يف دي��وان عام وزارة 

اخلارجية يف العا�شمة اأبوجا.
معاليه  اإىل  ال�����ش��ف��ري  ���ش��ع��ادة  ون���ق���ل 
زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  حتيات 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
ال�����دويل، ومت��ن��ي��ات��ه حل��ك��وم��ة و�شعب 
بدوام  االحت��ادي��ة  نيجرييا  جمهورية 

التقدم واالزدهار.
من جانبه حمل معاليه �شعادة ال�شفري 
عبداهلل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  اإىل  حت��ي��ات��ه 
وزي���ر اخلارجية  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حلكومة  ومتنياته  ال��دويل،  والتعاون 
ب��دوام التقدم  و�شعب دول��ة االإم���ارات 
واالزدهار. وجرى خلل اللقاء، بحث 

الوطيدة،  الثنائية  العلقات  جممل 
التح�شريات  اجل��ان��ب��ان  ن��اق�����س  ك��م��ا 
امل�شرتكة  ال��ل��ج��ن��ة  الن��ع��ق��اد  اجل���اري���ة 
واملقرر  ال�����ش��دي��ق��ني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
انعقادها يف 15 نوفمر املقبل، والتي 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  مهمة  ف��ر���ش��ة  ت��ع��د 
كافة  يف  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
امل��ج��االت، وت��ب��ادل اخل���رات ومتابعة 

والروتوكوالت  االت��ف��اق��ي��ات  تنفيذ 
ومذكرات التفاهم املوقعة بينهما.

التح�شريات  اجل���ان���ب���ان  ب��ح��ث  ك��م��ا 
لنيجرييا  الوطني  باليوم  للحتفال 
" واملقرر  دب���ي   2020 " اإك�����ش��ب��و  يف 
ياأتي  وال����ذي  امل��ق��ب��ل،  دي�����ش��م��ر   3 يف 
خمتلف  عر  التعاون  تعزيز  اإط��ار  يف 
التدفقات  ذل����ك  يف  مب���ا  ال��ق��ط��اع��ات 

باالإ�شافة  واال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
التحتية  والبنية  العلجية  لل�شياحة 
امل��ت��ج��ددة واالأم����ن الغذائي  وال��ط��اق��ة 

واالقت�شاد االإبداعي .
حر�س  اإىل  ال�����ش��ف��ري  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���ار 
الروابط  تعزيز  على  االإم����ارات  دول��ة 
ال�شديقني،  البلدين  ب��ني  امل�شرتكة 
م�شريا  الثنائية،  ال��ع��لق��ات  وتعميق 
اإىل اأن اليوم الوطني لنيجرييا خلل 
"اإك�شبو 2020 دبي" �شي�شكل فر�شة 
الثقايف  التنوع  على  ال�شوء  لت�شليط 
خمتلف  يف  واإجن����ازات����ه����ا  ل��ن��ي��ج��ريي��ا 
اأك�����د معايل  امل����ج����االت. م���ن ج��ان��ب��ه 
بلده  رغبة  نيجرييا  خارجية  وزي��ر 
االإمارات،  دولة  التعاون مع  تعزيز  يف 
ت�شكل  الفرتة احلالية  اأن  اإىل  م�شريا 
ال�شراكات  على  للبناء  مميزة  فر�شة 
كفيلة  ج��دي��دة  فر�س  وخلق  القائمة 
بالدفع قدما يف العلقات الثنائية يف 

�شتى املجاالت.

•• اأبوظبي- الفجر: 

وهما  جديدين  برناجمني  ط��رح  عن  الرتبوي  للتطوير  االإم���ارات  كلية  اأعلنت 
ماج�شتري يف التعليم واالبتكار والدبلوم العايل اأثناء اخلدمة يف التعليم- ابتداًء 
من العام الدرا�شي 2021-2022 وي�شتهدف الرناجمني املعلمني املواطنني 
يف اأبوظبي، وذلك بهدف االرتقاء مبهارات املعلمني وتطوير كفاءاتهم مبا يلبي 
باعتباره  بالغا  اهتماما  الذي توليه  التعليم،  الر�شيدة يف ملف  القيادة  تطلعات 
حمركا اأ�شا�شيا من املحركات التنموية امل�شتقبلية، وُيعنى برناجمي املاج�شتري يف 
التعليم والدبلوم العايل لفئة معلمي املرحلة االبتدائية والثانوية العليا، اأثناء 

م�شريتهم العملية.
التعليم  واأك��دت معايل جميلة بنت �شامل م�شبح املهريي وزيرة الدولة ل�شوؤون 
ورئي�شة جمل�س  املدر�شي،  للتعليم  االإم��ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة  رئي�س جمل�س  العام 
اأمناء كلية االإم��ارات للتطوير الرتبوي، اأن جهود تطوير املعلمني واملعلمات يف 
الدولة مت�شي قدما وفق اأف�شل املنهجيات املتبعة عامليا، وذلك لدورهم الكبري 

يف الو�شول اإىل امل�شتهدفات املن�شودة من املنظومة التعليمية الوطنية.

وبينت معاليها ان الرناجمني يهدفان اإىل بث مزيد من االبتكار والتناف�شية، 
يف  وتكري�شها  وابداعاتهم  طاقاتهم  ال�شتنها�س  واملعلمات،  املعلمني  اأو�شاط  يف 
على  اإيجابي  ب�شكل  التاأثري  �شاأنها  من  م�شتدامة  كممار�شات  الرتبوي  امليدان 

جودة املخرج الرتبوي االإماراتي.
تتطلب  وتقنياته  التعليم  جمال  يف  املت�شارعة  التطورات  اأن  معاليها  واأو�شحت 
العمل على مواكبة هذه التطورات من قبل معلمينا ومعلماتنا، وهو ما ي�شتدعي 
بدوره التعاون مع خرية بيوت اخلرة حمليا وعامليا، من اأجل متكني املعلمني 
االإمارات  كلية  مع  التعاون  ياأتي  ال�شياق  ه��ذا  ويف  �شورة  اأمت  على  اأدوات��ه��م  من 
للتطوير الرتبوي لدعم االبتكار يف القطاع التعليمي، ال �شيما من خلل برامج 
التطوير املهني والرامج االأكادميية املرتكزة على البحوث يف بيئة تعلم تعاونية 
ديفيد  الروفي�شور  اأ�شار  الرناجمني،  طرح  من  الهدف  على  وتعليقاً  حديثة. 
تعزيز  ت�شتهدف  الكلية  اأن  اإىل  الرتبوي  للتطوير  االإم���ارات  كلية  عميد  بيدر، 
مبتكرة  ا�شرتاتيجيات  بناء  يف  وم�شاعدتهم  الدرا�شية  ب��امل��واد  املعلمني  معرفة 
والغرف  امل��دار���س  بيئات  اإدارة  م��ن  �شتمكنهم  التي  امل��ه��ارات  وتطوير  للتعليم، 

ال�شفية متزايدة التعقيد بفاعلية.

وحتدث قائًل: "يركز الرنامج على نظرية املناهج وطرق التدري�س واالبتكار 
يف التعليم والدعوة الرتبوية واالأبعاد االجتماعية للتعلم والت�شميم التعليمي 
والقيادة والبحوث، والتي ميكن تطبيقها يف جمال عمل املعلم احلايل اأو لغايات 
الدرا�شات املتقدمة يف التعليم. وقد مت االأخذ بعني االعتبار و�شع املعلم املمار�س 
اأن مكون التدريب العملي القائم على  يف ت�شميم الرامج الدرا�شية"، م�شيًفا 
ومبتكرة  ج��دي��دة  ط��رق  ا�شتخدام  على  املر�شحني  �شي�شاعد  ال��رام��ج  يف  امل���واد 
يف  �شتجمع  ال��ت��ي  ال��رام��ج،  وت��ع��د  اأف�����ش��ل،  ب�شكل  التعلم  على  الطلبة  مل�شاعدة 
طرحها بني النمطني املادي واالإلكرتوين، منا�شبة للراغبني يف اأن يكونوا قادة 
ومربني متميزين. ومن �شروط التقدم بطلب االن�شمام اإىل برنامج املاج�شتري 
يف التعليم، اأن يكون املر�شح حا�شل على درجة البكالوريو�س من جامعة معتمدة 
اأو ما  درج��ات   4.0 3.0 على مقيا�س من  تراكمي ال يقل عن  درج��ات  مبعدل 
يعادله. ويتوجب على املر�شح احلا�شل على درجة البكالوريو�س من خارج دولة 
االإمارات  دول��ة  التعليم يف  وزارة  �شهادة معادلة من  ا�شتخراج  املتحدة  االإم��ارات 
  IELTSعلى املر�شح  ح�شول  ي�شرتط  ذل���ك،  على  ع���لوة  امل��ت��ح��دة.  العربية 
  IBT اأو   TOEFL ي��ع��ادل��ه يف  م��ا  )اأو   6.0 ع��ن  ي��ق��ل  درج����ات ال  مب��ج��م��وع 

EmSAT(. وتت�شمن عملية  اأو     Pearson PTE Academic اأو 
االختيار والقبول اختباراً كتابياً تعقبه مقابلة �شخ�شية. 

ينبغي ملر�شح برنامج الدبلوم العايل اأثناء اخلدمة يف التعليم امتلك موؤهلت 
يف  خ��رة  لديه  اأو  مم��ار���س  معلم  يكون  اأن  ب��د  ال  ذل��ك،  اإىل  باالإ�شافة  مماثلة. 

التعليم ال تقل عن عام واحد. 
"مع اقرتاب احتفال الدولة  وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة الكلية: 
الإلهام  الرتبوي، جاهدين  للتطوير  االإم��ارات  كلية  ن�شعى يف  بعامها اخلم�شني 
ومتكني جيل جديد من املهنيني املوؤهلني لتحويل وقيادة وابتكار وحتديث قطاع 
التعليم يف دولة االإم��ارات وغريها من البلدان. وبهذه الطريقة ندعم خطوات 

الدولة نحو بناء اقت�شاد املعرفة".
ال�شمو  �شاحب  الدولة،  رئي�س  مر�شوم  مبوجب   2007 عام  يف  تاأ�شي�شها  منذ 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، تقدم كلية االمارات للتطوير الرتبوي جمموعة 
التي تركز على حلول  املعتمدة  متنوعة من برامج التطوير االأكادميي واملهني 
على  احرتافية  تعليمية  بيئة  �شمن  التعلم  فر�س  لتح�شني  الرتبوية  البحوث 

اأحدث طراز.

•• دبي-وام: 

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
اإك�شبو  - يف مقر  ال��دويل  والتعاون 
مات�شيبو  م��ع��ايل   - دب���ي   2020
خ���ارج���ي���ة مملكة  وزي�������رة  رام����اك����و 

لي�شوتو.
اللقاء  خ������لل  اجل����ان����ب����ان  ب���ح���ث 
ال����ع����لق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول����ة 
و�شبل  لي�شوتو  ومم��ل��ك��ة  االإم�����ارات 
اأرحب  اآف���اق  وا�شتك�شاف  تعزيزها 
امل����ج����االت ك���اف���ة مبا  ل���ل���ت���ع���اون يف 
للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم 

و�شعبيها.
كما تناول اللقاء عددا من الق�شايا 
اإك�شبو  ذات االهتمام امل�شرتك ودور 
2020 دبي يف خلق فر�س جديدة 
ل��ل��ت��ع��اون ب��ني ال����دول امل�����ش��ارك��ة مبا 
ال�شاملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج���ه���ود  ي���دع���م 

وامل�شتدامة يف املجتمعات.
ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان مبعايل مات�شيبو راماكو .. 
موؤكدا على العلقات املتميزة التي 
جتمع بني دولة االإم��ارات ولي�شوتو 
وتنمية  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى  واحل���ر����س 

يف  البلدين  بني  وال�شراكة  التعاون 
املجاالت كافة.

يف  لي�شوتو  مب�شاركة  �شموه  واأ���ش��اد 
دبي وحر�شها على   2020 اإك�شبو 
العاملي  احل����دث  ه����ذا  يف  ال���ت���واج���د 
ت���ع���زي���ز ج�شور  اأج������ل  م����ع  ال�����ب�����ارز 

ال��ت��وا���ش��ل م���ع ال���ع���امل وف��ت��ح اآف���اق 
اأرحب للتعاون وال�شراكة والتنمية.

بنت  م��ع��ايل رمي   .. ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ش��م��ي وزي������رة دول���ة 
ل�شوؤون التعاون الدويل املدير العام 

ل� " اإك�شبو 2020 دبي".

�سفري الإمارات يلتقي وزير خارجية نيجرييا

بهدف الرتقاء مبهارات املعلمني 

كلية الإمارات للتطوير الرتبوي تطلق برناجمني جديدين لتطوير مهارات املعلمني

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزيرة خارجية لي�سوتو يف اإك�سبو 2020

•• اأبوظبي-وام:

األ��ف دره��م من زكاة  دب��ي االإ�شلمي مبلغ مليون و200  ق��دم بنك 
الطبي  االأحمر  الهلل  مركز  يف  ال�شكري  عيادة  لدعم  البنك  م��ال 
بال�شارقة، وي�شمل مبلغ الترع تكلفة املراجعات الطبية وفحو�شات 
حاجة  واالأك�����رث  املتعففة  االأ����ش���ر  م��ن  للمر�شى  ال�����ش��ام��ل��ة  امل��خ��ت��ر 
التعاون  التفاقية  وفقا  الدعم  هذا  ياأتي  الزكاة.  اأم��وال  وم�شتحقي 
االأحمر  ال��ه��لل  وهيئة  االإ���ش��لم��ي  دب��ي  بنك  ب��ني  املوقعة  امل�شرتك 
وراعياً  �شخياً  داع��م��اً  االإ���ش��لم��ي  دب��ي  بنك  يعتر  االإم���ارات���ي، حيث 
ا�شرتاتيجياً للمر�شى املحتاجني وامل�شجلني يف الهيئة مببالغ �شابقة 
مت اعتمادها بلغت اأكرث من �شتة مليني درهم. وتعتر مبادرة بنك 
مب�شاعدة  املجتمع  على  االأث���ر  عظيم  لها  ال�شخية  االإ���ش��لم��ي  دب��ي 

املر�شى الفقراء واالأكرث حاجة من م�شتحقي اأموال الزكاة، وي�شعى 
ال��ب��ذل والعطاء  ���ش��اح��ات  ل��ت��ع��اون مثمر وف��ع��ال يف  ال��ط��رف��ان دوم���ا 
العام  االأمني  نائب  العامري  الري�س  �شامل  �شعادة  واأعرب  االإن�شاين. 
لل�شوؤون املحلية يف هيئة الهلل االأحمر، عن تقدير الهيئة ملبادرات 
والتنموية،  االإن�شانية  الهيئة  جهود  تعزز  التي  االإ�شلمي  دبي  بنك 
واأكد اأن البنك ظل على الدوام �شريكا اأ�شا�شيا وم�شاندا قويا لرامج 
ال�شرائح  ح��ي��اة  حت�شني  اأج���ل  م��ن  االإن�����ش��ان��ي��ة  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  الهيئة 
ال�شعيفة و املحتاجني. وقال العامري اإن بنك دبي االإ�شلمي الذي 
ال��وط��ن��ي مل يغفل  االق��ت�����ش��اد  دف��ع عجلة  ب���دور ح��ي��وي يف  ي�شطلع 
م�شوؤوليته االجتماعية واالإن�شانية داخل الدولة من خلل م�شاندته 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  وب��رام��ج  الأن�شطة  الكرمية  ورعايته  امل�شتمرة 

االإن�شانية و على راأ�شها هيئة الهلل االأحمر االإماراتي.

مليون درهم من دبي الإ�سلمي لدعم الربامج ال�سحية مبركز الهلل الطبي بال�سارقة ال�سحة تنظم فعاليات توعوية خلل حتدي دبي للياقة 1.22021 
•• دبي- وام: 

تنظم وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع - �شمن مبادرة معكم حلياة ن�شطة - جمموعة 
2021 وذلك  للياقة  االأن�شطة والفعاليات كجزء من م�شاركتها يف حتدي دبي  من 
واملجتمع  املوظفني  الفعاليات  ت�شتهدف  حيث  ك��ام��ل  �شهر  ومل���دة  اأم�����س  م��ن  اب��ت��داء 
ب�شكل عام بهدف الت�شجيع على تبني اأمناط حياة �شحية مرتبطة بالغذاء ال�شحي 
والن�شاط البدين مبا يتواكب مع موؤ�شرات االأجندة الوطنية بخف�س معدالت االإ�شابة 
والتي  احلياة  جل��ودة  الوطنية  اال�شرتاتيجية  اأه���داف  وتدعم  وال�شمنة  باالأمرا�س 
الرحمن  عبد  الدكتور ح�شني  �شعادة  واأك��د  ون�شط.  اأ�شلوب حياة �شحي  على  ت�شجع 
للياقة"  دب��ي  "حتدي  يف  امل�شاركة  اأن  العامة  ال�شحة  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  الرند 
يندرج �شمن فعاليات مبادرة "معكم حلياة ن�شطة" بهدف ن�شر الوعي باأهمية الن�شاط 
ت�شاهم يف  اإيجابية  اإج��راء تغيريات  املجتمع من  واأف��راد  املوظفني  البدين يف متكني 
املحافظة على ال�شحة للحد من اأمرا�س ال�شكري وال�شمنة والقلب وحت�شني ال�شحة 

االإنتاجية مبا  القدرات  ال�شعادة وتعزيز  ون�شر  االإيجابية  الطاقات  النف�شية وحتفيز 
"معكم حلياة  برنامج  اأن  اإىل  ون��وه  ومنتج.  و�شعيد  بناء جمتمعي �شحي  ي�شاهم يف 
ال�شمنة  ملكافحة  الوزارة  تنفذها  التي  التوعوية  ال�شحية  الرامج  اأحد  ن�شطة" هو 
و�شمن  املجتمع  يف  ال�شحية  احل��ي��اة  ب��اأمن��اط  ال��وع��ي  لتعزيز  واأن�شطة  حم��اور  وف��ق 
الرنامج الوطني خلف�س معدل ال�شمنة واليافعني ومتكني االأفراد من تبني اأمناط 
االأمرا�س غري  انت�شار  ت�شاهم يف احلد من  لل�شحة  داعمة  بيئة  حياة �شحية وخلق 
ال�شارية. واأو�شحت نوف خمي�س نائبة مدير اإدارة تعزيز ال�شحة بالوزارة اأن ممار�شة 
املزاج  وحت�شني  الطاقة  بتجديد  ت�شهم  �شحية  حياة  اأمن��اط  وتبني  البدين  الن�شاط 
للمجتمع واملوظفني لتحقيق اأهدافهم االأمر الذي يوؤدي اإىل زيادة الرتكيز وتقليل 
عن  التغيب  معدل  وخف�س  النف�شية  ال�شحة  وتعزيز  باالأمرا�س  االإ�شابة  خماطر 
العمل والدرا�شة وتقلي�س النفقات على الرعاية ال�شحية باالإ�شافة اإىل تغيري املفهوم 
التقليدي الذي يح�شر ممار�شة الن�شاط البدين بال�شاالت الريا�شية وتو�شيح طرق 

واأ�شاليب متكن من تاأدية متارين ريا�شية ب�شكل يومي اأثناء احلياة اليومية.

يعقد موؤمتره ال�صنوي الأول بالتعاون مع املجل�ص الأطل�صي يف وا�صنطن

مركز تريندز ي�ست�سرف م�ستقبل اأمن ال�سرق الأو�سط يف عامل متغري
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العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جينيا�س للمواد الغذانية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3717097 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالرحمن ح�شن يو�شف �شالح احلمادى  ٥١%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن يو�شف �شالح احلمادى
تعديل اإ�شم جتاري من/ جينيا�س للمواد الغذانية ذ.م.م

GENIUS FOODSTUFF L.L.C
اإىل / بقالة جينيا�س ذ.م.م

  GENIUS BAQALA L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بقالة ) 47١١٠٠٣

تعديل ن�شاط / حذف بيع االأ�شماك و االأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة  47٢١٠٠7
 تعديل ن�شاط / حذف بيع الدواجن املجمدة - بالتجزئة  47٢١٠١١

 تعديل ن�شاط / حذف بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  47٢١٠٣٠
 تعديل ن�شاط / حذف بيع املرطبات واملياه الغازية - بالتجزئة  47٢٢٠٠١

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  47٢١٠٠١
 تعديل ن�شاط / حذف بيع االأرز - بالتجزئة  47٢١٠٣١

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ج�شكوم لتمثيل ال�شركات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2552984 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شامل �شعيد حممد اجلابرى

تعديل املدير / ا�شافة �شعيد �شامل �شعيد حممد اجلابري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شركة ج�شكوم لتجارة مواد البناء �س ذ م م

JSCOM BUILDING MATERIALS TRADING LLC  من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / �شركة ج�شكوم لتجارة مواد البناء �س ذ م م

JSCOM BUILDING MATERIALS TRADING LLC من 9٠ % اإىل ١٠٠%
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ج�شكوم لتمثيل ال�شركات ذ.م.م
JSCOM COMPANY REPRESENTATION L.L.C

اإىل/ �شركة ج�شكوم لتمثيل ال�شركات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
JSCOM COMPANY REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير / حذف حممد اجلابرى
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميدكوم للتعليم واالأبحاث اال�شت�شارية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4151165 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد خليفه خلف املزروعى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد خليفه خلف املزروعى من ١٠٠ % اإىل %9٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شركة احمد خلف املزروعى القاب�شة �س.م.خ

AHMED KHALAF AL MAZROUI HOLDING COMPANIES .P.J.S.C
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٣٠٠٠٠٠

تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ ميدكوم للتعليم واالأبحاث اال�شت�شارية
MEDCOMM EDUCATION AND RESEARCH CONSULTANCY

اإىل/ ميدكوم للتعليم واالأبحاث اال�شت�شارية ذ.م.م
MEDCOMM EDUCATION AND RESEARCH CONSULTANCY LLC  

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
ميمانا  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1079923 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة �شانوج بابو ب�شري كويا عبدالرحيم ب�شري كويا ٢4%

تعديل ن�شب ال�شركاء 
ميمانا توما�س �شمويل من 49% من اىل ٢٥%

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
لت�شليح  اك�شري�س  ال�ش�����ادة/�شبيد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2859614 
تعديل مدير / اإ�شافة را�شد نايع �شالح بخيت املن�شورى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة را�شد نايع �شالح بخيت املن�شورى١٠٠%
تعديل مدير / حذف عاطف عبدالرحيم حممود يو�شف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف الفا لتمثيل ال�شركات - �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ م م

ALPHA COMPANIES REPRESENTATION - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هايل حممد عبد املجيد احلربي 

حمامون وم�شت�شارون قانونيون
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1045781 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ هايل حممد عبد املجيد احلربي حمامون وم�شت�شارون 

قانونيون
 HAIEL MOHAMED ABDULMAJEED ALHARBI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS 

اإىل هايل احلربي حمامون وم�شت�شارون قانونيون - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
HAIEL ALHARBI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS - SOLE  - .PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بي فري�شت للنقليات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�شة رقم:1855748 
تعديل اإ�شم جتاري من/ بي فري�شت للنقليات العامة

BE FIRST GENERAL TRANSPORTION

اإىل/ بي فري�شت للنقليات العامة
BE FIRST GENERAL TRANSPORT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1044073 باال�شم التجاري الزاوية للحدادة 
تعديل  طلب  بالغاء   ، ال�شيارات  كهرباء  وت�شليح 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
التجارة  ال�ش�����ادة/فديلتي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:3656265 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة بدر عبداهلل عمر �شامل اجلوهى ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل عمر �شامل اجلوهى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ايه تو  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN زيد للمقاوالت العامة  رخ�شة رقم:2737598 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شبلت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN كافيه   رخ�شة رقم:2609790 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/علمي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتوريد وتركيب االعلم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2907804 

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا مطايف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1143211 

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كينج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ملكافحة احل�شرات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3788984 

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

كيليوباترا العمال البلط
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1133452 

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:لوميري للعقارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية

CN 2824451 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات   2
االدارية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/10/27 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/10/31  - العدل بالرقم:2150023381  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة امل�شفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوفلج 

ملواد التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2930736 

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�ش�����ادة/ب�شان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامه  رخ�شة رقم:2940069 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة نا�شر احمد مبارك بالليث ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل �شامل احمد ذروان احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
االآمنة  ال�ش�����ادة/التقنية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املعدات امليكانيكية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1342454 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة �شالح نا�شر ح�شني عبداهلل احلارثي ٥١%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف من�شور �شالح نا�شر طلن احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:�شركة جيني لتنظيم املنا�شبات والفعاليات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2812077 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �شركة ال�شخ�س   2
الواحد ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/10/14 وذلك 

بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريح التعديل:2021/10/31  - كاتب العدل بالرقم:2105031806  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة امل�شفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية



االثنني    1  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13380  
Monday     1   November   2021   -  Issue No   13380

07

اأخبـار الإمـارات
جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي للمدن

•• العني-الفجر: 

ُت�شارك جامعة االإمارات يف االحتفاالت العاملية واملحلية باليوم العاملي للمدن الذي 
ُي�شادف 31 اأكتوبر من كل عام. 

ونا�شدت اجلمعية العاّمة للأمم املتحدة دول العامل للم�شاركة يف احتفالية 2021 
حتت �شعار )مدينة اأف�شل حلياة اأف�شل- تكّيف املدن من اأجل املرونة املناخية(.

اجلغرافيا  ق�شم  رئي�س  م�����ش��ارك  اأ���ش��ت��اذ  احل��و���ش��ن��ي،  نعيمة  ال��دك��ت��ورة  واأو���ش��ح��ت 
واال�شتدامة احل�شرية- كلية العلوم االإن�شانية واالجتماعية بجامعة االإمارات: يتّم 
االحتفاء باليوم العاملي للمدن كمنا�شبة �شنوية لتعزيز واإلهام العمل حول مفهوم 
التو�ّشع احل�شري املُ�شتدام من خلل تعزيز التعاون الدويل، والت�شّدي للتحديات 
جمال  يف  خا�شة  احل�����ش��ري،  للتو�شع  ال�شريعة  العاملية  ال��وت��رية  اأوج��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
املناخي،  والتغرّي  االإ�شكان  حتّديات  ومواجهة  واال�شتثمار،  والتكنولوجيا  االبتكار 

ُمنا�شبة  �شحية  معي�شية  بيئة  وخلق  امل��دن،  ل�شاكني  احلياة  ج��ودة  حت�شني  بهدف 
تتوافر فيها فر�س العي�س الكرمي، البنية التحتية القوية وخدمات متّنوعة تخدم 

وحُتافظ على حياة ال�شكان، ت�شمن وتع�شد االإدماج االجتماعي".
اآثار  م��ن  م��ت��زاي��د  ب�شكل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  امل���دن يف جميع  ت��ع��اين   : واأ���ش��اف��ت قائلة 
وارتفاع  واجلفاف  الفي�شانات  مثل  وغريها  باملناخ  املرتبطة  واملخاطر  التحديات 
م�شتوى مدينة مينائية يزيد عدد �شكان كل منها عن 130�شطح البحر وموجات 
احلر واالنهيارات االأر�شية والعوا�شف. من املتوقع اأن تتاأثر ما ال يقل عن مليون 
ن�شمة بالفي�شانات ال�شاحلية. يف عامل يزداد احرتاًرا، يجب معاجلة االآثار املبا�شرة 

وغري املبا�شرة لتكرار حاالت اجلفاف وموجات احلر".
للُم�شاعدة  االإم��ارات يعملون بل كلل  الباحثني يف جامعة  باأن  "نفتخر  واأ�شافت: 
يف جتّنب حدوث اأية اأ�شرار بيئية نتيجة التغرّي املناخي الذي ُيعّد اأحد التحّديات 
الرئي�شية التي تواجه دولة االإمارات، املنطقة والعامل، واحلّد من تاأثرياته على اأداء 

"وي�شعى ق�شم اجلغرافيا  النظم البيئية واخلدمات التي ُتقّدمها. وم�شت تقول: 
واال�شتدامة احل�شرية بجامعة االمارات العربية املتحدة اإىل لعب دور كبري الإبراز 
بهذا  اأن�شطة خا�شة  اإقامة عدة  للمدن من خلل  العاملي  باليوم  اأهمية االحتفال 
املوؤ�ش�شات  مع  كذلك  وبامل�شاركة  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  الطلبة  قبل  من  اليوم 

املعنية يف الدولة مبجال تخطيط املدن واالأرا�شي وغريها.
على  الق�شم  يحر�س  م��ا  دائ��م��اً   " بالقول  ت�شريحها  نعيمة  ال��دك��ت��ورة  واختتمت 
ُت�شتخدم  والتي  والبيئة،  احل�شري  بالتخطيط  تتعلق  واأبحاث  مب�شاريع  امل�شاركة 
للم�شاكل  مبتكرة  ح��ل��واًل  وتت�شمن  اجلغرافية  املعلومات  ُن��ظ��م  تطبيقات  فيها 
من  ُتخّفف  حلول  اإىل  للتو�شل  القرار  اأ�شحاب  مع  وم�شاركتها  للمدن  امل�شاحبة 
والتغرّي  التحية  والبنية  ال�شكاين  والتكد�س  العمراين  للزحف  امل�شاحبة  امل�شاكل 
البيئي، وما قد تعنيه مدن امل�شتقبل الذكية ملفاهيم جودة احلياة ون�شاطات العمل 

و الرفاه داخل املدن".

اأكادميية ال�سيخ زايد اخلا�سة للبنني ت�ست�سيف جمموعة من رواد الف�ساء الدوليني
•• اأبوظبي-وام:

ا�شت�شافت اأكادميية ال�شيخ زايد اخلا�شة للبنني يف اأبوظبي وبالتعاون مع 
مركز حممد بن را�شد للف�شاء جمموعة من رواد الف�شاء الدوليني من 

بينهم هزاع املن�شوري اأول رائد ف�شاء اإماراتي.
ورائدة  م��ورج��ان،  اأن���درو  االأمريكي  الف�شاء  رائ��د  من  كل  الفريق  و�شم 
الف�شاء االأمريكية جي�شيكا مري، ورائد الف�شاء االأمريكي نيك هيج، ورائد 

الف�شاء الرو�شي اأوليج �شكريبو�شكا.
عبداهلل  خ��دمي  ���ش��ع��ادة  االأك��ادمي��ي��ة  و�شولهم  ل��دى  ا�شتقبالهم  يف  وك���ان 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  القاب�شة،  العني  ملجموعة  املنتدب  الع�شو  الدرعي 
االإدارية  الهيئة  واأع�شاء  االأم��ن��اء  جمل�س  اأع�شاء  من  وع��دد  االأك��ادمي��ي��ة 

والتدري�شية وجمل�س الطلب.
الدور  اإىل  م�شرياً  الزائر  بالفريق  الدرعي  عبداهلل  خدمي  �شعادة  ورح��ب 
الف�شاء  وا�شتك�شاف  العلمي  البحث  جم��ال  يف  به  يقومون  ال��ذي  الكبري 
والذي يعود بالنفع على الب�شرية والعامل اأجمع، وقال : اإن دولة االإمارات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  وبتوجيهات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع��م  ومبتابعة  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
يف  واع��ت��زاز  فخر  م�شدر  اأ�شبحت  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

تر�شيخ مكانتها يف جمال اكت�شاف الف�شاء وعلومه.
واأ�شاف الدرعي : نفخر بان�شمام دولة االإمارات ملهمات برنامج ا�شتك�شاف 
امل�شبوقة التي تواكب  الف�شاء ومب�شرية التقدم العلمي واالإجن��ازات غري 
الدويل  امل��وؤمت��ر  ا�شت�شافة  مع  وتزامًنا  اخلم�شني،  بعام  ال��دول��ة  احتفال 
االأكر  يعد  وال��ذي  العربية  املنطقة  واالأول يف  ال�72،  دورت��ه  للف�شاء يف 
الدوليني  الف�شاء  رواد  ا�شتقبال  : جاء  وقال  عاملياً،  الف�شاء  يف تخ�ش�س 
وامل�شاركني يف املوؤمتر يف االأكادميية داعما لدور االإم��ارات يف تر�شيخ روح 
واإن  امل�شتقبل،  جيل  ل��دى  واال�شتك�شاف  والبحث  العلم  وطلب  االجتهاد 
التعلم  بيئة  لطلبتها  لتوفر  دائًما  ت�شعى  الداعمة  براجمها  االأكادميية 

التي حتثهم على البحث والتفوق العلمي.
وكان برنامج رواد الف�شاء قد بداأ بجولة يف ق�شم املرحلة االأ�شا�شية، حيث 
اعتزازهم  ع��ن  تعبرياً  االإم����ارات  دول��ة  ب��اأع��لم  ملّوحني  الطلبة  ا�شطف 
الف�شاء  رّواد  فريق  وبلقاء  اإم��ارات��ي  ف�شاء  رائ��د  اأول  با�شتقبال  وفخرهم 

الدوليني يف االأكادميية.
والتقى الرواد خلل الزيارة بالطلبة يف �شفوفهم حيث اطلعوا على بع�س 
حيث  من  الطلبة  مع  تفاعلوا  كما  بالف�شاء،  املتعلقة  الطلبية  االأعمال 
حلقات  تنظيم  مت  كما  الف�شاء.  برحلت  املتعلقة  االأ�شئلة  على  االإج��اب��ة 
نقا�شية يف م�شرح االأكادميية لطلب املرحلة العليا بداأت بكلمة افتتاحية 
الرنامج  ت��اري��خ  اإىل  خللها  تطرق  املدر�شة  مدير  ماثيوز  نيل  األقاها 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  ب��روؤي��ة  واأ���ش��اد  الف�شاء،  ا�شتك�شاف  يف  ال��دويل 
واإميانه  ث��راه - واهتمامه  اآل نهيان - طيب اهلل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ 
وثمرة  اخلا�س،  الف�شائي  برناجمها  تطوير  على  االإم���ارات  دول��ة  بقدرة 
اجلهود التي تكللت باإن�شاء وكالة االإمارات للف�شاء واالإجناز الذي حققه 
اأول رائد ف�شاء اإماراتي هزاع املن�شوري. واأو�شح اأن ا�شت�شافة االأكادميية 
جهود  تدعم  للطلبة  ملهمة  فر�شة  يعد  الدوليني  الف�شاء  رّواد  لفريق 

االأكادميية يف تعزيز االبتكار والطموح االإيجابي ال�شت�شراف امل�شتقبل.
واأهم  جتاربهم  ع��ن  النقا�شية  احللقات  خ��لل  الف�شاء  رواد  حت��دث  كما 
ا�شتف�شارات  عن  واأج��اب��وا  رحلتهم،  من  امل�شتفادة  وال��درو���س  التحديات 
ال�شديد بعلوم الف�شاء وف�شولهم جتاه  اأو�شحت اهتمامهم  التي  الطلبة 

معرفة املزيد عن خرات الرواد وجتاربهم.
التعليم اجليد  اأه��م��ي��ة  امل��ن�����ش��وري  ه���زاع  االإم���ارات���ي  الف�شاء  رائ���د  واأك���د 
كالعمل  املطلوبة  االأ�شا�شية  امل��ه��ارات  اإىل  باالإ�شافة  الف�شاء،  جم��ال  يف 
اجلماعي، والتوا�شل والقيادة، والرغبة باكت�شاب املعرفة واملهارات الفنية 

واحلياتية املختلفة.
وعّر عن طموحه بامل�شاركة يف املزيد من امل�شاريع املخ�ش�شة ال�شتك�شاف 
الف�شاء مثل الروبوتات امل�شتخدمة على �شطح القمر، ورغبته باالن�شمام 
برحلت  املرتبطة  الع�شبية  ال��ع��ني  م��ت��لزم��ة  ب��درا���ش��ة  املتعلقة  للمهام 

الف�شاء.

للجميع من  اإلهاٍم  دائًما م�شدر  يكون  باأن  التزامه  املن�شوري  واأّك��د هزاع 
حيث التطوير امل�شتمر والتدريب والتح�شري للمهمات امل�شتقبلية وتبادل 
اخلرات الدولية .. واأ�شار اإىل اأن االإمارات ب�شدد التخطيط ملهمات اأخرى 

يف امل�شتقبل.
واأ���ش��اف : م��ن االأه��م��ي��ة اأن ي��ك��ون ل��دى ال�شخ�س ال��داف��ع وامل��ق��درة على 
التي تقع  امل�شوؤوليات  املهارات، و�شرورة حتمل  املزيد واملزيد من  اكت�شاب 
على عاتقه وااللتزام بواجباته ومهامه، و�شرب مثًل بنف�شه حني ا�شتغل 
وردا  االآخ��ري��ن.  الإل��ه��ام  كو�شيلة  جيد  ب�شكٍل  عليها  ح�شل  التي  ال�شهرة 
اجلاذبية  وتاأثري  الف�شاء  من  العودة  بعد  التاأقلم  فرتة  حول  �شوؤال  على 
عليهم .. قال رائد الف�شاء االأمريكي اأندرو مورجان اإن هذا االأمر يتعلق 
بتلقيهم للتدريبات اللزمة قبل بدء الرحلة وحر�شهم على احلفاظ على 
ال�شاملة يومياً  الريا�شة والتمارين  البدنية من خلل ممار�شة  لياقتهم 

ملدة �شاعتني ون�شف.
الف�شاء  العودة من  بعد  يتلقونها  التي  التاأهيل  اإع��ادة  وحت��دث عن فرتة 
وامل�شي على  باالنزالق  لهم  ت�شمح  التي  توازنهم وعن اجلاذبية  ال�شتعادة 
ال�شقف وتناول الطعام والتقاط �شور لكوكب االأر�س من النافذة، باالإ�شافة 

اإىل اإجراء املكاملات والتحدث مع عائلتهم من الف�شاء اخلارجي.
من جهتها حتدثت رائدة الف�شاء جي�شيكا مري عن ان�شمامها الأول مهمة 
ن�شائية خارج حمطة الف�شاء الدولية واأول مهمة �شري يف الف�شاء اقت�شرت 
على رائدات ف�شاء اإناث فقط، وقالت اإن مهمة ال�شري يف الف�شاء اخلارجي 
كان عليهن احلر�س  لذا  والبدين،  الذهني  امل�شتويني  للغاية على  �شعبة 

على اال�شتعداد والتح�شري ال�شامل الإمتام املهمة بنجاح.
واأ�شارت اإىل اأن رواد الف�شاء يجب اأن يعملوا على ت�شكيل فريق جيد يتمكن 
مهارات  من  يكفي  ما  لديهم  ويكون  البع�س  بع�شهم  حماية  من  اأف���راده 
التوا�شل والقيادة للتمكن من العي�س �شوياً يف مكاٍن واحد ملدة قد ت�شل ملا 

يزيد عن �شتة اأ�شهر.
وحول كيفية تاأقلمه مع االأ�شعة ال�شادرة عن ال�شم�س خلل رحلته .. قال 
رائد الف�شاء الرو�شي اأوليج �شكريبو�شكا اإن حمطة الف�شاء الدولية حتلق 
عر املدار االأر�شي املنخف�س والذي يقع �شمن نطاق كوكب االأر�س مما 

الف�شاء االمريكي  رائد  م�شتبعداً. بدوره قال  اأم��راً  االإ�شعاع  يجعل خطر 
هي  املعرفة  من  املزيد  واكت�شاب  التعلم  يف  الدائمة  الرغبة  اإن  هيج  نيك 
�شفة يجب اأن يت�شم بها اأي رائد ف�شاء، وخا�شًة اأنهم يعي�شون يف مركبات 
اأطباء  ي��ك��ون��ون  ك��ي��ف  ي��ع��رف��وا  اأن  ل���ذا عليهم  ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة،  ال��ف�����ش��اء 
ومهند�شني وفنيني واأن يتعلموا كيفية اإ�شلح االأغرا�س وقيادة املركبات 
الف�شائية. وقال : على الرغم من جاهزية الرواد نظراً للتدريبات التي 
يقومون بها طوال الوقت، اإال اأنه فوجئ مبا يكون عليه االأمر حقاً يف هذه 
املرة ومبرور الوقت اأدرك اأن هناك بع�س املخاطرة واملجازفة يف كل مهمة 
يقومون بها. من جانبهم اأ�شاد احل�شور بان�شمام اثنني من رواد الف�شاء 
الف�شاء  رّواد  �شرح  مع  وتفاعلوا  القادم  العام  يف  الفريق  اإىل  االإماراتيني 
واإجاباتهم التي كانت ثرّية وحمفزة حيث تطرقوا لعدة جوانب من مهام 

برامج ا�شتك�شاف الف�شاء واإعداد الرّواد.
اأن  اإذا ك��ان من املمكن  ���ش��وؤااًل عما  وط��رح �شعادة خ��دمي عبداهلل ال��درع��ي، 
القادمة،  عاماً   50 ال���  خ��لل  االأخ��رى  الكواكب  يتوفر خيار احلياة على 
واأو�شح فريق الرواد باأن كافة النجاحات بداأت بحلم، واأنهم يعملون على 
حتقق  متنع  التي  للم�شاكل  حلول  عن  للبحث  الوقت  ط��وال  و�شاق  ق��دم 
هذا االأمر مثل االإ�شعاع، والطاقة، وطرق التوا�شل، وقدرة االأج�شاد على 
مع  الدولية  ال�شراكات  اأن  م�شيفني  اخلارجي،  الف�شاء  بيئة  مع  التاأقلم 
الف�شاء،  وا�شتك�شاف  العلوم  جم��ال  يف  والتقدم  الدولية،  الف�شاء  وكالة 
واإتاحة املوارد هي اأمور من �شاأنها اأن تدعم وت�شاعد على حتقيق مثل هذا 

احللم.
ال�شكر  ال��درع��ي  عبداهلل  خ��دمي  �شعادة  وج��ه  النقا�شية،  احللقة  ختام  ويف 
بتواجدهم  اعتزازه  عن  معًرا  زيارتهم،  على  واأثنى  الف�شاء  رّواد  لفريق 
خلراتهم  واال�شتماع  للقائهم  للطلب  الفر�شة  واإت��اح��ة  االأكادميية  يف 
خليالهم  وحم��ف��زة  ت�شجيعية  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ا�شتف�شاراتهم  ع��ن  واالإج���اب���ة 

وطموحاتهم التي �شتوجههم نحو امل�شتقبل امل�شرق.
واختتمت الزيارة بتوقيع رّواد الف�شاء يف �شجل الزّوار اخلا�س باالأكادميية 
ومن ثم قام �شعادة خدمي عبداهلل الدرعي بت�شليم الدروع التذكارية لرّواد 

الف�شاء والتقاط ال�شورة اجلماعية.

