
   

معارك دامية بني القوات احلكومية واحلوثيني يف البي�ضاء
•• اليمن-وكاالت:

واملتمردين  اليمنية  للحكومة  املوالية  القوات  من  مقاتاًل   50 قتل 
احلوثيني يف مواجهات يف حمافظة البي�ضاء، يف خ�ضم معركة جارية 

لل�ضيطرة على ماأرب، معقل احلكومة الأخري �ضمال اليمن.
وقال م�ضدر ع�ضكري يف القوات احلكومية، قتل عقيد و19 اآخرين 
تابعة  مناطق  احلوثيني يف  مع  مواجهات  احلكومية يف  القوات  من 
ملحافظة البي�ضاء خالل ال�ضاعات 24 املا�ضية م�ضرياً اإىل مقتل 30 
حوثياً يف تلك املعارك ويف غ��ارات جوية. واأك��د م�ضدر ع�ضكري اآخر 

هذه الأرقام. ونادراً ما يعلن املتمردون اخل�ضائر يف �ضفوفهم.
اليمنيني قد  التي كان كرث من  املنطقة  الدائرة يف  املعارك  واأث��ارت 
نزحوا اإليها هرباً من القتال يف اأنحاء اأخرى من البالد، خماوف من 

ح�ضول كارثة اإن�ضانية.

فرن�ضا تقتل زعيم داع�ش يف ال�ضحراء الكربى 
•• باري�س-رويرتز:

اأم�س  اآخ���رون  وم�����ض��وؤول��ون  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�ضي  الرئي�س  ق��ال 
داع�س  تنظيم  ف��رع  زع��ي��م  قتلت  الفرن�ضي  اجلي�س  ق���وات  اإن  اخلمي�س 

الإرهابي يف غرب اأفريقيا يف �ضربة جوية.
اأب���و ول��ي��د ال�����ض��ح��راوي زع��ي��م تنظيم داع�����س يف ال�ضحراء  ك��ان ع��دن��ان 
الكربى، وهي جماعة انف�ضلت عن مت�ضددين اآخرين يف مايل يف 2015 

عندما بايعت تنظيم داع�س.
ومنذ ذلك احلني انت�ضر مقاتلو تنظيم داع�س يف ال�ضحراء الكربى يف 
بوركينا فا�ضو والنيجر املجاورتني ونفذوا مئات الهجمات التي قتل فيها 
مدنيون وجنود. وتفيد تقديرات احلكومة الفرن�ضية باأن التنظيم قتل 
امل�ضلمني. وقال مكتب  اأغلبهم من  �ضخ�س  اآلف  األفني وثالثة  ما بني 
دم��وي يف  اأمريكيني يف هجوم  ا�ضتهدف جنودا  ال�ضحراوي  اإن  ماكرون 
 2020 اأغ�ضط�س  يف  �ضخ�ضيا  اأمر  ال�ضحراوي  اأن  واأ�ضاف   .2017
و�ضائقهم  اخل��ريي��ة  الإغ��اث��ة  اأن�ضطة  يف  يعملون  فرن�ضيني  �ضتة  بقتل 

وزير الأ�ضغال العامة والنقل ال�ضابق يو�ضف فنيانو�س )اأر�ضيفية(

مقاتلو طالبان عند �ضريح اأحمد �ضاه م�ضعود باإقليم بنج�ضري  )ا ف ب( 

بحثا يف لندن عالقات البلدين والتطورات الإقليمية

حممد بن زايد وجون�ضون يوؤكدان اأهمية »ال�ضراكة من اأجل امل�ضتقبل« بني البلدين
اإعالن �سراكة لال�ستثمار ال�سيادي بني مبادلة ووزارة التجارة الربيطانية بــ 10 مليارات جنيه ا�سرتليني

•• لندن- وام:

بحث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
رئي�س  بوري�س جون�ضون  و معايل  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
وزراء بريطانيا.. عالقات ال�ضداقة التاريخية التي جتمع دولة الإمارات 
واململكة املتحدة وتعاونهما الإ�ضرتاتيجي امل�ضرتك و�ضبل دعمه وتنميته 
يف جميع اجلوانب التي تخدم م�ضاحلهما املتبادلة.. اإ�ضافة اإىل عدد من 

الق�ضايا واملو�ضوعات الإقليمية والعاملية حمل الهتمام امل�ضرتك.
ال�ضمو  �ضاحب  الربيطاين..  ال��وزراء  رئي�س  ا�ضتقبال  خالل  ذلك  جاء 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان والوفد املرافق يف مقر رئا�ضة الوزراء يف 

العا�ضمة الربيطانية لندن.
ورحب معايل بوري�س جون�ضون بزيارة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأنها متثل دعما قويا مل�ضار تطوير  اأك��د  و  اإىل بريطانيا  اآل نهيان  زاي��د 

العالقات بني البلدين.
موا�ضاته  و���ض��ادق  تعازيه  خال�س  عن  اللقاء  م�ضتهل  يف  �ضموه  واأع���رب 
فيما  الكرمية..  اأ�ضرته  واإىل  وال��دت��ه  وف��اة  يف  جون�ضون  بوري�س  ملعايل 
�ضادقة  م�ضاعر  من  �ضموه  اأب��داه  ملا  وتقديره  �ضكره  عن  معاليه  اأع��رب 

جتاه هذا امل�ضاب.
اآل نهيان  اأخ��رى �ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زاي��د  من جهة 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ومعايل بوري�س 
جون�ضون رئي�س وزراء بريطانيا مرا�ضم توقيع اتفاقية �ضراكة بني �ضركة 
مبادلة لال�ضتثمار و وزارة التجارة الدولية يف اململكة املتحدة لال�ضتثمار 
ال�ضيادي بني دولة الإمارات واململكة املتحدة بقيمة 10 مليارات جنيه 

حممد بن زايد و بوري�س جون�ضون خالل لقائهما يف مقر رئا�ضة الوزراء يف لندن )وام(ا�ضرتليني.                      )التفا�ضيل �س2(

و�ساطة م�سرية م�ستمرة جلمع الأطراف الليبية 

الدبيبة يف القاهرة.. وال�ضي�ضي يوؤكد على اأهمية توحيد اجلي�ش
•• القاهرة-وكاالت:

اخلالفات  ت��ه��دئ��ة  اأج���ل  م��ن  م�ضاعيها  م�ضر  ت��وا���ض��ل  فيما 
املقبلة  لالنتخابات  امل�ضار  وتهيئة  الليبيني،  الأف��رق��اء  ب��ني 
ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد  امل�ضري  الرئي�س  ا�ضتقبل  دي�ضمرب،  يف 
اأم�س اخلمي�س، رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد 
قبل  اجتمع  كان  بعدما  الدبيبة يف ق�ضر الحتادية،  احلميد 
يومني بكل من رئي�س الربملان عقيلة �ضالح، وقائد اجلي�س 

خليفة حفرت.
كل  ت��رف�����س  ال��ق��اه��رة  اأن  ل�ضيفه  امل�����ض��ري  ال��رئ��ي�����س  واأك�����د 
اأهمية  على  م�ضددا  الليبي،  ال�ضاأن  يف  اخلارجية  التدخالت 

توحيد اجلي�س الليبي حلماية مقدرات ال�ضعب.
الدبيبة  احلميد  عبد  الليبي  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال  من جهته، 
م�ضطفى  امل�����ض��ري  ن��ظ��ريه  م��ع  م�ضرتك  �ضحايف  م��وؤمت��ر  يف 
يف  الليبية  احلكومة  وج��ود  اإن  اللقاء،  انتهاء  بعيد  م��دب��ويل 
وال��ع��ظ��ي��م يف  ال��ك��ب��ري  ل���دور م�ضر  اإقليمية  ر���ض��ال��ة  ال��ق��اه��رة 
املنطقة. كما اأ�ضاف اأن الرئي�س امل�ضري اأكد له اأن م�ضر لن 

تكون اإل مع ال�ضعب الليبي.

كما وقع اجلانبان وثيقة للتعاون يف املجال الزراعي واتفاقية 
يف جمال ال�ضناعة.

اإىل  ت�ضعى  القاهرة  اأن  اإىل  اأ���ض��ارت   �ضابقة  معلومات  وكانت 
تقريب وجهات النظر بني الأفرقاء الليبيني، عرب نقل وجهة 
نظر رئي�س الربملان الليبي وقائد اجلي�س، اإىل الدبيبة لراأب 

اخلالفات.
يجمع  لقاء  على  حاليا  تعمل  م�ضر  ب��اأن  امل�ضادر  اأف���ادت  كما 
بني الدبيبة و�ضالح وحفرت، واأن امل�ضاورات م�ضتمرة لتذليل 

اخلالفات.
اإزالة  اإىل  ت��ه��دف  امل�ضرية  امل�ضاعي  اأن  اأو���ض��ح��ت  ذل���ك،  اإىل 
اخلالف بني الأطراف الثالثة، لتح�ضل م�ضاحلة �ضاملة قبل 
النتخابات الليبية، م�ضددة على �ضرورة اإقامتها يف موعدها.

املوؤ�ض�ضات  كافة  لتوحيد  ت�ضعى  القاهرة  اأن  اإىل  اأ�ضار  كذلك 
الليبية قبل النتخابات ب�ضكل كامل.

يذكر اأنه على الرغم من ت�ضكيل حكومة وطنية منذ 6 اأ�ضهر، 
باإ�ضراف الأمم املتحدة، فاإن اخلالفات ل تزال م�ضتمرة بني 
الدبيبة والربملان، وقد جتلت يف الفرتة الأخرية عرب جل�ضات 

امل�ضاءلة التي اأجلت مرارا قبل اأن تعقد ثانية منذ اأيام.

فيما �ضدد مدبويل على حر�س بالده على تقدمي كل الدعم 
خارطة  ب��ن��ج��اح  تنجز  ل��ك��ي  لليبيا  واللوجي�ضتي  ال�ضيا�ضي 

الطريق.
اإىل ذلك، �ضهد امل�ضوؤولن التوقيع على عدد من بروتوكولت 

التعاون بني حكومتي البلدين.

عقوبات اأوروبية على لبنان اإذا ف�سلت احلكومة اجلديدة

مذكر توقيف لوزير الأ�ضغال ال�ضابق بق�ضية مرفاأ بريوت

اأ�سف اأوروبي لعدم تن�سيق وا�سنطن مع الناتو ب�ساأن الن�سحاب

برملان اأوروبا: اأزمة اأفغان�ضتان تهدد القارة

درج��ة   5.2 ب��ق��وة  زل����زال 
اليابانية اإي�����ض��ي��ك��اوا  يهز 

•• طوكيو-وام:

5.2 درج���ة  ب���ق���وة  ����ض���رب زل������زال 
الزلزل  لقيا�س  ريخرت  مبقيا�س 
اإي�����ض��ي��ك��اوا ع��ل��ى �ضاحل  حم��اف��ظ��ة 
ب��ح��ر ال���ي���اب���ان ام�����س غ���ري اأن����ه مل 

ي�ضفر عن حدوث ت�ضونامي.
 13 الأوىل منذ  امل���رة  و ه��ذه ه��ي 
مار�س من العام املا�ضي التي ي�ضجل 
فيها زلزال بقوة مماثلة يف منطقة 
اإي�����ض��ي��ك��اوا.. و مل  ن��وت��و مبحافظة 

ي�ضعر �ضكان طوكيو بالزلزال.
و وفقا لتحليل اأويل اأجراه خمترب 
للوقاية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و  ال��ع��ل��وم 
اأن  يعتقد  اليابان  ال��ك��وارث يف  من 
حمور  م��ع  منعك�ضا  ك���ان  ال���زل���زال 

�ضغط �ضمال غرب وجنوب �ضرق.
و منذ مايو ه��ذا ال��ع��ام ك��ان هناك 
املنطقة..  يف  كبري  زل���زايل  ن�ضاط 
وت�ضبب زلزال كانازاوا عام 1799 
6 درجات على مقيا�س  وكان بقوة 
ريخرت يف حدوث وفيات ودم��ار يف 

املنطق.

امام ات�ساع التفاوت الجتماعي
هل حًقا �ضيتجه احلزب ال�ضيوعي ال�ضيني اإىل الي�ضار؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ال�ضابق  الزعيم  �ضرخ  هكذا  اأوًل«،  اأث��ري��اء  ي�ضبحون  النا�س  بع�س  »دع 
دنغ �ضياو بينغ عام 1992... والبقية تعرفونها: بعد عقود من النمو 
اجلامح، تفّوق عدد املليارديرات يف ال�ضني بكثري على الوليات املتحدة، 
الرثوة  من  باملائة   6 فا�ضل   30 ال�ضكان،  اأغنى  من  باملائة   1 وميلك 
اأجراها كريدي �ضوي�س. وي�ضكل ات�ضاع التفاوت  الوطنية، وفًقا لدرا�ضة 
الجتماعي هذا تهديًدا ل�ضرعية احلزب ال�ضيوعي ال�ضيني مع اقرتاب 
يفرت�س  كبري  �ضيا�ضي  حدث   .2022 عام  خريف  الع�ضرين،  موؤمتره 
اأن ي�ضهد ا�ضتمرار �ضي جني بينغ لفرتة رئا�ضية ثالثة.       )التفا�ضيل 

•• عوا�شم-اأ ف ب:

اأعلن الربملان الأوروبي اأنه ل يزال 
يتعني على الحتاد الأوروبي النظر 
ال�ضا�ضة  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  يف 
م�ضار  يعرقلون  الذين  اللبنانيني 

احلكومة اجلديدة.
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  م�ضوؤول  وك��ان 
يف الحت��������اد الأوروب������������ي ج���وزي���ب 
ب���وري���ل ق����ال ل���ل���ربمل���ان الأوروب�������ي 
النهيار  رغ���م  اإن����ه  الأ����ض���ب���وع  ه���ذا 
حلظة  ف��اإن  لبنان،  يف  القت�ضادي 
املا�ضي،  م��ن  اأ���ض��ب��ح��ت  ال��ع��ق��وب��ات 
�ضكلوا  ال�����ض��ا���ض��ة  ه����وؤلء  لأن  ذل���ك 
ب��ال��ف��ع��ل ح��ك��وم��ة يف ال��ع��ا���ض��ر من 

�ضبتمرب اأيلول.
احلكومة  ت�ضكيل  اإىل  وب��الإ���ض��ارة 
ع���ام من  م��ن  اأك���رث  ب��ع��د  اللبنانية 
اجلمود ال�ضيا�ضي، �ضي�ضدر الربملان 
الأوروب������ي يف ���ض��رتا���ض��ب��ورج ق���رارا 
ي��ن�����س ع��ل��ى اأن ح��ك��وم��ات الحت���اد 
الآن  حتى  لها  ينبغي  ل  الأوروب����ي 

تخفيف ال�ضغط على البالد.
ي��ت�����ض��م��ن ق���رار  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
ي��ك��ت�����ض��ب �ضفة  ال����ذي ل  ال���ربمل���ان 
اأن���ه ي��ح��ث ب�����ض��دة الزعماء  الإل�����زام 
بالوعود  الل��ت��زام  على  اللبنانيني 
حكومة  يكونوا  واأن  قطعوها  التي 

•• بروك�شيل-وكاالت:

ح�������ّذر ال�����ربمل�����ان الأوروب�������������ي من 
اأفغان�ضتان،  الأخ��رية يف  التطورات 
الإرهابية  التهديدات  اأن  معتربا 
�ضد البلدان الأوروبية باتت واردة 
ب��ع��د و�ضول  ال�����ض��اب��ق،  اأك�����رث م���ن 

حركة طالبان اإىل احلكم هناك.
و����ض���دد يف م�����ض��روع ق����رار ع��ل��ى اأن 
اليوم  ب��ات��وا  ال��ع��امل  يف  املتطرفني 
ي�����ض��ع��رون ب��ن��وع م���ن ال��ن�����ض��وة اإثر 

انت�ضار طالبان.
هناك  الأزم�������ة  اأن  م���ن  ن���ّب���ه  ك��م��ا 
الأفغاين  ال�����ض��ع��ب  ت��ه��دد  ت��ع��د  مل 
اأ�ضبحت تهديداً لالأمن  فقط، بل 

الأوروبي ب�ضكل كامل.
اأن  اإىل  ن���ب���ه  اآخ�������ر،  ���ض��ع��ي��د  ع���ل���ى 
اأف��غ��ان�����ض��ت��ان ب���ات���ت ت���واج���ه خطر 
ك��ارث��ة اإن�����ض��ان��ي��ة، حيث ت��ع��اين من 

نق�س يف املياه والغذاء والدواء.
مليون   18 اأن  اإىل  ل��ف��ت  ك��ذل��ك 
للم�ضاعدة،  حاجة  يف  باتوا  اإن�ضان 
يواجهون  مليون   14 بينهم  م��ن 

انعدام اأمن الغذاء.
ي��ذك��ر اأن امل��خ��اوف الأوروب���ي���ة من 
زي���ادة ال��ت��ه��دي��دات الإره��اب��ي��ة بعد 
اإىل احل���ك���م مل  و����ض���ول ط���ال���ب���ان 
اأملح رئي�س هيئة  تكن وحيدة، فقد 
امل�ضرتكة،  الأم���ريك���ي���ة  الأرك��������ان 
لأع�ضاء  م��ي��ل��ي،  م����ارك  اجل�����رال 
املا�ضي،  ال�����ض��ه��ر  ال�����ض��ي��وخ  جمل�س 

يف  تواجدها  تكثف  اإ�ضرائيل 
اإيران ملواجهة  الأحمر  البحر 

•• القد�س-وكاالت:

الإ�ضرائيلية  البحرية  ق��ائ��د  ق��ال 
اإن  امل��ت��ق��اع��د ح���دي���ث���اً يف م��ق��اب��ل��ة 
كثفت  الإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ة  ال���ب���ح���ري���ة 
اأن�ضطتها يف البحر الأحمر »ب�ضكل 
التهديدات  م���واج���ه���ة  يف  ك���ب���ري« 
لل�ضحن  امل����ت����زاي����دة  الإي�����ران�����ي�����ة 

البحري الإ�ضرائيلي.
اإيلي  الأم���������ريال  ن���ائ���ب  وام���ت���ن���ع 
�ضل�ضلة  ت���اأك���ي���د  ع����ن  ����ض���ارف���ي���ت، 
ال��ه��ج��م��ات واحل�������وادث التي  م���ن 
ا����ض���ت���ه���دف���ت ال�����ض��ف��ن الإي���ران���ي���ة 
وُن�ضبت اإىل اإ�ضرائيل. لكنه و�ضف 
الأن�ضطة الإيرانية يف اأعايل البحار 
باأنها م�ضدر قلق اإ�ضرائيلي كبري، 
ق�����ادرة على  »ال��ب��ح��ري��ة  اإن  وق����ال 
ال�ضرب حيثما كان ذلك �ضرورياً 
القت�ضادية  امل�����ض��ال��ح  حل��م��اي��ة 

والأمنية للبالد«.
ووف����ق م���ا ن��ق��ل��ه م��وق��ع »احل�����رة«، 
اأ���������ض��������اف ������ض�����ارف�����ي�����ت ل����وك����ال����ة 
اأي��ام من  بعد  بر�س«،  »الأ�ضو�ضيتد 
انتهاء وليته التي ا�ضتمرت خم�س 
�ضنوات، اأن دولة اإ�ضرائيل �ضتحمي 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  امل���الح���ة  ح��ري��ة 
العامل... هذا ل يتعلق بالبعد عن 

البالد.
وليته  خ�����الل  ����ض���ارف���ي���ت  وك������ان 
ولكنها  �ضغرية  ق��وة  على  م�ضرفاً 
م�ضوؤولة  ج��ي��ًدا  جت��ه��ي��ًزا  جم��ه��زة 
عن حماية �ضاحل البحر املتو�ضط 

لإ�ضرائيل.

فاعلة.
ك����م����ا ي����ح����ذر اأع�����������ض�����اء ال����ربمل����ان 
اإج���راءات  اأن فر�س  الأوروب����ي م��ن 
عرقلة  ع���ل���ى  ك���ع���ق���وب���ة  حم��������ددة 
الدميقراطية  ال�ضيا�ضية  العملية 

اأو تقوي�ضها يظل خيارا قائما.
ه����ذا واأ�����ض����در امل��ح��ق��ق ال���ع���ديل يف 
ق�������ض���ي���ة ان����ف����ج����ار م�����رف�����اأ ب�����ريوت 
مذكرة  ب���ي���ط���ار  ط������ارق  ال���ق���ا����ض���ي 
�ضابق،  وزي���ر  بحق  غيابية  توقيف 
ت��خ��ّل��ف��ه ع���ن ح�����ض��ور جل�ضة  ب��ع��د 
اخلمي�س،  حمددة  كانت  ا�ضتجواب 
وفق ما اأفاد م�ضدر ق�ضائي لبناين 

وكالة فران�س بر�س.
وج���اء اإ���ض��دار امل��ذك��رة غ���داة دعوة 

امل�ضوؤولون  ي��غ��ري  اأن  ي��ت��وق��ع  ب��اأن��ه 
ال�ضابقة  تقييماتهم  الأم��ريك��ي��ون 
حول وترية اإعادة ت�ضكيل اجلماعات 
م�ضرياً  اأفغان�ضتان،  يف  الإره��اب��ي��ة 
اإىل اأن الوليات املتحدة قد تواجه 
زيادة يف "التهديدات الإرهابية من 
طالبان  تديرها  اأفغان�ضتان" التي 

الآن.
ال�ضهر  بريطانيا  ح��ذرت  ب��دوره��ا، 
املا�ضي، من عودة تنظيم القاعدة، 
مفتوحة  اخل����ي����ارات  اأن  م����وؤك����دة 
وملمحة  ت��ه��دي��د،  اأي  وج���ود  ح���ال 
لحتمال العودة اإىل اأفغان�ضتان اإذا 
بداأ ظهور اإرهابيني بطريقة تهدد 

الغرب.
البيان  اع��ت��رب  م��ت�����ض��ل،  ���ض��ي��اق  يف 
الأوروب�������ي اأن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان مل 

145 جهة من منظمات حقوقية 
وعائالت  وناجني  ودولية  لبنانية 
الإن�ضان  حقوق  جمل�س  ال�ضحايا 
بعثة  اإن�����ض��اء  اإىل  املتحدة  الأمم  يف 
وحمايدة،  م�ضتقلة  دولية  حتقيق 
و�ضط خماوف من �ضغوط �ضيا�ضية 
التحقيق  ت��ق��ّدم  ت��ع��رق��ل  م��ت��زاي��دة 

املحلي.
وق����ال امل�����ض��در ل��ف��ران�����س ب��ر���س اإن 
توقيف  م����ذك����رة  اأ������ض�����در  ب���ي���ط���ار 
غيابية بحق وزير الأ�ضغال العامة 
فنيانو�س  يو�ضف  ال�ضابق  والنقل 
اأمامه  امل���ث���ول  ع���ن  ام��ت��ن��اع��ه  ب��ع��د 
ت��ب��ل��غ��ه موعد  ل���ض��ت��ج��واب��ه رغ����م 

اجلل�ضة وفق الأ�ضول.

حكومة  بت�ضكيل  وع��ده��ا  حت���رتم 
اإلغائها  ب��ع��د  خ�����ض��و���ض��اً  ج��ام��ع��ة، 

لوزارة املراأة.
بحكومة  الع��رتاف  اأي�ضاً  ورف�س 
قلقه  عن  معرباً  احلالية،  احلركة 

اإزاء م�ضتقبل اأفغان�ضتان.
كما اعترب اأن قرار الوليات املتحدة 
ب�ضاأن الن�ضحاب كان اأحادياً، حيث 
حلفاء  م��ع  تن�ضق  مل  وا�ضنطن  اإن 

الناتو، اآ�ضفاً لذلك، وفق تعبريه.
اإىل ذلك، دعا املفو�ضية الأوروبية 
اإىل ا�ضتخال�س العربة من انعدام 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ني  ال��ت��وا���ض��ل 
والحتاد الأوروبي قبل الن�ضحاب 
من اأفغان�ضتان، معرباً عن �ضدمته 
اإعدامات  ع��ن  وردت  ت��ق��اري��ر  م��ن 

ع�ضوائية يف حق مدنيني.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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توزيع حقائب مدر�سية 
على الأيتام بعجمان

اأخبار الإمارات

ط 11 �سبتمرب مل يُعدم...  خمِطّ
ا�ساألوا بايدن عن ال�سبب

عربي ودويل

يف اجلولة الأوىل من دوري اأبطال اأوروبا.. 
مي�سي ورونالدو .. مل ينجح اأحد

الفجر الريا�سي

الوقت مورد ل ميكن هدره:
قريًبا �ضيفوت الأوان 

لكت�ضاف اأ�ضول كوفيد- 19!
•• الفجر -دومينيك دواير –ترجمة خرية ال�شيباين

التحقيق يف الأ�ضباب التي �ضمحت بانت�ضار الفريو�س م�ضتمر ب�ضعوبة. ومع ذلك، 
ي�ضعر اخلرباء بالقلق: وقت جمع البيانات البيولوجية ينفد.

ت�ضبب فريو�س �ضار�س-كوف2-، فريو�س كوفيد19-، يف اأكرب جائحة يف املائة عام 
الخرية. لذلك، فاإن فهم اأ�ضوله اأمر بالغ الأهمية لتو�ضيح ما حدث يف نهاية عام 

التايل. الفريو�ضي  للوباء  -وال�ضتعداد   2019
على  عالوة  والتعاون.  التنظيم  وتتطلب  وقًتا،  النوع  هذا  من  الدرا�ضات  ت�ضتغرق 
ومع  �ضيا�ضية.  اأو مواقف  بدوافع  ولي�س  العلمية،  باملبادئ  ال�ضرت�ضاد  ذلك، يجب 
اأ�ضل فريو�س �ضار�س- ذلك، ولأ�ضباب خمتلفة، فقد ا�ضتغرق التحقيق اجلاري يف 
كوف2- وقًتا طوياًل: مت الإبالغ عن احلالت الأوىل يف ووهان، ال�ضني، دي�ضمرب 
�س11( )التفا�ضيل  �ضهًرا.                    ع�ضرين  من  اأكرث  منذ  اأي   ،2019

ي��دع��وان  وال�����ض��ودان  م�ضر 
ل�ضتئناف مفاو�ضات �ضد النه�ضة 

•• القاهرة-اأ ف ب:

دع������ا ك����ل م����ن م�������ض���ر وال���������ض����ودان 
اأزمة  ح��ول  امل��ف��او���ض��ات  ل�ضتئناف 
�ضد النه�ضة الثيوبي بني القاهرة 
اأب��اب��ا بو�ضاطة  واخل��رط��وم واأدي�����س 
تو�ضية  ب��ع��د  الإف���ري���ق���ي،  الحت�����اد 
�ضدرت عن جمل�س الأم��ن الدويل 

بهذا املعنى.
ف��ق��د دع���ا جم��ل�����س الأم�����ن ال���دويل 
م�����ض��ر واإث���ي���وب���ي���ا وال�������ض���ودان اإىل 
ا�ضتئناف املفاو�ضات برعاية الحتاد 
الإفريقي للتو�ضل اإىل اتفاق ب�ضاأن 
النيل  نهر  على  املقام  النه�ضة  �ضد 

والذي يثري توترات اإقليمية.
اإع������الن قدمت  امل��ج��ل�����س يف  وق�����ال 
م�ضروعه تون�س اإن التفاق يجب اأن 
وملزما  اجلميع  من  مقبول  يكون 
النه�ضة  ���ض��د  وت�ضغيل  م���لء  ح���ول 
�ضمن جدول زمني معقول". رحبت 
م�ضر م�ضاء الربعاء ببيان جمل�س 
لوزارة  بيان  واأك���دت ح�ضب  الأم���ن، 
الرئا�ضي  البيان  اأن  اخلارجية على 
الأم����ن حول  ال�����ض��ادر ع��ن جمل�س 
طبيعته  �ضوء  وعلى  النه�ضة،  �ضد 
اأثيوبيا  ع��ل��ى  ي��ف��ر���س  الإل���زام���ي���ة 
�ضيا�ضية  وباإرادة  النخراط بجدية 
اتفاق  اإىل  التو�ضل  بهدف  �ضادقة 
ق���ان���وين ُم���ل���ِزم ح���ول ق���واع���د ملء 
وت�ضغيل ال�ضد. بينما جدد ال�ضودان 
بني  امل��ف��او���ض��ات  ل�ضتئناف  دع��وت��ه 
الدول الثالث حتت رعاية الحتاد 

الإفريقي.

ال�ضي�ضي خالل لقائه الدبيبة يف ق�ضر الحتادية

العمل من اجل تو�ضيع الطبقة الو�ضطى
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اأخبـار الإمـارات
�ضحة تنجز تكامل الهوية الرقمية مع تطبيق �ضحة وبوابة املري�ش

•• اأبوظبي-وام:

اأجنزت �ضركة اأبوظبي للخدمات ال�ضحية "�ضحة" تكامل الهوية الرقمية /UAE PASS/ مع 
تطبيق "�ضحة" وبوابة املري�س وذلك انطالقاً من جهود ال�ضركة امل�ضتمرة لالرتقاء بتجربة املري�س 

و�ضمان �ضهولة و�ضوله اإىل من�ضاتها وخدماتها.
يف  مبا�ضرة  الت�ضجيل  اأو  للدخول  الرقمية  الهوية  ح�ضاب  ا�ضتخدام  للمر�ضى  التكامل  ه��ذا  ويتيح 
تطبيق �ضحة وبوابة املري�س مما مُيكن املري�س من الدخول للتطبيق وا�ضتخدام خدمات "�ضحة"  

دون احلاجة لإن�ضاء ح�ضاب �ضخ�ضي يف تطبيق "�ضحة".
اأن  �ضبق  اأو  الإلكرتوين ل�ضحة  الطبي  ال�ضجل  الطبية يف  بياناتهم  الذين تتوفر  املر�ضى  و�ضيتمكن 
/وهوية  موثق  رقمية  هوية  ح�ضاب  لديهم  والذين  الأق��ل  على  "�ضحة" م��رة  من�ضاآت  اإح��دى  زاروا 

اإماراتية �ضارية/ من ال�ضتفادة من هذه امليزة ب�ضكل فوري.

موارد ال�ضارقة تنفذ برنامج  متابعة الأداء الوظيفي 
•• ال�شارقة -الفجر:

ا�ضتهدف ع��دداً من   ، " الأداء الوظيفي  "متابعة  افرتا�ضياً حول  بال�ضارقة برناجماً  الب�ضرية  امل��وارد  دائ��رة  نفذت 
واملناطق  ال�ضارقة  باإمارة  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  والهيئات  اجلهات  خمتلف  يف  امل�ضاندة  اخلدمات  اإدارات  موظفي 

التابعة لها الو�ضطى وال�ضرقية . 
ويقام الربنامج ب�ضكل دوري على مدار العام ، ويعرف بقوانني و اإجراءات دائرة املوارد الب�ضرية . ويركز على تعزيز 
اإدارة اخلدمات امل�ضاندة التي تعد اأحد اأهم الإدارات الداعمة  الوعي الوظيفي بني موظفي اجلهات احلكومية يف 

لبقية الأق�ضام والإدارات يف املوؤ�ض�ضات الوظيفية. 
ويهدف اإىل اإك�ضاب املوظفني مهارات وخربات عملية يف قانون املوارد الب�ضرية وتقييم الأداء وحتليل اأ�ضباب انخفا�س 

الأداء وكيفية ال�ضتفادة من م�ضتويات الأداء املتميز خللق وبلورة روؤية م�ضتقبلية وا�ضحة. 
واأقيم الربنامج ملدة 3 اأيام ، وت�ضمنت اأجندته يف اليوم الأول �ضرح قانون املوارد الب�ضرية . ويف اليوم الثاين �ضرح 

اإجراءات الدائرة ، ويف اليوم الثالث �ضرح تقييم الأداء واإدارة الرواتب واإدارة التطوير الوظيفي.  

بحثا يف لندن عالقات البلدين والتطورات الإقليمية

حممد بن زايد وجون�ضون يوؤكدان اأهمية  ال�ضراكة من اأجل امل�ضتقبل بني البلدين

على هام�ش زيارة �سموه لربيطانيا.. توقيع عدد من التفاقيات و مذكرات التفاهم

بح�ضور حممد بن زايد و بوري�ش جون�ضون.. اإعالن �ضراكة لال�ضتثمار ال�ضيادي بني مبادلة ووزارة التجارة الربيطانية ب�� 10 مليارات جنيه ا�ضرتليني

التي تقوم على ركيزتني اأ�ضا�ضيتني 
ه��م��ا خ��ل��ق الزده��������ار امل�������ض���ت���دام و 
العاملية..اإ�ضافة  الق�ضايا  معاجلة 
ال�ضراكة  ه��ذه  م��ن  الن��ط��الق  اإىل 
لتعزيز  ج���دي���دة  اآل����ي����ات  لإر�����ض����اء 
و  والب��ت��ك��ار  ال�ضتثمار  و  التجارة 
ت�ضمل  التعاون يف جمالت  تعميق 
ع��ل��وم احل��ي��اة والب��ت��ك��ار يف جمال 
و  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الق�ضايا  و  ال��ط��اق��ة 
والتعليم  امل�����ض��روع  غ��ري  ال��ت��م��وي��ل 
واملناخ  والثقافة  والتنمية  والأم��ن 

وال�ضحة والأمن الغذائي.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  رح����ب  و 
حممد بن زايد اآل نهيان و معايل 
بتوقيع  الوزراء الربيطاين  رئي�س 
�ضركة مبادلة  �ضراكة بني  اتفاقية 
لال�ضتثمار ووزارة التجارة الدولية 
ال�ضيادي  لال�ضتثمار  بريطانيا  يف 
واململكة  الإم������������ارات  دول�������ة  ب����ني 
10 مليارات جنيه  بقيمة  املتحدة 
اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  و  ا���ض��رتل��ي��ن��ي 
ال�ضتثمار  ���ض��راك��ة  ن��ط��اق  تو�ضعة 

ال�ضيادي بني البلدين.
ح�ضر اللقاء الوفد املرافق ل�ضموه 
الذي ي�ضم.. �ضمو ال�ضيخ هزاع بن 

بن زايد اآل نهيان اأن دولة الإمارات 
بريطانيا  م����ع  ع���الق���ات���ه���ا  ت�����ويل 
اأه��م��ي��ة خ��ا���ض��ة م��ع احل��ر���س على 
ت���ط���وي���ره���ا خ���ا����ض���ة يف جم����الت 
والتكنولوجيا  والتجارة  القت�ضاد 
" برنامج  تنفيذ  اإط��ار  وغريها يف 
والتجاري  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون 
عليه  اتفق  ال��ذي   " وال�ضتثماري 
عام  دي�ضمرب  �ضهر  خ��الل  البلدان 
اأهم  اأح����د  اإن  وق����ال   ..  2020
التنموية  م�ضروعاتنا  يف  اجلوانب 
تعزيز  امل��ق��ب��ل��ة..  ع��ام��ا  للخم�ضني 
خمتلف  م��ع  التنموية  ال�����ض��راك��ات 
خ��ا���س مع  ال��ع��امل..وب�����ض��ك��ل  دول 

اململكة املتحدة.
لربيطانيا  اأن  ���ض��م��وه  اأك�����د  ك��م��ا 
منطقة  م����ع  ت���اري���خ���ي���ة  ع����الق����ات 
الأو�ضط  وال�ضرق  العربي  اخلليج 
وم�����ض��ال��ح اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ف��ي��ه��ا.. و 
دوره����ا اأ���ض��ا���ض��ي يف ���ض��م��ان الأم���ن 
وال���ض��ت��ق��رار ف��ي��ه��ا وال��ت��ع��ام��ل مع 

م�ضاكلها.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  ق�����ال  و 
حممد بن زايد اآل نهيان..اإن دولة 
الإم���ارات مقبلة على ح��دث عاملي 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�ضلحة قد و�ضل اإىل مقر رئا�ضة 
م�ضتهل  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����وزراء 
زيارته الر�ضمية للمملكة املتحدة. 
�ضموه  و كان يف مقدمة م�ضتقبلي 
ب��وري�����س ج��ون�����ض��ون رئي�س  م��ع��ايل 

وزراء بريطانيا.
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  وقد جرت 
مرا�ضم  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ا�ضتقبال ر�ضمية ا�ضتثنائية ترحيبا 
اإىل  الر�ضمية  �ضموه  بزيارة  خا�ضا 

اململكة املتحدة.
و لدى و�ضوله اإىل مبنى " هور�س 
" � �ضاحة  ال��ت��اري��خ��ي  ب����اراد  ج����ارد 
� جرت  اخل���ي���ال���ة  ح���ر����س  ع���ر����س 
ر�ضمية  ا�ضتقبال  م��را���ض��م  ل�ضموه 
بوري�س  م��ع��ايل  ي��راف��ق��ه   � خ��ا���ض��ة 
بريطانيا  وزراء  رئي�س  جون�ضون 
الوطني  ال�������ض���الم  ع�����زف  ح���ي���ث   �
ا�ضتاأذن  ب��ع��ده��ا  الإم������ارات  ل��دول��ة 
ثلة  لتفقد  ���ض��م��وه  ال��ط��اب��ور  ق��ائ��د 
من حر�س ال�ضرف ا�ضطفت حتية 
ب��امل��رور من خلف  ق��ام  ل�ضموه كما 
ال�����ض��ف��وف..ث��م ي��ع��ود ���ض��م��وه اإىل 

والتجاري وال�ضتثماري " الطموح 
ال��ب��ل��دان خالل  ات��ف��ق عليه  ال���ذي 

العام املا�ضي.
م�ضتجدات  اإىل  ال��ل��ق��اء  ت��ط��رق  و 
19" وجهود   � " ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
مواجهتها والتعامل مع تداعياتها 
واأهمية  والقت�ضادية  الإن�ضانية 
ت��ع��زي��ز ال��ت�����ض��ام��ن ال����دويل خالل 
ه�������ذه ال������ظ������روف ل����ت����ج����اوز ه����ذا 
امل�ضرتك..اإ�ضافة  العاملي  التحدي 
" التي   26 " ك��وب  اإىل قمة املناخ 
�ضهر  خالل  بريطانيا  ت�ضت�ضيفها 
دفع  يف  واأهميتها  املقبل  نوفمرب 
اجل��ه��ود ال��ع��امل��ي��ة مل��واج��ه��ة حتدي 

تغريات املناخ.
و ت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان وج��ه��ات النظر 
وامللفات  ال��ق�����ض��اي��ا  جم��م��ل  ب�����ض��اأن 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 
اآخ�����ر  اإىل  امل���������ض����رتك..اإ�����ض����اف����ة 
ت�ضهدها  التي  الراهنة  امل�ضتجدات 
والبحر  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة 
ب�ضاأن  املبذولة  واجل��ه��ود  املتو�ضط 
اإيجاد الت�ضويات واحللول ال�ضلمية 

لالأزمات التي تواجهها.
و اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي و معايل 
اإبراهيم الها�ضمي وزيرة  رمي بنت 
دول�����ة ل�������ض���وؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل 
و م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���ض��ل��ط��ان بن 
ال�ضناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر  اأح����م����د 
الرئي�س  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اأبوظبي  برتول  ل�ضركة  التنفيذي 
" وجمموعة  " اأدن�����وك  ال��وط��ن��ي��ة 
�ضركاتها " الع�ضو املنتدب ل�ضركة 
برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك" 
وم���ع���ايل اأح���م���د ب���ن ع��ل��ي حممد 
معايل  و  دول�������ة  وزي�������ر  ال�������ض���اي���غ 
قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور 
ل�ضاحب  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي  امل�ضت�ضار 
ال�ضمو رئي�س الدولة ومعايل علي 
الأمني  نائب  ال�ضام�ضي  حماد  بن 
لالأمن  الأع���ل���ى  للمجل�س  ال���ع���ام 
ال��وط��ن��ي وم��ع��ايل خ��ل��دون خليفة 
ال�ضوؤون  ج���ه���از  رئ���ي�������س  امل����ب����ارك 
التنفيذية ع�ضو املجل�س التنفيذي 
خلفان  ع��ب��داهلل  من�ضور  �ضعادة  و 
بالهول �ضفري الدولة لدى اململكة 

املتحدة.
وكان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

كبري وهو "معر�س اإك�ضبو 2020 
م�ضاركة  اأن  يف  ون���ث���ق   .." دب�����ي 
بريطانيا فيه �ضتفتح املجال ملزيد 
لل�ضراكة القت�ضادية  الفر�س  من 
والتنموية بني بلدينا.. ون�ضعى يف 
الإمارات اإىل اأن جنعل هذا املعر�س 
ن��ق��ط��ة حت���ول ع��ل��ى ط��ري��ق تعزيز 
التعايف القت�ضادي الدويل واإقامة 
اأر�ضية  واإيجاد  العاملية  ال�ضراكات 
التحديات  مل���واج���ه���ة  م�������ض���رتك���ة 

الكونية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د رئ��ي�����س ال������وزراء 
ال������ربي������ط������اين..اأن ب�������الده ت���ويل 
عالقات  بتطوير  خا�ضا  اهتماما 
ال���ت���ع���اون م���ع دول�����ة الإم���������ارات .. 
للدعم  وتقديره  �ضكره  عن  معربا 
ال�������ذي ق���دم���ت���ه دول�������ة الإم���������ارات 
وم�ضاندتها اإجالء رعايا بريطانيا 
اإىل جانب عمليات  اأفغان�ضتان  من 

اإجالء رعايا العديد من الدول.
بوري�س  م���ع���ايل  و  ���ض��م��وه  اأك�����د  و 
" ال�����ض��راك��ة من  اأه��م��ي��ة  جون�ضون 
اأجل امل�ضتقبل " التي اتفق اجلانبان 
املتحدة  اململكة  ب��ني  اإقامتها  على 
ودولة الإم��ارات العربية املتحدة و 

•• لندن- وام:

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  ب���ح���ث 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
بوري�س  معايل  و  امل�ضلحة  للقوات 
بريطانيا  وزراء  رئي�س  جون�ضون 
التاريخية  ال�����ض��داق��ة  ع��الق��ات   ..
التي جتمع دولة الإمارات واململكة 
الإ�ضرتاتيجي  وتعاونهما  املتحدة 
وتنميته  دع��م��ه  و���ض��ب��ل  امل�����ض��رتك 
ال���ت���ي تخدم  يف ج��م��ي��ع اجل���وان���ب 
اإىل  اإ�ضافة  املتبادلة..  م�ضاحلهما 
واملو�ضوعات  ال��ق�����ض��اي��ا  م��ن  ع���دد 
الإقليمية والعاملية حمل الهتمام 

امل�ضرتك.
رئي�س  ا�ضتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ضاحب  ال����ربي����ط����اين..  ال��������وزراء 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
يف  امل�����راف�����ق  وال�����وف�����د  ن���ه���ي���ان  اآل 
العا�ضمة  يف  ال����وزراء  رئا�ضة  مقر 

الربيطانية لندن.
جون�ضون  بوري�س  م��ع��ايل  رح��ب  و 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ب����زي����ارة 
اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
دعما  متثل  اأن��ه��ا  اأك���د  و  بريطانيا 
بني  العالقات  تطوير  مل�ضار  قويا 

البلدين.
و اأعرب �ضموه يف م�ضتهل اللقاء عن 
موا�ضاته  �ضادق  و  تعازيه  خال�س 
وفاة  يف  جون�ضون  ب��وري�����س  مل��ع��ايل 
والدته واإىل اأ�ضرته الكرمية..فيما 
اأع��رب معاليه عن �ضكره وتقديره 
ملا اأبداه �ضموه من م�ضاعر �ضادقة 

جتاه هذا امل�ضاب.
رئي�س  و  ����ض���م���وه  ا����ض���ت���ع���ر����س  و 
اللقاء  خ��الل  الربيطاين  ال���وزراء 
والفر�س  امل�������ض���رتك  ال���ت���ع���اون   ..
ال�������واع�������دة ل���ت���ن���م���ي���ت���ه وت���و����ض���ي���ع 
ال�ضتثمارية  امل���ج���الت  يف  اآف���اق���ه 
وغريها  والتجارية  والقت�ضادية 
من املجالت احليوية .. وذل��ك يف 
اإطار " برنامج التعاون القت�ضادي 

من�ضة ال�ضرف مرة اأخرى ليعزف 
للمرة  ل��الإم��ارات  الوطني  ال�ضالم 

الثانية .
التي  الأوىل  امل�������رة  ه�����ذه  وت����ع����د 
ت��ق��ام ف��ي��ه��ا ه����ذه امل���را����ض���م ويكون 
العدد  ب��ه��ذا  ال�����ض��رف  ح��ر���س  فيها 
�ضموه  ملكانة  تقديرا  ال�ضتثنائي 

ترحيبا خا�ضا بزيارته.
و اأعرب �ضموه عن �ضكره و تقديره 
الذي  ال�ضتثنائي  ال�ضتقبال  لهذا 
العالقة بني  يعرب عن خ�ضو�ضية 
والتي  وبريطانيا  الإم����ارات  دول��ة 
ع��ق��ود حافلة  اإىل  ج��ذوره��ا  مت��ت��د 
بالعمل امل�ضرتك و التعاون الفاعل 
تقوم  التي  عالقاتهما  ر�ضخ  ال��ذي 
ع���ل���ى اأ����ض�������س ال���ث���ق���ة والح��������رتام 

املتبادلة والقيم امل�ضرتكة.
ال��زي��ارة وفد  ي��راف��ق �ضموه خ��الل 
زايد  ب��ن  ه��زاع  ال�ضيخ  �ضمو  ي�ضم 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي و معايل 
اإبراهيم الها�ضمي وزيرة  رمي بنت 
دول�����ة ل�������ض���وؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل 
و م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���ض��ل��ط��ان بن 
ال�ضناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر  اأح����م����د 
الرئي�س  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اأبوظبي  برتول  ل�ضركة  التنفيذي 
" وجمموعة  " اأدن�����وك  ال��وط��ن��ي��ة 
�ضركاتها " الع�ضو املنتدب ل�ضركة 
برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك" 
وم���ع���ايل اأح���م���د ب���ن ع��ل��ي حممد 
معايل  و  دول�������ة  وزي�������ر  ال�������ض���اي���غ 
قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور 
ل�ضاحب  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي  امل�ضت�ضار 
ال�ضمو رئي�س الدولة ومعايل علي 
الأمني  نائب  ال�ضام�ضي  حماد  بن 
لالأمن  الأع���ل���ى  للمجل�س  ال���ع���ام 
ال��وط��ن��ي وم��ع��ايل خ��ل��دون خليفة 
ال�ضوؤون  ج���ه���از  رئ���ي�������س  امل����ب����ارك 
التنفيذية ع�ضو املجل�س التنفيذي 
خلفان  ع��ب��داهلل  من�ضور  �ضعادة  و 
بالهول �ضفري الدولة لدى اململكة 

املتحدة .

•• لندن -وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضهد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ومعايل بوري�س جون�ضون رئي�س وزراء 
و  لال�ضتثمار  مبادلة  �ضركة  بني  �ضراكة  اتفاقية  توقيع  مرا�ضم  بريطانيا 
دولة  بني  ال�ضيادي  لال�ضتثمار  املتحدة  اململكة  يف  الدولية  التجارة  وزارة 

الإمارات واململكة املتحدة بقيمة 10 مليارات جنيه ا�ضرتليني.
وقع التفاقية يف مقر رئا�ضة ال��وزراء الربيطانية.. معايل خلدون خليفة 
املبارك رئي�س جهاز ال�ضوؤون التنفيذية الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
للمجموعة و اللورد جريي جرمي�ضتون وزير ال�ضتثمار يف وزارة التجارة 
اإىل تو�ضعة نطاق �ضراكة ال�ضتثمار ال�ضيادي  الدولية.. وتهدف التفاقية 
بني البلدين والتي اأعلن عنها خالل �ضهر مار�س 2021. وت�ضتثمر دولة 
الإمارات مبوجب هذه التفاقية 10 مليارات جنيه اإ�ضرتليني يف " �ضراكة 
ال�ضتثمار ال�ضيادي" بني البلدين و التي ي�ضرف عليها مكتب ال�ضتثمار يف 
اململكة املتحدة و�ضركة مبادلة لال�ضتثمار.. فيما تركز هذه ال�ضراكة خالل 
قطاعات  ثالثة  يف  كبرية  ا�ضتثمارات  �ضخ  على  املقبلة  اخلم�س  ال�ضنوات 

جديدة وهي التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة املتجددة.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش املك�ضيك بذكرى ا�ضتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
رئي�س  اأب����رادور  لوبيز  مانويل  اأن��دري�����س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"، 

الوليات املتحدة املك�ضيكية وذلك مبنا�ضبة ذكرى ا�ضتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
مانويل  اأندري�س  الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي   ، امل�ضلحة 

لوبيز اأبرادور.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 275,823 فح�سا ك�سفت عن 564 اإ�سابة

ال�ضحة تعلن �ضفاء 650 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي - وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�ضيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  خطة  مع    متا�ضيا 
امل�ضابة  احل��الت  وح�ضر  املبكر  الكت�ضاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�ضات 
وعزلهم  لهم  املخالطني  و   "19  - "كوفيد  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�  ال�����ض��اع��ات  275،823 فح�ضا ج��دي��دا خ��الل  اإج����راء  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأحدث  و  اأف�ضل  با�ضتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�ضية   24

و  الفح�س  و  التق�ضي  اإج��راءات  تكثيف  الطبي.   و�ضاهم  الفح�س  تقنيات 
تو�ضيع نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 564 حالة 
اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ضتجد من جن�ضيات خمتلفة، وجميعها 
حالت م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 
ال��وزارة عن وفاة حالة  اأعلنت  731،307 حالت.   كما  احلالت امل�ضجلة 
عدد  ليبلغ  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  الإ�ضابة  بتداعيات  وذل��ك  م�ضابة 
الوفيات يف الدولة 2،069 حالة.    واأعربت وزارة ال�ضحة و وقاية املجتمع 

عن اأ�ضفها و خال�س تعازيها وموا�ضاتها لذوي املتوفني ومتنياتها بال�ضفاء 
اجلهات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب��اأف��راد  واأه��اب��ت  امل�ضابني  جلميع  العاجل 
�ضمانا  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�ضحية 
ل�ضحة و�ضالمة اجلميع.    واأعلنت ال��وزارة عن �ضفاء 650 حالة جديدة 
تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  التام من  وتعافيها  كورونا  بفريو�س  مل�ضابني 
يكون جمموع  وبذلك  امل�ضت�ضفى  الالزمة منذ دخولها  ال�ضحية  الرعاية 

حالت ال�ضفاء 722،723 حالة.

خليفة الرتبوية  تعقد اللقاء الأول للمن�سقني على امل�ستويني املحلي والعربي 

اأمل العفيفي : دور حيوي للمن�ضقني يف دعم م�ضرية اجلائزة لن�ضر التميز يف امليدان 
•• اأبوظبي -الفجر

ال���ع���ام���ة جلائزة  الأم����ان����ة  اأك������دت 
خليفة الرتبوية على اأهمية الدور 
ب��ه من�ضقو  ال����ذي ي��ق��وم  احل��ي��وي 
ومن�ضقات اجلائزة على امل�ضتويني 
املحلي والعربي يف تعزيز التفاعل 
العملية  ع��ن��ا���ض��ر  خم��ت��ل��ف  ب����ني 
التعليمية، وترجمة ر�ضالة واأهداف 
امليدان  التميز يف  ن�ضر  اجلائزة يف 
واجلامعي  العام  ب�ضقيه  التعليمي 
يفتح  مبا  وخارجها  الدولة  داخ��ل 
اآفاق التميز اأمام العنا�ضر املبدعة 
للم�ضاهمة يف دفع م�ضرية التعليم 

والنهو�س به .
الأول  ال���ل���ق���اء  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
عقدته  وال����ذي  اجل���ائ���زة  ملن�ضقي 

الفرتة  ل��ل��ج��ائ��زة خ����الل  ال��ع��ام��ة 
التقنيات  اأحدث  املا�ضية لتوظيف 
املوقع  يف  ال��ذك��ي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
يف  وكذلك  للجائزة،  الإل��ك��رتوين 
امللفات  ت��ق��دمي  م���راح���ل  خم��ت��ل��ف 
وفرزها  للمر�ضحني  الإلكرتونية 
وت���ق���ي���ي���م���ه���ا م�����ن ق����ب����ل ال���ل���ج���ان 
اخت�ضار  يعني  م��ا  وه��و  املخت�ضة، 
ال���وق���ت واجل���ه���د وت��و���ض��ي��ع دائ���رة 
ال�����ض����ت����ف����ادة م�����ن اجل������ائ������زة من 
العملية  ع��ن��ا���ض��ر  خم��ت��ل��ف  ق��ب��ل 
التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  التعليمية 

العام والعايل. 
وقد تناول اللقاء عدداً من املحاور 
التي تدعم م�ضرية اجلائزة خالل 
وتبادل  ع�ضرة،  اخلام�ضة  ال���دورة 
املمار�ضات  واأف���������ض����ل  اخل��������ربات 

من  بتوجيهات  وذل��ك  املتخ�ض�ضة 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
رئي�س  ال���رئ���ا����ض���ة  �����ض����وؤون  وزي������ر 
اأم����ن����اء اجل�����ائ�����زة، حيث  جم��ل�����س 
يحر�س �ضموه على توفري الدعم 
الذي ميكن اجلائزة من النهو�س 
التميز  ثقافة  ن�ضر  يف  بر�ضالتها 
يف امل����ي����دان ال����رتب����وي والرت����ق����اء 
وعربياً  حملياً  التعليم  مبنظومة 

 .
اإن��ن��ا نعقد  ال��ع��ف��ي��ف��ي :  واأ���ض��اف��ت 
اآماًل كبرية على الدورة اخلام�ضة 
ع�����ض��رة، وال��ت��ي ت��ت��زام��ن م��ع حالة 
التعايف وعودة احلياة الطبيعية يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة بعد 
الظروف ال�ضتثنائية التي �ضهدها 

بعد  عن  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة 
عام  اأم��ني  العفيفي  اأم��ل  بح�ضور 
وحميد  ال��رتب��وي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
التنفيذية  اللجنة  ع�ضو  اإبراهيم 
املن�ضقني  وج���م���ي���ع  ل����ل����ج����ائ����زة، 
املحلي  امل�ضتويني  على  واملن�ضقات 

والعربي . 
اأم����ل  اأك�������دت  ال���ل���ق���اء  ب����داي����ة  ويف 
العفيفي على اأهمية دور املن�ضقني 
واأه��داف جائزة  ر�ضالة  يف ترجمة 
اجلائزة  ه���ذه  ال��رتب��وي��ة،  خليفة 
غالياً  ا�ضماً  حتمل  ب��اأن  نعتز  التي 
ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا، وه���ي اجل��ائ��زة التي 
ب��������ارزة منذ  اإ�����ض����ه����ام����ات  ق����دم����ت 
انطالق م�ضريتها يف العام 2007 
م�ضرية اإىل اأن اجلائزة جنحت يف 
الرتبوية  اجل����وائ����ز  ت��ت�����ض��در  اأن 

املا�ضية،  ال���ف���رتة  خ����الل  ال���ع���امل 
طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  ع���ودة  وم���ع 
م�ضاعفة  اإىل  ن���ت���ط���ل���ع  ف����اإن����ن����ا 
الزمالء  جلميع  والعطاء  اجلهد 
اجلائزة  من�ضقي  من  والزميالت 
�ضواء داخل الدولة اأو على م�ضتوى 
على  ينعك�س  مب��ا  العربي  ال��وط��ن 
املحتملني  امل��ر���ض��ح��ني  ا���ض��ت��ق��ط��اب 
للدورة  امل���ط���روح���ة  امل����ج����الت  يف 
 9 تعلمون  كما  وع��دده��ا  احلالية 
جمالت موزعة على 18 فئة من 
الرتبوية  ال�ضخ�ضية  جمال  بينها 
املجالت  من  وغريها  العتبارية، 
التي تغطي خمتلف اأوجه العملية 

التعليمية .
ومن جانبه تطرق حميد اإبراهيم 
الأمانة  ج��ه��ود  اإىل  ال��ل��ق��اء  خ��الل 

ال��ل��ق��اء فيلما حول  ع��ر���س خ��الل 
واملجالت  اجل��ائ��زة  م�ضرية  تطور 
ال��دورة احلالية،  املطروحة خالل 
واآل�����ي�����ات ال���رت����ض���ح الإل����ك����رتوين 

اجلائزة  من�ضقي  ب��ني  التطبيقية 
والعربي  امل��ح��ل��ي  امل�ضتويني  ع��ل��ى 
ن�����ض��ر ثقافة  ي��ع��زز دوره�����ا يف  مب���ا 
كما   ، التعليمي  امليدان  يف  التميز 

والتفاعل بني املر�ضحني املحتملني 
وكذلك الفائزين يف دورات �ضابقة، 
وغريها من املحاور التي تعزز من 

دور ور�ضالة اجلائزة. 

ال�ضحة تعلن تقدمي 83,410 جرعات من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية 

•• اأبوظبي - وام: 

 83،410 ت��ق��دمي  امل��ج��ت��م��ع ع��ن  ال�����ض��ح��ة ووق���اي���ة  اأع��ل��ن��ت وزارة 
املا�ضية   24 ال�  ال�ضاعات  جرعات من لقاح "كوفيد19-" خالل 
وب��ذل��ك ي��ب��ل��غ جم��م��وع اجل���رع���ات ال��ت��ي مت ت��ق��دمي��ه��ا ح��ت��ى اأم�س 
اللقاح 194.60 جرعة  توزيع  ومعدل  جرعة   19،247،164
لتوفري  ال��وزارة  ذلك متا�ضيا مع خطة  ياأتي  �ضخ�س.   100 لكل 
لقاح " كوفيد19- " و�ضعياً للو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة 
اأع��داد احلالت وال�ضيطرة  عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

على فريو�س " كوفيد19- ".

اأمل العفيفي خالل اللقاء الأول للمن�سقني جلائزة خليفة الرتبوية .

هيئة البيئة تبداأ ترقيم الأ�ضجار املحلية املعمرة يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام;

يهدف  م��رة  لأول  ينفذ  ط��م��وح��اً  م�����ض��روع��اً  اأب��وظ��ب��ي  البيئة  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
واملوائل  البيئات  يف  واملهددة  املعمرة  املحلية  الأ�ضجار  وترقيم  اإح�ضاء  اإىل 

الطبيعية املنت�ضرة على م�ضاحة اإمارة اأبوظبي.
ي�ضمل  م��زدوج  برنامج  ترقيم من خالل  اإج���راءات  بتنفيذ  الهيئة  و�ضتقوم 
م�ضنفة  مت�ضل�ضلة  اأرقاماً  حتمل  تعريفية  بيانات  لوحة  �ضجرة  كل  اإعطاء 
اإلكرتونياً  الأ���ض��ج��ار  برتقيم  ال��ق��ي��ام  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�ضجرة  ن��وع  ح�ضب 
وتعريفها باأرقام ورموز مت�ضل�ضلة مرتبطة بقواعد البيانات اجلغرافية وهو 

ما ينفذ بهذا ال�ضكل املتكامل لأول مرة على م�ضتوى الدولة واملنطقة.
البيئة  لهيئة  العام  الأم��ني  الظاهري  �ضامل  �ضيخة  الدكتورة  �ضعادة  وقالت 
هذا امل�ضروع ترقيم الأ�ضجار املحلية ذات القيمة  " ي�ضتهدف   : – اأبوظبي 
حيث  وال�ضمر  الغاف  اأ�ضجار  �ضمنها  من  والتي  الهامة  والرتاثية  البيئية 
امل�ضتهدفة  ال�ضجرية  الأن���واع  ح�ضر  ع��رب  الربنامج  بتنفيذ  الهيئة  ب���داأت 
لكل  احداثيات  واأخ��ذ  اجلوية  وال�ضور  ال�ضناعية  الأق��م��ار  �ضور  بوا�ضطة 
�ضجرة منها وتخزينها �ضمن قواعد البيانات اجلغرافية يف الهيئة تتبعها 

عملية ترقيم فعلي لالأ�ضجار املعمرة منها".
واأ�ضارت الظاهري اإىل اأن الربنامج �ضينطلق من متنزه جبل حفيت الوطني 
تاأهيل  متكامال لإع��ادة  الهيئة م�ضروعاً  تنفذ فيه  وال��ذي  العني  يف مدينة 
موائل اأ�ضجار ال�ضمر يف املناطق املت�ضررة بفعل التغريات املناخية والتعديات 
الب�ضرية غري القانونية وزحف م�ضاريع تطوير البنية التحتية على املوائل 
يف  معمرة  �ضمر  �ضجرة   1500 لرتقيم  الهيئة  تخطط  حيث  الطبيعية 

اأخرى  املتنزه كمرحلة اأوىل من امل�ضروع بالإ�ضافة اإىل 1500 �ضجرة غاف 
�ضيتم  حيث  ال��ع��ام  نهاية  بحلول  وذل���ك  الإم����ارة  اأن��ح��اء  جميع  يف  منت�ضرة 

ا�ضتخدام لوحات معدنية مت ت�ضميمها ب�ضكل خا�س لهذا الغر�س.
ولفتت اإىل اأن الهيئة ت�ضعى من خالل تنفيذ امل�ضروع اإىل حتقيق اأهدافها 
غري  التعديات  من  املحلية  الأ�ضجار  بحماية  املتمثلة  واحل�ضارية  البيئية 
القانونية، كما �ضي�ضهم امل�ضروع بتعزيز جودة البيانات املتوفرة عن الأ�ضجار 
املحلية يف املوائل الطبيعية نظراً لكون اأن امل�ضروع �ضيوثق تقييماً تف�ضيلياً 
واأطوالها  الأ���ض��ج��ار  لأب��ع��اد  تف�ضيلية  وقيا�ضات  معمرة  �ضجرة  ك��ل  حلالة 
مقاومة  يف  الإيجابي  تاأثريها  م��دى  ملعرفة  اخل�ضري  جمموعها  وتقييم 

الت�ضحر وحت�ضني جودة الهواء".
التنوع  لقطاع  بالإنابة  التنفيذي  املدير  الها�ضمي  اأحمد  ق��ال  جانبه  من 
البيولوجي الربي والبحري: " يعترب ترقيم الأ�ضجار املعمرة اأحد الركائز 
الأ�ضا�ضية التي �ضتنطلق منها الهيئة لتطوير خطط حماية طويلة الأمد 
الإم��ارة �ضماناً ل�ضتدامتها باعتبارها رمزاً من رموز  لالأ�ضجار املحلية يف 

تراثنا الطبيعي وموروثنا احل�ضاري املتميز".
واأ�ضار الها�ضمي اإىل اأن اأ�ضجار ال�ضمر والغاف الطبيعي تعترب من املكونات 
هذين  ت�ضنيف  مت  حيث  ال��دول��ة  يف  النباتي  البيولوجي  للتنوع  ال��ه��ام��ة 
النوعني من �ضمن الأنواع النباتية املهددة يف اإمارة اأبوظبي، م�ضرياً اإىل اأن 
الهيئة قامت باإعداد اخلرائط التف�ضيلية لنت�ضار كل من الغاف وال�ضمر يف 
اإم��ارة اأبوظبي والتي تعد لأول مرة يف الدولة، كما مت النتهاء من توثيق 
النت�ضار املوقعي لكافة اأ�ضجار الغاف وال�ضمر ولكل �ضجرة منها با�ضتخدام 

حتليل �ضور الأقمار ال�ضطناعية.

مت  التي  الأ�ضجار  اأع��داد  على  بالتدقيق  اأي�ضا  قامت  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 
ر�ضدها من خالل م�ضوحات ال�ضور اجلوية ميدانياً والذي مت من خالله 
ولأول مرة على م�ضتوى الدولة واملنطقة ح�ضر وت�ضجيل موقعي ملا يقرب 
الطبيعية  باملوائل  ارتباطها  مدى  وحتديد  برية  �ضجرة   100.000 من 
وامل��ي��اه اجل��وف��ي��ة وم���دى وف��رت��ه��ا �ضمن �ضبكة املحميات  ال��رتب��ة  وم��ل��وح��ة 

الطبيعية يف الإمارة.
لهذه  البيئية  املتطلبات  فهم  يف  �ضي�ضاهم  املعلومات  ه��ذه  حتليل  اأن  واأك��د 
الأنواع وحتديد مدى الأخطار التي تتعر�س لها �ضواء اأكانت بفعل الأن�ضطة 
الإن�ضانية اأو الطبيعية واملناخية منها وبالتايل توفري احلماية لهذه الأ�ضجار 

والعمل على مراقبتها �ضمن موائلها الطبيعية ل�ضمان ا�ضتدامتها.
بوا�ضطة لوحات معدنية خا�ضة يوجد  �ضتتم  اأن عملية الرتقيم  اإىل  ي�ضار 
�ضمن  اإل��ك��رتوين  برقم  مرتبط  الأ���ض��ج��ار  على  تثبت  تعريفي  رق��م  عليها 
قواعد البيانات اجلغرافية يف الهيئة حيث �ضيتم ت�ضجيل احلالة ال�ضحية 
لالأ�ضجار امل�ضتهدفة بعملية تركيب اللوحات وت�ضجيل حالة وو�ضع املهددات 

لها.
كما �ضيتم مراقبة حالتها ال�ضحية وكذلك الت�ضديد على عمليات املراقبة 
والتفتي�س و�ضبط التعديات عليها و�ضيتم م�ضاركة هذه اخلرائط لنت�ضار 
وتوزيع وتعداد هذه الأ�ضجار مع �ضركاء الهيئة املختلفني ليتم اأخذها بعني 
العتبار عند اإن�ضاء امل�ضاريع التطويرية املختلفة ومبا ي�ضمن توفري اأق�ضى 

درجات احلماية لها.
100.000 �ضجرة م��ن الغاف  ي��ق��رب م��ن  اأب��وظ��ب��ي م��ا  اإم���ارة  وي��وج��د يف 
ويعترب  الأخ���رى  املحلية  الأ���ض��ج��ار  ك��ل  مثل  طبيعي  ب�ضكل  تنمو  وال�ضمر 

ال��ت��ه��دي��دات الرئي�ضية  اأن����واع الأ���ض��ج��ار املحمية وم��ن  ال��ن��وع��ان م��ن  ه���ذان 
كوقود  املوائل وجمع خ�ضبها ل�ضتخدامه  وتدهور  فقدان  النوعني  لهذين 
اجلائر  والرعي  املتزايدة  التحتية  والبنية  العمراين  والتطور  التخييم  يف 

والتغريات املناخية.
جدير بالذكر اأن الهيئة ت�ضتمر يف جهودها للمحافظة على النباتات املحلية 
وتنميته،  النباتي  الغطاء  ا�ضتدامة  بهدف  تاأ�ضي�ضها  الربية منذ  والأ�ضجار 
وقامت خالل ال�ضنوات املا�ضية باإعداد خرائط لنت�ضار الأ�ضجار الربية يف 
اأبوظبي والتي تعد الأوىل من نوعها على م�ضتوى الدولة واملنطقة  اإمارة 
م��ن خ���الل ا���ض��ت��خ��دام ���ض��ور الأق���م���ار ال�ضطناعية ور���ض��د م��ا ي��ق��رب من 
100.000 �ضجرة من الغاف وال�ضمر تنمو ب�ضكل طبيعي يف اإمارة اأبوظبي 
نوعا   60 اأك��رث من  ي�ضم  وال��ذي  الظفرة  الهيئة يف منطقة  م�ضتل  واإدارة 
من الأنواع النباتية املحلية وت�ضل طاقته الإنتاجية اإىل 500.000 �ضتلة 
�ضنوياً و�ضيتم رفعها اإىل مليون �ضتلة �ضنوياً من خالل اإن�ضاء امل�ضتل املركزي 
اجلديد، كما يتم ا�ضتخدام ال�ضتالت املنتجة يف م�ضاريع وبرامج اإعادة تاأهيل 

املوائل ويتم زراعتها يف املحميات الطبيعية.
الهيئة  جتريها  التي  ال��دوري��ة  والتقييمات  امل�ضوحات  ب��رام��ج  خ��الل  وم��ن 
الهيئة  وقامت  الإم���ارة  املحلية يف  النباتات  من  نوعاً   432 ع��دد  ر�ضد  مت 
الدويل  التهديد لها وذلك ح�ضب معايري الحت��اد  بت�ضنيفها ح�ضب درجة 
�ضبكة  املحميات �ضمن  م�ضاحة  بزيادة  الهيئة  قامت  كما  الطبيعة،  حلماية 
الأنواع  انت�ضار  نطاقات  لتغطية  تديرها  التي  الطبيعية  للمحميات  زاي��د 
النباتية الهامة واملهددة ل�ضمان حمايتها والتي ت�ضمل 19 حممية طبيعية 

منها 13 حممية برية متثل ن�ضبة %17 من امل�ضاحة الربية لالإمارة.

تعزيز  التعاون امل�ضرتك بني هيئة اأبوظبي  للدفاع  املدين  و مركز اإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث باإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي- الفجر:

اإدارة الطوارىء والأزمات  اأبوظبي  للدفاع  املدين  مع مركز  بحثت  هيئة 
والكوارث باإمارة اأبوظبي �ضبل تعزيز  التعاون امل�ضرتك يف جمال احلوكمة 

املوؤ�ض�ضية.
اأبوظبي  هيئة  عام  مدير  العامري  ابراهيم  حممد  العميد  �ضعادة   والتقى 
للدفاع املدين يف مكتبه �ضعادة الدكتور نا�ضر حميد النعيمي – مدير عام  
مركز ادارة الطوارىء والزمات والكوارث باإمارة اأبوظبي بالإنابة ومت  تبادل 

وجهات النظر  حول املو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرتك بني اجلهتني.
وقدم مدير عام مركز ادارة الطوارىء والزمات والكوارث باإمارة ابوظبي 
فكرة عن روؤي��ة املركز  يف  ان يكون منوذجاً رائ��داً  يف اإدارة الأزم��ات باإمارة  
وال�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات  تطوير  على  العمل  يف  ور���ض��ال��ت��ه   اأب��وظ��ب��ي  
الإبتكار  ثقافة  وتعزيز  احلديثة  التقنيات  ا�ضتخدام  و  ال��الزم��ة  واملعايري 

واإ�ضت�ضراف امل�ضتقبل للحفاظ على الأفراد واملمتلكات.
واأكد مدير عام هيئة اأبوظبي  للدفاع املدين احلر�س على تنفيذ توجيهات 
التي  والح��رتازي��ة  الوقائية  التدابري  �ضل�ضلة  تعزيز  يف  الر�ضيدة  القيادة 

ال�ضالمة  �ضمان   و  اجلميع  �ضالمة  على  حر�ضاً  اأبوظبي  حكومة  تتبعها 
الوقائية  يف املباين واملن�ضاآت امياناً باأهمية احلفاظ على املكت�ضبات و�ضالمة 

الأرواح واملمتلكات.
ال�ضالمة  تعزيز  ال�ضرتاتيجي على  توجهها  تركز يف   الهيئة  اأن  واأو���ض��ح    
املدين،  الدفاع  بخدمات  املتعاملني  ر�ضا  و  املجتمع  ل��دى  الوقائي  والوعي 
وتعزيز الثقافة الوقائية و�ضلوكيات ال�ضالمة يف املجتمع  وتفعيل منظومة 
التطوع   يف املجتمع  و�ضمان تكامل خدمات الهيئة مع �ضركائها الداخليني 

واخلارجيني.

�ضفري الدولة ووزير اخلارجية 
الأرجنتيني يبحثان تعزيز التعاون

•• بوين�س اآير�س -وام: 

ال��دول��ة لدى  �ضفري  ال��ق��م��زي  �ضيف ج��ول��ه  ع��ب��داهلل  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  بحث 
والتجارة  اخلارجية  وزي��ر  �ضول  فيليبي  ومعايل  الأرجنتني،  جمهورية 
الهتمام  ذات  املوا�ضيع  من  ع��ددا  بالأرجنتني  العبادة  و���ض��وؤون  الدولية 

امل�ضرتك و�ضبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.
واأكد اجلانبان خالل اللقاء - الذي عقد يف يف مقر الوزارة - على عمق 
العالقات بني دولة الإم��ارات والأرجنتني واحلر�س امل�ضتمر على تعزيز 
وال�ضتثمارية.  القت�ضادية  وخا�ضة  كافة  امل��ج��الت  يف  بينهما  التعاون 
دعم  للتنمية يف  اأبوظبي  دور �ضندوق  عاليا  �ضول  فيليبي  وثمن معايل 

البينة التحتية يف عدة حمافظات يف الأرجنتني.
والدولية  الإقليمية  وامل�ضتجدات  التطورات  اآخ��ر  اجلانبان  وا�ضتعر�س 
ذات الهتمام امل�ضرتك وتبادل وجهات النظر ب�ضاأنها، و بهذا اخل�ضو�س 
على  مبنية  امل�ضتقبلية  الإم�����ارات  دول���ة  روؤي����ة  اأن  ال�ضفري  ���ض��ع��ادة  اأك���د 
الأرجنتني يف  اإىل م�ضاركة  التطرق  الزده��ار. ومت  و  والت�ضامح  التعاون 
" اإك�ضبو 2020 دبي" والزيارات التي يعتزم كبار امل�ضوؤولني بجمهورية 
فرينانديز  األ��ربت��و  فخامة  طليعتهم  يف  للدولة،  بها  القيام  الأرجنتني 

الرئي�س الأرجنتيني.
النهو�س  اأج��ل  امل�ضرتك من  العمل  امل�ضي قدماً يف  الطرفان على  واأك��د 

بالعالقات الثنائية وزيادة التعاون بني البلدين.

جامعة عجمان تفوز بجائزتني �ضمن جوائز التمويل الإ�ضالمي العاملية
•• عجمان - وام:

تعليمية  خدمات  موفر  اأف�ضل  بجائزة  عجمان  جامعة  ف��ازت 
نا�ضئة للعام 2021 �ضمن جوائز التمويل الإ�ضالمي العاملية 
املرموقة /GIFA/ التي متنحها الهيئة الربيطانية الرائدة 
الإ���ض��الم��ي��ة على  امل�ضرفية  اخل��دم��ات  ج��وائ��ز  يف جم��ال منح 

م�ضتوى العامل.
كما ح�ضل الدكتور عدنان عزيز مدير مركز التميز يف التمويل 
" ملنا�ضرة   GIFA " الإ�ضالمي التابع للجامعة على جائزة 
وعطائه  خلدماته  تقديراً   2021 لعام  الإ�ضالمي  التمويل 

الذي ا�ضتمر لعقود يف القطاع امل�ضريف والتمويل الإ�ضالمي.

وتعد جامعة عجمان اأول جامعة يف دولة الإمارات تفوز بهذه 
امل�ضريف  القطاع  بنمو  والتزامها  مل�ضاهمتها  املرموقة  اجلائزة 

والتمويل الإ�ضالمي.
يذكر اأن اأكرث من 150 طالًبا وطالبة من برامج البكالوريو�س 
التحقوا  ق��د  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  الأع���م���ال يف  اإدارة  وامل��اج�����ض��ت��ري 
الإ���ض��الم��ي خالل  بالتمويل  اخل��ا���ض��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب���ال���دورات 
عام  م��ن  اب��ت��داًء  عجمان  جامعة  وت�ضعى  املا�ضيني.  ال��ع��ام��ني 
والتمويل  ال�ضريفة  يف  ثانوي  تخ�ض�س  اإطالق  اإىل   2022
الإ�ضالمي على م�ضتوى البكالوريو�س، تليها خطط للح�ضول 
على درجة املاج�ضتري يف التمويل الإ�ضالمي يف وقت لحق من 

العام نف�ضه.

" نحن  ال�ضغري:  ك��رمي  الدكتور  وق��ال مدير جامعة عجمان 
باخلدمات  للتزامنا  العاملي  التقدير  ل��ه��ذا  للغاية  ممتنون 
امل�����ض��رف��ي��ة وال��ت��م��وي��ل الإ���ض��الم��ي ون��ف��خ��ر ب���اأن ت��ك��ون جامعة 

عجمان اأول جامعة يف دولة الإمارات تفوز بهذه اجلائزة " .
من جهته قال الدكتور عدنان عزيز " اإن هذه اجلائزة هي خري 
التعليم  التميز يف جمال  الرا�ضخ يف حتقيق  دليل على عزمنا 
امل�����ض��ريف وال��ت��م��وي��ل الإ����ض���الم���ي، ف��م��ن خ���الل ال��رتك��ي��ز على 
التدري�س والبحث العلمي و�ضنوات طويلة من اخلربة القيادية 
يف جمال اخلدمات امل�ضرفية والتمويل الإ�ضالمي، نعمل على 
دمج اجلانبني النظري والتطبيقي لتخريج حمرتفني لمعني 

يف هذا املجال".
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العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

فالي للنقليات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2283817 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

المرية اجلميلة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1072517 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ا�س اي 

ام لعمال اخلر�ضانه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2195793 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/تامي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعناية بال�ضيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2798177 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/لفا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضويت�س كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3682009 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

للمالب�س اجلاهزة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2860894 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1249507 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة وليد خمي�س ح�ضن عبداهلل املحريبي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف را�ضد حممد احمد حممدي فرد املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

احلديثة لل�ضيانة العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3777911 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة را�ضد �ضلطان را�ضد العزيزي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف عبدالعزيز علي خليفه زهري الكعبي

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

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1851142 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة ح�ضن عبدالرحمن �ضالح اجليالنى %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف حممد �ضيدح�ضن علوى عمر البيتى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

لال�ضت�ضارات الهند�ضية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1118222 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة عبداهلل نا�ضر احمد دوره الكعبي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف عو�س نا�ضر احمد دوره الكعبي

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ار�س الهدايا ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1024999 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة ح�ضن حممد ر�ضا علي لرى %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ور�ضة قف لت�ضليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�ضيارات رخ�ضة رقم:2184752 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة �ضليمان حممد علي �ضليك ال�ضميلى %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:هاند اإن هاند  للو�ضاطه التجاريه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:مدينة حممد بن زايد ، ز 9-0.1 مبنى لنك انف�ضتمنت�س 

ذ.م.م
CN 3794099 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/الهاملي و�ضركاه - حما�ضبون قانونيون ،    2
كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/9/13 وذلك بناء على قرار 

حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/15  - بالرقم:2150018273  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�ضفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:رحلتي للحج والعمرة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
بن  احمد  بن  املالك/فا�ضل  وحدة   014 رقم  ال�ضركة:مكتب  عنوان 

فا�ضل ا - c2 جزيرة اأبوظبي �ضارع ال�ضتقالل - حو�س غرب 1
CN 1386276 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/الهاملي و�ضركاه - حما�ضبون قانونيون ،    2
كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/9/8 وذلك بناء على قرار 
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/9/15  - بالرقم:2105026307  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�ضفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:الرول للمقاولت وال�ضيانة ذ.م.م
مكتب   -  3 ق   -  10 م   - ال�ضناعية  م�ضفح   - ال�ضركة:اأبوظبي  عنوان 

البلدية ال�ضوؤون  دائرة  املالك   -  61
CN 1198152 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/الهاملي و�ضركاه - حما�ضبون قانونيون ،    2
كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/9/12 وذلك بناء على قرار 

حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/15  - بالرقم:2150018046  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�ضفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:زوتك المارات ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:�ضرق 1-9 وحدة بناية ال�ضيخة عائ�ضة بالعبد حمد الظاه 

1 رقم  مكتب   04 ميزانني  زايد  بن  خليفة  �ضارع   E9-01/C2
CN 1197651 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/اي اك�س ال ملراجعة احل�ضابات - �ضركة ال�ضخ�س   2
الواحد ذ.م.م - فرع اأبوظبي 2 ،  كم�ضفي قانوين لل�ضركة 

بتاريخ:2021/8/2 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية 
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم: 1

 تاريخ التعديل:2021/9/15
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�ضفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

خلياطة املالب�س الرجالية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3925106 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة �ضهاب حمد �ضيف العبد النعيمي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف ابراهيم عبدالرحمن مراد ابراهيم البلو�ضي

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

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

للمقاولت وال�ضيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2894536 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
التجاري:�ضالون  بال�ضم   CN رقم:1035291 
الرخ�ضة  تعديل  طلب  بالغاء   ، للحالقة  ال�ضيباين 

واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
بال�ضم التجاري:انرت وود   CN رقم:1174014 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة  لل�ضيانة العامة ذ.م.م 

واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

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

•• دبي-الفجر:

ت�ضارك وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع 
ل�ضالمة  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
امل��ر���ض��ى ال����ذي ي�����ض��ادف ت���اري���خ 17 
ال���ع���ام �ضعار  ���ض��ب��ت��م��رب وي��ح��م��ل ه����ذا 
يف  ولدة  اأجل  من  العمل  وقت  "حان 
وتزامناً  والحرتام".  الأم�����ان  ك��ن��ف 
امل��ن��ا���ض��ب��ة، و���ض��م��ن فعاليات  م��ع ه���ذه 
دبي  ب����رواز  اإ����ض���اءة  �ضيتم  الح��ت��ف��ال 
ال�ضاعة  يف  ال�����ربت�����ق�����ايل،  ب����ال����ل����ون 
ال�ضاد�ضة م�ضاًء. ويهدف اليوم العاملي 
تعزيز  اإىل   2021 املر�ضى  ل�ضالمة 
املتعلقة  امل�ضائل  ب�ضاأن  العاملي  الوعي 
ل�ضيما  وامل��وال��ي��د  الأم��ه��ات  ب�ضالمة 
ا�ضرتاتيجيات  واعتماد  ال��ولدة،  اأثناء 
�ضالمة  ل��ت��ح�����ض��ني  وم��ب��ت��ك��رة  ف��ع��ال��ة 
لتخاذ  بالإ�ضافة  واملواليد،  الأمهات 
نطاق  لتو�ضيع  م�����ض��ت��دام��ة  اإج������راءات 
ماأمونة  رع����اي����ة  و����ض���م���ان  اجل����ه����ود 
اأثناء  ل���ض��ي��م��ا  وامل���وال���ي���د،  ل��الأم��ه��ات 
الآِمن  ال���ض��ت��خ��دام  وتفعيل  ال����ولدة، 
اأثناء  ال��ط��ب��ي��ة  والأج����ه����زة  ل����الأدوي����ة 
العاملني  ق�����درات  وت��ع��زي��ز  ال�������ولدة، 

ال�ضحيني ودعمهم. 

رعاية متميزة وماأمونة
واأك�����د ���ض��ع��ادة ال���دك���ت���ور ح�����ض��ني عبد 
الرحمن الرند الوكيل امل�ضاعد لقطاع 
ال�ضحة  وزارة  العامة حر�س  ال�ضحة 
م��ن خ��الل خططها  املجتمع  ووق��اي��ة 
الخت�ضا�ضات  امل��ت��ع��ددة  وم��ب��ادرات��ه��ا 
ح�����ول �ضالمة  ال����وع����ي  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
ال���ولدة، من  اأثناء  واملواليد  الأم��ه��ات 
خالل تقدمي رعاية متميزة وماأمونة 
�ضحيني  اأخ���������ض����ائ����ي����ني  ت����وف����ر  م�����ع 

بيئات  ك���ن���ف  يف  ي��ع��م��ل��ون  م���وؤه���ل���ني 
التعاون  تعزيز  مع  بالتوازي  داع��م��ة، 
برامج  واع��ت��م��اد  ال�����ض��رك��اء  م��ع جميع 
�ضحية وجمتمعية �ضاملة، مبا يحقق 
الهادفة لتقدمي  الوزارة  ا�ضرتاتيجية 
واملبتكرة  ال�ضاملة  ال�ضحية  الرعاية 
لوقاية املجتمع من الأمرا�س وتعزيز 

الرعاية ال�ضحية.

لالأمومة  الــكــرتونــيــة  عـــيـــادات 
والطفولة

القا�ضم  ع�ضمت  الدكتورة  واأو�ضحت 

والطفولة  الأم����وم����ة  ق�����ض��م  رئ��ي�����س 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ض��ح��ة  وزارة  اأن 
ا�ضتحدثت عيادات الكرتونية لتطوير 
الأمومة  لق�ضم  ال�ضحية  اخل��دم��ات 
والطفولة، يف اإطار الربامج وامل�ضاريع 
والتدابري  الإج�����راءات  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة 
كوفيد19-.  لح���ت���واء  الح����رتازي����ة 
كما ت�ضمل املمار�ضات املعتمدة العناية 
ومتابعة  احلمل  قبل  م��ا  الأم  ب�ضحة 
ال���راب���ع م���ن احلمل،  ال�����ض��ه��ر  خ����الل 
واأث����ن����اء وب��ع��د ال���و����ض���ع، اإ����ض���اف���ة اإىل 
التي  ل��الأم��ه��ات  التثقيفية  ال��ربام��ج 

والتغذية  ال��ع��ام��ة  ب��ال�����ض��ح��ة  ت��ت��ع��ل��ق 
والرعاية ال�ضحية لالأطفال ووقايتهم 

من الأمرا�س وخدمة التطعيمات.
ال�ضحية  اخل��دم��ات  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت   
ال��ت��خ�����ض�����ض��ي��ة ت��ت�����ض��م��ن زي�������ارات عن 
ب��ع��د ل���الأم ور���ض��ي��ع��ه��ا ح��دي��ث ال���ولدة 
احل�ضور  اإتاحة  مع  الأول  الأ�ضبوع  يف 
ال�ضحي  امل���رك���ز  اأو  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  اإىل 
ا�ضتدعى  اإذا  الطبية  املنطقة  ح�ضب 
التطعيم  ل��زي��ارات  بالإ�ضافة  الو�ضع، 
جلميع الأعمار ماعدا عمر ال�ضهرين 
تقييم  فيتم  اجل��دي��دة،  والتطعيمات 
العيادة  خ�����الل  م����ن  ال���ط���ف���ل  ح���ال���ة 
اللكرتونية وتقدمي التطعيم يف اليوم 
الثاين عن طريق خدمة التطعيم من 
املركبة. اإ�ضارة اإىل اأن منظمة ال�ضحة 
العاملي  ال��ي��وم  اإع���الن  اأطلقت  العاملية 
 ،2019 العام  منذ  املر�ضى  ل�ضالمة 
الفهم  تعزيز  منه  الأ�ضا�ضي  وال��ه��دف 
وتكثيف  امل���ر����ض���ى،  ل�����ض��الم��ة  ال��ع��امل��ي 
امل�ضاركة يف ماأمونية الرعاية ال�ضحية، 
والنهو�س باإجراءات عاملية ترمي اإىل 
امل��ر���ض��ى واحل���د من  ���ض��الم��ة  حت�ضني 

الأذى الذي ي�ضيب املر�ضى.

•• العني-الفجر: 

العربية  الإم��������ارات  ج��ام��ع��ة  ق���دم���ت 
ت�����ض��ارك يف معر�س  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 
جناٍح  ع���رب  ب���دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و 
الكرتونية  ال�ضخ�ضية  ب��ه��ا،  خ���ا����سٍ 
املمثلة جلناحها وامل�ضتوحاة من فكرة 
اإىل  ت�ضري  ال��ت��ي  امل�ضتقبل"  "جامعة 
التعليم  اجل��دي��د يف جم���ال  ت��وج��ه��ه��ا 
وال����ذي ي��ت��م��ح��ور ح���ول اإع�����داد اأف����راد 
العمل  �ضوق  لدخول  ال�ضاعد  اجليل 
ك�ضناع لفر�س العمل ل باحثني عنها 

حاًل لتحدي البطالة. 
ال����زوار  "موي"  �ضخ�ضية  ���ض��رتاف��ق 
اأرج��اء جناح جامعة  اأثناء جتولهم يف 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وهي 
متعددة  وحم��ب��ب��ة  داف���ئ���ة  ���ض��خ�����ض��ي��ة 
"موي"  فكلمة  امل����اء،  ت�ضبه  الأل�����وان 
ماأخوذة من اللفظة العامية باللهجة 
اإىل  "ماء" وت��رم��ز  لكلمة  الإم��ارات��ي��ة 
اأهمية املياه يف حياتنا وتدعو للتعامل 
وديناميكية  وذك���اء  بحر�س  امل���اء  م��ع 

وم�ضوؤولية بعيًدا عن الأنانية. 
وت�ضري هذه ال�ضخ�ضية اإىل الإمكانات 
ال��الحم��دودة يف ه��ذه احل��ي��اة، فموي 
"نبع احلياة"  هو م�ضدر للحياة وهو 
وي��رم��ز اإىل روؤي����ة ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
بفكرة  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
النمو  امل�ضتقبل" التي تدعم  "جامعة 
تربية  خ��الل  م��ن  احل��ي��اة  امل�ضتمر يف 
الدائم  الإ�ضرار  على  ال�ضاعد  اجليل 
ع��ل��ى ���ض��ن��اع��ة ال��ف��ر���س اجل���دي���دة يف 
�ضبيل احل�ضول على م�ضتقبل اأف�ضل.

احل�ضرمي  غ���ال���ب  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
بالإنابة-  اجلامعة  –مدير  الربيكي 
هي  م�����وي  ���ض��خ�����ض��ي��ة  اأن   "  : ع���ل���ى 
و�ضيلتنا لإبراز روؤية جامعة الإمارات 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وت���ع���ري���ف ال���ع���امل اإىل 
امل�ضتقبل الذي تعمل جامعة الإمارات 
توجهاتها  تعك�س  كما   �ضناعته،  على 
للتعليم  املختارة  اجلامعة  تكون  لأن 
اجلامعي والدرا�ضات العليا والبحوث 
وال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��م م���دى احل���ي���اة ، 
التغريات  م���وي  �ضخ�ضية  و���ض��ت��ق��دم 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة م���ن اأجل 
تطوير منظومتها التعليمية املبتكرة، 
اجلامعة  ج��ن��اح  ل��زائ��ري  وتلخي�ضها 
والتطور   التقدم  نحو  م�ضريتها  على 

الأبحاث  على  الرتكيز  مع  امل�ضتدام، 
براجمها  وت����ط����وي����ر  وال������درا�������ض������ات 
الأك��ادمي��ي��ة وال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع �ضوق 
العمل امل�ضتقبلي وتاأ�ضي�س قوى عاملة 
قوية يف جمالت العلوم والتكنولوجيا 
على  وق��ادرة  والريا�ضيات  والهند�ضة 
امل�ضاهمة يف القت�ضاد املعريف والثورة 

ال�ضناعية الرابعة".
واأو����ض���ح ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اخلطيب 
لإك�ضبو  اجل��ام��ع��ة  ف��ري��ق  ع�����ض��و   –
تاأتي  م��وي  كلمة  اإن   "  :  -  2020
من اللغة العربية العامية الإماراتية 
اأخ����رى  ل��ه��ج��ات  ويف  "املوج"  وت��ع��ن��ي 
تعني "املاء" كلهجة مناطق ال�ضعودية 
القريبة م��ن الإم����ارات. ك��ان ه��ذا هو 

لهذا  اق��رتاح��ي  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب 
مع  يتما�ضى  الإ���ض��م  ه���ذا  اإن  ال���ض��م. 
التجارية  للعالمات  احل��ايل  الجت��اه 
وامل�ضحكة  ال��ق�����ض��رية  الأ���ض��م��اء  ذات 
�ضكاًل  ي��ح��م��ل  ل  م�����وي  وال���غ���ري���ب���ة. 
حم���دداً. اإن��ه م��رن وق��وي وغ��ري قابل 
للك�ضر فهو ميثل املوج و املاء وهذا ما 

ت�ضعى جامعة امل�ضتقبل نحوه". 
ومتعاطفة  �ضاحرة  "موي" �ضخ�ضية 
بالألوان  زاخ��رة  براقة  لوؤلوؤة  ترتدي 
على راأ�ضها، وهيكله اخلارجي �ضفاف، 
عيناه وا�ضعتني ف�ضوليتني حمببتني، 
وه��ي��ك��ل��ه امل����ح����وري ه����ول����وغ����رايف. ل 
�ضكاًل  للمياه  املحاكي  ج�ضده  ميتلك 
باألوان  وم��ل��ون  ان�ضيابي  ه��و  حم���دًدا، 
ع��دي��دة، ويعك�س الأل���وان امل��ج��اورة له 
م���ن تدرجات  اب����ت����داًء  ب��ي��ن��ه��ا  ومي����زج 
األ�����وان امل����اء ال���ب���اردة وح��ت��ى تدرجات 
الدافئة.  ال�ضحراوي  ال��غ��روب  األ���وان 
لالأمواج  الر�ضيقة  التموجات  حتاكي 
حول "موي" املاء بو�ضفه م�ضدر دائم 
النا�س  ي���زود  ف��امل��اء  للحياة،  احل��رك��ة 
للب�ضرية  م��ت��ي��ًح��ا  امل��ت��ع��ددة  ب��امل�����ض��ادر 
الظروف.  اأق�����ض��ى  يف  ح��ت��ى  الزده������ار 
جامعة  ل���ر����ض���ال���ة  رم�����ز  "موي"  اإن 
امل�ضتقبل املتمثلة بتوجيه امل�ضتك�ضفني 
احلياة،  دائ��رة  تو�ضيع  من  ومتكينهم 

واإطالتها، وتعزيز ا�ضتدامتها.
�ضيكون "موي" ال�ضخ�ضية الكرتونية 
املمثلة جلناح جامعة الإمارات العربية 
للرتحيب  ال���زوار  انتظار  يف  املتحدة 
اأرجاء  يف  مثرية  جتربة  خلو�س  بهم 

اجلناح. 

•• اأبوظبي-الفجر

خالد  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ال�ضيخ خليفة  م��ع��ايل  اع��ت��رب 
ملواجهة  العربي  لل�ضندوق  العام  الأم��ني  نهيان،  اآل 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  والأزم����ات،  ال��ك��وارث 
القائد  نائب  اأبوظبي،  نهيان، ويل عهد  اآل  زايد  بن 
الطراز  من  ال�ضالم  رج��ل  امل�ضلحة،  للقوات  الأع��ل��ى 

الأول.
»اإن منح  »تويرت«:  تغريدة عرب ح�ضابه يف  وق��ال يف 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد، جائزة »رجل 
ال��دول��ة - ال��ب��اح��ث«، ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة م��ن معهد 
مقام  على  ي��دل  الأدن���ى،  ال�ضرق  ل�ضيا�ضة  وا�ضنطن 

�ضموه الرفيع يف �ضنع ال�ضالم، ونزع فتيل الأزمات، 
اجلائزة  ه��ذه  متّيزت  كما  حدتها..  من  والتخفيف 
توافقها مع الذكرى ال�ضنوية الأوىل لتوقيع التفاق 

الإبراهيمي«.
واأك�����د الأم�����ني ال���ع���ام ل��ل�����ض��ن��دوق ال��ع��رب��ي ملواجهة 
الكوارث والأزمات، »اأن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
على  الإغاثي  للعمل  ال�ضتجابة  يف  �ضاهم  زاي��د،  بن 
امل�ضتوى العاملي، كما �ضاهم يف ن�ضر قيم الت�ضامح بني 
الأديان، واإبعاد �ضبح ال�ضراع والتهجري والدمار بني 
وتوفري  الإن�ضانية،  واملبادئ  القيم  واإعالء  ال�ضعوب، 
قوافل امل�ضاعدات واإحالل الأمان، والت�ضّدي ملختلف 

الأزمات يف العديد من دول العامل«.