اأمني عام جممع الفقه الإ�سلمي يطلع على خدمات واإجنازات ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف 
•• اأبوظبي-وام:

ال�����دك�����ت�����ور قطب  م����ع����ايل  اط����ل����ع 
العام  االأم��������ني  ����ش���ان���و  م�����ش��ط��ف��ى 
مل��ج��م��ع ال��ف��ق��ه االإ���ش��لم��ي ال���دويل 
العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  زي�����ارت�����ه  خ������لل 
لل�شوؤون االإ�شلمية واالأوقاف على 
التي  واالآلية  واإجنازاتها  خدماتها 
للمجتمع  ر�شالتها  الإي�شال  تتبعها 
امل��م��ار���ش��ات م�شتفيدة  اأف�����ش��ل  وف��ق 

وحر�شها  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  م���ن 
ع���ل���ى ع���ك�������س ال����وج����ه احل�������ش���اري 
وتر�شيخ  االإ�شلمي  لديننا  امل�شرق 
ال�شامية  ومعانيه  ال�شمحة  قيمه 
تدعو  ال��ت��ي  ال�شحيحة  وتعاليمه 
والت�شامح  واالع��ت��دال  ال�شلم  اإىل 
املتبادل  واالح���������رتام  وال���ت���ع���اي�������س 
اآم��ن متعاون  يوؤ�ش�س ملجتمع  ال��ذي 
واحرتام  االإن�شانية  �شاأن  من  يعلي 
الثقافات والتنوع. وبحث اجلانبان 

الذكية  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  م����ن 
الديني  ال�شاأن  خلدمة  وت�شخريها 
وفق ا�شرتاتيجية �شاملة ت�شت�شرف 
تواكب  ع�����ش��ري��ة  ب����روؤى  امل�شتقبل 
امل��ت��غ��ريات وت��ل��ب��ي االآم�����ال وحتقق 
حممد  �شعادة  ورح��ب  الطموحات. 
الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال��ن��ي��ادي  �شعيد 
الهيئة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وامل��������دراء 
ال���ن���ي���ادي على  واأك�����د   .. ب��ال�����ش��ي��ف 
الدعم الكبري الذي حتظى به الهيئة 

�شبل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك يف 
ك���ل م���ا م���ن ����ش���اأن���ه اأن ي�����ش��اه��م يف 
ويرتقي  ال���دي���ن���ي  ال�������ش���اأن  خ���دم���ة 
لرت�شيخ  ال��ع��م��ل  واأ����ش�������س  ب���اآل���ي���ات 
االأه���������داف امل�������ش���رتك���ة وذل������ك من 
والدرا�شات  اخل��رات  تبادل  خ��لل 
والبحوث وتوقيع مذكرات التفاهم 
والتن�شيق  والتوا�شل  واالتفاقيات 
االأمني  م��ع��ايل  واأع�����رب   . امل�شتمر 
عن  االإ�شلمي  الفقه  ملجمع  العام 

ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر لدولة  خ��ال�����س 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة قيادة 
يف  ال��رائ��د  ب��دروه��ا  م�شيدا  و�شعبا، 
والت�شامح  واخل��ري  ال�شلم  اإ�شاعة 
احلنيف،  ديننا  �شماحة  يعك�س  مما 
م��ب��دي��ا اإع���ج���اب���ه مب���ا ���ش��اه��ده من 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  وارت���ق���اء يف  ت��ط��ور 
يف  واالأوق����اف  االإ�شلمية  لل�شوؤون 
الديني  ب��اخل��ط��اب  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ك���ل 

واالهتمام بالوقف.

الحتاد العاملي لأ�سدقاء الأمم املتحدة يقدر قا�سم املر�سدي و اإجنازاته يف الع�سرين �سنة املا�سية

بح�سور ح�سني احلمادي .. خالد عبداهلل البوعينني ينال 
�سهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة ميرتوبوليتان ال�سربية

••  ال�شارقة-الفجر:

توج االإماراتي قا�شم اأحمد املر�شدي "�شفري التوا�شل االجتماعي االإن�شاين"  
بتقدير خا�س من الفيدرالية العاملية الأ�شدقاء االأمم املتحدة نظري جهوده 
جائزة  ن��ال  حيث   ، العامل  ح��ول  املجتمعية  والتطوعية  االإن�شانية  الكبرية 

تقدير خا�س اإهداًء جلهوده داخل وخارج دولة االإمارات.
الدكتور  املتحدة  العاملية الأ�شدقاء االأمم  االإقليمي للفيدرالية  املمثل  واأكد 
اأن قا�شم اأحمد املر�شدي توج بتقدير خا�س من االحتاد  اأمين وهدان علي 
العاملي الأ�شدقاء االأمم املتحدة بعد �شجل حافل من االإجن��ازات علي مدار 
ال�شنوات املا�شية حيث حتر�س الفيدرالية على تكرمي رموز املجتمع حول 
العامل لتكري�س مفهوم االإن�شانية والتوا�شل املجتمعي االأمثل ونالت �شريته 
للربح  هادفة  غري  منظمة  والفيدرالية   ، االإدارة  وتقدير  اح��رتام  الذاتية 
وقد نيل هذا اال�شتح�شان والتقدير ل�شيادته نظري هذه اجلهود االإن�شانية 

والتطوعية حول العامل.
وثمن االحتاد العاملي الأ�شدقاء االأمم املتحدة الدور الريادي الكبري الذي 
يقوم  عربي  مواطن  ك��اأول  ب��دوره  العاملي  االحت��اد  واأ���ش��اد   ، املر�شدي  يلعبه 
واملنا�شبات  االف��راح  يف  االجتماعي  التوا�شل  منا�شبات  من  كبرية  ب�شل�شلة 

حتى يف االأحزان م�شاطرا كثريا من االأ�شخا�س.
النوايا  ل�شفراء  ف��ري��دا  من��وذج��ا  يعد  املر�شدي  اأن  العاملي  االحت���اد  واأو���ش��ح 
العامل  م�شتوى  على  واملجتمعي  االإن�����ش��اين  وال��ت��وا���ش��ل  وال�����ش��لم  احل�شنة 
العربي ، معترة اأنه �شخ�شية متميزة ومل يكن نيله التقدير اخلا�س من 
فراغ فهو نتاج قوي و�شيكون هناك توا�شل وتن�شيق معه يف القريب من قبل 
االحتاد لعمل عددا من املبادرات االإن�شانية والتي �شي�شرف عليها ب�شكل عام 
. فيما اأو�شح م�شوؤول االإعلم والعلقات ال�شيد حممد اأبوزيد اأن املر�شدي 
توا�شل موؤخرا مع االإدارة وهو يعد من الكوادر الفاعلة واملهمة يف املجتمع 
العربي وت�شعى الفيدرالية بقوة الأن يكون اأحد اأع�شائها البارزين والفاعلني 

و�شوف يتم تكرميه التكرمي اللئق يف ح�شور ممثلي االحتاد حول العامل 
يف القريب . فيما اأعرب املر�شدي عن �شعادته بهذا التتويج اجلديد امل�شاف 
لر�شيده املجتمعي م�شريا اإيل اأنه �شيكون عند ح�شن ظن االإدارة و�شيكون 
االإن�شاين  العمل  مفهوم  لتكري�س  مبا�شر  وات�شال  وتوا�شل  تفاعل  هناك 
اأن يطبق يف جميع دول العامل وخا�شة يف دولة االإمارات  ب�شكل دويل علي 
ونه�شة  وجبارة  متلحقة  تطورات  ومازالت  �شهدت  التي  املتحدة  العربية 
االإن�شاين  العمل  تاأ�شيل  علي  الر�شيدة  قيادتها  وتاأكيد  عاملية  اقت�شادية 
اأر�س الواقع . و�شاهم املر�شدي يف توظيف مواقع التوا�شل  وتطبيقه علي 
االجتماعي خلدمة اأبناء الوطن وتعزيز الرتابط والتلحم االجتماعي عن 
اأخبار العزاء واالأفراح .حيث �شخر املر�شدي يف تعزيز التوا�شل بني املجتمع 
اإذ تبلورت فكرته باإر�شال معلومات ملتابعيه عر �شبكات التوا�شل االجتماعي 

عن اأخبار العزاء واالأفراح 

•• بلجراد - وام:

اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ومعايل  ح�شر معايل ح�شني بن 
العلمي  والبحث  الرتبية  وزي��ر  ال��وزراء  لرئي�س  االأول  النائب  ري��زج  برانكو 
�شفري  الظاهري  بر�شيد  اأحمد  �شعيد  مبارك  و�شعادة  �شربيا  بجمهورية 
ال�شربية  ميرتوبوليتان  جامعة  اأقامته  ال��ذي  احلفل  بلجراد  يف  ال��دول��ة 
خالد  متقاعد  اللواء  ل�شعادة  الفخرية  الدكتوراة  �شهادة  منحها  مبنا�شبة 

القائد  نائب  ال�شمو  �شاحب  مبكتب  امل�شت�شار  املزروعي  البوعينني  عبداهلل 
االأعلى للقوات امل�شلحة.

ياأتي منح �شعادة اللواء خالد البوعينني �شهادة الدكتوراة الفخرية تقديرا 
البارزة  واإ�شهاماته  واالإ�شرتاتيجي  الع�شكري  املجالني  يف  احلافل  ل�شجله 
فيهما وما قدمه من اأعمال خدمة لوطنه دولة االإمارات العربية املتحدة اإىل 
والبحث  االإ�شرتاتيجية  العلقات  تعزيز  املتميزة على �شعيد  اأدواره  جانب 

العلمي والتعاون التكنولوجي بني دولة االإمارات وجمهورية �شربيا.
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اإعــــــــــالن
اال�شباغ  العمال  الزهور  عبري  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1138576 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد ال�شيد املهدى حممد مو�شى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد ال�شيد املهدى حممد مو�شى من 49 % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك عبداهلل حممد �شالح اجلنيبى

تعديل راأ�س املال / من ١٥٠٠٠٠ اإىل ٥٠٠٠٠
تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�شاحة ٠٠٢*٠٠4 اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة عبري الزهور العمال اال�شباغ ذ.م.م

FLOWER AROMA PAINTING WORKS . LLC
اإىل/ الفرا�شة لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL FARASA GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4٣٢99٠١

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال الطلء والدهانات للمباين  4٣٣٠٠٠٣
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بروكار للقم�شة - فرع 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1740359-1 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شميح �شمري حمبوب احلاره  %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه حممد �شامل الدرمكى  ٥١%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد عو�س را�شد زايد املحريبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٥٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ بروكار للقم�شة - فرع 1
BROCARE TEXTILES - BRANCH  1

اإىل/ بروكار للقم�شة ذ.م.م - فرع
BROCARE TEXTILES L.L.C - BRANCH

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املنطقة الباردة خلدمات التريد 

قد تقدموا الينا بطلب  CN -ذ.م.م    رخ�شة رقم:1010735 
تعديل ن�شب ال�شركاء / �شركة االن�شاءات الدولية للمقاوالت  ذ م م

 INTERNATIONAL CONSTRUCTION CONTRACTING LLC

من ٥١% اإىل %4٠
املركزي  التريد  كوول خلدمات  �شيتي  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

للمناطق �س ذ م م
CITY COOL DISTRICT COOLING SERVICES   L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيتي كوول الإداره املن�شاأت ذ.م.م
CITY COOL FACILITIES MANAGMENT L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : �شركة رتوة لل�شيارات

ratwah طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية : رتوة
بيانات االأولوية : بتاريخ :٢٠٢١/١٠/٢٦  املودعة بالرقم : ٣٦٢749 

باإ�شم : �شركة رتوة لل�شيارات
املوطن : بر دبي منخول -ملك - ابراهيم احمد عبد النبي ال عبا�س 

 hamdanco28@hotmail.com: امييل
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٣٥
جتارة ال�شيارات اجلديدة الغرا�س الت�شدير جتارة ال�شيارات امل�شتعملة الغرا�س ا لت�شدير

ratwah و�شف العلمة : عبارة عن كلمة بالعربي رتوة وكلمة باالنكليزي
اال�شرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على  ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة 
االإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خلل ٣٠ يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380
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تزامنا مع زيارتها للمكتبة

املكتبة الوطنية للمملكة املتحدة تقتني موؤلفات د. �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
•• العني-الفجر:

�شمن الرنامج الثقايف لل�شيخة د. �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان، 
زارت املكتبة الوطنية للمملكة املتحدة بالعا�شمة الريطانية لندن والتي 
تعد واحدة من اأكر املكتبات يف العامل وحتتوي املكتبة على ما يزيد على 
واملخطوطات  والتاريخية  االأثرية  العنا�شر  اإىل جوار  كتاب  14 مليون 
التي  املطبوعات  لكل  الوطني  االأر�شيف  على  حتتوي  اأنها  كما  القدمية 

ت�شدر يف اململكة املتحدة. 
ال�شراكات  مديرة  كوبر  الينور  ال�شيدة  �شما  ال�شيخة  ا�شتقبال  يف  وك��ان 

الدولية باملكتبة وال�شيدة �شيزار �شوان وال�شيدة ديدي لوهي�شى.

 �شملت الزيارة كافة االأق�شام يف املكتبة واطلعت على اأحدث طرق االأر�شفة 
وعر�س املخطوطات االأثرية الهامة والتي تعد من اأهم مقتنيات املكتبة 
عليها  احل��ف��اظ  يف  امل�شتخدمة  العلمية  ال��ط��رق  اأح���دث  على  وت��ع��رف��ت 
قطع  من  املكتبة  مقتنيات  جلميع  تعريفا  الفريق  قدم  كما  وترميمها. 
اأثرية متنوعة من خمتلف احل�شارات حول العامل حيث دار حوار حول 
الب�شري  التاريخ  العامل لربط  الثقافات حول  التعرف على كافة  اأهمية 
داخل روؤية واحدة اإن�شانية.  وعرت ال�شيخة �شما  عن قناعتها اأن الثقافات 
العاملية حاليا تتجه نحو نوع من اأنواع التوحد والتقارب الذي قد ينتج 
للتقارب  نتيجة  الب�شرية  كل  واحدة حتتوي  اإن�شانية  ثقافة  امل�شتقبل  يف 
املذهل بني الثقافات عر �شبكات التوا�شل االجتماعي وظهور ما يعرف 

باملواطنة الرقمية اأو االفرتا�شية التي تخطت احلدود اجلغرافية. وقد 
اأع�شاء فريق االأ�شتقبال عن وعيه بطبيعة دولة االإم��ارات العربية  عر 
متباينة  اإن�شانية  ث��ق��اف��ات  ب��ني  للتعاي�س  من��وذج��ا  تعتر  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 

ومتعددة يف اإطار من الت�شامح والتعاي�س واحرتام القانون.
والذي  املكتبة  داخ��ل  وم���اري  اليزابيث  امللكات  معر�س  ال�شيخة  وزرات 
يعر�س الكثري من املقتنيات واملخطوطات التي تخ�س امللكتني اليزابيث 
يف  تزامنتا  اللتني  ا�شكتلندا  ملكة  م��اري  وامللكة  اإجن��ل��رتا،  ملكة  االأوىل 
احلكم يف فرتة مهمة من التاريخ يف القرن ال�شاد�س ع�شر، ويوؤرخ املعر�س 

لل�شراع الذي كان بينهما خلل فرتة حكمهما.
بادينجتون:  معر�س  اإىل  ا�شتقبالها  وفد  ب�شحبة  ال�شيخة  توجهت  كما 

املحببة  ال��دب��ب��ة  م��ن  ل��واح��د  خم�ش�س  للطفل  معر�س  وه��و  دب  ق�شة 
للأطفال حول العامل يف ق�ش�س الطفل وهو الدب بادينجتون والتقت 
مع بع�س زوار املعر�س من االأطفال، وتبادلت احلوار معهم حول الدب 
بادينجتون وعن بع�س ال�شخ�شيات ال�شعبية االإماراتية اأبطال الق�ش�س 

ال�شعبية وق�ش�س االأطفال يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
وقد دار نقا�س حول بع�س جوانب التعاون امل�شرتك بني املكتبة من خلل 
فريق ال�شراكات الدولية يف املكتبة وبني موؤ�ش�شات ال�شيخ حممد بن خالد 
على  املكتبة  وامتنان  تقدير  الوفد  ونقل  والثقافية  التعليمية  نهيان  اآل 
قبول ال�شيخة لدعوة املكتبة باقتناء موؤلفاتها وتقدمي ن�شخ منها للمكتبة 

لتكون خطوة اأوىل يف بداية التعاون املعريف والثقايف امل�شرتك.

خالل اجتماعات �صّمت ممثلي نخبة املوؤ�ص�صات الإعالمية املحلية والعاملية

لطيفة بنت حممد : الإعلم �سريك اأ�سا�سي يف تعزيز ثقافة احلوار ون�سر الوعي بقيمة القطاع الثقايف واأثره املهم يف املجتمع
•• دبي-وام:

لطيفة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  اأك�������دت 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت 
والفنون  ال��ث��ق��اف��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش��ة 
وع�شو  للثقافة-،  -دب���ي  دب��ي  يف 
جمل�س دبي، اأهمية الدور الكبري 
ال�����ذي ي�����ش��ط��ل��ع ب���ه االإع�������لم يف 
تعزيز ثقافة احلوار ون�شر الوعي 
ب��ق��ي��م��ة ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��ايف واأث�����ره 
واأن  امل��ج��ت��م��ع، ال���ش��ي��م��ا  امل��ه��م يف 
مبوروث  تتمتع  االإم������ارات  دول���ة 
اإىل  ث��ق��ايف ع��ري��ق وغ��ن��ي، ي�شيف 
قيمته التنوع الكبري الذي يت�شم 
ت�شع  ال��ذي  الوقت  يف  جمتمعها، 
فيه حكومة دبي ت�شجيع املثقفني 
يف مقدمة اأولوياتها تقديراً لدور 
رئي�شي  دف����ع  ك��م��ح��رك  ال��ث��ق��اف��ة 
وحت�شرها  امل��ج��ت��م��ع��ات  ل��ت��ق��دم 
�شمو  ت�شريحات  ج��اءت  ورقيها. 
ل��ل��ث��ق��اف��ة يف ختام  دب����ي  رئ��ي�����ش��ة 
ال���ل���ق���اءات حر�شت  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
�شموها على عقدها مع جمموعة 
املوؤ�ش�شات  ومم��ث��ل��ي  ق���ي���ادات  م��ن 
الدولة،  يف  ال��ع��ام��ل��ة  االإع��لم��ي��ة 
معر�س  اأع�����م�����ال  ه���ام�������س  ع���ل���ى 
"اإك�شبو 2020 دبي"، مت خللها 
مناق�شة م�شتقبل القطاع الثقايف 
واالإب������داع������ي يف دب������ي، واجل���ه���ود 
املبذولة يف �شبيل االرتقاء به اإىل 
التميز،  م��ن  ج��دي��دة  م�����ش��ت��وي��ات 
و�شائل  مع  التعاون  تعزيز  و�شبل 
االإعلم املختلقة ك�شريك يف تعزيز 
مب�شتجدات  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���وع���ي 
القطاع واأهمية اإ�شهامات املثقفني 
واملبدعني �شمن م�شرية التطوير 
�شمت  االإم�����������ارة.  يف  ال�������ش���ام���ل���ة 
اللقاءات، التي جرت يف مقر جناح 

اإك�شبو، قامات  االإم���ارات يف  دول��ة 
من  جمموعة  وق��ي��ادات  اإعلمية 
اأه���م م��وؤ���ش�����ش��ات االإع����لم املحلية 
النقا�س  ت��ط��رق  وال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث 
العري�شة  امللمح  ا�شتعرا�س  اإىل 
مل�شتقبل القطاع الثقايف واالإبداعي 
وال��ن��م��و امل��ت��زاي��د ال���ذي حققه يف 
ال����ف����رتة االأخ���������رية، ف�������ش���ًل عن 
مناق�شة اأهمية دور قطاع الثقافة 
االقت�شادي  النمو  عجلة  دف��ع  يف 
ال��ذي ت�شل فيه  الوقت  بدبي، يف 
العائدات ال�شنوية لقطاع الفنون 
 2.5 نحو  اإىل  العاملي  والثقافة 
 30 نحو  باإجمايل  دوالر،  مليار 

حممد بن را�شد اآل مكتوم: ندرك 
ل���لإع���لم يف توثيق  امل��ه��م  ال����دور 
الثقايف  امل�شهد  ت��ط��ورات  واإب�����راز 
واالإبداعي احليوي والفتّي الذي 
على  للثقافة"  "دبي  يف  ن��ع��م��ل 
دعمه وم�شاندته، وال�شك اأن مثل 
يف  ت�شهم  البّناءة  النقا�شات  ه��ذه 
ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى امل���ب���ادرات 
�شمن  امللهمة  ال��ن��ج��اح  وق�ش�س 
ال���ق���ط���اع ال���ث���ق���ايف، وه�����ي حتمل 
تتيح  للهيئة، الأنها  اأهميًة خا�شًة 
االإعلميني  التوا�شل مع  فر�شة 
الذين يعّدون جزءاً ال يتجزاأ من 
امل�شهد الثقايف واالإبداعي املزدهر 

يف هذا القطاع باأ�شلوب مبدع من 
دبي اإىل العامل، وي�شعدنا اأن نقدم 
كافة اأوجه الدعم املمكنة لتمكني 
العاملي  امل��ح��ل��ي وك��ذل��ك  االإع����لم 
م����ن حت��ق��ي��ق ه�����ذا ال����ه����دف على 

الوجه االأكمل.
دعوة  االج���ت���م���اع���ات،  خ���لل  ومت 
من  لل�شتفادة  االإع����لم  و���ش��ائ��ل 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��ن�����ش��ره��ا "دبي 
عن  م�����ش��ت��م��رة  ب�����ش��ف��ة  للثقافة" 
م�شتجدات القطاع عر �شفحات 
من�شات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
انطلقاً  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل 
من دور الهيئة كمرجعية اأ�شا�شية 

مليون وظيفة.
وتناول النقا�س املبادرات املختلفة 
امل����ب����ذول����ة يف اجت�����اه  واجل�����ه�����ود 
اللزمة  التحتية  البنى  تطوير 
متا�شياً  ال��ث��ق��ايف  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م 
مع روؤي��ة دول��ة االإم���ارات العربية 
فيما  الر�شيدة  وقيادتها  املتحدة، 
يتعلق بت�شجيع م�شارات التطوير 
البيئة  واإي��ج��اد  للقطاع  امل�شتمرة 
النموذجية التي تكفل للمبدعني 
م����وا�����ش����ل����ة ع���ط���ائ���ه���م وت����ق����دمي 
امل��زي��د م��ن االأع���م���ال امل��ت��م��ي��زة يف 
والفنون.  الثقافة  م�شارات  �شتى 
وقالت �شمو ال�شيخة لطيفة بنت 

يف دبي.
واأ���ش��اف��ت ���ش��م��وه��ا : االإع�����لم له 
دور اأ���ش��ا���ش��ي ك�����ش��ري��ك ح��ي��وي يف 
قطاع  م�شتقبل  م��لم��ح  حت��دي��د 
توثيق  اإىل  نتطلع  ل��ذا  ال��ث��ق��اف��ة، 
و�شائل  ب����ني  ال����ت����ع����اون  ج�������ش���ور 
للثقافة  دب��ي  و  املختلفة  االإع���لم 
واملوؤ�ش�شات الفنية والثقافية وكل 
اأطراف املنظومة االإبداعية يف دبي 
.. ومع التطور ال�شريع لل�شحافة 
املهم  فمن  العاملي،  ال�شعيد  على 
دائماً  مّطلعاً  اإع��لم��ن��ا  يبقى  اأن 
ال�شحفية  التقنيات  اأح��دث  على 
واالإخبارية، لنقل ق�ش�س النجاح 

وم����وث����وق����ة ل���ل���م���ع���ل���وم���ات ح���ول 
م�����ش��ت��ج��دات ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��ايف يف 
دب���ي، اإ���ش��اف��ة اإىل دع���وة االإع���لم 
ل��ت��خ�����ش��ي�����س م�����ش��اح��ة اأك�����ر من 
االه���ت���م���ام ل��ق��ط��اع ال��ث��ق��اف��ة وما 
واأح���داث  فعاليات  م��ن  ب��ه  يحفل 
وتطورات، اأ�شوة بباقي القطاعات 
احليوية االأخرى، ل�شمان متابعة 
ي�شهده  ال����ذي  ل��ل��ت��ط��ور  امل��ج��ت��م��ع 
امل�����ش��ه��د ال���ث���ق���ايف يف دب����ي ودول����ة 
العموم.  وج�����ه  ع���ل���ى  االإم����������ارات 
م�شاركة  اأه���م���ي���ة  م��ن��اق�����ش��ة  ومت 
فعاليات  ت��غ��ط��ي��ة  يف  االإع���������لم 
الإبراز  الثقافية  املوا�شم  واأن�شطة 

بال�شورة  ون��ق��ل��ه��ا  م�����ش��م��ون��ه��ا 
موا�شلة  م��ع  للجمهور،  ال��واف��ي��ة 
اإط��لع املتلقي على  الرتكيز على 
م��ا ي�����ش��ه��ده ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��ايف من 
االأ�شعدة،  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ت��ط��ور 
"دبي  اأك��دت فيه  ال��ذي  الوقت  يف 
للثقافة" موا�شلة العمل لتوفري 
ك��ام��ل ال���دع���م ل��و���ش��ائ��ل االإع����لم 
م�شادر  اإىل  و���ش��ول��ه��م  وت�شهيل 
من  وال��ك��ث��ري  املتنوعة  املعلومات 
بالذكر  جدير  امللهمة.  الق�ش�س 
لطيفة  ال�شيخة  �شمو  لقاءات  اأن 
بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم مع 
للقاءات  امتداد  هي  االإعلميني 
حر�شت  م����ت����ع����ددة  وجم����ال���������س 
املعنيني  مع  عقدها  على  �شموها 
بالقطاع الثقايف واالإبداعي يف دبي 
واأنحاء دولة االإمارات، �شواء على 
اأو املوؤ�ش�شات،  م�شتوى االأ�شخا�س 
بهدف اإقامة حوار حيوي ومثمر 
للعمل  م�شتدامة  تنمية  لتحقيق 

الثقايف واالإبداعي.

جمتمعها به  يت�سم  الذي  الكبري  التنوع  قيمته  من  يعزز  وثريًا،  عريقًا  ثقافيًا  موروثًا  متتلك  الإمارات  •  دولة 
ورقيها وحت�سرها  املجتمعات  لتقدم  رئي�سي  دفع  كمحرك  الثقافة  لدور  تقديرًا  اأولوياتها  مقدمة  يف  املثقفني  ت�سجيع  ت�سع  دبي  • حكومة 

دبي يف  الإبداعية  املنظومة  اأطراف  وكل  والثقافية  الفنية  واملوؤ�س�سات  للثقافة  ودبي  الإعلم  بني  التعاون  توثيق  اإىل  • نتطلع 

جمل�س ثقافة النتخاب الفرتا�سي ي�ستعر�س 
القواعد وال�سوابط اخلا�سة باحلملت النتخابية

•• اأبوظبي-وام:

نظمت وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 
االنتخاب  ث��ق��اف��ة  م����ب����ادرة جم��ل�����س  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
تقنيات  وع��ر  بعد  عن  تفاعلية  حما�شرة  االفرتا�شي 
لع�شوية  االنتخابية  احلملت  بعنوان  املرئي  التوا�شل 

املجل�س الوطني االحتادي .. القواعد وال�شوابط.
البلو�شي  اأح��م��د جمعة  ال��دك��ت��ور  امل��ح��ا���ش��رة  حت��دث يف 
امل�شت�شار القانوين جلامعة زايد، حول اأهمية احلملت 
املر�شحني  ب��ني  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���ش��ل  خلق  يف  االنتخابية 
اأف�����ش��ل اخلرات  و���ش��ول  ي�شهم يف  وامل��واط��ن��ني، ومب���ا 
والكفاءات اإىل ع�شوية املجل�س. وقال الدكتور البلو�شي 
عملية  مظاهر  اأب���رز  تُعتر  االنتخابية  احل��م��لت  اإن 
الوطني االحتادي،  املجل�س  اأع�شاء  ن�شف عدد  انتخاب 
ال�شيا�شي  التمكني  ب��رن��ام��ج  ث��م��ار  اإح����دى  ُت��ع��د  وال��ت��ي 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعلنه  ال��ذي 
 2005 ال��ع��ام  يف  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ومبنا�شبة الذكرى الرابعة والثلثني لقيام احتاد دولة 

البلو�شي  الدكتور  و�شلط  املتحدة.  العربية  االإم����ارات 
االنتخابية  احلملت  تنظم  التي  القواعد  على  ال�شوء 
ح�شب التعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني 
احلملت  و�شوابط  �شروط  بيان  حيث  من  االحتادين 
قيم  اإىل  ي�شيء  ال��ذي  التي حتظر اخلطاب  االنتخابية 
ومبادئ املجتمع اأو الذي يحمل الكراهية، مروراً بو�شائل 
الدعاية التي يجب على املر�شح ا�شتعمالها، و�شواًل اإىل 
ت�شمح  التي  االنتخابية  احل��م��لت  اإج���راء  زم��ان  �شبط 
االنتخابية  وبراجمهم  ر�شائلهم  اإي�شال  للمر�شحني يف 
اإىل الناخبني، وانتهاء ب�شبط م�شادر متويل احلملت 
االنتخابية وو�شع ال�شقف االأعلى للإنفاق عليها، وذلك 
ل�شمان م�شروعية تلك االأموال وتي�شري مراقبة اأوجه 
ل�شوؤون  الدولة  وزارة  توا�شل  اأن  املقرر  ومن  اإنفاقها.  
متوا�شلة  �شل�شلة  تنظيم  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
مواعيدها  عن  االإع���لن  �شيتم  والتي  املحا�شرات،  من 
الر�شمية  احل�شابات  عر  فيها  واملتحدثني  وعنوانيها 
ان�شتغرام:  االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على  ل��ل��وزارة 
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جلنة بالوطني الحتادي تطلع على املو�سوعات العامة املقرتحة للمناق�سة خلل دور النعقاد الثالث
•• دبي-وام:

ال�شحية  ال�������ش���وؤون  جل��ن��ة  اط��ل��ع��ت 
الوطني  امل���ج���ل�������س  يف  وال���ب���ي���ئ���ي���ة 
الذي  اجتماعها  خ���لل  االحت�����ادي، 
العامة  االأم�����ان�����ة  م���ق���ر  يف  ع���ق���دت���ه 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  دب���ي  يف  للمجل�س 
النائب  ال�����ش��ره��ان  ع���ب���داهلل  ن��اع��م��ة 
رئي�شة  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ال����ث����اين 
العامة  امل��و���ش��وع��ات  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة، 
قبل  من  ومناق�شتها  تبنيها  املقرتح 
العادي  االنعقاد  دور  خ��لل  اللجنة 
الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  م����ن  ال���ث���ال���ث 
ل��ل��م��ج��ل�����س. ح�شر  ع�����ش��ر  ال�������ش���اب���ع 
كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  االجتماع 
من �شمية عبداهلل ال�شويدي مقررة 
ال�شويدي،  بو�شهاب  واأحمد  اللجنة، 
و�شذى �شعيد النقبي، وعذراء ح�شن 
م��وزة حممد  والدكتورة  ركا�س،  بن 
ناعمة  ����ش���ع���ادة  وق���ال���ت  ال���ع���ام���ري. 
اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�شة  ال�شرهان 

املخت�س  ال��وزي��ر  اأو  ال����وزراء  رئي�س 
الوطني  ول���ل���م���ج���ل�������س  ال����ن����ق����ا�����س، 
تو�شياته  ع���ن  ي��ع��ر  اأن  االحت�����ادي 
يناق�شها  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات  وي��ح��دد 
تلك  ال�����وزراء  جمل�س  ي��ق��ر  مل  واإذا 
الوطني  املجل�س  اأخ��ط��ر  التو�شيات 

االحتادي باأ�شباب ذلك.

املتعلقة  ال���درا����ش���ات  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى 
باملو�شوعات املقرتحة، الفتة اإىل اأن 
اللجنة اعتمدت ن�س مو�شوع �شيا�شة 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ب�شاأن 
الدولة،  يف  اخل�شوبة  معدالت  رف��ع 
دور  خلل  للمجل�س  لرفعه  متهيدا 
 92 االن��ع��ق��اد امل��ق��ب��ل. وح�شب امل���ادة 

اق��رتح��ت ع��دة م��و���ش��وع��ات لتبنيها 
االنعقاد  دور  خ����لل  وم��ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
مبعدالت  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ث���ال���ث  ال����ع����ادي 
اخل�شوبة يف الدولة، واالأمن املائي، 
الإن�شاء  ال��وط��ن��ي��ة  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتطوير  للأبحاث  مراكز  وتعزيز 
اطلعت  ك��م��ا  ال�����ش��ح��ي،  ال��ق��ط��اع  يف 

الوطني  للمجل�س  ال��د���ش��ت��ور:  م��ن 
مو�شوع  اأي  ي��ن��اق�����س  اأن  االحت�����ادي 
املتعلقة  ال��ع��ام��ة  امل���و����ش���وع���ات  م���ن 
جمل�س  اأبلغ  اإذا  اإال  االحت��اد  ب�شوؤون 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ال���وزراء 
خمالفة  املو�شوع  ذلك  مناق�شة  ب��اأن 
ويح�شر  ال��ع��ل��ي��ا،  االحت�����اد  مل�����ش��ال��ح 

�صمن �صل�صلة لقاءات مبادرة ب�صمات الإيجابية بعنوان قهوتنا الإيجابية

لقاء اأ�سبوعي حول فن احتواء اخللفات الزوجية
•• ال�شارقة -�شحر حمزة:

اإيجابية  ب�شمات  م��ب��ادرة  نظمت   
مل��ل��ه��م��ات �شمن  ج��ل�����ش��ة ح����واري����ة 
االإيجابية  قهوتنا  جل�شات  �شل�شلة 
االأ�شبوعية ،و�شل�شلة لقاءات مبادرة 
قهوتنا  بعنوان  االإيجابية  ب�شمات 
���ش��ه��ري عليان  ق��دم��ت  االإي��ج��اب��ي��ة 
امل�����ش��ت�����ش��ارة االأ���ش��ري��ة  وامل���درب���ة يف 
واالأعمال حما�شرة   الذات  تطوير 
اح���ت���واء اخللفات  " ف��ن  ب��ع��ن��وان 
كيفية  " ناق�شت خللها  الزوجية 
واحتواء  امل��راه��ق��ني   م��ع  التعامل 
اخللفات االأ�شرية باإ�شراف رائدة 
االأع���م���ال وم��وؤ���ش�����ش��ة امل���ب���ادرة النا 
القطان ومب�شاركة 30 ملهمة من 

مبادرة ب�شمات اإيجابية.

وجل يف هذه اللحظات .
اأن��واع امل�شكلت  وذك��رت املحا�شرة  
هناك  اأن  اإىل   م�شرية   . الزوجية 
النف�شية  امل�����ش��ك��لت  م���ن   ال��ع��دي��د 
ال��ق��ل��ق، واالك��ت��ئ��اب، و�شرعة  م��ث��ل 
و�شعف  واالإه�������م�������ال،  ال���غ�������ش���ب، 
تتنوع  وكما  وال���رتدد،  ال�شخ�شية، 
اأمام  ال�شخ�شيات  تتنوع  امل�شكلت 

امل�شكلت الزوجية.
حت املحا�شرة املدربة عليان  واأو�شّ
ب������اأن ه����ن����اك  ع�����دة خ����ط����وات حلل 
امل�شكلت الزوجية وتتمثل اأواًل يف 
حتليل امل�شكلة، ثم �شناعة القرار، 
ثم اتخاذ القرار ثم تنفيذ القرار، 
ت�شحيح  ث���م  ال����ق����رار  ت���ق���ومي  ث���م 

امل�شار وحل امل�شكلة بهدوء.
واأكدت  اأن االختلف بني الزوجني 

واال�شتقامة  االختيار  ح�شن  اأولها 
والثقافة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  وا���ش��ت�����ش��ع��ار 
النية  ح�شن  ت��واف��ر  اأي  االأ���ش��ري��ة 
ي�شاوي  االأم����ور  وزن  يف  واحل��ك��م��ة 
اأمية  النية مع  حياة �شعيدة و�شوء 
العنكبوت  ب��ي��ت  ي�����ش��اوي  اأ����ش���ري���ة 
اأم����ام  ���ش��ائ��ك��ة  ال���دن���ي���ا  ت�����ش��ب��ح  اأي 

الزوجني.
واأو���ش��ح��ت امل���درب���ة ع��ل��ي��ان اأم����وراً 
اأن توؤخذ يف عني   مهمة ع��دة الب��د 
االعتبار يف كيفية احتواء امل�شكلت 
الزوجية وو�شع اخلطط االإيجابية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�������ش���ع���ادة ل����لأ�����ش����رة ، 
واخل���ط���ة ق���د ت��ك��ون اأ���ش��ب��وع��ي��ة اأو 
التخطيط  مثل  �شنوية  اأو  �شهرية 
لل�شفر يف االإج��ازة ال�شيفية، حتى 
و�شع خطة للطوارئ مثل حدوث 

اإيجابية   ب�شمات  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت ق��ب��ل ���ش��ت��ة اأع�����وام 
املعرفة  ن�����ش��ر  اإىل  ب�������االإم�������ارات  
وال���وع���ي ع��ن��د امل������راأة ورف����ع ن�شب 
وا�شتقطاب  ال���ذات  تطوير  ثقافة 
االإيجابية  يف  امللهمات  م��ن  امل��زي��د 
والتعريف بامل�شاكل االأ�شرية  التي 
قد تن�شا بني اأفراد املجتمع وخا�شة 
قطاع امل���راأة يف ظ��ل حت��دي��ات وباء 

كورونا .
وبداأت �شهري عليان باحلديث عن 
الزوجية  اخللفات  احتواء  كيفية 
ت�����ش��اوؤالت منها كيف  ع���دة  ب��ط��رح 
امل�شكلة؟  حت���دث  حينما  ن��ت��ع��ام��ل 
وكيفية حل هذه امل�شكلة ؟ وذكرت  
)االأ�شرة  اال�شتقرار  مقومات  ب��اأن 
ت��ك��م��ن يف ع���دة نقاط،  ال�����ش��ع��ي��دة( 

عار�س اأو حادث ال قدر اهلل.
النظر  ع��دم  اإىل  امل�شاركات  ودع��ت 
بنظرة  ب���ل  ب��ت�����ش��اوؤم،  احل���ي���اة  اإىل 
تفاوؤل وفرح فهذا يبعث الطماأنينة 
وال����ود ب��ني ال���زوج���ني ك��ي��ف نكون 

اأبطاأ غ�شباً واأ�شرع ر�شاً؟
تتحقق  ال�������ش���ع���ادة  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
ب���ني ال���زوج���ني ح���ني ي��ك��ون هناك  
الظن  وح�������ش���ن  ال����ع����ذر  ال���ت���م���ا����س 
عن  االإع��������را���������س  اأو   ، ب������االأخ������ر 
الكلم  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  اجل���اه���ل���ني، 
االبتعاد  الغ�شب،  ح��ني  واالأف��ع��ال 
البعد  والعتاب،  امللمة  ك��رثة  عن 
اال�شتعانة  ال��غ�����ش��ب،  اأ���ش��ب��اب  ع��ن 
وال�����ش��لة. واحل����ذر  من  بال�شر 
فلبد  والغ�شب  اال�شتفزاز  �شرعة 
اأن نتقرب اإىل اهلل تعاىل بذكره عز 

حتديات  ظ��ل  يف  منهم  امل��راه��ق��ني 
كورونا وتداعياتها .

ت��خ��ل��ل امل���ح���ا����ش���رة ع����دة ح�����وارات 
املدربة  عنها  اأجابت  وا�شتف�شارات 
االأمور  اأه��م  م�شاركة  كل  وعر�شت 
وجماالت  بحياتها  بها  تهتم  التي 
امل��ه��ن واالأ�شغال  ك��اف��ة  اإب��داع��ه��ا يف 

�شحية،  ونتيجة  طبيعي  اأم���ر  ه��و 
فاالختلف �شنة احلياة وله فوائد 
دعا  ثم  وال��زوج��ة،  للزوج  بالن�شبة 
حال  يف  االإ���ش��لح  اإىل  النهاية  يف 
امل�����ش��ك��ل��ة  بحلول  ا���ش��ت��ح��ال��ة ح���ل 
التعامل  حال  يف  �شيما  ال  اإيجابية 
خا�شة  االأب������ن������اء  م�������ش���ك���لت  م����ع 

التي تتقنها .
االأعمال  رائ���د  ثمنت  جهتها  م��ن 
���ش��اح��ب��ة مبادرة  ال����ذات  وت��ط��وي��ر 
ب�������ش���م���ات اإي���ج���اب���ي���ة امل�������ش���ارك���ات 
على  امللهمات  وح��ر���س  االإيجابية 
ت���ب���ادل احل�����وار وامل��ع��ل��وم��ات فيما 

بينهن وبني املدربة �شهري عليان.
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

   ح�شر الرئي�س االأمريكي قمة جمموعة الع�شرين 
غل�شكو...  يف  الكبري  املناخي  وامل��وؤمت��ر  روم��ا  يف 

وهام�س مناورته �شئيل.
  ع��ن��دم��ا جن��ح ج��و ب��اي��دن يف ه���زم رئ��ي�����س قّو�س 
ال��زع��ام��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة، ك��ان �شقف 

انتظارات العامل عاليا.
الرئي�س طريق طويلة ليقطعها  اأم��ام     و�شيكون 
الإع����ادة ب��ن��اء ت��ل��ك ال��زع��ام��ة، ورح��ل��ت��ه اإىل اأوروب����ا 
ت�شليم  ع���ل���ى  ق����درت����ه  ح�������دود  ب��ك�����ش��ف  ت���خ���اط���ر 

الب�شاعة.

ارتياح
   من الوا�شح اأن بايدن يحظى با�شتقبال جيد من 
قبل الراأي العام االأوروب��ي، الذي ي�شعر باالرتياح 

الأنه مل يعد م�شطًرا لتحّمل مغامرات �شلفه.
مّكن  ب��اي��دن  انت�شار  الت�شورات،  م�شتوى  على     
ال��زع��ام��ة ال��دول��ي��ة الأم��ري��ك��ا م��ن ق��ف��زة عملقة 
من�شوبها  ان��ت��ظ��ارات  ا  اأي�شً اأث���ار  لكنه  االأم���ام،  اإىل 

مرتفع.
    رمبا ا�شتطاع بايدن اال�شتفادة من خمزون �شحره 
نظريه  مع  الودية  العلقات  ال�شتعادة  ال�شخ�شي 
الفرن�شي بعد حادثة الغوا�شات االأ�شرتالية، ولكن 
فيما يتعلق بامللفات االأكرث هيكلية، �شتكون املهمة 

اأ�شعب.

الزعامة اله�صة
و  ال�شبت  االأول  اأم�����س  الع�شرين  جمموعة  يف     
ب�شاأن  جيد  و�شع  يف  بايدن  �شيكون  االأح���د،  اأم�س 
ملف الوباء ال�شاخن، حيث تقود الواليات املتحدة 
االإنتاج العاملي للقاحات، ومتنحه اأموال الطوارئ 
اللزمة  الو�شائل  الكوجنر�س  عليها  واف��ق  التي 

للتحرك.
   يف العديد م��ن احل���االت االأخ����رى، ق��د ال تكون 

االنتظارات.  م�����ش��ت��وى  يف  واالم���ك���ان���ات  ال��و���ش��ائ��ل 
حد  فر�س  بهدف  يتعلق  فيما  امل��ث��ال،  �شبيل  على 
15باملائة، �شيجد  ال�شركات بن�شبة  اأدنى ل�شريبة 
اإق���ن���اع نظرائه  ���ش��ع��وب��ة يف  االأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س 
ال���لزم يف  ال��دع��م  ق����ادًرا على ح�شد  �شيكون  ب��اأن��ه 

الكوجنر�س.
اأن ي��ط��رح على  ال����ذي م���ن امل���رج���ح     وال�������ش���وؤال 
الرئي�س  ق��درة  هو  الكوالي�س،  وراء  اجلميع  �شفاه 
يزال  ال  بينما  ب��وع��وده  للوفاء  الدعم  تعبئة  على 
معلقني  ال�شيا�شي  لرناجمه  الرئي�شيان  امل�شاران 
الواليات  الكوجنر�س. ناهيك عن فر�س عودة  يف 

املتحدة اإىل انعزالية ترامب بعد عام 2024.

يف غال�صكو خايل الوفا�ص؟
   يف موؤمتر غل�شكو للمناخ اليوم االثنني �شتكون 

حدود هام�س بايدن للمناورة اأكرث و�شوًحا.
االأمريكي     مع بع�س احل��ظ، قد تكون للرئي�س 
خطة عمل متت املوافقة عليها كجزء من م�شروع 
ت��ت��م مناق�شته  ال����ذي  ال�����ش��خ��م  امل��ي��زان��ي��ة  ق���ان���ون 
ب��ني ال��دمي��ق��راط��ي��ني يف ال��ك��وجن��ر���س. وح��ت��ى يف 
الفر�شية املتفائلة باأن هذا القانون �شيتم اعتماده 
هناك  تكون  اأن  ُيحتمل  اإذ  االثنني،  اليوم  بحلول 
خطة ملكافحة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري 
�شتح�شل على موافقة جو مان�شني -ع�شو جمل�س 
املنتجة للفحم والتي متتلك  الوالية  ال�شيوخ عن 
مفتاح االأغلبية -فاإنها �شتكون جمرد �شبح خلطة 

بايدن االأ�شلية.
   اإذن، �شيظهر جو بايدن يف قمة املناخ “كوب 26 
على  م�شممة  حكومة  راأ����س  على  غل�شكو  يف   “
العمل. كما اأنه �شيحمل االأمل يف اأال تعود الواليات 
املتحدة اإىل العداء املفتوح ملحاربة التغرّي املناخي 

الذي عّر عنه �شلفه.
   وم���ع ذل����ك، م��ن غ��ري امل��رج��ح اأن ي��ك��ون هناك، 

بامللمو�س، ال�شيء الكثري مما يقّدمه.
ترجمة خرية ال�شيباين

بايدن ي�سل اأوروبا �سعيفا...!

*اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية - مركز الدرا�شات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية

“على  واأ�شاف  واليمن«.  والعراق  �شوريا  مثل  االإيرانية  النزاع  مناطق 
مدى �شنوات، ونتيجة تزايد هيمنة احلزب على لبنان، انكم�شت الطبقة 
اإىل  الكفاءات  العرب واالأجانب، وهاجرت  امل�شتثمرون  الو�شطى، ورحل 
اأكرث  ال�شادرات وامل�شارف وال�شياحة، وخ�شر  اخلليج والغرب، وانهارت 
م��ن م��ل��ي��ون اإن�����ش��ان م��دخ��رات��ه��م، وت���ده���ورت االأو����ش���اع واخل���دم���ات من 

الكهرباء اإىل جمع القمامة نتيجة لفر�س عقوبات دولية«.
وتابع “عطل حزب اهلل فر�شة لبنان يف اأن ي�شبح بلد غاز غنياً بتعطيله 

ملف تر�شيم احلدود البحرية مع اإ�شرائيل«.
اأزمة  نتيجة  ال�شفراء،  ل�شحب  ال�شعودية  “اخلطوة  اإن  الرا�شد  وق��ال 
طويلة من وراء ن�شاط حزب اهلل �شد ال�شعودية، حيث يقاتل رجاله يف 
اليمن ويقودون معاركه حتت ا�شم خراء وفنيني، اأما ت�شريحات وزير 
االإعلم جورج قرداحي فلي�شت بذاتها ت�شتحق الرد، الريا�س اأكر من 

وال�شعودية ومعها عدد  لبنان  تعّمقت بني  التي  تقييم حقيقي للأزمة 
اإي�شال  يف  ج��وه��ري��اً  دوراً  يلعب  اهلل  ح��زب  ف���اإّن  اخلليجية،  ال���دول  م��ن 
االأحوال اإىل ما و�شلت اإليها، يف حني ال ي�شّكل االإ�شتياء من كلم وزير 
االإعلم جورج قرداحي، �شوى نقطة يف البحر، اإذ جرى اعتماده كدليل 
على النوعية ال�شيا�شية التي تتم مكافاأتها مبنا�شب رفيعة يف منظومة 

ال�شلطة اللبنانية«.
بتعّهدات  االإلتزام  اأدوات  اللبنانية  احلكومة  متلك  هل  “لكن،  واأ�شاف 

قطعتها للو�شيط االأمريكي، حتى يثمر حتّركه �شعودياً؟«.
وتابع الكاتب اأنه “من الثابت، بالتجارب املتعاقبة اأن حزب اهلل ال ي�شمح 
ودموعاً  دم��اً  والعباد  البلد  كّلف  لو  ينا�شبه، حتى  ق��رار ال  اأّي  بتمرير 
واالإقت�شاد نزيفاً ودماراً، ويعتقد كثريون اأّن حزب اهلل يهّلل كّلما ابتعد 

لبنان عن النظام العربي والت�شق اأكرث فاأكرث، يف حمور املمانعة«.

•• عوا�شم-وكاالت

اأبرزت االأزمة اللبنانية اخلليجية بعد الت�شريحات امل�شيئة التي �شدرت 
دول  من  موحداً  قرداحي، موقفاً  ج��ورج  اللبناين  اخلارجية  وزي��ر  عن 
اخلليج العربي، حيث اتخذت موقفاً متماثًل وحازماً يف الرد على هذه 
على  ال�شوء  االأح���د،  اأم�����س  ���ش��ادرة  عربية  و�شلطت �شحف  االإ���ش��اءات. 
وا�شتمرار  اللبناين،  الوزير  ت�شريحات  العربي مع  اخلليج  دول  تعامل 
االآثار الكارثية على لبنان جراء هيمنة ميلي�شيا حزب اهلل على مفا�شل 
االأو�شط”  “ال�شرق  الكاتب يف �شحيفة  قال  ذات��ه،  ال�شياق  ويف  الدولة. 
لعقود  امل�شتمر  ال�شيا�شي  ال�شراع  “و�شط  اإن��ه  ال��را���ش��د،  عبدالرحمن 
ال���ذي و�شع  ب��ح��زب اهلل،  ب�شكل خ��ا���س  وارت��ب��ط��ت  لبنان  م��اأ���ش��اة  ك��رت 
يف  لها  متنقلة  ع�شكرية  وميلي�شيا  الإي���ران،  متقدمة  ككتيبة  ن�شاطاته 

اأن توؤثر فيها ت�شريحات وزير ال قيمة له يف بلده لبنان نف�شه«.
اإىل دولة  اإي��ران حولته  اأن االأخ��ط��ار تتزايد على لبنان الأن  وح��ذر من 
عن  نيابة  املنطقة  يف  حت��ارب  اهلل  ح��زب  “ميلي�شيات  م�شيفاً  مواجهة، 
لبنان  اإي����ران  ح��ول��ت  وا�شتخباراتية.  ع�شكرية  عمليات  وت��دي��ر  اإي����ران 
اهلل  ح��زب  كلفت  حيث  والدولية،  االإقليمية  معاركها  الإدارة  مركز  اإىل 
مبجموعة ن�شاطات خلدمة القوى العراقية التابعة لها، واإدارة معركة 
االنقلبيني احلوثيني االإعلمية من داخل ال�شاحية عر قنوات مثل 

امل�شرية«.
االأمل  القليل من  هناك  لبنان،  الظلم يف  “و�شط  اإنه  بالقول  واختتم 
وحكومته  اهلل  ح��زب  ب��وج��ود  اللبنانية  ال�شعودية  ال��ع��لق��ات  ب��اإ���ش��لح 

احلالية، وهي م�شكلة للبنانيني بالدرجة االأوىل قبل غريهم«.
“يف  اإن��ه  “النهار”  ب�شحيفة  ل��ه  مقال  يف  خ�شان  ف��ار���س  الكاتب  وق��ال 

�سحف عربية: حزب اهلل يوا�سل توريط واإ�سقاط لبنان

اإيراكلي غاريبا�شفيلي “اأهّنئ اجلميع بفوزنا يف اجلولة 
اأك��د زعيم  امل��دن«. من جهته،  الثانية، لقد فزنا يف كل 
املعار�شة  اأن  ميليا،  نيكا  املتحدة”،  الوطنية  “احلركة 
اجلورجي”  “احللم  متهماً  النتائج،  بهذه  تعرتف  لن 

باأنه “�شرق االنتخابات«.
“مل ي��ع��د ه��ن��اك ان��ت��خ��اب��ات يف ه���ذا ال��ب��ل��د. اأيها  ق���ال 
تت�شاركون قيم الدميوقراطية  الذين  اأنتم  املواطنون، 

االأوروبية، ا�شتعدوا لن�شال ال هوادة فيه«.
اعتر اأن هذا الن�شال “ال�شعب” �شيتوا�شل “اإىل اأن 

تتوافر اإمكانية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة«.
اأعلنت ال�شلطة فوزها بعد الدورة االأوىل يف 2 ت�شرين 
االأول/اك���ت���وب���ر، ف��ي��م��ا حت��دث��ت امل��ع��ار���ش��ة ع��ن تزوير 
االأمن  منظمة  خ��ا���س  ب�شكل  اأك��دت��ه��ا  ات��ه��ام��ات  وه���ي 
“ح�شول  اأف��اد مراقبوها عن  اأوروب��ا التي  والتعاون يف 
و�شغوط  ن��اخ��ب��ني  الأ����ش���وات  و���ش��راء  ت��ره��ي��ب  عمليات 
�شاكا�شفيلي  �شجن  اأدى  والناخبني«.  املر�شحني  على 
اإىل تفاقم االأزمة ال�شيا�شية التي بداأت مع االنتخابات 
احللم  ح��زب  بها  ف��از  ال��ت��ي  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  الت�شريعية 

اجلورجي بفارق �شئيل، واعترتها املعار�شة مزورة.

•• تبلي�شي-اأ ف ب

االنتخابات  الثانية من  ال��دورة  فاز احل��زب احلاكم يف 
التي  الر�شمية  النتائج  بح�شب  ج��ورج��ي��ا،  يف  البلدية 
اأعلنت اأم�س االأحد ورف�شتها املعار�شة التي بداأ زعيمها 

امل�شجون اإ�شرابا عن الطعام.
�ُشجن ميخائيل �شاكا�شفيلي الذي كان الرئي�س املوايل 
 2013 اإىل   2004 م��ن  ال��ق��وق��ازي  البلد  يف  للغرب 
االأول/ ت�����ش��ري��ن  اأوائ�����ل  امل��ع��ار���ش��ة،  زع��ي��م  االآن  وب����ات 
اأك��ت��وب��ر ع��ن��د ع��ودت��ه م��ن امل��ن��ف��ى ق��ب��ل ال�����دورة االأوىل 
�شهر  منذ  الطعام  عن  اإ���ش��راًب��ا  وب��داأ  االنتخابات.  من 
احتجاًجا على اعتقاله الذي اعتر اأن دوافعه �شيا�شية، 
وال ي����زال م�����ش��ت��م��را ف��ي��ه. ج���رت ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
اجلمهورية  هذه  مناطق  بع�س  يف  ال�شبت  االنتخابات 
اجلورجي”  “احللم  ح��زب  ف��از  ال�شابقة.  ال�شوفياتية 
يف  بلدية   20 اأ�شل  من   19 يف  �شئيل  بفارق  احلاكم 
“احلركة  مر�شحي  فيها  ناف�س  التي  االنتخابات  هذه 
الوطنية املتحدة” بزعامة �شاكا�شفيلي، وفق ما اأعلنت 
جلنة االنتخابات املركزية االأحد. وقال رئي�س الوزراء 

نهاية  الدميوقراطي  الليبريايل 
رئي�شا  ع���ني  ث���م  اأي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��ر 
للوزراء من قبل الرملان يف بداية 
يتمتع  ال  االأول/اأك���ت���وب���ر،  ت�شرين 

••طوكيو-اأ ف ب

ياأمل رئي�س الوزراء اجلديد فوميو 
كي�شيدا يف االحتفاظ مبن�شبه بعد 
التي جرت  الت�شريعية  االنتخابات 
اأن  اأم�س االأح��د يف اليابان ويرجح 
ل��ك��ن م��ع بع�س  ي��ف��وز فيها ح��زب��ه 
وو�شائل  ملحللني  وف��ق��ا  اخل�شائر، 

اإعلم يابانية.
ياباين  106 مليني  نحو  ودع��ي 
اأ�شل  م���ن  ن��ائ��ب��ا   465 الخ��ت��ي��ار 
الوباء  وك�����ان  م��ر���ش��ح��ا.   1051
اللذين  امل��و���ش��وع��ني  واالق��ت�����ش��اد 
هيمنا على حملة انتخابية ق�شرية 
ا�شتياء  وك��ان  يوما.   17 ا�شتمرت 

بع�س الناخبني وا�شحا االأحد.
تريويو  املتقاعدة  املوظفة  وقالت 
كانيكو )76 عاما( لوكالة فران�س 
بر�س بعد خروجها من اأحد مراكز 
االقرتاع اإنها “تركز على �شيا�شات 
اأي�شا  وت��ري��د  ال��ف��ريو���س  مكافحة 
القائمة  للحكومة  �شيئا  تقول  اأن 
طريقتها  ب�شاأن  طويلة  فرتة  منذ 

التع�شفية يف اتخاذ القرار«.
اأم������ا م���ا����ش���اه���ريو ���ش��ا���ش��ي��دا وهو 
موظف يبلغ 50 عاما اأدىل بدلوه 
“بامللل من  اإنه ي�شعر  اأي�شا، فقال 

الف�شاد امل�شت�شري يف ال�شيا�شة«.
�شاتو )38 عاما(  وقالت �شيهريو 
اإن  ل��ط��ف��ل  واأم  م���ن���زل  رب����ة  وه����ي 
فريو�س  ب�شبب  يعاين  “االقت�شاد 
اأجريت مقارنة بني  كورونا لذلك 

ردود فعل ال�شيا�شيني«.
يف اآخر انتخابات ت�شريعية، ح�شل 
الدميوقراطي  الليرايل  احل��زب 
)ميني قومي( الذي ي�شيطر على 
منازع  دون  اليابانية من  ال�شيا�شة 

276 مقعدا  66 عاما، على  منذ 
وح��ل��ي��ف��ه ح�����زب ك��وم��ي��ت��و )ميني 
اأي  م���ق���ع���دا،   29 ع��ل��ى  ال���و����ش���ط( 
305 مقاعد يف املجموع، ما منحه 

�شيطرة كبرية على ال�شلطة.
مقارنة  ك��ث��ريا  تغري  ال��و���ش��ع  لكن 
االأخرية  الت�شريعية  باالنتخابات 

التي اأجريت يف 2017.
فقد ا�شتقال �شينزو اآبي يف اأيلول/
�شحية.  الأ�شباب   2020 �شبتمر 
يو�شيهيدي  خ��ل��ف��ه  ي�����ش��ت��م��ر  ومل 
واحد  ل��ع��ام  اإال  املن�شب  يف  ���ش��وغ��ا 
ب�شعبية  يتمتع  يكن  مل  اإذ  ف��ق��ط، 
ك����ب����رية ب�����ش��ب��ب ط���ري���ق���ة اإدارت��������ه 
االأزمة ال�شحية ورغبته يف تنظيم 
االأومل��ب��ي��ة يف طوكيو هذا  االأل��ع��اب 
 64( وكي�شيدا  ث��م��ن.  ب���اأي  ال��ع��ام 
عاما( الذي انتخب رئي�شا للحزب 

العام.  ال��راأي  لدى  كبرية  ب�شعبية 
وقد بلغت يف اأوائل ت�شرين االأول/
اأكتوبر نحو 50 يف املئة، اأحد اأدنى 
ياباين  حكومة  لرئي�س  امل�شتويات 

جديد منذ ع�شرين عاما.
وي�����ش��ع��ى ك��ي�����ش��ي��دا ل��ل��ح�����ش��ول على 
اأقل غالبية مطلقة يف االنتخابات 
للحزب  مقعدا   233 الت�شريعية: 
ال�����ل�����ي�����ب�����ريايل ال�����دمي�����وق�����راط�����ي 
وكوميتو معا. وهي طريقة حلفظ 
م���اء ال��وج��ه ح��ت��ى يف ح���ال فقدان 

عدد كبري من املقاعد.
اأ�شتاذ  ك��وت�����ش��ي��ك  م��اي��ك��ل  وح������ّذر 
ال���درا����ش���ات االآ����ش���ي���وي���ة يف احل���رم 
ال��ي��اب��اين يف ج��ام��ع��ة مت��ب��ل خلل 
م��ق��اب��ل��ة م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
اإىل  مقاعدهم  عدد  انخف�س  “اإذا 
ب�شكل  ذل��ك  �شيوؤثر  امل�شتوى،  ه��ذا 

كبري على �شمعة كي�شيدا«.
انتخابه  ب���ع���د  ك���ي�������ش���ي���دا  وق��������ال 
نظهر  اأن  “يجب  ل��ل��ح��زب  رئي�شا 
الليبريايل  احل���زب  اأن  للجمهور 
احلياة”،  اإىل  ع��اد  الدميوقراطي 
كوفيد  �شد  املعركة  جعل  متعهدا 
تن�شيط  اأي�������ش���ا  ل���ك���ن  اأول����وي����ت����ه 
التفاوتات  وخ���ف�������س  االق���ت�������ش���اد 

االجتماعية املتزايدة.
ا������ش�����ت�����ف�����اد احل�����������زب ال�����ل�����ي�����رايل 
الدميوقراطي دائما من معار�شة 
لكن  ت��اري��خ��ي��ا.  وجم�����زاأة  �شعيفة 
الت�شريعية،  االن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  يف 
تتحالف خم�شة اأحزاب معار�شة يف 
العديد من الدوائر، وهو اأمر غري 

م�شبوق قد ي�شعف مناف�شها.
اأن���غ���ري���ك اخلبري  ���ش��ت��ي��ف��ان  ق�����ال 
“موديز  جمموعة  يف  االقت�شادي 
“يواجه  كي�شيدا  اإن  اناليتيك�س” 
انخفا�س  ب�شبب  معاك�شة  ري��اح��ا 

�شعبيته ومعار�شة اأكرث تنظيما«.
ل�������ك�������ن احل�����������������زب ال�������ل�������ي�������رايل 
الدميوقراطي ميلك موارد كبرية 
التحكم  ف���ن  يف  ب���ارع���ا  زال  وم����ا 
يف  خ�شو�شا  االنتخابية  بالعملية 
املناطق الريفية حيث يقيم روابط 

قدمية جدا مع الناخبني.
“هناك  ب��������اأن  ك���وت�������ش���ي���ك  وذك��������ر 
علقات �شخ�شية تربط بني اأهايل 
مر�شحي احلزب والناخبني وتعود 

اإىل عدة اأجيال«.
�شالح  يف  اأخ������رى  ن��ق��ط��ة  وه���ن���اك 
انخف�س  ف��ق��د  وح���زب���ه.  ك��ي�����ش��ي��دا 
ع��دد االإ���ش��اب��ات ب��ف��ريو���س كورونا 
ب��ع��دم��ا و�شل  ال���ي���اب���ان،  اأخ�����ريا يف 
اآب/ يف  ق��ي��ا���ش��ي��ة  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل 

اأغ�شط�س.

•• الفجر –خرية ال�شيباين 
     اأعلن ترامب اأنه �شيطلق قريًبا 
اخلا�شة،  االج���ت���م���اع���ي���ة  ���ش��ب��ك��ت��ه 
حظره  ب��ع��د  �شو�شيال”،  “تروث 
اأثار  اإعلن  من تويرت وفي�شبوك. 
���ش��ع��ادة غ��ال��ب��ي��ة اجل��م��ه��وري��ني. يف 
اأج��رت��ه �شركة  ال��واق��ع، وف��ًق��ا مل�شح 
 63 يخطط  كون�شلت،  م��ورن��ي��ن��ج 
ب���امل���ائ���ة م��ن��ه��م ال����ش���ت���خ���دام هذه 
امل���ن�������ش���ة ع���ل���ى االأق��������ل جل�����زء من 

15باملائة  قال  املقابل،  يف  الوقت. 
ال�شتخدام  م�شتعدون  اإن��ه��م  فقط 
“تروث �شو�شيال” بانتظام. وهذه 
لدونالد  اأن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ال��ن��ت��ائ��ج 
ت����رام����ب ق��ب�����ش��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة على 
�شحيفة  ح�شب  ال�شيا�شي،  احل��زب 

االإندبندنت.
مورنينج  ا����ش���ت���ط���لع  وي�������ش���ري     
ا، اإىل اأن 72 باملائة  كون�شلت، اأي�شً
من الدميقراطيني لن ي�شتخدموا 
ال�شبكة االجتماعية على االإطلق، 

واأن 49 باملائة من جميع الناخبني 
يخططون لعدم االنخراط فيها.

تناف�ص ال�صبكات 
الجتماعية بقدر 

ما تناف�ص و�صائل الإعالم
   مت تعليق ح�شابي تويرت وفي�شبوك 
املتحدة  للواليات  ال�شابق  للرئي�س 
االأم���ري���ك���ي���ة ع���ل���ى ال�����ت�����وايل بعد 
يف  الكابيتول  مبنى  على  الهجوم 
الذي  ال��رج��ل   .2021 ي��ن��اي��ر   6

م���ن ع���ادات���ه امل��زع��ج��ة ت��غ��ري��د كل 
م��ا يجول ب��خ��اط��ره، اأع��ل��ن يف 21 
اأكتوبر اإطلق �شبكته االجتماعية 
ترامب  دون��ال��د  واأو���ش��ح  اخلا�شة. 
تهدف  �شو�شيال”  “تروث  اأن 
في�شبوك  عن  بديًل  تكون  اأن  اإىل 
حتى  اأو  ت���وك  ت��ي��ك  اأو  ت��وي��رت  اأو 
“مقاومة  اأج�������ل  م����ن  ي����وت����ي����وب، 

ا�شتبداد البيغ تاك«.
   ومت���ت���ل���ك ال�������ش���رك���ة اجل���دي���دة 
ل����لإع����لم  ت�����رام�����ب  “جمموعة 

ال�شبكة  والتكنولوجيا”، 
ال�شركة  ت���ري���د  ال  االج��ت��م��اع��ي��ة. 
االجتماعية  ال�����ش��ب��ك��ات  م��ن��اف�����ش��ة 
ا  اأي�شً تريد  بل  فح�شب،  ال�شهرية 
خو�س خدمات البث مثل نتفليك�س 
�شبكة  ت�شميم  مت  كما   .+ ودي��زين 
ان  “�شي  ملواجهة  ا  اأي�شً املعلومات 
باالإ�شافة  ان” و”ايهارت ميديا”، 
هذا  وغوغل”...  “اأمازون  اإىل 

فقط.
عن الإندبندنت

احلزب احلاكم يتطلع اإىل بداية جديدة يف اليابان 

�سقوط 3 �سواريخ قرب املنطقة اخل�سراء يف بغداد
•• بغداد-اأ ف ب

�شقطت ثلثة �شواريخ من نوع كاتيو�شا فجر اأم�س االأحد بالقرب 
ومقرات  االأمريكية  ال�شفارة  ت�شم  التي  اخل�شراء  املنطقة  من 
حكومية يف العا�شمة العراقية، وفق ما ذكر م�شدر اأمني لوكالة 
فران�س بر�س، يف هجوم ياأتي بعد اأ�شابيع من انتخابات ت�شريعية 

تعرت�س على نتائجها بع�س االأطراف.
يوقع  امل��ادي��ات ومل  على  اأ���ش��راره  اقت�شرت  ال��ذي  الهجوم  وه��ذا 
اإ�شابات، هو االأول منذ نحو اأربعة اأ�شهر قرب املنطقة اخل�شراء. 

على منطقة  �شقطت  كاتيو�شا  “ثلثة �شواريخ  اإن  امل�شدر  وقال 
املن�شور يف بغداد”، وقع اأحدها “قرب م�شت�شفى الهلل االأحمر”، 
ال�شياج اخل��ارج��ي للم�شرف  ���ش��ارع االأم����ريات ق��رب  “يف  واالآخ���ر 
مهجورة«.  )امل�����ش��رف(  “البناية  اأن  م��و���ش��ح��اً  االقت�شادي”، 
داخل  ال��زي��ت��ون  ���ش��ارع  ب��داي��ة مدخل  “�شقط يف  فقد  الثالث  اأم��ا 
االأخرية  االأ�شهر  وتكررت يف  املن�شور«.  ا�شالة  دائرة مياه  حمطة 
الهجمات من هذا النوع التي ت�شتهدف خ�شو�شا القوات وامل�شالح 
االأمريكية يف العراق وال تتبناها اأي جهة، لكن تن�شبها وا�شنطن 
باالن�شحاب  تطالب  الإي����ران  م��وال��ي��ة  ع��راق��ي��ة  ف�شائل  اإىل  ع���ادة 

الكامل للقوات االأمريكية من العراق. وتثري هذه الهجمات قلق 
املتطرفني  ملكافحة  ال��دويل  التحالف  يف  الع�شكريني  امل�شوؤولني 
اإيران.  يف  االإ�شلمية  اجلمهورية  عدو  املتحدة،  الواليات  بقيادة 
وتن�شر الواليات املتحدة 2500 ع�شكري يف العراق من 3500 
عن�شر من قوات التحالف. ومنذ مطلع العام، ا�شتهدف اأكرث من 
ال�شفارة  العراق، ال �شّيما  امل�شالح االأمريكية يف  خم�شني هجوما 
اأمريكيني،  ت�شّم  عراقية  ع�شكرية  وقواعد  بغداد  يف  االأمريكية 
بطائرات  اأربيل  مطار  ا�شتهداف  اآخرها  واأربيل،  بغداد  ومطاري 

م�شرية م�شلحة منت�شف اأيلول/�شبتمر.

تفوق ن�صبتهم الـ 60 باملائة:

اجلمهوريون متحّم�سون ل�سبكة ترامب الجتماعية...!
مع »تروث �صو�صيال«، ياأمل الرئي�ص الأمريكي ال�صابق مناف�صة املن�صات التي حظرت ح�صاباته

43 باملائة من الناخبني يريدون ا�شتخدام ال�شبكة االجتماعية التي اأن�شاأها ترامب

احلزب احلاكم يف جورجيا يفوز يف النتخابات 
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مهاجرا   382 وحت��م��ل  ال��رتك��ي  العلم  ت��رف��ع  �شحن  �شفينة  ر���ش��ت   
�شاعة  يف  يونانية  بجزيرة  ميناء  يف  ب��اأم��ان  االأف��غ��ان  م��ن  معظمهم 
اإيجه  بحر  يف  تعطلها  م��ن  ي��وم��ني  بعد  االأح����د،  �شباح  م��ن  مبكرة 

واإر�شالها اإ�شارة ا�شتغاثة.
وقالت وزارة الهجرة اإن �شتة اأ�شخا�س اعتقلوا بعد اأن �شحبت �شفينة 
ميناء  اإىل   729 م��ورات  ال�شفينة  اليوناين  ال�شواحل  خلفر  تابعة 
كو�س. وهذا العدد من املهاجرين من بني االأكر يف �شفينة واحدة 

ت�شل اإىل البلد منذ �شنوات.
وجرى نقل باقي الوافدين اإىل مركز ا�شتقبال يف اجلزيرة. وقالت 
وزارة الهجرة اإن اإقامتهم يف املركز، حيث �شيتم النظر مع حاالتهم 

وو�شعهم يف احلجر ال�شحي، �شتكون موؤقتة.
بالن�شبة  االأوروب��ي  املوؤدية للحتاد  الرئي�شية  الوجهة  واليونان هي 
القادمني من تركيا. وانخف�س عددهم ب�شكل حاد  اللجوء  لطالبي 
منذ عام 2016 بعد اأن اأبرم التكتل واأنقرة اتفاقا ملنع املهاجرين من 
العبور اإىل اليونان. لكن منذ �شيطرة حركة طالبان على ال�شلطة يف 
اأفغان�شتان يف اأغ�شط�س اآب، تخ�شى العديد من دول االحتاد االأوروبي 
م��ا يقرب من  2015 عندما و�شل  ع��ام  اللجئني يف  اأزم���ة  ت��ك��رار 
االحتاد  اإىل  ال�����ش��وري��ني،  اللجئني  م��ن  معظمهم  �شخ�س،  مليون 

االأوروبي بعد عبورهم اإىل اجلزر اليونانية القريبة من تركيا.
 
 

اأع��ل��ن��ت �شرطة  ك��م��ا  م��ن��زل��ه،  ب��ال��ر���ش��ا���س يف  ���ش��ح��ايف فلبيني  ق��ت��ل 
اإىل  بالن�شبة  العامل  االأماكن يف  اأخطر  اأح��د  يعتر  ال��ذي  االأرخبيل 

ال�شحافيني حيث يفلت معظم القتلة من العقاب.
واأُردي اأورالندو دينوي وهو مرا�شل اأحد املواقع االإخبارية الفلبينية 
ب�شت ر�شا�شات على يد م�شلح  ومقدم على اإذاعة “اإنريجي اإف اإم”، 
رئي�س  اأو���ش��ح  كما  مينداناو،  ج��زي��رة  يف  بان�شاالن  يف  �شقته  اقتحم 
ال�شرطة املحلية بيرت غلني اإيبونغ. وتويف ال�شحايف على الفور، كما 
القتل. وقال  دواف��ع  اأنه فتح حتقيق لتحديد  اإيبونغ م�شيفا  اأو�شح 
اإيبونغ لوكالة فران�س بر�س “احدى الزوايا التي ناأخذها يف االعتبار 
هي عمله ك�شحايف... لكن ال احد ي�شتطيع اعطاءنا اي دليل ملمو�س 
ُيقتل  ال��ذي  والع�شرون  احل��ادي  ال�شحايف  ودينوي هو  االن”.  حتى 
منذ و�شول الرئي�س رودريغو دوتريتي اإىل ال�شلطة يف 2016 كما 
اأفاد االحتاد الوطني لل�شحافيني يف الفيليبني. واأمر رئي�س ال�شرطة 
وتعهد  ك��ام��ل  حتقيق  ب��اإج��راء  اإل���ي���ازار  غيريمو  اجل���رنال  الوطنية 
حماية و�شائل االإعلم من الهجمات. ويف تقرير �شدر خلل ال�شهر 
نيويورك  التي تتخذ يف  ال�شحافيني  اجل��اري، �شنفت جلنة حماية 
مقرا لها، الفيليبني يف املرتبة ال�شابعة على املوؤ�شر العاملي للإفلت 
من العقاب الذي مت اإن�شاوؤه يف العام 2008، مع 13 جرمية قتل 

طالت �شحافيني وما زالت غري حملولة.
 

ال�شيني  نظريه  بلينكن  اأن��ت��وين  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  يلتقي 
وانغ يي على هام�س قمة جمموعة الع�شرين يف روما، على ما اأعلنت 
اخلارجية االأمريكية. وهذا اللقاء مدرج على جدول اأعمال بلينكن 
ال�شينية  التوترات  الرجلني، يف خ�شم  بني  فقط  الثاين  وهو  ليوم 
اأال�شكا،  اآذار/م��ار���س يف  االأول بينهما مت يف  اللقاء  االأمريكية. وكان 
اأمام  االأم��ريك��ي  للجانب  توبيخا  وق��ت��ذاك  ال�شيني  ال��وف��د  ووج���ه 

الكامريات.
من  ع��دد  على  العامل  يف  اقت�شادين  اأك��ر  بني  التوترات  وتت�شاعد 
ووباء  تايوان  وق�شية  االإن�شان  وحقوق  التجارة  فيها  مبا  اجلبهات 
اأمرت وا�شنطن  االأ�شبوع اجل��اري،  �شابق من  ويف وقت  كوفيد-19. 
 60 بوقف خدماتها يف غ�شون  “ت�شاينا تيليكوم اأمرييكاز”  �شركة 
اإىل  اأدى  ما  البلد،  يف  العمليات  عاما من   20 قرابة  منهية  يوما، 

�شغط اإ�شايف يف العلقات بني القوتني.
وهذا االأ�شبوع اأكدت رئي�شة تايوان ت�شاي اإنغ-وين وجود عدد �شغري 
من القوات االأمريكية يف اجلزيرة للم�شاعدة يف التدريبات الع�شكرية 
م�شيفة اأنه لديها “ملء الثقة” باأن اجلي�س االأمريكي �شيدافع عن 

البلد يف حال تعر�شها لهجوم �شيني.
واأثارت هذه الت�شريحات غ�شب بكني التي اأكدت اخلمي�س معار�شتها 

االت�شاالت الع�شكرية بني وا�شنطن وتايوان.

عوا�شم

اأثينا

مانيال

وا�ضنطن

»داع�س خوز�ستان« �سيكون 
قادرًا على تهديد الغرب

•• وا�شنطن-وكاالت

بعد �شهرين من ان�شحابه الكارثي من اأفغان�شتان، يريد الرئي�س جو بايدن 
بايدن من االأمريكيني اأن ين�شوا ذلك البلد وما تركه االأمريكيون وراءهم، 
ولكن �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” حتذر من اأن االإرهابيني املت�شددين 

واخلطريين مل يفقدوا االهتمام بالواليات املتحدة.
الو�شع  عن  لل�شيا�شة،  االأمريكية  الدفاع  وزارة  وكيل  كال،  كولني  وحتدث 
الكئيب خلل �شهادته يف جمل�س ال�شيوخ، الفتاً اإىل اأن ال اأحد ينكر اأنه لن 
مير وقت طويل قبل اأن ي�شتخدم تنظيما “القاعدة” و”داع�س” ملذاتهم 
يف اأفغان�شتان لتهديد الغرب. ونقل كال عن تقييمات جمتمع اال�شتخبارات 
القدرة خلل ما بني  يكت�شب هذه  داع�س خوز�شتان  اأن نرى  “ميكننا  اأن��ه 
�شتة اأو 12 �شهراً”، فيما �شي�شتغرق االأمر من “القاعدة” “�شنة اأو �شنتني 

الإعادة ت�شكيل تلك القدرة. علينا اأن نظل يقظني �شد هذا االحتمال«.
2000 من مقاتلي  ح��وايل  هناك  املتحدة،  االأمم  ملراقبي عقوبات  ووفقاً 
“داع�س” يتمركزون اإىل حد كبري يف �شرق اأفغان�شتان. وكثرًيا ما ي�شطدم 
هوؤالء بطالبان التي ت�شم ع�شرات االآالف من املقاتلني. ومع ذلك، ا�شتبعد 
ناطق با�شم احلركة هذا ال�شهر التعاون مع الواليات املتحدة لل�شيطرة على 
“داع�س”، كما كانت اإدارة بايدن تاأمل. وبح�شب ت�شريحاته املعدة �شلفاً، قال 
كال للكونغر�س: “نعزز قدرتنا على االنخراط يف عمليات مكافحة االإرهاب 

ل�شمان اأال ي�شر اأي تهديد �شادر من اأفغان�شتان بوطننا اأو م�شاحلنا«.

انتخابات لبنان.. هل يت�سبب خلف �سركاء »حزب اهلل« يف تاأجيلها؟

ب نا�سيونال اإنرت�ست: اإيران تبالغ مبخزونها من الأورانيوم املخ�سّ

اإيران تلمح اإىل ا�ستهداف اأمريكي واإ�سرائيلي ملحطات الوقود 

قبيل.. )كوب26(.. قمة الع�سرين تك�سف تعهداتها ب�ساأن املناخ 
اأنانية  ب�شبب  للخطر  البيئي  نظامه  وتعر�س  م���وارده،  واأُه���درت 
االقت�شادي  للنمو  امل�شروع  التطلع  بني  اجلمع  يف  اأخفقوا  الذين 

واالجتماعي واحلاجة اإىل حماية ما ال منلكه«.
واأ�شاف ماتاريل الذي كان يتحدث يف ماأدبة ع�شاء اأقامها لقادة 
“عيون  اأن  ال��رئ��ا���ش��ي  ك��وي��ري��ن��ايل  ق�شر  يف  الع�شرين  جم��م��وع��ة 
مليارات االأ�شخا�س، �شعوب باأكملها، تتجه اإلينا وعلى النتائج التي 
على  ال�شبت  الع�شرين  جمموعة  ق��ادة  وبرهن  حتقيقها«.  ميكننا 
اأنهم قادرون على جتاوز خلفاتهم حتى يف اأكرث املوا�شيع تعقيدا، 
 15 يبلغ  لل�شريبة  اأدن��ى  حد  على  واف��ق��وا  فقد  ال�شرائب.  مثل 
اأن ت�شتمر  املتعددة اجلن�شيات. لكن يتوقع  ال�شركات  املئة على  يف 
املفاو�شات حتى اللحظة االأخرية للتو�شل اإىل اتفاق ب�شاأن املناخ.  
�شيتابع املراقبون واملنظمات غري احلكومية بدقة البيان اخلتامي 

الذي مت تناقل �شيغ عديدة له طوال نهاية االأ�شبوع يف روما و�شيتم 
ح�شم حمتواه االأحد خلل جل�شة مغلقة اأمام ال�شحافيني.