خليفة بن حممد:  حممد بن زايد رجل ال�ضالم من الطراز الأول

•• اأبوظبي-وام: 

اإيجاد  يف  دوره��ا  و  ا�ضرتاتيجتها  معا   - املجتمعية  امل�ضاهمات  هيئة  ا�ضتعر�ضت 
اإمارة  حلول مبتكرة للتحديات امللحة وفقا لالأولويات الجتماعية املحددة يف 
اأبوظبي �ضمن منظومة عقود الأثر الجتماعي وذلك يف اإطار اجلزء الثالث من 
 U.K. Government Outcomes Lab" ضل�ضلة مدونات ن�ضرتها�
التعاقدات  ملنظومة  الجتماعية  النتائج  امل��دون��ة  عر�ضت  و   ."  //GoLab
– بناء القدرات يف  النتائج  الجتماعية حتت عنوان" ت�ضمني منهجية قيا�س 

نظام بيئي حمدد " بقلم الدكتور �ضيه هوجن �ضني، مدير ترافري�س.
و�ضلط الدكتور �ضيه �ضمن مدونته .. ا�ضرتاتيجية اأبوظبي �ضمن نطاق وا�ضع 
�ضمل كيفية ت�ضمني منهجية قيا�س النتائج بالإجنازات مع ت�ضليط ال�ضوء على 
اآلية حتقيق اأهداف هيئة معا ودائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي عرب تهيئة البيئة 
و  اإيجابي.  اجتماعي  اأث��ر  لتحقيق  الأعمال و�ضول  ري��ادة  دور  لتفعيل  املالئمة 

ا�ضتعر�س اأهمية بناء �ضراكات قيمة وقوية مع جمموعة وا�ضعة من املوؤ�ض�ضات، 
م�ضريا اإىل جهود هيئة معا يف رفع م�ضتوى الوعي لفهم عقود الأثر الجتماعي 
واآلية تاأثريها والت�ضجيع على تبني اآليات مبتكرة لإحداث اأثر اجتماعي ف�ضال 

عن توظيف املالحظات لتح�ضني الربامج امل�ضتقبلية.
و اأكد اأن النهج املبتكر يف جتربة اأبوظبي وهيئة معا كان رائدا يف هذا املجال وقال 
اإنه ميكن اأن يتم طرحه على املجتمع الدويل لي�ضتفيد من نتائجه �ضمن جمال 
العاملة  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  مع  الفعالة  وال�ضراكات  ال�ضرتاتيجي  التخطيط 
الجتماعي.  الأث��ر  لتو�ضيع نطاق  وا�ضحة  روؤى  الجتماعي وتقدمي  املجال  يف 
ال�ضراكات  الأث��ر الجتماعي، وتنظم  تنفيذ عقود  اآلية  وت�ضرف هيئة معا على 
بني اجلهات احلكومية يف اأبوظبي ومقدمي اخلدمات الجتماعية وامل�ضتثمرين 
الجتماعيني، ف�ضال عن دورها يف املتابعة امل�ضتمرة واملراقبة الدقيقة لقيا�س 
الأثر الجتماعي وتقييم الأداء لتحقيق النتائج املرجوة. كانت " هيئة معا " قد 
اأطلقت العام املا�ضي يف اإطار عقود الأثر الجتماعي م�ضروع " اأطمح " الأول من 

نوعه على م�ضتوى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وهو عبارة عن 
برنامج تدريب مهني يهدف اإىل تاأمني فر�س عمل لل�ضباب من اأ�ضحاب الهمم، 
للتعليم  ال��دار  وموؤ�ض�ضة  العقارية  وال���دار  املجتمع  تنمية  دائ��رة  مع  بالتعاون 

وموؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم.
 GOLab ملن�ضة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  على  امل��دون��ة  تن�ضر  اأن  املنتظر  وم��ن 
قاعدة البيانات الدولية اخلا�ضة بدرا�ضات احلالة اإ�ضافة اإىل العدد الأ�ضبوعي 
الذي يت�ضمن مقالت �ضحفية يتم توزيعها على املهنيني ووا�ضعي ال�ضيا�ضات 
واأ�ضحاب الخت�ضا�س يف القطاعات العامة والجتماعية واخلا�ضة على م�ضتوى 

العامل.
موقع  معا  وهيئة  اأبوظبي  اإم��ارة  العامل  اأنحاء  كل  املن�ضورة يف  املدونة  و متنح 
احللول  وت��ق��دمي  لتمويل  دول��ي��ا  ب��ه��ا  امل��ع��رتف  الأ���ض��ال��ي��ب  بتطبيق  ال�����ض��دارة 

للتحديات الجتماعية يف اأبوظبي.
امل�ضاهمات  لهيئة  العام  املدير  العميمي،  �ضالمة  �ضعادة  قالت  املنا�ضبة  بهذه  و 

املجتمعية -معا : " ي�ضعدنا اأن نرى م�ضاريع عقود الأثر الجتماعي يف املن�ضات 
واخلربة  املعرفة  لن�ضر  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  تطبيق  كيفية  ع��ن  طرحها  و  العاملية 
الذين  و  الجتماعي  الأث���ر  العقود  مل�ضاريع  العامليني  اخل���رباء  ت��ن��اول  وك��ذل��ك 
ميتلكون ثروة معرفية وخربات هائلة يف هذا املجال .. ونحن ممتنون للدكتور 
ملا قدمه من روؤى و ما خطه قلمه من مدونات قيمة.. وه��ذا دليل على  �ضيه 
الدور الريادي التي تلعبه الهيئة يف جمال العقود الجتماعية يف املنطقة لن�ضر 

التجارب و املعرفة للمجتمع الدويل".
اآفاق  " تعد مدونته خري مثال على جناح ا�ضرتاتيجيتنا يف تو�ضيع  واأ�ضافت : 
ملتابعة  الرا�ضخ  الأ���ض��ا���س  ت�ضكل  وال��ت��ي  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الجتماعي  البتكار 
م�ضريتنا الرائدة لن�ضاهم يف بناء جمتمع متعاون ومتما�ضك". وقالت : " نوؤمن 
يف هيئة معا بالدور الفعال لعقود الأثر الجتماعي يف اإحداث حتول اجتماعي 
ي�ضاهم يف الت�ضدي للتحديات الجتماعية امللحة يف الإم��ارة، مما يوؤدي لبناء 

الأ�ض�س املثلى لزدهار الإمارة وتطورها يف امل�ضتقبل".

•• عجمان-الفجر:

اخلريية  الإمي��ان  منار  موؤ�ض�ضة  عجمان"،  "فرع  الأحمر  الهالل  هيئة  �ضلمت 
الأيتام  ا�ضتفاد منها عدد من  التي  املدر�ضية،  بعجمان، جمموعة من احلقائب 
الدار�ضني يف مدار�س املوؤ�ض�ضة، وذلك �ضمن مبادرة   "�ضناع الأمل"، التي تنفذها 

الهيئة على م�ضتوى الدولة. 
�ضارك يف عملية توزيع احلقائب على الأيتام امل�ضتفيدين، ال�ضيخ علي بن حممد 
اخلريية،  الإمي���ان  منار  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  النعيمي،  علي  ب��ن 
عمر  وحممد  للموؤ�ض�ضة،  التنفيذي  امل��دي��ر  اجلنيبي،  علي  ب��ن  نا�ضر  و�ضعادة 
فاطمة  والأ�ضتاذة  - مركز عجمان،  الماراتي  الحمر  الهالل  ال�ضمري، مدير 

املطرو�ضي، مديرة املدر�ضة.  
املدر�ضية،  الأ�ضا�ضية  الحتياجات  توفري  اإىل  الأمل"،  "�ضناع  م��ب��ادرة  وتهدف 
وادخال  امل��ح��دود  الدخل  ذوي  من  الطلبة  عائالت  كاهل  عن  العبء  وتخفيف 

البهجة وال�ضرور على الأ�ضر املتعففة والطالب. 
وقال نا�ضر بن علي اجلنيبي:" ن�ضكر الهالل الأحمر الإماراتي على املبادرات 
ودعم طلبة  الطلبة،  احتياجات  الوقوف على  اأجل  بها من  يقوم  التي  النوعية 
التعلم  م�ضرية  اإك��م��ال  على  لت�ضجيعهم  امل��ح��دود،  ال��دخ��ل  ذات  املتعففة  الأ���ض��ر 

ال��ه��الل الأحمر  ب��ه��م، وه���ذه ر���ض��ال��ة  ال��ت��ي حت��ي��ط  ال�����ض��ع��وب��ات  والتعليم رغ���م 
الإماراتي الداعم الرئي�ضي للطلبة يف كافة املجالت".

واأكد، حر�س موؤ�ض�ضة منار الميان اخلريية، على توفري فر�س التعليم اجليد 
يف  العلم  لطالب  التعليم  متطلبات  وتلبية  وال��ف��ق��رية  املتعففة  الأ���ض��ر  لأب��ن��اء 

مدار�س منار الإميان اخلريية.
تاأتي يف قمة هرم  املتعلقة بالتعليم  امل�ضاريع واحلمالت اخلريية  اأن  اإىل  واأ�ضار 
اخلريية  الإمي��ان  منار  مدار�س  طالب  وتتبنى  ترعى  كونها  املوؤ�ض�ضة  اأول��وي��ات 

العاجزين عن حتمل عبء الر�ضوم الدرا�ضية.
وذكر اجلنيبي، اأن التوجيهات الكرمية وامل�ضتمرة من ال�ضيخ حممد بن علي بن 
را�ضد النعيمي رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة منار الإميان اخلريية الداعم الأول 
للعملية التعليمية يف املدار�س تاأتي ب�ضرورة تلبية احتياجات اأبناء الأ�ضر املتعففة 
منار  م��دار���س  يف  العلم  طالب  م�ضرية  لتعزيز  امل��ح��دود  الدخل  وذوي  والأي��ت��ام 
الطلبة  الدرا�ضية جلميع  امل�ضتلزمات  الإمي��ان اخلريية من خالل توفري كافة 
42،738 طالبا وطالبة من  املوؤهلة. وي�ضتفيد  التعليمية  الكوادر  وا�ضتقطاب 
الإميان اخلريية، منهم  منار  مدار�س  يف  التعليمية  العملية  من  جن�ضية،   37
احلايل يتلقون تعليماً جمانياً  الدرا�ضي  العام  يف  ت�ضجيلهم  مت  طالب   4000

بف�ضل عطاءات املح�ضنني واأ�ضحاب اخلري.

»معا« ت�ضتعر�ش جهودها لإيجاد حلول مبتكرة لالأولويات الجتماعية يف اأبوظبي

اإ�ساءة برواز دبي باللون الربتقايل يف اليوم العاملي ل�سالمة املر�سى

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع تعزز الوعي 
مبمار�ضات �ضالمة الأمهات واملواليد

بالتعاون بني »موؤ�س�سة منار الإميان اخلريية« و »الهالل الأحمر«

توزيع حقائب مدر�ضية على الأيتام بعجمان

جامعة الإمارات العربية املتحدة تك�ضف عن ال�ضخ�ضية الكرتونية 
»موي« التي �ضتمثلها خالل م�ضاركتها يف اإك�ضبو2020 بدبي

•• اأبوظبي -وام:

اأع�ضاء  م��ن  جمموعة  م��ع  افرتا�ضية  ح��واري��ة  جل�ضة  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  نظمت 
مبادرة كلنا �ضرطة تزامنا مع " يوم التطوع العربي " الذي ي�ضادف 15 �ضبتمرب 
من كل عام. وا�ضتعر�س العقيد بهيان حمد العامري نائب مدير اإدارة ال�ضرطة 
املجتمعية يف قطاع اأمن املجتمع مبادرة " كلنا �ضرطة " ونهجها التطوعي الناجح 
�ضجعت  ج��دي��دة  بطرق  واملجتمع  ال�ضرطة  عالقة  تنظيم  يف  ال��ري��ادي  ودوره���ا 
املواطنني واملقيمني على التطوع حلماية املجتمع وتعزيز الأمن والأمان ون�ضر 
الطماأنينة يف املجتمع . واأكد اأن العمل التطوعي هو عمل اإن�ضاين غر�ضه موؤ�ض�س 
اأبناء  "طيب اهلل ثراه" يف  اآل نهيان  �ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ  له  املغفور  الدولة 
الإم��ارات وم�ضتمر على نهج القيادة الر�ضيدة يف رعاية املجتمع، م�ضيدا بجهود 
واجباتهم  واآدائ��ه��م  بامل�ضوؤولية  العايل  وحتليهم  التطوعية  والأع�����ض��اء  الفرق 

الأمنية يف �ضون مكت�ضبات الأمن والأمان. من جانبه قال املقدم احلاج مبخوت 
اأفراد  جميع  اأم��ام  الباب  تفتح  امل��ب��ادرة  اإن  �ضرطة"  "كلنا  ق�ضم  رئي�س  املنهايل 
جمتمع اإمارة اأبوظبي من خمتلف اجلن�ضيات ممن يجدون يف اأنف�ضهم الكفاءة 
الكعبي  النقيب فهد  ا�ضتعر�س  بدوره  والأمني.  التطوعي  العمل  واملقدرة على 
مدير فرع التدريب يف ق�ضم "كلنا �ضرطة" الأثر الذي حققه برنامج كلنا �ضرطة 
على املجتمع ودور املتطوعني وبع�س النتائج والإح�ضائيات وامل�ضاركات واجلوائز 
واأ�ضار   .2016 يف  اإطالقها  منذ  والفرق  والأع�ضاء  املبادرة  عليها  ح��ازت  التي 
املالزم ف�ضل التميمي مدير فرع كلنا �ضرطة اإىل جهود الأع�ضاء التطوعية يف 
مواجهة جائحة "كورونا" وم�ضاركتهم يف خمتلف العمليات امليدانية والإدارية 
التعقيم  وم��واد  ال�ضخ�ضية  واحلماية  العامة  ال�ضالمة  م��واد  توزيع  خ��الل  من 
لعدد كبري من فئة العمال يف املناطق القت�ضادية وال�ضناعية منذ بداية الأزمة 

وحتى الآن ويف عمليات الفحو�ضات املجانية خالل فرتة امل�ضح الوطني.

�ضرطة اأبوظبي ت�ضتعر�ش اإجنازات »كلنا �ضرطة« يف يوم التطوع العربي

•• الظفرة -الفجر:

يف اإطار توا�ضل بلدية منطقة الظفرة حلمالت التوعية 
ال�ضركاء  م��ع  بالتن�ضيق  امل�����ض��وه��ات  واإزال�����ة  والتفتي�س 
ال�ضرتاتيجيني، فقد تعاملت البلدية مع 727 مركبة 
مهملة خالل العام احلايل، حيث مت انذار 184 مركبة، 
ا�ضتمرارية  مع  مركبة،   367 لعدد  خمالفات  وحترير 
حمالت التوعية ملالك املركبات للمحافظة عليها وعدم 
العام  للمظهر  امل�ضوه  احل���الت  ر�ضد  مت  وق��د  اإهمالها. 
2012م  ل�ضنة   )2( رقم  القانون  اإىل  ا�ضتناداَ  وازالتها 
الأماكن  ع��ل��ى  للمحافظة  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ب�����ض��اأن 

العامة واملظهر العام.
ال��ف��ّع��ال��ة على  ال���رق���اب���ة  وت���ه���دف احل��م��ل��ة اإىل حت��ف��ي��ز 
النقل  وو�ضائل  وامل��واق��ف  العامة  وال�ضحة  العام  املظهر 

البالغات  واإدارة  م�ضتدامة.  بطرق  النفايات  ومعاجلة 
اجلهات  م��ع  بالتن�ضيق  واإزال��ت��ه��ا  امل��ر���ض��ودة  وامل�����ض��وه��ات 
اأنها  كما  للمدن.  العام  املظهر  على  للمحافظة  املعنية، 
والنقل  البلديات  دائرة  ور�ضالة  روؤية  من  انطالقاً  تاأتي 
تطوير  ذات  اإم��ارة  اأبوظبي  اإم��ارة  تكون  اأن  اإىل  الرامية 
وتطوير  وتنظيم  احل��ي��اة،  ج��ودة  يعزز  متكامل  عمراين 
وم�ضتدام  متكامل  ب�ضكل  والنقل  العمراين  النمو  واإدارة 
رائدة  بنية حتتية وم��راف��ق وخ��دم��ات  من خ��الل توفري 

وذكية لرفاهية و�ضعادة املجتمع.
الظفرة  م�ضتوى مدن منطقة  على  وتتوا�ضل احلمالت 
املنطقة حفاظا  والبيئية يف  الب�ضرية  امللوثات  اآثار  ملحو 
توقف  ي�ضببه  وملا  املنطقة  ونظافة  العامة  ال�ضحة  على 
والتالفة من م�ضايقة واحتجاز ملواقف  املهملة  املركبات 

ال�ضيارات وت�ضويهاً وا�ضحاً للمظهر العام.

بلدية منطقة الظفرة تتعامل مع 
املنطقة مبدن  مهملة  مركبة   727
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العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

والزجاج ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2746423 

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء 
 بدر ال�ضالم ا�ضروب مياه من 25 % اإىل %24

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة احمد عبده كامل مر�ضى احمد العامرى  %52

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع  حذف ريان فوؤاد عبداهلل ح�ضن جا�ضم
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

لقطع غيار ال�ضيارات - ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1014354 

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء 
 حممد جمال الدين عبدالرحمن من 12 % اإىل %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد اب�ضار عبدالرحمن
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد اح�ضان �ضديق حممد ا�ضماعيل �ضديق
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�ضة رقم:2699777 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد احمد عبداملوجود الروبى  %16
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة امل احمد ح�ضن طاهر الربيكى  %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممود احمد عبداملوجود الروبى  %16
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد ع�ضام عبدالروؤف حممد  %17

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ا�ضماء �ضيف �ضليمان الهنائي
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null* null اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كود كافيه
CODE CAFE

اإىل/ م�ضتكة للوجبات اخلفيفة ذ.م.م
  MASTAKA SNACKS L.L.C

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

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ربان البحر للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�ضة رقم:1071386 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبدالرحمن احمد على حممد املرزوقى  %51

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد اعظم �ضودرى غالم ر�ضول  %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم احمد على حممد املرزوقى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ربان البحر للمقاولت العامة
RUBAN AL BAHAR GENERAL CONTRACTING

اإىل/ ربان البحر للمقاولت العامة ذ.م.م
  RUBAN ALBAHAR  GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ان�ضبريون للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�ضة رقم:4021104 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / فاطمه �ضامل حممد الربيعى املن�ضورى من مالك اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / فاطمه �ضامل حممد الربيعى املن�ضورى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد فهيم �ضيخ حممد عبدالب�ضري %49

تعديل راأ�س املال / من 60000 اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة  null*null اىل 2*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ان�ضبريون للمقاولت العامة

INSPERON GENERAL CONTRACTING
اإىل/ فولتا�س جلوبل للمقاولت العامة ذ.م.م

  VOLTAS GLOBAL GENERAL CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ثالث �ضبعات لت�ضليح كهرباء ال�ضيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2081639 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ثالث �ضبعات لت�ضليح كهرباء ال�ضيارات

THULATH SABAHT AUTO ELECTRICAL REPAIRS

اإىل/ تربل �ضيفن للتنظيفات

TRIPLE SEVEN FOR CLEANING

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات التنظيف اخلارجي ) واجهات ( املباين  8129001

 تعديل ن�ضاط / حذف اإ�ضالح كهرباء ال�ضيارات  4520005  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعــــــــــالن
واخلدمات  للتجارة  اي  تي  ام  ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN البرتولية ذ.م.م    رخ�ضة رقم:2649338 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عماد حممد عبداجلواد فتح اهلل %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد م�ضطفى حممود عماره %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف امنه را�ضد على را�ضد العجمى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضليمان فوزى حممود خليل

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null * null اىل 1*1

تعديل ن�ضاط / حذف خدمات حقول ومن�ضاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون نيوبريوتي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1076594 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد عبدالرحمن عبداهلل فا�ضل القباطى  %51

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ا�ضرف في�ضل عبده الوقفى  %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ر�ضوان احمد �ضودرى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد حممود عمر ال�ضيبانى
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضالون نيوبريوتي ذ.م.م

NEW BEIROUTY BARBER SHOP L.L.C

اإىل/ �ضالون ايه اند كو للرجال ذ.م.م
  A AND CO GENTS SALON L.L.C

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

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2512807 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ عيون للربجميات

OYOON FOR PROGRAMMING

اإىل/ لوريت للزهور
  LORET FLOWERS 

ال�ضيدة عفراء  ال�ضناعية بطحاء احلائر 270433  املنطقة  العني  تعديل عنوان / من 
حممد مطر و اخرين اإىل العني الطوية املحطة 498818 498818 ال�ضيد عو�ضة خمي�س 

زوجة غامن �ضعيد العامري و اخرين
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الزهور و النباتات الطبيعية - بالتجزئة  4773302

 تعديل ن�ضاط / حذف ت�ضميم نظم وبرامج احلا�ضب الأيل  6201001  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ور�ضة اجلناين للحداده  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN واللحام  رخ�ضة رقم:2689366 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ور�ضة اجلناين للحداده واللحام

ALGANAYEN SMITHERY AND WELDING WORKSHP

اإىل/ اجلناين لأعمال احلدادة والملنيوم

AL-GANAYEN  FOR BLACKSMITHING AND ALUMINUM WORKS

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

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

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1037996 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضالون امينة لتجميل

AMENA BEAUTY SALOON

اإىل/ مركز اأمينة للتجميل
  AMENA BEAUTY CENTER 

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

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
التجاري:مطعم حممد  بال�ضم   CN رقم:1121585 
الو�ضع  واعادة  الرخ�ضة  الغاء  طلب  بالغاء   ، ر�ضوان 

كما كان عليه �ضابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

وال�ضيانة العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1296467 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة عبدالرحمن احمد ح�ضن عبداهلل املرزوقي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل �ضعيد حبان �ضعيد الكثريي

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

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

للمقاولت العامة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2842953 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة احمد �ضالح حممد �ضعيد بن بريك %10

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل علي عو�س حمد املنهايل من 20% اىل %10

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

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

�ضركة   - ذ.م.م  العقارات  لدارة  اأبيليتيز  اند  التجاري:�ضكلز  ال�ضم 
ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

عنوان ال�ضركة:�ضقة ، لنك انف�ضتمنت�س ذ.م.م C1a، م  A21 مدينة 
حممد بن زايد ، ز 1-9

CN 2601701 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/مكتب ال�ضرق الو�ضط لتدقيق احل�ضابات ،    2
كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/9/15 وذلك بناء على قرار 

حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/16  -   228D6A4D606F2B95F9O:بالرقم

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�ضفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�ضة رقم:4141228 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة غ�ضان ام املعت�ضم %24.5

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / عبداهلل على احمد ح�ضن الغربى من مالك اإىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عبداهلل على احمد ح�ضن الغربى من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عماد حممد مراد القوقا  %24.5
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافترييا ماد تو�ضت

MAD TOAST CAFETERIA
اإىل/ كافترييا ماد تو�ضت ذ.م.م

    MAD TOAST CAFETERIA L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اإعــــــــــالن
والنقليات  للمقاولت  فينو�س  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والعقارات    رخ�ضة رقم:1049241 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عائد حمدى ابراهيم حرز اهلل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضامل را�ضد �ضامل ال�ضاعدى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة فينو�س للمقاولت والنقليات والعقارات

VENUS CONTRACTING & TRANSPORTING & PROPERTY ESTABLISHMENT

اإىل/ فينو�س للمقاولت و النقليات و العقارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
    VENUS CONTRACTING & TRANSPORTING & PROPERTY - SOLE PROPRIETORSHIPL.L.C

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

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

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�ضام   رخ�ضة رقم:1969615 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافترييا وم�ضاوي واحة ال�ضام

WAHAT AL SHAM CAFETERIA & GRILLS

اإىل/ ملحمة وم�ضاوي واحة ال�ضام
WAHAT AL SHAM  BUTCHERY & GRILLS

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة  4721004    
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 17 �شبتمرب 2021 العدد 13343

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 17 �شبتمرب 2021 العدد 13343
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ض��ح��ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
الطعام  "حقيبة  ب��رن��ام��ج  املجتمع 
بهدف  للموظفني"  ال�������ض���ح���ي���ة 
ال�ضحية  التغذية  اأ���ض��ال��ي��ب  تعزيز 
م��ن خالل  ال�ضحي  احل��ي��اة  ومن���ط 
الغذاء  تناول  باأهمية  وعيهم  زي��ادة 
موارد  توفري  طريق  ع��ن  ال�ضحي، 
وخدمات تثقيفية �ضحية ت�ضاهم يف 
امل�ضتوى  ورف��ع  العمل  بيئة  حت�ضني 
بالإ�ضافة  امل��وظ��ف��ني،  ب��ني  ال�ضحي 
وجبات  اإع������داد  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��م  اإىل 
بتزويدهم  وذل���ك  و���ض��ه��ل��ة،  �ضحية 
ب����امل����ه����ارات وامل���ع���ل���وم���ات ال����الزم����ة، 
الأغ��ذي��ة غري  ا�ضتهالك  م��ن  للحد 

ال�ضحية.
ال��دك��ت��ور ح�ضني عبد  ���ض��ع��ادة  واأك����د 
امل�ضاعد  ال��وك��ي��ل  ال���رن���د  ال��رح��م��ن 
اإطالق  اأن  العامة،  ال�ضحة  لقطاع 
ال�ضحية  الطعام  "حقيبة  برنامج 
�ضل�ضلة  ���ض��م��ن  ي��اأت��ي  للموظفني" 
ال��ربام��ج ال��ت��وع��وي��ة ال��ه��ادف��ة خللق 
بيئة داعمة لل�ضحة، ت�ضهم بتمكني 
�ضحية  ع���ادات  تبني  م��ن  املوظفني 
باأ�ضاليب  ال�����ض��ح��ي  ال��وع��ي  وزي�����ادة 
ال�����ض��ح��ي��ة ومن���ط احلياة  ال��ت��غ��ذي��ة 
����ض���ع���ادت���ه اإىل  ال�������ض���ح���ي. م�������ض���رياً 
�ضمن  ي���ن���درج  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  اأن 
الوطنية  امل��ب��ادرة  وفعاليات  اأن�ضطة 
احلياة  ب���اأمن���اط  ال���وع���ي  "تعزيز 
ال�ضحية"، متا�ضياً مع ا�ضرتاتيجية 

ال�ضحي�ة  الرعاية  لتقدمي  ال���وزارة 
مبتكرة  بطرق  واملتكاملة  ال�ضاملة 
املجتمع  وق��اي��ة  ت�ضمن  وم�ضتدامة 

من الأمرا�س.

واأ����ض���ار ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ال��رن��د اإىل 
ال��ت��وع��وي��ة التي  ال���ربام���ج  اأه��م��ي��ة 
تطلقها الوزارة �ضواء لأفراد املجتمع 
اأو املوظفني ب�ضكل دوري، وامل�ضاهمة 
الفعالة وال�ضتباقية لتحقيق اأف�ضل 
وتعزيز  دع���م  �ضعيد  ع��ل��ى  ال��ن��ت��ائ��ج 
ال�ضلوك اليومي وفق اأمناط احلياة 

ال�ضحية.
تغذوية  ���ض��ل��وك��ي��ة  اأمن�������اط  ت���ب���ّن���ي 

�ضحية
�ضريف  ف�ضيلة  الدكتورة  واأو�ضحت 
اأن  ال�����ض��ح��ي  ال��ت��ع��زي��ز  اإدارة  م��دي��ر 
ال�ضحية  ال��ط��ع��ام  حقيبة  ب��رن��ام��ج 
�ضركة"  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للموظفني 
برنامج  ���ض��م��ن  ي���اأت���ي  ديلمونت" 
متكامل ي�ضمل ور�س عمل تفاعلية، 

ون�ضرات توعوية، بالإ�ضافة للدليل 
ي�����ض��م��ل خطوات  ال����ذي  الإر�����ض����ادي 
اأ�ضاليب  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ض��اه��م  عملية 
عدد  مب�ضاركة  ال�ضحية،  التغذية 
واملخت�ضني  ال��ت��غ��ذي��ة  خ�����رباء  م���ن 
لت�ضجيع  ال�ضحية،  الغذاء  بوجبات 
املوظفني على تبّني اأمناط �ضلوكية 

تغذوية �ضحية.
واأكدت نوف خمي�س نائب مدير اإدارة 
حقيبة  مبادرة  اأن  ال�ضحي  التعزيز 
للموظفني تهدف  ال�ضحية  الطعام 
للتوعية باختيار الوجبات ال�ضحية 
الأ�ضناف  يف  وال��ت��ن��وي��ع  اخل��ف��ي��ف��ة، 
قراءة  �ضرورة  جانب  اإىل  الغذائية، 
على  يتم  وال��ت��ي  الغذائية  البطاقة 

اأ�ضا�ضها اختيار املنتج ال�ضحي.  

•• دبي-الفجر:

اأح���م���د حم��م��د رفيع،  ال����ل����واء  ���ض��ه��د 
الإدارة  ل�ضوؤون  العام  القائد  م�ضاعد 
والدكتور  دب���ي،  ���ض��رط��ة  ب��ال��وك��ال��ة يف 
ال��ن��ا���ض��ر، م���دي���ر املكتب  ول���ي���د ع��ب��د 
املنظمة  يف  العربية  للدول  الإقليمي 
"الويبو"،  الفكرية  للملكية  العاملية 
انطالق ور�ضة عمل بعنوان " معاهدة 
ال���ت���ع���اون ب�������ض���اأن ب�������راءات الخ�����رتاع 
دب����ي،  ����ض���رط���ة  مل���ب���ت���ك���ري   )PCT(
براءات  لطلبات  العاملي  الإي��داع  نظام 
العاملية،  املنظمة  تنظمها  الخرتاع"، 
وم��رك��ز امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار يف �ضرطة 

دبي.
اإن هذه  رف���ي���ع  اأح���م���د  ال����ل����واء  وق�����ال 
للجهود  ا���ض��ت��ك��م��ال  ت���اأت���ي  ال���ور����ض���ة 
امل�ضرتكة بني اجلانبني يف �ضبيل تعزيز 
حماية امللكية الفكرية والبتكار، وفقا 
القيادة  وقعتها  التي  التفاهم  ملذكرة 
يف   2017 ع�����ام  وامل���ن���ظ���م���ة  ال���ع���ام���ة 
جنيف لتحقيق ذات الأه��داف، وكانت 
اأول  امل��ذك��رة  تلك  ب��واق��ع  دب��ي  �ضرطة 
جهة �ضرطية يف العامل توقع اتفاقية 

مع املنظمة يف هذا املجال.
تر�ضيخ حقوق  اأن  رف��ي��ع  ال��ل��واء  واأك���د 
اأ�ضحاب  وح��م��اي��ة  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
الخ��رتاع��ات والب��ت��ك��ارات يف جمتمع 
ع��ل��ى تقدمه  م��وؤ���ض��ر حقيقي  ه��و  م���ا، 

بال�ضتثمار  للدفع  و�ضبيل  ونه�ضته، 
و�ضوًل  القت�ضادية  التنمية  وحتقيق 
ل����الأف����راد،  الج��ت��م��اع��ي  ال����رف����اه  اإىل 
دبي حري�ضة على  �ضرطة  ب��اأن  منوهاً 
زيادة وعي املوظفني باأهمية احلفاظ 
على حقوق امللكية الفكرية للم�ضاريع 
يعملون  التي  وامل�ضنفات  البتكارية 
بها، مبا ي�ضمن امل�ضاهمة يف دعم اأداء 

الدولة يف موؤ�ضر البتكار العاملي.

عالقة طردية
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ال��دك��ت��ور ول��ي��د عبد 
النا�ضر، مدير املكتب الإقليمي للدول 
للملكية  العاملية  املنظمة  يف  العربية 
الفكرية "الويبو"، على اأهمية مذكرة 
التفاهم التي مت توقيعها بني املنظمة 
باعتبارها   ،2017 عام  دبي  و�ضرطة 
امل�ضتمر  للتعاون  الأ�ضا�ضية  الركيزة 
الوعي  تعزيز  ب��ه��دف  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني 
باأهمية حماية حقوق امللكية الفكرية 
حقوق  ل�ضمان  الب��ت��ك��ارات  وت�ضجيل 
العالقة  ع��ل��ى  اأك����د  ك��م��ا  اأ���ض��ح��اب��ه��ا. 
ال��ط��ردي��ة ب��ني ح��م��اي��ة ح��ق��وق امللكية 
الفكرية، والتنمية مبفهومها ال�ضامل 
باأهمية  القت�ضادية، منوها  فيها  مبا 
الوعي،  زي��ادة  واأثرها يف  الور�ضة  هذه 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ت�����ض��ج��ي��ل  ب��ك��ي��ف��ي��ة 
وفقا  احل�����ق�����وق  ح����م����اي����ة  و�����ض����م����ان 
امل��ع��ت��م��دة، لفتاً  ال��دول��ي��ة  ل��ل��م��ع��اي��ري 

اأن معاهدة التعاون ب�ضاأن براءات  اإىل 
القواعد  اأر���ض��ت   )PCT( الخ���رتاع 
هذا  وم��ن  الفكرية،  للملكية  الثابتة 
بها  التعريف  املهم  من  فاإنه  املنطلق 
لالأفراد  البتكارية  ال��ق��درات  لتعزيز 

واملوؤ�ض�ضات.

اجلانب النظري
يومني  ا�ضتمرت  التي  الور�ضة  وق��دم 
ال���دك���ت���ور الأم������ري ع��ل��ي اجل����زائ����ري، 
التعاون  ق�����ض��م  يف  رئ��ي�����ض��ي  م�����ض��ت�����ض��ار 
ب�ضاأن  ال����ت����ع����اون  مل���ع���اه���دة  ال��������دويل 
ال������������رباءات  ق�����ط�����اع  يف  ال����������������رباءات 
مو�ضحا  ال���وي���ب���و،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
وكيفية  املعاهدة،  ماهية  للم�ضاركني 
الرئي�ضية  وم���زاي���اه���ا  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا 
ا�ضتعمال  وكيفية  التجارية  وفر�ضها 

الدعم،  وم�ضادر   )ePCT( من�ضة 
لالبتكار،  ومن���اذج  التمكني،  واأدوات 
البتكار  على  القت�ضادية  وال�ضغوط 
ومن���اذج الأع��م��ال اجل��دي��دة لالبتكار، 

وت�ضجيل براءات الخرتاع.
نقا�ضية  ج��ل�����ض��ة  ال���ور����ض���ة  وت�����ض��م��ن��ت 
علي  الأم�����������ري  ال�����دك�����ت�����ور  اأداره���������������ا 
اجل���زائ���ري، ح��ول ال��و���ض��ع احل���ايل يف 
ع��م��ل��ي��ة اإن���ف���اذ ب������راءات الخ������رتاع يف 
الدولة، والفر�س امل�ضتقبلية، وحتدث 
فيها كل من ال�ضيدة مروة الهرمودي، 
اإدارة  ل��الب��ت��ك��ار،  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
وبراءة  الق��ت�����ض��اد  يف  الب��ت��ك��ار  تنمية 
واملالزم  القت�ضاد،  وزارة  الخ����رتاع، 
الإدارة  م��ن  ال��ع��ور  �ضهيل  حممد  اأول 
العامة للذكاء ال�ضطناعي يف �ضرطة 

دبي.

تطبيقات عملية
يف حني ا�ضتملت الور�ضة على جوانب 
الثاين،  ال��ي��وم  يف  وتطبيقية  عملية 
علي  الأم��ري  الدكتور  ا�ضتهلها  والتي 
ب����راءات الخ���رتاع،  اجل��زائ��ري ب�ضرح 
اللكرتوين  ال��ن��ظ��ام  اإىل  وال��ت��ط��رق 
مل���ع���اه���دة ال����ت����ع����اون ب�������ض���اأن ب�������راءات 
الخرتاع )ePCT(. وت�ضمن اليوم 
التفاعل  ح��ول  نقا�ضية  جل�ضة  الثاين 
بني مكاتب امللكية )ePCT(، وعمل 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  مت��ري��ن 
وامل����رك����ز ال������دويل ل��ت�����ض��ج��ي��ل ب�����راءات 
الخ����رتاع ب����وزارة الق��ت�����ض��اد، اأداره����ا 
ال���دك���ت���ور الأم������ري ع��ل��ي اجل����زائ����ري، 
مروة  ال�ضيدة  م��ن  ك��ل  فيها  وحت���دث 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال����ه����رم����ودي، 
يف  الب��ت��ك��ار  ت��ن��م��ي��ة  اإدارة  ل��الب��ت��ك��ار، 
الق��ت�����ض��اد وب�����راءة الخ������رتاع، وزارة 
اخلطاب،  اأح��م��د  وال�ضيد  الق��ت�����ض��اد، 
اأخ�ضائي ملكية فكرية ب�ضركة دينماير 
وم�ضاركوه. ويف جل�ضة نقا�ضية ثانية، 
اأدارها الدكتور الأمري علي اجلزائري، 
اأحمد  ال�ضيد  م��ن  ك��ل  فيها  وحت���دث 
املري،  �ضقر  �ضامل  وامل��الزم  اخلطاب، 
املخدرات  ملكافحة  العامة  الإدارة  من 
البحوث  اإىل  دبي، تطرقوا  �ضرطة  يف 
وب���راءات الخ���رتاع وال�����ض��وق، وكيفية 
قواعد  "تغري  تقنية  وفر�س  ت�ضويق 

اللعبة" ومناق�ضة العملية تف�ضيليا.

•• ال�شارقة-وام:

يطلق منطاد الإمارات الن�ضخة الأوىل 
الإبراهيمي"  منطاد  " مهرجان  من 
مايو   10 5 حتى  الفرتة من  خالل 

القادم مب�ضاركة دولية وا�ضعة.
عبدالعزيز  ط��ي��ار  ال��ك��اب��ن  واأع������رب 
منطاد  رئ���ي�������س  امل���ن�������ض���وري  ن���ا����ض���ر 
الإمارات عن �ضعادته بتنظيم واإطالق 
منطاد  مل���ه���رج���ان  الأوىل  ال��ن�����ض��خ��ة 
تطلعات  يج�ضد  وال���ذي  الإب��راه��ي��م��ي 
ب�ضالم  العي�س  يف  املنطقة  دول  �ضباب 

�ضمن روؤية التفاق الإبراهيمي.
اإط���الق ه��ذا املهرجان  اأه��م��ي��ة  اأك���د  و 
من  ك��ب��ريا  ع����ددا  �ضي�ضتقطب  ال����ذي 
على  للتعرف  وال��ع��امل  املنطقة  دول 
ال�ضرق  دول  واإجن����������ازات  م�������ض���اري���ع 
العلمية  امل��ج��الت  �ضتى  يف  الأو����ض���ط 
والثقافية و بناء ج�ضور التوا�ضل بني 

دول املنطقة والعامل .
املهرجان  اأن  امل���ن�������ض���وري  واأ������ض�����اف 
الفعاليات  م����ن  ع������ددا  ���ض��ي��ت�����ض��م��ن 

عدد  يف  والعلمية  والثقافية  ال�ضعبية 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  م��ن��ط��ق��ة  دول  م���ن 
وال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة الأم���ري���ك���ي���ة 
و�ضخ�ضيات  م�ضاركات  و�ضي�ضت�ضيف 

بهدف  ع����دي����دة  وع���امل���ي���ة  اإق���ل���ي���م���ي���ة 
التم�ضك بنهج ال�ضالم والت�ضامح بني 
الأديان وتعزيز الت�ضامح والتعاي�س يف 

منطقة ال�ضرق الأو�ضط.

•• ال�شارقة - وام:

القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة �ضباح اأم�س يف دارة الدكتور �ضلطان 
القا�ضمي �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي نائب حاكم 

ال�ضارقة رئي�س جمل�س ال�ضارقة لالإعالم وال�ضادة اأع�ضاء املجل�س.
واأكد �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة على الدور الكبري الذي تلعبه و�ضائل 
مكانتها  وتعزيز  ل��الإم��ارة  والثقافية  احل�ضارية  ال�ضورة  نقل  يف  الإع��الم 
اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً، وامل�����ض��اه��م��ة يف حتقيق ال��ت��وا���ض��ل ال��ف��ع��ال ب��ني اجلهات 

احلكومية واجلمهور.
الفرتة  يف  املجل�س  حققها  ال��ت��ي  والإجن�����ازات  اجل��ه��ود  على  �ضموه  واأث��ن��ى 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  عليها،  ي�ضرف  ال��ت��ي  املوؤ�ض�ضات  ك��اف��ة  خ��الل  م��ن  املا�ضية 
التن�ضيق يف اخلطط والربامج واملبادرات الإعالمية التي تغطي كافة مدن 

ومناطق الإمارة.
رئي�س  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  رف��ع  ب���دوره 
ال�ضارقة  ال�ضمو حاكم  ال�ضكر اجلزيل ل�ضاحب  ال�ضارقة لالإعالم  جمل�س 

مما  الإم���ارة  يف  الإع���الم  لقطاع  ال�ضديدة  وتوجيهاته  ال��دائ��م  دعمه  على 
بيئة ج��اذب��ة وحمفزة  الإم����ارة  الإع��الم��ي، وج��ع��ل  العمل  ت��ط��ور  �ضاهم يف 

لالإعالميني وال�ضركات ذات الخت�ضا�س.
امل�ضتقبلية  وامل�ضروعات  للمجل�س  ال�ضرتاتيجية  اخلطط  اللقاء  وتناول 
واخلدمات الإعالمية التي تقدمها املوؤ�ض�ضات التابعة للمجل�س، بالإ�ضافة 
واملوؤ�ض�ضات  ال��دوائ��ر  يف  احلكومي  الت�����ض��ال  ت��ط��ور  ا�ضتمرار  خطط  اإىل 
احلكومية، والربامج الإعالمية املقدمة للمجتمع، واخلدمات التحفيزية 

لل�ضركات وامل�ضتثمرين يف قطاع الإعالم.
ح�ضر اللقاء اأع�ضاء جمل�س ال�ضارقة لالإعالم الدكتور خالد عمر املدفع 
رئي�س مدينة ال�ضارقة لالإعالم "�ضم�س"، وحممد ح�ضن خلف مدير عام 
هيئة ال�ضارقة لالإذاعة والتلفزيون، وطارق �ضعيد عالي مدير عام املكتب 
ال�ضارقة  ال�ضارقة، ورا�ضد عبداهلل العوبد مدير هيئة  الإعالمي حلكومة 
اأح��م��د احل��م��ادي م��دي��ر مدينة ال�ضارقة  ل��الإذاع��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون، و���ض��ه��اب 
الإعالمي  املكتب  مدير  ال�ضويدي  غ��امن  ب��و  وعلياء  "�ضم�س"،  ل��الإع��الم 
ال�ضارقة  جمل�س  ع��ام  اأم��ني  املن�ضوري  يعقوب  وح�ضن  ال�ضارقة،  حلكومة 

لالإعالم.

حاكم ال�ضارقة ي�ضتقبل رئي�ش واأع�ضاء جمل�ش ال�ضارقة لالإعالم

لتعزيز اأ�ساليب التغذية ال�سحية ومنط احلياة ال�سحي

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع تطلق برنامج حقيبة الطعام ال�ضحية للموظفني

ا�ستكمال للجهود امل�سرتكة لتعزيز حماية امللكية الفكرية

�ضرطة دبي تنظم ور�ضة توعوية ملوظفيها بالتعاون مع »الويبو«

القائد العام ل�ضرطة دبي ي�ضتقبل �ضفرية اأ�ضرتاليا 

منطاد الإمارات يطلق مهرجان »منطاد الإبراهيمي« 
الدويل مايو القادم

�ضرطة دبي تطلق مبادرة »رحلة ال�ضعادة يف القيادة العامة«
••دبي-الفجر:

العام  القائد  م�ضاعد  �ضهيل  خالد  العميد  توجيهات  على  بناًء 
واإ�ضعاد املجتمع بالوكالة يف �ضرطة  اللوج�ضتي  ل�ضوؤون الدعم 
ال�ضعادة  "رحلة  م��ب��ادرة  الأمنية،  التوعية  اإدارة  اأطلقت  دب��ي، 
لطلبة  ال��زي��ارات  جمال  فتح  اإىل  الهادفة  العامة"،  القيادة  يف 
املدار�س اإىل القيادة العامة ل�ضرطة دبي، وحتديداً قاعة خط 
من  جمموعة  وتنفيذ  دب���ي،  �ضرطة  متحف  يف  الأول  ال��دف��اع 

الأن�ضطة والفعاليات التوعوية لهم.
العامة ل�ضرطة دبي  القيادة  با�ضتقبال  املبادرة  وبداأت فعاليات 
اإىل  جولة  يف  وا�ضطحابهم  الدولية،  جيم�س  مدار�س  اأطفال 
التي  دبي لالطالع على حُمتوياته ومقتنياته  �ضرطة  متحف 
توثق تاريخ القوة احلافل بالعطاء، واأبرز البتكارات احلديثة 

يف العمل ال�ضرطي.
كما وزار الطلبة قاعة خط الدفاع الأول، حيث �ضهدوا عرو�ضاً 
ترفيهية وتوعوية للكالب البولي�ضية، ومت توزيع هدايا عليهم، 

وذلك يف اإطار حر�س �ضرطة دبي على تفعيل دورها يف تقدمي 
خدمات جمتمعية ودعم الأن�ضطة الطالبية.

واأو�ضح الرائد علي يو�ضف يعقوب رئي�س ق�ضم التنوع الثقايف 
ال�ضعادة  "رحلة  اأن مبادرة  الأمنية،  التوعية  اإدارة  بالوكالة يف 
ال�ضعور  وتعزيز  الطلبة  اإ�ضعاد  اإىل  العامة" تهدف  القيادة  يف 
بالأمن والثقة يف ال�ضرطة، وغر�س القيم الأمنية والإن�ضانية، 
ون�ضر قيم التعاي�س والت�ضامح من خالل املحا�ضرات والفعاليات 

التوعوية. 

•• دبي-الفجر:

العام  القائد  املري  الفريق عبداهلل خليفة  ا�ضتقبل معايل 
ل�ضرطة دبي، �ضعادة هايدي فينامور �ضفرية اأ�ضرتاليا لدى 

الدولة.
وجرى خالل اللقاء، بحث �ضبل تعزيز التعاون بني القيادة 
العامة ل�ضرطة دبي وال�ضفارة الأ�ضرتالية، اإ�ضافة اإىل عدد 

من الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك.
القيادة  الفريق عبداهلل خليفة املري، اهتمام  واأكد معايل 
الإمارة  اأر�س  املقيمة على  ل�ضرطة دبي باجلاليات  العامة 
كافة وتوفري اخلدمات الالزمة لهم، لفتاً اإىل اأن �ضرطة 
دب����ي و���ض��ع��ت ج���ل اه��ت��م��ام��ه��ا ل��ت��وف��ري احل���ي���اة الكرمية 
اإىل  م�ضرياً  الطيبة،  الأر����س  ه��ذه  على  واملقيم  للمواطن 

امل�ضرتك  التعاون  اأوا���ض��ر  تعزيز  على  دب��ي  �ضرطة  حر�س 
بني البلدين يف خمتلف املجالت.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأ����ض���ادت ���ض��ع��ادة ه��اي��دي ف��ي��ن��ام��ور باجلهود 
الكبرية التي تبذلها القيادة العامة ل�ضرطة دبي وال�ضمعة 
العاملية التي حققتها يف توفري الأمن والأمان للمواطنني 
واملقيمني، متمنية مل�ضريتها ال�ضتمرار يف التميز والريادة 
ا�ضتعرا�س  ال��زي��ارة،  هام�س  على  مت  كما  وع��امل��ي��اً.  حملياً 
وتقدمي  دب��ي،  ل�ضرطة  التابعة  اإ�ضعاد  بطاقة  جلنة  جهود 
نبذة عن املزايا واخل�ضومات التي تقدمها بطاقة "اإ�ضعاد" 
���ض��رط��ة دبي  ال��ق��ط��اع��ات حل��ام��ل��ي��ه��ا. وق��دم��ت  يف خمتلف 

الع�ضوية الفخرية يف بطاقة اإ�ضعاد ل�ضفرية اأ�ضرتاليا.
ويف ختام اللقاء، تبادل اجلانبان الدروع التذكارية اختفاء 

بهذه الزيارة..
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فتح  اإع���ادة  اإىل  )يوني�ضف(  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  دع��ت 
املدار�س يف اأقرب وقت ممكن يف الدول التي ما زال غري م�ضموح فيها 
18 �ضهرا  ملاليني الأطفال بالعودة لف�ضولهم الدرا�ضية بعد مرور 

على ظهور جائحة فريو�س كورونا.
باأن املدار�س يف نحو  اأم�س اخلمي�س  اأ�ضدرته يوني�ضف  واأف��اد تقرير 
17 دول��ة ما زال��ت مغلقة بالكامل، يف حني ما زال��ت مغلقة جزئيا 
تقريبا”  بالكامل  “مغلقة  زال��ت  م��ا  التي  وامل��دار���س  دول���ة.   39 يف 
ت�ضم عادة نحو 77 مليون تلميذ يف الفلبني وبنجالد�س وفنزويال 
التي  الفلبني  العدد يف  هذا  ثلث  ونحو  والكويت.  وبنما  وال�ضعودية 
تواجه اإحدى اأ�ضد موجات التف�ضي يف اآ�ضيا وحيث بداأ العام الدرا�ضي 
اجلديد هذا الأ�ضبوع. وقالت يوني�ضف اإن التالميذ يف الدول ال�ضت 
العامل  م�ضتوى  على  تلميذ  مليون   131 ن�ضف  من  اأك��رث  ميثلون 
فور  هريتا  وقالت  املبا�ضر.  التعليم  اأرب���اع  ثالثة  من  اأك��رث  فاتهم 
املديرة التنفيذية ليوني�ضف “اأزمة التعليم ما زالت قائمة، وكل يوم 

مير وهذه الف�ضول مغلقة يزيد حجم الدمار«.
 