واأحد االأهداف الرئي�شية هو بذل كل اجلهود حل�شر االحرتار عند 
1،5 درجة مئوية مقارنة بع�شر ما قبل ال�شناعة وهي العتبة التي 
2030، ح�شب خراء  العام  قرابة  بالفعل  اإليها  الو�شول  ميكن 
الذي  التاريخ  حول  املفاو�شات  وتتمحور  املتحدة.  االأمم  يف  املناخ 
يجب حتديده خ�شو�شا لتحقيق احلياد الكربوين، يف 2050 اأو 
وكانت الرئا�شة االإيطالية تدفع باجتاه اأهداف طموحة،   .2060
لكن بع�س اأع�شاء جمموعة الع�شرين - الدول النا�شئة التي تعتمد 
على الفحم اأو املنتجة للمحروقات - مرتددون جدا ويرغبون يف 
لتحقيق  امللمو�شة  الو�شائل  �شيما  وال  تقييدية  �شيغ  روؤي��ة  ع��دم 
الطموحات املعلنة . ويف ما يتعلق بحياد الكربون، ميكن اأن يتوافق 

يف  م�����ش��وؤول  وق���ال  ك��م��وع��د.  القرن”  “منت�شف  على  املجتمعون 
منظمة غري حكومية بيئية اإن “كل �شيء �شيتقرر خلل املناق�شة 

بني القادة �شباح االأحد واأثناء الغداء«.
واأكد الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون يف �شحيفة “لو جورنال 
دو دميان�س” اأنه “الوقت املنا�شب يف روما لبذل اأق�شى ما يف و�شع 
اأع�شاء جمموعة الع�شرين للم�شاهمة ب�شكل مفيد يف غل�شكو ويف 
كوب26«. واأ�شاف “اأريد اأن اأقول اأي�شا اإنه مل يتم كتابة اأي �شيء 
على االإطلق قبل موؤمتر االأطراف. دعونا ال نن�شى اأنه يف باري�س 
االأخرية  ال�شاعات  ويف  م�شبقا  ق���رار  اأي  يّتخذ  مل   ،2015 ع��ام 
هددت بع�س الدول باالن�شحاب. لكن كان هناك عمل دبلوما�شي 
املتحدة وال�شني  اأوروب��ا والواليات  التعاون بني  ملدة عامني وكان 

اأ�شا�شيا«.

•• روما-اأ ف ب

قبل �شاعات من افتتاح موؤمتر االأطراف للمناخ )كوب26(، يجتمع 
قادة االقت�شادات الرئي�شية يف العامل اأم�س االأحد يف روما الإجراء 

مفاو�شات اأخرية و�شاقة ب�شاأن التزاماتهم املناخية.
وب��ي��ن��م��ا مت��ث��ل جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن ن��ح��و ث��م��ان��ني يف امل���ئ���ة من 
املناخي،  ل��لح��رتار  امل�شببة  الدفئية  ل��غ��ازات  العاملية  االنبعاثات 
قبل  وح��ك��وم��ات��ه��ا حت��دي��د موقفهم  دول��ه��ا  روؤ����ش���اء  ع��ل��ى  �شيتعني 
التوجه اإىل غل�شكو حل�شور قمة املناخ، عر و�شع اأهدافهم على 

االأمد الطويل اإىل حد ما يف مواجهة ظاهرة االحرتار.
وح����ذر ال��رئ��ي�����س االإي���ط���ايل ���ش��ريج��ي��و م��ات��اري��ل م�����ش��اء ال�شبت 
نزاعات  ي�شهد  كوكبا  بعدنا  من  ي��اأت��ون  للذين  ن��رتك  اأال  “يجب 

•• بريوت-وكاالت

اللبناين  ال���رمل���ان  م�����ش��ادق��ة  اأث�����ارت 
لقانون االنتخابات النيابية رغم رده 
ب�شاأن  ج��دال  ع��ون  مي�شال  رئي�س  من 
اإم��ك��ان��ي��ة ت��اأج��ي��ل االن���ت���خ���اب���ات، بعد 
حزب  ميلي�شيات  �شريكي  بني  خلف 

اهلل “حركة اأمل والتيار الوطني«.
اخلمي�س  اللبنانيون  ال��ن��واب  وتبنى 
تنظيم  ق��رار  ث��ان  ت�شويت  املا�شي يف 
مار�س   27 يف  ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات 
امل���ق���ب���ل، ف��ي��م��ا رف�����ش��ه ع����ون يف 19 
اأك��ت��وب��ر امل��ا���ش��ي، واأع����اد ال��ق��ان��ون اإىل 
جمل�س النواب للنظر فيه مرة ثانية 
“خمالفات  اع���ت���ره  م���ا  ج�����راء  م���ن 

د�شتورية«.
واندلعت احتجاجات وا�شعة يف لبنان 
على  احتجاجا   2019 اأكتوبر  منذ 
البلد  يف  ال�شيا�شية  الطبقة  ف�شاد 
وتعالت  املعي�شية،  االأو���ش��اع  وت���ردي 
االأ����ش���وات ال��ت��ي دف��ع��ت ن��ح��و اإج����راء 
اإال  انتخابات عامة مبكرة يف البلد، 

اأنها اأخفقت يف هذا امل�شعى.
يف  التقليدية  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  تخ�شى  ذل���ك،  وم���ع 
لبنان من اأن توؤدي هذه االحتجاجات اإىل خلق اأج�شام 
�شيا�شية بديلة، تطيح مقاعدها يف الرملان ونفوذها يف 

ال�شلطة.
ه��و اخللفات  م��راق��ب��ني،  ذل����ك، بح�شب  م��ن  واالأه�����م 
زعيم التيار احلر، جران با�شيل من جهة، وميلي�شيات 
حزب اهلل وحركة اأمل من جهة اأخرى ب�شاأن انتخابات 

الرئا�شة وموعد االنتخابات الرملانية واأمور اأخرى.

خالف د�صتوري
و�شهدت اجلل�شة الرملانية االأخرية خلفا حول اعتماد 
يف  ب��اخل��ارج  اللبنانيني  للمغرتبني  اإ�شافية  مقاعد   6
االنتخابات املقبلة والتي األغتها التعديلت، حيث �شوت 
61 ع�شوا للإبقاء على تعديل الن�س املتعلق بت�شويت 
للمغرتبني  ي�شمح  اأن  ع��ل��ى  ي��ن�����س  وال����ذي  امل��غ��رتب��ني 

بالت�شويت يف اخلارج على دوائرهم بالداخل.
وكان الن�س ال�شابق هو ا�شتحداث 6 مقاعد للمغرتبني 
بحيث يقوم املغرتبون باختيار ممثل لهم عن كل قارة 

•• وا�شنطن-وكاالت

م�����ش��زت��ال وج��ون��اث��ان روهي  ال��ك��ات��ب��ان بلي�شي  ت��ن��اول 
مزاعم اإيران عن اإقرتابها من حيازة ما يكفي من املواد 
يف  ذل��ك  م�شنفني  نووية،  قنبلة  لت�شنيع  االن�شطارية 

�شياق لعبة نووية متقنة تديرها طهران.
تاأمل يف  فاإنها  املخزونات،  املبالغة يف حجم  من طريق 
اإثارة قلق اإدارة الرئي�س االأمريكي جو بايدن، كي تدفع 
العتبة اخلطرية  اأي ثمن ملنع طهران من جت��اوز هذه 
فبينما تعد اإيران على نحٍو غام�س مبعاودة املفاو�شات 
ب�شكل  امل��خ��اوف  تثري  فاإنها  ال��ن��ووي،  برناجمها  ح��ول 
ال��ذي حت��رزه يف ميدان تخ�شيب  التقدم  متكرر ح��ول 

االأورانيوم.
اأن��ه ب��ات يف  اإي���ران  اأعلنت  امل��ث��ال،  وم��وؤخ��راً، على �شبيل 
م��ن االأوران���ي���وم املخ�شب  ك��ي��ل��وغ��رام��اً   120 ح��وزت��ه��ا 
بدرجة نقاوة 20 يف املئة، مما يقربها على نحٍو خطري، 
ل�شنع  اللزمة  الكمية  من  التخ�شيب،  من  قليل  بعد 

�شلح نووي.
اأن مثل ه��ذه االإع���لن���ات هي  ي��ع��ت��ران  ال��ك��ات��ب��ان  لكن 
تنازالت  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  اإىل  ي���رم���ي  ت��ب��ج��ح،  جم����رد 
اأمريكية، ول�شرف النظر عن االنتكا�شات اجلدية التي 

تعر�س لها الرنامج النووي االإيراين.
وزعمت طهران حتقيق اخرتاقات اأ�شا�شية على �شعيد 
ال��ت��خ�����ش��ي��ب ث����لث م����رات ه����ذه ال�����ش��ن��ة. ف��ف��ي اأبريل 
برفع  تتعلق  م�شبوقة  غ��ري  خطوة  ات��خ��ذت  )ني�شان(، 
من  بقليل  اأق��ل  اأي  املئة،  يف   60 اإىل  التخ�شيب  ن�شبة 
راأ�س نووي. ومن ثم عمدت  ال�شرورية ل�شنع  الن�شبة 
خمزونها  تقدير  يف  املبالغة  اإىل  )ح��زي��ران(  يونيو  يف 
ولتتبعه  املئة،  يف   20 بن�شبة  املخ�شب  االأوران��ي��وم  من 

ب�شبب عدم دعوته النتخابات تكميلية مللء الفراغ، فيما 
تبادلت االأطراف التحذير من اأي اإجراءات تهدد بتاأجيل 
االنتخابات. وبذلك تدخل تعديلت قانون االنتخابات 
النيابية يف  التنفيذ لتجرى االنتخابات  اللبنانية حيز 
ال�27 من �شهر مار�س املقبل، اإال اأنه متوقع اأن اأن يتم 

الطعن على القانون اأمام املجل�س الد�شتوري.

تاأجيل لأ�صباب اأخرى
الكاتب واملحلل ال�شيا�شي اللبناين، فادي عاكوم، قال اإنه 
اأي تعديلت هناك م�شاران، االأول  بعد رف�س الرملان 
اأن يوقع عون عليه وهو حمل خلف، والثاين اأن يقدم 
)هيئة  الد�شتوري  املجل�س  اأم���ام  طعنا  با�شيل  ج��ران 
ق�شائية عليا تنظر يف ق�شايا د�شتورية كرى( وبذلك 
�شيتم تاأجيل االنتخابات وهي اخلطة التي يعمل عليها 

من اأجل الو�شول اإىل مبتغاه يف خلفة �شهره.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ع���اك���وم،  واأ����ش���اف 
الأن  االنتخابات  تاأجيل  يف  يرغب  با�شيل  اأن  عربية”، 
يف حال اإمتامها �شتكون هناك انتخابات رئا�شية والتي 
�شتنتهي فيها والية عون واإ�شراره على اخللفات ي�شي 
باأنه مل يتلق بعد بعد �شمانات من حلفائه وعلى راأ�شهم 

ن�شبة  وت�����ش��ب��ب��ت  ال���داخ���ل.  ال��ت�����ش��وي��ت يف  اأح��ق��ي��ة  دون 
الت�شويت على التعديل املتعلق باملغرتبني جدال وا�شعا 
داخل قاعة الرملان، حيث اعتر رئي�س التيار الوطني 
احلر جران با�شيل )�شهر عون( اأن ن�شبة 61 ع�شوا 
غري كافية للموافقة على التعديل وهو ما يعني رف�شه، 
م�شريا اإىل اأن االأغلبية التي ين�س عليها القانون ال بد 

اأال تقل عن 65 ع�شوا.
راأ���ش��ه��م رئي�س جمل�س  اآخ����رون وع��ل��ى  راأى  امل��ق��اب��ل،  يف 
النواب نبيه بري )رئي�س حركة اأمل( اأن ن�شبة االأغلبية 
يف  الفعليني  ال��ن��واب  ع��دد  م��ن  احت�شابها  يتم  املطلقة 
الرملان وعددهم 117 ع�شوا بعد ا�شتقالة ووفاة 11 
ع�شوا، وبالتايل حت�شب االأغلبية املطلقة مبوافقة 59 

ع�شوا.
ورغم اإقرار التعديلت، ان�شحبت كتلة با�شيل ما اأفقد 
املجل�س ن�شابه القانوين اللزم ملناق�شة باقي القوانني 
والبنود الت�شريعية املدرجة على جدول االأعمال، فقرر 

رئي�س املجل�س النيابي رفع اجلل�شة الت�شريعية.
و�شهدت اأروقة الرملان �شدا وجذبا بني الكتل النيابية 
حمل  حيث  املطلقة،  االأغلبية  احت�شاب  ح��ول  املختلفة 
البع�س رئي�س اجلمهورية م�شوؤولية �شغور 11 مقعدا 

كيلوغراماً من االأورانيوم املخ�شب بن�شبة 20 يف املئة 
اإىل  امل��خ��زون  با�شتمرار ه��ذا  اإي���ران حت��ول  م�شلل، الأن 
ملزيد من  منا�شب  االأوران��ي��وم، مما يجعله غري  معدن 
يكون  لن  فاإنه  احلالية،  املعدالت  وبح�شب  التخ�شيب. 
لدى اإيران كمية كافية ل�شنع قنبلة، بناء على تخ�شيب 
بحلول  اإال  املئة،  يف   60 بن�شبة  اأو  املئة  يف   20 بن�شبة 

اأوا�شط 2022، على اأقرب تقدير.
اإي�����ران مت��ار���س اخل����داع الأن خم��زون��ه��ا من  اإن  وق����اال 
نحو  ت��ق��دم  لتحقيق  االأ���ش��ه��ل  الو�شيلة  ه��و  االأوران���ي���وم 

االأ�شبوع املا�شي بزعم مثري للقلق.
وم���ع ذل���ك، ف���اإن ال��ب��ي��ان��ات االأخ����رية ل��ل��وك��ال��ة الدولية 
اأنتجتها  ال��ت��ي  الكمية  اأن  اإىل  ت�شري  ال��ذري��ة،  للطاقة 
املئة،  يف   60 بن�شبة  املخ�شب  االأوران���ي���وم  م��ن  اإي����ران 
الوقت احلا�شر من  ج��داً، بحيث ال متكنها يف  �شئيلة 
اإنتاج مواد ان�شطارية كافية ل�شلح نووي. وكان لديها 
20 يف  يف يونيو كمية من االأوران��ي��وم املخ�شب بن�شبة 

املئة، اأقل من تلك التي اأعلنتها.
وي����رى ال��ك��ات��ب��ان اأن ال��زع��م االأخ����ري ع��ن ج��م��ع 120 

واأقلها  ه��ذا اخل�شو�س  ح��زب اهلل يف 
الطريق على خ�شومه للرتبع  قطع 
ع��ل��ى ���ش��دة ال��رئ��ا���ش��ة وم���ن ث��م يعمل 
ع��ل��ى ت��اأج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات وم����ن ثم 

التمديد لعون.

مواد خالفية  3
وح��ول اأب��رز امل��واد اخللفية، قال اإن 
وهي  عليها  خمتلف  اأم���ور   3 ه��ن��اك 
طلبت  حيث  املغرتبني”،  “ت�شويت 
جبهة با�شيل اإ�شافة 6 مقاعد، فيما 
رف�������س ال���رمل���ان ذل����ك واأك������د حرية 
ت�����ش��وي��ت ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ب���اخل���ارج على 
ك��اف��ة ال��ن��واب ال��ب��ال��غ ع��دده��م 128 

نائبا.
وهما  االآخرين  االأمرين  اأن  واأو�شح 
و”توقيت  الن�شائية”  “الكوتة 
وهي حجج واهية يراد  االنتخابات” 

بها باطل.
مقرتحات  اأمل”  “حركة  وق��دم��ت 
اأ�شل  20 مقعًدا من  تق�شي بفر�س 
128 ل��ل��ن�����ش��اء م���وزع���ة ع��ل��ى دوائ����ر 
انتخابية خمتلفة، كما اقرتحت تخ�شي�س 26 مقعًدا 
بني  ب��ال��ت�����ش��اوي  م��وزع��ة  الن�شائية  للكوتا  االأق����ل  ع��ل��ى 
امل�شلمني وامل�شيحيني، لكن عند طرح املو�شوع للمناق�شة 

يف الرملان للإقرار، تعالت االأ�شوات الراف�شة.
باأن  با�شيل  برئا�شة  احلر”  ال��وط��ن��ي  “التيار  وت���ذرع 
ميكن  مار�س  اإىل  مايو  من  االنتخابات  موعد  تقدمي 
حقهم  ممار�شة  من  ناخبني  متكن  ع��دم  يف  يت�شبب  اأن 
التي  واملناخية  الطبيعية  العوامل  ب�شبب  االنتخابي 
غالباً ما ت�شود يف �شهر مار�س من اأمطار وثلوج فيتعذر 

انتقال الناخبني اإىل جلان االقرتاع.
واأ�شاروا اإىل اأن هذا القانون يحرم اأكرث من 10 اآالف 
لبناين من حق االنتخاب يبلغون �شن ال�21 يف الفرتة 
حيث   2022 مار�س  من  والثلثني  فراير  اأول  بني 
يجب اأن مير على الناخب 3 �شهور بعد بلوغه �شن ال� 

21 عاما.
�شيتم  “االنتخابات  ق��ائ��ل:  ح��دي��ث��ه  ع��اك��وم  واخ��ت��ت��م 
تاأجيلها وحتى احلكومة قد يتم االإطاحة بها من جراء 
قرداحي  ج��ورج  االإع��لم  لوزير  امل�شتفزة  الت�شريحات 
�شد حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن بقيادة ال�شعودية«.

القنبلة. ومن طريق املبالغة يف حجم املخزونات، فاإنها 
تاأمل يف اإثارة قلق اإدارة الرئي�س االأمريكي جو بايدن، 
العتبة  اأي ثمن ملنع طهران من جت��اوز هذه  كي تدفع 
اإقرتحت  اإدع��ائ��ه��ا امل�شلل،  اأي���ام م��ن  اخل��ط��رية. وق��ب��ل 
اإيران على وا�شنطن االإف��راج عن ع�شرة مليارات دوالر 
من الودائع االإيرانية املجمدة قبل اأن تعاود املفاو�شات 
يف فيينا. وعلى رغم اأن اإدارة بايدن رف�شت االإفراج عن 
الودائع، فاإن وزير اخلارجية اأنطوين بلينكن حذر من 
اأن الوقت “ينفد” اأمام منع اإيران من اأن ت�شري دولة 
التي  ب���اأن احل��ي��ل  الت�شريح  ن��ووي��ة. وي��وح��ي مثل ه��ذا 
ت�شري  بحيث  منها،  الغر�س  حتقق  اإي��ران  ت�شتخدمها 
وا�شنطن يف موقف يائ�س يدفعها اإىل القبول باأي اإتفاق 

يف اأقرب وقت.
وت��اأم��ل ط��ه��ران اأي�����ش��اً م��ن ط��ري��ق م��زاع��م التخ�شيب، 
باإخفاء ال�شربات اخلطرية التي تعر�شت لها قطاعات 
يف برناجمها النووي، نتيجة هجمات �شرية منذ يوليو 
الهجمات خطورة  ه��ذه  اأك��رث  وك��ان   .2020 )مت���وز( 
تلك التي اأخرجت اأجهزة الطرد املركزي اأي اآر-1 من 

اخلدمة يف من�شاأة نطنز يف اأبريل )ني�شان(2021.
وب��ع��د ه���ذا ال��ه��ج��وم، اأط��ل��ق��ت اإي�����ران خ��ط��ط��اً طموحة 
مل�شاعفة التخ�شيب اإىل ثلثة اأ�شعاف كي تعو�س عن 
اأجهزة الطرد املركزي اأي اآر -1، بن�شر اأالف من اأجهزة 

الطرد املتطورة.
يف  اإ�شرائيل  مع  التن�شيق  االأبي�س  البيت  على  ويتعني 
وهذا ما ي�شتتبع دعم حرية  “ب”.  ما يتعلق باخلطة 
اأم��ام حليفتها، التي اأجن��زت اأكرث مما اأجنزته  احلركة 
النووي  ال��رن��ام��ج  ك��ب��ح  ال��ع��ق��وب��ات، يف  اأو  امل��ف��او���ش��ات 
االإي����راين وت��ط��وي��ل امل���دة م��ن االآن وح��ت��ى ب��ل��وغ اإي���ران 

العتبة النووية.

من  االإ�شلمية  اجلمهورية  وتعد 
الطاقة،  مب�����ش��ادر  الغنية  ال����دول 
باأ�شعار  ال��ن��ف��ط  م�شتقات  وت��وف��ر 

خمّف�شة ومدعومة.
الطاقة  مل��ن��ظ��م��ة  ت���ق���ري���ر  ووف������ق 
املرتبة  اإي�������ران  حت��ت��ل  ال���دول���ي���ة، 
الثالثة عامليا من حيث احتياطات 
عام  خام�شة  وحّلت  املثبتة،  النفط 
2020 بني دول منظمة “اأوبك” 
امل�شّدرة للنفط، علما باأن العقوبات 
على  كبري  ب�شكل  توؤثر  االأمريكية 

�شادرات النفط االإيراين.

الدفاعات  ت���ع���زي���ز  �����ش����رورة  اىل 
من  هجمات  ملواجهة  االلكرتونية 

هذا النوع ب�شكل ا�شتباقي.
“اإرنا”  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت  م���ا  ووف�����ق 
اأع���ي���د و�شل  ال�����ش��ب��ت،  ال��ر���ش��م��ي��ة 
لتوزيع  حم���ط���ة   3200 ن���ح���و 
ال���وق���ود، م��ن اأ���ش��ل اإج���م���ايل عدد 
 ،4300 ي��ن��اه��ز  ال����ذي  امل��ح��ط��ات 
بالنظام االلكرتوين. اأما املحطات 
املركبات  ب��ت��زوي��د  فتقوم  االأخ����رى 
ال�شعر  وف����ق  ل��ك��ن  ب���امل���ح���روق���ات، 

وهو �شعف املدعوم. “احلر”، 

مدنية اإ�شرائيلية.
اىل  ال�����ث�����لث�����اء  ه�����ج�����وم  واأدى 
املخ�ش�س  ال��ذك��ي  ال��ن��ظ��ام  ت��ع��ّط��ل 
وقود،  حمطات  م�شخات  لت�شغيل 
بطاقات  با�شتخدام  يعمل  وال���ذي 
البطاقات  هذه  وتتيح  الكرتونية. 
من  �شهرية  ح�شة  على  احل�شول 
اأن يتم دفع  امل��دع��وم، على  ال��وق��ود 
)مدعومة  امل���ع���ّب���اأة  ال��ك��م��ي��ة  ث��م��ن 
كانت اأم بال�شعر العادي( ببطاقات 

م�شرفية.
ودع���������ا م�����������ش�����وؤول�����ون اإي�����ران�����ي�����ون 

حركة  يف  وا�����ش����ع  ا����ش���ط���راب  م����ع 
غري  ب�”فو�شى  ت�شبب  ال��ق��ط��ارات 
وفق ما اأف��ادت يف حينه  م�شبوق”، 

وكالة “فار�س«.
حتدثت   ،2020 اأي��ار-م��اي��و  ويف 
بو�شت”  “وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة 
اإ�شرائيل  وق����وف  ع��ن  االأم��ريك��ي��ة 
خلف هجوم معلوماتي طال ميناء 
ال�شهيد رجائي املطل على م�شيق 
ه��رم��ز، وذل����ك ردا ع��ل��ى م��ا قالت 
الكرتوين  ه��ج��وم  اإن���ه  ال�شحيفة 
هيدروليكية  من�شاآت  على  اإي��راين 

ال��ث��لث��اء، وهجومني  وق���ع  ال����ذي 
�شابقني “نفذهما بل �شك اأعداوؤنا، 

الواليات املتحدة  واإ�شرائيل«.
احل�����ادث�����ني  “حللنا  واأ���������ش��������اف 
نظام  ط��ال  ال���ذي  ذاك  ال�شابقني، 
ال�����ش��ك��ك احل����دي����د، وال�������ذي طال 
وخل�شنا  رج��ائ��ي،  ال�شهيد  ميناء 
اإىل اأنها )الهجمات الثلث( كانت 

مت�شابهة” اىل حد كبري.
ال��ط��رق يف مت��وز/ وزارة  واأع��ل��ن��ت 
تعر�شها  ع�����ن  امل����ا�����ش����ي  ي���ول���ي���و 
ترافق  ال���ك���رتوين  ل�”اختلل” 

•• طهران-اأ ف ب

اأمل�����ح م�������ش���وؤول اإي������راين ك��ب��ري اإىل 
�شلوع الواليات املتحدة واإ�شرائيل، 
يف الهجوم ال�شيراين الذي عّطل 
االأ�شبوع  مطلع  ال��وق��ود  حم��ط��ات 

احلايل.
وق�������ارن رئ���ي�������س م��ن��ظ��م��ة ال���دف���اع 
امل����������دين ال����ع����م����ي����د غ��������لم ر����ش���ا 
للتلفزيون  ت�شريحات  يف  ج��ليل 
الناحية  ال�شبت، من  الر�شمي ليل 
اجلديد  الهجوم  ب��ني  “التقنية” 
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وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١٣8١١4 بتاريخ: ٢٠١٠/٠١/١7

امل�شجلة بالرقم: ١٣8١١4 بتاريخ: ٢٠١١/٠٥/٠١
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١4٦٠٣9 بتاريخ: ١٦/٢٠١٠/٠8

امل�شجلة بالرقم: ١4٦٠٣9 بتاريخ: ٢١/٢٠١١/٠4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١47٢٥٦ بتاريخ: ٢١/٢٠١٠/٠9

امل�شجلة بالرقم: ١47٢٥٦ بتاريخ: ٠١/٠8/٢٠١4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١9449٥ بتاريخ: ٠4/٢٠١٣/٠7

امل�شجلة بالرقم: ١9449٥ بتاريخ: ١٠/٠7/٢٠١4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١97٦٣9 بتاريخ: ٠8/٢٠١٣/٠9

امل�شجلة بالرقم: ١97٦٣9 بتاريخ: ٠٣/٠4/٢٠١4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٢٠9٢7٦ بتاريخ: ٠٦/٠4/٢٠١4

امل�شجلة بالرقم: ٢٠9٢7٦ بتاريخ: ٢٦/٠8/٢٠١4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٢٠9٢79 بتاريخ: ٠٦/٠4/٢٠١4

امل�شجلة بالرقم: ٢٠9٢79 بتاريخ: ٣١/٠8/٢٠١4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١٦١94٦ بتاريخ: ٠٥/٢٠١١/٠9

امل�شجلة بالرقم: ١٦١94٦ بتاريخ: ٢٢/٢٠١٢/٠7
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،   مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل :٢٠٢١/١٠/٢8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١٦4١ بتاريخ: ١8/١99٣/٠8
امل�شجلة بالرقم: ١٦4١ بتاريخ: ١99٥/٠٢/١٢

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،   مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١٦4٣ بتاريخ: ١8/١99٣/٠9
امل�شجلة بالرقم: ١٦4٣ بتاريخ: ١99٥/٠٢/١٢

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:   
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٢١
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١٦٥١ بتاريخ: ١8/١99٣/٠9
امل�شجلة بالرقم: ١٦٥١ بتاريخ: ١99٥/٠٢/١٣

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٢٣٠٣٠٣ بتاريخ: ٠٢/٢٠١٥/٠4

امل�شجلة بالرقم: ٢٣٠٣٠٣ بتاريخ: ٠7/٢٠١٥/٠9
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ٢49٣9 بتاريخ: ٠١/٠4/١998
امل�شجلة بالرقم: ٢49٣9 بتاريخ: ٠٦/٠9/١998

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٢84٦4١ بتاريخ: ١٢/١7/٢٠١7

امل�شجلة بالرقم: ٢84٦4١ بتاريخ: ٠8/٠8/٢٠١8
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٢84٦4٣ بتاريخ: ١٢/١7/٢٠١7

امل�شجلة بالرقم: ٢84٦4٣ بتاريخ: ٠8/٠8/٢٠١8
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٢84٦4٥ بتاريخ: ١٢/٠7/٢٠١7

امل�شجلة بالرقم: ٢84٦4٥ بتاريخ: ٠8/٠8/٢٠١8
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل :٢٠٢١/١٠/٢8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ٣٠89٠ بتاريخ: ١8/٠4/١999
امل�شجلة بالرقم: ٣٠89٠ بتاريخ: ٢٠٠٢/٠١/١4

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٣٢٢٦9٣ بتاريخ: ١٢/١9/٢٠١9

امل�شجلة بالرقم: ٣٢٢٦9٣ بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٢/٠٦
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٣٣٠89٦ بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/١١

امل�شجلة بالرقم: ٣٣٠89٦ بتاريخ: ١٠/٢٠٢٠/٠9
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380
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عربي ودويل

ـــة بــــايــــدن ل  رئـــا�ـــص
ــمــار  ــث ــت ــص تـــنـــوي ال�
اأكــــر مـــن الـــــالزم يف 
والق�صايا  ــالت  ــج امل
الأوروبيني  تهم  التي 
ـــي ـــص ـــا� ـــص بـــ�ـــصـــكـــل اأ�

 واأف�شح االأم��ل الطريق اىل االرتياح 
االنتقالية  الفرتة  خ��لل  واالن��ف��راج 
ب���ني ن��وف��م��ر وي���ن���اي���ر، اذ ���ش��ب��ق ان 
حلفائه  باحرتام  بايدن  املر�شح  وعد 
االأوروب������ي������ني واالآ�����ش����ي����وي����ني ط����وال 

حملته االنتخابية.
اأ����ش���رت اإىل ان االآم����ال  ل��ق��د ك��ن��ت     
فيها.  مبالغ  بايدن  جو  على  املعلقة 
األ��ط��ف بكثري  ب��اي��دن  �شحيح ان ج��و 
من دونالد ترامب، وتعلقه بالرابط 
االأطل�شي حقيقي، ومع ذلك، مثل اأي 
االأ�شا�شي  فاإن هدفه  اأمريكي،  رئي�س 
القومية  امل�����ش��ال��ح  ع���ن  ال���دف���اع  ه���و 
االأمريكية وتعزيزها، ولي�س م�شالح 

االأوروبيني.
   �شتكون جولة بايدن اخلريفية يف 
جولته  ع��ن  مت��اًم��ا  خمتلفة  اأوروب�����ا 
دول  ب��روؤ���ش��اء  التقى  حيث  الربيعية 
وحكومات الناتو واالحتاد االأوروبي. 
عودة  اأن  االأوروب����ي����ون  راأى  ال���ي���وم، 
العاملية  ل��ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
�شرتكز على اآ�شيا و�شتعطي االأولوية 
اأن  وع��ل��ي��ه��م  ال�����ش��ني.  م��ع  للتناف�س 
ي����ق����رروا م���واج���ه���ة م���ا ه���و وا����ش���ح: 
اال�شتثمار  ت��ن��وي  ال  ب��اي��دن  رئ��ا���ش��ة 
امل�����ج�����االت  ال�����������لزم يف  اأك���������رث م������ن 
وال��ق�����ش��اي��ا ال���ت���ي ت��ه��م االأوروب����ي����ني 
ب�شكل اأ�شا�شي: العلقات مع رو�شيا ، 
وعدم اال�شتقرار يف ال�شرق االأو�شط، 
وزعزعة اال�شتقرار يف �شمال اأفريقيا 
... ومع ذلك، فاإن نهاية �شهر الع�شل 
مثل  اإىل  ي��ف�����ش��ي  ال  وق����ت  يف  ت���اأت���ي 
االنتقال   ، ناحية  ال��وع��ي: فمن  ه��ذا 
يرتك  برلني،  يف  اجل��اري  احلكومي 
اأملانيا بل �شوت حقيقي على ال�شاحة 
تدخل  اأخ��رى،  ناحية  الدولية، ومن 
فرن�شا يف انتخابات وبالتايل �شتكون 
واأخ���رياً   ، اخل���ارج  انفتاحا على  اأق���ل 
احلكومات  م����ن  ال���ع���دي���د  ت���وا����ش���ل 
اأطل�شية ال  اأوه���ام  االأوروب���ي���ة رع��اي��ة 
اأ�شا�س لها من ال�شحة، مثل بولندا.

   اإن خ��ي��ب��ة االأم�����ل ال���ي���وم ق��وي��ة يف 
اأن  ميكن  ال  لكن  ب��رل��ني،  اأو  باري�س 

ُترتجم اإىل وعي اأوروبي عام.
   - جريالد اأوليفييه: عندما يتحدث 
ب��اي��دن ع��ن ع���ودة ال���والي���ات املتحدة 
يتحدث  فاإنه  الدولية،  ال�شاحة  اإىل 
الهيئات  اإىل  ع���ودة  ع��ن  احلقيقة  يف 
اإىل  ال��ع��ودة  خا�شة  وتعني  الدولية. 
واإمكانية  ل��ل��م��ن��اخ،  ب��اري�����س  ات��ف��اق��ي��ة 
اأو  اإي���ران،  النووي مع  اإع��ادة االتفاق 
حتى اإع��ادة دمج الواليات املتحدة يف 

منظمة ال�شحة العاملية.
الواليات  ت��ع��ود  اأن  ب���اي���دن  ي��ري��د     
وتوؤكد  الدولية  اللعبة  اإىل  املتحدة 
قوتها  م����ن  ب�������داًل  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ت���ه���ا 
ال�شاحة  اإىل  العودة  هذه  الع�شكرية. 
بان�شحاب  م�شحوبة  الدبلوما�شية 
الع�شكري.  امل����ي����دان  م����ن  م�����ش��ت��م��ر 
اأفغان�شتان  م��ن  امل��ت�����ش��رع  واخل�����روج 
ت��ع��د الواليات  م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك. مل 
املتحدة تنوي اأن تكون �شرطي العامل 
ب��ع��ي��ًدا عن  وت��ر���ش��ل ج��ن��وده��ا للقتال 

االأمريكيتني.
   ل���ق���د ح�����ان ال����وق����ت ل���ك���ي ي����درك 
االأوروب���ي���ون، اأن احل��رب ال��ب��اردة قد 
ان��ت��ه��ت م��ن��ذ ث��لث��ني ع��اًم��ا، واأن����ه يف 
الواليات  فيه  تن�شحب  ال��ذي  الوقت 
بات  فاإنه  امل�شارح،  املتحدة من بع�س 
للبتعاد  ال��ف��ر���ش��ة  ان��ت��ه��از  ع��ل��ي��ه��م 

اجلي�س  جانب  م��ن  حقيقي  اح���رتام 
الفرن�شي،  ن��ظ��ريه  جت���اه  االأم��ري��ك��ي 
الأن����ه ي����درك دراي���ت���ه وخ���رات���ه على 

االأر�س وقدراته على التكيف.
ي����زال هناك  اأن����ه ال  اع��ت��رن��ا  اإذا      
“العامل  ب���  ت�شميته  ميكننا  ف�����ش��اء 
يف  دول����ه  ت�����ش��رتك  ال����ذي  الغربي”، 
باقت�شاد  االرت��ب��اط  مثل  معينة  قيم 
الفردية،  احلريات  واح��رتام  ال�شوق، 
وفكرة حكم ال�شعب من قبل ال�شعب، 
ع��ل��ى ع��ك�����س ال������دول ال�����ش��ل��ط��وي��ة اأو 
ال�شني،  اأو  رو���ش��ي��ا  مثل  ال�شمولية، 
م�شرتكة  مقاربة  ت�شور  اإذن  ميكننا 
ب���ني ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب�������ا يف 
م���واج���ه���ة ه������وؤالء اخل�������ش���وم. وه���ذا 
بال�شبط ما تريده الواليات املتحدة، 
اأوروب��ا ال ترى االأ�شياء بنف�س  اال ان 
�شبيل  ع���ل���ى  وت���ع���ت���ر،  ال���ط���ري���ق���ة، 
امل�شتقبل،  يف  ك�شريك  ال�شني  املثال، 
ب��ك�����ش��ب مال  ل��ه��ا  ي�����ش��م��ح  اأن  مي��ك��ن 
خ�شًما  تعترها  ال  وب��ال��ت��ايل  وف��ري، 
وج��ودًي��ا.     يف املقابل، ما ُيعاب على 
الواليات املتحدة، هو ميلها اإىل عدم 
ال���دول االأوروب��ي��ة يف االعتبار.  اأخ��ذ 
الواليات  اأن�����ش��اأت  االل��ف��ني،  يف مطلع 
املتحدة حتالًفا �شيا�شًيا وع�شكرًيا مع 
وعينها  وال��ي��اب��ان،  والهند  اأ�شرتاليا 
الهندي  امل��ح��ي��ط��ني  م��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى 
الرباعي ال  التحالف  ه��ذا  وال��ه��ادئ. 
اأن  مُي��ل��ي  املنطق  وك���ان  قائما.  ي���زال 
�شرعية يف  ق��وة  وه��ي  ُت��دع��ى فرن�شا، 
بحكم  وال���ه���ادئ  ال��ه��ن��دي  املحيطني 
لتكون  ال���ب���ح���ار،  وراء  م���ا  م��واق��ع��ه��ا 
�شريًكا يف هذا التحالف... مل يحدث 
ذلك. نف�س ال�شيء االآن مع اوكو�س! 
املتحدة  ال����والي����ات  ان�����ش��ح��ب��ت  ل��ق��د 
�شاك�شوين”  “االأجنلو  ال��ع��امل  اإىل 
ال�شرعيني  ����ش���رك���اءه���ا  م��ت��ج��اه��ل��ة 
خطاأ  وه������ذا  ال����ق����اري����ة.  اأوروب���������ا  يف 
املناف�شات  ا  اأي�شً يخفي  ا�شرتاتيجي 
االأمريكيني  على  ك��ان  االقت�شادية. 
اأن يدرجوا فرن�شا يف هذه االتفاقية 
فرن�شا  الأن  ذل��ك،  يفعلوا  مل  لكنهم 
االأ�شلحة،  مبيعات  �شوق  يف  مناف�س 
وه��ي ق��وة نووية م�شتقلة، ون���ادًرا ما 
ي�شري الفرن�شيون على اإيقاع اخلطوة 

االأمريكية….
عن اتالنتيكو

اختلف حول املوقف من ال�شني جولة اوروبية بدات يف روما

ال ي�شري الفرن�شيون على اإيقاع اخلطوة االأمريكية

ازمة الغوا�شات والوعي االوروبي باملتغريات

زيارة الفاتيكان

اأي  املتحدة.  ال��والي��ات  من  والتحرر 
ببناء  اأخ�����رًيا  االأوروب����ي����ون  ي��ق��وم  ان 
يتحدثون عنها  التي  ال��دف��اع  اأوروب���ا 
التجارب  ل��ك��ن  ث��لث��ني ع��ام��ا.  م��ن��ذ 
يتحقق  لن  اأن��ه  اإىل  ت�شري  ال�شابقة، 
�شيء من هذا، فحماية الناتو عملّية 
يتخلوا  حتى  ج��ًدا  ورخي�شة  للغاية، 

عنها.
   جدد الرئي�س االأمريكي جو بايدن 
��ا ال���ت���زام ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف  اأي�����شً
اإطار املادة 5 من ميثاق الناتو، وهو 
ال���ت���زام ���ش��ك��ك ف��ي��ه دون���ال���د ترامب 
االأوروبيون  وي�شعر  ال��وق��ت،  لبع�س 

باالطمئنان التام.
ل���لحت���اد  مي���ك���ن  م������دى  اأي  *اإىل 
الواليات  ع��ن  ي�شتغني  اأن  االأوروب����ي 

املتحدة؟
املتحدة  ال��والي��ات  ب��ري��ت:     �شرييل 
ملواجهة  ل��لأوروب��ي��ني  م��ث��ايل  حليف 
خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات امل��ع��ا���ش��رة. اإن 
ت����داخ����ل االق����ت���������ش����ادات االأوروب�����ي�����ة 
واالأم�����ري�����ك�����ي�����ة، وق��������رب االأن���ظ���م���ة 
ال�شيا�شية، واالفتتان الثقايف املتبادل، 
املجتمعات  ب���ني  امل��ت��ع��دد  وال���ت���ب���ادل 
امل���دن���ي���ة، ق���د خ��ل��ق��ت رواب������ط قوية 
االأط��ل�����ش��ي على  ب��ني �شفتي  ل��ل��غ��اي��ة 

مدى قرنني من الزمان.
ال��ن��زوع االأطل�شي      يف املقابل، ف��اإن 
“احلاجة  تقدير  يف  يبالغ  امل��ف��رط، 
االأوروبيني.  قبل  من  اأمريكا”  اإىل 
ب�شكل كبري على  االأوروب��ي��ون  اعتمد 
الرقمية  الثورة  يف  املتحدة  الواليات 
وي�شتمرون يف االعتماد على �شركات 
البنى  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  “غافام” 
املجال.  ه��ذا  واخل��دم��ات يف  التحتية 
الع�شكري، و�شعت  املجال  وباملثل، يف 
ال��دول االأوروب��ي��ة ثقتها  العديد من 
تقريًبا  اأك��رث  االأمريكية  احلماية  يف 

الواليات  واأوروب��ا �شريكان رئي�شيان. 
التجاري  ال�������ش���ري���ك  ه����ي  امل���ت���ح���دة 
االأك���ر الأوروب�����ا. اإن��ه��ا زب���ون رئي�شي 
ال�شيارات  �شناعة  يف  خا�شة  الأملانيا، 
والواليات  اأوروب����ا  واالإل��ك��رتون��ي��ات. 
واأغنى  ت��ط��وراً  االأك���رث  امل��ت��ح��دة هما 
كتلتني يف العامل، لذلك فهما بحاجة 
ومفتوحة.  �شلمية  عمل  علقة  اإىل 
من  كبرية  كمية  ا  اأي�شً اأوروب���ا  متثل 
هي  فرن�شا  االأم��ري��ك��ي��ة.  ال�����ش��ادرات 
املتحدة  ل��ل��والي��ات  اخلام�س  ال��زب��ون 
ال�شركاء  م���ن  ت��ظ��ل  ل��ك��ن��ه��ا  ف���ق���ط، 

املهمني للغاية.
   *ع�����ش��ك��ري��ا، م��ا ه��ي ح��اج��ة اأوروب����ا 
متييز  يجب  هل  املتحدة؟  للواليات 
التهديدات  على  ال���رد  على  ق��درت��ه��ا 
اأرا�شيها، على �شبيل املثال �شد  على 
رو�شيا، من قدرتها على االنت�شار يف 

م�شارح العمليات اخلارجية؟
املجال،  ه����ذا  يف  ب���ري���ت:  ���ش��ريي��ل   -
يحتاج االأوروبيون خا�شة اإىل تطوير 
وقدراتهم  اال�شرتاتيجية،  اأهدافهم 
اإن  اخل��ا���ش��ة.  وعملياتهم  اخل��ا���ش��ة، 
قدرات االنت�شار واالمتداد اخلارجي 
الكم  م��ن حيث  ت�شاهى  ال  الأم��ري��ك��ا 
االأوروب��ي��ني عالقون يف  والنوع. لكن 
اعتمادهم  زاد  فكلما  مفرغة:  حلقة 
اعتمادهم  قّل  املتحدة  الواليات  على 

على اأنف�شهم.
ع�شكريا،  اأول��ي��ف��ي��ي��ه:  ج���ريال���د   -    
املتحدة  الواليات  اإىل  اأوروب��ا بحاجة 
بن�شبة 100 باملائة. ال يوجد جي�س 
االأوروبية  اأوروب��ي، وقدرات االنت�شار 
حم�����������دودة ل����ل����غ����اي����ة. ول�����ل�����والي�����ات 
للجيو�س  االحتقار  من  ن��وع  املتحدة 
اجلي�س  ب���ا����ش���ت���ث���ن���اء  االأوروب��������ي��������ة، 
العلقات  ك��ان��ت  وم��ه��م��ا  ال��ف��رن�����ش��ي. 
بني فرن�شا والواليات املتحدة، هناك 

من ثقتها يف قواتها امل�شلحة... وهذا 
الأملانيا  بالن�شبة  ��ا  اأي�����شً احل����ال  ه��و 

وبولندا وجمهورية الت�شيك.
“احلاجة  ب�  االأم��ر  يتعلق     وعندما 
بني  ال���ت���م���ي���ي���ز  ي���ج���ب  الأمريكا”، 
االرت��ه��ان واالع��ت��م��اد غ��ري العقلين 
يحتاج  احلقيقية.  ال��ت��ق��ارب  واأوج����ه 
ال���والي���ات  اإىل  ال���ي���وم  االأوروب�����ي�����ون 
املجاالت  م���ن  ال���ع���دي���د  يف  امل���ت���ح���دة 
واملالية،  والع�شكرية  التكنولوجية 
���ا ب��ح��اج��ة م��ا���ش��ة اإىل  ل��ك��ن��ه��م اأي�������شً
مع  ال���ع���لق���ة  ت��ن��ا���ش��ق  ع����دم  اإدراك 
اأمريكا  اأول���وي���ات  ك��ان��ت  وا���ش��ن��ط��ن. 
اآ���ش��ي��ا، ولي�س  اأوب��ام��ا يف  منذ رئ��ا���ش��ة 
ان��ت��ظ��ار ك���ل ���ش��يء من  اأوروب�������ا، واإن 
وا�شنطن هو اأق�شر طريق اإىل املرارة 

اجليو�شيا�شية.
ي�شتطيع  ال  اأوليفييه:  جريالد   -    
االحت����������اد االأوروب���������������ي اال����ش���ت���غ���ن���اء 

املتحدة ب�شكل عام، وبدل ذلك، يجب 
اأن حتمي بع�س م�شاحلها الرئي�شية. 
ي��ج��ب عليها  ال��رق��م��ي��ة،  امل�����ش��ائ��ل  ويف 
ال�شرائب  طريق  عن  بحزم  اللحاق 
ولكن  “غافام”،  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ش��ة 
الداخلي.  اال�شتثمار  �شيء  ك��ل  قبل 
اأم��ا يف امل��ج��ال ال��ق��ان��وين، يجب على 
الطموح  مواجهة  ا  اأي�شً االأوروب��ي��ني 
معايريهم  جميع  لفر�س  االأمريكي 
االأوروبيون  اأرا�شيهم. ويحتاج  خارج 
قطاعية  ا�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات  اإىل 
وا�شعة  حمائية  ولي�شت  م�شتهدفة، 
�شتكون  االخ��رية  –الن هذه  النطاق 
�شوق  من  حترمهم  اذ  ح�شابهم  على 

يتمتعون فيها مبواقع قوية.
   - ج���ريال���د اأول���ي���ف���ي���ي���ه: ن��ح��ن يف 
موقع  اإىل  يطمح  بلد  معومل،  ع��امل 
بالعلقات  ير�شى  اأن  ميكن  ال  ق��وة 
املتحدة  ال������والي������ات  االإق����ل����ي����م����ي����ة. 