وي�ضم  رو�ضيا  تقوده  ال��ذي  الأمني  التكتل  ع�ضو  قازاخ�ضتان  قالت 
اخلمي�س  اأم�س  منها  اأخ��رى  قريبة  ودول  اأفغان�ضتان  ج��ريان  بع�س 
اأفغان  نوايا ل�ضت�ضافة لجئني  اأي  لي�س لديها  الأع�ضاء  ال��دول  اإن 
ت�ضم  ب��ال��ب��الد.  تع�ضف  ال��ت��ي  والأم��ن��ي��ة  ال�ضيا�ضية  الأزم����ة  و���ض��ط 
اآ�ضيا الو�ضطى هي  منظمة معاهدة الأمن اجلماعي ثالث دول من 
وقرغيز�ضتان  اأفغان�ضتان  مع  طويلة  ح��دود  لها  التي  طاجيك�ضتان 
ال�ضوفيتي  الحت��اد  جمهوريات  من  اأخ��رى  دول  وع��دة  وقازاخ�ضتان 
دول  لزعماء  اجتماع  وخ��الل  اأفغان�ضتان.  عن  بعدا  الأك��رث  ال�ضابق 
التكتل يف طاجيك�ضتان اأم�س اخلمي�س، قال مكتب رئي�س قازاخ�ضتان 
قا�ضم جومارت توكاييف يف بيان اإن توكاييف “يوؤيد املوقف امل�ضرتك 
اأو قواعد  اأفغان  باأن و�ضع لجئني  ملنظمة معاهدة الأمن اجلماعي 
دولتان  ه��ن��اك  م��ق��ب��ول«.  غ��ري  اأم���ر  اأرا���ض��ي��ن��ا  اأج��ن��ب��ي��ة يف  ع�ضكرية 
اأوزبك�ضتان وتركمان�ضتان، ت�ضرتكان  الو�ضطى، هما  اآ�ضيا  اأخريان يف 
لي�ضتا ع�ضوين مبنظمة معاهدة  لكنهما  اأفغان�ضتان  يف احل��دود مع 
اإل  ت�ضمح  ل��ن  اإن��ه��ا  اأي�ضا  قالت  اأوزبك�ضتان  لكن  اجل��م��اع��ي.  الأم���ن 
اإىل  الطريق  يف  وجيزة  لفرتة  بالطائرات  لالجئني  العابر  ب��امل��رور 

دول اأخرى.

اإخالء  اإىل  اأدى  قنبلة  بوجود  تهديدا  اإن  الإ�ضبانية  ال�ضرطة  قالت 
منطقة يف و�ضط مدينة اأوفيدو ال�ضمالية �ضباح  اأم�س اخلمي�س كان 
اإنذارا كاذبا. وقال متحدث با�ضم ال�ضرطة الوطنية “عملية ال�ضرطة 

انتهت«.
قنبلة يف  بوجود  الهاتف  تهديدا من جمهول عرب  ال�ضرطة  وتلقت 
بتوقيت جرينت�س( يقول  0950 �ضباحا )0750  ال�ضاعة  حوايل 
اإن هناك عبوة نا�ضفة يف مراأب حتت الأر�س. واتباعا للربوتوكولت، 
فر�ضت ال�ضرطة طوقا اأمنيا على املنطقة القريبة من مقر حمكمة 
واإن  ا�ضتوؤنفت  امل��رور  حركة  اإن  ال�ضرطة  وقالت  اأخلتها.  ثم  املدينة 

مبقدور ال�ضكان التحرك بحرية يف املنطقة.
 

تهديدات  غ��داة  الأ�ضخا�س”  من  “عدداً  الأملانية  ال�ضرطة  اأوقفت 
اأفاد  م��ا  وف��ق  ال��ي��ه��ودي،  الغفران  ي��وم  يف  هاغن  كني�س  على  بهجوم 

م�ضدر مقرب من الق�ضية وكالة فران�س بر�س اأم�س اخلمي�س.
وتاأتي التوقيفات بعد انت�ضار كبري لل�ضرطة يف �ضاعة متاأخرة الأربعاء 
يف حميط الكني�س يف بلدة هاغن يف غرب اأملانيا، ما ا�ضطر الكني�س 
الأ�ضخا�س  عدد  امل�ضدر  يحدد  ومل  التهديد.  ب�ضبب  فعالية  لإلغاء 
اأي  ال�ضاعة  حتى  املحلية  ال�ضرطة  عن  ي�ضدر  ومل  اعُتقلوا.  الذين 
اأن  “بيلد”  و�ضحيفة  �ضبيغل”  “در  جملة  اأف���ادت  ر�ضمي.  تاأكيد 
�ضبهات  اأوقفوا، وحتدثتا عن  الذين  16 عاماً من بني  يبلغ  �ضورياً 
بهجوم باملتفجرات �ضد معبد، حيث كان ُيفرت�س اأن يحتفل ع�ضرات 
ا�ضتخباراتي  جهاز  ونّبه  الأرب��ع��اء.  م�ضاء  الغفران  بيوم  الأ�ضخا�س 
اأجنبي ال�ضلطات الأملانية من احتمال ح�ضول هجوم. واأعلن ال�ضاب 

ال�ضوري عن هجوم و�ضيك على من�ضة حمادثات تخ�ضع للمراقبة.

عوا�شم

مانيال

مو�سكو

مدريد

برلني

اإطالق الهيئة الأوربية للتاأهب 
وال�ضتجابة للطوارئ ال�ضحية

•• بروك�شل-وام:

“ ال��ه��ي��ئ��ة الأوروب����ي����ة للتاأهب  اأط��ل��ق��ت امل��ف��و���ض��ي��ة الأوروب����ي����ة يف ب��روك�����ض��ل 
وال�ضتجابة للطوارئ ال�ضحية” /هريا/ لإدارة حالت الطوارئ ال�ضحية و 
الك�ضف عنها وال�ضتجابة لها �ضريعا. و قالت املفو�ضية خالل موؤمتر �ضحفي 
من  املحتملة  ال�ضحية  الأزم���ات  و  التهديدات  �ضتواجه  اجل��دي��دة  الهيئة  اإن 
خالل جمع املعلومات ال�ضتخبارية وبناء القدرات الالزمة لال�ضتجابة.. على 
التدابري  من  وغريها  واللقاحات  الأدوي��ة  وتوزيع  واإنتاج  تطوير  ت�ضمن  اأن 
اإليها يف كثري  الطبية امل�ضادة - مثل القفازات والأقنعة - التي كانت تفتقر 
من الأحيان خالل املرحلة الأوىل من ال�ضتجابة لوباء كوفيد19 . واأكدت 
اأن الهيئة �ضتكون ركيزة اأ�ضا�ضية �ضمن الحتاد ال�ضحي الأوروبي الذي اأعلنت 
 2020 ل��ع��ام  دي��ر لي��ن يف خطابها ع��ن ح��ال��ة الحت���اد  ف��ون  الرئي�ضة  عنها 
و  ال�ضحية  للطوارئ  الأوروب��ي  ا�ضتجابة الحت��اد  و�ضت�ضد فجوة على �ضعيد 
ا�ضتعداده قبل حدوث اأزمة �ضحية، يف “مرحلة التاأهب« . ونوهت املفو�ضية 
الحتاد  الأخ��رى يف  ال�ضحة  وك��الت  وثيق مع  ب�ضكل  �ضتعمل  الهيئة  اأن  اإىل 
الأوروبي و ال�ضناعات الوطنية وال�ضركاء الدوليني لتح�ضني ا�ضتعداد الحتاد 
والبتكار  البحث  اأي�ضا  �ضتدعم  اأنها  مو�ضحة  ال�ضحية..  الطوارئ  حل��الت 
لتطوير تدابري م�ضادة طبية جديدة مبا يف ذلك �ضبكات التجارب ال�ضريرية 

على م�ضتوى الحتاد ومن�ضات امل�ضاركة ال�ضريعة للبيانات.

نا�ضيونال اإنرت�ضت: اأزمة لبنان حتاكي جماعة احلرب العاملية الأوىل

يف جنيف.. مناورة اإخوانية لإف�ضال انتخاب رئي�ش ليبيا

هيومن رايت�ش تتحدث عن »جرائم حرب« بحق لجئني اأريرتيني 
وذك����رت باأن  ال��الج��ئ��ني الإري���رتي���ني يف ت��ي��غ��راي ه��ي ج��رائ��م حرب”. 
“تيغراي كان ل�ضنوات عديدة ملجاأ لالجئني الإريرتيني الفارين من 
بالأمان  ي�ضعرون  ع���ادوا  م��ا  ال��ي��وم  لكنهم   ... بلدهم(،  )يف  ال�ضطهاد 
الثاين/نوفمرب قتاًل عنيًفا  اإثيوبيا منذ ت�ضرين  هناك«. ي�ضهد �ضمال 
حني اأر�ضل رئي�س الوزراء اأبيي اأحمد اجلي�س اإىل تيغراي للق�ضاء على 
اتهمها  التي  تيغراي  �ضعب  حترير  جبهة  بقيادة  الإقليمية  ال�ضلطات 

بتدبري هجمات على مع�ضكرات للجي�س.
النزاع  خ��الل  اإثيوبيا  حكمت  التي  تيغراي  �ضعب  حترير  جبهة  كانت 
احلدودي الدامي بني البلدين من عام 1998 اإىل عام 2000 عدًوا 
لدوًدا للنظام الأريرتي الذي دعم اأدي�س اأبابا ع�ضكرًيا باإر�ضال قوات اإىل 

هذه املنطقة املتاخمة حلدوده اجلنوبية.
وقبل بدء النزاع، كان هناك 92 األف لجئ اإري��رتي يف تيغراي مبا يف 

ذلك 19200 يف خميمي هيت�ضات�س و�ضيميلبا، وفًقا للوكالة الإثيوبية 
مرة  لأول  والتيغرية  الإريرتية  القوات  ا�ضتبكت  والعائدين.  لالجئني 

بالقرب من هيت�ضات�س بعد حوايل اأ�ضبوعني من بدء احلرب.
تفيد  موثوقة”  “معلومات  تلقت  اأنها  ووت�س  رايت�س  هيومن  واأك��دت 
ا يف بلدة هيت�ضات�س. لكن العدد  باأن القوات الإريرتية قتلت 31 �ضخ�ضً
احلقيقي لل�ضحايا وفق املنظمة غري احلكومية “هو على الأرجح اأعلى 

من ذلك بكثري«.
ا�ضتهدف  كيف  تو�ضح  تقارير  بر�س  فران�س  وكالة  من جانبها، جمعت 
فور  الالجئني  تيغراي  �ضعب  حترير  جلبهة  املوالية  امليلي�ضيات  رج��ال 
اأ�ضفر عن مقتل ت�ضعة �ضبان  و�ضول القتال اإىل خميم هيت�ضات�س، مما 

اإريرتيني اأمام كني�ضة.
اإىل  م�ضاًبا  لجًئا   17 نقلوا  املخيم،  على  الإري��رتي��ون  �ضيطر  وعندما 

اإريرتيا لتلقي العالج، وفًقا لتقرير هيومن رايت�س ووت�س.
اإن معظم هوؤلء الالجئني ما زالوا يف عداد املفقودين  وقالت املنظمة 
وكذلك ما بني 20 و30 اآخرين اعتقلوا “مبن فيهم اأع�ضاء يف جلنة 

الالجئني واأع�ضاء يعتقد اأنهم ينتمون للمعار�ضة وبينهم امراأتان«.
واأ�ضافت اأنه بعد ا�ضتعادة ال�ضيطرة على املنطقة يف اأوائل كانون الأول/

دي�ضمرب، بداأت قوات تيغراي مبمار�ضة اأعمال �ضرقة و�ضجن واغت�ضاب 
ومهاجمة الالجئني بالأ�ضلحة، مبا يف ذلك بقنبلة يدوية، مما ُيعتقد 

اأنه خلف ع�ضرات القتلى، على حد قولها.
وعادت القوات الإريرتية يف ال�ضهر التايل واأجربت من بقوا يف املخيمني 
كبرًيا  ق�ضًما  اأن  اإىل  ال�ضطناعية  الأقمار  �ضور  وت�ضري  الرحيل.  على 
من املخيم تعر�س للهدم بعد فرتة وجيزة، وفًقا ملنظمة هيومن رايت�س 

ووت�س.

 •• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

اأم�س اخلمي�س  اأ�ضدرته  قالت منظمة هيومن رايت�س ووت�س يف تقرير 
اإن الالجئني الإريرتيني كانوا �ضحايا انتهاكات ول �ضيما عمليات قتل 
واغت�ضاب ت�ضكل “جرائم حرب وا�ضحة” خالل النزاع الدائر يف اإقليم 

تيغراي يف �ضمال اإثيوبيا.
الإريرتيني  اجل��ن��ود  دور  بالتف�ضيل  احلكومية  غ��ري  املنظمة  وذك���رت 
املتمردين من منطقة تيغراي الإثيوبية يف هذه النتهاكات  واملقاتلني 
اإىل  لالجئني  الق�ضرية  الإع���ادة  ا  اأي�ضً �ضهدت  والتي  النطاق  الوا�ضعة 

اأريرتيا وبتدمري خميماتهم على نطاق وا�ضع.
بادر:  الأفريقي لتي�ضيا  القرن  وقالت مديرة هيومن رايت�س ووت�س يف 
�ضد  امل��روع��ة  وال��ن��ه��ب  والغ��ت�����ض��اب  القتل  عمليات  اأن  ال��وا���ض��ح  “من 

•• وا�شنطن-وكاالت

تناول روبرت ج.رابيل يف مقال مبوقع 
الأمريكي،  اإنرت�ضت”  “نا�ضيونال 
تدهور الو�ضع املعي�ضي والفقر احلاد 
اإن  قائاًل  لبنان،  �ضكان  اأ���ض��اب  ال��ذي 
ي��واج��ه م��اآ���ض��ي متعددة،  ال��ب��ل��د  ه���ذا 
و�ضيا�ضية،  واق��ت�����ض��ادي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
ب�����ض��ب��ب م���زي���ج م���ن ال���ع���وام���ل، التي 
ت�ضمل طبقة �ضيا�ضية فا�ضدة، ولعباً 
ل يحمل �ضفة دول���ة، ه��و ح��زب اهلل 
اإي�������ران، ونظام  ب��ا���ض��م  ي��ع��م��ل  ال�����ذي 
عقوبات تقوده الوليات املتحدة �ضد 

اإيران وحزب اهلل ووكالئهما.
الو�ضع،  ه��ذا  تداعيات  اأن  اإىل  ولفت 
وب�ضرعة،  ب��ع��ق��الن��ي��ة  ت��ع��ال��ج  مل  اإذا 
عواقبها  تقل  ل  ك��ارث��ة  اإىل  �ضتوؤدي 
عن املجاعة ال�ضاملة التي حدثت يف 
-1915 “ الأوىل  العاملية  احل��رب 
ربع  ع��ل��ى  ق�����ض��ت  ال���ت���ي   ،”1914
اإن هذا  ال���واق���ع،  ل��ب��ن��ان. ويف  ���ض��ك��ان 
اإدراكي  انعكا�س  هو  املت�ضائم  الكالم 

للظروف التي �ضادت اإبان احلرب، والتي ت�ضود اليوم يف 
ظل ظروف ولعبني �ضيا�ضيني خمتلفني.

املتحدة على ال�ضغط على ما  واإذا ما ثابرت الوليات 
اإي���ران،  دون توفري خمرج  ال��ذي تقوده  ي�ضمى املحور 
حاولت  التي  نف�ضها  وبالطريقة  اللبنانيني،  لإغ��اث��ة 
العثمانية يف  احل��ك��وم��ة  اإخ�����ض��اع  احل��ل��ف��اء  ق���وات  فيها 
ال�ضرق، فاإن اللبنانيني حمكومون باأن يذهبوا �ضحية، 
يف  النفوذ  على  الأمريكي-الإيراين  النزاع  مذبح  على 

ال�ضرق الأو�ضط.
عمدت  الأوىل،  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ح��رب  الأوىل  امل���راح���ل  يف 
املحور  ق��وى  مع  بالتحالف  العثمانية  الإم��رباط��وري��ة 
اإىل  النم�ضوية-املجرية”،  والإم��رباط��وري��ة  “اأملانيا 
ال���دردن���ي���ل، وه���ي ���ض��ري��ان الت�ضال  اإغ�����الق م�����ض��ائ��ق 
الرئي�ضي بني رو�ضيا وحلفائها. وقال ال�ضفري الأمريكي 
لدى الق�ضطنطينية هري مورغينثو وقتذاك اإن “هذا 
احلربية،  الذخائر  القي�ضر من  �ضيحرم جي�س  العمل 

•• جنيف-وكاالت

لتعطيل  ج�������دي�������دة  م��������ن��������اورة  يف 
ال��ت��ي مل يبَق  ال��ل��ي��ب��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

عليها �ضوى 3 اأ�ضهر، ي�ضاهم تنظيم الإخوان الإرهابي 
يف اأن�ضطة خارجية، ت�ضوق لأن قانون النتخابات الذي 
النظر  اإع��ادة  ويلزم  �ضعبيا،  رف�ضا  يلقى  الربملان  اأٌق��ره 

فيه لإنقاذ ليبيا من اأزمة قادمة.
عربية”  ن��ي��وز  “�ضكاي  مل��وق��ع  مطلعة  م�����ض��ادر  ونقلت 
غري  )منظمة  جنيف  يف  الإن�����ض��اين  احل���وار  م��رك��ز  اأن 
النزاعات( عقد  اأطراف  للو�ضاطة بني  حكومية تهدف 
باإيعاز  حول النتخابات  “اجتماعا ت�ضاوريا”،  الأربعاء 
ال�ضيا�ضي  الإ�ضالم  تيار  على  حم�ضوبني  اأ�ضخا�س  من 
اآلية  �ضعبي ح���ول  اأو خ���الف  رف�����س  ل��وج��ود  ي��روج��ون 

اإ�ضدار ت�ضريعات النتخابات.
البالد  رئي�س  انتخاب  قانون  يحظى  فيما  ه��ذا  وي��اأت��ي 
وخارجها،  ليبيا  داخ��ل  وا�ضع  بقبول  املبا�ضر  بالقرتاع 
اأقرها  التي  النهائية  �ضيغته  يف  ن�ضره  ج��رى  اأن  بعد 
لالنتخابات،  العليا  املفو�ضية  واأعلنت  النواب،  جمل�س 
ال�����ض��ب��ت، اأن���ه���ا ت�����ض��ل��م��ت��ه؛ مت��ه��ي��دا ل���ب���دء اإج���راءات���ه���ا 

لالنتخابات املنتظرة 24 دي�ضمرب.
ج���دول  ع��ل��ى  عربية”  ن���ي���وز  “�ضكاي  م���وق���ع  واط���ل���ع 
الأرب��ع��اء- اخلمي�س وجاء  امل��وزع على  الجتماع  اأعمال 
ممثليهم  اختيار  يف  الليبيني  ح��ق  اأج���ل  “من  بعنوان 
حيث  الدولة”،  ووح����دة  وال���ض��ت��ق��رار  لل�ضيادة  دع��م��ا 
اأمام  وال�ضعوبات  “العوائق  جل�ضاته  اإح���دى  تناق�س 
بحث  ه��و  الأخ��ط��ر  والبند  الطريق”،  خريطة  تنفيذ 
على  “التعديالت وال�ضتكمالت ال�ضرورية واملمكنة” 

اخلارطة.
وتوفري  ا���ض��ت��ك��م��ال  “كيفية  ث��ان��ي��ة  ج��ل�����ض��ة  وت���ت���ن���اول 

على  يعتمد  اقت�ضاد ه�س  بوجود  فاإنه  التحديد،  وجه 
جبل  يف  القت�ضادي  الو�ضع  انهار  العاملي،  الراأ�ضمال 
تاأمني  النا�س  اإمكان  يعد يف  ومل  ف��وراً  وب��ريوت  لبنان 
�ضلة  البقاع،  وادي  با�ضا  جمال  واأغلق  اليومي.  قوتهم 
اخلبز للبنان، عن جبل لبنان وفل�ضطني و�ضوريا، مانعاً 
احليوانية،  ب��ال��رثوة  املتعلقة  واملنتجات  املا�ضية  نقل 
املحا�ضيل  على  حظراً  وفر�س  لبنان،  جبل  يف  النادرة 

الزراعية، وخ�ضو�ضاً القمح.
ا�ضتخدمها  ���ض��ام��ل��ة،  احل�����ض��ار جم��اع��ة  ع���ن  وجن��م��ت 
امل�ضيحيني  لإرغ��ام  حربية  كا�ضرتاتيجية  با�ضا  جمال 
احلليفة،  القوات  مع  العالقات  وقطع  اخل�ضوع،  على 
اإنتهاج  اأهمية،  اأقل  يف حال نزلت يف ب��ريوت. ومل يكن 
احلكومة العثمانية �ضيا�ضة اإقت�ضادية علقت مبوجبها 
عمل امل�ضارف و�ضّكت عملة ورقية �ضرعان ما تدهورت 

قيمتها.
واليوم، يواجه اللبنانيون و�ضعاً م�ضابهاً. وهم عالقون 
ووكالئها  اإي��ران  على  الأمريكية  العقوبات  نظام  بني 

ويدمر رو�ضيا اقت�ضادياً من خالل وقف �ضادراتها من 
وهكذا  لرثوتها،  الأك��رب  امل�ضدر  تعترب  التي  احلبوب، 

ميكن اإبعاد رو�ضيا عن �ضركائها يف احلرب العاملية«.
وردت قوات احللفاء بق�ضف التح�ضينات الرتكية على 
كامل  على  ح�ضار  وب�ضرب  ال��دردن��ي��ل  م�ضائق  ط��ول 
العثمانيني.  ع��ن  الإم�����دادات  لقطع  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
كما جهزوا لإنزالت حمتملة يف غاليبويل وعلى طول 
من  وخوفاً  ال�ضوري-اللبناين-الفل�ضطيني.  ال�ضاحل 
للم�ضيحيني  دعماً  ب��ريوت  يف  للحلفاء  حمتمل  اإن���زال 
العثماين  الع�ضكري  احل��اك��م  عمد  لفرن�ضا،  امل��وؤي��دي��ن 
لبنان  ج��ب��ل  ع��ل��ى  ح�����ض��ار  ����ض���رب  اإىل  ب��ا���ض��ا  ج���م���ال 

وبريوت.
الإمداد  خطوط  ك��ل  قطع  اإىل  احللفاء  ح�ضار  واأدى 
اإىل املنطقة ال�ضاحلية ل�ضوريا الكربى. وتوقفت حركة 
املالية  العائدات  وتوقفت  واإليها،  النتقال من بريوت 
م��ن اخل����ارج، وب��ات��ت امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة اأم����راً ن����ادراً، لأن 
لبنان ل ي�ضتثمر يف املحا�ضيل ما يوؤمن كفايته. وعلى 

هذا  اأن  عربية”  ن��ي��وز  موقع”�ضكاي  م���ع  منف�ضلة 
باأن الإخوان ي�ضابقون الزمن لإف�ضال  التحرك، يظهر 

النتخابات.
الأ�ضبق، ح�ضن  الليبية  وبح�ضب وكيل وزارة اخلارجية 
بل  بريئة”،  “غري  الج��ت��م��اع  اأه����داف  ف���اإن  ال�����ض��غ��ري، 
انتخابات  قانون  تعديل  لفكرة  “التاأ�ضي�س  اإىل  ت�ضعى 
و”الت�ضويق باأن هناك عدم قبول للقانون«. الرئي�س”، 

اأو  اأن الوقت ل ي�ضمح باإجراء تعديل  واأ�ضاف ال�ضغري 

ال�ضرورية  ال�����ض��روط  وك��اف��ة  ال���الزم���ة،  ال��ت�����ض��ري��ع��ات 
الليبي،  ال�ضعب  اإليها  يتطلع  التي  النتخابات  لإجن��اح 
التحفزات  املخاوف  اأه��م  ملعاجلة  املطلوبة  وال�ضمانات 
والتي من �ضاأنها بناء الثقة حيال العملية النتخابية”، 
طارحة �ضوؤال “هل ميكن اأن يكون تاريخ 24 دي�ضمرب 
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الليبي«.
ويرى حمللون وم�ضوؤولون ليبيون �ضابقون يف اأحاديث 

وال��ن��ظ��ام ال�����ض��وري وح���زب اهلل، من 
وي�ضمل  اإي���ران  تقوده  وحم��ور  جهة، 
ميلي�ضيات عراقية موالية لطهران، 
والنظام ال�ضوري وحزب اهلل من جهة 
ثانية. وبينما يدعم الغرب الوليات 
املتحدة، فاإن ال�ضني ورو�ضيا تدعمان 

اإيران.
ف����اإن م��ا ج��ع��ل الأو�ضاع  وم���ع ذل����ك، 
الإجتماعية والإقت�ضادية وال�ضيا�ضية 
للتاأثر  ومعر�ضة  تطاق  ل  لبنان  يف 
الأمريكية-الإيرانية،  ب��امل��واج��ه��ة 
منذ  البلد  ه��ذا  يف  تغري  �ضيء  ل  اأن 
اإىل  لبنان  اإنزلق  وتالياً،  اإ�ضتقالله. 
دول����ة ف��ا���ض��ل��ة. واأخ��ف��ق��ت ث����ورة 17 
حتريره  يف  الأول(  )ت�ضرين  اأكتوبر 
الفا�ضدة  ال�ضيا�ضية  الطبقة  من نري 
نف�ضه  ال��وق��ت  ويف  اهلل.  ح���زب  وم���ن 
حول احلزب نف�ضه اإىل لعب هجني، 
ل هو بدولة، ولكنه غري منف�ضل عنها 
واح��د، وغ��ري م�ضوؤول حيالها،  اآن  يف 
وم�ضتفيد غري مبا�ضر اأو مبا�ضر من 
اأموال الدولة، ومدبر لن�ضاطات غري 
م�ضروعة، ومدافع عن ال�ضيعية ال�ضيا�ضية اأو الزبائنية 
ال�ضيعية، ووكيل اإيراين، ولعب اإقليمي. وبكالم اآخر، 

اأعاد حزب اهلل ابتكار مفهوم الدولة يف لبنان.
اأما العقوبات الأمريكية على حزب اهلل فقد اأثرت على 
اجل��م��ه��ور ال��ع��ام اأك���رث مم��ا اأث���رت على احل���زب. وعزل 
احلزب نف�ضه عن العقوبات من خالل اإدارته اإقت�ضاداً 
موازياً منف�ضاًل. وب�ضرف النظر، تفيد درا�ضة لالأمم 
يف  يعي�ضون  اللبنانيني  م��ن  امل��ئ��ة  يف   82 اأن  امل��ت��ح��دة، 
الفقر املتعدد الأبعاد، الذي ياأخذ يف الإعتبار عوامل ل 
تقت�ضر على الدخل فقط، مثل القدرة على احل�ضول 
العامة.  وامل��راف��ق  والتعليم  ال�ضحية  اخل��دم��ات  على 
ومنذ بدء الأزمة يف 2019، فقدت اللرية 90 يف املئة 
اإىل جمهور  اليوم  اللبنانيون  لقد حتول  قيمتها.  من 
احلياة  وب��ات��ت  رف��ي��ع.  بخيط  وم��ع��ل��ق  ل��ل��ذل  يتعر�س 
اليومية عبارة عن كفاح من اأجل اخلبز والدواء والغاز 

والكهرباء والعناية ال�ضحية.

للمماطلة  وقت  “ل  معقبا:  اإ�ضافة، 
تنح�ضر  اأن  يجب  وك��ان  والت�ضويف، 
الأجندة يف اآليات التنفيذ والتاأ�ضي�س 

ملرحلة ما بعد النتخابات«.
املي�ضوري،  احل�ضني  الليبي،  ال�ضحفي  الكاتب  ويلفت 
لتعطيل  يتوقفوا عن حماولتهم  الإخ���وان مل  اأن  اإىل 
على  اأخ��رى  ق��وى  مع  للتحالف  وي�ضعون  النتخابات، 

الأر�س يف املنطقة الغربية.
واأطرافه متناحرون-  ورغم اأن هذا التحالف “ه�س”، 
واحدة،  غاية  يف  ي�ضرتكون  اأنهم  اإل  املي�ضوري-  يتابع 
وهي “اقت�ضام ال�ضلطة” بعيدا عن النتخابات ال�ضرعية 
التي يعلمون اأنهم لن يظل لهم بقاء �ضيا�ضي اإن جرت 

بح�ضب قانون النتخاب املو�ضوع.
باأن  ال��ب��اروين،  �ضلطان  الليبي،  ال�ضيا�ضي  املحلل  ��ر  وذكَّ
اأن��ه��م �ضينقلبون على  الإخ����وان اأع��ل��ن��وا اأك���رث م��ن م��رة 
الن��ت��خ��اب��ات ح���ال اخ��ت��ي��ار رئ��ي�����س ل��ي�����س م��ت��واف��ق��ا مع 
يف  ي��رغ��ب  الليبي  ال�ضعب  اأن  على  م�ضددا  �ضيا�ضتهم، 
اختيار نوابه يف الربملان ورئي�ضه عرب القرتاع املبا�ضر، 

وهو ما تدعمه القوى الدولية.
وتاأتي “املناورة الإخوانية” الأخرية بعد اإعالن رئي�س 
املجل�س الأع��ل��ى ل��ل��دول��ة، الإخ����واين خ��ال��د امل�����ض��ري، يف 
لي�س  النتخابات  “قانون  اأن  الأح���د،  �ضحفي  موؤمتر 
معلنا رف�ضه القانون “بال�ضورة التي �ضدر  توافقيا”، 

بح�ضب ما نقلته عنه و�ضائل اإعالم ليبية. بها”، 
يف املقابل، اأعلنت املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات 
ا�ضتالمها  بعد  جديدة”  “خطوة  لتخاذ  ا�ضتعداداتها 
�ضفارات  اأ�ضدرت  فيما  ر�ضميا،  الرئي�س  انتخاب  قانون 
اأم��ريك��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا واإي��ط��ال��ي��ا وف��رن�����ض��ا واأمل��ان��ي��ا بيانا 
م�ضرتكا الأح����د امل��ا���ض��ي ج����ددوا ف��ي��ه دع��م��ه��م لإج���راء 

النتخابات يف موعدها.

اأحالم طائ�ضة ع�ضفت بهم.. مئات املغاربة يعانون بغرب ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت

بع�س  اإ�������ض������رار  ا�����ض����ت����م����رار  م�����ع 

يف  بحياته  امل��غ��ام��رة  على  ال�ضباب 
رح��ل��ة ه��ج��رة خ��ط��رة اإىل اأوروب����ا، 
وب�������ض���ب���ب حت���ك���م امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات يف 
غ���رب ل��ي��ب��ي��ا، ت��ت��وا���ض��ل احل����وادث 
غري  املهاجرين  لحتجاز  امل��ري��رة 
ال�����ض��رع��ي��ني يف م���راك���ز ت��ق��ع حتت 
���ض��ي��ط��رة ه����ذه امل��ي��ل�����ض��ي��ات، ومن 

اأحدثهم حمتجزين مغاربة.
امل����ر�����ض����د  اأ���������ض��������دره  ب�����ي�����ان  ويف 
الإن�ضان  حلقوق  الأورومتو�ضطي 
)م��ق��ره ج��ن��ي��ف(، ن��ق��ل ع��ن بع�س 
اأهايل املحتجزين �ضكاوى اأبنائهم 

يف املراكز القابعني فيها.

ف��ي��ق��ول ال��ع��وي��ن��ي حم���م���د، وال���د 
 23( ال��ع��وي��ن��ي  م�ضطفى  امل��ح��ت��ز 
عاما(: “غادر ابني املغرب يف 26 
مار�س املا�ضي متجها ملدينة وجدة 
على احل���دود م��ع اجل��زائ��ر لي�ضل 
اإىل ليبيا، واحتجزه حر�س احلدود 
الليبي يف 22 اأبريل، توا�ضل معنا 
يف  حم��ت��ج��ز  اأن����ه  ليبلغنا  ه��ات��ف��ًي��ا 
م��رك��ز ال����درج م��ع ع���دد ك��ب��ري من 
املغاربة، وو�ضف ظروف الحتجاز 
اأنها �ضعبة للغاية من حيث انعدام 
الطعام واملاء والنظافة، بالإ�ضافة 
بني  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  تف�ضي  اإىل 

املحتجزين«.
“و�ضلتنا  ال����ع����وي����ن����ي:  وت�����اب�����ع 
الليبية  ال�����ض��ل��ط��ات  اأن  م��ع��ل��وم��ات 
تنتظر  ل��ك��ن��ه��ا  ت��رح��ي��ل��ه��م،  ت���ن���وي 

وزارة  م������ن  ح���ق���ي���ق���ي���ا  حت�����رك�����ا 
لنقل  امل�����غ�����رب�����ي�����ة  اخل������ارج������ي������ة 
وي�ضف  امل��غ��رب«.  اإىل  املحتجزين 
ال��رح��ل��ة اخل���ط���رة التي  امل��ر���ض��د 
اأو�ضلتهم اإىل هذا امل�ضري، فيقول 
امل��ح��ت��ج��زي��ن ه���م ممن  اإن م��ع��ظ��م 
ي��ع��ربون احل���دود م��ن امل��غ��رب اإىل 
اأم��ال يف ركوب  اجلزائر ثم ليبيا؛ 
ال�ضواحل  اإىل  وال��و���ض��ول  ال��ب��ح��ر 
من  مب�ضاعدة  وذل���ك  الإي��ط��ال��ي��ة، 

مهربني ينتظرونهم داخل ليبيا.
يد  يف  يقعون  منهم  ك��ث��ريا  اأن  اإل 
بعد  الليبي  احل���دود  حر�س  ق��وات 
عبور احلدود، واآخرين يحتجزهم 
البحر،  عر�س  يف  ال�ضواحل  خفر 
م����راك����ز  اإىل  اجل����م����ي����ع  وُي����ن����ق����ل 

الحتجاز غربي البالد.

وعادة يخرج املهاجرون من املغرب 
اأن  منهم  ظنا  ثبوتية،  اأوراق  دون 
ذلك �ضي�ضاعدهم يف طلب اللجوء 

عند ال�ضواحل الإيطالية.
اإ���ض��اب��ة عدد  اإىل  امل��ر���ض��د  وي��ن��ب��ه 
يف  بكورونا،  املحتجزين  من  كبري 
ظل انعدام الرعاية ال�ضحية وقلة 
اإىل  لفتا  النظيف،  وامل��اء  الطعام 
الليبية  ال�ضلطات  مع  توا�ضل  اأن��ه 
يتلقَّ  مل  اأن��ه  اإل  اخل�ضو�س،  بهذا 

ردا بعد.
لعموري  ي��روي��ه��ا  اأخ�����رى  جت��رب��ة 
امل��ح��ت��ج��ز حمزة  وال�����د  ر�����ض����وان، 
يونيو   7 ي�����وم  يف  اأن������ه  ر������ض�����وان، 
يف  مكاملة  اأ���ض��واأ  “جاءتني  املا�ضي 
حياتي؛ اإذ اأخربين ابني حمزة اأن 
القارب الذي كان على متنه رفقة 

19 مهاجرا انقلب بهم يف عر�س 
العودة  اأح��د  ي�ضتطع  ومل  البحر. 
اإىل الياب�ضة �ضوى حمزة و�ضخ�س 
اآخر. بعدها انقطع الت�ضال معه 

حتى تاريخ 13 يوليو«.
موجود  اأن����ه  “اأخربنا  وي�����ض��ي��ف 
زوارة  مب��دي��ن��ة  م��ل��ي��ت��ه  ���ض��ج��ن  يف 
اث���ن���ني من  اأن  ال��ل��ي��ب��ي��ة، وع��ل��م��ن��ا 
ه���م���ا حمزة  م�����ات�����وا،  اأ����ض���دق���ائ���ه 
كر�ضان وحمزة اآيت جمانيد، وَعِلم 
بذلك بعد طلب ال�ضلطات الليبية 
منه التعرف اإىل جثث اأ�ضدقائه«.

رئي�س  ال���ط���ب���ل،  ���ض��ع��ي��د  وي���ع���ل���ق 
اجلمعية املغربية حلقوق الإن�ضان، 
على  عربية”  نيوز  “�ضكاي  ملوقع 
باأن  املكررة  املريرة  التجارب  ه��ذه 
ظروف الحتجاز ال�ضيئة �ضبق واأن 

يف  املغاربة  املهاجرون  لها  تعر�س 
اأ�ضبانيا وغريها، وزاد من تفاقمها 

تف�ضي كورونا.
املغربية  ال�������ض���ل���ط���ات  وط�����ال�����ب 
لإنقاذ  الأم�����ر  ه����ذا  يف  ب��ال��ت��دخ��ل 

املحتجزين.
 5 اأه��ايل املحتجزين نظموا  وكان 
وقفات احتجاجية اأمام مقر وزارة 
على  حلثتها  امل��غ��رب��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 

التدخل لالإفراج عن اأبنائهم.
�ضرح  اجل������اري،  ���ض��ب��ت��م��رب   6 ويف 
باأن  املغربية  اخلارجية  يف  م�ضدر 
بتن�ضيق  تعمل  املغربية  “امل�ضالح 
م����ع ن��ظ��ريت��ه��ا ال��ل��ي��ب��ي��ة لإرج������اع 
يف  م����وق����وف����ني  م����غ����رب����ًي����ا   195
املر�ضد  نقله  م��ا  بح�ضب  ليبيا”، 

الأورومتو�ضطي.
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اأ�ضطول من غوا�ضات تعمل بالدفع النووي«. ونّددت ال�ضني بال�ضفقة 
وقال  واأ���ض��رتال��ي��ا.  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإطالقاً” ب��ني  امل�����ض��وؤول��ة  “غري 
ال�ضحافة  اأمام  ليجيان  ت�ضاو  ال�ضينية  وزارة اخلارجية  با�ضم  املتحدث 
جمال  يف  واأ���ض��رتال��ي��ا  وبريطانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني  “التعاون  اإن 
الغوا�ضات النووية يزعزع ب�ضكل خطري ال�ضالم وال�ضتقرار القليميني، 
انت�ضار  اإزال���ة  باجتاه  الدولية  اجلهود  ويقّو�س  الت�ضلح  �ضباق  ويكّثف 
الأ�ضلحة النووية«. على الإثر، قال رئي�س الوزراء الربيطاين اخلمي�س 
اإن اقتناء اأ�ضرتاليا غوا�ضات تعمل بالدفع النووي “�ضي�ضاعد يف احلفاظ 

على ال�ضالم والأمن يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ«.
وقال جون�ضون اإن هذه اخلطوة “مل يكن املق�ضود منها اأن تكون معادية 

لأية قوة اأخرى«.
الثالثة الأمريكي والأ�ضرتايل والربيطاين على  القادة  ياأِت بيان  ومل 

“دعوة مفتوحة” للحوار. وخ�ضرت فرن�ضا عقًدا بقيمة 90 مليار دولر 
اأ�ضرتايل )56 مليار يورو( ن�س على �ضراء 12 غوا�ضة تقليدية )غري 

نووية( لطاملا عدته “�ضفقة القرن” لل�ضناعة الدفاعية الفرن�ضية.
تراجع  ب���اريل  فلوران�س  الفرن�ضية  اجل��ي��و���س  وزي���رة  بل�ضان  وان��ت��ق��دت 

كانبريا عن “كلمتها«.
“هذا  اأن  ل��ودري��ان  اإي��ف  الفرن�ضي ج��ان  ب���دوره، اعترب وزي��ر اخلارجية 
القرار الأحادي واملفاجئ وغري املتوقع ي�ضبه كثرياً ما كان يفعله ال�ضّيد 
“القرار الذي  اأن  ترامب«. واأو�ضح رئي�س الوزراء الأ�ضرتايل اخلمي�س 
اّتخذناه بعدم اإكمال طريق حيازة غوا�ضات من فئة اأّتاك و�ضلوك هذا 

الطريق الآخر لي�س تغيرياً يف الراأي، اإّنه تغيري يف الحتياجات«.
من  ا�ضتقاللية  اأك���رث  ه��ي  ال��ن��ووي��ة  بالطاقة  تعمل  ال��ت��ي  وال��غ��وا���ض��ات 

غوا�ضات الدفع التقليدي التي تعمل بالديزل والكهرباء.

•• �شيدين-اأ ف ب

اأ�ضرتاليا  م��ع  النطاق  وا�ضعة  اأمنية  �ضراكة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأطلقت 
ال�ضني،  مواجهة  يف  والهادئ  الهندي  املحيطني  منطقة  يف  وبريطانيا 
بكني  اعتربته  م��ا  ن���ووي،  دف��ع  ذات  غ��وا���ض��ات  كانبريا  ت�ضليم  تت�ضّمن 

�ضفقة “غري م�ضوؤولة«.
عقداً  اأ�ضرتاليا  ف�ضخ  �ضهدت  التي  فرن�ضا  اأي�ضاً  الإع��الن  هذا  وانتقدت 

�ضخماً معها اأبرمته يف 2016 ل�ضراء غوا�ضات تقليدية.
الأ���ض��رتايل �ضكوت موري�ضون خ��الل موؤمتر عرب  ال���وزراء  وق��ال رئي�س 
الأبي�س  البيت  يف  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ا�ضت�ضافه  الفيديو 
و�ضارك فيه اأي�ضاً رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�ضون، اإن “اأول 
اأ�ضرتاليا على  اأوكو�س �ضتكون ح�ضول  اإطار )�ضراكة(  مبادرة كبرية يف 

منطقة  يف  وال���ض��ت��ق��رار  “ال�ضالم  اإىل  ب��الإ���ض��ارة  واك��ت��ف��ى  ال�ضني  ذك��ر 
لكن مّما ل �ضّك فيه اأّن التحالف اجلديد  املحيطني الهندي والهادئ”، 

يهدف قبل كّل �ضيء اإىل مواجهة الطموحات الإقليمية لبكني.
اإّنه ينوي على غرار  لطاملا كّرر الرئي�س الأمريكي منذ انتخابه القول 
�ضلفه دونالد ترامب مواجهة ال�ضني، ولكن بطريقة خمتلفة متاماً عن 
التي اعتمدها امللياردير اجلمهوري والتي اّت�ضمت مبواجهة مبا�ضرة بني 

اأكرب قوتني اقت�ضاديتني يف العامل.
ويجمع بايدن يف 24 اأيلول/�ضبتمرب يف وا�ضنطن روؤ�ضاء وزراء كّل من 
لإعادة  �ضوغا  يو�ضيهيدي  واليابان  م��ودي  ناريندرا  والهند  اأ�ضرتاليا 
الأمني  “احلوار  او  “كواد”  با�ضم  املعروف  الرباعي  التحالف  اإط��الق 
اإث��ر الإعالن  ال����وزراء الأ���ض��رتايل  ال��رب��اع��ي«. م��ن جانبه، وّج��ه رئي�س 
جينبينغ  �ضي  ال�ضيني  الرئي�س  اإىل  اخلمي�س  “اأوكو�س”،  معاهدة  عن 

 �ضراكة اأمنية اأمريكية بريطانية ا�ضرتالية تغ�ضب بكني وباري�ش 

•• وا�شنطن-وكاالت

ظ��ه��ر ال��ع��ق��ل امل���دب���ر ل��ه��ج��م��ات 11 
�ضبتمرب خالد �ضيخ حممد الأ�ضبوع 
املا�ضي مبتم�ضاً وملوحاً بيديه خالل 
اللجان  اإح���دى  اأم���ام  ا�ضتماع  جل�ضة 

الع�ضكرية يف خليج غوانتانامو.
دف����ع ه����ذا الأم�����ر الأم��ري��ك��ي��ني اإىل 
مل���اذا هذا  ال��ت�����ض��اوؤل ب�ضكل ج��م��اع��ي: 
ال���رج���ل ل��ي�����س م��ي��ت��اً ب��ع��د؟ اجل���واب 
بح�ضب الكاتب ال�ضيا�ضي يف �ضحيفة 
“وا�ضنطن بو�ضت” مارك ثي�ضن هو 
واأراد  ب��ج��رائ��م��ه  اع���رتف  اأن حم��م��د 
الإعدام  عقوبة  ليلقى  قدماً  امل�ضي 
منذ اأكرث من عقد. لكن عو�ضاً عن 
اأوباما- اإدارة  اأنهت  اعرتافه،  قبول 

بايدن حماكمته الع�ضكرية وحاولت 
جنائية  حم��ك��م��ة  اإىل  ق�ضيته  ن��ق��ل 
م��ن حماولتها  ك��ج��زء  ف��ي��دي��رال��ي��ة، 

الكارثية لإغالق غوانتانامو.
من الألف اإىل الياء

اأق��دام��ه��م خليج  اأن وط��ئ��ت  مب��ج��رد 
حممد  اع����������رتف  غ�����وان�����ت�����ان�����ام�����و، 
واملتواطئون الأربعة معه بجرائمهم 
وطالبوا بتنفيذ عقوبة الإع��دام. مل 
نابعة  لأدل���ة  حاجة  اأي  هنالك  يكن 
ذنب  لإثبات  اإكراهية  حتقيقات  عن 
حم���م���د. خ����الل ج��ل�����ض��ة ا���ض��ت��م��اع يف 
اعرتف   ،2007 )اآذار(  مار�س   10
حم��م��د مب��ا اق��رتف��ه ق���ائ���اًل: “كنت 
ب��ن لدن  لأ���ض��ام��ة  العمليات   م��دي��ر 
وتنفيذ  متابعة،  تخطيط،  لتنظيم، 
م�ضيفاً  �ضبتمرب”،   11 ع��م��ل��ي��ة 
اأن���ه ك��ان م�����ض��وؤوًل ع��ن العملية من 
اأي�ضاً:  وق���ال  الياء”.  اإىل  “الألف 

الأم����ري����ك����ي  راأ���������س  ق���ط���ع���ت  “لقد 
اليهودي دانيال بريل بيدي اليمنى 
يريد  م���ن  ن�����ض��ح  ك��م��ا  املباركة”. 
التاأكد من حديثه بالنظر اإىل �ضور 
ل��ه م��وج��ودة على الإن��رتن��ت تظهره 

حاماًل راأ�س بريل.
حممد  اع��رتاف��ات  �ضرد  ثي�ضن  تابع 
عن  م�����ض��وؤوًل  كنت  “لقد  الطويلة: 
�ضنة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��ارة  عملية م��رك��ز 
ليلي  م��ل��ه��ى  “تفجري  و   ”1993
اإن��دون��ي�����ض��ي��ا، وال�����ذي كان  يف ب����ايل، 
بريطانيون  مواطنون  غالباً  يرتاده 
عملية  “عن  و  واأو�ضرتاليون” 
قتلت  التي  الكويت  يف  فيلكا  جزيرة 

عملية  و”عن  اأمريكيني”  جنديني 
طائرتني  لإ�ضقاط  املتفجر  احل��ذاء 

اأمريكيتني«.
واعرتف حممد اأي�ضاً ب�ضل�ضلة اأخرى 
�ضي�ضنها  ك��ان  التي  الع��ت��داءات  م��ن 
قبل  م��ن  وا�ضتجوابه  اعتقاله  ل��ول 
وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة: “كنت 
تدريب،  ت��خ��ط��ي��ط،  ع���ن  م�������ض���وؤوًل 
)اأو  اجلديدة  املوجة  ومتويل  م�ضح، 
�ضد  الهجمات  م��ن  الثانية(  امل��وج��ة 
 11 بعد  التالية  ال�ضحاب  ناطحات 
�ضبتمرب: اأ. برج املكتبة، كاليفورنيا؛ 
بنك  ج.  ���ض��ي��ك��اغ��و؛  ���ض��ريز،  ب���رج  ب. 
وحتدث  وا�ضنطن”.  ولي����ة  ب����الزا 

اأف�ضل واأكرث و�ضيلة قانونية فاعلية 
الق�ضبان  خلف  ال��رج��ل  ه��ذا  لو�ضع 
لأطول فرتة... هي حمكمة )حتكم 

مبوجب( املادة الثالثة«.
مقاربته  ل���ب���اي���دن  ث��ي�����ض��ن  ي�����ض��ح��ح 
ال�����ذي مل يكن  ل��ل��ه��دف احل��ق��ي��ق��ي 
���ض��ج��ن ال���رج���ل ب���ل اإع����دام����ه. ل���و مل 
حممد  حماكمة  خيار  الإدارة  تتخذ 
األغاها  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��ادة  وف��ق��اً 
اإعدام  مت  فلرمبا  لحقاً  الكونغر�س 

حممد منذ فرتة طويلة.
ح���ني ك����ان حم��ت��ج��زاً ل����دى ���ض��ي اآي 
ما  مل�������ض���ت���ج���وب���ه  حم���م���د  ق������ال  اأي، 
القاعدة  �ضتنت�ضر  ال��ن��ب��وءة.  ي�ضبه 
“الأمريكيني  لأن  ال���ن���ه���اي���ة  يف 
بحاجة  ل�����ض��ن��ا  اأن���ن���ا  ي�����درك�����ون...  ل 
ل��ه��زمي��ت��ك��م ع�����ض��ك��ري��اً، ن��ح��ت��اج فقط 
حتى  كافية  زمنية  مل��دة  نقاتلكم  كي 
الن�ضحاب”.  عرب  اأنف�ضكم  تهزموا 
كتب اأنه “عار اأبدي لأمتنا” اأن يتم 
ال�ضماح ل�ضيخ حممد بالعي�س لروؤية 
توقعه يتحقق، مع عودة طالبان اإىل 
ع�ضرين  بعد  اأفغان�ضتان  يف  ال�ضلطة 
عاماً على الهجمات التي خطط لها. 
ك���ان جلو  “ب�ضكل خم����ٍز،  واأ����ض���اف: 

بايدن يد يف كلتا املهزلتني«.

اأن����ه خ��ط��ط لعملية من  ع��ن  اأي�����ض��اً 
مبنى  ه��ي��رثو،  مطار  “تدمري  اأج��ل 
كناري وورف وبيغ بن على الأرا�ضي 

الربيطانية«.
ل���ق���د اع������رتف حم���م���د ب���ارت���ك���اب اأو 
هجوماً   31 لرت��ك��اب  بالتخطيط 
اإحباطها.  مت  ال��ت��ي  تلك  فيها  مب��ن 
واأوؤك���د من دون  “اأعرتف  واأ���ض��اف: 
م�ضوؤوًل،  م�ضاركاً  كنت  باأنني  اإك��راه 
رئ��ي�����ض��ي��اً، م���درب���اً، مموًل،  خم��ط��ط��اً 
يف  �ضخ�ضياً”  م�ضاركاً  و/اأو  منفذاً 

جميع هذه املخططات.
 ،2008 )ح�����زي�����ران(  ي���ون���ي���و  ويف 
ع���ر����س حم��م��د وامل���ت���واط���ئ���ون معه 

ومواجهة  ب��ج��رائ��م��ه��م  الع�������رتاف 
القا�ضي  الإع��دام ب�ضببها. حني كرر 
اإذا كان يدرك  الع�ضكري �ضوؤاله عما 
اأن  اإل���ي���ه مي��ك��ن  امل��وج��ه��ة  ال��ت��ه��م  اأن 
تنزل عقوبة الإعدام به قال: “اأفهم 
ب�ضكل جيد جداً” و”اأمتنى اأن اأ�ضبح 
من  الأ�ضهر  م�ضت  وحني  �ضهيداً”. 
هذا  على  ت��ط��ور  اأي  ي��ح��دث  اأن  دون 
والإرهابيون  حممد  كتب  ال�ضعيد، 
يطلبون  ال��ق��ا���ض��ي  اإىل  الآخ��������رون 
لإعالن  فورية  ا�ضتماع  “جل�ضة  منه 
وخالل جل�ضة ا�ضتماع  اعرتافاتنا”. 
الأول(  )ك��ان��ون  دي�ضمرب  يف  ُع��ق��دت 
واملتواطئني  حممد  القا�ضي  ���ض��األ 
م�ضتعدين  ك����ان����وا  اإذا  ع���م���ا  م���ع���ه 
اأفادت وكالة  اإقرار بالذنب،  لتقدمي 
اأ�ضو�ضييتد بر�س اأن “خم�ضتهم قالوا 
ي�ضري  ما  هنالك  يكن  مل  لكن  نعم، 

اإىل متى �ضي�ضمح لهم بذلك«.
 ،2009 ال��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير  يف 
من  ال�ضلطة.  اأوب��ام��ا  اإدارة  ا�ضتلمت 
اتخذها  ال��ت��ي  ال����ق����رارات  اأول  ب���ني 
ال���رئ���ي�������س اجل����دي����د، اإ������ض�����دار اأم����ر 
تنفيذي لإغالق معتقل غوانتانامو. 
باعرتافات  ال���ق���ب���ول  ع���ن  وع���و����ض���اً 
حم���م���د والإره�����اب�����ي�����ني الآخ�����ري�����ن، 
ففي  العك�س.  على  الإدارة  اأق��دم��ت 
 ،2009 الثاين(  )ت�ضرين  نوفمرب 
من  �ضُينقلون  امل��ت��ه��م��ني  اأن  اأع��ل��ن��ت 
فيديرايل  ���ض��ج��ن  اإىل  غ��وان��ت��ان��ام��و 
حمكمة  ق���اع���ة  يف  امل��ح��اك��م��ة  واإىل 
القرار  اأث����ار  م��ان��ه��ات��ن.  احت��ادي��ة يف 
غ�����ض��ب��اً م����ن ك����ال احل����زب����ني. داف����ع 
نائب الرئي�س حينها جو بايدن عن 
باأن  لدينا  �ضك  “ل  قائاًل:  اخلطوة 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
ي�ضبحون  ال��ن��ا���س  ب��ع�����س  »دع     
الزعيم  اأوًل”، هكذا �ضرخ  اأثرياء 
ال�������ض���اب���ق دن�����غ ����ض���ي���او ب���ي���ن���غ عام 
تعرفونها:  والبقية   ...1992
ال��ن��م��و اجلامح،  م���ن  ع���ق���ود  ب��ع��د 
تفّوق عدد املليارديرات يف ال�ضني 
املتحدة،  ال����ولي����ات  ع��ل��ى  ب��ك��ث��ري 
ومي����ل����ك 1 ب����امل����ائ����ة م�����ن اأغ���ن���ى 
ال�ضكان، 30 فا�ضل 6 باملائة من 
وف��ًق��ا لدرا�ضة  ال��وط��ن��ي��ة،  ال����رثوة 
وي�ضكل  �ضوي�س.   كريدي  اأجراها 
ات�����ض��اع ال��ت��ف��اوت الج��ت��م��اع��ي هذا 
تهديًدا ل�ضرعية احلزب ال�ضيوعي 

جزء  ا�ضتياء  -حت��وي��ل  ال�ضعبوية 
الأغنياء”،  ب��اجت��اه  ال�����ض��ك��ان  م��ن 
ي����ق����ول م���ي���ن���غ ����ض���ي���ا الأ�����ض����ت����اذ يف 
ج��ام��ع��ة م��دي��ن��ة ن���ي���وي���ورك. كما 
التدارك  دورات  احلكومة  حظرت 
-التي  اخل�����ض��و���ض��ي��ة  وال����درو�����س 
تعترب باهظة الثمن –مع ت�ضمني 

موؤمتره  اق������رتاب  م���ع  ال�����ض��ي��ن��ي 
 .2022 ع��ام  خ��ري��ف  الع�ضرين، 
اأن  يفرت�س  كبري  �ضيا�ضي  ح��دث 
بينغ  ج��ني  ���ض��ي  ا���ض��ت��م��رار  ي�ضهد 

لفرتة رئا�ضية ثالثة.
   عاقدا العزم على اإمالء الأجندة 
الدعم  وت���اأم���ني  الأي��دي��ول��وج��ي��ة 

ال�ضعبي، للرئي�س تعبري فقط على 
�ضفتيه، م�ضتعاًرا من ماو: ال�ضعي 
من اأجل “الرخاء امل�ضرتك”، من 
للرثوة.  “معقول”  توزيع  خالل 
تريد ال�ضني اإن�ضاء جمتمع “على 
�ضكل زيتونة”، بطن �ضخم ت�ضكله 
الطبقات الو�ضطى، ويف الأطراف، 

علي  العمالقان  �ضيدفع  ال�ضياق، 
بابا وتين�ضنت 15.5 مليار دولر 

لق�ضايا امل�ضلحة العامة.
   و”بالقيام بذلك، يتمّكن الرئي�س 
الأم����وال،  ا���ض��ت��ع��ادة  م��ن  ال�ضيني 
ا  اأي�ضً ول��ك��ن  هيمنته،  وت��ك��ري�����س 
الينابيع  على  اللعب  خ��الل  -م��ن 

قلة من الأغنياء والفقراء.

تربعات �سخمة
 لأعمال خريية

�ضيتخذه  ال���ذي  ال�ضكل  ه��و  م��ا     
ب�ضكل  الي�ضار  نحو  الجت���اه  ه��ذا 
الأمر  تو�ضيح  يتم  مل  ملمو�س؟ 

ال����وق����ت احل��������ايل، مت  ب����ع����د. ويف 
رمزية  اإج��������راءات  ع���ن  الإع�������الن 
ف���ق���ط. وي�����ض��ج��ع احل�����زب روؤ����ض���اء 
املجموعات التكنولوجية ال�ضينية 
مو�ضع  ك����ان����ت  ال����ت����ي  ال�����ك�����ربى، 
املزيد  ع���ل���ى  ع���ن���ي���ف���ة،  م���راج���ع���ة 
م��ن الأع��م��ال اخل��ريي��ة. ويف هذا 

ال�ضني تلقح مليار �ضخ�ش �ضد 
كوفيد-19 على اأرا�ضيها 

•• بكني-اأ ف ب

اأم�س  ال�ضينية  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
كامل  ب�ضكل  لّقحت  اأنها  اخلمي�س 
اأك�������رث م����ن م���ل���ي���ار ���ض��خ�����س �ضد 
اأي  اأرا���ض��ي��ه��ا،  ع��ل��ى  كوفيد-19 

اأكرث من %70 من �ضكانها.
وقال املتحدث با�ضم وزارة ال�ضحة 
ال�ضحافة  اأمام  ال�ضينية مي فينغ 
اإن ال�����ض��ني وه���ي ال���دول���ة الأك���رث 
 1،4( ال��ع��امل  يف  لل�ضكان  ت��ع��دادا 
مليار ن�ضمة( وُر�ضد فيها الفريو�س 
اأع��ط��ت يف   ،2019 ال��ع��ام  اأواخ�����ر 
2،16 م��ل��ي��ار ج��رع��ة من  امل��ج��م��ل 
ال��ل��ق��اح��ات امل�����ض��ادة ل��ك��ورون��ا حتى 

تاريخ 15 اأيلول/�ضبتمرب.
دول���ة  اأول  ك���ان���ت  ال���ت���ي  وال�������ض���ني 
ينت�ضر فيها الوباء، اأ�ضبحت اأي�ضاً 
اأول بلد يتغلب عليه يف ربيع العام 
تدابري  ف��ر���ض��ه��ا  ب���ع���د   ،2020
فحو�س  اإج��راء  خ�ضو�ضاً  �ضارمة 
الك�ضف عن املر�س على نطاق وا�ضع 
واإغالق حدودها ب�ضكل �ضبه كامل. 
وما زال البلد يواجه ب�ضكل متقطع 
طفرات وبائية حمدودة على غرار 
تلك التي ُر�ضدت يف الأيام الأخرية 
يف مقاطعة فوجيان يف ال�ضرق، مع 
اليوم.  يف  اإ�ضابة  خم�ضني  ت�ضجيل 
ج����راء  ال����وف����ي����ات  ع�����دد  زال  وم�����ا 
ك��وف��ي��د يف ال���ب���الد م�����ض��ت��ق��راً عند 
ال�����ض��ني يف  ب����داأت  4636 ح��ال��ة. 
املا�ضي تلقيح �ضكانها  العام  اأواخ��ر 
اإعطاوؤهما  يتّم  اأ�ضا�ضيني  بطعمني 
على ج��رع��ت��ني، ط��ّوره��م��ا خمتربا 

“�ضينوفاك” و”�ضينوفارم«.

 تايوان تخطط لزيادة الإنفاق 
الع�ضكري 9 مليارات دولر 

•• تايبه-رويرتز

اأم�س اخلمي�س  ت��اي��وان    اقرتحت 
زي������ادة الإن����ف����اق ال���دف���اع���ي 240 
 8.69( ت����اي����واين  دولر  م���ل���ي���ار 
مدى  على  اأم��ري��ك��ي(  دولر  مليار 
ال�����ض��ن��وات اخل��م�����س ال��ق��ادم��ة، مبا 
�ضواريخ  ع���ل���ى  الإن�����ف�����اق  ي�����ض��م��ل 
ج���دي���دة، يف ال���وق���ت ال����ذي اأك����دت 
فيه على احلاجة العاجلة لتطوير 
“تهديد  م���واج���ه���ة  يف  الأ����ض���ل���ح���ة 

خطري” من ال�ضني.
اإينج  ت�ضاي  تايوان  رئي�ضة  وجعلت 
امل�ضلحة  ال����ق����وات  حت���دي���ث  وي�����ن 
اأولوية،  الدفاعي  الإن��ف��اق  وزي���ادة 
خا�ضة مع زيادة ال�ضني �ضغوطها 
ال��ع�����ض��ك��ري��ة وال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة على 
اجل����زي����رة ال���ت���ي ت��ع��ت��ربه��ا اأر����ض���ا 

�ضينية “مقد�ضة«.
اأن يوافق الربملان  ول يزال يتعني 
على التمويل الإ�ضايف، الذي ياأتي 
مزمع  ع�ضكري  اإنفاق  على  ع��الوة 
دولر  م���ل���ي���ار   471.7 ب��ق��ي��م��ة 
ويتمتع   .2022 ل��ع��ام  ت���اي���واين 
حزب ت�ضاي احلاكم باأغلبية كبرية 
يف الربملان مما يعني �ضهولة اإقرار 

الإنفاق الإ�ضايف.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية “يف 
مواجهة التهديدات اخلطرية من 
العدو، يعكف جي�س البالد بن�ضاط 
الع�ضكري،  وال�ضتعداد  البناء  على 
وم��ن ال�����ض��روري ام��ت��الك القدرة 
على  واملعدات  الأ�ضلحة  اإنتاج  على 
ن��ط��اق وا���ض��ع و���ض��ري��ع خ��الل فرتة 

ق�ضرية«.

يف  بينغ”  ج��ني  �ضي  “فكر  تعليم 
املدر�ضة البتدائية، ومنع النجوم 

“املخنثني” من التلفزيون.
�ضيا�ضية  لي�ضت  ال�ضلطة  دواف��ع     
ب�����ض��اأن تباطوؤ  ق��ل��ق��ة  اإن���ه���ا  ف��ق��ط، 
ال�ضتهالك  وان��خ��ف��ا���س  ال��ن��م��و 
الطريق  “�ضتظل  ب�ضدة.  الأ�ضري 
يتم  اأن  ق���ب���ل  و����ض���ع���ب���ة  ط���وي���ل���ة 
الطبقات  ع��ل��ى  ال���ع���بء  ت��خ��ف��ي��ف 
ريت�ضارد  يحذر  حًقا”،  املتو�ضطة 
معهد  يف  ال��ب��اح��ث  م��اك��غ��ري��غ��ور، 
الأ�ضرتايل.  الأبحاث  مركز  لوي، 
و�ضيتطلب هذا اإ�ضالحات �ضخمة 
يف جمع وتخ�ضي�س املوارد العامة. 
الأ�ضهر  يف  الرئي�ضي،  ال�ضيء  لكن 
املقبلة، هو اإظهار اأن للبالد م�ضار، 
بالرئي�س  حتتفظ  اأن  يجب  واأن���ه 

نف�ضه .

ط 11 �ضبتمرب مل ُيعدم... ا�ضاألوا بايدن عن ال�ضبب خمِطّ

عدد املليارديرات يفوق الوليات املتحدة, وميلك 1 % من الأثرياء 30.6 % من الرثوة الوطنية

اأمام ات�ساع التفاوت الجتماعي

هل حًقا �ضيتجه احلزب ال�ضيوعي ال�ضيني اإىل الي�ضار...؟
يلّوح الرئي�ش �سي جني بينغ, الذي يتجه لولية ثالثة, بحلم »الرخاء امل�سرتك« مع تباطوؤ النمو

حتليل اخباري
نحو ولية ثالثة للرئي�س العمل من اجل تو�ضيع الطبقة الو�ضطى

فرن�ضا: جمل�ش الأمن »قلق« اإزاء �ضواريخ كوريا ال�ضمالية •• االأمم املتحدة -اأ ف ب

عقد جمل�س الأمن الدويل اجتماعا 
التجربة  مل��ن��اق�����ض��ة  م��غ��ل��ق��ا  ع���اج���ال 

ال�ضمالية  كوريا  اأجرتها  التي  الأخ��رية  البال�ضتية  ال�ضاروخية 
ماأ  وفق  كبريا”،  “تهديدا  املجل�س  يف  اأع�ضاء  دول  واعتربتها 

اأعلن ال�ضفري الفرن�ضي.
ببيان  ع��ادًة  تخرج  النوع  هذا  من  اجتماعات  كانت  ال�ضابق،  يف 
م�ضرتك لالأع�ضاء الأوروبيني يف جمل�س الأمن. وجاء اجتماع 

الأربعاء بدعوة من اإ�ضتونيا وفرن�ضا.
ريفيري  دو  نيكول  املتحدة  الأمم  لدى  الفرن�ضي  ال�ضفري  لكن 

اأكد اأن هناك توافقا بني املجموعة.
يف  م�ضيفا  التجارب”  ح�ضل،  م��ا  اإدان���ة  على  “اأجمعنا  وق���ال 

كوريا  ال�ضمالية:  ك��وري��ا  جل���ريان  وت��ه��دي��دا  ل��ل��ع��امل،  ت��ه��دي��دا 
اجلنوبية واليابان«. ومل يكن من املتوقع �ضدور بيان م�ضرتك 
عن جمل�س الأمن، كما قال. واأو�ضح “نتفهم متاما املخاوف يف 
ال�ضمالية على اللتزام وا�ضتئناف  هذه املنطقة ونح�س كوريا 

املحادثات«.
ويف بيان �ضدر عن لندن، دانت اخلارجية الربيطانية التجربة 
الدويل  الأمن  لقرارات جمل�س  “انتهاكا وا�ضحا”  واعتربتها 

و”تهديدا لل�ضلم والأمن الإقليميني«.
على  ال�ضمالية  ك��وري��ا  “نح�س  ال��ربي��ط��اين  ال��ب��ي��ان  واأ���ض��اف   

ت�ضريحات لعدد من ال�ضحافيني بعد الجتماع الذي ا�ضتغرق 
45 دقيقة “اجلميع قلق جدا اإزاء هذا الو�ضع«.

وا�ضح  انتهاك  اإن��ه  وال�ضالم،  لالأمن  كبري  تهديد  “اإنه  وتابع 
“�ضمن  اأن ال�ضواريخ �ضقطت  معلنا  لقرارات جمل�س الأمن” 

املنطقة القت�ضادية اخلال�ضة لليابان«.
�ضيا�ضي،  حل  �ضيا�ضي،  ح��وار  اإىل  نحتاج  “بالتاأكيد  اأن��ه  وراأى 
لكن ال�ضرط امل�ضبق هو التزام كوريا ال�ضمالية بقرارات جمل�س 

الأمن الدويل«. 
الأ�ضلحة،  انت�ضار  من  احلد  لنظام  “تهديدا  التجربة  واعترب 

المتناع عن مزيد من ال�ضتفزازات 
الوليات  م��ع  اإىل احل���وار  وال��ع��ودة 
واأطلقت كوريا اجلنوبية  املتحدة«. 
�ضاروخا  الأرب���ع���اء  ���ض��اب��ق  وق���ت  يف 
�ضاروخني  ال�ضمالية  كوريا  اأطلقت  فيما  غوا�ضة  من  بال�ضتيا 
بال�ضتيني من البحر، يف �ضباق ت�ضلح على ما يبدو بني الدولتني 
اللتني ل تزالن يف حالة حرب من الناحية التقنية. ول تخ�ضع 
اإطالق  اإج���راء جت���ارب  ع��ن  ل��ق��رارات متنعها  ك��وري��ا اجلنوبية 
املتحدة،  الأمم  يف  دبلوما�ضية  م�ضادر  وفق  بال�ضتية،  �ضواريخ 
على نقي�س كوريا ال�ضمالية التي ترزح حتت عدد من العقوبات 
القت�ضادية ال�ضارمة خ�ضو�ضا منذ 2017، اإذ ي�ضعى املجتمع 
البال�ضتية  لالأ�ضلحة  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  ب��رام��ج  م��ن  للحد  ال����دويل 

والنووية.
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عربي ودويل

�ست تو�سيات
 لبقية التحقيق

   اأنا اأحد اخلرباء الذين �ضافروا 
اإىل ووهان يف بداية العام كطرف 
ال�ضحة  م���ن���ظ���م���ة  حت���ق���ي���ق  يف 
اإىل ت�ضليط  الذي يهدف  العاملية 
ال�ضوء على م�ضاألة اأ�ضل فريو�س 
الأدلة  اأن  وج��دن��ا   .2- ال�ضار�س 
اأن  اإىل  ب��و���ض��وح  ت�����ض��ري  امل��ت��اح��ة 
الوباء بداأ نتيجة انتقال فريو�س 
النتقال  اأي  املن�ضاأ”،  “حيواين 

من احليوانات اإىل الإن�ضان.
ُن�ضر  نتج عن حتقيقنا تقرير،     
فيه  ق��دم��ن��ا   ،2021 م��ار���س  يف 
عدة تو�ضيات ملزيد العمل للنظر 

فيها. 
ال�ضروع يف  امللح الآن  واأ�ضبح من 
التي  العلمية  الدرا�ضات  ت�ضميم 

�ضت�ضمح بتنفيذها بنجاح.
مع  ن�ضرنا  اأغ�����ض��ط�����س،   25 يف     
التقرير،  لهذا  اآخرين  حمررين 
مقاًل يف جملة نيت�ضر دفاعا عن 

هذا الجتاه.
 ن��ح��ن ن��ه��در وق���ًت���ا ث��م��ي��ًن��ا ميكن 
خطوط  �ضتة  لتعميق  تكري�ضه 
املزيد  م��ع��رف��ة  اأج����ل  م��ن  بحثية 
ع�����ن اأ������ض�����ل ف�����ريو������س ك�����ورون�����ا. 
اأنها  ال��ت��ي نعتقد  امل��ج��الت،  ه��ذه 

اأولويات، هي كما يلي:
• درا�ضات التتبع الإ�ضافية ، بناًء 
على التقارير الأولية التي اأ�ضارت 

للمر�س.
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  التحقيقات   •
حتليل الأج�ضام امل�ضادة اخلا�ضة 
طورها  التي  �ضار�س-كوف-2  ب��� 
املر�ضى الذين يعي�ضون يف املناطق 
التي حدثت فيها احلالت الأوىل 

ل� كوفيد-19. 
ه�����ذه ال��ن��ق��ط��ة م���ه���م���ة، لأن������ه يف 
)منها  ال����ب����ل����دان  م����ن  ال���ع���دي���د 
اإيطاليا وفرن�ضا واإ�ضبانيا واململكة 
التي  الأدل����ة  اأن  ت��ب��ني  امل��ت��ح��دة(، 
الكت�ضاف  ح��الت  �ضتدعم  كانت 

اإىل  ه����وؤلء  وت��و���ض��ل  م�ضتقلني، 
الواردة  ا�ضتنتاجات مماثلة لتلك 
يف وثيقة منظمة ال�ضحة العاملية، 

وهي:
اخل���������ّزان  حت�����دي�����د  ي����ت����م  مل   •

الطبيعي ل� �ضار�س-كوف-2 ؛
• رمب���ا مل ي��ت��م اخ��ت��ب��ار الأن����واع 
اأي  يف  اأو  ال�ضني  )يف  الرئي�ضية 

مكان اآخر(.
• هناك اأدل��ة علمية قوية تدعم 

اأ�ضل الوباء احليواين املن�ضاأ.

خطوة اإىل الأمام, 
خطوة اإىل اجلانب ...

   رغم اأنه ل ميكن ا�ضتبعاد احتمال 
وقوع حادث خمترب متاًما، اإل اأنه 
للتوا�ضل  بالنظر  ج��ًدا،  م�ضتبعد 
الإن�����ض��ان واحليوان  ب��ني  امل��ت��ك��رر 
جتارة  يف  بانتظام  ي��ح��دث  ال���ذي 

احليوانات الربية.
   ومع ذلك، فاإن فر�ضية فريو�س 
ل  املخترب  م��ن  املت�ضرب  ك��ورون��ا 
تزال تثري اهتمام و�ضائل الإعالم، 
وهذه   ... امل��ت��اح��ة  الأدل������ة  رغ����م 
منها  اأك���رث  �ضيا�ضية  امل��ن��اق�����ض��ات، 
التعاون  تبطئ  زال���ت  م��ا  علمية، 
واحل�����������ض�����ول ع����ل����ى الت����ف����اق����ات 
بالدرا�ضات  ل��ل��ن��ه��و���س  ال���الزم���ة 
الثانية  امل��رح��ل��ة  تقت�ضيها  ال��ت��ي 
ال�ضحة  م��ن��ظ��م��ة  ت���ق���ري���ر  م����ن 

العاملية.
العاملية  ال�ضحة  منظمة  دع��ت     
اإىل اإن�ضاء جلنة جديدة لالإ�ضراف 
حول  امل�ضتقبلية  ال��درا���ض��ات  على 
اأ���ض��ول ف��ريو���س ك��ورون��ا �ضار�س-
جديرة  امل��ب��ادرة  وه���ذه  كوف-2. 
بالت�ضبب  تخاطر  لكنها  بالثناء، 
يف مزيد من التاأخري يف الربجمة 

املت�ضورة للدرا�ضات املذكورة ...
عامل ميكروبيولوجي اأ�سرتايل 
واأ�ستاذ �سريري يف طب املناعة 

والأمرا�ش املعدية يف كلية 
الطب بجامعة �سيدين.

امل���ب���ك���ر ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا غري 
حا�ضمة؛

• م�������ض���وح���ات ال��ت��ت��ب��ع ال���ت���ي مت 
التي  امل��ج��م��وع��ات  يف  اإج�����راوؤه�����ا 
تربية  مب�������زارع  ع��الق��������������ات  ل���ه���ا 
احل���ي���وان���ات ال���ربي���ة ال��ت��ي زودت 

اأ�ضواق ووهان ؛
لتقييم  امل�����ض��م��م��ة  ال���درا����ض���ات   •
احليوانات  متثلها  التي  املخاطر 
امل�����ض��ي��ف��ة امل��ح��ت��م��ل��ة. مي��ك��ن اأن 
)مثل  الأ���ض��ا���ض��ي  امل�ضيف  ي��ك��ون 
اخلفافي�س( اأو امل�ضيفات الثانوية، 
اأو احليوانات التي كان من املمكن 

اأن تلعب دور املعززات؛
• التحليالت التف�ضيلية لعوامل 
 ، امل��ب��ك��ر  امل��ر���س  لتف�ضي  اخل��ط��ر 

اأينما حدثت.
ذا  ج���دي���د  خ��ي��ط  اأي  م��ت��اب��ع��ة   •

م�ضداقية.

�سباق مع الزمن جار
  ال��وق��ت ه��و اجل��وه��ر يف جدوى 
ب���ع�������س ه������ذه ال�����درا������ض�����ات. من 
اأن  امل��ث��ال،  �ضبيل  ع��ل��ى  امل���ع���روف، 
الأج�������ض���ام امل�������ض���ادة ل���� ���ض��ار���س-

كوف-2 تظهر بعد حوايل اأ�ضبوع 
بالفريو�س  ال�ضخ�س  اإ�ضابة  من 

وتعافيه، اأو بعد التطعيم.
مبرور  يتناق�س  تركيزهم  لكن 
املاأخوذة  العينات  -حتليل  الوقت 
الذين  الأ����ض���خ���ا����س  م����ن  الآن 

اكراهات امليدان
   م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، يف ووه����ان، 
اأغ����ل����ق����ت ال����ع����دي����د م�����ن م������زارع 
احل��ي��وان��ات ال��ربي��ة اأب��واب��ه��ا بعد 
دون  ع��ادة  الأويل،  املر�س  تف�ضي 

اأي مراقبة.
والب�ضر  احل���ي���وان���ات  ت�����وّزع  م���ع   
ال����ن����اجت ع����ن ذل������ك، اأ����ض���ب���ح من 
العثور  م��ت��زاي��د  ب�ضكل  ال�����ض��ع��ب 
ب���ي���ول���وج���ي يف هذا  دل���ي���ل  ع���ل���ى 
املبكر  لالنت�ضار  ذاك  او  اجل��ان��ب 

لفريو�س كورونا.
   وحل�����ض��ن احل����ظ، ل ي����زال من 
التحليالت.  بع�س  اإج��راء  املمكن 
من بينها مراجعة درا�ضات احلالة 
املتربعني  ودرا������ض�����ات  الأول�����ي�����ة، 
بالدم يف ووه��ان وامل��دن ال�ضينية 
جميع  يف  )وك�����ذل�����ك  الأخ���������رى 
اكت�ضاف  فيها  مت  ال��ت��ي  الأم��اك��ن 

اجلينوم الفريو�ضي مبكًرا(.
التق�دم  حت��ل��ي�����ل  امل��ه��������م  م����ن     
التي  ال��درا���ض�����ات  ه���ذه  ن��ت��ائ��ج  اأو 
اأج�������راه���������������ا خ�����������رباء حم���ل���ي���ون 
ودوليون، ولكن مل يتم حتى الآن 
الن���وع  به���ذا  ت�ض��������مح  اآلية  و�ضع 

من التحقق.
تقرير  ون�������ض���ر  م����ار�����س  م���ن���ذ     
ظهرت  العاملية،  ال�ضحة  منظمة 
ع���ن���ا����ض���ر ج�����دي�����دة. ه�������ذه، مثل 
تقريرنا،  يف  ال������واردة  ال��ب��ي��ان��ات 
علماء  قبل  م��ن  مراجعتها  مت��ت 

خرباء منظمة ال�ضحة العاملية يف ال�ضني �ضباق �ضد ال�ضاعة ملعرفة احلقيقة

لي�س من ال�ضهل دائًما الو�ضول اإىل املعطيات

خمترب ووهان ا على العينات القدمية املحفوظة ل يزال من املمكن اإجراء العديد من التحليالت على ال�ضكان، ولكن اأي�ضً

ميكن  بالفريو�س،  الإ�ضابة  بعد 
الأج�ضام  من  جمموعة  اكت�ضاف 
امل�������ض���ادة اخل���ا����ض���ة ب����� ����ض���ار����س-

بروتني  ���ض��د  امل��وج��ه��ة  كوف-2، 
�ضبايك اأو �ضد الربوتني النووي، 
برتكيزات  م���ت���ف���اوت���ة،  ل���ف���رتات 
خم���ت���ل���ف���ة، ووف������ًق������ا ل����ل����ق����درات 
املتفاوتة لتحييد فريو�س كورونا 
ا. ويف حال التطعيم، اعتماًدا  اأي�ضً
ع��ل��ى ال���ل���ق���اح امل�����ض��ت��خ��دم، ميكن 
امل�ضادة  الأج�ضام  اكت�ضاف  فقط 

اأو   2019 دي�ضمرب  يف  اأ���ض��ي��ب��وا 
ح��ت��ى ق��ب��ل ذل���ك، ق��د ي��ك��ون اأكرث 
����ض���ع���وب���ة، ول������ن ت��ت��ح�����ض��ن ه���ذه 

امل�ضكلة مع مرور الوقت.
الأج�ضام  حتليل  على  العتماد    
امل�ضادة املوجودة يف عموم ال�ضكان 
للتمييز بني التطعيم اأو العدوى 
الثانوية  ال��ع��دوى  اأو  الطبيعية 
ال���ع���دوى  ح���دث���ت  اإذا  )خ���ا����ض���ة 
ميثل   )2019 ع�����ام  الأول�����ي�����ة 
املثال،  �ضبيل  على  ا.  اأي�ضً م�ضكلة 

املختربية  التقنيات  ب�ضاأن  اتفاق 
امل�ضلية  الدرا�ضات  امل�ضتخدمة يف 
ب�ضاأن  وك����ذل����ك  واجل���ي���ن���وم���ي���ة، 
الو�ضول اإىل العينات وم�ضاركتها 
املوافقة  م�����ض��ائ��ل  م���راع���اة  )م����ع 
ي�ضتغرق  اخل�ضو�ضية(  واح��رتام 

وقًتا.
وقًتا  ���ا  اأي�������ضً الأم������ر  وي��ت��ط��ل��ب    
ولكل  ال��ت��م��وي��ل.  ع��ل��ى  للح�ضول 
ه���ذه الأ����ض���ب���اب، ال��وق��ت م����ورد ل 

ميكننا اأن ن�ضيعه.

لربوتني �ضبايك، والتي تنخف�س 
ا مبرور الوقت. اأي�ضً

��ا وجود  اأي�����ضً    م���ن ال�������ض���روري 
الك�ضف  طرق  ب�ضاأن  دويل  اإجماع 
امل�ضتخدمة يف املخترب. يف الأ�ضهر 
الخ����ت����الف����ات  اأدت  الأخ������������رية، 
التحليل  ب�������روت�������وك�������ولت  يف 
حول  مناق�ضات  اإىل  امل�ضتخدمة 
ج���ودة ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي مت جمعها 
العامل.  م��ن  خمتلفة  اأج�����زاء  يف 
وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن ال��ت��و���ض��ل اإىل 

الوقت مورد ل ميكن هدره:

قريًبا �ضيفوت الأوان لكت�ضاف اأ�ضول كوفيد-19...!

يتطلب التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن التقنيات 
املعملية التي �ســـيتم تنفيذها وقًتا طوياًل

نحن نهدر وقًتا ثميًنا ميكن 
تكري�ضه لتعميق �ضتة خطوط بحثية

املناق�سات, �سيا�سية اأكرث منها علمية, 
تبطئ التعاون للنهو�ش بالدرا�سات املطلوبة 

كلما مر الوقت, قّلت قدرة اخلرباء على حتديد الأ�ضول البيولوجية للفريو�ش

ل تزال فر�ضية حادث املخترب �ضائعة جًدا يف و�ضائل الإعالم, ومع ذلك, فهي لي�ضت الأكرث تاأييدا علمًيا

•• الفجر -دومينيك دواير –ترجمة خرية ال�شيباين

م�ضتمر  ال��ف��ريو���س  بانت�ضار  �ضمحت  ال��ت��ي  الأ���ض��ب��اب  يف  التحقيق     
البيانات  جمع  وق��ت  بالقلق:  اخل���رباء  ي�ضعر  ذل���ك،  وم��ع  ب�ضعوبة. 

البيولوجية ينفد.
اأكرب  يف  كوفيد-19،  ف��ريو���س  �ضار�س-كوف-2،  ف��ريو���س  ت�ضبب     

اأم���ر بالغ  جائحة يف امل��ائ��ة ع��ام الخ����رية. ل��ذل��ك، ف���اإن فهم اأ���ض��ول��ه 
الأهمية لتو�ضيح ما حدث يف نهاية عام 2019 -وال�ضتعداد للوباء 

الفريو�ضي التايل.
    ت�ضتغرق الدرا�ضات من هذا النوع وقًتا، وتتطلب التنظيم والتعاون. 
عالوة على ذلك، يجب ال�ضرت�ضاد باملبادئ العلمية، ولي�س بدوافع اأو 
مواقف �ضيا�ضية. ومع ذلك، ولأ�ضباب خمتلفة، فقد ا�ضتغرق التحقيق 
اجلاري يف اأ�ضل فريو�س �ضار�س-كوف-2 وقًتا طوياًل: مت الإبالغ عن 

اأكرث  اأي منذ   ،2019 دي�ضمرب  ال�ضني،  ووه��ان،  الأوىل يف  احل��الت 
 24 من ع�ضرين �ضهًرا.    وكما تناقلت و�ضائل الإع��الم املختلفة، يف 
اأغ�ضط�س، اأحالت وكالت املخابرات الأمريكية اإىل الرئي�س جو بايدن 
لهذا  ملخ�س  عن  ال�ضرية  رفع  “مت  الوباء.  ظهور  يف  اأبحاثها  نتائج 

العمل ون�ضر بعد ب�ضعة اأيام«.
اأولية ُن�ضرت يف �ضحيفة نيويورك تاميز، مل يتمكن     ووفًقا لرواية 
بنتيجة  الفريو�س  انت�ضار  اإذا كان  الآن من حتديد ما  التحقيق حتى 

حادث يف خمترب، اأو انطلق من ظهور طبيعي ينطوي على املرور من 
احليوان اإىل الب�ضر.

   واإذا ظلت اإمكانية حدوث ت�ضرب من املخترب و�ضيلة يجب ا�ضتك�ضافها 
عن  النتباه  ت�ضرف  اأن  ينبغي  علمًيا(، فال  اإثباتها  اإمكانية  )ب�ضرط 
اأن  يجب  حالًيا،  املتاحة  البيانات  على  بناًء  التي،  الأخ��رى  الفر�ضية 
ت�ضتنفر معظم طاقتنا. يف الواقع، كّلما مّر الوقت، قلت قدرة اخلرباء 

على حتديد الأ�ضول البيولوجية للفريو�س.
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العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ار�ص الفراعنة ملقاولت النجارة امل�شلحة  
جزئي  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003304/ 

اإىل املحكوم عليه : اأر�س الفراعنة ملقاولت النجارة امل�ضلحة 
العنوان : ال�ضارقة الريموك �ضارع ال�ضتقالل �ضقة رقم 3 ملك عي�ضى حممد و�ضركاه 0557050418

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ ال�ضحات ابراهيم الد�ضوقي علي - اجلن�ضية : م�ضري  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 15095 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد طه كوندوبارامبيل كمو   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003252/ 

اإىل املحكوم عليه :  حممد طه كوندوبارامبيل كمو   
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ حممد �ضعيد �ضامل اجلعيدي احل�ضرمي  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 23210 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كمران ممتاز ممتاز علي   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000128/ 

اإىل املحكوم عليه :  كمران ممتاز ممتاز علي 
العنوان : ال�ضارقة - رقم املوحد : 156542719 - يوجد طلب حتري : الهاتف : 0544514406 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضركة اخلليج لل�ضناعات التحويلية - ذ م م  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 68412 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
)كلي(  مدين   AJCAPCICIV2021 /0000852 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ضتاأنف �ضده :  �ضركة اجلزيرة الوىل للعقارات - ذ م م 

عنوانه : دبي �ضارع ال�ضيخ زايد حمطة بنك اخلليج الأول جممع الذهب والملا�س الطابق الثاين 
مكتب 202  - ليكن معلوما لديك اأن امل�ضتاأنف : الغامن للعقارات - ذ م م 

قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000852/
)كلي( مدين  املدنية  الإ�ضتئنافية  املحكمة   AJCAPCICIV2021

فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ضاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �ضباحا   9.00 ال�ضاعة   2021/11/8 املوافق 

ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
عمر را�شد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
)كلي(  مدين   AJCAPCICIV2021 /0000852 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ضتاأنف �ضده :  كانرتي�ضايد تاوزر ليمتد فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي الق�ضي�س بناية املزنة مكتب 116 هاتف 042610011
ليكن معلوما لديك اأن امل�ضتاأنف : الغامن للعقارات - ذ م م 

قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000852/
)كلي( مدين  املدنية  الإ�ضتئنافية  املحكمة   AJCAPCICIV2021

فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ضاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �ضباحا   9.00 ال�ضاعة   2021/11/8 املوافق 

ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
عمر را�شد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003044 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد نا�ضر عبدالفتاح ب�ضيم  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة اجلرف - هاين مول - مبنى ام 4 رقم 10526 - 

�ضقة رقم 1110 رقم مكاين 2066228701  
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/9/30 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�ضفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�ضر  تاريخ  ايام من  ع�ضرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/9/16 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      
اإميان اأحمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003051 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبداهلل را�ضد ابراهيم عبيد الكعبي  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة اجلرف - بناية رقم 68148 - �ضقة رقم 287 

رقم مكاين 2158743201  
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/10/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�ضفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�ضر  تاريخ  ايام من  ع�ضرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/9/16 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      
اإميان اأحمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - املامون ملقاولت النجارة امل�شلحة  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003052/ 

اإىل املحكوم عليه : املامون ملقاولت النجارة امل�ضلحة 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ اف�ضلى خان خيال كل   - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم ب-طلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد  ومبا 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 

درهم  40661
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/5782 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهما / 1- نور احل�ضن تنوير عبدالغفور ب�ضفته كفيل �ضامن ملديونية 
نور امل�ضتقبل للمقاولت - �س ذ م م  2-نور امل�ضتقبل للمقاولت - �س ذ م م - جمهول 

حمل القامة - مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك امل�ضرق )�ضركة م�ضاهمة عامة(  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)491011.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1076 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- اياز دزهان 2-  فيكتوريا دزهان- جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�ض�ضة عقار  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )393،640 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد 

التام.  
قاعة  يف  �ضباحا   9.30 ال�ضاعة   2021/9/27 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/1078 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- دامري فايزولني  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�ض�ضة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )194،547 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد 

التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
قاعة  يف  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة   2021/9/20 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1037 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد خمتار حممد انور �ضاه  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�ض�ضة عقار  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )406،020 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد 

التام. و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
قاعة  يف  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة   2021/9/22 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1074 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ابور �ضينيكوف 2- ك�ضينيا �ضينيكوفا  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�ض�ضة عقار  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )381،740 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد 

التام.  
قاعة  يف  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة   2021/9/19 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1073 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- اندرية بيلوف  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�ض�ضة عقار  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   211،805(
املطالبة وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2021/9/22 
ال�ضاعة 9.00 �ضباحا يف مكتب اإدارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اعالن بالن�شر        

 3315/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد حممد علي احمد حممد   - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : بنك ابوظبي التجاري )بنك الإحتاد الوطني �ضابقا( 

ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل��دع��ي ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ وق���دره 
)2012317.42 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
قاعة  يف  �ضباحا   9.30 ال�ضاعة   2021/9/21 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 615/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187  
مو�ضوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 158 ل�ضنة 2020 ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )432،450 

درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقارات عجمان )عقار(  

/ هاتف   9 رق���م  امل��ي��زان��ني مكتب   - الع��م��ال  ب��ن��اي��ة نقطة   - بور�ضعيد  امل��ط��ار منطقة  ���ض��ارع   - دب���ي  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه 
 3244594826 مكاين   EXECUTION1@OMALC.AE الكرتوين  بريد   0504643947

املطلوب اإعالنه :  علي بن �ضالح بن ها�ضم ال�ضلمان  - �ضفته : منفذ �ضده   
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 432450 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ضاملة الر�ضوم وامل�ضاريف. 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7742(

رقم املحرر 2021/1/166837
املنذر : �ضركة الدانوب مواد البناء �س.ذ.م.م 

املنذر اإليه : بال حدود لتجارة الو�ضائل و الدوات العالنية ذ.م.م
املو�ضوع : اإنذار بالتكليف بالوفاء

اأوًل: املنذرة هي فرع ل�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة تبا�ضر ن�ضاطها يف جمال جتارة مواد البناء ، وتتخذ من اإمارة دبي 
التنمية القت�ضادية بدبي.  دائرة  التجارية رقم )812123( �ضادرة عن  بالرخ�ضة  التجاري  ن�ضاطها  مقرا ملزاولة 
اإليها الأوىل هي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة تبا�ضر ن�ضاطها يف جتارة الو�ضائل و الدوات الإعالنية و  ثانياً: املنذر 
جتارة املواد الغذائية. ثالثاً: تر�ضد بذمة املنذر اليها ل�ضالح املنذرة مبلغا وقدره 34،475،00 )اربعة و ثالثون الفا 
و اربعمائة و خم�ضة و�ضبعون درهما(. رابعاً :حيث انه و لتاريخه مل تبادر املنذر اليها ب�ضداد املبلغ املرت�ضد بذمتها 

ل�ضالح املنذرة والبالغ قدره 34،475،00 اربعة و ثالثون الفا اأربعمائة خم�ضة و �ضبعون درهما 
عليه ، فاإن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليها بالوفاء باملبلغ املرت�ضد بذمتها والبالغ قيمته 34،475،00 
)اربعة و ثالثون الف و اربعمائة و خم�ضة و �ضبعون درهما( خالل خم�ضة اأيام من تاريخ ت�ضلمهم لهذا الإنذار حتت 

طائلة اإتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�ضوم الق�ضائية وامل�ضاريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/1087 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- انا �ضيفكوفا  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�ض�ضة عقار  

امل��دع��ي عليه مببلغ  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   220،615( وق��دره 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ض��داد  املطالبة وحتى  م��ن 
2021/10/12 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   

)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0002904 يف  الدعوى رقم
اإىل:املحكوم عليه ا�ضماعيل ح�ضن نور ، العنوان: 826159

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/04/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله

العقارات  ملوؤ�ض�ضة  ال��ق��ان��وين  اخل��ل��ف   – )ع��ق��ار(  ع��ج��م��ان  ع��ق��ارات  موؤ�ض�ضة  ل�ضالح 
ال�ضتثمارية،  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي 
درهم  الف  و�ضبعني  واربعة  و�ضبعمائة  الف  )اربعمائة   )400،774( مبلغ  للمدعية 
حتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بن�ضبة  املبلغ  ه��ذا  عن  القانونية  والفائدة 

ال�ضداد التام والر�ضوم وخم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
اليوم  القانونية -----30-- يوما اعتبارا من  املدة   حكما  قابال لال�ضتئناف خالل 

التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
�ضركة /كيو اينوفي�ضن منطقة حرة  )ذ م م( )رخ�ضة رقم 91685(  والكائنة ب���� املقر رقم 128 
دولة   ، دب��ي   ،  377310 ���س ب   ، املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  دب��ي،   16 املبنى   01 الطابق 
املذكورة  ال�ضركة   ، ترغب هذه  للتطوير  دبي  �ضلطة  واملرخ�ضة لدى   ، املتحدة  العربية  الإم��ارات 
يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 
2021/9/14 ب�ضاأن اغالق وحل ال�ضركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر 
هذا  تاريخ  من  يوما   45 خ��الل  املطالبات  ه��ذه  تقدمي  عليه  مواجهتها  فى  مطالبات  اى  ولديه 

العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب : كيو اينوفي�ضن منطقة حرة  )ذ م م(
ال�ضيد / امتياز احل�ضن جافيد 

اإ�ضم ال�ضركة : ابي حما�ضب قانوين  
�س ب : 377310  

دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 4411036 55 971+ 

info@aabica.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

 يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : حممد عبداهلل حممدعبدالرحمن الزعابي - اجلن�ضية : الإمارات. 

اإىل الطرف الثاين : نا�ضر علي نا�ضر مبارك ال�ضويدي - اجلن�ضية : الإمارات.
بال�ضم التجاري )كافترييا رقاق اخلليج( ن�ضاط الرخ�ضة )بيع الوجبات اخلفيفة 

)كافترييا(( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة مهنية 
رقم 603880 ال�ضادرة بتاريخ 2009/12/29

 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل

بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
يف ال�شتئناف رقم 44/2021 جتاري 

 اإىل امل�ضتاأنف �ض�ده الثالث/ حممد حممد اأحمد الطوخي - م�ضري اجلن�ضية
حممد  احمد  ع��ب��داهلل   / امل�ضتاأنف  م�ن  املق�دم  ال�ضتئناف  ب��اأن  نعلمكم 
املكحويل احلمادي  ب�ضاأن احلكم ال�ضادر يف الدع�وى رقم 20/2021 
املوافق  الثنني  ي��وم  جل�ضة  لنظره  حت��دد  قد  خورفكان.  جزئي  جت��اري 
حمكمة  مبقر  �ضباحا  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة   27/09/2021
من  اأو  باحل�ضور  مكلفون  فاأنتم  لذا  ال�ضتئنافية.  الحتادية  خورفكان 
ميثلكم قانونا، ويف حالة غيابكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر نظر ال�ضتئناف 

وفقا لأحك�ام القان�ون.
امل�شت�شار / عبداهلل �شليمـان ال�شالمـي
رئي�ص حمكمة خورفكان الحتادية ال�شتئنافية

        دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية الإ�شتئنافية

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 240
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : �ضاجناى كومار �ضاين، اجلن�ضية الهند يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ضته البالغه 100 و ذلك اىل ال�ضيد : �ضوجيت كومار �ضاهنى ناجدو بر�ضاد �ضاهنى، 
اجلن�ضية الهند يف الرخ�ضة )احلديقه املبهجه ملقاولت النجارة امل�ضلحه( والتي تاأ�ض�ضت باأم�ارة 

ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )770550( ال�ضادرة من دائرة التنميه القت�ضادية ،
2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 241

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : جمال فاداكيل بن امد، اجلن�ضية الهند يرغب يف البيع 
عبداهلل   : ال�ضيد  اىل  وذلك   %100 50% كامل ح�ضته البالغة  والتنازل عن ن�ضبة 
باأم�ارة  تاأ�ض�ضت  والتي  باملا(  )كافترييا  الرخ�ضة  يف  الهند  اجلن�ضية  موفاكاتو،  كوتى 

ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )212913( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
الت�ضديق   للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب  �ضان  يف 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�ضار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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عربي ودويل

•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�شيباين
   عاد مهرجان متحف املرتوبوليتان للفنون, الذي يجمع جنوًما عامليني والربجوازية العليا الأمريكية كل عام 
منذ عام 1948, هذا الأ�سبوع بعد عامني ون�سف من الغياب ب�سبب الأزمة ال�سحية. ولئن جرت العادة اأن يتم 

تنظيمه يف اأول يوم اثنني من �سهر مايو, فان قدا�ش الأزياء ُعقد يف 13 �سبتمرب.
اأبرز ال�سخ�سيات للوقوف وال�ستعرا�ش  اآنا وينتور, رئي�سة حترير جملة فوغ,  2021, دعت  اإ�سدار عام     يف 
اأمام عد�سة امل�سورين. لكن رغم وجود كيم كاردا�سيان اأو ليل نا�ش اإك�ش اأو ليلي روز ديب اأو جينيفر لوبيز, فاإن 

األك�ساندريا اأوكا�سيو كورتيز النائب الدميقراطية عن ولية نيويورك هي التي لفتت الأنظار.
    مرتدية ف�ستاًنا اأبي�ش ملت�سقا باجل�سم حيث ُكتب باللون الأحمر وبالبنط العري�ش, “افر�سوا ال�سرائب على 

اأثارت ال�سابة املنتخبة �سجة على مواقع التوا�سل الجتماعي ويف ال�سحافة. الأغنياء”, 

بوتني يقر بوجود »ع�ضرات« امل�ضابني بكوفيد يف اأو�ضاطه 
يف ال���دائ���رة امل��ق��رب��ة م��ن��ه م��ن��ذ ب���دء ال���وب���اء. واأ����ض���اف بي�ضكوف اأن بني 
واآخرون  الرئي�س  “حماية”  يوؤمن  البع�س  كان  امل�ضابني،  الأ�ضخا�س 
مكلفون جوانب من “حياته اليومية” بدون مزيد من التو�ضيح. واأكد 
يف املقابل اأنه لي�س على علم بوجود “اي حالة خطرية” م�ضريا اىل ان 

كل الذين يعملون مع بوتني ملقحون عمليا.
الرئي�س  ان  كما  يتاأثر  مل  الكرملني  عمل  اإن  بي�ضكوف  دمي��رتي  وق��ال 

“يعمل ب�ضكل معتاد” من مقره يف �ضواحي مو�ضكو.
وكان بوتني اأعلن الثالثاء اأنه دخل يف حجر �ضحي لنه كان على توا�ضل 

“ب�ضكل مقرب جدا” مع م�ضاعد له اأ�ضيب باملر�س رغم تلقيه اللقاح.
وبوتني الذي تلقى لقاح �ضبوتنيك-يف امل�ضاد للفريو�س منذ حواىل �ضتة 
اأ�ضهر، قال اآنذاك اإنه “ياأمل بان ي�ضري كل �ضيء كما يجب” وان يثبت 

هذا اللقاح “فعليا م�ضتواه العايل من احلماية«.