ع���ن ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ����ش���واء من 
االقت�شادية  اأو  ال�شيا�شية  الناحية 
اأو الع�شكرية.    وب�شرف النظر عن 
دول االحتاد االأوروبي، فاإن الواليات 
التجاري  ال�������ش���ري���ك  ه����ي  امل���ت���ح���دة 
ال���رئ���ي�������ش���ي ل���ل���ع���دي���د م�����ن ال������دول 

االأوروبية، وعلى راأ�شها فرن�شا.
وال�شوق  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��وق  ان     
اأكر �شوقني عامليني،  االأوروبية هما 

بني اأغنى كتلتني على هذا الكوكب.
اق��ت�����ش��ادي��ة مميزة  اإن���ه���ا ع���لق���ة     
ثقافية  بعلقة  مقرتنة  واأ�شا�شية، 

وا�شرتاتيجية.
فاإن  الدفاعية،  اجلبهة  على  اأم��ا      
االأمريكية  احل��م��اي��ة  على  االع��ت��م��اد 
للدول  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ب��ك��ث��ري  اأرخ���������س 
احلماية  مت���وي���ل  م����ن  االأوروب������ي������ة 
اخل��ا���ش��ة ذات���ّي���ا. ف��رن�����ش��ا ه���ي القوة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��وح��ي��دة يف 

رو�شيا  “با�شتثناء  ال��ق��اري��ة  اأوروب�����ا 
ب��ال��ط��ب��ع، ل��ك��ن ه���ذه االأخ�����رية حتتل 

الف�شاء االأورا�شي«.
   *اقت�شادًيا، بف�شل �شوقه الداخلي، 
ما مدى حاجة االحتاد االأوروبي اإىل 
املتحدة  وال��والي��ات  اخلارجي  العامل 

على وجه اخل�شو�س؟
ال��ت��ج��ارة لي�شت  ب��ري��ت:     - �شرييل 
عر  للعلقة  اأ�شا�شية  رك��ي��زة  فقط 
ا اأحد حمركات  االأطل�شي، وامنا اأي�شً
اأكرث  متثل  الأن��ه��ا  العاملي  االقت�شاد 
العاملية  التجارة  من  باملائة   40 من 
 8 ت���وف���ر  اأن����ه����ا  ك���م���ا   .2021 ع�����ام 
غاية  ويف  ع���م���ل،  ف���ر����ش���ة  م���لي���ني 
ا�شتقلليتها  ول�������ش���م���ان  ال���ت���ن���وع. 
اال�شرتاتيجية يف املجاالت الع�شكرية 
املعلومات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��خ��ل��ي عن  اإىل  اأوروب������ا  ال حت��ت��اج 
الواليات  اإىل  وواردات���ه���ا  ���ش��ادرات��ه��ا 

اليوم خيبة الأمل قوية يف باري�ص اأو برلني، 
لكنها ل ميكن اأن ُترتجم اإىل وعي اأوروبي عام

لقد حان الوقت لكي يدرك الأوروبيون اأن 
احلرب الباردة قد انتهت منذ ثالثني عاًما

كلما زاد اعتماد الأوروبيني على 
الوليات املتحدة قّل اعتمادهم على اأنف�سهم

عندما يتعلق الأمر بـ »احلاجة لأمريكا«، يجب التمييز بني الرتهان غري العقلين واأوجه التقارب احلقيقية

  بايدن يف جولة اأوروبية ثانية

اإىل اأي مدى ترتهن اأوروبا وفرن�سا حًقا اإىل العّم �سام...؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

عند  كــربى.  اأوروبــيــة  جولة  يف  بايدن  جو  انطلق      
انتخابه اأثار الآمال يف ا�صتعادة �صهر الع�صل بعد رئا�صة 
ترامب، لكن الأ�صهر الع�صرة الأوىل من حكمه اأ�صعفت 

تلك الآمال.

الدرا�صات  معهد  يف  املحا�صر  الأ�صتاذ  بريت،  �صرييل     
الباحث  اأوليفييه  وجــريالــد  باري�ص،  يف  ال�صيا�صية 
يفككان  باأوروبا،  والأمن  ال�صت�صراف  معهد  يف  امل�صارك 
ملوقع “اتلنتكو” طبيعة وواقع العالقة الإ�صكالية بني 
اأوروبا والوليات املتحدة وكيف يجب اأن تكون. ويف ما 

يلي ترجمة لهذا احلوار املزدوج مع الباحثني:

   *بداأ جو بايدن جولة دبلوما�صية جديدة يف اأوروبا. 
وكما كتب جيل باري�ص يف �صحيفة لوموند، “ ب�ّصر جو 
لكنها عودة بطيئة  الأمريكية،  الزعامة  بعودة  بايدن 

يف الظهور”. 
ــاد الأوروبـــــي لــقــبــول فكرة  ــالحت ــل هـــذه فــر�ــصــة ل ه
الن�صحاب الأمريكي الالمبايل من القارة العجوز؟ وما 

مدى قوة خيبة الأمل بعد 10 اأ�صهر من رئا�صة بايدن؟
   - �صرييل بريت: يف عام واحد، انتقل الأوروبيون من 
احلما�ص املفرط اإىل املرارة اليائ�صة من رئا�صة بايدن. 
يف خريف عام 2019، متنى الأوروبيون بكل جوارحهم 
انتخاب جو بايدن �صد الرئي�ص املنتهية وليته دونالد 

ترامب.
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 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ٦٢8٢7 بتاريخ: ٠8/٠8/٢٠٠4
امل�شجلة بالرقم: ٥47٦٦ بتاريخ: ٢٦/٢٠٠٥/٠7

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ٦٣9١١ بتاريخ: ٢9/٠9/٢٠٠4
امل�شجلة بالرقم: ٦٣9١١ بتاريخ: ٢٠٠٦/٠٦/٠7

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١٥7٣ بتاريخ: ١7/١99٣/٠8
امل�شجلة بالرقم: ١٥7٣ بتاريخ: ١99٥/١٠/٢١

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١٥7879 بتاريخ: ٢٠١١/٠٥/٣٠

امل�شجلة بالرقم: ١٥7879 بتاريخ: ٢٠١٣/٠٢/٢٦
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل :٢٠٢١/١٠/٢8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١٦٣٣٥4 بتاريخ: ٢٠١١/١٠/٠٥

امل�شجلة بالرقم: ١٦٣٣٥4 بتاريخ: ٢٠١٣/٠٣/٢٥
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١٦9٦ بتاريخ: ٢٣/١99٣/٠8
امل�شجلة بالرقم: ١٦9٦ بتاريخ: ١99٥/٠٢/١٦

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:   واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٢١
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 7٢9٦٣ بتاريخ: ٠7/٢٠٠٥/٠9
امل�شجلة بالرقم: ٦١٢٥٢ بتاريخ: ١١/٢٠٠٦/٠7

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١٣٣4٢9 بتاريخ: ٠8/٠9/٢٠٠9

امل�شجلة بالرقم: ١٣٣4٢9 بتاريخ: ٢٠١٠/١٢/١٣
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١٥44٦ بتاريخ: ١99٦/٠٣/٢٥
امل�شجلة بالرقم: ١٥44٦ بتاريخ: ١99٦/١٢/٢8

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١٥449 بتاريخ: ١99٦/٠٣/٢٥
امل�شجلة بالرقم: ١٥449 بتاريخ: ٠١/١٦/١997

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١7٠١7٦ بتاريخ: ٢٠١٢/٠٣/٠٦

امل�شجلة بالرقم: ١7٠١7٦ بتاريخ: ٠٣/٢٠١٣/٠4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١8١٠4١ بتاريخ: ٢٠١٢/١٠/٢٣

امل�شجلة بالرقم: ١8١٠4١ بتاريخ: ٠٦/١٦/٢٠١4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١8١474 بتاريخ: ٢٠١٢/١١/٠٥

امل�شجلة بالرقم: ١8١474 بتاريخ: ١7/٠8/٢٠١4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١8٢٦١٢ بتاريخ: ٢٠١٢/١١/٢7

امل�شجلة بالرقم: ١8٢٦١٢ بتاريخ: ٠٦/١8/٢٠١4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ١88٥٢٠ بتاريخ: ٢٠١٣/٠٣/١7

امل�شجلة بالرقم: ١88٥٢٠ بتاريخ: ٢٠/٠7/٢٠١4
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٢١4٣8٦ بتاريخ: ١٣/٠7/٢٠١4

امل�شجلة بالرقم: ٢١4٣8٦ بتاريخ: ٢٠١٥/٠٢/٢4
 باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:   واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٢4١٥4٢ بتاريخ: ٢٠١٥/١٠/١١

امل�شجلة بالرقم: ٢4١٥4٢ بتاريخ: ١١/٢٠١٦/٠8
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٣
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : ٢٠٢١/١٠/٢8
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: ٢4١٥4٣ بتاريخ: ٢٠١٥/١٠/١١

امل�شجلة بالرقم: ٢4١٥4٣ بتاريخ: ١١/٢٠١٦/٠8
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س ٦٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٥
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل :٢٠٢١/١٠/٢8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
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عربي ودويل

•• الفجر -خرية ال�شيباين
   مايو 2020، األقى فريق من ال�صرطة القب�ص على 
اإبالغ  بعد  مينيابولي�ص  �صوارع  اأحد  يف  اأ�صود  رجل 
دقائق  وبعد  مزيفة.  بنقود  فواتري  دفع  عن  بقّال 
فلويد،  جــورج  لفظ  والعذاب،  الت�صّرع  من  طويلة 
�صرطي  ركبة  حتت  اأنفا�صه  م�صلحا،  يكن  مل  الــذي 
على  و�صغط  اأر�صا  ثّبته  �صوفني،  ديريك  اأبي�ص، 
املوقوف  منا�صدة  رغم  تقريبا  دقائق  لت�صع  رقبته 
انه �صيموت، وترديده كلمات “ل اأ�صتطيع التنف�ص”، 

دون اأي رد فعل من رجال الزي الأزرق من حوله.

اقرتاح مثري للجدل والنق�صام:

تفكيك ال�سرطة، قد يتم تنفيذه قريًبا يف مينيابولي�س...!
ُطلب من �صكان البلدة التي قتل فيها جورج فلويد الت�صويت على هذه امل�صاألة يف 2 نوفمرب

و���ش��رع��ان م��ا حت��ول��ت ك��ل��م��ات فلويد 
اإىل �شعار يرفع يف االحتجاجات التي 

تطالب بالعدالة والتغيري.  
   �شور ه��ذا االع��ت��ق��ال ال��ق��ات��ل، التي 
امل����ارة، ���ش��رع��ان م��ا انت�شرت  ���ش��وره��ا 
العامل.  و�شدمت  اله�شيم  يف  كالنار 
االأوىل  ال��ف�����ش��ي��ح��ة  ت��ك��ون  ان  ودون 
ق�شوة  اأث����ارت  االأم��ري��ك��ي��ة،  لل�شرطة 
الطويلة،  ف��ل��وي��د  وم��ع��ان��اة  ���ش��وف��ني، 
م��وج��ة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة م���ن الغ�شب 
املتحدة.  ال����والي����ات  يف  واال����ش���ت���ي���اء 
وب�شرعة كبرية، نزل مئات االآالف من 
الكرى  املدن  �شوارع  اإىل  االأ�شخا�س 
للتعبري عن  ال��ب��لد  اأن��ح��اء  يف جميع 
غ�����ش��ب��ه��م م����ن ����ش���ل���وك ومم���ار����ش���ات 
بالعن�شرية  وال��ت��ن��دي��د  ال�����ش��رط��ة، 
املوؤ�ش�شة.  على  ت��وؤث��ر  التي  املنهجية 
ال�����ش��ود مهّمة،  وع����ادت ح��رك��ة ح��ي��اة 
التي ظهرت عام 2013، اإىل واجهة 
االحتجاج.  زم����ام  وت���ول���ت  ال�����ش��اح��ة، 
قام  االنتخابية،  احلملة  خ�شم  ويف 
الرئي�س دونالد ترامب ب�شكب الزيت 
على النار، بينما وعد جو بايدن باأنه 
اإىل  اإذا و�شل  �شيحاول تغيري االأمور 
ال�����ش��ل��ط��ة.    م��ن ج��ان��ب النا�شطني 
وامل�شوؤولني املنتخبني االأكرث تطرفاً، 

متويل  “اأوقفوا  م���ط���ل���ب:  ظ���ه���ر 
يعني  وال�����ذي  ح��ل��ه��ا،  اأو  ال�شرطة” 
تقلي�س اأموال قوات ال�شرطة املحلية 
ال�شتثمارها يف مكان اآخر اأو لتفكيك 

اخلدمات بالكامل.
   بعد اأكرث من عام بقليل من ظهوره، 
�شيتم الت�شويت على هذا االقرتاح يف 
2 نوفمر. و�شيقرر  مينيابولي�س يف 
�شيمررون  ك���ان���وا  اإذا  م���ا  ال��ن��اخ��ب��ون 
ت��ع��دي��ًل ع��ل��ى م��ي��ث��اق امل��دي��ن��ة اأم ال 
ونطاق  يحد من حجم  اأن  �شاأنه  من 
ويثري  فيها.  ال�شرطة  جهاز  وت��اأث��ري 

هذا الت�شويت عدة اأ�شئلة.

ماذا �صيحدث اإذا 
مت اعتماد التعديل؟

�شرطة  ق�����ش��م  ا����ش���ت���ب���دال  ���ش��ي��ت��م     
العامة  ال�شلمة  ب��اإدارة  مينيابولي�س 
ال���ت���ي ���ش��ت��ك��ون م�������ش���وؤول���ة ع����ن دمج 
وظ��ائ��ف��ه��ا االأم��ن��ي��ة يف م��ق��ارب��ة اأكرث 

�شمواًل لل�شحة العامة.
   و�شيختفي احل��د االأدن���ى م��ن عدد 
االع�����وان ل��ك��ل ���ش��اك��ن ال����ذي تتطلبه 
البع�س  ا���ش��ت��ب��دال  و���ش��ي��ت��م  امل��دي��ن��ة، 
م��ن��ه��م ب��اأخ�����ش��ائ��ي��ني اج��ت��م��اع��ي��ني اأو 
مديري  اأو  العقلية  ال�شحة  خ���راء 

اإع�����ادة تخ�شي�س  وي��ج��وز  االأزم������ات. 
جزء من االأم��وال املخ�ش�شة خلدمة 

ال�شرطة خلدمات بلدية اأخرى.
   اأخرًيا، �شيخ�شع هذا الكيان اجلديد 
ملراقبة اأكرث دميقراطية الأنه �شيكون 
ولي�س  البلدي  املجل�س  اأم��ام  م�شوؤواًل 
فقط اأمام رئي�س البلدية، حيث يكون 
االأول اأكرث متثيًل لتنوع ال�شكان من 
االأخ��ري. واإذا كانت االإجابة بنعم هي 
ميثاق  تعديل  ف�شي�شبح  االأغ��ل��ب��ي��ة، 
امل��دي��ن��ة ���ش��اري امل��ف��ع��ول ب��ع��د ثلثني 

يوًما من االقرتاع.

ما راأي الأمريكيني ال�صود 
املقيمني يف مينيابولي�ص؟

ال�����ش��رط��ة مو�شوع  ق�����ش��م  ت��ف��ك��ي��ك     
يقرتب.  والت�شويت  للغاية  ح�شا�س 
للراأي  حديث  ا�شتطلع  اأظ��ه��ر  وق��د 
تريبيون  ����ش���ت���ار  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأج����رت����ه 
امل��ح��ل��ي��ة، وج���ود اإح��ج��ام م��ع��ني داخل 
الذي  امل�شروع  االأ���ش��ود جت��اه  املجتمع 
تقرتحه البلدية )42 باملائة مقابل 
ومعار�شة  معار�شني(  باملائة   49  /
ال�شرطة  اع���وان  ع��دد  لتقلي�س  كلّية 
باملائة   75  - م��ق��اب��ل  ب��امل��ائ��ة   14(
على  ذل����ك،  تف�شري  ومي��ك��ن  ����ش���ده(. 
املتزايدة  باالأهمية  اخل�شو�س،  وجه 
ل�شكان  باالأمن  املتعلقة  للمو�شوعات 

االأحياء املحرومة يف مينيابولي�س.
ميني�شوتا،  والي����ة  يف  ال���واق���ع،  يف     
ك���م���ا ه����و احل�������ال يف ب���ق���ي���ة ال����ب����لد، 
ت��ت��زاي��د اجل���رمي���ة وق���د و���ش��ل��ت اإىل 
ويعتزم   .2020 ع��ام  قيا�شية  اأرق���ام 
االأحياء  �شكان  م��ن  وه��و  ب��ورت��ر،  اإي���ا 
“اأعتقد  �شده:  الت�شويت  ال�شمالية، 
اأكرث عر�شة  ال�شود هم  الناخبني  اأن 

على اأن االأمور ال ت�شري على ما يرام، 
واأنه يجب اأن حتدث تغيريات عميقة. 
“مل نعد نريد فقط الرجال البي�س 
يتدخلون  امل��ف��ت��ول��ة  ال��ع�����ش��لت  ذوي 

   ومع ذلك، هناك عن�شر واحد متفق 
مهما  مينيابولي�س،  �شكان  بني  عليه 
ال�شلبية  ال�شورة  ب�شرتهم:  لون  كان 
العظمى  الغالبية  ت��واف��ق  لل�شرطة. 

لل�شعور باآثار نق�س خدمات ال�شرطة. 
الأننا  علينا،  ه��ذا  تختروا  ال   ”...“
من  اأواًل”.  ت�����ش��رًرا  االأك����رث  �شنكون 
النا�شط ب�شدة  جهته، دون �شامويل، 

يف  ا  اأي�شً يعي�س  االإ���ش��لح،  ه��ذا  �شد 
�شمال املدينة وي�شارك نف�س خماوف 
واملجتمعات  ال�شود  “اأحياء  ب��ورت��ر: 

الفقرية �شتدفع الثمن«.

ال�شباب  ويذبحون  وح�شية،  بطريقة 
ال�شود يف ال�شوارع واح��ًدا تلو االآخر. 
“...” نحن بحاجة اإىل رجال �شرطة 
ويخدمون  ال�������ش���ود،  ح��ي��اة  ي���ق���درون 
يعر�س  واحرتام”،  بكرامة  املجتمع 

�شامويل.

انتخابات حتت املجهر
حملية،  اال����ش���ت�������ش���ارة  اأن  ورغ������م     
تقريًبا.  وط���ن���ي  ب��ع��د  ذات  اأن���ه���ا  اإال 
االأخرى،  امل���دن  م��ن  العديد  ط��رح��ت 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، فكرة  االأغ��ل��ب��ي��ة  ذات 
ت��ف��ك��ي��ك ق�����وات ال�����ش��رط��ة ب��ع��د وف���اة 
ج��ورج فلويد. يف الوقت احل��ايل، مل 
العملية،  نهاية  اإىل  منها  اأي  ي�شل 
ب��ل اإن ع��ددا هاما ت��راج��ع م��ن خلل 
يف  ال��زي��ادة  ملواجهة  امليزانيات  تعزيز 
خا�س  ب�شكل  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  اجل��رمي��ة 

على املدن الكرى.
   كما اأن هذا النوع من االقرتاحات 
ي����ث����ري االن����ق���������ش����ام داخ���������ل احل������زب 
ال��دمي��ق��راط��ي، وح��ت��ى داخ���ل جناحه 
التنبوؤ  راهنا  ال�شعب  من  الي�شاري. 
املقرتح،  ف�شل  اإذا  ول��ك��ن  بالنتيجة، 
ن��ه��اي��ة حركة  اإىل  ذل���ك  ي�����ش��ري  ف��ق��د 

“وقف متويل ال�شرطة«.
�شتتابع  “نعم”،  اإذا فازت     باملقابل، 
االإعلم  وو�شائل  ال�شيا�شية  االأح��زاب 
والنا�شطون هذه التجربة عن كثب. 
لكن هناك م�شكلة، مل يتحدث عنها 
تظهر  اأن  مي��ك��ن  االآن،  ح��ت��ى  اأح�����د 
ن��ت��ي��ج��ة اال���ش��ت�����ش��ارة: م����اذا ل���و كانت 
ت���ت���ط���اب���ق مع  ن��ت��ي��ج��ة االق���������رتاع ال 
ال�شود  االأمريكيني  غالبية  ت�شويت 

املقيمني يف مينيابولي�س؟
عن �صالت اف ار

مقتل فلويد فجر الغ�شبتفكيك اجلهاز يف م�شلحة من؟

ــل املــقــرتح  ــص ــ� ف
اإىل  ــري  ــص ــ� ــي ــص �
حركة  ــة  ــاي ــه ن
»وقـــــف متــويــل 
الــــ�ــــصــــرطــــة«، 
وجناحه �صي�صع 
الــــتــــجــــربــــة 
ــر ــه ــج حتـــــت امل

مقرتح يثري النق�سام داخل احلزب الدميقراطي، وحتى داخل جناحه الي�ساري

الف�شل يعني نهاية احلركة الفتة حتمل عبارة -اأوقفوا متويل ال�شرطة- يف مظاهرة �شد عنف ال�شرطة والعن�شرية

 اأول ظهور علني للقائد الأعلى الغام�س لطالبان 
ي�شمع �شوت املل اخوند زادة ب�شكل غري وا�شح وهو يتلو اأدعية.

طالبان ومن  “�شهداء”  اأرواح  ي�شلي خ�شو�شا على  ي�شمه وهو  كما 
اأج���ل جن���اح م�����ش��وؤويل االإم�����ارة االإ���ش��لم��ي��ة ال��ذي��ن “مُيتحنون” يف 
م�شوؤولياتهم اجلديدة كقادة الأفغان�شتان منذ منت�شف اآب/اأغ�شط�س. 
ويقول “جزى اهلل خريا �شعب اأفغان�شتان الذي قاتل  طيلة ع�شرين 

عاما«.
وبا�شتثناء ر�شائل �شنوية نادرة خلل االأعياد االإ�شلمية، كان القائد 

االأعلى لطالبان يلتزم اأكر قدر من التكتم ب�شاأن �شخ�شيته.
اأح��د يعرف مكان  يكن  ال��ب��لد، مل  م��ن  االأم��ريك��ي  االن�شحاب  وحتى 

وجوده اأو ما اإذا كان ال يزال على قيد احلياة.
ووّزعت حركة طالبان �شورة واحدة فقط له يظهر فيها بلحية رمادية 

•• كابول-اأ ف ب

قال  ال��ذي  زادة  اأخوند  اهلل  هبة  امل��ل  لطالبان  االأعلى  القائد  �شارك 
باك�شتان، يف جتمع  اإن��ه خمتبئ يف  االآخ��ر  والبع�س  قتل  اإن��ه  البع�س 
يف مدر�شة قراآنية م�شاء ال�شبت يف قندهار بجنوب اأفغان�شتان يف اأول 
طالبان  حكومة  اأعلنت  كما   ،2016 يف  تعيينه  منذ  له  علني  ظهور 

اأم�س االأحد.
وقالت حكومة طالبان يف ر�شالة االأحد اإن “اأمري املوؤمنني ال�شيخ هبة 
اهلل اأخوند زادة ظهر يف جتمع كبري يف مدر�شة دار العلوم احلكيمية 
ال�شهرية وحتدث ملدة ع�شر دقائق اإىل اجلنود والتلميذ البوا�شل”. 

واأرفقت احلكومة اإعلنها بت�شجيل �شوتي لتاأكيد املعلومات.
وذكر م�شدر حملي اأن املل اخوند زادة و�شل اإىل هذه املدر�شة القراآنية 
يف قندهار مبوكب من �شيارتني حتت حرا�شة م�شددة جدا، ومل ُي�شمح 
بالتقاط اأي �شورة له. ويف هذا الت�شجيل ال�شوتي الذي مت توزيعه، 

ومعتمرا عمامة. واخوند زادة مل يكن معروفا ن�شبيا قبل اأن يتوىل يف 
ُقتل  ال��ذي  اأخ��رت حممد من�شور  2016 قيادة احلركة خلفا للمل 
يف �شربة لطائرة م�شرية اأمريكية يف باك�شتان. وكان مهتما بال�شوؤون 

الق�شائية والدينية اأكرث من امل�شائل الع�شكرية.
الب�شتون يف  ارا�شي  قلب  قندهار  املتحدر من  الدين  رجل  كان جنل 
داخل  كبري  بنفوذ  يتمتع  ط��ال��ب��ان،  ح��رك��ة  وم��ه��د  اأفغان�شتان  ج��ن��وب 

احلركة قبل تعيينه قائدا لها. وكان يتوىل اإدارة نظامها الق�شائي.
وب�شفته “القائد االأعلى”، يتوىل اأخوند زادة م�شوؤولية احلفاظ على 
الوحدة داخل احلركة االإ�شلمية، وهي مهمة معقدة اإذ اإن �شراعات 

داخلية اأحدثت �شرخا يف احلركة  خلل ال�شنوات االأخرية.
�شّكلت  عندما  اأيلول/�شبتمر  من  ال�شابع  اإىل  له  ر�شالة  اآخ��ر  وتعود 

يف  االإ���ش��لم��ي��ة  ال�شريعة  بتطبيق  طالبها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  احلكومة 
�شوؤون الدولة.

وكانت حركة طالبان اأعلنت يف اأيلول/�شبتمر اأن قائدها االأعلى يقيم 
“منذ البداية” يف قندهار بعدما التزمت ال�شمت لفرتة طويلة ب�شاأن 

مكان وجوده. واأكدت حينذاك اأنه �شيظهر “قريبا علنا«.
االربعاء  بر�س  فران�س  لوكالة  وف��ا  يو�شف  امل��ل  قندهار  حاكم  وق��ال 
ال��و���ش��ع يف  م��راق��ب��ة  م��ع��ه ح���ول  اج��ت��م��اع��ات منتظمة  ن��ع��ق��د  “نحن 

افغان�شتان وطريقة اإدارة حكومتنا«.
افغان�شتان  اإم��ارة  الن�شائح لكل قادة  “يعطي  زادة  اأن اخوند  واأ�شاف 
كانت  “اذا  اأن��ه  موؤكدا  ون�شائحه”،  قواعده  نتبع  ونحن  اال�شلمية 

حكومتنا حترز تقدما فذلك ب�شبب ن�شائحه«.
ومت تنظيم “ندوة” يف مكان �شري وجمعت م�شوؤولني كبار من حركة 
طالبان ا�شتمرت اأياما منذ اجلمعة يف قندهار، وفق ما اأفاد مرا�شل يف 

وكالة فران�س بر�س.

يخ�سى كثريون اأن تدفع اأحياء ال�سود واملجتمعات الفقرية الثمن

املجموعة احلاكمة تتهم املعار�سة بتدمري مدينة يف بورما  •• بانكوك-اأ ف ب

باإ�شعال  لهم  مناه�شني  مقاتلني  ب��ورم��ا  يف  احلاكمون  الع�شكريون  اتهم 
للمنظمة غري احلكومية  مكتبا  ت�شم  البلد  غ��رب  دم��ر مدينة يف  حريق 

“�شايف ذي ت�شيلدرن” “اأنقذوا االأطفال«.
وكانت و�شائل اإعلم حملية و�شهود عيان ذكروا  اأول اأول اأم�س اجلمعة اأن 
القوات امل�شلحة للمجموعة الع�شكرية ق�شفت بلدة ثانتلنغ يف والية ت�شني 

)غرب( بعد مواجهة مع قوات حملية للدفاع الذاتي.
�شكانها  ع��دد  يبلغ  التي  املدينة  ذل��ك  بعد  اج��ت��اح  حريقا  اإن  ال�شكان  وق��ال 
املنازل واملباين االأخ��رى مبا يف ذلك مكتب  7500 ن�شمة، ودم��ر ع�شرات 
الرئي�شي  اأ�شدره مقرها  بيان  اأكدت ذلك يف  التي  املنظمة غري احلكومية 

ا�شم  تامتاداو”  ولي�س  )املدينة(  اأحرقت  التي  ال�شعبي هي  الدفاع  “قوات 
املجموعة  اإىل  املوجهة  االتهامات  بذلك  نافيا  البورمية،  امل�شلحة  القوات 

احلاكمة.
لكنهم  النار  اإطلق  وقف  وم�شوؤولينا حاولوا  االأمنية  “قواتنا  اأن  واأ�شاف 
مو�شحا اأن جنديا  ف�شلوا الأن قوات الدفاع ال�شعبي هذه كانت تهاجمهم”، 

بورميا ُقتل.
ومل تتمكن وكالة فران�س بر�س من التحقق من هذه املعلومات يف املنطقة 

يف لندن.
وحتدثت املجموعة الع�شكرية يف بيان ال�شبت عن تدمري كني�شتني و�شبعني 
وراء  بالوقوف  ال�شعبي  الدفاع  ق��وات  متهمني  ثانتلنغ،  يف  بنريان  منزال 

احلريق.
معار�شو  �شكلها  مواطنني  ميلي�شيا  وهي  ال�شعبي  الدفاع  ق��وات  وتخو�س 

اجلي�س، حرب ع�شابات ب�شكل رئي�شي يف الريف.
اإن  حملية  اإع���لم  لو�شائل  ت��ون  م��ني  زاو  الع�شكريني  با�شم  الناطق  وق��ال 

النائية.
وفر معظم �شكان ثانتلنغ من بلدتهم خلل ا�شتباكات ال�شهر املا�شي، عر 

كثريون منهم احلدود اإىل الهند.
كانت  املدينة  اأن  اجلمعة  بيان  ت�شيلدرن” يف  ذي  “�شايف  منظمة  وذك��رت 
اأن طاقمها غادر  مو�شحة  الق�شف،  بداأ  كبري” عندما  حد  اإىل  “مهجورة 

املنطقة بعد اأعمال عنف �شابقة.
وعرت املنظمة عن قلقها ب�شاأن م�شري ع�شرين طفل ما زالوا يف ثانتلنغ، 
االأزم����ة يف  “تفاقم  دل��ي��ل على  االأخ����رية ه��ي  امل��ع��ارك  اأن ه��ذه  اإىل  م�شرية 

بورما«.
وت�شهد بورما حالة من الفو�شى منذ االنقلب الع�شكري يف �شباط-فراير 

الذي اأعقبه قمع �شر�س.

يدعو امل�شاركون يف االحتجاجات التي اأعقبت مقتل فلويد بو�شع حد لعنف ال�شرطة
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تنازل/ بيع
اإعلن 

حيث اأن ال�شيد : حممد متعب �شامل بالعامري الكتبي – اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  الذيد(  ريف  )بقالة  جتارية 
– اماراتي اجلن�شية  الكتبي  بالعامري  ال�شيد : حممد متعب �شامل  ان  )116295( حيث 
الذيد((  ريف  ))بقالة  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
هندي   - امبيل  فاليابار  ماما�شان  امبيل  فاليابار  عزيز   : ال�شيد  اإىل   )%100( البالغة 

اجلن�شية ، تنازل �شاحب الرخ�شة الخر. 
 2013 ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك 

عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
MOJAU_2021- 0029777 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
حيث اأن ال�شيد : وحي�د ان�شاري – نيبال اجلن�شية ميلك الرخ�شة جتارية )ا�شلم ان�شاري 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  الغذائية(  املواد  لتجارة 
)782054( حيث ان ال�شيد: وحيد ان�شاري – نيبال اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))ا�شلم ان�شاري لتجارة املواد الغذائية(( البالغة 

)50%( اإىل ال�شيد : ا�شلم ان�شاري - نيبال اجلن�شية ، تنازل �شاحب الرخ�شة الخر. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك 

عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
MOJAU_2021- 0029857 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بالن�شر • اعلن 

اجلن�شية:   - ال�شويدي  العاجل  عبداهلل  نا�شر  جمعه  ال�شيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن   •
 : ال�شيد  اإىل  البالغة )100%(  وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  ، يرغب يف  االإمارات 
باأمارة  تاأ�ش�شت  القمة(  )كافترييا  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الهند   : اجلن�شية   - كونداتيل  ابراهيم 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )510031( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة،  

تعديلت اخرى: • تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية ( اىل )وكيل خدمات(
وكيل خدمات • تغيري 

2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8762(

املنذرة / جي �شي ا�س جرمن الأعمال اخلر�شانة �س.ذ.م .م
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املنذر اإليها االأوىل / �شوبا للهند�شة واملقاوالت )�س .ذ .م(
املنذراليه الثاين/ بيبينك�شاندرا كهو�شالدا�س روهيت - هندي اجلن�شية.