•• مو�شكو-اأ ف ب

ع�ضرات  اأن  اخلمي�س  اأم�����س  بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�ضي  الرئي�س  ك�ضف 
ما  امل�ضتجد،  كورونا  بفريو�س  اإ�ضابتهم  ثبتت  اأو�ضاطه  يف  الأ�ضخا�س 
التي  ال�ضعوبات  يثبت  اإع��الن  يف  �ضحي،  حلجر  اخل�ضوع  على  اأج��ربه 

تواجهها رو�ضيا يف احلّد من تف�ضي الوباء.
واأو�ضح الكرملني اأن املعنيني هم خ�ضو�ضا من اأفراد احلر�س ال�ضخ�ضي 
ملنظمة  اجتماع  انعقاد  خ��الل  ت�ضريحات  يف  وق��ال  ال��رو���ض��ي.  للرئي�س 
“يف  الفيديو  عرب  طاجيك�ضتان،  عا�ضمة  يف  اجلماعي  الأم��ن  معاهدة 
اأُ�ضيبوا  الأ�ضخا�س  اثنني بل ع�ضرات  اأو  اأو�ضاطي، لي�س جمرد �ضخ�س 
يف  دو�ضانبي  اإىل  زياتي  لإلغاء  “ا�ضطررت  واأ�ضاف  كورونا«.  بفريو�س 

اللحظة الأخرية، واأنا اآ�ضف فعليا لذلك«.
عاما(   68( ب��وت��ني  با�ضم  ال��ن��اط��ق  بي�ضكوف  دمي���رتي  ق��ال  جهته  م��ن 
اأن يبقى  الرو�ضي يجب  الرئي�س  اإن  اآذار/م��ار���س،  اللقاح يف  الذي تلقى 
امل�ضبوقة  ال��ب��وؤرة غري  ه��ذه  ب�ضبب  الأق��ل  اإ�ضايف على  لأ�ضبوع  العزل  يف 

الرو�ضي  الرئي�س  م��ن  املقربة  ال��دائ��رة  اىل  الإ���ض��اب��ات  و���ض��ول  ويثبت 
عملية  بني  ال��وب��اء،  على  الق�ضاء  يف  مو�ضكو  تواجهها  التي  ال�ضعوبات 
التلقيح التي تراوح مكانها وعدم اللتزام ب�ضكل م�ضدد بقواعد التباعد 
الجتماعي وو�ضع الكمامات. ورو�ضيا هي اإحدى دول العامل التي ت�ضبب 
فيها الوباء باأكرب عدد من الوفيات، يف ظاهرة ت�ضارعت مع عدم تلقي 
ال�ضلطات.  حيال  ارتيابهم  ب�ضبب  البالد  يف  املنتجة  اللقاحات  الرو�س 

تنت�ضر يف البالد ب�ضكل خا�س املتحورة دلتا منذ حزيران/يونيو.
األف رو�ضي توفوا   350 اأن حوايل  وذك��رت وكالة الح�ضاءات رو�ضتات 

بكوفيد-19 حتى نهاية متوز/يوليو 2021.
واأظهر اإح�ضاء اعده موقع غوغوف اأن %27،3 فقط من الرو�س تلقوا 

اللقاح بالكامل حتى الآن منذ كانون الأول/دي�ضمرب 2020.
تلقيح  ه��دف  اأرب��ع��ة لقاحات وطنية، ح��دد  ال��ذي لديه  الكرملني  وك��ان 

امل�ضجعة،  الدعاية  رغ��م  اأيلول/�ضبتمرب.  بحلول  ال�ضكان  م��ن   60%
التي  الدرا�ضات  رغم  الت�ضدير  يف  �ضعوبات  �ضبوتنيك-يف  لقاح  يواجه 
منظمة  م��ن  ترخي�ضا  الآن  حتى  ينل  مل  اللقاح  فهذا  فاعليته.  ت��وؤك��د 

ال�ضحة العاملية ول من الحتاد الأوروبي.
الأربعاء  نيبنزيا  فا�ضيلي  املتحدة  الأمم  ل��دى  ال��رو���ض��ي  ال�ضفري  ن��دد 
بالتلقيح الإلزامي من اأجل الو�ضول اىل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
ا�ضتثناء �ضبوتنيك-يف  اأيلول/�ضبتمرب مع   27 21 اىل  التي تعقد من 

من اللقاحات امل�ضموح بها، باعتباره “متييزيا ب�ضكل وا�ضح«.
اإل يف الآون��ة الأخ��رية ن�ضاطاته العامة، حيث كانت  مل ي�ضتاأنف بوتني 

حتيط به اجراءات م�ضددة لتجنيبه اأية اإ�ضابة.
وقبل ان يعلن دخوله يف حجر �ضحي، ا�ضتقبل بوتني الثنني يف مو�ضكو 
الباراملبيني  الريا�ضيني  م��ن  والعديد  الأ���ض��د  ب�ضار  ال�ضوري  الرئي�س 
عرب  لقاءاته  غالبية  عقد  اأ�ضابيع،  ب�ضعة  قبل  طوكيو.  من  العائدين 
بهم  يلتقي  اأن  ميكن  الذين  الأ�ضخا�س  كل  على  يتعني  وك��ان  الفيديو 

اخل�ضوع لفرتة عزل من 14 يوما.

حجبت جميع جنوم ال�سهرة

ال�ضكندريا اأوكا�ضيو كورتيز اأجمل من يجمع ال�ضرائب
افتكت كورتيز الأ�سواء من كيم كاردا�سيان اأو ليل نا�ش اإك�ش اأو ليلي روز ديب اأو جينيفر لوبيز 

با�ستجابة بايدن جلناحه الي�ساري, مل تعد الليربالية وتراكم الرثوة حتمل رائحة القدا�سة يف البيت الأبي�ش    �ضفق البع�س وانتقدها اآخرون، 
اأوك���ا����ض���ي���و  ال�������ض���ك���ن���دري���ا  ان  ال 
����ض���رب���ة قوية  ك���ورت���ي���ز، ح��ق��ق��ت 
خ�����الل جن���اح���ه���ا يف حجب  م����ن 
اأيام  قبل  ال�����ض��ه��رة.  جن��وم  جميع 
احلا�ضم  ال��ت�����ض��وي��ت  م���ن  ق��ل��ي��ل��ة 
وخطة  �ضخمة،  حتتية  بنية  على 
مناخية واجتماعية تقدر بنحو 4 
تريليونات دولر ميكن اأن يعتمد 
مت��وي��ل��ه��ا ج���زئ���ًي���ا ع���ل���ى اإ����ض���الح 
الإخراج  ه��ذا  ك��ان  كبري،  �ضريبي 

مدرو�ًضا بعناية.

ازدراء حّرا�ش النظام
التغطية  ت�����ك�����ون  م�����ا  ع���������ادة     
الإعالمية ل� “ميت غال” جمرد 
�ضل�ضلة من املقالت التي ل تنتهي 

الوحيدة  التحليالت  تتعلق  حيث 
بلون ف�ضتان هذه املمثلة، اأو ق�ضة 
مغنية  لأح���دث  اجل��دي��دة  ال�ضعر 
الكثري مما  رغ��م وج��ود  ع�ضرية، 
النوع من  ه��ذا  ميكن قوله ح��ول 
زب��دة علّية  التي جتمع  الأح���داث 
بع�س  ويف  امل���ح���اف���ظ���ني،  ال����ق����وم 

الأحيان، النفاق.
   يف ح��ال��ة ا���ض��ت��ن��ف��ار ق��وي��ة حول 
العن�ضرية،  مناه�ضة  م��وا���ض��ي��ع 
اجلن�ضية،  الأقليات  عن  وال��دف��اع 
الذين  الأث��ري��اء  م��ًع��ا،  العي�س  اأو 
����ض���اروا ع��ل��ى ال�����ض��ج��اد الح��م��ر يف 
نيويورك  يف  اخل��ام�����ض��ة  اجل�����ادة 

وبيئية  اج��ت��م��اع��ي��ة  اإ����ض���الح���ات 
مهمة.

   ويعتمد متويل هذا امل�ضروع اإىل 
ح��د ك��ب��ري ع��ل��ى اإ���ض��الح �ضريبي 
على  ال�ضرائب  زي��ادة  اإىل  يهدف 
وا�ضتفادت  وال�����ض��رك��ات.  الأث��ري��اء 
ال�ضكندريا اأوكا�ضيو كورتيز، التي 
تدعم هذه احلزمة بحما�س، من 
املوجهة  ال��ك��ام��ريات  م��ن  العديد 
لتوظفها،  غال”  م���ي���ت  اإىل” 
للرتويج  م���ل���ت���وي���ة،  ب���ط���ري���ق���ة 

للم�ضروع.
ال�ضدفة  ق��ب��ي��ل  م����ن  ول���ي�������س     
ال��ك��ون��غ��ر���س قد  ت��ك��ون ع�����ض��و  اأن 

ي�����وم الث�����ن�����ني، ه����م ب�����ض��ك��ل عام 
الأمر  اأك��رث ه��دوًءا عندما يتعلق 
مبناق�ضة توزيع الرثوة، والتفاوت 
بع�س  وم���راج���ع���ة  الق���ت�������ض���ادي 

المتيازات.
ال��ذي كان  ال�ضغري   هذا املجتمع 
ال�ضتبل�ضمنت  ق��ب��ل  م��ن  م��دل��اًل 
الدميقراطي، مل يعد يتمتع بكل 

تعاطف الي�ضار الأمريكي.
   لقد تغرّي ميزان القوى ال�ضيا�ضي 
داخل الدميقراطيني عام 2016 
مع هزمية هيالري كلينتون اأمام 
املتزايد  والتاأثري  ترامب  دونالد 
و�ضول  و�ضاعد  �ضاندرز.  لبريين 

التي  ال���ع���م���الق���ة،  ه�����ذه اخل���ط���ة 
يجب الت�ضويت عليها يف اأكتوبر، 
بايدن  ه��ي م��ن وع���ود حملة ج��و 
ال����ذي ي��ري��د اإع������ادة اأم��ري��ك��ا اإىل 
اأزمة �ضحية  امل�ضار ال�ضحيح بعد 
باأ�ضره  للعامل  ك�ضفت  واقت�ضادية 

ه�ضا�ضة القوة العاملية الأوىل.
وب��ع��د مت��ري��ر خ��ط��ة لتحفيز      
الق��ت�����ض��اد ودع���م���ه ب��ق��ي��م��ة 1.9 
تريليون دولر يف مار�س 2021، 
اأن  ال��دمي��ق��راط��ي  الرئي�س  ي��ري��د 
اإطالق  خ��الل  م��ن  الن�ضق  ي��رّف��ع 
اأعمال كربى على البنية التحتية 
وتنفيذ  امل��ت��داع��ي��ة،  الأم��ري��ك��ي��ة 

�ضباب  م��ن��ت��خ��ب��ني  م���������ض����وؤول����ني 
الكوجنر�س  اإىل  راديكالية  اأك��رث 
غالبية  ودع�������م   ،2018 ع������ام 
التقدمية  ل��الأف��ك��ار  الأم��ري��ك��ي��ني 
اأو  الق��ت�����ض��اد  اأو  ال�����ض��ح��ة  ح����ول 
ال��ب��ي��ئ��ة، ع��ل��ى اإب���ع���اد احل����زب عن 

الو�ضط. 
مبطالب  بايدن  جو  اهتمام  وم��ع 
تعد  مل  ال�����ي�����������ض�����اري،  ج����ن����اح����ه 
ال���ل���ي���ربال���ي���ة وت������راك������م ال������رثوة 
رائحة  حت���م���الن  ال�����الحم�����دودة، 
ول  الأب��ي�����س،  البيت  يف  القدا�ضة 

داخل الأغلبية يف الكوجنر�س.
   وم���ن خ���الل ظ��ه��وره��ا باعتزاز 

بعبارة  م���زّي���ن  اأب��ي�����س  ب��ف�����ض��ت��ان 
على  ال���������ض����رائ����ب  “افر�ضوا 
ال�ضكندريا  ج����اءت  الأغنياء”، 
اأوك��ا���ض��ي��و ك��ورت��ي��ز ل��ت��ذّك��ر بلطف 
اجلميلني  الأ�ضخا�س  ه��وؤلء  كل 
باأنهم مطالبون بدفع ما عليهم.

م�ساهمة الأثرياء 
يف اإعادة اإعمار اأمريكا

    يتوافق موعد “ميت غال” مع 
-بعد  الكونغر�س  عمل  ا�ضتئناف 
حالًيا  يتم  -حيث  ال�ضيف  عطلة 
 4000 اأكرث من  التفاو�س على 
وال�ضتثمارات.  الإن��ف��اق  يف  مليار 

اختارت تاريخ 13 �ضبتمرب لهذه 
اخلرجة الرائعة. 

الإع��الن عن  التايل، مت  اليوم  يف 
ت��ف��ا���ض��ي��ل ه����ذا الإ�����ض����الح ال���ذي 
ي���ط���رح���ه ال���دمي���ق���راط���ي���ون من 
امل�ضرتكة  الكونغر�س  جلنة  قبل 
ل��ل�����ض��رائ��ب، وت���دّخ���ل ج���و بايدن 
ب��ن�����ض��ر ت���غ���ري���دة ت��ن�����س ع���ل���ى اأن 
منذ  ي�ضتفيدون  كانوا  “الأثرياء 
فرتة طويلة على ح�ضاب الطبقة 

الو�ضطى«.
خ���و����س معركة  الأ����ض���ه���ل  م���ن     
ال���راأي  ي�ضيطر  ع��ن��دم��ا  �ضيا�ضية 
ال��ع��ام ع��ل��ى امل��و���ض��وع، ول��ك��ن لكي 
تهتم  اأن  ي���ج���ب  ذل������ك،  ي���ح���دث 
و�ضائل الإعالم به، وهذا ما فهمته 

ال�ضكندريا اأوكا�ضيو كورتيز.

حوار اأمريكي رو�ضي ب�ضاأن الأزمة ال�ضورية.. هل يوؤتي ثماره؟
•• جنيف-وكاالت

يبحث مبعوثا الرئي�ضني الرو�ضي 
ف����الدمي����ري ب����وت����ن، والأم�����ريك�����ي 
تفاهمات  ج��ن��ي��ف،  يف  ب���اي���دن  ج���و 
اجل��ان��ب��ني يف امل��ل��ف ال�������ض���وري، يف 
الع�ضكرية  الأو���ض��اع  تطورات  ظل 
�ضوريا،  ت�ضهدها  التي  وال�ضيا�ضية 
التهدئة  رو����ض���ي���ا  اإع�������الن  ع���ق���ب 
ب���ني دم�ضق  وامل���ح���ادث���ات  يف درع����ا 
بيدر�ضن  غ��ري  ال����دويل  وامل��ب��ع��وث 
حول اجلولة اجلديدة من اللجنة 

الد�ضتورية.
ال��ت��ي ت�ضهدها  ال��ت��غ��ريات  وت��ط��رح 
ال�����ض��اح��ة ال�������ض���وري���ة م����وؤخ����را مع 
اق���رتاب م��وع��د اجل��ول��ة ال��� 6 من 
حمادثة جنيف ل�ضياغة الد�ضتور 
ال�ضوري يف ال� 6 من اأكتوبر املقبل، 
ب��ع�����س ال���ت�������ض���اوؤلت ح����ول درج���ة 
ووا�ضنطن  مو�ضكو  ب��ني  ال��ت��ق��ارب 
واإمكانية  ال�ضورية  الأزم���ة  ب�ضاأن 
�ضياغة د�ضتور يكتب نهاية لالأزمة 

التي جتاوزت ال� 10 �ضنوات.
وتوقع بع�س املراقبني مع و�ضول 
الأمريكية،  للرئا�ضة  ب��اي��دن  ج��و 
حدوث  اجل����اري،  ال��ع��ام  مطلع  يف 
ال�ضورية مع  الأزم���ة  ان��ف��راج��ة يف 
الأمريكية  القوات  متو�ضع  بداية 
ب���������ض����وري����ا،  امل�����ن�����اط�����ق  ب���ع�������س  يف 
قرار  اإىل  ب��اي��دن  مرجحني جل��وء 
2254 ال��ذي اأقر  جمل�س الأم��ن 
وين�س   ،2015 ع��ام  دي�ضمرب  يف 
له  م��ن  ال�����ض��وري  ال�ضعب  اأن  على 
باإجراء  ب��الده  م�ضري  تقرير  حق 
ان��ت��خ��اب��ات ب��رع��اي��ة دول��ي��ة ووقف 
لت�ضكيل  وال�ضعي  النريان  اإط��الق 

حكومة انتقالية.

نتائج مغايرة
ال���ذي جمع  الأول  ال��ل��ق��اء  وات�����ض��م 
املا�ضي،  يونيو  وبوتن،  بايدن  بني 
ال�ضابقة  للقاءات  مغايرة  بنتائج 
ال����ت����ي ج���م���ع���ت ال���ب���ل���دي���ن خ���الل 
الفرتة املا�ضية خا�ضة فيما يتعلق 
ب�����ض��وري��ا، واأث���ن���ى ال��رئ��ي�����ض��ان على 

الأمريكي  ب��الن�����ض��ح��اب  امل��ك��ا���ض��ب 
ال�����ض��وري��ة، بينما  امل���دن  م��ن بع�س 
اإب��ق��اء معرب  ي�ضبح الت��ف��اق ح��ول 
ب��اب ال��ه��وى احل����دودي م��ع تركيا 
���ض��وري��ا( مفتوحا  )���ض��م��ال غ��رب��ي 
اإىل  الإن�����ض��ان��ي��ة  امل�����ض��اع��دات  لنقل 
“بداية  اإدل��ب دون موافقة دم�ضق 
ظل  يف  ال��ط��رف��ني  ب��ني  التعاون” 

الإدارة الأمريكية اجلديدة.

عبور امل�ساعدات الإن�سانية
ويف يوليو املا�ضي، توافقت مو�ضكو 
م���ع وا���ض��ن��ط��ن يف جم��ل�����س الأم���ن 
الإن�ضانية  امل�����ض��اع��دات  ع��ب��ور  على 
اإدلب  اإىل  ال��ه��وى  ب��اب  ع��رب معرب 
ال�ضورية  امل��ع��ار���ض��ة  م��ع��اق��ل  اآخ����ر 
ماليني   3 نحو  بها  ي�ضكن  ال��ت��ي 

�ضوري ملدة ت�ضل 12 �ضهرا.
ملوقع  حديثه  يف  يو�ضف،  ويو�ضح 
اللقاء  اأن  عربية”،  نيوز  “�ضكاي 
ال�ضرق  م�ضوؤول  بني  يجمع  ال��ذي 
الأو�ضط يف جمل�س الأمن القومي 
الأمريكي، بريت ماكغورك، ونائب 

اإىل تقدم  اأ���ض��ارت  التي  امل��ح��ادث��ات 
بينهما  م�����ض��رتك��ة  ول��غ��ة  م��ل��م��و���س 
املتعلقة  اخلالفية  الق�ضايا  ب�ضاأن 
بالعقوبات القت�ضادية على �ضوريا 

واملعابر الإن�ضانية.
وقبل اأيام من اللقاء رفعت اخلزانة 
مفرو�ضة  ع���ق���وب���ات  الأم���ريك���ي���ة 
اأعمال  لرجال  تابعة  �ضركات  على 
ال�ضوري  ال��رئ��ي�����س  م���ن  م��ق��رب��ني 
ب�����ض��ار الأ����ض���د، وه���و الأم�����ر الذي 
ال�����ض��وري موؤ�ضر  ال��ن��ظ��ام  اع��ت��ربه 
اإىل تخفيف العقوبات ومنح مزيد 
الطاقة  لقطاعي  الإع���ف���اءات  م��ن 

والنفط.

بداية احلوار
ال�ضوري،  ال�ضيا�ضي  املحلل  ي��رى 
اأن احلوار الرو�ضي  غ�ضان يو�ضف، 
– الأمريكي قد بداأ بالفعل ب�ضاأن 
الأزم����ة ال�����ض��وري��ة ح��ت��ى ل��و ب�ضكل 
بوتن  اإدارة  حققت  حيث  خ��ج��ول، 
الأم����ريك����ي  ال���رئ���ي�������س  اإدارة  م����ع 
ت���رام���ب بع�س  ال�����ض��اب��ق دون����ال����د 

وزير اخلارجية الرو�ضي، �ضريغي 
فري�ضنني، وم�ضوؤول امللف ال�ضوري 
لفرنتيف،   األ��ك�����ض��ن��در  رو���ض��ي��ا  يف 
امل�ضرتك  للحوار  ا�ضتكمال  يبحث 
ب����ني وا����ض���ن���ط���ن وم���و����ض���ك���و ال����ذي 
اجلاري  العام  منت�ضف  يف  انطلق 
مل��ن��اق�����ض��ة ن���ق���اط اخل������الف حول 

الو�ضع يف �ضوريا.
نتائج  اللقاء  ت��ن��اول  املتوقع  وم��ن 
اإع���ادة فتح معرب باب  ق��رار  تنفيذ 
من  الن�ضحاب  واإمكانية  ال��ه��وى، 
والوجود  ال���ف���رات  ���ض��رق  منطقة 
رو�ضيا  ت���اأك���ي���د  رغ�����م  الإي����������راين 
الدائم على التن�ضيق مع اإيران يف 
العقوبات  ملناق�ضة  اإ�ضافة  �ضوريا، 
القت�ضادية املفرو�ضة على النظام 
الإ�ضرائيلية  وال�ضربات  ال�ضوري 

�ضد املواقع ال�ضورية.
وعن درجة التفاهم بني اجلانبني 
ي�ضتبعد  وال���رو����ض���ي،  الأم����ريك����ي 
املحلل ال�ضيا�ضي ال�ضوري، التفاهم 
ب�ضاأن  ال��ط��رف��ني  ب���ني  وال���ت���واف���ق 
مع  ل�ضيما  ل�ضوريا،  �ضيا�ضي  ح��ل 

اختالف موقفهما ب�ضاأن املعار�ضة 
يف  ال��رتك��ي  وال��وج��ود  الراديكالية 
ال�ضمال ال�ضوري، متوقعا التوافق 
امل��ت��ب��ادل��ة وبقاء  امل�����ض��ال��ح  ب�����ض��اأن 
ت�ضوية  اأي  ع��ن  ب��ع��ي��دة  وا���ض��ن��ط��ن 
علني  ب�ضكل  الإع���الن  اأو  �ضيا�ضية 
عن توافق م�ضرتك مع مو�ضكو يف 

حال حدوثه.

م�سري جلنة الد�ستور
تفعيل  يف  رو����ض���ي���ا  جن�����اح  وب����ع����د 
درع�����ا جنوب  اأح����ي����اء  الت����ف����اق يف 
النظام  �ضيا�ضات  ت��غ��ريت  ���ض��وري��ا، 
ال���������ض����وري م����ع ب����اق����ي الأط��������راف 
الإقليمية متهيدا للمرحلة املقبلة 
وحمادثات  الد�ضتور  �ضياغة  من 

جنيف ال�ضهر املقبل.
ال�ضوري  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واتفقا 
الأممي  وامل��ب��ع��وث  امل��ق��داد  في�ضل 
ل�ضوريا غري بيدر�ضن، خالل اللقاء 
الذي جمعها ال�ضبت املا�ضي، على 
املقبلة  للجولة  الأ�ضا�ضية  البنود 
ملناق�ضة  الد�ضتورية،  اللجنة  م��ن 

عبارة »افر�ضوا ال�ضرائب على الأغنياء« على ف�ضتانها, 
 ت�ذكي�ر لأثري���اء ميت غ��ال ب�ض��حب دفت��ر �ض��يكاتهم

الغاية تربر الو�ضيلةالك�ضندريا حتر�س على ال�ضرائب

التحديات القت�ضادية والإن�ضانية 
وجتنب التدخل اخلارجي يف عمل 

اللجنة.
وج���اء ه���ذا ال��ل��ق��اء ع��ق��ب �ضهرين 
ل�ضتقبال  دم�������ض���ق  رف���������س  م����ن 
اجتماعه  اعرتا�ضا على  بيدر�ضن، 
مع وفد املفاو�ضات اأثناء الت�ضعيد 
الع�ضكري يف درعا البلد، وجتاهله 
العمل  جل���ن���ة  م�������ض���ودة  م��ن��اق�����ض��ة 
من  امل�ضمى  الوفد  مع  الد�ضتوري 
اأحمد  بقيادة  ال�ضورية  احلكومة 

كزبري.
وق���������دم امل����ب����ع����وث الأمم����������ي غري 
اآل��ي��ة دول��ي��ة لتحديد  ب��ي��در���ض��ون، 
ن���ق���اط اخل������الف وال����ت����واف����ق بني 
حمادثات  يف  امل�����ض��ارك��ة  الأط�����راف 
وجهات  يف  املقاربة  بهدف  جنيف، 
مراجعة  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  ال���ن���ظ���ر 
د�ضتور عام 2012، جتنيا لأخطاء 
اجلولة ال� 5 من حمادثات جنيف 
الإع������الن على  دون  ان��ت��ه��ت  ال��ت��ي 
ال�  ب��ني  للعمل  منهجية  اأو  ات��ف��اق 
للحكومة  امل��م��ث��ل��ني  ع�����ض��وا   45
واملجتمع  وامل���ع���ار����ض���ة  ال�����ض��وري��ة 

املدين.
ب��ت��وج��ي��ه رو�ضي  وواف���ق���ت دم�����ض��ق 
على اآلية دولية ل�ضياغة الد�ضتور 
ال�ضوري متهيدا للمباحثات املقبلة 

يف جنيف.
اللقاء  ي���و����ض���ف،  غ�����ض��ان  وي��ع��ت��رب 
وبيدر�ضن  امل����ق����داد  ج��م��ع  ال�����ذي 
ت�ضكيل  يف  ج��دي��دة  ج��ول��ة  مبثابة 
اأن  متوقعا  ال��د���ض��ت��وري��ة،  اللجنة 
ثمارها  ت���وؤت���ي  ل  اجل�����ولت  ت��ل��ك 
حل  تقدمي  اأو  الد�ضتور  كتابة  يف 
���ض��ي��ا���ض��ي ي��ج��م��ع ب����ني ال���ف���رق���اء، 
ن��ظ��را ل���ض��ت��م��رار اخل���الف���ات بني 
الدولة ال�ضورية من جانب وتركيا 
جانب  م��ن  امل�ضلحة  وامل��ج��م��وع��ات 

اآخر.
وي�ضدد على اأن الت�ضوية ال�ضيا�ضية 
ل تتم دون حترير كافة الأرا�ضي 
خطوات  اإىل  لالنطالق  ال�ضورية 
الربملانية  الن���ت���خ���اب���ات  اإج��������راء 

و�ضياغة الد�ضتور.

تكررت حوادثها.. م�ضت�ضفيات 
العراق �ضاحة للقتال الع�ضائري

•• بغداد-وكاالت

على خلفية حادث �ضري مروري ووقوع جرحى نتيجته، اندلع �ضجار عنيف 
بني اأفراد ع�ضريتني، داخل ردهات م�ضت�ضفى املحمودية العام، يف العا�ضمة 
ل��وج��ود م��ر���ض��ى بع�ضهم يف حالت  اأدن����ى م��راع��اة  ب��غ��داد، دون  ال��ع��راق��ي��ة 

حرجة.
وبات تكرر هذه النزاعات وال�ضجارات الع�ضائرية داخل اأروقة امل�ضت�ضفيات، 
عن  املعنية  اجلهات  لتقاع�س  العراقي،  ال�ضارع  يف  والنتقاد  ال�ضخط  يثري 
اأمن املجتمع عامة وامل�ضت�ضفيات  كبحها وو�ضع حد لها، كونها باتت تهدد 
حياتهم  وتعر�س  املر�ضى  راح��ة  تقلق  حيث  خا�ضة،  ال�ضحية  واملوؤ�ض�ضات 

للخطر.
ويف هذا ال�ضياق انتقد بعنف، مدير عام دائرة �ضحة الكرخ ببغداد، جا�ضم 
احلجامي، هذه احلوادث قائال: “عندما يغيب الوعي والعقل وي�ضود اجلهل 
والتخلف، تكون هذه النتائج، بع�س اأفراد الع�ضائر مل يكتفوا بنزاعاتهم يف 
ال�ضوارع، فنقلوها اإىل امل�ضت�ضفيات يف ظاهرة جديدة بداأت تتكرر كل يوم يف 
الأمنية  العراقية، مما يتطلب وقفة جادة من اجلهات  امل�ضت�ضفيات  اأغلب 
والقانونية وعقالء القوم من ع�ضائرنا العريقة الذين ي�ضهد لهم اجلميع 

باحلكمة وح�ضن الت�ضرف وال�ضيطرة على اأفراد ع�ضائرهم«.  
الريموك  قليلة يف م�ضت�ضفى  اأي��ام   وكانت حادثة مماثلة قد ح�ضلت قبل 
التعليمي، بالعا�ضمة العراقية بغداد، حيث ل تقت�ضر الأ�ضرار جراء هذه 
احلوادث على املادية فقط، بل والأخطر من ذلك بح�ضب رواد ال�ضو�ضيال 
ل  مر�ضى  تطال  التي  وال�ضحية،  النف�ضية  الأ�ضرار  هي  العراقية،  ميديا 
ناقة لهم ول جمل، يف هذه املعارك واملنازلت الع�ضائرية، التي باتت حتدث 

ب�ضكل �ضبه يومي يف خمتلف املحافظات العراقية.
وتعليقا على مدى خطورة تنامي ظاهرة العنف الع�ضائري هذه، واأبعادها 
موؤ�ض�س  �ضالح  ح�ضني  قا�ضم  يقول  وال�ضو�ضيولوجية،  النف�ضية  وخلفياتها 
نيوز  “�ضكاي  م��وق��ع  م��ع  ح���وار  يف  ال��ع��راق��ي��ة،  النف�ضية  اجلمعية  ورئ��ي�����س 
القانون،  غياب  الأول:  الظاهرة،  لهذه  رئي�ضيان  �ضببان  “ثمة  عربية”: 
و�ضعف �ضلطة الدولة، والثاين ال�ضيكولوجي وهو الأهم: اأن اأحزاب ال�ضلطة 
اأ�ضاعت النتماء اإىل الهويات الفرعية، من طائفية وقومية وع�ضائرية... 
وحني ت�ضيع هذه الظاهرة على مدى 18 �ضنة، فهي توؤدي بطبيعة احلال 

اإىل التع�ضب وت�ضيع بني النا�س �ضيكولوجيا الغالب واملغلوب«.



اجلمعة   17  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13343  
Friday    17   September   2021   -  Issue No   13343

14

املال والأعمال
مليار درهم ت�ضرفات عقارات دبي يف اأ�ضبوع  5.5

الدولة �ضجلت 19.7 مليار دولر 
مليار  و15.9   ،2020 العام  يف 
�ضاركت  كما   ..  2019 يف  دولر 
اإدارة حماية حقوق امللكية الفكرية 
بعر�س عن دورها يف تعزيز الوعي 
واإع���ادة  الفكرية،  امللكية  باأهمية 
ت��دوي��ر امل��ن��ت��ج��ات املُ��ق��لَّ��دة، وف�س 
نزاعات امللكية الفكرية، وت�ضجيل 
العالمات التجارية لدى جمارك 
دب���ي حل��م��اي��ة ح��ق��وق��ه��ا، وكذلك 
دورها الفاعل يف حماية العالمات 
التجارية الفرن�ضية من الب�ضائع 

املقلدة واملغ�ضو�ضة.
مناق�ضة  اإىل  الج��ت��م��اع  وت��ط��رق 
اجلمركية  واملميزات  الت�ضهيالت 
ال���ت���ي ���ض��ت��ق��دم��ه��ا ج����م����ارك دبي 
معر�س  يف  وال�����زوار  للم�ضاركني 
ت���وف���ري جميع  وم���ن���ه���ا  اإك�������ض���ب���و، 
خدمات جمارك دبي عرب من�ضاتها 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
الت�ضجيل  حتتها  ويندرج  الذكية، 
البيانات  وت��ق��دمي  الإل����ك����رتوين، 
الن�ضخ  واع����ت����م����اد  اجل���م���رك���ي���ة، 
وامل�����ض��ت��ن��دات الإل���ك���رتون���ي���ة دون 

احلاجة لزيارة املراكز.
بالت�ضجيل  ي���ت���ع���ل���ق  م������ا  ويف 
اعتماد  مت  ف���ق���د  وال���رتخ���ي�������س، 
التجارية  دب�����ي  ب����واب����ة  م��ن�����ض��ة 
ل���ط���ل���ب���ات ال����رخ���������س اخل���ا����ض���ة 
بامل�ضاركني الر�ضميني، وا�ضتخراج 
لت�ضهيل  اجل���م���رك���ي���ة  ال�����رم�����وز 
ال�ضحن  اإج��������������راءات  وت�������ض���ري���ع 
الحتادية  الهيئة  يف  والت�ضجيل 
للجمارك، كما مت ا�ضتحداث رمز 
خا�س يف اأنظمة اجلمارك يخ�س 
املعر�س  يف  امل�������ض���ارك���ني  ب���ي���ان���ات 
املعامالت  ب��ق��ي��ة  ع���ن  ومي���ي���زه���م 
الوحدات  الأخ��رى لتمكني جميع 
امل�ضاركني  معرفة  من  الت�ضغيلية 
و���ض��م��ان ���ض��رع��ة ال���ض��ت��ج��اب��ة، يف 
امل�ضاركة  ال��دول  اإعفاء  تقرر  حني 
من دفع ر�ضوم الت�ضجيل للت�ضهيل 
وتقليل النفقات على ال�ضركات ما 
ينعك�س اإيجاباً على دور اجلمارك 
مرور  وت�ضهيل  ال��ت��ج��ارة  دع���م  يف 

الب�ضائع.

•• دبي-وام:

اأكد �ضلطان اأحمد بن �ضليم، رئي�س 
جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي 
العاملية  دب����ي  م���وان���ئ  مل��ج��م��وع��ة 
املوانئ واجلمارك  رئي�س موؤ�ض�ضة 
موؤ�ضرات  اأن  احل�����رة،  وامل��ن��ط��ق��ة 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ض��ادي��ة يف دبي 
بالنمو  التوقعات، مدعومة  تفوق 
ومنو  ال�ضياحية  للحركة  املت�ضارع 
اأن�ضطة  وزي���ادة  التجاري  القطاع 
املعار�س واملوؤمترات ويف مقدمتها 
وجناح  دبي”،   2020 “اإك�ضبو 
ت��داع��ي��ات الأزمة  دب��ي يف اح��ت��واء 
جائحة  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
حافظت  ح��ي��ث  “كوفيد-19”، 
على  ل��الإم��ارة  اخلارجية  التجارة 
ا�ضتمرار  م��ع  امل��ت�����ض��اع��د،  من��وه��ا 
واملحطات  العاملية”  دبي  “موانئ 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
اأداء  م��ع��دلت  ال��ع��امل يف حت��ق��ي��ق 

قوية.
مو�ّضع  ل���ق���اء  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
ن��ظ��م��ت��ه ج����م����ارك دب�����ي م����ع وفد 
اقت�ضادي وا�ضتثماري فرن�ضي عرب 
مب�ضاركة  امل��رئ��ي  الت�ضال  تقنية 
م�ضبح،  حم��ب��وب  اأح���م���د  ���ض��ع��ادة 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ض�ضة املوانئ 
واجلمارك واملنطقة احلرة املدير 
و�ضعادة  دب������ي،  جل����م����ارك  ال����ع����ام 
كرافييه �ضانيل �ضفري اجلمهورية 
ال���دول���ة وعدد  ل����دى  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 
وم���دراء  التنفيذيني  امل����دراء  م��ن 
الإدارات يف جمارك دبي، حيث مت 
بحث تعزيز التعاون والتن�ضيق بني 
الأنظمة  على  والتعرف  اجلانبني 
والت�ضهيالت  املتطورة  اجلمركية 
وامل�ضتثمرين  ل��ل��ت��ج��ار  امل���ق���دم���ة 
“ارتباط”  م��ب��ادرة  �ضمن  وذل���ك 
ال����ت����ي اأط���ل���ق���ت���ه���ا ج�����م�����ارك دب���ي 
ال�ضركات  م��ع  عالقاتها  لتطوير 

وقطاعات الأعمال الأجنبية.
تعك�س   : �ضليم  ب��ن  �ضلطان  وق��ال 
ه���ذه الج��ت��م��اع��ات ح��ر���ض��ن��ا على 
تطوير العالقات القت�ضادية مع 
نحو  وال�ضقيقة  ال�ضديقة  ال��دول 

مو�ضحًة اأن الربنامج ميثل حلقة 
الأنظمة  ���ض��ل�����ض��ل��ة  يف  م���ت���ط���ورة 
ي��ت��ب��ن��اه��ا قطاع  ال���ت���ي  وال����ربام����ج 
اجل���م���ارك يف ال���دول���ة، ك��م��ا ميثل 
اتفاقية  متطلبات  اأح��د  الربنامج 
لتي�ضري  العاملية  التجارة  منظمة 
الربنامج  ��ن  مُي��كِّ ال��ت��ج��ارة، ح��ي��ث 
�ضهولة  له من  املن�ضمة  ال�ضركات 
نفاذ ب�ضائعها اإىل الأ�ضواق العاملية 
وبلغ عدد ال�ضركات الأع�ضاء حتى 

الآن 85 �ضركة.
التعريف  مت  ال����ل����ق����اء،  وخ�������الل 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  مب��ن�����ض��ة 
دب��ي، حيث  التي تطورها جمارك 
التجارة  ح��ج��م  ي�����ض��ل  اأن  ي��ت��وق��ع 
اإىل  الإم��������ارات  الإل���ك���رتون���ي���ة يف 
 2022 27 مليار دولر يف  نحو 
بن�ضبة منو تبلغ %23، علماً باأن 
يف  الإلكرتونية  التجارة  مبيعات 

لروؤية  اأك��رث رحابة، حتقيقاً  اآف��اق 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
اإىل  دبي  تتحول  اأن  “رعاه اهلل”، 
ع��ا���ض��م��ة ل��الق��ت�����ض��اد ال��ع��امل��ي، يف 
حني نعمل على تعزيز التعاون مع 
جميع ال�ضركاء بتقدمي كافة اأوجه 
الدعم الالزمة لت�ضهيل اأن�ضطتهم 
ال��ت��ج��اري��ة وال����ض���ت���ث���م���اري���ة. من 
اأكد اأحمد حمبوب م�ضبح  جهته، 
اأهمية اللقاء مع الوفد الفرن�ضي، 
دبي  ج��م��ارك  ح��ر���س  اإىل  م�ضريا 
امل���زي���د م���ن قنوات  اإي����ج����اد  ع��ل��ى 
الهيئات  م���ع  ال��ف��ع��ال��ة  ال���ت���ع���اون 
الدبلوما�ضية وال�ضركات الفرن�ضية 
ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  مل��واك��ب��ة 
والعالقات الوثيقة واملتنامية بني 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 

.. الإم�����ارات هي  ال��ت��ح��دي��ات  على 
والتجاري  ال���ض��ت��ث��م��اري  خ��ي��ارن��ا 
ر�ضالتي  دائ����م����اً  وه�����ذه  امل��ف�����ض��ل 
ل��ل��م�����ض��وؤول��ني ال��ف��رن�����ض��ي��ني، فهي 
حمطة الو�ضل املثالية بني ال�ضرق 
مرافقها  خ�����الل  م����ن  وال�����غ�����رب 
اللوج�ضتية  وخ��دم��ات��ه��ا  امل��ت��م��ي��زة 
ال�����رائ�����دة وخ���ا����ض���ة م���ي���ن���اء جبل 
علي ب��واب��ة دب��ي اإىل ال��ع��امل، وقد 
علي  جبل  ميناء  يف  امل��راف��ق  زرن���ا 
تعتمد  وهي مرافق متطورة جداً 
ال�ضطناعي،  ال����ذك����اء  ت��ق��ن��ي��ات 
ومتميزة  متينة  ���ض��راك��ة  وه��ن��اك 
على  الإم��ارات��ي  باجلانب  تربطنا 

كافة ال�ضعد.
اإىل ذلك قدمت جمارك دبي عر�ضاً 
ل القت�ضادي”  عن “برنامج املُ�ضغِّ

درهم مقابل 323 مليار درهم يف 
 ،2020 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع 
فيما حققت املعامالت اجلمركية 
 53.4% بواقع  ا�ضتثنائياً  من��واً 
لت�ضل اإىل 11.2 مليون معاملة 
العام  م��ن  الأول  ال��ن�����ض��ف  خ���الل 
مليون   7.3 مع  مقارنة  اجل��اري 
العام  م��ن  ذات��ه��ا  للفرتة  معاملة 

.2020
كرافييه  �ضعادة  وّج��ه  جانبه،  من 
�ضانيل �ضفري فرن�ضا لدى الدولة 
لرتتيب  دب����ي  جل���م���ارك  ال�����ض��ك��ر 
ه���ذا ال��ل��ق��اء ال����ذي ي��اأت��ي يف وقت 
انطالق  العامل  فيه  يرتقب  مهم 
ودعا  دبي”،   2020 “اإك�ضبو 
زيارة  اإىل  الجتماع  يف  امل�ضاركني 
يف  امل�����ض��ارك  املتميز  فرن�ضا  ج��ن��اح 

خمتلف  يف  ف��رن�����ض��ا  وج��م��ه��وري��ة 
املجالت.

دب���ي  جت�������ارة  اإن  م�����ض��ب��ح  وق�������ال 
�ضجلت  ف��رن�����ض��ا  م����ع  اخل���ارج���ي���ة 
العام  يف  دره������م  م���ل���ي���ار   14.9
مليار   8،5 بلغت  فيما   ،2020
الأول  ال���ن�������ض���ف  خ������الل  دره��������م 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري و���ض��م��ل��ت اأهم 
اجلانبني  بني  املتبادلة  الب�ضائع 
املجوهرات والعطور واملواد الطبية 
اإىل  م�ضرياً  واجل��ل��ود،  والأق��م�����ض��ة 
دبي  يف  التجاري  القطاع  حتقيق 
ب��وج��ه ع���ام من���واً م��ل��م��و���ض��اً خالل 
ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري، 
اخلارجية  دب��ي  جت���ارة  �ضجلت  اإذ 
 10% غري النفطية منواً بواقع 
لت�ضل قيمتها اإىل 354.4 مليار 

الحتفال  واأن  ل�ضيما  امل��ع��ر���س، 
ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ل��ف��رن�����ض��ا يحل 
معرباً  اأك���ت���وب���ر،  م���ن  ال���ث���اين  يف 
ع��ن ت��ق��دي��ره جل��م��ارك دب���ي على 
ت��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات رفيعة  م���ا 
امل�ضتوى وعلى مدار ال�ضاعة �ضواًء 
لت�ضهيل  اأو  الب�ضائع  لتخلي�س 

حركة امل�ضافرين.
واأث���ن���ى ال�����ض��ف��ري ال��ف��رن�����ض��ي على 
الإمارات  دولة  تبعته  الذي  النهج 
اجلائحة  ت���داع���ي���ات  م��ع��اجل��ة  يف 

العاملية .. وقال :
اأداء رائعاً   قدمت دول��ة الإم���ارات 
يف اإدارتها لتداعيات لأزمة العاملية 
الناجمة عن جائحة كوفيد-19، 
اأنها  دب��ي  و  الإم����ارات  اأثبتت  لقد 
دائماً قادرة على التكيف والتغلب 

جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري مع فرن�سا

التبادل التجاري بني دبي وفرن�ضا �ضجل 8.5 مليار درهم يف الن�ضف الأول من 2021

20 مبايعة بقيمة  اإذ �ضجلت  املناطق من حيث عدد املبايعات 
 15 بت�ضجيلها   2 اليفرة  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   62
مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة يف حدائق ال�ضيخ حممد 
درهم.  مليون   253 بقيمة  مبايعة   14 بت�ضجيلها  را�ضد  بن 
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
32 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها 
واأخرياً  املركا�س  دره��م يف منطقة  27 مليون  بقيمة  مبايعة 

مبايعة بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.
وت�ضدرت منطقة مر�ضى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات 
مليون   271 بقيمة  مبايعة   111 �ضجلت  اإذ  والفلل  ال�ضقق 
 96 بت�ضجيلها  الرابعة  جنوب  الرب�ضاء  منطقة  وتلتها  درهم 

التجاري  اخلليج  يف  وثالثة  دره��م  مليون   63 بقيمة  مبايعة 
بت�ضجيلها 89 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم.

 54 منها  دره��م  مليار   1.77 قدرها  قيمة  الرهون  و�ضجلت 
251.64 مليون درهم و263 رهن فلل  رهن اأرا���س بقيمة 
و�ضقق بقيمة 1.51 مليار درهم وكان اأهمها مبنطقة ال�ضفوح 
الثانية بقيمة 320 مليون درهم واأخرى يف منطقة الق�ضي�س 

الأوىل بقيمة 155 مليون درهم.
 278.69 بقيمة  هبة   93 ت�ضجيل  �ضهدت  فقد  الهبات  اأم��ا 
مليون درهم كان اأهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة 49 مليون 
درهم واأخ��رى يف منطقة جبل علي الأوىل بقيمة 42 مليون 

درهم.

•• دبي - وام:

بلغت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي 
خ���الل ال���ض��ب��وع احل����ايل اأك����رث م��ن 5.5 م��ل��ي��ار دره����م حيث 
مليار   3.53 بقيمة  1200 مبايعة  ت�ضجيل  الدائرة  �ضهدت 
درهم منها 119 مبايعة لالأرا�ضي بقيمة 1.39 مليار درهم 

و1081 مبايعة لل�ضقق والفلل بقيمة 2.14 مليار درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 508 ماليني درهم يف 
درهم  مليون   69 بقيمة  مبايعة  تلتها  جمريا  نخلة  منطقة 
يف منطقة �ضيح �ضعيب 2 ثم مبايعة بقيمة 50 مليون درهم 
الثالثة  احلبية  منطقة  وت�ضدرت   .2 �ضعيب  �ضيح  منطقة  يف 

•• اأبوظبي-وام:

متكنت �ضركة “اأوبن مينريال”؛ املن�ضة الإلكرتونية املتخ�ض�ضة 
امل��ع��ادن الأ�ضا�ضية غ��ري احل��دي��دي��ة، من  ت���داول �ضلع  يف جم��ال 
ع���رب جولة  وذل����ك  م��ل��ي��ون دولر،   33 ب��ق��ي��م��ة  ج��م��ع مت��وي��ل 
التمويل من الفئة “ج” التي قادتها �ضركة مبادلة لال�ضتثمار 
“اإك�ضبلوري�ضن  احلاليان  امل�ضتثمران  فيها  �ضارك  /مبادلة/، 
بالإ�ضافة  فينت�ضرز”،  ت��ك��ن��ول��وج��ي  و”اإمريالد  كابيتال” 
و”لينغفينغ  “�ضتاتكرافت”  هما  جديدين  م�ضتثمَرين  اإىل 
التمويل يف  من هذا  “اأوبن مينريال”  و�ضت�ضتفيد  كابيتال”. 
التوريد،  �ضل�ضلة  جت��ارة  اأن�ضطة  وتدعيم  اأعمالها  منو  ت�ضريع 
وتعزيز مكانتها الريادية يف جمال التجارة اللكرتونية للمواد 

اخلام املعدنية.
 وما يزال معظم املتعاملني يف �ضوق ال�ضلع املعدنية اخلام، التي 
تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولر، يتداولون عرب امل�ضتندات 
الورقية .. وقامت من�ضة “اأوبن مينريال” بت�ضجيل اأكرث من 
900 �ضركة معادن وتعدين من خمتلف اأنحاء العامل، وطورت 
اأو�ضع  اإ�ضفاء قيمة  امللكية، بهدف  ت�ضعري م�ضجلة  خوارزميات 
مينريال”  “اأوبن  وتعمل  ال�ضلع.  توريد  �ضل�ضلة  عرب  واأ�ضمل 

الثالث لعتماد مقايي�س حوكمة  الطرف  مع مزودي خدمات 
ال�ضركات وامل�ضوؤولية الجتماعية والبيئية »ESG« من طرف 
النهائي/  /التجهيز  وامل�ضرتين  املوردين/  /منتجات  البائعني 
وتطوير بنية هيكلية لت�ضهيل عمليات تبادل مركزة للحد من 
ال�ضركة  ط��ّورت  كما   .. حالياً  ال�ضائدة  ال�ضحن  تكاليف  ارتفاع 
يزيد من  امل��واد، مما  و�ضهر  م��زج  لتعزيز عمليات  اآلية  حلوًل 
كفاءة وربحية جتارة ال�ضلع املعدنية اخلام. وُتعد هذه اخلطوات 
املعادن والتعدين وطموحها يف  مهمة للغاية يف دعم �ضناعات 
النتقال اإىل عامل منخف�س الكربون، وتوفر م�ضتوى اإ�ضافيا 

من ال�ضفافية للعمليات التجارية.
املوؤ�ض�س  وال�����ض��ري��ك  التنفيذي  الرئي�س  اإي��ك��ر،  ب��وري�����س  وق���ال 
والبيانات  ال��ت��ح��ل��ي��الت  مت��ث��ل  مينريال”:  “اأوبن  ل�����ض��رك��ة 
الرقمية م�ضتقبل جتارة املعادن، اإذ مُت ّكن امل�ضاركني يف ال�ضوق 
من التوا�ضل ب�ضكل اأ�ضرع واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، 
ومثلما اأحدث موقع »eBay« ثورة يف قطاع م�ضرتيات التجزئة 
والبائعني،  للم�ضرتين  اخليارات  من  املزيد  توفري  خالل  من 
نهدف اإىل القيام بالأمر ذاته بالن�ضبة ملُنتجي ال�ضلع �ضمن بيئة 
هدفنا  منّظمة وجديرة بالثقة على من�ضة “اأوبن مينريال”، 
هو تقدمي خدمة متكاملة، ومزيداً من املعلومات وال�ضفافية، 

و�ضروط �ضوق عادلة للمتعاملني يف قطاع املناجم و�ضهر املعادن 
حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات اأف�ضل وحتقيق ربح اأكرب. ي�ضار 
2018 على تكرمي  ح�ضلت يف عام  “اأوبن مينريال”  اأن  اإىل 
لالبتكارات  تقديراً   »DisruptMining« فعالية  �ضمن 
التي قّدمتها، وعلى لقب “رائد التكنولوجيا” خالل املنتدى 
القت�ضادي العاملي لعام 2019، وُم�ضّمى “ال�ضركة ال�ضاعدة” 
من �ضتاندرد اآند بورز جلوبال بالت�س �ضمن فئة جلوبال ميتلز 
اإح����داث نقلة نوعية يف  ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��ا يف   2020 ع��ام  يف 
كيم،  اإيجور  وق��ال  التجارة.  بيئة هذه  املعادن وحت�ضني  جت��ارة 
لكوننا  �ضعداء  كابيتال”:  “اإك�ضبلوري�ضن  يف  الإداري  ال�ضريك 
اأول �ضركة مالية تدعم ال�ضركاء املوؤ�ض�ضني ل� “اأوبن مينريال” 
وت�ضاهم يف بناء �ضركة مربحة و�ضريعة النمو، ول �ضك اأن �ضخ 
جلدوى  تاأكيد  مبثابة  جاء  مبادلة  بقيادة  جديدة  ا�ضتثمارات 
مينريال”  “اأوبن  اأم���ام  و�ضيفتح  ال�ضركة  ه��ذه  يف  ال�ضتثمار 
فر�ضاً جديدة من حيث امل�ضاريع اجلديدة والتمويل التجاري، 
العمل عن كثب  اإىل  نتطلع  لعمالئها،  الأهمية  بالغ  اأمر  وهو 
مع جميع الأطراف املعنية من ال�ضركاء املوؤ�ض�ضني و”اإمريالد 
فنت�ضرز” و”مبادلة” و”لينغفينغ” و”�ضتاتكرافت” لت�ضريع 

منو “اأوبن مينريال” وتقدمي املزيد من القيمة لعمالئها.

»الحتاد العقارية« ت�ضع حجر الأ�ضا�ش مل�ضروع »موتور �ضيتي فيوز« بتكلفة 800 مليون درهم نظمت لقاء اأعمال على هام�ش معر�ش »اخلم�سة الكبار 2021« 

غرفة دبي تعّرف بامل�ضهد القت�ضادي لالإمارة والفر�ش يف قطاع الإن�ضاءات

 5 بت�ضجيلها   2 �ضعيب  �ضيح  منطقة  تلتها  دره��م  مليون 
مبايعات بقيمة 167 مليون درهم وثالثة يف حدائق ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد بت�ضجيلها 4 مبايعات بقيمة 98 مليون 
ال�ضقق والفلل جاءت  باأهم مبايعات  درهم. و فيما يتعلق 
جمريا  نخلة  مبنطقة  دره��م  مليون   18 بقيمة  مبايعة 
دره��م يف  مليون   16 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
مليون   16 بقيمة  مبايعة  واأخ��ريا  جمريا  نخلة  منطقة 
درهم يف منطقة نخلة جمريا. و ت�ضدرت منطقة مر�ضى 
اإذ  وال��ف��ل��ل  ال�ضقق  ع��دد مبايعات  م��ن حيث  امل��ن��اط��ق  دب��ي 
�ضجلت 31 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم تلتها منطقة 
الرب�ضاء جنوب الرابعة بت�ضجيلها 26 مبايعة بقيمة 13 
 17 بت�ضجيلها   5 ال�ضفا  وادي  يف  ثالثة  و  دره��م  مليون 

مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

لفتاً  للنمو،  املحفزة  الأع��م��ال  وبيئة  العاملية  التحتية 
الأعمال  ل��ق��اءات  تنظيم  من  تهدف  الغرفة  اأن  كذلك 
املتنوعة  القت�ضادية  والفعاليات  املعار�س  خالل فرتة 
من  متينة  رواب��ط  لبناء  دب��ي،  اإم���ارة  ت�ضت�ضيفها  التي 
الإن�ضاءات  قطاع  يف  العاملة  ال�ضركات  بني  العالقات 
يف الدولة والعامل. وياأتي تنظيم اللقاء يف اإطار جهود 
الغرفة لدعم منو الأعمال يف دبي والرتقاء مب�ضتوى 
التوا�ضل  وت�ضهيل  الأعمال،  ملجتمع  املقدمة  اخلدمات 
الإم�����ارة مم��ا ينعك�س  الأع���م���ال يف  ف��ئ��ات جمتمع  ب��ني 
يف  املعنيني  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف  اإي��ج��اب��اً 
امل�ضاهمة  وبالتايل  والبناء،  والت�ضييد  العقارات  قطاع 
يف تطوير ومنو القطاع يف دبي، حيث �ضارك اأكرث من 

100 م�ضاركاً من 16 دولة.

•• دبي-وام:

والأمالك  الأرا���ض��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�ضرفات  بلغت 
بدبي اأم�س اأكرث من 1.5 مليار درهم.

بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   223 ت�����ض��ج��ي��ل  ال����دائ����رة  ���ض��ه��دت  ف��ق��د 
بقيمة  اأرا���س  31 مبايعة  دره��م منها  683.99 مليون 
الفلل  192 مبايعة لل�ضقق و  و  326.09 مليون درهم 
مبايعات  اأه��م  ج��اءت  و  دره���م.  مليون   357.89 بقيمة 
الأرا�ضي بقيمة 50 مليون درهم يف منطقة �ضيح �ضعيب 
35 مليون درهم يف منطقة �ضيح  2 تليها مبايعة بقيمة 
�ضعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم يف منطقة 
و ت�ضدرت منطقة احلبية الثالثة املناطق  �ضيح �ضعيب 2. 
من حيث عدد املبايعات اإذ �ضجلت 11 مبايعة بقيمة 27 

••دبي-الفجر:

نظمت غرفة دب��ي م��وؤخ��راً يف مقرها 
“اخلم�ضة  م���ع���ر����س  ه���ام�������س  ع���ل���ى 
بني  اأع���م���ال  ل��ق��اء   ،”2021 ال��ك��ب��ار 
ممثلي القطاع اخلا�س يف دبي ووفوٍد 
عاملية  �ضركات  للمعر�س متثل  زائ��رة 
وذلك  الإن�����ض��اءات،  مب��ج��ال  خمت�ضة 
للتعريف بامل�ضهد القت�ضادي يف دبي 
وجه  على  الإن�����ض��اءات  وقطاع  عموماً 

اخل�ضو�س.
رجال  جل��م��ع  من�ضًة  ال��ل��ق��اء  وي��ع��ت��رب 
نظرائهم  م�����ع  دب������ي  يف  الأع������م������ال 

امل�����ض��ارك��ني يف امل��ع��ر���س م��ن ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل، حيث 
الفر �س القت�ضادية وال�ضتثمارية  ناق�س احلا�ضرون 
ب���الإم���ارة واأو����ض���اع ���ض��وق الإن�����ض��اءات وق��ط��اع ال��ب��ن��اء يف 
الواعدة،  الأ���ض��واق  ه��ذه  املتاحة يف  وال��ف��ر���س  الإم����ارة 
خا�ضة مع ا�ضتعداد دبي لتنظيم معر�س اإك�ضبو 2020 

دبي يف اأكتوبر املقبل. 
ح�ضن  اأك��د  امل�ضاركني،  اأم��ام  الرتحيبية  كلمته  وخ��الل 
الها�ضمي، مدير اإدارة العالقات الدولية يف غرفة دبي 
اأن اللقاء هذا العام اأتى يف الوقت الذي ي�ضهد فيه قطاع 
البناء يف دولة الإمارات انتعا�ًضا متوا�ضاًل، حيث تعترب 
البناء  �ضناعة  يف  للم�ضتثمرين  ا�ضتقطاب  مركز  دب��ي 
بنيتها  مثل  خمتلفة  تناف�ضية  مزايا  ومتتلك  العاملية، 

•• دبي-وام:

العقارية  الحت���اد  “�ضركة  د�ضنت 
املطور العقاري يف اإمارة دبي   - “
املقاولت  ���ض��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   -
الأع������م������ال   «  Airolink  «
مل�ضروعها  التمهيدية  الإن�ضائية 
�ضيتي  “موتور  الأح���دث  العقاري 
فيوز” وال��ذي �ضبق الإع��الن عنه 
اأغ�ضط�س  �ضهر  �ضابق من  يف وقت 
املا�ضي وتبلغ تكلفته 800 مليون 

درهم.
اأقيم  ح��ف��ل  يف  ال��ت��د���ض��ني  وج�����اء 
بالأم�س يف موقع امل�ضروع مبنطقة 
الثانية  باحل�ضيبة  �ضيتي  امل��وت��ور 
اإم�����ارة دب���ي مب�����ض��ارك��ة عبداهلل  يف 
�ضركة  ع����ام  م���دي���ر  ال��ر���ض��ت��م��اين 
الحتاد العقارية بجانب امل�ضوؤولني 
ال�ضركتني  ك���ال  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
الذين  امل��ه��ن��د���ض��ني  م���ن  ون��خ��ب��ة 
���ض��ي��ق��وم��ون ب��الإ���ض��راف ع��ل��ى بناء 

الغاية  اأن  ال��ر���ض��ت��م��اين  ع���ب���داهلل 
�ضيتي  “موتور  مل�ضروع  الأ�ضا�ضية 
وجهة  ت��وف��ري  يف  ت��ت��م��ث��ل  فيوز” 
عمراين  وم��ع��ل��م  م��ت��م��ي��زة  �ضكنية 
نوعية  اإ����ض���اف���ة  وت���ق���دمي  ج���دي���د 
احل�ضري  التطوير  م�ضهد  ترثي 
اإم�����ارة دب���ي م��ن خ���الل ت�ضييد  يف 
جم���م���ع ����ض���ك���ن���ي م���ت���ن���وع وم������زود 

باأحدث املرافق املتكاملة.

ع�����ودة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل�����ض��رك��ة الحت����اد 
ال��ع��ق��اري��ة ك��م��ط��ور ع���ق���اري رائد 
لأكرث  مت��ت��د  م��ت��م��ي��زة  �ضمعة  ذي 
ث��الث��ة ع��ق��ود ون����واة مل�ضاريع  م��ن 
اأن  م�ضيفا   .. ق��ادم��ة  م�ضتقبلية 
جمل�س اإدارة ال�ضركة عمل جاهدا 
من اأجل اإعادة ال�ضركة اإىل م�ضاف 
�ضركات التطوير العقاري الرائدة 
يف اإم���������ارة دب������ي. ب�������دوره اأو����ض���ح 

�ض��قة مكونة من غرفتني  و133 
ثالث  م��ن  مكونة  �ض��قق  و7  ن��وم 

غرف.
وقال �ضعادة خليفة ح�ضن احلمادي 
رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة الأحتاد 
بالتعاون  ال��ي��وم  نفتخر  العقارية 
 Airolink �ضركة  امل��ق��اول  م��ع 
مل�ضروع  الأ���ض��ا���س  حجز  ن�ضع  ب���اأن 
“موتور �ضيتي فيوز” والذي ميثل 

امل�����ض��روع. وي��ق��ع امل�����ض��روع اجلديد 
�ضيتي”  “املوتور  منطقة  قلب  يف 
وي��ت��ك��ون م��ن ث��الث��ة م��ب��اين ي�ضم 
على  ويحتوي  طوابق   7 منها  كل 
م�ضاحات جتارية ملحالت التجزئة 
و�ضقق  الت�ضوق  ومراكز  واملطاعم 
�ضقة   880 ع��دده��ا  يبلغ  �ضكنية 
تتنوع بني 313 ا�ض��توديو و427 
�ض��قة مكونة من غرفة نوم واحدة 

اأحمد م�سبح : روابط جتارية قوية مع فرن�سا ومنو لفت للقطاع التجاري يف 1202

ـــن �ــســلــيــم :  ــطــان ب ــل ــس �
القطاعات  ــرات  ــس »مــوؤ�
دبي  يف  القــتــ�ــســاديــة 
ـــات  ـــع ـــوق ـــت تـــــفـــــوق ال
بـــدعـــم منـــو قــطــاعــات 
ـــــة تـــ�ـــســـمـــل  ـــــوي حـــــي
ــجــارة  ــت الــ�ــســيــاحــة وال
واملــوؤمتــرات« واملعار�ش 

�ـــســـفـــري فـــرنـــ�ـــســـا لـــدى 
»الإمــــــارات   : الـــدولـــة 
ــا ال�ــســتــثــمــاري  ــارن ــي خ
والــــتــــجــــاري املــفــ�ــســل 
ــة الــو�ــســل ــط وهــــي حم
ال�سرق  بـــني  املــثــالــيــة   
والـــــغـــــرب مبــرافــقــهــا 
ــزة وخــدمــاتــهــا  ــي ــم ــت امل

مليار درهم ت�ضرفات عقارات دبي اأم�ش  1.5

»اأوبن مينريال« جتمع 33 مليون دولر من خالل جولة متويل بقيادة »مبادلة«
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املال والأعمال
يف �سفقة تتجاوز 750 مليون درهم

»توفور 54 « تعلن تفا�ضيل ا�ضتحواذ املجموعة ال�ضويدية »�ضتيل فرونت« على �ضركة »جواكر« لالألعاب الإلكرتونية 
 Jawaker ضت�ضتحوذ »�ضتيل فرونت« على 100 % من الأ�ضهم يف �ضركة�
ال�ضفقة  قيمة  اإجمايل  من   74% بدفع  و�ضتقوم  /ج��واك��ر/   FZ LLC
نقًدا، و%26 م�ضتحق الدفع يف 8،540،092 �ضهًما جديًدا مت اإ�ضداره يف 
�ضركة »�ضتيل فرونت«. وقال مايكل غارين، الرئي�س التنفيذي ل� توفور54 
“ يف طليعة   54 “ ت��وف��ور  “ ك��ان��ت وم��ازال��ت  ب��ه��ذه املنا�ضبة- :  اأب��وظ��ب��ي - 
الإلكرتونية  الأل��ع��اب  وم��ط��وري  ل�ضّناع  واملحفزة  اجل��اذب��ة  البيئة  موؤ�ض�ضي 
ال�ضرتاتيجية وتقدمي  ا�ضتثماراتها  الأو�ضط عالوة على  ال�ضرق  يف منطقة 
اأ�ضكاله لرواد الأعمال وال�ضركات النا�ضئة، وذلك انطالقاً من  الدعم بكافة 
اإميانها الرا�ضخ منذ البداية بالأهمية ال�ضرتاتيجية والقت�ضادية والأبعاد 
ال�ضتثمارات  هذه  قيمة  تنح�ضر  ول  احليوية.  ال�ضناعة  لهذه  الجتماعية 

عا�ضمة  اأبوظبي  لت�ضبح  املقبلة  ال�ضنوات  يف  القطاع  وتطور  منو  موا�ضلة 
الورق  األ��ع��اب  ه��و موقع  العربي.” “ جواكر”  ال��ع��امل  الأل��ع��اب يف  م��ط��وري 
اأ�ضدقائهم وتكوين  العربية الأول والذي ميّكن الالعبني من الت�ضال مع 
يف  املوقع  اأطلق  وقد  الإن��رتن��ت.  على  باللعب  التمتع  اأثناء  جديدة  �ضداقات 
اأن يبداأوا  2009 ول يتطلب حتميل اأي برنامج، بل باإمكان الالعبني  عام 
ز لالألعاب« الذي �ضتحت�ضنه  اللعب مبا�ضرًة عرب املت�ضفح. وياأتي »مركز الَتميُّ
املنطقة الإبداعية – يا�س �ضمن اأبرز مبادرات “ توفور 54 “ لدعم �ضناعة 
الألعاب يف املنطقة وتوفري دعماً ميدانياً غري م�ضبوق للمهتمني والعاملني 
يف هذا املجال من طالب وكوادر حمرتفة و�ضركات �ضغرية يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط واأفريقيا.

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت “توفور 54” اأبوظبي اأم�س تفا�ضيل �ضفقة ا�ضتحواذ �ضركة »جواكر« 
الألعاب  املتخ�ض�ضة يف قطاع  »�ضتيل فرونت«،  ال�ضويدية  املجموعة  من قبل 
الإلكرتونية، حيث ُتقدر �ضفقة ال�ضتحواذ بقيمة 753 مليون درهم اإمارتي 
الأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  يف  املجموعة  تو�ضع  خطة  يف  مهمة  خطوة  وُت�ضكل 
حيث تعد اأكرب �ضفقة ا�ضتحواذ بالعامل العربي يف قطاع الألعاب الإلكرتونية. 
وكانت “ توفور 54 “ قد وقعت يف عام 2011 اتفاقية ا�ضتثمار مالية مع 
املت�ضارع  التو�ضع  من  ا�ضتفادتها  تعزيز  من  ال�ضركة  مّكنت  »ج��واك��ر«  �ضركة 
الذي �ضهده قطاع األعاب الإنرتنت خالل العقد املا�ضي. ومبوجب ال�ضفقة، 

البنية التحتية ل�ضناعة  ا يف بناء  اأي�ضً املادية فح�ضب، بل ت�ضاهم  يف العوائد 
ال��ق��ادرة على موا�ضلة منو  املحلية  امل��واه��ب  وت��ط��وي��ر  اأب��وظ��ب��ي  الأل��ع��اب يف 
وتطوير القطاع و�ضناعة حمتوى ُمعرب عن ال�ضباب العربي واهتماماته.” 
والتطوير  الإلكرتونية  الألعاب  اإدارة  مدير  ه��ارت،  جيم�س  قال  جانبه،  من 
الرقمي يف اأبوظبي لالألعاب والريا�ضات الإلكرتونية: “ تربهن توفور54 
من جديد على موقعها الريادي يف �ضناعة الألعاب على م�ضتوى املنطقة من 
املحليني مثل  الألعاب  اأف�ضل مطوري  ال�ضرتاتيجية يف  ا�ضتثماراتها  خالل 
�ضركة جواكر التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لأعمالها. وتربهن هذه ال�ضفقة 
على امل�ضتوى املبهر الذي و�ضلت اإليه �ضناعة الألعاب يف الإمارة، و�ضت�ضاهم 
يف  الإلكرتونية  والريا�ضات  لالألعاب  اأبوظبي  مبادرة  مثل  نوعية  مبادرات 

غرفة الفجرية حتتفل بالدفعة الأوىل من الدبلوم املهني يف التجارة وريادة الأعمال
•• الفجرية - وام:

غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�ضرقي  �ضرور  بن  �ضعيد  ال�ضيخ  ثمن 
تدريب  على  الر�ضيدة  القيادة  حر�س  الفجرية  و�ضناعة  جت��ارة 
وتاأهيل ال�ضباب وت�ضجيعهم لدخول �ضوق العمل بتاأ�ضي�س امل�ضاريع 
ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة وال���ض��ت��ف��ادة، م�����ض��ريا يف ه���ذا ال�����ض��دد اإىل 
الإعالن عن تخ�ضي�س 5 مليارات درهم لدعم امل�ضاريع الإماراتية 

ال�ضابة �ضمن حزمة “م�ضاريع اخلم�ضني«.
جاء ذلك خالل احتفال الغرفة بالدفعة الأوىل من رواد ورائدات 
وريادة  التجارة  يف  املهني  الدبلوم  برنامج  اأكملوا  الذين  الأعمال 
م��ع مركز  بالتعاون  الغرفة  نظمته  ال��ذي  الح��رتاف��ي��ة،  الأع��م��ال 
 27 م��ن  ال��ف��رتة  وال��ت��دري��ب خ��الل  ال��ع��ايل لال�ضت�ضارات  البتكار 
من  كل  �ضعادة   .. احلفل  ح�ضر   .2021 اأغ�ضط�س   9 اإىل  يونيو 
�ضرور حمد الزوهري النائب الأول لرئي�س جمل�س الإدارة واأحمد 
�ضلطان احلنطوبي النائب الثاين لرئي�س جمل�س الإدارة وخمي�س 
حممد الزيودي اأمني ال�ضر وخالد خلفان الكعبي اأمني ال�ضندوق 
وعبد الرحمن عبيد بن منرود وم�ضبح حممد املزروعي ع�ضوي 
الغرفة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ه��ن��دا���ض��ي  جميع  و���ض��ل��ط��ان  الإدارة  جمل�س 
امل�ضتمر  التعليم  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي  ع��ي��د  عي�ضى  وال��دك��ت��ور 

ن��ائ��ب مدير  العابدين  زي��ن  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور  الإم����ارات  بجامعة 
اأنور بن �ُضليم مدير  جامعة العلوم والتقنية بالفجرية والدكتور 

مركز البتكار اإىل جانب م�ضت�ضاري وحما�ضري الربنامج.
واأ�ضاد ال�ضيخ �ضعيد بن �ضرور ال�ضرقي بدعم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد 
ويل  ال�ضرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  ومتابعة 
عهد الفجرية امل�ضتمر لغرفة جتارة و�ضناعة الفجرية كي توا�ضل 
ور����س عمل  تنظيم  خ��الل  م��ن  ال�ضباب  دع��م  ودوره���ا يف  جهودها 
ودورات تدريبية متخ�ض�ضة وتاأ�ضي�س حا�ضنة لرعاية م�ضاريعهم.

من جانبه اأكد �ضعادة عبدالرحمن عبيد بن منرود ع�ضو جمل�س 
على  الر�ضيدة  القيادة  حر�س  التجارة  جلنة  رئي�س  الغرفة،  اإدارة 
ال�ضباب،  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية  الق�ضوى  الأولوية  اإعطاء 
م�ضريا اإىل اأن تخ�ض�س من�ضب لوزير دولة لل�ضباب، منحهم الثقة 
دعم  يف  وامل�ضاهمة  البتكار  وتعزيز  الوطنية  امل�ضوؤوليات  لتحمل 

وتعزيز م�ضرية التنمية مبهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية.
اإن  الغرفة  الهندا�ضي مدير عام  �ضلطان جميع  �ضعادة  بدوره قال 
الذين  الأعمال  لرواد  الدبلوم كان مبثابة من�ضة مثالية  برنامج 
معارفهم  وتنمية  م��ه��ارات��ه��م  �ضقل  م��ن  مكنهم  م��ا  فيه  ���ض��ارك��وا 
يف جم��ال ري��ادة الأع��م��ال، م��وؤك��دا اأن ري��ادة الأع��م��ال ت�ضكل مكوناً 

الغرفة  واأن  الوطني  والق��ت�����ض��اد  التنمية  م�����ض��ارات  م��ن  اأ�ضا�ضياً 
توا�ضل جهودها يف تاأهيل واإعداد رواد ورائدات الأعمال الراغبني 
اإ�ضرتاتيجيتها  العمل وعامل ريادة الأعمال �ضمن  يف دخول �ضوق 
واقع  اإىل  التجارية  اأفكارهم  حتويل  على  وم�ضاعدتهم  لتمكينهم 
رئي�س  ال�ضعادة  لأ���ض��ح��اب  بال�ضكر  الهندا�ضي  وت��وج��ه  ملمو�س. 
واأع�ضاء جمل�س اإدارة الغرفة حلر�ضهم وتوجيههم الدائم لتاأهيل 
يف  امل�ضاهمة  م��ن  ومتكينهم  الأع��م��ال  ورائ���دات  رواد  م��ن  ال�ضباب 
ملركز  �ضكره  ع��ن  معربا  ب���الإم���ارة،  القت�ضادية  التنمية  م�ضرية 
واأ�ضاتذته  وم�ضت�ضاريه  والتدريب  لال�ضت�ضارات  العايل  البتكار 

الذين كان لهم الدور الفاعل يف اإجناح هذا الربنامج.
ب��ك��ف��اءة عالية،  اأك��م��ل��وا ال��ربن��ام��ج  ال��ذي��ن  كما ه��ن��اأ رواد الأع��م��ال 
متمنياً لهم املزيد من التقدم والنجاح يف �ضائر اأعمالهم ووجههم 
بال�ضتمرار يف تنمية قدراتهم و�ضقل مهاراتهم الفكرية والعلمية 

ملواكبة ال�ضوق العاملية ومواجهة حتدياتها .
�ُضليم م��دي��ر م��رك��ز البتكار  ب��ن  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  اأث��ن��ى  م��ن جانبه 
تدريب  يف  الفجرية  غ��رف��ة  ج��ه��ود  على  وال��ت��دري��ب  لال�ضت�ضارات 
للربنامج  املنت�ضبني  ال�ضباب  ودعا  الأعمال  ورائ��دات  رواد  وتاأهيل 
اإدارة  من  ميكنهم  ما  والعملية  العلمية  قدراتهم  تنمية  ملوا�ضلة 

م�ضاريعهم بكفاءة واقتدار.

من خالل توقيع اتفاقية ا�ستحواذ على �سركة »اأ�سينو« لت�سنيع الأدوية 

»القاب�ضة« »ADQ« تعزز حمفظة اأعمالها يف قطاع ال�ضحة والدواء

الإمارات واإ�ضتونيا توقعان مذكرة تفاهم لإن�ضاء جمل�ش اأعمال م�ضرتك
جلمهورية اإ�ضتونيا لعر�س وتعزيز مكانتها الرائدة يف 

جمال التحول الرقمي.
املزروعي  حممد  عبداهلل  �ضعادة  التفاهم  مذكرة  وق��ع 
رئي�س احتاد غرف التجارة وال�ضناعة بالدولة، و�ضعادة 
بيرت راود�ضيب، الرئي�س التنفيذي يف موؤ�ض�ضة اإ�ضتونيا، 
كما ح�ضر الجتماع من اجلانب الإماراتي �ضعادة حميد 
بن �ضامل، الأمني العام لحتاد غرف التجارة وال�ضناعة، 
�ضفري  راينهولد  ي��ان  �ضعادة  الإ���ض��ت��وين  اجل��ان��ب  وم��ن 
كاجلوراند،  ري�ضتو  و  الدولة،  لدى  ا�ضتونيا  جمهورية 
م�ضت�ضار وزير تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال، و 

اإيجي ديفون، رئي�ضة ممثلي موؤ�ض�ضة اإ�ضتونيا.
ي�ضار اإىل اأن املنتدى �ضهد ح�ضوراً وا�ضعاً ورفيع امل�ضتوى 
من اجلانبني، حيث األقى معايل الدكتور اأحمد بالهول 
افتتاحيتني  كلمتني  �ضوت،  اأندريه  ومعايل  الفال�ضي، 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ال��ب��ل��دي��ن يف  رغ��ب��ة  ع��ن  ع���ربا فيهما 
التجارية وال�ضتثمارية، خ�ضو�ضاً عرب تاأ�ضي�س جمل�س 
�ضعادة  األ��ق��ى  الإ���ض��ت��وين، فيما   - الإم���ارات���ي  الأع���م���ال 
غرف  احت���اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل���زروع���ي،  ع��ب��داهلل 

التجارة وال�ضناعة بالدولة كلمة ترحيبية باحل�ضور.

طريان  توا�ضل  و  بطلباتهم.  التقدم  للمهتمني  ميكن 
الإمارات ا�ضتئناف عمليات �ضبكتها تدريجيا بالتوازي مع 
تخفيف قيود ال�ضفر يف جميع اأنحاء العامل.. وا�ضتدعت 
طوال الأ�ضهر القليلة املا�ضية طيارين و اأطقم خدمات 
ج��وي��ة وم��وظ��ف��ي ع��م��ل��ي��ات اآخ���ري���ن مم���ن ت��وق��ف��وا عن 
العمل عندما ت�ضببت اجلائحة يف خف�س كبري حلركة 
ت�ضري  و  املا�ضي.  العام  العامل  ح��ول  اجلوية  ال��رح��الت 
“ طريان الإم��ارات “ حاليا رحالت منتظمة اإىل اأكرث 
من 120 مدينة متثل 90 باملائة من �ضبكة خطوطها 
من  باملائة   70 ل�ضتعادة  تخطط  و  اجلائحة  قبل  م��ا 
طاقتها بحلول نهاية العام مبا يف ذلك اإعادة املزيد من 

طائراتها A380 اإىل اخلدمة.
اإىل  العامل  حت��ول  عن  النا�ضئة  ال�ضتثمار  فر�س  على 
حلول توليد الطاقة النظيفة واخلالية من النبعاثات 

الكربونية.
وت�����ض��م��ل ال���ض��ت��ث��م��ارات ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة م��ث��ل اخلاليا 
ال��ك��ه��رو���ض��وئ��ي��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة، وط���اق���ة ال���ري���اح الربية 
احليوية  والكتلة  الكهرومائية  وال��ط��اق��ة  وال��ب��ح��ري��ة، 
والتخزين،  امل��وزع��ة،  التوليد  تقنيات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
اأو�ضع  وخ��دم��ات  الكهربائية،  املركبات  �ضحن  وم��راف��ق 
يف طاقة. و ي�ضتهدف ال�ضندوق فر�س ال�ضتثمار عرب 
دورة حياة الأ�ضول بدءا من تنمية القدرات يف جمالت 
جغرافيا  الرتكيز  مع  الت�ضغيلية  املحافظ  اإىل  جديدة 
الالتينية  واأم��ري��ك��ا  ال�ضمالية  واأم��ري��ك��ا  اأوروب�����ا  ع��ل��ى 
واأ�ضرتاليا. و قال جيم�س مون�ضي - الرئي�س التنفيذي 
اجلهود  “ �ضمن  بارترز:  كاتالي�ضت  اأبوظبي  ل�ضركة 
العاملية حلل حتديات تغري املناخ، يعد التمويل امل�ضتدام 

عامال مهما يف التمكني القت�ضادي والبيئي”.

•• دبي- وام:

وقعت دولة الإمارات وجمهورية اإ�ضتونيا مذكرة تفاهم 
لإن�ضاء جمل�س الأعمال الإماراتي - الإ�ضتوين امل�ضرتك 
لتعزيز العالقات الثنائية القت�ضادية والتجارية وذلك 
�ضمن منتدى الأعمال امل�ضرتك الإماراتي - الإ�ضتوين 
ال���ذي ع��ق��د م��وؤخ��را يف دب���ي بتنظيم م��ن احت���اد غرف 
التجارة وال�ضناعة بالدولة و وزارة اخلارجية والتعاون 

الدويل.
اأحمد  الدكتور  اجتمع معايل   .. املنتدى  هام�س  وعلى 
بن عبداهلل حميد بالهول الفال�ضي وزير دولة لريادة 
من  وفد  مع  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  وامل�ضاريع  الأعمال 
وزير  �ضوت،  اأندريه  برئا�ضة معايل  اإ�ضتونيا،  جمهورية 
بحث  ب��ه��دف  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا  الأع��م��ال  ري���ادة 
�ضيما  ل  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  �ضبل 
يف جمال القت�ضاد الرقمي والذكاء ال�ضطناعي، حيث 
الفال�ضي مب��ب��ادرات جمهورية  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأ���ض��اد 
اإ���ض��ت��ون��ي��ا يف ه���ذا امل���ج���ال. ك��م��ا ت��ط��رق الج��ت��م��اع اإىل 
الفر�س ال�ضتثنائية التي �ضيقدمها اإك�ضبو 2020 دبي 

•• دبي- وام:

 3000 ب��داأت ط��ريان الإم���ارات حملة عاملية لتوظيف 
م��ن اأف���راد اأط��ق��م ال��ط��ائ��رات و500 يف خ��دم��ات املطار 
ال�ضتة  الأ�ضهر  خ��الل  دب��ي  يف  مركزها  اإىل  لالن�ضمام 
امل��ق��ب��ل��ة و ذل���ك ل��دع��م ع��م��ل��ي��ات ال��ن��اق��ل��ة. و ت��وف��ر هذه 
القادرين  ل���الأ����ض���خ���ا����س  ت��وط��ي��ف��ي��ة  ف���ر����ض���ا  احل���م���ل���ة 
باأريحية  اخل��دم��ات  واأداء  ال��ن��ا���س  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  ع��ل��ى 
العامل ك�ضفراء لعالمة طريان  لاللتقاء والتفاعل مع 
اأطقم  وظيفتي  متطلبات  وتتوفر  التجارية.  الإم���ارات 
www. اخل���دم���ات اجل���وي���ة وخ���دم���ات امل���ط���ار ع��ل��ى

حيث   emiratesgroupcareers.com
•• اأبوظبي -وام:

املتخ�ض�س  بارترز  كاتالي�ضت  اأبوظبي  �ضندوق  اأعلن 
يف اإدارة الأ�ضول واملفو�س لدعم تطوير �ضوق اأبوظبي 
اإنرجي  فورتك�س  م��ع  �ضراكة  عقد  اإب���رام  ام�س  العاملي 
املخت�ضة بال�ضتثمار يف جمال الطاقة املتجددة واملدارة 
املالية  ب��امل��ج��م��وع��ة  اخل��ا���ض��ة  الأ���ض��ه��م  ذراع  ب��وا���ض��ط��ة 
“هريمي�س«. وتوؤكد ال�ضراكة اجلديدة التزام اأبوظبي 
املايل  القطاع  تطوير  يف  بامل�ضاهمة  بارترز  كاتالي�ضت 
امل�����ض��ت��دام ���ض��ري��ع ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور، وذل���ك م��ن مقرها 

الرئي�ضي يف �ضوق اأبوظبي العاملي.
اإغ��الق لها  اأول  و و�ضلت فورتك�س اإجن��ري موؤخرا اإىل 
م�ضروطا  التزاما  وت�ضمن  دولر  مليون   200 بقيمة 
الرابع  ل�ضندوقها  اأمريكي  دولر  مليون   25 بقيمة 
ومع حجم م�ضتهدف   ..»Vortex Energy IV«
ال�ضندوق  �ضريكز  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   750 يبلغ 

»ديوا« حت�ضد جائزتني مبجال 
التح�ضني امل�ضتمر و البتكار

•• دبي - وام:
امل�ضابقة  جائزتني �ضمن جوائز  “ديوا”  ح�ضدت هيئة كهرباء ومياه دبي 
العاملية ملنتدى التح�ضني امل�ضتمر والبتكار يف دورتها الثانية ع�ضرة و التي 
نظمتها املجموعة الفرعية للتح�ضني امل�ضتمر التابعة ملجموعة دبي للجودة 

حتت �ضعار “التميز يف الأزمات«.
رعاية  املجموعة حتت  ال��ذي نظمته  الفرتا�ضي  خ��الل احلفل  ذل��ك  ج��اء 
�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 

الأعلى ملجموعة طريان الإمارات والراعي الفخري للمجموعة.
الأتربة  اآث��ار  عن  الك�ضف  عن جهاز  “البتكار”  فئة  الهيئة يف  ف��ازت  فقد 
امل�ضتقل لالألواح الكهرو�ضوئية ويف فئة “كايزن” وهو عبارة يابانية ت�ضري 
اأمتتة �ضبكة التوزيع الآيل من خالل  اإىل التطوير امل�ضتمر .. عن مبادرة 
اأعرب معايل �ضعيد حممد  حمرك وحدة التغذية احللقية »RMU«. و 
عن  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير 
الهيئة باجلائزتني م�ضيدا بجهود جمموعة دبي للجودة يف  �ضعادته لفوز 
املوؤ�ض�ضي  والتميز  اجل��ودة  ممار�ضات  وتعزيز  البتكار  ثقافة  وتر�ضيخ  ن�ضر 

وتقدير التميز والبتكار ل �ضيما يف مواجهة التحديات.

 •• دبي- د. حممود علياء

اأع���ل���ن ب��ن��ك دب����ي ال���ت���ج���اري، اأح���د 
دولة  يف  ال��رائ��دة  الوطنية  البنوك 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، فوزه 
 - الب���ت���ك���ار  يف  “التميز  ب���ج���ائ���زة 
لالأفراد”  امل�����ض��رف��ي��ة  اخل����دم����ات 
ال�ضنوي  احل�������دث  خ�����الل  وذل�������ك 
ال�ضرق  “فينوفك�س  ل�����  ال���ث���ال���ث 
اأقيم  ال�����ذي   ”2021 الأو�����ض����ط 
دب��ي. كما ح�ضل  موؤخراَ يف كونراد 
مل��ج��م��وع��ة اخلدمات  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
امل�����ض��رف��ي��ة ل����الأف����راد يف ب��ن��ك دبي 
ال��ت��ج��اري، اأم��ي��ت م��ال��ه��وت��را، على 
املوؤثرة  املالية  “ال�ضخ�ضية  جائزة 
للعام«.  وحتتفي جوائز فينوفك�س 
ب���������اإجن���������ازات وج������ه������ود الأف������������راد 
يف  اخلدمات  ومقدمي  واملوؤ�ض�ضات 
قطاع اخلدمات املالية، حيث تهدف 
اأحدثوا  ال��ذي��ن  ال���رواد  تكرمي  اإىل 
ت��غ��ي��ري يف ه����ذا ال���ق���ط���اع. وق����د مت 
العديد  ب��ني  م��ن  الفائزين  اختيار 
اأنحاء  جميع  من  الرت�ضيحات  من 
املنطقة والتي مت تقييمها من قبل 

جلنة من اخلرباء.

جت���رب���ة م�����ض��رف��ي��ة ���ض��ل�����ض��ة. وقد 
اأط��ل��ق��ن��ا ب��ع�����ض��اً م��ن اأك����رث احللول 
امل�����ض��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة اب��ت��ك��اراً مثل 
وبطاقة   CBD Digi ح�������ض���اب 
 CBD وت���ط���ب���ي���ق   CBD One
للموبايل«. واأ�ضاف: “كما ي�ضرفني 
اأن اأ�ضتلم جائزة “ال�ضخ�ضية املالية 
اأ�ضعد  ان��ن��ي  حيث  للعام”،  امل��وؤث��رة 
اتخاذ  ع��ل��ى  الآخ����ري����ن  مب�����ض��اع��دة 
خيارات مالية اأف�ضل و العمل على 
زيادة الثقة وال�ضفافية يف اخلدمات 

امل�ضرفية«.

التجاري،  دب����ي  ب��ن��ك  يف  ل����الأف����راد 
تقدير  ي��ت��م  اأن  “ي�ضرنا  ق���ائ���اًل: 
جمال  يف  و�ضعناها  ال��ت��ي  ج��ه��ودن��ا 
الرقمية.  امل�����ض��رف��ي��ة  اخل����دم����ات 
عامل اليوم ال�ضريع يتطلب تقدمي 
للعمالء  مبتكرة  م�ضرفية  حلول 
ب��اأ���ض��ه��ل واأ����ض���رع ط��ري��ق��ة مي��ك��ن اأن 
قمنا  وق���د  التكنولوجيا.  ت��وف��ره��ا 
بال�ضتثمار يف الأ�ضخا�س املنا�ضبني 
لتزويد  العمليات  و  والتكنولوجيا 
العرو�س  م��ن  مبجموعة  عمالئنا 
لتقدمي  ال���رق���م���ي���ة  والب����ت����ك����ارات 

الرقمي،  امل�ضريف  القطاع  يف  رائ��داً 
م�ضتويات  اأع�����ل�����ى  ي����وف����ر  ح����ي����ث 
ال��رق��م��ي��ة ع���رب جميع  اخل����دم����ات 
امل���ن�������ض���ات. ل��ط��امل��ا ك����ان ب��ن��ك دبي 
التجاري �ضباقاً يف تقدمي بع�ضاً من 
اأكرث اخلدمات و املبادرات امل�ضرفية 
ال�������ض���وق.  اب�����ت�����ك�����اراً يف  ال���رق���م���ي���ة 
وت��ع��زز ه���ذه اجل���ائ���زة ع��زم��ن��ا على 
التميز  ال�ضتمرار يف و�ضع معايري 
الرقمية«.  امل�ضرفية  اخل��دم��ات  يف 
املدير  م���ال���ه���وت���را،  اأم���ي���ت  و����ض���رح 
العام ملجموعة اخلدمات امل�ضرفية 

ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ح�����ض��ول ال��ب��ن��ك على 
ه��ذه اجل��ائ��زة، ق��ال الدكتور بريند 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ل��ي��ن��در،  ف����ان 
لبنك دبي التجاري: “نحن �ضعداء 
جائزة  ع���ل���ى  ب��ح�����ض��ول��ن��ا  ل��ل��غ��اي��ة 
اخلدمات   - الب��ت��ك��ار  يف  “التميز 
من  لالأفراد”كجزء  امل�����ض��رف��ي��ة 
وميثل   .2021 فينوفك�س  جوائز 
الأ�ضا�ضية  ال��رك��ائ��ز  اأح���د  الب��ت��ك��ار 
متا�ضياً  ال���ب���ن���ك،  ل���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
“رقمياً  بنكاً  نكون  ب��اأن  روؤيتنا  مع 
بالكامل”. ويعد بنك دبي التجاري 

املر�ضى يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
واأفريقيا.

وي���ه���دف الت����ف����اق ال��ن��ه��ائ��ي على 
 )ADQ( “القاب�ضة«  ا�ضتحواذ 
امل�ضاهمني  ح�������ض���ة  ك����ام����ل  ع���ل���ى 
والتي  “اأ�ضينو”،  يف  احل��ال��ي��ني 
�ضركة  م�����ن  ك�����ل  ح�������ض���ة  ت�������ض���م���ل 
و”اأفي�ضتا  كابيتال”  “نوردك 
وتخ�ضع  بارترز”،  ك���اب���ي���ت���ال 
املعتادة  الإمت��ام  ل�ضروط  ال�ضفقة 

واملوافقات التنظيمية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

 ،)ADQ( “القاب�ضة«  اأع��ل��ن��ت 
القاب�ضة  ال�����ض��رك��ات  اأك���رب  اإح���دى 
والتي  امل���ن���ط���ق���ة  م�������ض���ت���وى  ع���ل���ى 
مت���ت���ل���ك حم���ف���ظ���ة وا�����ض����ع����ة من 
ال�������ض���رك���ات ال���ك���ربى ال��ع��ام��ل��ة يف 
اقت�ضاد  �ضمن  رئي�ضية  قطاعات 
توقيع  عن  املتنوع،  اأبوظبي  اإم��ارة 
على  لال�ضتحواذ  نهائية  اتفاقية 
ال�ضوي�ضرية،  “اأ�ضينو”  ���ض��رك��ة 
عالية  ل�����الأدوي�����ة  ال����رائ����د  امل�������زود 
الأ�ضواق  ت�ضتهدف  والتي  اجل��ودة 
ذات م���ع���دلت ال��ن��م��ّو ال��ع��ال��ي��ة يف 
واأفريقيا  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 
واأم����ري����ك����ا ال���الت���ي���ن���ي���ة ورو����ض���ي���ا 
الدول  رابطة  ومنطقة  واأوكرانيا 

امل�ضتقلة.
رائ����دة  ���ض��رك��ة  “اأ�ضينو”  وت���ع���ّد 
عالية  الأدوي�������ة  اإن���ت���اج  جم����ال  يف 
عالج  يف  ُت�ضتخدم  والتي  اجل��ودة، 
20 ن��وع��اً م��ن اأمرا�س  اأك���رث م��ن 
اجلهاز اله�ضمي والقلب والأوعية 

“اآمون”  ���ض��رك��ة  ال��ع��ام ع��ل��ى  ه���ذا 
ل��ل�����ض��ن��اع��ات ال����دوائ����ي����ة، اإح�����دى 
ال�����ض��رك��ات امل�����ض��ري��ة ال����رائ����دة يف 
وت�ضدير  وت��وزي��ع  ت�ضنيع  جم��ال 
والبيطرية  ال��ب�����ض��ري��ة  الأدوي��������ة 
و�ضركة  التجارية،  العالمات  ذات 
“فارماك�س” التي تتخذ من دولة 
الإمارات مقراً لها، واملتخ�ض�ضة يف 
ت�ضنيع وت�ضويق الأدوية اجلني�ضة 
قامت  ك���م���ا  م���ن���ا����ض���ب���ة.  ب���اأ����ض���ع���ار 
ب�ضراء   )ADQ( “القاب�ضة« 
“بيوكون  �ضركة  يف  اأق��ل��ي��ة  ح�ضة 
الهند  املحدودة يف  بيولوجيك�س” 
وت�ضنيع  تطوير  يف  واملتخ�ض�ضة 
عالية  احليوية  البدائل  وت�ضويق 
اجلودة وتوفريها باأ�ضعار منا�ضبة 

يف العديد من الأ�ضواق العاملية.