)جمهول حمل االقامة(
 168،885،79 البالغ قدرها  بذمتكم  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرعة  تنذركم  املنذرة  فاإن 
درهم يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإنذار ويف حال اإنتهاء املدة وعدم ال�شداد 
فاإن املنذرة �شت�شطر اىل رفع عري�شة اأمر اأداء �شدكم الإلزامكم بالت�شامن فيما بينكما ب�شداد 
مبلغ وقدره 168،885،79 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 

حتي متام ال�شداد ف�شل عن الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماه. 
مع حفظ كافة حقوق املخطر االأخرى ،،، 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
انذار قانوين عن طريق كاتب العدل  

رقم )2021/8800(
 P05394512 / مقدم من املنذر / خالد علي جابر الكريبي املري – اجلن�شية / الكويت – ويحمل جواز �شفر رقم

وميثله املحامي / حممد عبد اهلل الريكي – اجلن�شية / االمارات العربية املتحدة مبوجب الوكالة امل�شدقة لدي كاتب العدل بامارة 
 / – اجلن�شية  رزق  احمد  حممد  ال�شناوي   / اال�شتاذ  وميثله   -  21/12/2020 بتاريخ  دبي حتت رقم / 215440/1/2020 

م�شري - مبوجب الوكالة امل�شدقة حتت رقم 1538/1/2021 كاتب العدل بتاريخ 4/1/2021
�شد - املنذر اليه / ريا�س كاكانومال ابو بكر كاكانومال - اجلن�شية / هندي - ويحمل جواز �شفر رقم / N9661896 -  الرقم املوحد 
/ 62116908 العنوان / دول�ة االم�ارات العربية املتح�دة - ام�ارة دب�ي - منطقة الور�ش�ان - فيل رق�م )10( - ه�اتف متح�رك رق�م / 

 riyaspoonoor2@gmail.com  / االلكرتوين  الريد   -  0508119911  -  0503698359
مبلغ وقدره )7000 دينار  عن  عبارة  ه�و  م�ا  املنذر  من  اليه  املنذر  ا�شتلم  -حيث انه مبوجب اي�شال امان�ة م�وؤرخ 21/12/2019 
كويتي ( هد مبوجب هذا االي�شال ان هذا املبلغ بذمته علي �شبيل االمانة. وتعهد برده للمنذر حني طلبه واذا تاخر يف �شداده يكون 
املبل�غ  ورد  ب�اداء  الي�ه  املن�ذر  املن�ذر طال�ب  ان  - وحي�ث  ذلك.  املرتتبة علي  واملدنية  امل�شوؤوليات اجلنائية  كافة  وم�شوؤوال  خائنا للمانة 
امل�ذكور بعالي�ه م�رارا وتكرارا بالطرق الودي�ه اال ان املن�ذر الي�ه امتنع عن اداء ورد و�شداد املبلغ املذكور ومل يجد منه املنذر �شوي املماطلة 
والت�شويف. - ومل�ا ك�ان ذل�ك وك�ان ي�ح�ق للمن�ذر توجي�ه ه�ذا االنذار ال�ي املن�ذر الي�ه ي�ن�ذره مبوجب�ه ب�ش�رعة اداء ورد و�شداد املبلغ املذكور 
بعالي�ه بواق�ع مبل�غ وقدره )7000 دين�ار ك�ويتي( او م�ا يع�ادلهم بال�درهم االم�اراتي ، باال�شافة ال�ي الفوائ�د القانوني�ة بواق�ع 12% 
م�ن ت�اريخ ا�شتحقاقها وحت�ي مت�ام ال�ش�داد م�ع التع�وي�س وذل�ك ف�ي م�وع�د غايت�ه خم�ش�ة اي�ام م�ن ت�اريخ ت�شلمه ه�ذا االنذار واال �شي�شطر 

املنذر ا�شفا ايل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �شده. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/8733(
املنذر / بنك االمارات دبي الوطني

/ �شركة مايكرو�شول العاملية ذ.م.م  املنذر اليهم 
/ �شتيا �شاي كريان تور الباتي تور الباتي   

/ كماال �شودا راين  
بهذا يكلف املنذر املنذر اليهم باأداء مبلغ 8،331،050،68 درهم )ثمانية ملين 
خلل  فل�س(،  و�شتون  ثمانية  درهم  وخم�شون  الف  وثلثون  وواحد  وثلثمائة 
لل�شري  املنذر  �شي�شطر  واال  االنذار،  ن�شر هذا  تاريخ  ايام من  اق�شاها خم�شة  مدة 
باأي  مطالبتكم  يف  حقه  حفظ  مع  املذكور  باملبلغ  اداء  امر  ا�شت�شدار  اإجراءات  يف 

م�شاريف يتكبدها يف �شبيل ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8766(

املنذر : م�شرف ابوظبي االإ�شلمي - �س.م. ع - االإمارات 
املنذر اإليه : حممد خمي�س حممد �شاملني امل�شماري - اجلن�شية االإمارات

املو�شوع :- يوجه املنذر هذا االإنذار اإىل املنذر اإليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�شرورة 
واأربعة  وخم�شمائة  األفا  وثمانون  واإثنان  وثلثمائة  مليون   1.382.594.06 مقداره  مبلغ  �شداد 
وت�شعون درهما و�شتة فلو�س نتيجة تخلفه عن �شداد االأق�شاط امل�شتحقه عن اإتفاقية تعديل االأق�شاط 
املوقعة بني املنذر واملنذر اليه بتاريخ 7/3/2019 باالإ�شافه ايل مبلغ 20،000 درهم )ع�شرون األف 
درهم( تعوي�س عن االأ�شرار واخل�شائر التي تكبدها امل�شرف ملا فاته من ك�شب وما حلقه من خ�شاره 
اأن هذا االإنذار هو تكليف بالوفاء  اأيام من تاريخ ت�شلم هذا االإنذار باعتبار  وذلك خلل )5( خم�شة 
طبقا لن�س املادة 63 من اللئحة التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية ويف حالة عدم ال�شداد يف املهلة 
بن�س  املقرر  اإقت�شاءا حلقه  اللزمة  القانونية  االإجراءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �شي�شطر  املحددة 

القانون وعن طريق املحكمة املخت�شة . مع حفظ كافة حقوقه االأخرى دون ح�شر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8781(

املنذر / احمد �شليم متوه حممد اجلنيبي
املنذر اليهم : 1 - �شركه تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد - منطقه حره )اوف�شور(

)ذ.م.م( العقاريه  للو�شاطه  �شون  �شركه   -  2
اجلن�شيه – ب�شفته حمرر ال�شيكات ومدير املنذر اليها الثانيه – �شعودي  خان  اف�شل  �شردار  في�شل   -3

املو�شوع : تكليف بالوفاء مببلغ 605،000،00 )�شتمائه وخم�شه اآالف درهم مع الفائده القانونيه بواقع 
وحتى ال�شداد التام(  2017/12/15 يف  احلا�شل  اال�شتحقاق  تاريخ  9%من 

تكليف  البالغ  و  املرت�شد بذمتكم  املبلغ  �شداد  نكلفكم وتنذركم ب�شرورة  املوكلني  نيابة عن  فاإننا   ، و عليه 
بالوفاء مببلغ  605،000،00 درهم )�شتمائه و خم�شه اآالف درهم مع الفائده القانونيه بواقع 9%من 
تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف  ١٥/١٢/٢٠١7 وحتي ال�شداد التام( و ذلك خلل مدة ال تتجاوز خم�شه ايام 
من تاريخ االعلن بالن�شر ، و اإال فاإنه �شن�شطر اإىل اإتخاذ االإجراءات القانونية اللزمة بحقكم للحفاظ 

على حقوق موكلينا مع ت�شمينكم الر�شوم و امل�شروفات و كامل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل 

بالوكالة ال�ستاذ /�سعيد الغافري املحامي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0025896
املخط�ر : ر�ش�يد احم�د البنى – اجلن�شية: �شوري ، واأحم�ل هوي�ة اإماراتي�ة رقم )784196398286060( ب�شفتي ال�شخ�شية

العنوان : ال�شارقة - �شارع جمال عبدالنا�شر – بناية احلي�شاوي بلوك B - هاتف رقم : 0507863678 / 0504039448 
املخطر اإليه : ركن االأزياء االأملانية وميثلها ال�شيد : ح�شن حممد حمو�س 

العنوان : ال�شارقة – املج�از – �شارع امللك في�شل – بناية امبا�شه �شويت – الطابق اخلام�س مكتب رقم 504
هاتف رقم : 0527023498/ 0529870001 / 0551552684 / 0524820603 

مو�شوع االإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )10000( درهم 
الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر الي�ه ا�ش�تلم من املخطر مبلغ )10000( درهم مقابل معاملة جتارية وقام املخطر اليه بتحرير �شيك 

وعند تقدمي ال�شيك للبنك اعيدت لعدم كفاية الر�شيد وعند مراجعته ماطل يف ال�شداد وبيانات ال�شيك كاالتي :.
ا�شتحقاق 2019/07/15 وامل�شحوب على بنك االإحتاد الوطني. وتاريخ  درهم   )10000( بقيمة   )000321( رقم  �شيك   -1"

مرارا وتكرارا وب�شورة ودية ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمته ولكن دون جدوى ،  اليه  املخطر  • طالب 
املرت�شد بذمته دون مرر بالرغم من املطالي�ة الودية املتكررة مما ا�شر باملخطر  املبلغ  �شداد  اليه ممتنع عن  املخطر  ان  •  وحيث 
اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وامل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�شاه )5( ايام من تاريخ 
الفائدة  مع  له  امل�شتحق  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  االجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املخطر  ي�شطر  �شوف  واال  االإخط�ار  ه�ذا  تبلغك�م 
والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�شريان كافة اال�شارة 

القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021- 0019864 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 15210 درهم

املخطر مكتب لبني وليد حممد للمحاماة واال�شت�شارات القانونية ب�شفتها وكيلة عن/ خليفه حم�شن اجل�شمي مبوجب وكالة �شادرة 
من كاتب العدل يف ال�شارقة برقم 2019/5446  ب�شفته مالك / امللكة لتاأجري ال�شيارات ) موؤ�ش�شة فردية ( ، رخ�شة رقم 668180 
ال�شابع - مكتب  الطابق   -  8 بر�شتيج  – بناية  �شادرة عن دائرة التنمية االقت�شادية حلكومة دبي حملها املختار – عجمان - اجلرف 2 

املحامية  - حممد  وليد  لبني   / اأ  بوكالة   -  067403222 رقم  هاتف   -  703
�شد - املدعى عليها / �شنا بنت بلقا�شم حمدي – تون�شية اجلن�شية   

وتعلن على الهاتف الوارد من انظمة اجلن�شية واالقامة - متحرك : 0566170272
ال�شرح : - بتاريخ 2020/03/24 اإ�شتاأجرت املخطر اليها ما هو �شيارة من نوع ني�شان �شني اأبي�س اللون برقم 49650 دبي ، وذلك 
بواقع ايجار يومي مببلغ وقدره 50 درهم )خم�شون درهم( ، لي�شبح املبلغ املرت�شد يف ذم�ة املدعى عليها عن كامل مدة االإيجار مببلغ 
وقدره 7750 درهم فقط �شبعة اآالف و�شبعمائة وخم�شون درهم. باالإ�شافة اىل مبلغ وقدره )7460( در هم �شبعة اآالف واأربعمائة 
و�شتون درهم عبارة عن خمالفات مرورية لي�شبح اإجمايل املبلغ املطالب ب�شداده واملرت�شد يف ذمة املدعى عليها مبلغ وقدره 15210 
درهم )خم�شة ع�شر األف ومانتان وع�شرة دراهم( ، - وحيث اأن املدعى عليها امتنعت عن �شداد املبلغ املذكور ، وبذلت معها املدعيه كافة 
امل�شاعي واملحاوالت الودية اإال اأن كافة حماوالتها باءت بالف�شا لرف�س املدعى عليها بالوفاء باملبلغ املرت�شد يف ذمتها ، وحيث ان املخطر 
اليها مل تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،  لذلك - فاأننا نخطركم 
ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خلل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم واال �شن�شطر التخاذ االإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد 

الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

ال�شادة/ �شركة �شوبا للهند�شة واملقاوالت )�س.ذ.م.م(

)SOBHA ENGINEERING & CONTRACTING LLC(

حيث اأن املتنازعة �شركة ال�شرياوي للمقاوالت )ذ.م.م( 

اأقامت عليكم النزاع رقم 2021/454 نزاع تعيني خرة جتاري.

وب�شفتي اخلبري املنتدب من عدالة حماكم دبي يف املنازعة املذكورة اأعله، ندعوكم 

للخبري  واإر�شالها  املذكور  بالنزاع  متعلقة  وم�شتندات  اأوراق  من  لديكم  ما  لتقدمي 

Mghasan1@( االلكرتوين  الريد  بوا�شطة  حماده  م�شعود  غ�شان  املنتدب 

eim.ae( وذلك خلل موعد اأق�شاه 3 اأيام عمل من تاريخ هذا االإعلن.
اخلبري املهند�س م�سعود غ�سان حماده

هاتف : 050/8974780 

اإعالن بالن�سر لتقدمي م�ستندات

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0006505 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد م�شطفى من�شور ال�شامي 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�شارقة، منطقة النهدة، بناية عمارة ال�شيخة ح�شة بجانب مطعم القنطرة، �شقة 
 K_elshamy@yahoo.com الكرتوين:  بريد   ،0565708122  : هاتف   ،3 الطابق   ،301 رقم: 

�س.ب 85006 ال�شارقة. نعلمكم اأن املدعية �شركة جمموعة االإمارات للت�شاالت )جمموعة ات�شاالت( �س م ع 
عليه  املدعى  واإعلن  الدعوى  بت�شجيل  الت�شريح   .1  : باالتي  فيها  وتطالب  اأعله  املذكورة  الدعوى  اأقامت  قد 
الفائدة  مع  درهم   35865.90 وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعى  اإلزام   .2 ومرفقاتها.  الئحتها  من  ب�شورة 
عليه  املدعى  اإلزام  االأحوال  جميع  يف   .3 التام.  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   12% بواقع  القانونية 
اإدارة  اأمام مكتب   2021/11/11 انت مكلف باحل�شور بجل�شة    . املحاماة  اأتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم 
الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام 

من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/10/31 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن رقم 1136/2021/445 طعن جتاري  
املنظورة يف : الدائرة التجارية الثانية  متييز رقم 547  

مو�شوع الطعن : قبول النق�س �شكل ومو�شوعا ونق�س احلكم املطعون فيه اإحالته اىل حمكمة االإ�شتئناف 
الإ�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �شده بالر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. 

الطاعن : البحار ال�شبع لل�شناعات احلديدية - �س ذم م  
عنوانه : دبي ، بردبي - جممع دبي لل�شتثمار اجلزء 1 ، بلوك 898 - 598 - بالقرب من ريج لل�شناعات 
املعدنية ، بالقرب من العاملية لل�شحن والنقل - مقابل مطعم ال�شمك الرطب ، وبجانب دبي للثاث ، هاتف 

رقم 048853663 فاك�س 048853662 م   - وميثله : اأمل عمري ال�شبيعي  
املطلوب اإعلنه : 1- جو�س برييرا دا �شيلفا فريناندي�س - �شفته : مطعون �شده 

اإىل  اأع��له ويتوجب عليكم احل�شور  املذكور  اأق��ام عليكم الطعن  الطاعن  ب��اأن  : نعلنكم  االإع��لن  مو�شوع 
حمكمة التمييز  وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم. 

We inform you of a copy of cassation claim statement submitted by the appellant and you have the 
right to submit a defense memeorandum within 15 days of your notification of the deceleration

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اإعالن بالن�سر

رقم )201/8753(
املنذر : لطيفة خليفه �شمن مك�شي – باك�شتانية اجلن�شية .

املنذر اإليه : حممود هيكل هن�شك - اماراتي اجلن�شية
ينذر املنذر/ املنذر اليه ب�شرورة اأداء مبلغ وقدره )40،000( درهم )اربع�ون 
ا�شتلمه ه�ذا  تاريخ  اأي��ام من  اأق�شاها خم�شه  دره��م(، وذل��ك خلل مدة  ال�ف 
االنذار، واال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ 
له حقه مبا فيها اقام�ة الدعاوي الق�شائية وا�شت�شدار اأمر االأداء مع التعوي�س 
اجلابر للعطل وال�شرر وحتمي�ل املنذر اليه بكافة الر�شوم وم�شاريف التقا�شي 

واأتعاب املحاماة والفائدة القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

 يف الإ�ستئناف رقم 1860/2021/300 ا�ستئناف مدين   
املنظورة يف : دائرة االإ�شتئناف الدعاوى اال�شتئنافية التا�شعة رقم 847   

مو�شوع االإ�شتئناف : 1- قبول اال�شتئناف �شكل. 2- ويف املو�شوع : الغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به والق�شاء جمددا 
وم�شاريف  بر�شوم  امل�شتاأنف �شدهم  ال��زام   -3 درج��ة.   ب��اأول  دعواها  بلئحة  املذيلة  )املدعية(  امل�شتاأنف  بكافة طلبات 

الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي. 
م�شتاأنف  : النظام اجلديد للهند�شة )�س ذ م م(  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع االحتاد - مبنى اأبراج املمزر - �شقة مكتب رقم 705  
وميثله : اأحمد علي حممد من�شور الزيودي  

املطلوب اإعلنه : 1- حممد �شابر الدين للخدمات الفنية - �س ذ م م  - �شفته : م�شتاأنف �شده   
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/1639 مدين جزئي.  

يقت�شي  وعليه  الدعوى  اإدارة  مبكتب  �شباحا   9.00 ال�شاعة   2021/11/7 املوافق  االح��د  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 1/ 11/ 2021  Issue No : 13380
Notice To Defendant By Publication

Before the Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance, 
in Case No. SHCFCIPOR2021/0007884 / Commercial (Partial)

To the Defendant: Tahir Shahzad Shahid Raza
Unknown place of residence: Address: Sharjah Industrial Area No. 13 Al Maliha Street Shubra No. 5 
owned by Sami Dharar Al Saqqaf, mobile No.: 0557670600 customersupport@shahid.net
Notice to the Defendants in Arabic and English
Judgment obligating the Defendants in solidarity among themselves to pay the Plaintiff an amount 
of AED 67,578.50 (Sixty-Seven Thousand Five Hundred Seventy Eight Dirhams And Fifty Fils), 
with legal interest at the rate of 12% annually from the date of filing the lawsuit until the completion 
of payment.
Judgment obligating both Defendants to pay to the Claimant an amount of AED 5,000.00 as 
compensation for withholding the Claimant's entitlements and preventing him from benefiting from 
them from the due date until the date of filing the case.
Obligating the Defendants to pay fees and expenses and attorney's fees.
You are required to attend the 07/11/2021 hearing before the Case Management Office, Sharjah 
Federal Court, Civil Court of First Instance Office No. (Case Manager Office No. 10) in person or 
through an authorized attorney, and submit a reply memorandum to the case, accompanied by all 
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider 
the case number mentioned above - as a Defendant.
Judicial Services Office 
Aisha Abdulla Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 1/ 11/ 2021  Issue No : 13380
Notice To Defendant By Publication

Before the Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance, 
in Case No. SHCFCIPOR2021/0007884 / Commercial (Partial)

To the Defendant : Muzamil Reza Shahid Raza
Unknown place of residence: Address: Sharjah Industrial Area No. 13 Al Maliha Street Shubra No.5 
owned by Sami Dharar Al Saqqaf, mobile No.: 0557670600 customersupport@shahid.net
Notice to the Defendants in Arabic and English
Judgment obligating the Defendants in solidarity among themselves to pay the Plaintiff an amount 
of AED 67,578.50 (Sixty-Seven Thousand Five Hundred Seventy Eight Dirhams And Fifty Fils), 
with legal interest at the rate of 12% annually from the date of filing the lawsuit until the completion 
of payment.
Judgment obligating both Defendants to pay to the Claimant an amount of AED 5,000.00 as 
compensation for withholding the Claimant's entitlements and preventing him from benefiting from 
them from the due date until the date of filing the case.
Obligating the Defendants to pay fees and expenses and attorney's fees.
You are required to attend the 07/11/2021 hearing before the Case Management Office, Sharjah 
Federal Court, Civil Court of First Instance Office No. (Case Manager Office No. 10) in person or 
through an authorized attorney, and submit a reply memorandum to the case, accompanied by all 
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider 
the case number mentioned above - as a Defendant.
Judicial Services Office 
Aisha Abdulla Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 1/ 11/ 2021  Issue No : 13380
Notice To Defendant By Publication

Before the Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance, 
in Case No. SHCFCIPOR2021/0007884 / Commercial (Partial)

To the Defendant : SHAHID ELECTRICAL CO LLC Previously SHAHID TECH CONT LLC 
Unknown place of residence: Address: Sharjah Industrial Area No. 13 Al Maliha Street Shubra No.5 
owned by Sami Dharar Al Saqqaf, mobile No.: 0557670600 customersupport@shahid.net
Notice to the Defendants in Arabic and English
Judgment obligating the Defendants in solidarity among themselves to pay the Plaintiff an amount 
of AED 67,578.50 (Sixty-Seven Thousand Five Hundred Seventy Eight Dirhams And Fifty Fils), 
with legal interest at the rate of 12% annually from the date of filing the lawsuit until the completion 
of payment.
Judgment obligating both Defendants to pay to the Claimant an amount of AED 5,000.00 as 
compensation for withholding the Claimant's entitlements and preventing him from benefiting from 
them from the due date until the date of filing the case.
Obligating the Defendants to pay fees and expenses and attorney's fees.
You are required to attend the 07/11/2021 hearing before the Case Management Office, Sharjah 
Federal Court, Civil Court of First Instance Office No. (Case Manager Office No. 10) in person or 
through an authorized attorney, and submit a reply memorandum to the case, accompanied by all 
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider 
the case number mentioned above - as a Defendant.
Judicial Services Office 
Aisha Abdulla Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 1/ 11/ 2021  Issue No : 13380
Judicial Notice by Publication

No. 8762/2021
Notifying Party/Claimant: GCS German Concrete Works LLC
                                     Represented by Attorney: Rima Aljarshi
Party to be Notified/ Defendant 1: SHOBA Engineering Contracting LLC
Party to be Notified/ Defendant 2: BIPINCHANDRA KHUSHALDAS ROHIT- 
Indian national. (Residence unknown)
The Claimant hereby warns you to quickly pay the debt owed by you, amounting 
to AED 168,885.79, within a maximum period of five days from the date of 
publishing this Nitice. In the event of the expiry of the period and non-payment, 
the Claimant will have to file a Court Order petition against you to oblige you 
to jointly pay an amount of AED 168,885.79 with legal interest at the rate of 
12% from the date of filing the case until the payment is completed in addition 
to fees, expenses and attorney fees.
Preserving all other rights of the Claimant.
Best regards,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 11/ 2021  Issue No : 13380
20/2021/237 Commercial Pleanary

Details of Notification by Publication 
To the Losing Party: A P I TOURISM L.L.C - Unknown Address
The Prevailing Party: ABDULLA RASHED OBAID KHALFAN ALMATROOSHI
We hereby notify you that on 29/ 10 2021 hearing, the court ruled in the aforementioned case in favor 
of ABDULLA RASHED OBAID KHALFAN ALMATROOSHI as follows: 
* Dissolve and liquidate (A P I TOURISM L.L.C) Company, registered under License No. (84430); 
* Appoint liquidator next in line as the company's liquidator, to inventory - taking all company assets, 
rights and obligations; and 
* Oblige the Company manager and administrators to provide all accounts, funds, books and 
documents of the company to the liquidator, who shall write a detailed list of the company funds, 
obligations and balance accordingly and sign the same with the directors. Furthermore, the liquidator 
shall keep a book to record the liquidation work; take all necessary actions to preserve the company 
funds and rights; collect its funds for the third parties; deposit the sums he receives in a bank for 
the company account under liquidation as soon as they are received: pay the company debts; sell 
its movables or real estate by public auction, provided that he shall not sell the company assets 
at once except with the consent of the partners or company general assembly. Moreover, he shall 
notify all the company creditors, if any, by registered letter with acknowledgement of receipt, of the 
opening of liquidation, and ask them to submit their requests within forty five days from the date of 
notification.  The judgment is as in the presence of the defendant and subject to Appeal within thirty 
days from the day following this Notification. This judgment was issued in the name of H.H.SHEIKH 
MOHAMMED BIN RASHID BIN SAEED AL MAKTOUM, ruler of Dubai, and publicly read.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 11/ 2021  Issue No : 13380
Dubai Courts of First Instance 

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/684- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 312/2019, by 
paying the execution amount of (AED 503,651), including the charges and the 
expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address  Emirate of Dubai, Port Saced Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, 
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Party to be notified 1- Faisal Idrees          Capacity: Execution Respondent 
Service Subject   The execution applicant filed the above mentioned execution 
case against you ordering you to pay the execution amount of (503651) 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 Halima Mohammed Al Bloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 11/ 2021  Issue No : 13380
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/676- Real Estate Execution 
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. 246/2019, by paying 
the execution amount of (AED 637,923), 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 
Party to be notified
1- Abdulsalam Abdulhadi Ali   - Capacity: Execution Respondent
Service Subject   The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (637,923) 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 Munira Abdulraheem Alhelow

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 11/ 2021  Issue No : 13380
Dubai Courts of First Instance 

Verdict service through publication
In Case No. 18/2021/888-Real Estate Summary 
Heard in Third Real Estate Summary Tribunal No. 197
Case Subject   A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 222,073), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the maturity date until 
the full payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.
Plaintiff Aqaar Corporation
Address  Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email 3244594826, IBAN info3@omalc.
ae, Makani AE090500000000020106942
Party to be notified     1- Abdulhakim Hamdi Abdi     Capacity: Defendant
Service Subject  We notify you that the court judged in its hearing held dated 08-09-2021 
in the above mentioned case in favour of Aqaar Corporation: ordering the defendant to pay 
the plaintiff an amount of (AED 222,073) with the agreed interest of 12 % monthly from the 
judicial claim date until the full payment and ordered him to pay the charges, the expenses 
and five hundred dirhams as attorney's fees. The verdict is issued in absentia and may be 
appealed within thirty days from the day following publishing this service. The verdict is 
issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, 
Ruler of Dubai, and is read in public.
Prepared by Yousif Ali Alhamoudi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 11/ 2021  Issue No : 13380
Case File 

Real Estate Summary 559/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Ajeet Kanwal Raj

Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
We notify you that the court judged in its hearing held dated 02-09-2020 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation, ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 
615,294) Six Hundred and Fifteen Thousand Two Hundred and Ninety Four 
Dirhams and the interest of 9% per annum from the claim date of 22-07-2020 
until the full payment, ordered him to pay the charges, the expenses and One 
Thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict 
is issued in absentia and may be appealed within thirty days from the day 
following publishing this service. The verdict is issued in the name of His 
Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of 
Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -الفجر

العامل  ب��ط��ول��ة  ال�شت�شافة  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  ت�شتعد   
زايد  مب��دي��ن��ة  اأري���ن���ا  جوجيت�شو  ���ش��ال��ة  يف  للجوجيت�شو 
احتاد  وا�شت�شافة  ال����دويل  االحت����اد  بتنظيم  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
 11 اإىل   3 م��ن  ال��ف��رتة  خ���لل  للجوجيت�شو  االإم������ارات 

نوفمر املقبل.
مل�شاته االخرية  الفني  ال��ذي ي�شع فيه اجلهاز  الوقت  ويف 
قام  البطولة،  يف  وتكتيكاتهم  اللعبني  اأداء  خطط  على 
القتالية  الفنون  يف  العاملي  البطل  اأم�س   اأول  اأول  م�شاء  
التدريبي  املع�شكر  بزيارة  حممدوف  نور  حبيب  املختلطة 
للظهور  ت�شجعهم  ل��لع��ب��ني  ك��ل��م��ة  وت��وج��ي��ه  للمنتخب 
امللهمة  جتربته  خل�شات  لهم  وتنقل  م�شتوى،  باأف�شل 
العاملية،  القيا�شية  االأرق����ام  ك��ل  حتطيم  اإىل  ق��ادت��ه  ال��ت��ي 
موؤكدا اأنهم يف االإمارات ويف ظل دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
الرامية  االحت��اد  وا�شرتاتيجية  امل�شلحة،  للقوات  االأع��ل��ى 
من  املتوفرة  واالإمكانات  عامليا  واح��د  للرقم  الو�شول  اإىل 
مدربني ومع�شكرات وبطوالت ميلكون كل مقومات التفوق 

والتاألق يف البطولة. 
الكبري  الدعم  "بف�شل  حممدوف:  ن��ور  حبيب  لهم  وق��ال 
من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد، والروؤية الثاقبة 
االإم���ارات  دول���ة  اأ�شبحت  للجوجيت�شو،  االإم����ارات  الحت���اد 

والأن  اجلوجيت�شو،  ريا�شة  ملمار�شي  كبرية  بقاعدة  تتمتع 
يتوفر  اأن  ح��ق��ا  ال��رائ��ع  ف��م��ن  ال�����ش��ب��اب،  ي�شنعه  امل�شتقبل 
جيل قوي وقادر على حتمل امل�شوؤولية وامل�شاهمة يف تطور 
ل��لإع��ج��اب، ونتمنى  اإن��ه الأم��ر مثري  ال��دول��ة،  الريا�شة يف 
جلميع اللعبني التوفيق يف اال�شتحقاقات املهمة القادمة 
�شمن  العبا   58 البطولة  يف  الوطني  املنتخب  وميثل   ."
فئة الرجال، مبا يف ذلك 12 العباً �شمن فئة الكبار 12 
العباً �شمن فئة ال�شباب حتت 21 عاماً، و16 العباً �شمن 
16 عاماً.  ع��ام��اً، و18 العباً يف فئة حتت   18 فئة حتت 
الرجال،  م�شاركة  عن  اأهمية  ال�شيدات  م�شاركة  تقل  وال 
حيث ميثل منتخب الفتيات يف البطولة 53 العبًة موزعة 
على 12 العبة �شمن فئة الكبار فوق 18 عاماً، و9 العبة 
�شمن فئة ال�شابات حتت 21 عاماً، و16 العبًة �شمن فئة 

حتت 18 عاماً، و16 العبًة �شمن فئة حتت 16 عاماً.
للجوجيت�شو،  العامل  بطولة  من  املقبلة  الن�شخة  وتوفر 
متابعة  على  مل�شاعدتهم  االإم���ارات  للعبي  مثالية  من�شة 
اأف�شل  ومواجهة  االحتكاك  خ��لل  من  مهاراتهم  تطوير 
املدار�س العاملية يف اللعبة؛ كما متنحهم الفر�شة االأخرية 

للتاأهل اإىل االألعاب العاملية 2022 يف الواليات املتحدة.
ولطاملا تاألق العبو املنتخب الوطني يف املنا�شبات الكرى 
وال اأدل على ذلك من تفوقهم وت�شيدهم امل�شهد االآ�شيوي 
خلل بطولة اآ�شيا للجوجيت�شو التي ا�شت�شافتها اأبوظبي 

يف �شبتمر املا�شي.

تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
دبي راعي اجلائزة، وتوجيهات �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم رئي�س اللجنة االأوملبية الوطنية رئي�س 
اأعلنت   ، وتكرميهم  املتميزين  النا�شئني  ل��دع��م  اجل��ائ��زة 
الريا�شي  ل��لإب��داع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  "جائزة 
"اإحدى "مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية " عن 
اجلمهور   لت�شويت  مبدعني  نا�شئني  ريا�شيني   6 اأ�شماء 
3 منهم من خلل اال�شتفتاء اجلماهريي  وذلك الختيار 
 Mbrawards  ( للجائ�����زة  ال��ذك��ي  التطبيق  ع��ر 
�شيتم  ال��ذي��ن  الفائزين  واخ��ت��ي��ار  الريا�شية  دب��ي  وق��ن��اة   )
تكرميهم يف حفل الدورة احلادية ع�شرة للجائزة يوم  09  
يناير 2022 ، حيث ي�شتمر الت�شويت حتى 21 دي�شمر 

املقبل، وهم: 
- حممد �شعيد العامري، ريا�شة الفرو�شية، احل�شول على 
املركز االأول يف �شباق البطولة العاملية للقدرة والتحمل – 

�شلوفاكيا.
احل�شول  اجلوجيت�شو،  ريا�شة  املن�شوري،  جا�شم  �شيف   -
للجوجيت�شو  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى 
فئة   - للجوجيت�شو  ال����دويل  االحت����اد  ق��ب��ل  م��ن  امل��ن��ظ��م��ة 

النا�شئني.
احل�شول  اجلمباز،  ريا�شة  ال�شلم،  عبد  ط��ارق  اليازية   -
اأقيمت  التي  الدولية  البطولة  يف  الف�شية  امليدالية  على 

يف املجر.
املر�شدي، ريا�شة امللكمة، احل�شول على  - رحمه خلفان 

 – والنا�شئني  لل�شباب  اآ�شيا  بطولة  يف  الف�شية  امليدالية 
االإمارات.

- �شلوى اأحمد املن�شوري، ريا�شة الكاراتيه، احل�شول على 
للنا�شئني  للكاراتيه  اآ�شيا  بطولة  يف  الرونزية  امليدالية 

وال�شباب وحتت 21�شنة – ماليزيا.
- يو�شف را�شد املطرو�شي، ريا�شة ال�شباحة، احل�شول على 
)4( ميداليات ذهبية يف البطولة اخلليجية لل�شباحة التي 
دورة  اىل م�شاركته يف  باالإ�شافة  الكويت وقطر  اأقيمت يف 

االألعاب االأوملبية طوكيو 2020.
املبدعني  النا�شئني  بفئة  كبريا  اهتماما  اجل��ائ��زة  وت��ويل 
وحت���ر����س ع��ل��ى ت��ك��رمي��ه��م وحت��ف��ي��زه��م ل��ت��ح��ق��ي��ق املزيد 
ال��ب��ط��والت يف خمتلف  م��ن االإجن����ازات وال�����ش��ري على درب 
ال��ري��ا���ش��ات، وق���د مت ت��ك��رمي 38 ري��ا���ش��ي��ا ن��ا���ش��ئ��ا خلل 
جمموعة  ت��ك��رمي  اجل��ائ��زة  و�شتوا�شل  املا�شية،  ال����دورات 
اأن  بالذكر  املقبل. جدير  يناير  �شهر  جديدة منهم خلل 
�شهد من��وا كبريا يف  االإم����ارات  دول��ة  الريا�شي يف  القطاع 
الريا�شات التي تتم ممار�شتها يف الدولة وكذلك يف اأعداد 
املمار�شني من خمتلف الفئات العمرية ويف مقدمتها فئة 
نتائج  وحققوا  مبهرة  م�شتويات  قدموا  الذين  النا�شئني 
رئي�س  و�شمو  اجل��ائ��زة  راع���ي  �شمو  توجيه  وج���اء  مم��ي��زة، 
اجل���ائ���زة ل��دع��م ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن امل��ب��دع��ني وت��ك��رمي��ه��م يف 
ليكون  واالأبطال  امل�شوؤولني  كبار  وبح�شور  الكبري  احلفل 
كما  اأك��ر  اإجن����ازات  وحتقيق  للتاألق  لهم  ح��اف��زا  التكرمي 
يجعل التكرمي منهم قدوة الأقرانهم النا�شئني لل�شري على 

خطى التميز واالإبداع.

•• اأبوظبي - وام: 

اأكد جورازلوف ال�شينا رئي�س املنظمة 
العربية  اخل��ي��ول  االأوروب���ي���ة جل��م��ال 
باملقرتحات  ترحيبه   " االإي��ك��اه��و   "
املنظمة  ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر  االإم���ارات���ي���ة 
خدماتها  م��ظ��ل��ة  وت��و���ش��ي��ع  ال��دول��ي��ة 
حول العامل، وال��ذي ي�شمل عدة بنود 
اأخرى من بينها تغيري امل�شمى لت�شبح 
ل��ب��ط��والت جمال  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة 
الفر�شة  يتيح  مب��ا  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ي��ل 
اأمام ات�شاع نطاق اأعمالها واال�شتجابة 

ملتطلبات امل�شتقبل يف كل القارات.
لوكالة  ت�شريحاته  واأو�شح ال�شينا يف 
" وام" ع��ل��ى هام�س  االإم������ارات  اأن��ب��اء 
الوطنية  االإم�����ارات  ب��ط��ول��ة  ح�����ش��وره 
اأقيمت  ال��ت��ي  العربية  اخل��ي��ل  جل��م��ال 
ال�شالة  يف  امل��ا���ش��ي  االأ����ش���ب���وع  ن��ه��اي��ة 
الكرى الأكادميية بوذيب للفرو�شية، 
اأن��ه يثمن دور االإم���ارات ب�شكل عام يف 
وبطوالت  م�شابقات  وت��ط��وي��ر  تنمية 
اخل��ي��ول العربية داخ��ل االإم����ارات ويف 
خمتلف دول العامل، ودعم �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الرئا�شة  �شوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
االإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املجال  ه�����ذا  يف  ال���ع���رب���ي���ة  ل���ل���خ���ي���ول 
عنا�شر  م��ن  مهم  بعن�شر  للهتمام 
تقليدية  وري��ا���ش��ة  ال��ع��امل��ي،  ال�����رتاث 
االآب��اء واالأج���داد منذ  قدمية مار�شها 
اآالف ال�شنني . وقال الت�شيكي ال�شينا 
املرات  م��ن  العديد  اأب��وظ��ب��ي  " زرت   :
يف ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س االأخ�����رية، اأوال 
كمحكم دويل يف امل�شابقات، وبعد ذلك 
مل�شابقات  االأوروبية  للمنظمة  كرئي�س 

جمال اخليول، وتربطني بها وباأهلها 
علقات متميزة، واعترها واحدة من 
اأكرث مدن العامل تطورا، ويف كل عام 
هائلة  وتطورات  كبرية  تغيريات  اأرى 
الأن قطار  امل���ج���االت،  م���ن  ال��ك��ث��ري  يف 
هائلة  ب�����ش��رع��ة  ه��ن��ا  ي�شري  احل�����ش��ارة 
ال�شاملة  التنمية  الإ�شرتاتيجية  وفقا 
االإم����ارات  يف  ال��ق��ي��ادة  تنتهجها  ال��ت��ي 
ع�شرية  كمدينة  اأب��وظ��ب��ي  اأحببت   ..
حت���اف���ظ ع���ل���ى ال��ت��ق��ال��ي��د وال����ع����ادات 
واملوروث والهوية الوطنية، وبالن�شبة 
لدعم االإمارات للخيول العربية فاإنه 
ال يقت�شر على م�شابقاتها وبطوالتها 
ولكنه  ال��ف��ئ��ات،  مبختلف  ال��داخ��ل  يف 
ي�����ش��م��ل ك���ل امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة وكل 
ال�شباقات  خ����لل  م���ن  ال���ع���امل  دول 
تنظمها  التي  والبطوالت  وامل�شابقات 
ل��لع��ت��ن��اء ب��اخل��ي��ل، وت�����ش��ج��ع امللك 
يف  واملت�شابقني  والعار�شني  وامل��رب��ني 
�شواء  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ات  خمتلف 
قفز  اأو  القدرة  اأو  اخليل  جمال  كانت 
ب�شعور  اأ�شعر  االإم��ارات  ويف  احلواجز، 
خا�س ال اأج��ده يف اأي دول��ة يف العامل 
وه���و اأن ال��ف��رو���ش��ي��ة ج���زء ع��زي��ز من 

الثقافة والرتاث والهوية للدولة، واأن 
تتناقله  م��وروث  بها  االإهتمام  تطوير 
االأجيال". واأ�شاف : " ما يقدمه �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان من 
املعنية  االأط���راف  دع��م، مقدر من كل 
�شواء  العامل  ح��ول  العربية  باخليول 
كانوا مت�شابقني اأو ملك اأو مربني اأو 
عار�شني اأو موؤ�ش�شات دولية تهتم بهذا 
اأ�شبح ركيزة  القطاع، الأن هذا الدعم 
اأ�شا�شية من ركائز احلفاظ على هذه 
للمربني  ويقدم  العامل،  يف  ال�شلالت 
وامل����لك احل��اف��ز ل��ت��وج��ي��ه امل��زي��د من 
االإهتمام بها، �شواء يف جماالت جمال 
قفز  اأو  ال���ق���درة  ���ش��ب��اق��ات  اأو  اخل��ي��ل 
يحافظ  ال��وق��ت  نف�س  ويف  احل��واج��ز، 
على التوازن يف ح�شور وبقاء كل اأنواع 
خمتلف  يف  وال���ب���ط���والت  ال�����ش��ب��اق��ات 
ونحن  العامل،  دول  بكل  التخ�ش�شات 
كاأفراد وموؤ�ش�شات دولية وملك نقدر 
هذا الدعم وهذا االأ�شلوب الذكي من 
اخليل  �شلالت  على  للحفاظ  العمل 
اأف�شل بيئة  العربية االأ�شيلة وتوفري 
ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��ا واالإب����ق����اء عليها 

للأجيال املقبلة".