باإدارتها  “اأ�ضينو”  �ضركة  وتتميز 
الت�ضويقية  وق���درات���ه���ا  ال��ف��ّع��ال��ة 
القوية وحمفظة منتجات متنوعة 
وتراخي�س ت�ضنيع يف العديد من 
الأ�����ض����واق ال��ن��ا���ض��ئ��ة، وال���ت���ي تعد 
لإ�ضرتاتيجية  ����ض���روري���ة  رك���ائ���ز 
طويلة   )ADQ( “القاب�ضة« 
اإىل تطوير  ت��ه��دف  وال��ت��ي  امل���دى 
مبا  املتكاملة  ال��دوائ��ي��ة  من�ضتها 
ي��ح��ق��ق روؤي���ت���ه���ا ل���ت���وف���ري اأدوي������ة 
منا�ضبة  وب��اأ���ض��ع��ار  ع��ال��ي��ة  ب��ج��ودة 
واملنطقة.  الإم�����������ارات  دول������ة  يف 
اإطار  يف  ال�ضتحواذ  عملية  وتاأتي 
“اأ�ضينو”  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 
و”فارماك�س” لرتخي�س وت�ضنيع 
�ضركة  من  خمتارة  اأدوي��ة  وتوريد 
احتياجات  ت����واف����ق  “اأ�ضينو” 

وتدير  الآلم.  وت�ضكني  ال��دم��وي��ة 
 90 اأك��رث م��ن  ال�ضركة ف��روع��اً يف 
دولة. توّفر ال�ضركة حلوًل �ضاملة 
الت�ضنيع  خ��الل  م��ن  وخم�ض�ضة 
الت�ضنيع،  رخ�س  ومنح  التعاقدّي 
موثوقاً  ���ض��ري��ك��اً  ب�ضفتها  وذل����ك 
حول  الأدوي������ة  ت�ضنيع  ل�����ض��رك��ات 

العامل.
وقال فهد القا�ضم، املدير التنفيذي 
مل��ح��ف��ظ��ة ال�������ض���ح���ة وال�����������دواء يف 
»ن�ضعى   :)ADQ( “القاب�ضة« 
م����ن خ�����الل اإمت�������ام ���ض��ل�����ض��ل��ة من 
عمليات ال�ضتحواذ ال�ضرتاتيجية 
هذا العام اإىل اإن�ضاء من�ضة دوائية 
بناء  يف  ت�ضهم  وم��ت��ك��ام��ل��ة،  ق��وي��ة 
كمركز  الإم���������ارات  دول�����ة  م��ك��ان��ة 
وتوزيع  وت�ضويق  لت�ضنيع  اإقليمي 

من جهته، قال �ضتيفن �ضالتوفت، 
ل�ضركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
“اأ�ضينو”  “تلتزم  “اأ�ضينو”: 
ب��ت��ط��وي��ر ال��رع��اي��ة ال�����ض��ح��ي��ة من 
خ�����الل ت��ي�����ض��ري و�����ض����ول الأف�������راد 
اأدوية  اإىل  املجتمع  يف  واملوؤ�ض�ضات 
بثقة  حت����ظ����ى  اجل����������ودة  ع����ال����ي����ة 
املعنية  ال�ضحية  املر�ضى واجلهات 
الدعم  و�ضي�ضهم  ���ض��واء.  ح��ّد  على 
“القاب�ضة«  ل��ن��ا  ���ض��ت��ق��دم��ه  ال��ت��ي 
حتقيق  ت�����ض��ري��ع  يف   )ADQ(
ط��م��وح��ن��ا يف ه����ذا الجت������اه. وقد 
املرموقة  مكانتنا  بناء  يف  جنحنا 
ال�����دواء يف  لت�ضنيع  رائ���د  ك��م��زود 
وبان�ضمام  ال��ن��ا���ض��ئ��ة،  الأ�����ض����واق 
اأعمال  حم��ف��ظ��ة  اإىل  “اأ�ضينو” 
“القاب�ضة«  يف  وال�����دواء  ال�ضحة 

الأدوي���ة يف الأ���ض��واق ذات معدلت 
ال���ه���دف من  اإن  ال��ع��ال��ي��ة.  ال��ن��م��و 
 )ADQ( “القاب�ضة«  ن�����ض��اط 
لل�ضحة  اأع���م���ال���ه���ا  حم��ف��ظ��ة  يف 
والدواء هو �ضمان توفري الأدوية 
الأ�ضا�ضية باأ�ضعار منا�ضبة وتقدمي 
ومبتكرة  م��ن��ه��ا  ج��دي��دة  اأ���ض��ن��اف 
ت�����ض��ه��م يف حت�����ض��ني ���ض��ح��ة اأف�����راد 
املجتمع.  اإن ا�ضتحواذنا على �ضركة 
النت�ضار  ل��ن��ا  ���ض��ي��وف��ر  “اأ�ضينو” 
ال���ع���امل���ي ال���وا����ض���ع، وال��ت��م��ي��ز عرب 
و�ضت�ضهم  قيادتها،  فريق  خ��ربات 
ات��ف��اق��ي��ة ال���ض��ت��ح��واذ ب����دور كبري 
نحو  ب�ضقف طموحنا  الرت��ق��اء  يف 
حتقيق املزيد من النمو والبتكار 
على كامل م�ضتوى �ضل�ضلة القيمة 

الدوائية.«

اإىل  ن��ت��ط��ّل��ع  ف���اإن���ن���ا   ،)ADQ(
التي  ال���ف���ر����س  م����ن  ال����ض���ت���ف���ادة 
اأعمالنا  ل��ت��ح��وي��ل  ل��ن��ا  ���ض��ت��ت��وف��ر 
والرتقاء بقدراتنا لتحقيق املزيد 

من النمّو التجاري م�ضتقباًل.« 

بناء من�سة اأدوية متكاملة 
)ADQ( »لـ”القاب�سة

 )ADQ( “القاب�ضة«  وت��ه��دف 
ال������ض�����ت�����ح�����واذ على  خ�������الل  م�����ن 
اأدوية  اإن�ضاء من�ضة  اإىل  “اأ�ضينو” 
ذات معدلت  الأ�ضواق  متكاملة يف 
�ضتقوم  ح���ي���ث  ال���ع���ال���ي���ة،  ال���ن���م���و 
وترخي�س  بتطوير  املن�ضة  ه���ذه 
وت�������ض���ن���ي���ع وت�������ض���وي���ق الأدوي����������ة. 
 )ADQ( “القاب�ضة«  وك���ان���ت 
من  �ضابق  وق��ت  يف  ا�ضتحوذت  ق��د 

Finnovex بنك دبي التجاري يح�ضد جائزة » التميز يف البتكار - اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد « �ضمن جوائز

طريان الإمارات تعتزم توظيف 3000 م�ضيف جوي خالل 6 اأ�ضهر لدعم عملياتها

�ضراكة بني اأبوظبي كاتالي�ضت بارترنز و فورتك�ش اإنرجي لتطوير القطاع املايل
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العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/6302 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  اأي اإن دي اأيه تي اأيه ل�ضناعة معدات حقول النفط �س ذ م م ، 2- برافني 
كهاند راغافان ب�ضفته كفيل �ضامن ملديونية  اأي اإن دي اأيه تي اأيه ل�ضناعة معدات حقول النفط 
اأيه  تي  اأي��ه  دي  اإن  اأي  ملديونية  ب�ضفته كفيل و�ضامن  ابيل  اي��ه  ابيل  رام  برابهو   -3 ، م  م  ذ  �س 

ل�ضناعة معدات حقول النفط �س ذ م م - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ م�ضرف الهالل  

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 
)921344.83( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 1033/2021/18 عقاري جزئي  

املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )463،366 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
املدعى : موؤ�ض�ضة عقار   عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع املطار - منطقة بور�ضعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب 
رقم 9 - هاتف 0506767616 - بريد الكرتوين OMALC.AE@INFO3 / مكاين 3244594826  
املطرو�ضي    بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  عبداهلل   : وميثله   IBAN AE090500000000020106942
املطلوب اإعالنه : اميانويل نعيم عبدي  - �ضفته : مدعى عليه.  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�ضوعها 
 %12 املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )463،366 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املوافق  الإثنني  يوم  لها جل�ضة  املعجل بال كفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  ، و�ضمول احلكم  التام  ال�ضداد  املطالبة وحتى  من 
2021/9/27 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0016916
املخط�ر : وليد احمد عثمان �ضامل - اجلن�ضية:اليمن  واأحمل هوية اماراتية رقم )784199161479847( ب�ضفتي 
وكيال عن ال�ضيد/ ال�ضيخ خالد بن في�ضل بن �ضلطان بن �ضامل القا�ضمي – اإماراتي اجلن�ضية مبوجب وكالة م�ضدقة لدى 
ال�ضيد الكاتب العدل يف ال�ضارقة بالرقم )SH20180710C80572( بتاريخ )2018/07/11( العنوان : ال�ضارقة 

- مويلح التجارية - هاتف رقم : 0502401070
املخطر اإليه : زياد ا�ضماعيل ال�ضحادات – اجلن�ضية:�ضوريا - ويحمل هوية اماراتية رقم )784197816481911(

العنوان : ال�ضارقة - هاتف رقم : 0554998850
مو�ضوع الإخطار : اإخطار عديل بالوفاءبقيمة )39،000( درهم

ال�ضيك  بتحرير  املخطر  وق��ام  بينهم،  فيما  معامالت  مقابل  �ضيك  اإليه  املخطر  من  ا�ضتلم  املخطر  ان  حيث  الوق�ائ�ع:- 
وعند تقدمي ال�ضيك للبنك اأعيد ب�ضبب اأنه اأعيد بدون ر�ضيد وعدم كفايته وعند مراجعته ماطل يف ال�ضداد وقام املخطر 
 )000008( رق�م  �ض�ي�ك   -1 ك��الآت��ي:  ال�ضيك  وبيانات  ج��دوى  دون  ولكن  وت��ك��راراً  م��رارا  اإليها  املخطر  على  بالت�ضال 

بق�ي�م�ة)39،000( درهم وتاري�خ ال�ضتح�ق�اق )25/02/2019( وامل�ضحوب على م�ضرف عجمان،
لذلك ، ان املخطر يخطر املخطر اإليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وامل�ضتحق للمخطر وذلك يف موعد اأق�ضاه )5( 
اأيام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واإل �ضوف ي�ضطر املخطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ضتحق 
له مع الفائدة  والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق، لذلك - فاملخطر يخطركم بهذا الإخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا 

ملفعوله ول�ضريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم،
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0019779
املخط�ر:1- ال�ضيد/ يل ك�ضيا جن�ون - اجلن�ضية: ال�ضني ، واحم�ل بطاق�ة هوي�ة رقم 784197919528303 ب�ضفتي مالك 
الرخ�ضة امل�ضماه )الق�ضر الف�ضي للتجارة( رخ�ضة �ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة برقم 737029  العن�وان : 

ال�ضارقة - ال�ضناعية 4  - هاتف رقم :971504018868
املخطر اإليه: عي�ضى حممد ح�ضن خمي�س ب�ضكردي - اجلن�ضية: المارات، 

يحمل بطاقة هوية رقم 784198524168386
العن�وان: ابوظبي - هاتف رقم : 971506780444

مو�ضوع الإخطار : اإن�ضحاب من ال�ضركة
الوق�ائ�ع :

التنمية  دائ��رة  من  �ض�ادرة  رخ�ضة  للتج�ارة(  الف�ض�ي  امل�ض�ماه)الق�ض�ر  الرخ�ض�ة  يف  خ�دمات  وكي�ل  اإلي�ه  املخطر  اأن  حيث   .1
القت�ضادي�ة بال�ضارق�ة برقم 737029.

على الأوراق اخلا�ضة باخلروج من الرخ�ضة لدى الدائرة الإقت�ضادية. للتوقيع  احل�ضور  عن  ميتنع  اإليه  املخطر  اأن  • وحيث 
الرخ�ض�ة  من  ان�ضحابه  على  للتوقيع  الإقت�ضادي�ة  ال�دائرة  ل�دى  للح�ضور  اإليه  املخطر  باأخطار  يرغب  املخطر  ف��اإن  وعليه   •

املذكورة اأعاله واإل �ضن�ض�طر لإتخاذ الإجراءات القانونية،
لذاك ، ينيب املخطر )املخطر اليه( للح�ضور لدى الدائرة الإقت�ضادية للتوقيع على ان�ضحابه من الرخ�ضة رقم)737029( 
بكل حتفظ  على حقوقه  تكفل احل�ضول  التي  القانونية  الإج���راءات  اإتخاذ  اإىل  اأ�ضفاً  �ضي�ضطر  والإ  تاريخه  اأي��ام من   5 خ��الل 

واإحرتام،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/03298
املخطر/ قا�ضم غازي الرفاعي - اجلن�ضية : فل�ضطني 

واحمل هوية اإماراتية رقم )784198572595159( ب�ضفتي مالك الرخ�ضة امل�ضماه )البيادر لتجارة اأجهزة 
التربيد والت�ضخني( وال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برقم )739469( - العنوان/ ال�ضارقة – 

ال�ضناعية 4 – �ضربات ال�ضيخ عبداهلل �ضربة رقم 46 الهاتف : 0566888966
املخطر اإليه/ عمر �ضعيد احمد بن خادم املن�ضوري اجلن�ضية : الإمارات 

ويحمل هوية اإماراتية رقم )784198921731604( 
العنوان/ ال�ضارقة - القرائن الهاتف : 0501600009 / 0501161166 

مو�ضوع الخطار : مراجعتنا يف ت�ضديق املعامالت
- حيث ان املخطر اليه وكيل خدمات بالرخ�ضة امل�ضماه )البيادر لتجارة اأجهزة التربيد والت�ضخني( وال�ضادرة من 

دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برقم )739469( 
- حاول املخطر التوا�ضل مع املخطر اليه عدة مرات ومل ي�ضتجيب

لذلك :- يخطر املخطر املخطر اليه احل�ضور للتوقيع على الن�ضحاب من عقد وكيل خدمات لدى دائرة التنمية 
القت�ضادية بال�ضارقة.  وعليه يلتم�س املخطر من �ضعادة الكاتب العدل يف ال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا .

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2017/ M0001946 يف  الدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه / موؤمن عبد املجيد نور حممد ، العنوان: 800930
الدعوى  يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2017/10/10 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اأعاله  ل�ضالح / موؤ�ض�ضة عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ض�ضة 
للموؤ�ض�ضة  يوؤدي  اأن  املدعى عليه  باإلزام   -: املحكمة  بالتايل: حكمت   ، ال�ضتثمارية  العقارات 
املطالبة احلا�ضل  تاريخ  % من   5 قانونية قدرها  وفائدة  دره��م   437400 املدعية مبلغ 
يف 2017/7/24 وحتى متام ال�ضداد مع ت�ضلمه الوحدة ال�ضكنية رقم )601 -)مب�ضروع 
وامل�ضاريف وخم�ضمائة  الر�ضوم  واألزمته   ، - )بعجمان  رقم )6  املوند  – برج  �ضيتي  ج��اردن 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ضتئناف خالل 

املدة القانونية  3  يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7743(

رقم املحرر 2021/1/149221 
املنذر : بنك دبي التجاري )�س.م . ع( 

املنذر اإليه : تريونافوكارا�ضو رامالينجام رامالينجام  - هندى اجلن�ضية 
املو�ضوع : انذار قانوين بالتنبيه على املنذر اليه باأن يوؤدي للمنذر مبلغ / 189،322،61 الف درهم )مائة 

ت�ضعة وثمانون الفا وثالثمائة واثنني وع�ضرون درهم و61 فل�ضا( 
وفقا  �ضخ�ضي  قر�س  بطلب  دب��ي  ب��ام��ارة  مبقره  امل��ن��ذر  ايل  اليه  امل��ن��ذر  تقدم   9/5/2013 بتاريخ   -1

لل�ضروط والحكام املبينة بالطلب. وقد حترر عن ذلك عقد القر�س  املوؤرخ 2013/5/16 
 2- تر�ضد بذمة املنذر اليه مبلغ / 189،322،61 الف درهم )مائة ت�ضعة وثمانون الفا وثالثمائة واثنني 
100810695 كما بتاريخ  الثابت من ك�ضف احل�ضاب املخت�ضر رقم /  وع�ضرون درهم و61 فل�ضا( وفق 
رقم / 4005421211. لذلك ، ينبه البنك املنذر على املنذر  ال�ضخ�ضي  القر�س  عن   2021/4/27
واثنني  وثالثمائة  الفا  وثمانون  ت�ضعة  )مائة  دره��م  ال��ف   189،322،61  / مبلغ  اليه  ي��وؤدى  ب��اأن  اليه 

وع�ضرون درهم و61 فل�ضا(
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اعالن بالن�شر 

 250 / 2021 / 9 بيع عقار مرهون
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر

اإىل املنفذ �ضده/1- جاوراف دهاوان - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك امل�ضرق �س م ع

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن )�ضقة �ضكنية - املنطقة : الثنية 
اخلام�ضة - رقم الر���س : 846 - رقم البلدية : 5812-393 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : 
مزايا بزن�س افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 2305 - رقم الطابق : 23 - امل�ضاحة : 157.14 
مرت مربع( كما نعلنكم ل�ضداد قيمة املطالبة وقدرها )  470046.61( درهم خالل خم�ضة ع�ضر 
يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة 
وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة احت�ضاب مدة التكليف بال�ضداد 

بعد م�ضي مدة ال�ضبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اعالن بالن�شر        

 2442/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه: 1- خالد �ضعبان لرتكيب انظمة التكييف �س.ذ.م.م 
  جمهول حمل الإقامة 

ال�ضيد/�ضاي  ���س.ذ.م.م وميثلها مديرها  العامة  املدعي :�ضويت كورن للتجارة  ان  مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  هوك �ضانغ - قد 
وقدره )400.000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 

ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام وامل�ضروفات والر�ضوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
قاعة  يف  �ضباحا   08:30 ال�ضاعة   2021/9/19 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. )علما 

باأنه مت جتديد الدعوى من ال�ضطب(
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن بالن�شر        
 3239/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه: 1- او�ضتني باول انتوين 

جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك اأبوظبي التجاري )بنك الحتاد الوطني �ضابقا(

وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )1170934.05(

رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
ال�ضاعة 09:00 �ضباحا يف مكتب  املوافق 2021/9/22  الربعاء  يوم  لها جل�ضة  وحددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  الدعوى  ادارة 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1096 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- فوؤاد م�ضعي -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ض�ضة عقار
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  والر�ضوم وامل�ضاريف  )2.060.844( درهم 

وحتى ال�ضداد التام. 
قاعة  يف  �ضباحا   08:30 ال�ضاعة   2021/9/22 املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6245/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/2284 اأمر اأداء ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )578512( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : م�ضبح �ضعيد عبيد را�ضد الغفلي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع �ضارع ال مكتوم
املطلوب اإعالنه : 1- فوزي عبدالغني عبداهلل ح�ضني - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )578512( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5652/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/455 اأمر اأداء ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )23550( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : حممد �ضهزاد راجا راجا عبد الروؤوف
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع �ضارع ال مكتوم - مبنى برج الرمي

وميثله:مو�ضى عي�ضى مو�ضى العامري
املطلوب اإعالنه : 1- نور عيني عثمان عمل - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )23550.00( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1083/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة 198
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )488.268( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد التام. 
املدعي:موؤ�ض�ضة عقار

رقم  - مكتب  امليزانني   - العمال  نقطة  -بناية  بور�ضعيد  - منطقة  املطار  �ضارع   - دبي  عنوانه:امارة 
 - م�����ك�����اين:3244594826   -  INFO3@OMALC.AE:الكرتوين ب��ري��د   - ه�����ات�����ف:0506767616   -  9

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي
املطلوب اإعالنه :  1- حممد طاهر بابكر حممد بابكر  -  �ضفته : مدعي عليه 

وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�ضوع 
)488.268( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد التام 
- وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س  املوافق  2021/9/30  ال�ضاعة 10.00 �س يف قاعة التقا�ضي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2038/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ضاد�ضة رقم 405
يعادل  م��ا  اي  امريكي  دولر   )1.496.000( وق���دره  مبلغ  ب�ضداد  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
)5.505.208.00( درهم خم�ضة ماليني وخم�ضمائة وخم�ضة الف ومائتان وثمانية درهم اماراتي - اىل املدعي 

مع الفائدة القانونية من تاريخ:2021/3/2 وهو تاريخ ال�ضتيالء على املبلغ وحتى متام ال�ضداد. 
املدعي:تيوتريد ا�س ايه

ال�ضيخ زاي��د - مبنى اعمار �ضكوير - بناية 6- �ضقة  ام��ارة دب��ي - بردبي - دب��ي - �ضارع  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
الثامن 801

املطلوب اإعالنه :  1- ميد جلف جريت كون�ضبت تيكنيكال �ضريف�ضز ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم ب�ضداد مبلغ وقدره )1.496.000( 
دولر امريكي اي ما يعادل )5.505.208.00( درهم خم�ضة ماليني وخم�ضمائة وخم�ضة الف ومائتان وثمانية 
املبلغ  تاريخ ال�ضتيالء على  ت��اري��خ:2021/3/2 وهو  القانونية من  الفائدة  املدعي مع  اماراتي - اىل  درهم 
قاعة  يف  �س   10.00 ال�ضاعة    2021/9/21 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت   - ال�ضداد  مت��ام  وحتى 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 993
 : اجلن�ضية   - حمف�وظ  ب�ن  عب�داهلل  عل�ي  �ض�يخة   : ال�ضيدة  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ك�ام�ل ح�ض�تها  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  ترغ�ب  الإم�ارات، 
ال�ض�يد : �ض�م��س ال�دين بوزاه�ارا ولبي�ل - اجلن�ض�ية: الهن�د، ف�ي الرخ�ض�ة امل�ض�ماه )�ض�وبر 
ال�ضادرة   )511053( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ض�ض�ت  الفط�ور(  مارك�ت 
من  القانوين  ال�ضكل  تغيري  اخرى:  تعديالت  بال�ضارقة.  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من 

)موؤ�ض�ضة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 990
باك�ض�تان،   : اجلن�ض�ية   - ر�ض�يد  ط�اهر  روزين�ا   : ال�ضيدة  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى ال�ض�يد  ترغ�ب ف�ي الب�ي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ض�تها البالغ�ة )100%( وذل�ك 
)مطع�م  امل�ض�ماه  الرخ�ض�ة  ف�ي  باك�ض�تان،   : اجلن�ضية   - خ�ان  �ض�مندر  خ�ان  طلح�ه   :
من  ال�ضادرة   )216030( رقم  رخ�ضة  مبوج�ب  ال�ض�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ض�ض�ت  �ض�يجما( 
دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. تعديالت اخرى: وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد 
اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  فمن  الع��الن  هذا  تاريخ  ا�ضبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 986
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ض�يد : �ض�عداهلل حمم�د ح�الق - اجلن�ضية: �ض�وريا، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل 
ع�ن ك�ام�ل ح�ض�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ض�يد: حمم�د �ض�عداهلل ح�الق - اجلن�ضية: �ض�وريا، ف�ي 
ال�ض�ارقة مبوجب رخ�ضة رقم  ب�اأم�ارة  تاأ�ض�ض�ت  ال�ض�يارات(  امل�ض�ماه )العب�اقره لتج�ارة قط�ع غي�ار  الرخ�ض�ة 
)779467( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. تعديالت اخرى: تغيري ال�ضكل القانوين 
من )وكيل خدمات( اإىل )�ضركة ال�ضخ�س الواحد(. تغيي�ر الإ�ض�م التج�اري م�ن )العب�اقره لتج�ارة قط�ع غي�ار 
ال�ضيارات( اإل�ى )النم�ر ال�ض�ريع لل�ض�حن الربي )ذ.م.م( �ضركة ال�ضخ�س الواحد. تغيري الن�ضاط التج�اري 

م�ن )جت�ارة قطع الغيار اجلديدة لل�ضيارات ، اإ�ضترياد، ت�ضدير( اإىل )خ�دمات ال�ضحن الربي للب�ضائع(.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
بعد  اليه  امل�ضار  الجراء  على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد   . العدل 
العدل  الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�ضبوعني من 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 992
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ مها حممد علي الزريهي - المارات اجلن�ضية ترغب بالتنازل 
وبي�ع ك�ام�ل ح�ض�تها البالغ�ة 100% ح�ض�ة اإل�ى ال�ض�يد/ لل جوبين�اث�ان �ض�اندريكا جوبيناث�ان - 
لت�ضليح  )الراح�ة  بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائرة  ال�ضادرة من  الرخ�ضة  الهن�د اجلن�ض�ية يف 
�ض�احبه  ت��ن�����ازل  ت�م  حي�ث   : اخ�����ري  ت��ع��دي��الت   )609124( رق��م  الرخ�ضة  مب��وج��ب  الط����ارات( 
الرخ�ض�ة لخ�ر ودخوله�ا وكي�ل خ�دم�ات علي�ه�ا وحتوي�ل ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية ايل 
موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
  مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 987
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ض�يد: �ض�لطان عب�دالكرمي م�ض�لم املرزوق�ي - اجلن�ض�ية: الإم�ارات، 
ال�ضيد : حمم�د  اإل�ى  البالغ�ة )100%( وذل�ك  البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ض�ته  يرغ�ب ف�ي 
ب�اأم�ارة  تاأ�ض�ض�ت  ال�ري�ان(  امل�ض�ماه )مطع�م رك�ن  اكب�ر - اجلن�ضية:، يف الرخ�ض�ة  ع�دن�ان حمم�د 
ال�ض�ارقة مبوجب رخ�ضة رقم )736014( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. 

تعديالت اخرى: تغيري ال�ضكل القانوين من )موؤ�ض�ضة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 989
الإم�ارات،  - اجلن�ضية:  احم�د  احم�د عب�داهلل  ال�ضيد: عب�دالرحمن  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�ا 
ال�ض�يد: حمم�د  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��ض�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
لت�ض�ليح  ت�ض�اهيل  )ور�ض�ة  امل�ض�م�اه  الرخ�ض�ة  ف�ي  ب�نغالدي�س،  اجلن�ض�ية:   - ط�اهر  اب�و  رحي��م 
 )566612( رق�م  رخ�ض�ة  مبوج�ب  ال�ض�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ض�ض�ت  ال�ضيارات(  ومكيف�ات  كهرب�اء 
ال�ض�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�ضادية بال�ضارقة. تعديالت اخرى: تغيري ال�ضكل القانوين من 
)موؤ�ض�ضة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم 
وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
الجراءات  لتباع  امل��ذك��ورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذل��ك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه 

القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 988
ليكن معلوماً للجميع باأن: ال�ضيد/ بدرى عامل خان حممد - اجلن�ضية : الهند يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�ضيد/ رام �ضموج كناوجبا 
البي�ضاء(  النجمة  )مغ�ضلة  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية:الهند.    - كناوجال  بهوخان 

ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم )627653(. 
تعديالت اأخرى:- تغيري وكيل اخلدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13343 بتاريخ 2021/9/17 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 991
باك�ضتاين   – خان  �ضرييالن  بن  ارب�ضتان  حممد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�ضيد/  اىل  اجلن�ضية يرغب بالبيع وبالتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% ح�ضه 
نور واىل خان اوال خان - باك�ضتاين اجلن�ضية يف الرخ�ضة التجارية ال�ضادرة من دائرة 
ال�ضيارات  اربي�ضتان لتجارة قطع غيار  بال�ضارقة / موؤ�ض�ضة حممد  التنمية القت�ضادية 

�ضادرة حتت رقم: )515095(
تعديالت اخري:- حيث مت تنازل �ضاحب الرخ�ضة وتغيري وكيل اخلدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�ضار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

Date 17/ 9/ 2021  Issue No : 13343
LEGAL NOTICE BY PUBLICATION

No. (7743/2021)
Notifier: Commercial Bank of Dubai (PJSC)
Notified Party:THIRUNAVUKKARASU RAMALINGAM RAMALINGAM - Indian national

Subject: Legal Notice to notify the Notified Party to pay, to the Notifier, an amount of AED 
189,322.61 (Only One Hundred Eighty-Nine Thousand Three Hundred Twenty-Two Emirati 

Dirhams and Sixty-One Filses)
1- On 09-05-2013, the Notified Party applied to the Notifier, at its office in Dubai, for a personal 
loan, according to the terms and conditions listed in the application. As a result, the loan contract 
dated 16-05-2013 was made between the Notifier and the Notified Party.
2- An amount of AED 189,322.61 (Only One Hundred Eighty-Nine Thousand Three Hundred 
Twenty-Two Emirati Dirhams and Sixty-One Filses) has become payable by the Notified Party, 
as established by the mini statement of Account No. 100810695 as at 27-04-2021, concerning 
Personal Loan No. 4005421211.
Therefore,The Bank (Notifier) notifies the Notified Party to pay thereto an amount of AED 
189,322.61 (Only One Hundred Eighty-Nine Thousand Three Hundred Twenty-Two Emirati 
Dirhams and Sixty-One Filses).

Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

اليوم   ال��ف��ي��ك��ت��وري  ف���ري���ق  ي���ب���داأ   
مناف�ضات  يف  م�������ض���واره  اجل���م���ع���ة 
ج����ائ����زة )ري����غ����ي����وين -����ض���اردي���ن���ا( 
العامل  بطولة  من  الأوىل  اجلولة 
والتي   2021 امل��ائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 
ت�ضت�ضيفها مدينة اأولبيا حتى يوم 
من  كبرية  مب�ضاركة  املقبل  الأح��د 
م��ن خمتلف  الريا�ضة  ه��ذه  جن��وم 

اأنحاء العامل.

امل�ضاركة  البحار(  )اأ�ضياد  ويخو�س 
العاملية يف مدينة اولبيا اليطالية 
ب��ح��ل��ة ج���دي���دة ب��ع��د ف����رتة توقف 
امتدت لأكرث من عام ب�ضبب تاأجيل 
كافة الفعاليات العاملية يف روزنامة 
الإحتاد الدويل لل�ضباقات البحرية 
جائحة  ل����ظ����روف  ام-  اأي  -ي������و 

كورونا.
وي�����ض��ارك ف��ري��ق ال��ف��ي��ك��ت��وري بقوة 
يف م��ن��اف�����ض��ات ف��ئ��ة واق����ف ج���ي بي 
املت�ضابقني  الفريق  ميثل  حيث   1

بطلنا �ضلمان يون�س العو�ضي على 
من دراجة )فيكتوري 7( والبطل 
رايترير مت�ضدر  النم�ضاوي كيفني 
الت�ضنيف العاملي وحامل لقب هذه 
الفئة يف مو�ضمي 2018و2019 
رقم  الفيكتوري  دراج���ة  م��ن  على 

.90
وكيفني  �ضلمان  البطالن  وي��دخ��ل 
ال���ي���وم  امل���ن���اف�������ض���ات  اأج�����������واء  اىل 
الر�ضمية  ال���ت���ج���ارب  خ�����الل  م����ن 
واأداء  التجهيزات  والطمئنان على 

خو�س  ق��ب��ل  و90   7 ال��دراج��ت��ني 
لتحديد  زم���ن  اأف�����ض��ل  م��ن��اف�����ض��ات 
املرحلة  يف  الإن���ط���الق���ة  اأف�����ض��ل��ي��ة 
ومن  الرئي�ضي  ال�ضباق  من  الأوىل 
بعدها املرحلة الثانية واملقرر لهما 
يوم غد -ال�ضبت-، علما ان املناف�ضة 
�ضتكون  ث��ال��ث��ة  م��رح��ل��ة  ت��ت�����ض��م��ن 
م�����ض��ك خ��ت��ام امل�����ض��ارك��ة م�����ض��اء يوم 

الأحد.
وق�����ال حم��م��د ���ض��ي��ف امل�����ري مدير 
رئي�س  ب��الإن��اب��ة،  الفيكتوري  اإدارة 

الوفد يف اولبيا اأن كافة التجهيزات 
الفنية والتقنية اكتملت للم�ضاركة 
يف البطولة العاملية التي يعود اليها 
الفريق بعد توقف طويل م�ضريا اأن 
معنويات الفريق مرتفعة لتحقيق 
اجناز لفت يف املناف�ضات وموا�ضلة 

حتقيق الجنازات.
مت�ضابقي  باإمكانيات  امل��ري  وا���ض��اد 
موؤخرا  اليه  اأن�ضم  ال��ذي  الفريق 
بطلنا �ضلمان يون�س العو�ضي الذي 
ميلك خربات كبرية منها امل�ضاركة 

املائية  للدراجات  العامل  يف بطولة 
-اك������وا ب���اي���ك- م��ن��ذ ع����ام 2018 
وزميله  هو  يحقق  ان  يتوقع  حيث 
يف الفريق البطل النم�ضاوي كيفني 
راي��ت��رير امل��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح��ات يف 
اجل���ول���ة وب���اق���ي م���راح���ل ج���ولت 
مو�ضم  يف  ال����ع����امل����ي����ة  ال����ب����ط����ول����ة 

.2021

631
ي����ت���������ض����در ال���ت�������ض���ن���ي���ف ال����ع����امل����ي 

للمت�ضابقني يف فئة واقف جي بي 1 
قبل انطالق اوىل حمطات بطولة 
العامل للدراجات املائية 2021 يف 
اولبيا اليوم حامل لقب هذه الفئة 
يف مو�ضمي 2018 و2019، جنم 
ال��ب��ط��ل العاملي  ال��ف��ي��ك��ت��وري  ف��ري��ق 
الذي  راي��ت��رير   كيفني  النم�ضاوي 

ميتلك يف ر�ضيده 631 نقطة.

2018
يحمل بطلنا �ضلمان يون�س العو�ضي 

ذكريات   7 فيكتوري  دراج���ة  ق��ائ��د 
التي  الإيطالية  املدينة  يف  جميلة 
يف  ل��ه  لفتا  تاألقا  قبل  م��ن  �ضهدت 
بطولة العامل فئة واقف جي بي 3 
التي اقيمت عام 2018 واإ�ضتطاع 
امليدالية  حت���ق���ي���ق  خ���الل���ه���ا  م����ن 
رائعة  بداية  له  لت�ضكل  الربونزية 
التي تدرج فيها حتى  املناف�ضات  يف 

و�ضل لفئة جي بي 1.

•• دبي-الفجر:

اليوم  �ضباح   9 ال�ضاعة  يف  تنطلق 
 2021 ���ض��ب��ت��م��رب   17 اجل���م���ع���ة 
اخلليج  �ضباب  "معر�س  فعاليات 
بالتعاون  ي��ق��ام  ال���ذي  الريا�ضي" 
م���ع جم��ل�����س دب����ي ال���ري���ا����ض���ي، يف 
بدبي،  الدولية  هارتالند  مدر�ضة 
الأول  يعد  ال��ذي  املعر�س،  ويعمل 
املعني مبعلمي ومدربي  نوعه  من 
ال��ب��دن��ي��ة، ع��ل��ى حتديد  ال��رتب��ي��ة 
م�ضاركة  زي�������ادة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ات 
ال�ضباب يف جمال �ضناعة الريا�ضة 
والتدريب، وحت�ضني موؤ�ضر ال�ضحة 

وال�ضعادة العام للمجتمع.
العقول  اأف�����ض��ل  امل��ع��ر���س  وي��ج��م��ع 
ال���ري���ا����ض���ة  ����ض���ن���اع���ة  يف جم�������ال 
مع  وخ��ربات��ه��م  معارفهم  مل�ضاركة 
ومعلمي  ال�������ض���غ���ار  ال���ري���ا����ض���ي���ني 
ال����رتب����ي����ة ال����ب����دن����ي����ة وامل�����درب�����ني 
هذا  يف  واملتخ�ض�ضني  امل��ب��ت��دئ��ني 
املجال يف حماولة لتعزيز اخلربات 

ال��ري��ا���ض��ي��ة وزي�����ادة الإجن������ازات يف 
املنطقة.

اخلليج  ����ض���ب���اب  م���ع���ر����س  ومي���ن���ح 
للريا�ضيني  ال��ف��ر���ض��ة  ال��ري��ا���ض��ي 
ومعلمي الرتبية البدنية واملدربني 
م�ضتقبل  ل��ت�����ض��ك��ي��ل  ال��ري��ا���ض��ي��ني 
حيث  ال��دول��ة،  يف  ال�ضباب  ريا�ضة 
ي�ضم املعر�س جميع اأركان �ضناعة 
العرو�س،  من  ال�ضبابية  الريا�ضة 
والتطوير،  والتوا�ضل،  والندوات، 
وي��ت��م خ��الل��ه ت��ق��دمي ور�����س عمل 
وب���رام���ج ري��ا���ض��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
يف  ال���رائ���دة  التقدميية  ال��ع��رو���س 
ن��ق��ا���س خا�ضة  وح���ل���ق���ات  ال���ف���ك���ر، 
تو�ضيحية  وع��رو���س  ب��ال��ري��ا���ض��ة، 

لل�ضناعة.
و�ضيتم خالل املعر�س حفل توزيع 
الريا�ضية  الإجن�����������ازات  ج����وائ����ز 
الريا�ضيني  تكرمي  فيه  يتم  ال��ذي 
وامل��������درب��������ني وامل����ع����ل����م����ني ال������ذي 
ا����ض���ت���ط���اع���وا حت���ق���ي���ق ال���ت���م���ي���ز يف 
العديد من  وذلك �ضمن  جمالهم 

ريا�ضي  جائزة  اأهمها  من  الفئات 
املتميز،  ال��ع��ر���س  وج���ائ���زة  ال���ع���ام 

املرونة،  ال�ضجاعة وجائزة  وجائزة 
وغريها من اجلوائز.

وقال اأندرو كوك الرئي�س التنفيذي 
للمعر�س: "ي�ضعدنا اأن نت�ضارك مع 

جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ض��ي لإط���الق 
لل�ضباب  الريا�ضي  معر�س اخلليج 

بفئة  يعني  ال��ذي  نوعه  من  الأول 
البدنية،  الرتبية  ومدربي  معلمي 
معلمي  م��ن  ال��ع��دي��د  تناف�س  ل��ق��د 
لدينا  البدنية  ال��رتب��ي��ة  وم��درب��ي 
ودربوا على اأعلى م�ضتوى، لذا فاإن 
معرفتهم وخربتهم ل تقدر بثمن 
يف  بالريا�ضة  لالرتقاء  ال�ضعي  يف 
اإن  التايل.  امل�ضتوى  اإىل  الإم���ارات 
م�ضاركة هذه املعرفة مع الآخرين 
ت�����ض��اع��د يف  اأن  امل��ج��ت��م��ع مي��ك��ن  يف 
ال�ضبابية  الريا�ضة  �ضناعة  تعزيز 

لالنتقال اإىل م�ضتوى اأعلى".
ا  واأ�ضاف كوك: "�ضيكون لدينا اأي�ضً
�ضتعر�س  التي  ال�ضركات  من  عدد 
املعلومات  وت�������ض���ارك  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا، 
منتجاتها  م�����ض��اع��دة  كيفية  ح���ول 
وخدماتها يف حت�ضني الأداء، عالوة 
للريا�ضيني  بالن�ضبة  ذل���ك،  ع��ل��ى 
املعر�س فر�ضة  يوفر  الطموحني، 
ت للتعرف على اأف�ضل طرق  ل ُتفَوّ
امل�ضارات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ن��ج��اح، 
للح�ضول  �ضعيهم  ملوا�ضلة  املتبعة 

على مهنة ريا�ضية باحرتاف".
الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  وي��ح��ر���س 
ع���ل���ى م�����د ج�������ض���ور ال����ت����ع����اون مع 
لتحقيق  اخلا�ضة  اجل��ه��ات  جميع 
الريا�ضي  اأهدافه بتطوير القطاع 
لهذا  ال��دع��م  املجل�س  ي��ق��دم  ح��ي��ث 
احل���دث لإت���اح���ة ال��ف��ر���ض��ة ملعلمي 
وم��درب��ي ال��رتب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة �ضواء 
اللياقة  م��راك��ز  يف  اأو  امل���دار����س  يف 
اخلربات  من  لال�ضتفادة  البدنية 
���ض��ت��ق��دم حم��ا���ض��رات وتقدم  ال��ت��ي 
اأ�ضاليب  اأح���������دث  ع�����ن  ع�����رو������س 
لهم  �ضتتاح  كما  العاملية،  التدريب 
ال��ف��ر���ض��ة ل���الط���الع ع��ل��ى اأح����دث 
بهذا  املتعلقة  والأج��ه��زة  التقنيات 
املجال.  وتاأتي ا�ضت�ضافة دبي لهذا 
احلدث موا�ضلة لنهجها يف تنظيم 
الريا�ضية  الأح�����داث  وا�ضت�ضافة 
لت�ضبح  واملميزة  الكبرية  العاملية 
دبي هي الوجهة الريا�ضية املف�ضلة 
الريا�ضات  لكل  اجل��اذب��ة  والبيئة 

من خمتلف اأنحاء العامل.

اأف�سل زمن هدف الفريق اليوم

فيكتوري يبداأ اليوم م�ضواره يف مونديال الدراجات املائية
املري: ثنائي الفريق �سلمان وكيفني جاهزان ملناف�سات »جي بي 1«

بالتعاون مع جمل�ش دبي الريا�سي

معر�ش �ضباب اخلليج يجمع خرباء �ضناعة الريا�ضة يف دبي اليوم 

•• عجمان-الفجر

تقدم ال�ضيخ را�ضد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم بالتهنئة 
للفرتة  القدم  لكرة  العراقي  الحت��اد  برئا�ضة  ف��وزه  مبنا�ضبة  درج��ال  عدنان  اإىل 

ومتنى ال�ضيخ را�ضد بن حميد النعيمي التوفيق ملجل�س اإدارة   .  2025-2021
، م�ضيداً  الآ�ضيوية  والقارة  الرافدين  اللعبة يف بالد  العراقي يف تطوير  الحت��اد 
الفنية  امل�ضتويات  كافة  على  ال�ضقيقني  الحتادين  جتمع  التي  املتميزة  بالعالقة 

والإدارية والأندية واملنتخبات الوطنية .

را�ضد بن حميد يهنئ عدنان درجال مبنا�ضبة 
فوزه برئا�ضة الحتاد العراقي لكرة القدم

•• لوك�شمبورج -وام:

الأول  ف���وزه  هري�ضي  م���ارك  حقق 
للدراجات  الإم��ارات  فريق  ل�ضالح 
ال�ضوي�ضري  ف���از  ح��ي��ث  ال��ه��وائ��ي��ة، 
باملركز الأول يف املرحلة الثانية من 
اأقيمت  والتي  لوك�ضمبورج،  جولة 
186.1كم  ب���ط���ول  م�����ض��ار  ع��ل��ى 
و�ضوًل  �ضتاينفورت  من  انطالقاً 

اإىل اإ�ضدورف.
ومتكن فريق الإمارات من الهيمنة 
ال��وع��ر يف  اله�ضبي  ال�����ض��ب��اق  ع��ل��ى 

املناف�ضات،  م���ن  الأخ������ري  اجل�����زء 
اأي���و����ض���و دعمه  ح��ي��ث ق����دم ج�����وان 
اأداء هجومي  يف  لينطلق  لهري�ضي 
ديفيد فورمولو  بزميليه  مدعوماً 
حال  اللذين  ك��روز  ل  دي  وديفيد 
يف املركزين الرابع واخلام�س على 

التوايل.
وك���ان ه��ري���ض��ي ق��د ان��ط��ل��ق يف اأداء 
هجومي مميز قبل 2 كم من خط 
النهاية على اجلزء الأكرث انحداراً 
من م�ضافة الت�ضلق النهائية، قبل اأن 
يو�ضع الفارق بينه وبني املجموعة 

مناف�ضه  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة 
جواو اأمليدا /فريق كويك �ضتيب/، 
النهاية  خط  هري�ضي  اجتاز  حيث 
منفرداً، متقدماً بفارق 4 ثوان عن 
الت�ضنيف  ترتيب  يف  اأمل��ي��دا  ج���واو 
�ضدارة  قمي�س  منه  لينتزع  العام، 
انطالق  ق��ب��ي��ل  ال���ع���ام  ال��ت�����ض��ن��ي��ف 
على  اجل��ول��ة  م��ن  الثالثة  املرحلة 
انطالقاً  189.3كم  بطول  م�ضار 
من موندورف يل بان و�ضوًل اإىل 

مامر.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ف�����وزه، ق����ال مارك 

بتحقيق  ج���داً  �ضعيد   "  : هري�ضي 
ه���ذا ال��ف��وز امل��ن��ف��رد، ح��ي��ث متكنت 
الت�ضلق  م�ضافة  اإىل  و���ض��ويل  م��ع 
باأق�ضى  الن��ط��الق  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
وبني  بيني  الفارق  وتو�ضيع  �ضرعة 
ال�ضباق  ك�����ان  ال�����دراج�����ني.  ب��ق��ي��ة 
ب�����ض��ب��ب هطول  و�����ض����اق����اً  ط����وي����اًل 
م�ضافات  على  ول�ضيما  الأم��ط��ار، 
اأن���ن���ي ح��اف��ظ��ت على  اإل  ال��ت�����ض��ل��ق، 
وت�����ريت�����ي ومت���ك���ن���ت اأخ�����������رياً من 
وبالقمي�س  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��وز 
جهدي  ق�ضارى  و�ضاأبذل  الأ�ضفر، 

نهاية  حتى  بالقمي�س  لالحتفاظ 
���ض��اأواج��ه مناف�ضة  ح��ي��ث  اجل��ول��ة، 
ال�ضباق  اأمليدا يف  �ضديدة من جواو 

�ضد الزمن".
دييجو  متكن  تو�ضكانا،  جولة  ويف 
نتيجة  حت���ق���ي���ق  م�����ن  اأول����ي���������ض����ي 
الإيطايل  ال��ط��رق  �ضباق  يف  جيدة 
اأولي�ضي  ح���ّل  ح��ي��ث  ال��ك��ال���ض��ي��ك��ي، 
الذي  ال�ضباق  يف  الثالث  املركز  يف 
فاز فيه مناف�ضه مايكل فالغرن /

مايكل  وكان  اإف-نيبو/.  اإي  فريق 
ق��د ان��ط��ل��ق ق��ب��ل 14كم م��ن خط 

النهاية يف اأداء هجومي فاز بف�ضله 
رافال  ب��ق��ي  بينما  الأول،  ب��امل��رك��ز 
�ضغرية  جم���م���وع���ة  ي���ق���ود  م���اي���ك���ا 

ت�ضمنت دييغو اأولي�ضي.

قيادة  م��ن  اأخ���رياً  اأولي�ضي  ومتكن 
املجموعة الرئي�ضية، ليتجاوز خط 
األي�ضنادرو  مناف�ضه  بعد  النهاية 
دي م��ارك��ي /ف��ري��ق اإي��ت��ايل/ الذي 

من  الأخ���ري  الكيلومرت  يف  انطلق 
الثاين،  امل��رك��ز  ل��ي��ح��ل يف  ال�����ض��ب��اق 
املركز  اأول��ي�����ض��ي يف  دي��ي��غ��و  وي��ل��ي��ه 

الثالث.

»الإمارات للدراجات« يت�ضدر جولة لوك�ضمبورج .. ويناف�ش 
يف »الإيطايل الكال�ضيكي«
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•• اأبوظبي-وام:

اخ����ت����ت����م����ت اأم���������������س م���ن���اف�������ض���ات 
م���ن بطولة  ال��ن�����ض��خ��ة اخل��ام�����ض��ة 
اأقيمت  ال��ت��ي  للجوجيت�ضو  اآ���ض��ي��ا 
جوجيت�ضو  �ضالة  يف  مناف�ضاتها 
يف  الريا�ضية  زاي��د  مبدينة  اأري��ن��ا 
اأبوظبي مب�ضاركة اأكرث من 400 
19 دول��ة على  لع��ب ولعبة من 
اأي���ام، بح�ضور ع��دد كبري  م��دار 4 
الدويل  الحت��ادي��ن  م�ضوؤويل  م��ن 

والآ�ضيوي.
كبرية  باإ�ضادات  البطولة  وحظيت 
التي  ال��وف��ود للبعثات  م��ن روؤ���ض��اء 
باحرتافية  اأبوظبي،  اإىل  ح�ضرت 
الدقيق  وال��ت��ط��ب��ي��ق  ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
ل�ضمان  ال��وق��ائ��ي��ة  ل�����الإج�����راءات 
�����ض����الم����ة ال�����الع�����ب�����ني، وك����ذل����ك 
وحتكيميا،  ف��ن��ي��ا  احل����دث  ب��ن��ج��اح 
ك��ب��ري م��ن الأبطال  وظ��ه��ور ع���دد 
اجل���دد، و���ض��ع��ود ع��دد م��ن القوى 
ف�ضال  اآ���ض��ي��ا،  يف  للعبة  اجل��دي��دة 
ع����ن ال����ه����دف الأه�������م وه�����و ع����ودة 
فرتة  بعد  واملناف�ضات  ال��ب��ط��ولت 

من التوقف.
ح�����������ض�����ر م�����ن�����اف�����������ض�����ات ال������ي������وم 
بانايوتو�س  ال���ي���ون���اين  الأخ�������ري 
ث��ي��ودورب��ول��ي�����س رئ��ي�����س الحت����اد 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و، وحممد  ال�����دويل 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال���ظ���اه���ري  ����ض���امل 

للجوجيت�ضو،  الإم��������ارات  احت�����اد 
و����ض���وري���ج ج��وب��ي رئ��ي�����س الحت����اد 
ال���ه���ن���دي ن���ائ���ب رئ���ي�������س الحت�����اد 
ال�ضام�ضي  علي  وف��ه��د  الآ���ض��ي��وي، 
الإماراتي  الحت���ادي���ن  ع���ام  اأم���ني 
ثومفارت  وح��واك��ي��م  والآ����ض���ي���وي، 
مدير عام الحت��اد ال��دويل، وعدد 
من م�ضوؤويل الحتادين الآ�ضيوي 

والدويل وروؤ�ضاء الوفود.
الن�ضخة  اأن  ج��وب��ي  ���ض��وري��ج  واأك���د 
الأقوى  كانت  اخلام�ضة  الآ�ضيوية 
على  ال�ضابقة،  الن�ضخ  كل  بني  من 
���ض��وء امل��ن��اف�����ض��ات امل��ح��ت��دم��ة التي 
���ض��ه��دت��ه��ا، وال�����ض��راع ال��ق��وي على 
وح