وحول انطباعه عن م�شتوى التنظيم 
االإم������ارات  ل��ب��ط��ول��ة  االإدارة  واآل����ي����ات 
قال  العربية  اخليل  جلمال  الوطنية 
بامتياز  اح���رتايف  تنظيم   "  : ال�شينا 
يف كل �شيء، اأح�شر هنا ب�شكل منتظم 
منذ 5 �شنوات، وال اأجد فقط جودة يف 
التنظيم، ولكني اأرى تطويرا م�شتمرا 
مثاليا  وتطبيقا  االأداء،  ج���ودة  ل��رف��ع 
ل���ل���وائ���ح وال����ق����وان����ني، وح���ر����ش���ا على 
توفري ال�شفافية والعدالة الكاملة لكل 
املت�شابقني مع ا�شتخدام اأحدث و�شائل 
التخ�ش�شات،  ك���ل  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وبطوالت  ���ش��ب��اق��ات  ك���ل  اأن  واع���ت���ر 
االإم���ارات من��وذج يجب اأن يحتذى به 
يف خمتلف �شباقات العامل لرفع جودة 

االأداء يف مثل هذه البطوالت".
احلربي  اأح��م��د  حممد  ان�شمام  وع��ن 
للمنظمة  التنفيذي  املكتب  لع�شوية 
االأوروب����ي����ة ل�����ش��ب��اق��ات ج��م��ال اخليل 
انتخابات  االأ�شوات يف  باأعلى  العربية 
مبدينة  عقدت  التي  املا�شي  �شبتمر 
ف��ران��ك��ف��ورت االأمل��ان��ي��ة ق���ال ال���ش��ي��ن��ا : 
اأكرث  احل��رب��ي منذ  حممد  اأع���رف   "
اأكرث  نف�شي  واعتر  �شنوات،   10 من 

املنظمة  يف  وج����وده  م��ن  امل�شتفيدين 
خل��رات��ه ال��ط��وي��ل��ة، وج��ه��ده الوفري، 
ومبارداته التطويرية امل�شتمرة، وهذا 
لتلك  نحتاج  كنا  ونحتاجه،  نقدره  ما 
ل��ت��م��ث��ي��ل منطقة  وال���ك���ف���اءة  اخل�����رة 
ووجوده  الدولية،  املنظمة  يف  اخلليج 
واال���ش��ت��ق��رار يف عمل  ال��ت��وازن  يحقق 
كفريق  ننجح  اأن  نريد  نحن  املنظمة، 
الفردية،  ال��ن��ج��اح��ات  ع��ن  نبحث  وال 
وحممد احلربي ميتلك تلك الثقافة، 
لعمل  ودع��م��ا  �شندا  وج���وده  و�شيكون 

املنظمة يف امل�شتقبل".
املرحلة  يف  امل��ن��ظ��م��ة  اأول����وي����ات  وع����ن 
ال����ك����وادر  " ت���ط���وي���ر  امل���ق���ب���ل���ة ق�����ال : 
ب���ط���والت جمال  ال��ع��ام��ل��ة يف جم����ال 
االأولويات  اأب���رز  م��ن  العربية  اخل��ي��ل 
الأن  املقبلة،  امل��رح��ل��ة  يف  لنا  بالن�شبة 
رفع  على  االأ���ش��ا���س  �شينعك�س يف  ذل��ك 
م�شتوى كل اخلدمات املقدمة للخيل 
وا�شتثمار  ال��ن��ادرة،  و�شلالته  العربي 
االأف�������ك�������ار وامل�����ق�����رتح�����ات اجل�����دي�����دة 
التنفيذي  املكتب  اأع�شاء  من  ال���واردة 
اإ�شرتاتيجية  ي��خ��دم  مب���ا  الإق����راره����ا 
ع��م��ل امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة، وي���وف���ر لها 

للتطور،  املثالية  والبيئة  اال�شتقرار، 
و�شاأكون حري�شا على تبني املقرتحات 
املنظمة  يف  االأداء  لتطوير  االإماراتية 
اإىل  ا�شمها  تغيري  فيها  مب��ا  ال��دول��ي��ة 
ب���دال م��ن املنظمة  امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 
االأوروبية، لت�شمل كل املهتمني بجمال 
اخليل العربية يف خمتلف دول العامل، 
و���ش��وف ن��ط��رح ه���ذه امل��ق��رتح��ات على 
ونح�شل  التنفيذية  اللجنة  اج��ت��م��اع 
الأنها  العتمادها  عليها  املوافقة  على 

ت�شتجيب ملتطلبات امل�شتقبل".
وحول روؤيته مل�شتقبل العلقة والتعاون 
ب���ني االإم�������ارات وامل��ن��ظ��م��ة االأوروب���ي���ة 
ال�شينا  ق��ال  العربية  اخل��ي��ول  جلمال 
قائمة منذ  امل�شرتكة  " م�شروعاتنا   :
فرتة طويلة، ووج��ود حممد احلربي 
االإم���ارات،  مع  ارتباطنا  من  زاد  معنا 
مهمة  رك��ي��زة  لنا  بالن�شبة  واالإم����ارات 
اأ�شاليب  واع��ت��م��اد  التطور  رك��ائ��ز  م��ن 
امل�شتقبل  ل���دخ���ول  ت��وؤه��ل��ن��ا  ع�����ش��ري��ة 
بثبات وقوة، فكل ما تقدمه االإمارات 
يف  اخليل  جمال  اأن�شطة  على  ينعك�س 
خمتلف دول العامل، ونظام الت�شجيل 
االإلكرتوين املتبع يف االإمارات حلوكمة 

العمل وتوفري كل البيانات واخلدمات 
والعار�شني  واملربني وامللك  للخيول 
امل��ت��ط��ورة على م�شتوى  م��ن االأن��ظ��م��ة 
اأن جودة االأداء يف تنظيم  العامل، كما 
والبطوالت وبرامج تطوير  االأح��داث 
عليها  �شنعمل  جم��االت  كلها  ال��ك��وادر 
وعن  املنظمة".  خلدمة  امل�شتقبل  يف 
احتفاالتها  يف  ل�����لإم�����ارات  ر���ش��ال��ت��ه 
الذهبي  وال��ي��وب��ي��ل  اخل��م�����ش��ني  ب��ع��ام 
هي  ر�شالتي  ال�شينا:"  قال  للتاأ�شي�س 
ر�شالة تهنئة للإمارات قيادة وحكومة 
تقدم  االإم����ارات  ب���اأن  و���ش��ه��ادة  و�شعبا، 
ال��ت��ط��ور احل�شاري  رائ����دة يف  جت��رب��ة 
ب��اأ���ش��رع ف���رتة زم��ن��ي��ة وب��اأع��ل��ى درجة 
م��ن ال��وع��ي واجل����ودة، وم��ن امللحظ 
دول  اأك���رث  م��ن  االإم����ارات  اأن  للجميع 
ومعارف  ع��ل��وم  ا���ش��ت��ث��م��ارا يف  ال��ع��امل 
وبرامج وتكنولوجيا امل�شتقبل، واأمتنى 
منوذج  الأن��ه��ا  م�شريتها  يف  ت�شتمر  اأن 
ع��امل��ي ي��ل��ه��م اجل��م��ي��ع ك��ي��ف ن��ع��ر اإىل 
.. ويف  وك��ف��اءة  وث��ق��ة  ب��وع��ي  امل�شتقبل 
العربية  واخل��ي��ول  الفرو�شية  جم��ال 
له  االإم�����ارات  دع���م  ي�شتمر  اأن  اأمت��ن��ى 
الأنه قطاع مميز وي�شتحق اأن نحافظ 

عليه ونحميه يف امل�شتقبل، واأتوقع اأن 
اأه��م ركيزة من ركائز  تكون االإم���ارات 
احل���ف���اظ ع��ل��ى اخل���ي���ول ال��ع��رب��ي��ة يف 
العامل ودعم وت�شجيع املربني وامللك 
املقبلة  والعار�شني يف اخلم�شني عاما 
لزيارة  خ��ط��ط  ق��د  ك���ان  اإذا  وع��م��ا   ."
قال   2020 دب����ي  اإك�����ش��ب��و  ف��ع��ال��ي��ات 
اأدرجتها  اأن��ن��ي  امل��وؤك��د  " م��ن   : ال�شينا 
يف خ��ط��ت��ي ووج������دت ك���ل ال���دع���م من 
امل�شوؤولني يف جميعة االإمارات للخويل 
الفر�شة  يل  وف�����روا  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة، 
ا�شت�شافة  ب���اأن  اأق����ول  ���ش��راح��ة  وب��ك��ل 
دب����ي ل��ه��ذا امل��ع��ر���س ال�����دويل االأك����ر 
واالأ�شخم يف العامل يف تلك الظروف 
ت���ف���اوؤل للعامل،  ر���ش��ال��ة  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
االإغلق  من  تقريبا  ون�شف  عام  بعد 
واالإح����ب����اط، وت��ن��ظ��ي��م احل����دث بتلك 
ال��ك��ف��اءة ال��ك��ف��اءة ال��ع��ال��ي��ة دل��ي��ل على 
جناح االإمارات بامتياز يف التعامل مع 
اجلائحة، وقيادتها للعامل اإىل التعايف 
التدريجي والعودة للحياة الطبيعية، 
ف��اإن ما تقدمه دبي  ذل��ك  واإىل جانب 
من  اإك�شبو  لفعاليات  ا�شت�شافتها  يف 
ال�شعب اأن يتكرر، الأنها اأطلقت العنان 
للخيال لدى كل املبدعني من الدول 
وال�������ش���رك���ات واالأف���������راد ووف������رت لهم 
تكنولوجيا  ال�شت�شراف  بيئة  اأف�����ش��ل 
باعتباره  م��ع��ه  وال��ت��ع��ام��ل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

حقيقة ماثلة اأمام اجلميع".

دعم من�صور بن زايد لتنمية وتطوير امل�صابقات املختلفة للخيول العربية يف العامل  • نثمن 
بوعي وكفاءة امل�صتقبل  اإىل  الآمن  العبور  يف  ملهم  منوذج  • الإمارات 

على اللجنة التنفيذية و�صنعر�صها  املنظمة  مظلة  لتو�صيع  احلربي  حممد  مبقرتحات  • نرحب 
ل�صعب الإمارات يف عام اخلم�صني ر�صالتي  وهذه   .. دبي  يف  ا�صتثنائي   2020 • اإك�صبو 

رئي�ص »الإيكاهو« يف حوار خا�ص لـ »وام« : 

قطار احل�سارة ي�سري يف الإمارات ب�سرعة هائلة وفقا لإ�سرتاتيجية التنمية ال�ساملة

•• دبي-الفجر:

غ���ادر اأم�����س االأول احل��ك��م��ان االإم���ارات���ي���ان ال��دول��ي��ان حممد 
ع���ب���داهلل ح�����ش��ن )ح��ك��م ال�����ش��اح��ة( ، وحم��م��د اأح���م���د يو�شف 
االحتاد  �شيمنار  يف  للم�شاركة   ، ال��دوح��ة  اإىل  اأول(  )م�شاعد 
كاأ�س  مباريات  الإدارة  املر�شحني  للحكام  القدم  لكرة  ال��دويل 
نوفمر   5 لغاية   1 من  للفرتة   ،  2022 قطر   - العامل 

املقبل.
حكماً   52 ف��ي��ه  ي�����ش��ارك  ال���ذي  ال�شيمنار  ب��رن��ام��ج  وي�شتمل 
مت ت��ر���ش��ي��ح��ه��م م���ن االحت������ادات االأع�������ش���اء م���ن ع���دة دول يف 

الكاريبي  ومنطقة  اأمريكا  وو�شط  و�شمال   ، واأفريقيا   ، اآ�شيا 
، واأوق��ي��ان��و���ش��ي��ا ، ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن امل��ح��ا���ش��رات النظرية 
والعملية على احلاالت التحكيمية وحاالت الفيديو ، وتقنية 
ب��اال���ش��ت��ع��ان��ة بلعبني   )  VAR امل�����ش��اع��د )  ال��ف��ي��دي��و  ح��ك��م 
للياقة  واخ��ت��ب��ارات  وفنية  بدنية  متارين  وخو�س   ، حمليني 
حممد  الدوليني  موؤخراً  االآ�شيوي  االحت��اد  واختار  البدنية. 
النهائية  املباراة  الإدارة  يو�شف  اأحمد  وحممد  ح�شن  عبداهلل 
فريقي  جتمع   والتي   ،  2021 اآ�شيا  اأب��ط��ال  دوري  لبطولة 
ال���ه���لل ال�����ش��ع��ودي وب���وه���اجن ���ش��ت��ي��ل��رز ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي ، 
ال�شعودية  العا�شمة  يف  املقبل  نوفمر   23 يوم  لها  واملقرر 

اإىل  �شم  دويل  اإم��ارات��ي  حتكيم  طاقم  اإىل  اإ�شافة  الريا�س، 
علي  ع���ادل  ث���اِن(  )م�شاعد  امل��ه��ري  ع��ب��داهلل  ح�شن  جانبهما 
النقبي )حكماً رابعاً(  اأحمد �شعيد الرا�شدي )حكماً خام�شاً( 
عمار علي اجلنيبي )حكم فيديو( عمر حممد اآل علي )حكم 
اأن احل��ك��م��ني الدوليني  ب��ال��ذك��ر  ف��ي��دي��و م�����ش��اع��د(. اجل��دي��ر 
حممد عبداهلل ح�شن وحممد اأحمد يو�شف باالإ�شافة للحكم 
امل�شاعد الدويل ح�شن املهري ، قد �شاركوا يف الن�شخة املا�شية 
من كاأ�س العامل - رو�شيا 2018 ، وجنحوا بجدارة يف تقدمي 
ملباريات  اإدارت��ه��م  خلل  االإماراتية  لل�شافرة  ُم�شرفة  �شورة 

البطولة التي كلفوا بها.

حممد عبداهلل ح�سن وحممد اأحمد يو�سف ُي�ساركان يف �سيمنار الحتاد الدويل حلكام مونديال 2022

ي�صتمر الت�صويت حتى 31 دي�صمرب

جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للإبداع 
الريا�سي تختار 6 نا�سئني لت�سويت اجلمهور

تطلعا للتاأهل لدورة الألعاب العاملية 2022

حبيب نور حممدوف يزور مع�سكر منتخبنا الوطني 
للجوجيت�سو وي�سيد با�ستعداداته لتنظيم حدث ا�ستثنائي

الحتاد الدويل للتاريخ والإح�ساء ير�سح مبخوت 
للفوز بجائزة اأف�سل لعب يف العامل 2021

•• اليبزيج- وام: 

ال��ق��دم /iffhs/ الع��ب نادي  ك��رة  ال���دويل لتاريخ واإح�����ش��اءات  ر�شح االحت���اد 
اأف�شل العب  للمناف�شة على جائزة  الوطني علي مبخوت  اجلزيرة ومنتخبنا 
2021، والتي �شيعلن االحتاد الدويل لتاريخ واإح�شاءات كرة  يف العامل لعام 
العام، يف خمتلف  لهذا  بها  العامل  االأف�شل يف  بجوائز  الفائزين  اأ�شماء  القدم 

الفئات، خلل حفل كبري نهاية �شهر نوفمر املقبل.
حممد  هم  مبخوت  مع  اآخ��ري��ن  ع��رب  العبني   4 املر�شحني  بقائمة  ويتواجد 
�شلح العب ليفربول، وريا�س حمرز العب مان�شي�شرت �شيتي، واأ�شرف حكيمي 

العب باري�س �شان جريمان، واأكرم عفيف العب ال�شد القطري.
كما ت�شم قائمة املر�شحني جيانلويجي دوناروما حار�س باري�س �شان جريمان، 
وليوناردو بونوت�شي العب يوفنتو�س، وجورجينيو العب ت�شيل�شي، وكيفني دي 
ت�شيل�شي، وكليان مبابي  �شيتي، وجنولو كانتي العب  بروين العب مان�ش�شرت 
ميونيخ،  بايرن  العب  ليفاندوفي�شكي  وروب��ريت  جريمان،  �شان  باري�س  العب 
العب  �شتريلينج  ورح��ي��م  يونايتد،  مان�شي�شرت  الع��ب  رون��ال��دو  وكري�شتيانو 
مان�شي�شرت �شتي، وايرلينج هاالند العب بورو�شيا دورمتوند، وليونيل مي�شي 
العب  ب��ول  دو  ورودري��ج��و  جريمان،  �شان  باري�س  العبي  وماركينيو�س  ونيمار 
فلمينجو،  العب  باربو�شا  وجابريل  مدريد،  ري��ال  العب  وكا�شيمريو  بورتو، 
زينيت بطر�شبورج، و�شون  ازم���ون الع��ب  و���ش��ردار  ب��ورت��و،  دي��از الع��ب  ولوي�س 
هيوجن مني العب توتنهام، و�شاديو ماين العب ليفربول، وخاليدو كوليبايل 
العب  مكيني  و�شتون  ميونيخ،  بايرن  الع��ب  ديفيز  واألفون�شو  ن��اب��ويل،  الع��ب 
يوفنتو�س، وجيوفاين رينا العب بورو�شيا دورمتوند، وهيكتور هرييرا العب 

اأتليتيكو مدريد، وراوؤل خامينيز العب ولفرهامبتون.

اجلولة  يف  ي�ساركون  دراج   500
التح�سريية لـ »حتدي �سبين�س«

•• دبي-وام:

اأول  اأم�س يف  �شارك ع�شاق ريا�شة ركوب الدراجات الهوائية يف دولة االإم��ارات 
الهوائية  للدراجات   92 دبي  �شبين�س  حتدي  غمار  خلو�س  حت�شريية  جولة 
فراير   18 فعالياته  وتنظم  الريا�شي  دبي  جمل�س  مع  بالتعاون  يقام  ال��ذي 

. 2022
الدراجات  رك���وب  ه���واة  ل���دى  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا  التح�شريية  و���ش��ه��دت اجل��ول��ة 
�شخ�س   500 عن  يزيد  ما  بت�شجيل  �شنوات  منذ خم�س  االأك��ر  هو  الهوائية 
 37 مل�شافة  وذهني  ب��دين  اختبار  يف  ال�شبت  ي��وم  �شبيحة  امل�شاركون  لينطلق 

كيلومرتا على م�شار القدرة لركوب الدراجات الهوائية.
ومل�شاعدة الدراجني يف اال�شتعداد التام وا�شتعادة اللياقة اللزمة لل�شباق �شتقام 
بدبي  الهوائية  للدراجات  القدرة  م�شار  يف  التح�شريية  اجل��والت  من  �شل�شلة 
يوم  كيلومرتا   45 الثانية:  التح�شريية  اجلولة  وت�شمل  املعد  للجدول  وفقا 
 18 66 كيلومرتا يوم  الثالثة:  التح�شريية  2021، واجلولة  27 نوفمر 
دي�شمر 2021 واجلولة التح�شريية الرابعة: 85 كيلومرتا يوم 22 يناير 
بني  بال�شراكة  الهوائية  للدراجات   92 دب��ي  �شبين�س  حت��دي  ويقام   .  2022
كل من جمل�س دبي الريا�شي و�شبين�س واإذاع��ة دبي 92 وهو واحد من اأرقى 
الدراجني من  اآالف  االأو�شط والتي ت�شتقطب  ال�شرق  الريا�شية يف  الفعاليات 

جميع اأنحاء العامل .
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•• دبي-الفجر:

والوفود  املنتخبات  و�شول  اكتمل 
القارات  كاأ�س  بطولة  يف  امل�شاركة 
تقام  التي  ال�شاطئية  القدم  لكرة 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
الريا�شي،  دب����ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  وينظمها 
ل���ل���ع���ام ال���ع���ا����ش���ر ع���ل���ى ال����ت����وايل 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جل��ن��ة ك����رة القدم 
لكرة  ال��دويل  باالحتاد  ال�شاطئية 
ع�شر  مناف�شاتها  وتنطلق  القدم، 
 2021 نوفمر   2 الثلثاء  غ��د 
مبنطقة  بيت�س  كايت  �شاطئ  على 
 06 ي���وم  اإىل  وت�شتمر  �شقيم  اأم 
ثمانية  فيها  وي�����ش��ارك  ن��وف��م��ر، 
قارات  خمتلف  ميثلون  منتخبات 
رو�شيا،  االإم��������ارات،  ه����م:  ال���ع���امل 
ال�شنغال،  ال����ب����اراغ����واي،  اإي�������ران، 

اإ�شبانيا، اليابان، الرتغال. 

مباراة الإعالميني
اليوم1  ع�شر  اخلام�شة  يف  وتقام 
بني  جتمع  ودي���ة  م��ب��اراة  نوفمر 
فريق  م��ع  املنظمة  اللجنة  ف��ري��ق 
�شنوًيا  ت��ق��ام  ال��ت��ي  االإع���لم���ي���ني، 
كاأ�س  ال��ع��ادة يف بطولة  كما ج��رت 

ال�شاطئية،  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ق��ارات 
وتقام قبل يوم واحد من انطلق 
لتعزيز  ال���ر����ش���م���ي���ة،  امل���ن���اف�������ش���ات 
تكامل  ع���ل���ى  وت���اأك���ي���د  ال���ع���لق���ة 
حتقيق  يف  الطرفني  ب��ني  االأدوار 

جناح البطولة.

تدريبات
بداأت املنتخبات يف اإجراء تدريباتها 
على ملعب التدريب يف ا�شتاد كاأ�س 
بيت�س،  كايت  �شاطئ  على  القارات 
كما توا�شل خو�س املباريات الودية 

ا�شتعداًدا  امل�����ش��ارك��ة  ال���ف���رق  ب���ني 
للمناف�شات الر�شمية يف البطولة، 
م�شاء  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وخ��ا���س 
ر�شمية  ودي��ة غ��ري  م��ب��اراة  ال�شبت 
اأقيمت  ال��ب��اراغ��واي  منتخب  م��ع 

على امللعب الرئي�شي للبطولة.

انطالق
ت��ن��ط��ل��ق م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة يف 
ال��راب��ع��ة وال���رب���ع م�شاء  ال�����ش��اع��ة 
 2021 نوفمر   2 الثلثاء  غد  
اأرب��ع مباريات يف اليوم  حيث تقام 

الرتغال  منتخبا  ويد�شن  االأول، 
البطولة،  م��ن��اف�����ش��ات  وال�����ش��ن��غ��ال 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي���واج���ه  ك��م��ا 
يف ال�����ش��اع��ة اخل��ام�����ش��ة وال���رب���ع يف 
اإ�شبانيا،  مباراة قوية مع منتخب 
ويلعب منتخب رو�شيا بطل العامل 
ال�شاعة  يف  ال��ي��اب��اين  ن��ظ��ريه  م��ع 
ويواجه  فيما  رب���ع،  اإال  ال�����ش��اب��ع��ة 
بكاأ�س  ال���ف���ائ���ز  اإي��������ران،  م��ن��ت��خ��ب 
البطولة ثلث مرات وحامل لقب 
البطولة،  م��ن  التا�شعة  الن�شخة 
ال�شاعة  يف  ال���ب���اراغ���واي  منتخب 

الثامنة م�شاء.
االأربعاء  ي��وم  املناف�شات  وت�شتمر 
03 نوفمر حيث يلتقي منتخب 
يف  ال�شنغال  منتخب  م��ع  اإ�شبانيا 
ويلتقي  ع�����ش��ًرا،  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة 
م���ع منتخب  االإم��������ارات  م��ن��ت��خ��ب 
اخلام�شة  ال�����ش��اع��ة  يف  ال��رت��غ��ال 
منتخب  ي��ل��ت��ق��ي  ك���م���ا  وال�����رب�����ع، 
الباراغواي مع منتخب رو�شيا يف 
ويلتقي  رب��ع،  اإال  ال�شابعة  ال�شاعة 
منتخب اإيران مع منتخب اليابان 
يف ال�شاعة الثامنة م�شاء. وتنتهي 

املوؤهلة  املجموعات  دور  ت�شفيات 
النهائي  ن�شف  دور  مناف�شات  اإىل 
يف ثالث اأيام البطولة يوم اخلمي�س 
04 نوفمر حيث يلتقي منتخب 
الباراغواي،  منتخب  مع  اليابان 
وي��ل��ت��ق��ي م��ن��ت��خ��ب ال���رت���غ���ال مع 
منتخب  ويلتقي  اإ�شبانيا،  منتخب 
االإم����ارات،  منتخب  م��ع  ال�شنغال 
مع  رو���ش��ي��ا  منتخب  يلتقي  فيما 
منتخب اإيران، وتنطلق مناف�شات 
ال�شاعة  يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  دور 
ال��راب��ع��ة م�����ش��اء ي���وم اجل��م��ع��ة 05 

مباراة  ت���ق���ام  اأن  ع��ل��ى  ن���وف���م���ر، 
والرابع  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  حت���دي���د 
 06 ال�شبت  النهائية يوم  واملباراة 

نوفمر 2021.
ويعد تنظيم بطولة كاأ�س القارات 
ال�شاطئية  ال��ك��رة  ب��ط��والت  اأك���ر 
على مدار 10 �شنوات متتالية يف 
دبي تاأكيًدا على اأن مدينة دبي هي 
لتنظيم  ع��امل��ًي��ا  املف�شلة  ال��وج��ه��ة 
ال�شاطئية،  ال��ق��دم  ك���رة  ب��ط��والت 
�شواطئ  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  وذل���ك 
واأج����واء  م��ع��ت��دل  وط��ق�����س  جميلة 

الكبري  االهتمام  ويدعمها  رائعة، 
تنظيم  خلل  من  الريا�شة  بهذه 
الدولية  ال��ب��ط��والت  وا���ش��ت�����ش��اف��ة 
كاأ�س  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال�شاطئية عام  القدم  العامل لكرة 
بجائزة  دب��ي  ف��ازت  كما   ،2009
اأف�شل مدينة م�شت�شيفة لبطوالت 
ال�شاطئية يف العامل، باالإ�شافة اإىل 
اكت�شبتها  التي  الكبرية  ال�شعبية 
االأحياء  �شكان  بني  الريا�شة  هذه 
ال�شغف  ���ش��ي��م��ا  دب���ي  يف  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
الكبري بالريا�شة لدى �شكان دانة 
ال��ذي��ن ي�شهمون  ال��دن��ي��ا وزواره����ا 
يف اإجن����اح ك��ل ح���دث ري��ا���ش��ي يتم 
م�شاركتهم  ع��ر  دب��ي  يف  تنظيمه 
التواجد  على  وحر�شهم  الفعالة 
يف  دبي  اأ�شهمت  وقد  والت�شجيع.  
ال�شاطئية  ال��ق��دم  ك��رة  لعبة  ن�شر 
يف ال���دول���ة وامل��ن��ط��ق��ة م���ن خلل 
واخلليجية  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ب���ط���والت 
تنظيمها  مت  ال����ت����ي  وال����دول����ي����ة 
واأن  خا�شة  دب��ي،  يف  وا�شت�شافتها 
ك��ب��رية من  دب��ي يقطنها ج��ال��ي��ات 
ج��م��ي��ع اجل��ن�����ش��ي��ات م���ن خمتلف 
اأنحاء العامل، يتابع االآالف منهم 
�شغفهم  وينقلون  البطوالت  ه��ذه 
لي�شهموا  بلدهم  اإىل  بال�شاطئية 

يف زيادة �شعبية اللعبة.

•• اأبوظبي -وام: 

"التر" لرا�شد حممد را�شد بن غدير بطًل ل�شباق االأري��ام للمحامل ال�شراعية فئة  توج 
ال�شبت   االأول  اأم�س  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  نادي  نظمه  الذي  قدماً   43

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة .
وح�شل البطل على 210 اآالف درهم جائزة مالية، وذهب املركز الثاين اإىل "لطام" ل�شمو 
"زيورخ" ل�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن  ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، وجاء ثالثاً 
را�شد اآل مكتوم ، ورابعاً جاء "اأطل�س" الأحمد را�شد جمعة ال�شويدي، وخام�شاً حل "ال�شرب" 
ال�شيخ  "عاتي" ل�شمو  ن�شيب  من  ال�شاد�س  املركز  ك��ان  فيما   .. املهريي  خ��ادم  را�شد  للحر 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، وكان املركز ال�شابع من ن�شيب "الظفرة" لل�شيخ زايد 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان، وثامناً حل "داح�س" لل�شيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان، 
اأما املركز التا�شع فكان من ن�شيب "براق" الأحمد حممد را�شد الرميثي وعا�شراً جاء "نزاع" 

لل�شيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان.
توج الفائزين باملراكز االأوىل ماجد عتيق املهريي املدير التنفيذي لنادي اأبوظبي للريا�شات 

ال�شراعية واليخوت و�شعيد حميد املهريي م�شوؤول املر�شى.
"براق" الأحمد حممد را�شد الرميثي وبقيادة النوخذة را�شد  من جانب اآخر حلق املحمل 
حممد را�شد الرميثي بلقب بطل املو�شم بعد اأن جمع اأكر ر�شيد من النقاط يف ال�شباقات 

التي نظمها النادي لهذه الفئة.
ال�شراعية  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  م��اج��د  وج��ه  جهته  م��ن 
واليخوت التهنئة للم�شاركني يف ال�شباق وكافة �شباقات فئة 43 قدماً .. موؤكداً اأن اجلميع 
قدموا �شورة رائعة من خلل االلتزام بكافة االإجراءات االحرتازية بعد عودة الن�شاط عقب 

التوقف لفرتة لي�شت بالق�شرية ب�شبب جائحة كورونا.
كما وجه التهنئة للفائزين باملراكز االأوىل، موؤكداً اأن �شباق االأريام كان م�شك ختام فئة 43 

قدماً، ال�شيما يف ظل املناف�شة ال�شر�شة على املراكز االأوىل ولقب بطل املو�شم.

الفيفا يناف�ص الإعالميني يف مباراة ودية اليوم

اكتمال و�سول املنتخبات امل�ساركة يف كاأ�س القارات لكرة القدم ال�ساطئية

»الترب« يحلق بلقب �سباق الأريام للمحامل ال�سراعية 43 قدما.. و »براق« بطل املو�سم

•• دبي-الفجر:

االأول  اأم�����س  ال�����ش��االت  ق��دم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  اختتم منتخبنا 
جتمعه الداخلي يف نادي البطائح والذي انطلق يوم االثنني 
، و���ش��ه��د �شل�شلة من  ال��ب��ط��ائ��ح  امل��ا���ش��ي ع��ل��ى م��ل��ع��ب ���ش��ال��ة 

التدريبات البدنية والفنية على مدار �شبعة اأيام.
وياأتي هذا املع�شكر يف اإطار ا�شتعداداته للم�شاركة يف بطولة 

كاأ�س جمل�س التعاون اخلليجي يف اململكة العربية ال�شعودية 
�شهر فراير 2022 ، وت�شفيات غرب اآ�شيا املوؤهلة لنهائيات 

بطولة كاأ�س اآ�شيا يف دولة الكويت �شهر اإبريل القادم.
اأم��ام فريق   وخا�س املنتخب يف اليوم اخلتامي مباراة ودي��ة 
نادي الن�شر ، فاز بها الن�شر بهدفني دون رد ، وقام اجلهاز 
ال��ف��ن��ي ب��اإ���ش��راك وجت��رب��ة جميع ال��لع��ب��ني امل��ت��واج��دي��ن يف 

القائمة .

 و�شمت قائمة منتخبنا لهذا التجمع 19 العباً ، هم : حمد 
حيدر ، علي احلمادي ، حممد فدعق ، را�شد الهنائي ، ح�شن 
احلنطوبي ، عبداهلل احلو�شني ، عمر النقبي ، اأحمد احلمادي 
، �شعود خالد ، خالد ال�شوكة )خورفكان( را�شد عبيد ، عبداهلل 
اخلمري ، وليد ب�شر )�شباب االأهلي( اأحمد ال�شويدي ، عمر 
باحلاج ، حمد ح�شن )البطائح( حممد عبيد ، �شعيد جا�شم 

جنكل )الن�شر( عبداهلل عبداملجيد )احتاد كلباء(.

منتخب ال�سالت يختتم جتمعه 
الداخلي يف البطائح
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الفجر الريا�ضي

اإىل  مدريد  ري��ال  ليعيد  ثنائية  جونيور  فيني�شيو�س  الواعد  الرازيلي  �شجل 
على   1-2 بفوزه  ال��ق��دم،  لكرة  االإ�شباين  ال���دوري  و���ش��دارة  االنت�شارات  نغمة 
م�شيفه اإلت�شي، فيما حلق به اإ�شبيلية بعد فوزه على �شيفه اأو�شا�شونا -2�شفر، 
اثر  الهولندي رونالد كومان  اقالة مدربه  النقاط بعد  اإه��دار  وتابع بر�شلونة 

تعادله اأمام اأالفي�س 1-1 �شمن املرحلة الثانية ع�شرة.
واأحرز فيني�شيو�س )21 عاًما( الهدفني يف الدقيقتني 22 و73 رافًعا ر�شيده 
زميله  خلف  ال��ه��داف��ني  ترتيب  و���ش��اف��ة  ليحتل  الليغا،  يف  اأه����داف  �شبعة  اىل 

الفرن�شي كرمي بنزمية )9( الذي غاب عن مباراة اليوم.
راوول  بعد ط��رد  بع�شرة العبني  االخ��ري  ال�شاعة  رب��ع  االر���س  اأ�شحاب  واأك��م��ل 

غوتي اإثر اإنذار ثاٍن )63( قبل اأن يقل�س البديل بريي ميا الفارق )86(.
وكان نادي العا�شمة اكتفى بالتعادل ال�شلبي على اأر�شه �شد اأو�شا�شونا االأربعاء 
اال�شبوع  االخ��ري  معقل  يف  بر�شلونة  غرميه  �شد  بالكل�شيكو  ف��وزه  اأعقاب  يف 

الفائت.
 11 24 نقطة من  اأن�شيلوتي ر�شيده اىل  ورفع فريق املدرب االيطايل كارلو 
اإ�شبيلية الذي ميلك بدوره  مباراة )لديه مباراة موؤجلة( بفارق االأه��داف عن 
مباراة موؤجلة اأي�شاً، وعن ريال �شو�شييداد الثالث الذي �شي�شتعيد ال�شدارة يف 

حال فوزه على �شيفه اأتلتيك بلباو االحد يف ديربي البا�شك.
واأثنى اأن�شيلوتي مع نهاية اللقاء على فيني�شيو�س قائًل "مل اأفعل اأي �شيء على 
وجه اخل�شو�س. لقد منحته فر�شة للعب والثقة التي ي�شتحقها والأنه يلعب 

ب�شكل جيد جداً، فقد �شجل الكثري من االأهداف".
واأ�شاف "اأنا ل�شت �شاحًرا، لقد حاولت التعامل معه باأف�شل طريقة ممكنة. االآن 
لديه الثقة وكل ما يقوم به، ينجح به... يعتاد تدريجياً على اللعب اأكرث قليًل 

يف املحور ولديه ال�شفات وال�شرعة للقيام بذلك...".
ودفع  ال��ب��دالء  على مقاعد  بنزمية  اأن�شيلوتي  اأب��ق��ى  م��زدح��م،  ج��دول  ظ��ل  ويف 
بالثنائي ماريانو دياز من جمهورية الدومينيكان والرازيلي رودريغو قبل اأن 
ي�شطر االخري للخروج يف الدقيقة 18 اإثر اإ�شابة ع�شلية يف الفخذ ويدخل 

اأ�شين�شيو مكانه.
ال��ذي غاب عن  لوكا مودريت�س  الكرواتي  الو�شط  ع��ودة العب  املباراة  و�شهدت 
الت�شكيلة  على  اأن�شيلوتي  اأجراها  التي  التغيريات اخلم�شة  اأحد  وكان  ال�شابقة 

التي بداأت �شد اأو�شا�شونا.
وافتتح النادي امللكي النتيجة بهدف جميل بعدما اقتن�س الرازيلي كا�شيمريو 
الكرة من منت�شف امللعب ومررها طويلة اىل دياز الذي تابعها خلفية بكعب 

القدم اىل فيني�شيو�س �شددها بي�شراه زاحفة اىل ي�شار احلار�س كيكو كا�شيا 
.)22(

االأمل��اين توين  اإلت�شي لنك�شة عند طرد غوتي لتدخل قا�ٍس على  تعر�س 
كرو�س وتعر�شه الإنذار ثاٍن )63(.

وانتظر ريال حتى الدقيقة 73 للإفادة من النق�س العددي عندما مرر 
الكرة  غمز  الذي  فيني�شيو�س  نحو  املنطقة  داخل  اىل  الكرة  مودريت�س 

فوق احلار�س من زاوية �شيقة عن اجلهة الي�شرى.
للرازيلي،  املو�شم  ه��ذا  ال���دوري  م��ب��اراة يف   11 ال�شابع يف  ال��ه��دف  وه��ذا 
�شتةاأهداف يف  املا�شيني عندما �شجل  املو�شمني  ليتفوق على ما حققه يف 

يف الليغا. مباراة   64
وعلى ملعب رامون �شان�شيز-بيخوان، حقق اإ�شبيلية فوزه ال�شابع مقابل 3 

تعادالت وخ�شارة.
ويدين النادي االأندل�شي الذي ياأمل يف اإنهاء فرتة 75 عاماً من االنتظار 
 ،1946 ع��ام  يف  االأخ���رية  للمرة  باللقب  ف��از  حيث  ليغا"  "ال  ب���  للفوز 
بانت�شاره اإىل مدافعه الرازيلي دييغو كارلو�س الذي افتتح الت�شجيل يف 

اأوكامبو�س  اأن ي�شيف املهاجم االأرجنتيني لوكا�س  40، قبل  الدقيقة 
الثاين يف الدقيقة 60.

وا�شتعد فريق خولن لوبيتيغي باأف�شل طريقة ال�شتحقاقه االأوروبي 
امام ليل الفرن�شي يف اجلولة الرابعة من م�شابقة دوري االأبطال.
مباراة  اأّول  ويف  متفرج   37.278 اأم��ام  نو  كامب  ملعب  وعلى 

لر�شلونة اجلريح منذ اإقالة مدربه الهولندي رونالد كومان، 
تعادل بطل ا�شبانيا 26 مرة مع �شيفه اأالفي�س.

 16 ورفع الكاتالوين الذي مل يفز يف مبارياته الثلث االأخ��رية، ر�شيده اإىل 
نقطة يف املركز التا�شع، مقابل 10 لل�شيف يف املركز ال� 16.

وكان رئي�س النادي جوان البورتا اأقال املدافع ال�شهري ال�شابق عقب خ�شارتني 
اأمام الغرمي  اأمام رايو فايكانو -1�شفر االأربعاء، وقبلها يف الكل�شيكو  توالياً 
1-2، ليعني مدرب الفريق الرديف �شريجي بارجوان  التقليدي ريال مدريد 

بداًل منه.
كانت  االأوىل  اأقله يف مباراتني،  الفريق  �شي�شرف على  الذي  بارجوان  وا�شطر 

اأبطال  دوري  يف  االوك����راين  كييف  دينامو  اأم���ام  والثانية  االأم�شية  ه��ذه 
اأوروب��ا الثلثاء، للتعامل مع م�شكلة كرثة اال�شابات مع ما ال يقل 

عن 8 العبني يف العيادة، اأبرزهم اأن�شو فاتي والفرن�شي عثمان 
روبرتو  و�شريجي  برايثوايت  مارتن  والدمناركي  دميبيليه 

والهولندي فرنكي دي يونغ.
وتعوي�شاً لهذه الغيابات، دفع بال�شابني نيكو غونزالي�س 

الو�شط،  يف   )17( وغ���ايف  ع��ام��اً(   19(
 )27( دي��ب��اي  ممفي�س  والهولندي 

اأغويرو  �شريجيو  واالأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
لكن  ال���ه���ج���وم،  يف   )33(

االأخري خرج يف الدقيقة 
يف  اآالم  ب�شبب   41

�����ش����دره وت����رك 
م���ك���ان���ه 

للرازيلي فيليبي كوتينيو.
بيكيه  ج��ريار  املخ�شرم  مدافعه  بخروج  ثانية  موجعة  �شربة  بر�شلونة  وتلقى 

لل�شابة اأي�شاً ليحل بداًل منه الفرن�شي كليمون النغليه )70(.
ورغم اأن اأالفي�س خ�شر 7 من مبارياته الثماين االأوىل هذا املو�شم، لكنه توجه 
املرحلتني االخريتني على قادي�س  بفوزين توالياً يف  "كامب نو" مت�شلحاً  اإىل 

واإلت�شي -1�شفر. -2�شفر 
وا�شتحوذ بر�شلونة على الكرة بن�شبة 80 يف املئة مع 3 ت�شديدات، منها اثنتان 
االأّول،  ال�شوط  بني اخل�شبات الثلث، ولكن مع عقم هجومي يف 
والحت اأّول فر�شة حقيقية له يف الدقيقة 45 بت�شديدة من 

ديباي التقطها احلار�س اأنتونيو �شيفريا.
بافتتاحه  ال��ث��اين،  ال�����ش��وط  يف  اأف�شليته  بر�شلونة  ت��رج��م 
ديباي  من  اليمنى  بالقدم  بينية  ت�شديدة  عر  الت�شجيل 
الزاوية  يف  ركنت  املنطقة  خ��ارج  م��ن  الي�شرى  اجلهة  على 
العليا املعاك�شة )49(، لي�شجل هدفه اخلام�س يف 11 مباراة 

يف الدوري هذا املو�شم.
3 دقائق  واعتقد امل�شيف انه قام باالأ�شعب، ليتلقى بعد 
ه���دف ال��ت��ع��ادل م��ن امل��ه��اج��م ل��وي�����س ري��وخ��ا بعدما 
ال��ك��ات��ال��وين بعد مت��ري��رة بالكعب  ال��دف��اع  ���ش��رب 
من خو�شيلو لينفرد باحلار�س االملاين مارك-

اأن���دري���ه ت��ري �شتيغن وي��ت��ج��اوزه وي�����ش��دد يف 
املرمى اخلايل.

 ،)59( لديباي  لكرة  القائم  وت�شدى 
اأن ي�شدد بعد دقيقتني كرة قوية  قبل 
كوتينيو  ك���اد  فيما  احل���ار����س،  ���ش��ده��ا 
ي��ح�����ش��م ال��ن��ق��اط ال���ث���لث م���ن ركلة 
18 مرتاً مرت فوق  حرة على ُبعد 

العار�شة )83(.
وفاز فالن�شيا على �شيفه فياريال 
هوغو  ���ش��ج��ل��ه��م��ا  -2�شفر، 
وكارلو�س   )43( غيامون 
����ش���ول���ر ب�����اراغ�����ان من 
رك������ل������ة ج������������زاء يف 

الدقيقة 77.

برعاية حمدان بن زايد ..

اأ�سطورة بطولة العامل للراليات �سيبا�ستيان لوب ي�سارك للمرة الأوىل برايل اأبوظبي ال�سحراوي
•• اأبوظبي –الفجر:

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة ي��ن��ط��ل��ق رايل 
ن�شخته  يف  ال�����ش��ح��راوي  اأب��وظ��ب��ي 
 –  6 الفرتة من  خ��لل  الثلثني 

املقبل. نوفمر   11
للمرة  احل���دث  ه��ذا  يف  و�شي�شارك 
االأك����رث  ال���رال���ي���ات  ���ش��ائ��ق  االأوىل 
العامل  ب��ط��ول��ة  ت���اري���خ  يف  جن���اح���اً 

للراليات �شيبا�شتيان لوب.
للراليات  ال���ع���امل  ب��ط��ل  و���ش��ي��ق��ود 
ت�شع مرات �شيارة برودرايف هنرت 
اجلديدة   )+  1 )ت��ي  املجموعة  يف 
فابيان  البلجيكي  ملحه  يرافقه 
بحرين  ف��ري��ق  لتمثيل  ل��ورج��وي��ن 

ريد اإك�شرتمي.
�شيبا�شتيان  م�����ش��ارك��ة  و���ش��ت��زي��د 
ل����وب احل��م��ا���س واالث�������ارة يف رايل 
بن�شخته  ال�������ش���ح���راوي  اأب���وظ���ب���ي 
من  بالعديد  ف��از  فقد  ال��ث��لث��ني، 
واالن��ت�����ش��ارات يف  العاملية  االأل��ق��اب 
والتتويج  للراليات  العامل  بطولة 

اأكرث  باملراحل  والفوز  املن�شة  على 
اآخ����ر. كما  اأي ���ش��ائ��ق رال���ي���ات  م��ن 
األعاب  يف  الذهبية  بامليدالية  ف��از 
رايل كرو�س اإك�س، واأنهى �شباق لو 
مانز 24 �شاعة بنجاح واأكمل رايل 
داك��ار مرتني واأح��رز الفوز يف 14 

مرحلة.
 )1 ت���ي  الأن جم���م���وع���ة)  ون����ظ����راً 
ج��دي��دة ح��ي��ث ي��ت��م جت��رب��ت��ه��ا هذا 
بفر�شة  حت���ظ���ى  اأن  ق���ب���ل  ال����ع����ام 
فلن  املقبل،  العام  ر�شمياً  امل�شاركة 
ل�����وب م����ن حت��ق��ي��ق ن�شر  ي��ت��م��ك��ن 
ت�شجيل نقاط يف رايل  مبا�شر وال 
امل�شنف  ال�������ش���ح���راوي  اأب���وظ���ب���ي 
كاجلولة قبل االأخرية من بطولة 
كاأ�س العامل للراليات ال�شحراوية 

الطويلة )فيا( لهذا العام.
الفرن�شي  ال�شائق  ف��ان  ذل��ك،  وم��ع 
���ش��ي��واج��ه حت��دي��اً ح��م�����ش��اي��اً، وذلك 
املجموعة  نف�س  يف  مناف�شيه  الأن 
�شابقني  فائزين  +( ثلثة   1 )ت��ي 
ب��ل��ق��ب ال����رايل وه���م ال�����ش��ي��خ خالد 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع��ل��ى م���ن ����ش���ي���ارة بي 
بطًل  واملتوج  زفري  �شبورت  اأت�س- 

ل���رايل اأب��وظ��ب��ي ال�����ش��ح��راوي عام 
روما  ن���اين  واالإ���ش��ب��اين   ،2017
ان�شم  والذي  بطل ن�شخة 2013 
اإك�شرتمي،  ري����د  ب��ح��ري��ن  ل��ف��ري��ق 
ب�شيارة  بروكوب  مارتن  والت�شيكي 
فورد رابتور اآر اأ�س كرو�س كاونرتي 
ب��ط��ل ال��ن�����ش��خ��ة 28 م���ن ال����رايل، 
ال�شائقني  م��ن  ال��ع��دي��د  وغ��ريه��م 

االآخرين.
ول��دى انطلق ال��رايل عر كثبان 
الرملية  ال�������ش���ح���راوي���ة  ال���ظ���ف���رة 
ت��ع��د �شلمة  امل��رت��ف��ع��ة واأودي���ت���ه���ا، 
املناف�شني من االأولويات الرئي�شية 
ملنظمي الرايل، حيث ا�شتغرق اإعداد 
التي  اخلا�شة  ال�شلمة  متطلبات 
خ�شي�شاً  دقيق  بك�شل  و�شعها  مت 
لهذا احلدث عر منظمة االإمارات 
ل��ري��ا���ش��ة ال�����ش��ي��ارات وال���دراج���ات 
التخطيط  م���ن  ���ش��ه��وراً  ال���ن���اري���ة  

والتن�شيق بني جميع اخلراء.
الطبيني  امل�شوؤولني  وي�شرف كبري 
ال��دك��ت��ور ���ش��ون ب��ي��رثب��ري��دج على 
طبيباً   17 م����ن  م����وؤل����ف  ف����ري����ق 
ي����رتك����ز ع��م��ل��ه��م على  وم�������ش���ع���ف���اً 
ال��رايل يف  خ��لل  املت�شابقني  اإنقاذ 
اأهبة  على  وه��م  ال��ط��وارىء،  حالة 
اليوم وجمهزين  اال�شتعداد طوال 
بكافة الو�شائل اللوج�شتية ل�شمان 
واال�شتجابة  ال���ب���ح���ث  ع���م���ل���ي���ات 
واالإن������ق������اذ ال�������ش���ري���ع���ة وب���ال���ت���ايل 
حالة  يف  ال����وق����ت  اإ�����ش����اع����ة  ع�����دم 
ت�شاندهم  ح��ي��ث  ح�������وادث،  وق�����وع 
تابعة  م���روح���ي���ة  ط����ائ����رات  ث����لث 
وطواقمها  اأب����وظ����ب����ي  ل����ط����ريان 
واال�شعاف  ال��ل��وج�����ش��ت��ي  ل��ل���ش��ن��اد 
اإ�شعاف  ���ش��ي��ارات  وث���لث  اجل����وي، 
ال��وط��ن��ي وطواقم  اال���ش��ع��اف  م���ن 
ب��امل�����ش��ت��ل��زم��ات واخلرة  جم��ه��زي��ن 

حالة  يف  وج���م���ي���ع���ه���ا  ال����ط����ب����ي����ة، 
امل�شاعدات  ل��ت��ق��دمي  دائ����م  ت���اأه���ب 

للمتناف�شني امل�شابني.
امل�شتلزمات  ه������ذه  ت����وف����ري  ومت 
الرئي�شيني  ال�شركاء  من  املتطورة 
لرايل اأبوظبي ال�شحراوي )طريان 
اأبوظبي واالإ�شعاف الوطني ودائرة 

ال�شحة – اأبوظبي(.
مكان  يف  اال���ش��اب��ات  ع��لج  و�شيتم 
وقوع احلادث وقد ي�شتمر املت�شابق 
يف املناف�شة يف ال��رايل، اأم��ا يف حال 
اال�شابات  ن��ق��ل  االأم�����ر  ا���ش��ت��دع��ى 
نقلهم  ف�شيتم  احل���ادث  م��ك��ان  م��ن 
املركز  اىل  امل��روح��ي��ة  ب��ال��ط��ائ��رات 
اأقرب  اأو  ال���رايل  خميم  يف  الطبي 

م�شت�شفى. 
ويعتر الفريق الطبي باأكمله، مبا 
يف ذل���ك 14 ع�����ش��واً م��ن اخل���ارج، 
دائ��رة ال�شحة  مرخ�شني من قبل 

الدولة  يف  للممار�شة  ظبي  اأب��و  يف 
مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ت��رك��ي��ز ال����رايل 
احلكومية  التعليمات  تطبيق  على 
وااللتزام باأعلى معايري اجلودة يف 
تقدمي اخلدمات والدعم ال�شامل.

�شتخ�شع  ال�شباق،  ان��ط��لق  وقبل 
ال�����ف�����رق ل����ت����دري����ب وحم������اك������اة يف 
ال�شريعة  اال����ش���ت���ج���اب���ة  جم������االت 
الطبية مب�شاركة  واملهارات  االأوىل 
ح�������ش���د م�����ن م�����������ش�����وؤويل ال�������رايل 
واملتطوعني يف حلبة مر�شى يا�س، 

املقر الرئي�شي للرايل.
الهاجري،  ���ش��ال��ح  اأح���م���د  وق�����ال 
للإ�شعاف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الوطني "ي�شرنا اأن نتواجد جمدداً 
ب��ك��ام��ل اجل��اه��زي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�شلمة املت�شابقني يف رايل اأبوظبي 
�شراكة  م��ع  ال�����ش��ح��راوي مت��ا���ش��ي��اً 
جتمعنا  ال���ت���ي  ال���وث���ي���ق���ة  ال���ع���م���ل 

لل�شيارات  االإم������ارات  منظمة  م��ع 
والدراجات النارية".

التعاون  ه�����ذا  "يوؤكد  واأ������ش�����اف 
بتقدمي  الوطني  اال�شعاف  ال��ت��زام 
رعاية طوارئ طبية عالية اجلودة 
املعايري  اأع���ل���ى  م���ع  ي���ت���واف���ق  مب���ا 

الدولية."
وقال حممد بن �شليم رئي�س منظمة 
االإمارات لريا�شة ال�شيارات ونائب 
لل�شيارات  ال���دويل  االحت���اد  رئي�س 
ب�شكل  ال���رايل  يتمتع   " للريا�شة 
ق���وي ع��ل��ى م��ر ال�����ش��ن��ني يف االأم���ن 
نفتخر  كما  املت�شابقني،  و�شلمة 
بعمل وتفاين فريقنا الطبي الذي 
يتلقى الدعم من االإ�شعاف الوطني 
وطريان اأبوظبي ودائرة ال�شحة - 
بتقدير  الفريق  ويحظى  اأبوظبي، 
م�شوؤويل  واإع�����ج�����اب  امل���ن���اف�������ش���ني 
اأنحاء العامل".   الراليات يف جميع 
ويحظى رايل اأبوظبي ال�شحراوي 
ب���دع���م دي�������وان مم���ث���ل احل����اك����م يف 
امل�شلحة  والقوات  الظفرة،  منطقة 
اأبوظبي،  وط������ريان  االإم����ارات����ي����ة، 
و�شرطة  ال����وط����ن����ي،  واال�����ش����ع����اف 

اأبوظبي، واأدنوك للتوزيع، وجزيرة 
وبلدية  يا�س،  مر�شى  وحلبة  يا�س، 
الظفرة،  منطقة  وبلدية  اأبوظبي، 

ومياه العني، وتدوير.
جوالت  كخامتة  ال���رايل  وي�شنف 
للراليات  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة 
للدراجات  الطويلة  ال�شحراوية 
وي���ق���ع مقره   ،" " ف��ي��م  ال���ن���اري���ة  
ال��رئ��ي�����ش��ي يف ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى يا�س 
مرحلة  و����ش���ت���ق���ام  اأب����وظ����ب����ي.   –
للدراجات  اخل��ا���ش��ة  امل�����ش��اه��دي��ن 
بعد   1:30 ال�����ش��اع��ة  يف  ال��ن��اري��ة 
ظهر ال�شبت املقبل قبل اأن يتوجه 
املت�شابقون باجتاه منطقة الظفرة 
وبعد  ال����ت����ايل.  ال����ي����وم  ����ش���ب���اح  يف 
تبلغ  مراحل  خم�س  عر  املناف�شة 
م�شافتها 262 كيلومرتاً و 333 
و  ك��ي��ل��وم��رتاً   293 و  ك��ي��ل��وم��رتاً 
251 كيلومرتاً واملرحلة االأخرية 
�شيتوجه  ك����ي����ل����وم����رتاً   216
النهاية  اإىل  الناجون  املت�شابقون 
يا�س  م��ر���ش��ى  ح��ل��ب��ة  اإىل  وال���ع���ودة 
يوم  ظ���ه���راً   12:30 ال�����ش��اع��ة  يف 

اخلمي�س 11 نوفمر.

الرايل  �صالمة  خمطط  يف  حيويًا  دورًا  يلعب  الوطني  • الإ�صعاف 
ال�صريعة لال�صتجابة  ال�صتعداد  اأهبة  على  يقف  الطبي   • الطاقم 

ريال يف ال�سدارة وبر�سلونة يتابع اإهدار النقاط بطولة اأبوظبي UFC 267 : اإ�سلم ماخات�سيف 
يحقق انت�سارا كبريا على خطى حبيب نور حممدوف

•• اأبوظبي-وام:

UFC حتى  اإثارة للإعجاب يف بطولة  اإ�شلم ماخات�شيف فوزه االأكرث  حقق 
ليخطو   ،UFC 267 ن��زال  يف  هوكر  دان  نظريه  على  بتغلبه  وذل��ك  االآن، 
اإليه قدوته  خطوة اأخرى على طريق الفوز بلقب الوزن اخلفيف الذي �شبقه 

البطل العاملي املعتزل حبيب نور حممدوف.
فيما جاء  فئته،  الرتتيب يف  ال�شاد�س �شمن  املركز  النيوزيلندي هوكر  و�شغل 
ماخات�شيف قبله يف املركز اخلام�س، لكنه كان اخل�شم والرقم االأ�شعب للمقاتل 

.UFC ماخات�شيف، اإذ �شبق له املناف�شة يف 11 نزااًل يف بطولة
اأم�س االأول يف �شالة االحتاد  وخلل املواجهة احلما�شية بني الطرفني م�شاء 
فوزاً  ماخات�شيف  اإ�شلم  الداغ�شتاين  اللعب  اأح��رز  يا�س  مر�شى  بحلبة  اأرينا 
مثريا باالعتماد على تقنية اإخ�شاع اخل�شم بحركة كيمورا ال�شريعة خلل اأقل 

من دقيقتني ون�شف.
اآهات  انتزع به  30 عاما عر�شاً مده�شاً  وقدم املقاتل ال�شاب البالغ من العمر 

اجلماهري الغفرية.
وعقب حتقيقه الفوز، �شرح قائل : حققت ت�شعة انت�شارات متتالية، يتوجب 
عليهم منحي "فر�شة للمناف�شة على اللقب"، قدم باقي املناف�شني اأداًء احرتافياً 
عالياً، ولكن كم تبلغ عدد االنت�شارات التي حققوها؟ .. كانت لديهم الفر�شة 
للمناف�شة على اللقب.. �شكرا جلمهور االإمارات الذي جاء لت�شجيعي، وتقدمي 
الدعم يل، �شكرا للإمارات من القلب .. متكنت من التغلب على خ�شمي ب�شرعة 
كبرية، مل اأ�شب باأذى، كانت مناف�شة مثالية للغاية دون بذل الكثري من اجلهد 
ي�شكل   .. �شاأجنح  اأنني  ومتاأكد  بقدراتي  واثق  اإنني  ملا حققته،  بال�شعادة  اأ�شعر 
الفوز يف هذا النزال اإجنازاً مهما يف حياتي، واآمل اأن اأحقق تطلعات اجلمهور 

الذي يتابعني ويوؤمن بقدراتي وينتظر حلظة االنت�شار بفارغ ال�شر.
دا�شن  يواجه  اإذ  اجل���اري،  العام  نهاية  قبل  اللقب  على  امل�شاركون  ويتناف�س 
امل�شنف  غيثي  راي  جا�شتني  ويلعب  اأوليفريا،  ت�شارلز  احل��ايل  البطل  بورييه 
املناف�شات  اأن  املوؤكد  وم��ن  ال��راب��ع،  امل�شنف  ت�شاندلر  مايكل  �شد  عامليا  الثاين 
هذه  ت�شفر  اأن  ماخات�شيف  ويتوقع  ال�شاحة،  يف  كبرية  تغريات  عن  �شت�شف�شر 

النزاالت عن تاأهله ليكون اأول ا�شم �شمن القائمة للتناف�س مع البطل الفائز.

نقل اأغويرو اإىل امل�ست�سفى 
بعد اآلم يف �سدره 

باأن مهاجمه االرجنتيني �شريخيو اغويرو  اأعلن نادي بر�شلونة االإ�شباين 
نقل اإىل امل�شت�شفى بعد �شعوره بالدوار وباآالم يف �شدره قبيل نهاية ال�شوط 
االول من مباراة فريقه �شد االفي�س يف الدوري اال�شباين لكرة القدم اأم�س 

ال�شبت.
اغويرو  �شريخيو  نقل  "مت  الر�شمي  موقعه  على  بيان  يف  بر�شلونة  وق��ال 
اىل امل�شت�شفى الجراء فحو�شات للقلب بعدما عانى من �شيق يف القف�س 

ال�شدري خلل املباراة".
وبدا ان املهاجم االرجنتيني وكاأنه يطلب من اجلهاز الفني ا�شتبداله اواخر 
ان  قبل  ب�شدره  مي�شك  وه��و  االر����س  على  ي�شقط  اأن  قبل  االول  ال�شوط 
ي�شارع الطاقم الطبي للفريق الكاتالوين الإ�شعافه ثم نه�س وغادر امللعب 

دون م�شاعدة.
وقال املدرب املوقت لر�شلونة �شريجي بارجوان بعد املباراة "قال يل باأنه 
ي�شعر بالدوار، مت اإعلمي باأنه نقل اىل امل�شت�شفى قبل قليل وال اأ�شتطيع 

قول املزيد يف الوقت احلايل".
من  ق��ادم��ا  املا�شي  ال�شيف  خ��لل  بر�شلونة  اىل  ان�شم  اغ��وي��رو  اأن  يذكر 
االوىل  امل��ب��اري��ات  معظم  ع��ن  غ��اب  لكنه  ح��رة  �شفقة  يف  �شيتي  مان�ش�شرت 

لفريقه هذا املو�شم حمليا وقاريا قبل اأن ي�شارك فيها يف االآونة االأخرية.



هل نخاف من املهرجني؟ .. علماء النف�س يك�سفون ال�سبب 
يرى بع�س االأفراد جانبا �شريرا زاحفا للمهرجني مينحهم �شعورا 
بعدم االرتياح، على الرغم من ال�شعادة التي يقدمونها للكثري من 

النا�س.
اإذن ما الذي يجعل البع�س يخاف منهم؟

مع عيد الهالوين ال�شهري، حتدث موقع "ميل اأونلين" اإىل عدد 
اأ�شباب ما ي�شمى  اأفكارهم حول  من علماء النف�س للح�شول على 

برهاب املهرجني )اأو كولروفوبيا(.
قال اآدم كوك�س، مر�شد الرهاب، اإن عاملني رئي�شيني يف�شران ذلك 

- وهو نتاج جمتمعنا اإىل حد كبري.
املهرجني.  م��ن  بخوف  يولد  اأح��د  "ال  اأونلين":  "ميل  ل���  وق��ال 
اخلوفان الوحيدان اللذان ولدنا بهما هما اخلوف من ال�شو�شاء 
فينا  متاأ�شلة  لي�شت  لذا فهي  ال�شقوط".  ال�شاخبة واخلوف من 
املهرجني  ب�شاأن  االرت��ي��اح  ع��دم  اإن  ق��ال  لكن كوك�س  ال���والدة،  منذ 
�شيء ميكن اأن يبداأ يف �شن مبكرة. واأ�شاف: "عندما كنت طفل، 
رمبا تكون قابلت �شخ�شا ال ميكنك روؤية وجهه، �شواء كان املهرج 
اأو �شخ�شا يرتدي قناع حيوان حمبوب. ونظرا الأن وجهه حمجوب 
قراءة  ف��اإن  �شحيح،  ب�شكل  روؤي��ت��ه  ميكننا  وال  ال��ق��ن��اع،  اأو  باملكياج 
ولي�س  للغاية،  مزعج  اأم��ر  وه��ذا  �شعوبة.  اأك��رث  ون��واي��اه  تعابريه 
من غري املعقول اأن يتفاعل العديد من االأطفال بالطريقة التي 

يت�شرفون بها عندما يرون �شخ�شا يرتدي زيا".

عناكب ع�سا�سة تغزو ولية اأمريكية
والية  �شنتيمرتات   8 اإىل  منها  ال��واح��د  ط��ول  ي�شل  عناكب  غ��زت 
الظاهرة  ت��اأث��ري  م��ن  ال�شكان  قلق  اأث���ار  االأم��ريك��ي��ة، مم��ا  جورجيا 

البيئية النادرة على حياتهم.
اآ�شيا،  �شرق  موطنه  مثري  ب�شكل  انت�شر  جورو" ال��ذي  و"عنكبوت 
اليابان وال�شني وكوريا وتايوان، وال ميثل تهديدا  �شائع يف  وهو 

للإن�شان لكنه ميكن اأن يع�شه اإن �شعر بخطر.
وت�شنع هذه العناكب �شبكات خيوط عملقة ت�شل اأقطارها اإىل 3 
اإناثه بعلمات �شفراء وزرقاء وحمراء زاهية على  اأمتار، وتتميز 

اأج�شادها.
اإنهم راأوا مئات العناكب، واأو�شح  وقال �شهود يف مدينة ونرتفيل 
اأحدهم اأن اأعدادا كبرية ع�ش�شت على �شرفته التي "اأ�شبحت غري 

�شاحلة لل�شتعمال"، وفق �شبكة "�شكاي نيوز" الريطانية.
و�شوهدت "عناكب جورو" الأول مرة يف جورجيا عام 2014، وبعد 

ذلك عرث عليها اأي�شا يف �شاوث كارولينا.
هذا  اأن  احل�شرات يف جامعة جورجيا  عامل  ويل هد�شون  ويعتقد 
املتحدة  ال��والي��ات  ج��ن��وب  اأن��ح��اء  يف  �شينت�شر  العناكب  م��ن  ال��ن��وع 

قريبا.
ال��وا���ش��ح �شبب ح���دوث ه��ذه الزيادة  ل��ه��د���ش��ون، لي�س م��ن  ووف��ق��ا 
امللحوظة باأعداد العناكب هذا العام، لكن االأمر قد يكون مرتبطا 

بكمية االأمطار.
وقالت عاملة االأحياء املائية يف متحف دنفر للطبيعة والعلوم باوال 
اأن��واع خمتلفة، قد يكون  اأع��داد  "نرى نق�شا وزي��ادة يف  كو�شينغ: 
يف  الطفيفة  التغريات  �شيما  ال  املحلية  بالظروف  مرتبطا  ذل��ك 

هطول االأمطار".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بعد اأيام من اإ�ساءة وجه رم�سي�س الثاين.. ك�سف اأثري مثري 
ي�شغل  كان  ال��ذي  "بتاح-م-ويا"،  مقرة  اكت�شفت  حملية  تنقيب  بعثة  اأن  امل�شرية،  واالآث��ار  ال�شياحة  وزارة  اأعلنت 
من�شب رئي�س اخلزانة يف عهد امللك رم�شي�س الثاين، الذي اأ�شاءت ال�شم�س وجهه يف يوم 22 اأكتوبر املا�شي مبعبد 
اأبو �شمبل جنوبي البلد. جاء الك�شف على يد بعثة كلية االآث��ار بجامعة القاهرة التي جتري حفائرها يف جنوب 

الطريق ال�شاعد لهرم امللك اأونا�س مبنطقة �شقارة يف حمافظة اجليزة.
وال��ذي يطلق عليه  املوقع  به هذا  املميز  الطراز  اإىل  تعود  املقرة  اإن  بيان  العجيزي يف  البعثة عل  رئي�شة  وقالت 

"رويرتز". لوكالة  وفقا  اأكرث،  اأو  فناء  يليه  �شرح  هيئة  على  مدخل  من  يتكون  حيث  "املقرة-املعبد"، 
املقرة  من  حاليا  عنه  الك�شف  مت  ما  بينما  ه��رمي،  يعلوها  للمعبودات،  باملقا�شري  الغرب  جهة  يف  املقرة  وتنتهي 
هو مدخلها امل�شيد من احلجر املنقو�س باملناظر ل�شاحب املقرة، ويوؤدي هذا املدخل اإىل �شالة اأوىل ذات جدران 
مر�شومة وملونة على اجل�س. واأو�شحت اأن من اأهم هذه املناظر تلك التي ت�شور موكب حمل القرابني، والذي 
ينتهي مبنظر ذبح للعجل، م�شرية اإىل اأنه مت العثور على العديد من الكتل احلجرية املنقو�شة حتت الرمال وكذلك 
امللك  وينتمي  االأ�شلي.  مكانه  قائم يف  االآخ��ر  والبع�س  الرمال  ملقى يف  بع�شها  االأوزي��ري��ة  االأع��م��دة  العديد من 
رم�شي�س الثاين للأ�شرة التا�شعة ع�شر يف م�شر القدمية، حيث امتد حكمه بني عامي 1279 و1212 قبل امليلد. 
اإن اأهمية اكت�شاف هذه املقرة ترجع اإىل  من جانبه، قال االأمني العام للمجل�س االأعلى للآثار م�شطفى وزيري 
املنا�شب التي �شغلها �شاحبها باعتباره الكاتب امللكي ورئي�س اخلزانة وكبري امل�شرفني على املوا�شي وامل�شوؤول عن 

القرابني االإلهية يف معبد رم�شي�س الثاين بطيبة.
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نتفليك�س تدعم املواهب 
فناين  من  املقبل  اجليل  تاتينو  هيتومي  ت��دّرب  وممحاة،  باأقلم  م�شلحة 
تعّول  "نتفليك�س" التي  يابانية ممّولة من  اأكادميية  املتحّركة يف  الر�شوم 

على ازدهار هذا النوع من االأفلم يف العامل.
من النجاح الكبري ل�"دميون �شليري: كيميت�شو نو يابا" يف �شّباك التذاكر 
اإىل الفيلم الطويل االأخري ملامورو هو�شودا "بيل" الذي لقي تنويها وا�شعا 
�شورته  عن  الياباين  التحريك  فيلم  تخّلى  ك��ان،  مهرجان  يف  ال�شنة  هذه 

الطفولية واّت�شع نطاق انت�شاره.
غري اأن القطاع يواجه �شعوبات يف ا�شتقطاب يد عاملة يف االأرخبيل حيث 

يكّد الفنانون عادة ل�شنوات طويلة باأجور زهيدة الكت�شاب اأ�شول املهنة.
البّث  جم���ال  يف  ال��ع��م��لق��ة  االأم��ريك��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  "نتفليك�س"،  وت�����ش��ع��ى 
اأكادميي"  اأن��ي��م��اي��رت  "ويت  ال��ف��ج��وة م��ن خ���لل  ���ش��ّد ه���ذه  اإىل  ال��ت��دف��ق��ي، 
حياتهم  وم�شاريف  الفنانني  تدريب  بنفقات  يتكّفل  تدريبي  برنامج  وهو 
"ويت  ال��ي��اب��اين  التحريك  ا�شتوديو  رئي�س  وادا  ج���ورج  وي�شّبه  اليومية. 
التي  املكّثفة  ب��ال��دورات  امل��ب��ادرة  ه��ذه  امل�شروع  ه��ذا  يدير  ا�شتوديو" ال��ذي 

جترى يف ميادين اأخرى.
وهو يقول يف ت�شريحات لوكالة فران�س بر�س "اإذا ما تدّربتم على يد طاه 
كبري لل�شو�شي، قد ي�شتغرقكم االأمر �شنوات قبل امتلك نا�شية الو�شفات، 

لكن عندما تق�شدون اأكادميية لل�شو�شي، تكت�شبون االأ�ش�س خلل �شنة".

كيفية التعرف على البارافني يف كرميات الأطفال
االأطفال احل�شا�شة، وعادة  ب�شرة  الباردة تت�شبب يف جفاف  االأج��واء  ت�شبب 
وقد  اجلوية،  العوامل  من  الوقاية  كرميات  ا�شتعمال  اإىل  االآب��اء  يلجاأ  ما 
قامت جملة "اأوكو ت�شت" االأملانية باختبار 20 نوعاً من هذه الكرميات من 
اأنه لي�س هناك داعي للقلق من  حيث وجود املكونات ال�شارة، واأكدت على 

ا�شتعمال هذه الكرميات.
"جيد"  18 منتج على تقييم  "اأوكو ت�شت" ح�شول  املجلة  نتائج  واأظهرت 
اأو "جيد جداً"، واأخفق نوعني فقط من الكرميات ب�شبب وجود البارافني 
�شمن مكوناتهما، وهي عبارة عن دهون تعتمد على قاعدة الزيوت املعدنية، 
تكون  وقد  العطرية،  املعدنية  الزيوت  هيدروكربونات  با�شم  تعرف  والتي 

هناك مركبات م�شرطنة �شمن هذه املواد العطرية.
ون�شحت املجلة االأملانية االآباء ب�شرورة االطلع على قائمة املكونات قبل 
على  البارافني  وج��ود  على  التعرف  ميكن  حيث  االأط��ف��ال،  كرميات  �شراء 
اأ�شماء خمتلفة مثل  امل��واد  اأو يف ن�شرة اال�شتعمال، وقد حتمل هذه  العبوة 

برافينيوم اأو برتوالتوم اأو اإيزوهيك�شاديكان اأو �شريا ميكروكري�شتالينا.
وقد عرث اخلراء االأملان اأي�شاً على مادة بوتيل هيدروك�شيتولول ال�شارة يف 
اأحد الكرميات، وي�شتبه يف اأن هذه املادة تعمل مثل الهرمون، ولذلك يجب 

على االآباء التحقق من هذه املادة اأي�شا يف قائمة املكونات.

هاندا اأرت�سيل ب�سور 
عفوية من اأحد ال�سوارع

ال���رتك���ي���ة  هاندا  امل��م��ث��ل��ة  ن�����ش��رت 
عفوية  ���ش��ور  جم��م��وع��ة  اأرت�شيل  
ل��ه��ا ع���ر ح�����ش��اب��ه��ا اخل���ا����س على 
م��وق��ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي من 
اأحد ال�شوارع. وظهرت هاندا وهي 
ت��وب حتت جاكيت،  ك��روب  ترتدي 
على  قبعة  وت�شع  االأ���ش��ود  باللون 
بيدها،  ق���ه���وة  ك�����وب  م����ع  راأ����ش���ه���ا 
تن�شيق  يف  تنجح  اأن  فا�شتطاعت 
بالطريقة   Street Look ال����� 

االأمثل.
ولفتت هاندا اأنظار اجلمهور اإليها 
وماكياجها  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  بجمالها 
اإعجابهم  ع����ن  وع�������روا  ال���ن���اع���م 

الدائم بها.
اأرت�شيل  ه��ان��دا  ن�شرت  ق��د  وك��ان��ت 
�شورة جديدة يف �شفحتها اخلا�شة 
املمثل  ظهرت فيها برفقة حبيبها 

الرتكي  كرم بور�شني .
التوا�شل  مواقع  ال�شورة  و�شجت 
الثنائي  اأن  خ�شو�شاً  االجتماعي 
ق��ل��ي��ل م��ا ي��ن�����ش��ران ���ش��وره��م��ا معا 
وظهرت  ت���ام.  بان�شجام  معا  وب���دا 
فو�شيا  ف�����ش��ت��ان  م���رت���دي���ة  ه���ان���دا 
ق�شري وهي حت�شن كرم بطريقة 

عفوية فيها الكثري من احلب.

تويوتا تطلق �سيارتها 
الريا�سية اجلديدة

النقاب  ت���وي���وت���ا  ����ش���رك���ة  ك�����ش��ف��ت 
اجلديدة   GR 86 ���ش��ي��ارت��ه��ا  ع��ن 
موديلت  ف��ئ��ة  ���ش��م��ن  وامل�����ش��ن��ف��ة 

الكوبيه الريا�شية املدجمة.
واأو���ش��ح��ت ال�����ش��رك��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة اأن 
ال�������ش���ي���ارة اجل����دي����دة ت��ع��ت��م��د على 
طبيعي  ���ش��ح��ب  حم����رك  ����ش���واع���د 
رباعي االأ�شطوانات �شعة 4ر2 لرت 
نيوتن  ح�شان/250   235 ب��ق��وة 

مرت لعزم الدوران.
بناقل  امل��ج��ه��زة  ال�شيارة  وتت�شارع 
حركة يدوي من الثبات اإىل 6ر96 
كلم/�س يف 1ر6 ثانية، يف حني تزيد 
ن�شخة ناقل احلركة االأوتوماتيكي 

مبقدار ن�شف الثانية.
باملزيد  اجل��دي��دة  ال�شيارة  وتتمتع 
من الر�شاقة والديناميكية وخا�شة 
بف�شل  امل��ن��ع��ط��ف��ات  اج��ت��ي��از  ع��ن��د 
على  اإدخالها  مت  التي  التح�شينات 
تعزيز  وبرنامج  التعليق  جمموعة 

االتزان االإلكرتوين.
وتاأتي �شيارة تويوتا اجلديدة بطول 
مرت  78ر1  وع��ر���س  م��رت  25ر4 
وارتفاع 25ر1 مرت، كما تقف على 
قاعدة عجلت بطول 60ر2 مرت، 
ويتوفر لل�شيارة �شبعة األوان �شمن 
اخلارجي.  اجل�شم  ط��لء  برنامج 
وتزخر املق�شورة الداخلية مبقاعد 
2+2، وقمرة كل�شيكية، مع مقود 
متعدد الوظائف، وتطل من خلفه 
مع  بو�شة،   7 قيا�س   TFT �شا�شة 
عر�س رقمي، كما حت�شل ال�شيارة 
قيا�س  مل�شية  �شا�شة  خ��دم��ات  على 
اأنظمة دمج الهواتف  8 بو�شة مع 
الذكية عر اأبل كاربلي واأندرويد 

اأوتو.

�سماعات ت�سبه قلم اأحمر ال�سفاه 
�شماعات  ه�������واوي  ����ش���رك���ة  اأط���ل���ق���ت 
الل�شلكية   FreeBuds Lipstick
اجلديدة، التي متتاز بت�شميم يحاكي 

قلم اأحمر ال�شفاه، باالأحمر ال�شارخ.
واأو����ش���ح���ت ال�����ش��رك��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة اأن 
ال���������ش����م����اع����ات ت�����دع�����م ت���ق���ن���ي���ة ع����زل 
م�شغلت  ع��ل��ى  وتعتمد  ال�����ش��و���ش��اء، 
على  وت�����ش��ت��م��ل  م���ل���م،   14.3 ب��ح��ج��م 
يف  للتحكم  للم�س،  ح�شا�شة  اأ���ش��ط��ح 

ت�شغيل املو�شيقى.
ي�شل  ال�����ش��و���ش��اء  ع���زل  ت�شغيل  وم���ع 
�شاعات،   4 اإىل  ال��ب��ط��اري��ة  ت�����ش��غ��ي��ل 
�شاعة   22 اإىل  زي��ادت��ه��ا  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع 

باال�شتعانة بعلبة ال�شحن.
تقنية  ال�����ش��م��اع��ة اجل���دي���دة  وت���دع���م 
للماء  مقاومة  وه��ي   ،5.2 البلوتوث 
 ،IPX4 احلماية  لفئة  وفقا  والغبار 

ويبلغ �شعرها 275 دوالراً اأمريكياً.

تقا�سي حبيبها لأنه مل يتقدم للزواج منها
التقدم  رف�س  اأن  بعد  حبيبها  تقا�شي  اأن  ام���راأة  ق��ررت 

للزواج منها رغم علقتهما التي دامت لنحو 8 �شنوات.
وعلى مدى �شنوات، جمعت علقة حب كًل من جريترود 
نغوما )26 عاماً( وهربرت �شاالليكي )28 عاماً(، ولكن 
يف  ه��رب��رت  ف�شل  اأن  بعد  علقتهما  ت��ده��ورت  ل��لأ���ش��ف، 

الوفاء بوعده بطلب الزواج من جريترود.
وبعد اأن �شعرت بالتعب واالإحباط من عدم التزام هربرت 
اأن تاأخذ  ب��ج��ع��ل ع��لق��ت��ه��م��ا ر���ش��م��ي��ة، ق����ررت ج���ريت���رود 
اأن  بعد  وقتها،  الإ�شاعة  ومقا�شاته  املحكمة  اإىل  حبيبها 

ف�شل يف حتقيق ال�شعادة التي كانت تنتظرها.
واأفاد موقع Tuko االإخباري اأن جريترود �شعرت كما لو 
اأن حبيبها مل يكن جاًدا مبا فيه الكفاية ب�شاأن علقتهما، 
كما هو  لعائلتها،  املهر  دف��ع  اأن��ه  الرغم من حقيقة  على 
احلال يف بلدهما االأ�شلي زامبيا. ومع ذلك، مل يكن قد 

ا�شرتى خامت اخلطوبة بعد.
ودافع هربرت عن نف�شه يف املحكمة، وقال اإن �شبب عدم 
اأن���ه مل يكن لديه  ال����زواج م��ن ج��ريت��رود بعد ه��و  طلبه 
ال��زف��اف، وج���ادل باأن  ل��دف��ع تكاليف حفل  امل���ايل  االأم���ن 

جريترود مل تعطه االهتمام الكايف.
امل�شاحلة �شتكون  اأن  القا�شي هربرت وجريترود  واأخر 
اأف�شل حل لهما، ومن غري الوا�شح ما اإذا كانا ال يزاالن 
مريور  �شحيفة  بح�شب  امل�شتقبل،  يف  للزواج  يخططان 

الريطانية.

فاجعة هوليوود.. بالدوين يك�سر �سمته بـ »حديث امل�سد�س«
ال�شبت  االأول  اأم�س  بالدوين  األيك  و�شف جنم هوليوود 
حادث اإطلق النار الدامي الذي وقع خلل ت�شوير اأحد 
يوؤيد  اإن��ه  "واحد يف تريليون حادث" وق��ال  باأنه  اأفلمه 
فر�س قيود على ا�شتخدام االأ�شلحة احلقيقية يف االأفلم 

والرامج التلفزيونية.
اأول ح��دي��ث ل��ه م��ع ال�شحفيني  ب��ال��دوي��ن، خ��لل  وق���ال 
هالينا  ال�شينمائية  امل�شورة  اخلطاأ  بطريق  قتل  اأن  منذ 
بالر�شا�س،  معباأ  غ��ري  اإن���ه  ل��ه  قيل  مب�شد�س  هت�شينز 
اأجرته  ال��ذي  التحقيق  التعليق على  ُطلب منه عدم  اإن��ه 

ال�شلطات يف �شانتا فيه بنيو مك�شيكو.
وقال املمثل لل�شحفيني: "غري م�شموح يل باالإدالء باأي 

ت�شريحات الأنه حتقيق م�شتمر".
قائد  اإدارة  تبلغنا  اأن  ال�����ش��ر  ب��ف��ارغ  "ننتظر  واأ����ش���اف 

ال�شرطة مبا اأ�شفر عنه حتقيقهم".
ولقيت هات�شينز )42 عاما( حتفها واأ�شيب جويل �شوزا 
ال��ن��ار من  ب��ال��دوي��ن  اأط��ل��ق  "را�شت" عندما  خم��رج فيلم 
يف  ب��روف��ة  خ��لل  حقيقي  بر�شا�س  معباأ  ك��ان  م�شد�س 
باأن  اإبلغه  اإن��ه مت  بالدوين  اأكتوبر، وق��ال   21 املوقع يف 

امل�شد�س اآمن.
ومل يتم توجيه اتهامات الأحد وقالت اإدارة �شرطة �شانتا 
يزال  وال  يكتمل،  حتى  وقتا  �شي�شتغرق  حتقيقها  اأن  فيه 
من غري الوا�شح كيف و�شلت الذخرية احلية اإىل موقع 

الت�شوير. 

يف ال�سويد.. ترتيب البيت ا�ستعدادا للموت 
عاما   84 العمر  من  البالغة  �شاندغرين  لينا  ترّتب 
لليوم  ا���ش��ت��ع��دادا  �شتوكهومل  قلب  يف  ال��واق��ع  منزلها 
ال�����ذي ل���ن ت���ع���ود ف��ي��ه ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة، يف ظاهرة 
وا�شعة االنت�شار بني كبار ال�شّن يف ال�شويد حتمل ا�شم 

"دا�شتادنينغ".
�شمعة  ترّتب مكتبتها على �شوء  ال�شّيدة وهي  وتقول 

بايل". فريتاح  االأ�شبوع،  يف  عّدة  مّرات  بذلك  "اأقوم 
��ب اأم���وره���ا يف ال��ب��ي��ت منذ  وب����داأت ���ش��ان��دغ��ري��ن ت��و���شّ
مرورا  الكتب  اإىل  االأواين  م��ن  �شنوات،  ع�شر  ح��واىل 

بامللب�س ومل ترتك ق�شما اإال ورّتبت �شوؤونه.
باالرتياح عندما  "اأ�شعر  بر�س  فران�س  لوكالة  وتخر 
اأتخّل�س من املقتنيات" قبل اأن ت�شع جانبا رزمة من 

الكتب عن علم النبات.
بال�شويدية  ب�"دا�شتادنينغ"  امل���ع���روف  ال��ف��رز  وه����ذا 
عليها  ينكّب  اال�شكندينايف  البلد  هذا  يف  قدمية  ع��ادة 
مارغاريتا  الكاتبة  اأ�شولها  و�شرحت  ال�شّن  يف  الكبار 

ماغنو�شون )86 عاما( �شنة 2017.
بر�س  فران�س  لوكالة  ت�شريحات  يف  الكاتبة  وت��ق��ول 

"يق�شي االأمر باالعتناء بكّل التفا�شيل التي �شنخّلفها 
بعد وفاتنا".

ذكريات  يجلب  قد  البيت  �شوؤون  "ترتيب  اأن  وتو�شح 
طّيبة، واإذا مل يكن احلال كذلك، فل بّد من التخّل�س 

من هذه املقتنيات".
ال��ع��ادة تزيل  ه��ذه  اأن  ابنتها جاين )53 عاما(  وت��رى 
"فّكل  املتوفى،  اأق��رب��اء  كاهل  عن  عبئا  االأول  املقام  يف 
باحلّد  االعتناء  يريدون  اأعمال  لديهم  الذين  ه��وؤالء 
االأدنى من التفا�شيل عندما ال يعود اأهلهم على قيد 

احلياة".
وتردف بحما�س "اأنا اأثّمن غاليا العمل الذي اأجنزته 
وي�شعدين اأن اأرى اأن هذه العادة باتت تنت�شر يف اأنحاء 

العامل اأجمع".
ُترجم كتاب مارغاريتا ماغنو�شون الذي يحمل عنوان 
لغات  املوت" اإىل  قبل  ما  للرتتيب  ال�شويدي  "الفّن 
الكتب مبيعا" بح�شب ت�شنيف  "اأكرث  وب��ات من  ع��ّدة 
على  �شفحته  وت�����ش��ّم  تاميز"  "نيويورك  �شحيفة 

18 األف متابع. "في�شبوك" نحو 

بيليندا كارليل من فرقة The Go-Go تقدم عرو�صها بعد اأن دخلت الفرقة يف قاعة م�صاهري الروك اآند رول ، يف كليفالند، اأوهايو. رويرتز

جينيفر لوبيز تك�سف عن رقم هاتفها 
من  ي�شتطيع  خا�شاً  ج��دي��داً  رقماً  لوبيز  جينيفر  العاملية  النجمة  و�شعت 

خلله اجلمهور التوا�شل معها .
وك�شفت جينيفري لوبيز عن الرقم عر ح�شابها اخلا�س على موقع التوا�شل 
االجتماعي، ووعدت جمهورها بالعديد من االأخبار اجليدة يف الفرتة املقبلة، 

وطلبت منهم اأن ير�شلوا لها ر�شائلهم عر هذا الرقم.
جانب  م��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  الر�شائل  م��ن  العديد  لوبيز  وتلقت 

املحبني الذين عروا عن اإعجابهم بها.
لوبيز  جينيفر  تغلب  كيفية  االأجنبية  ال�شحف  تناولت  اأخ��رى،  ناحية  من 
هذه  امل��زدح��م  اأعمالهم  ج���دول  ان�شغال  على  اأفليك  ب��ن  الفنان  و�شديقها 

الفرتة، بعد عودة حياتهما العاطفية رغم انف�شالهما منذ 18 عاما.


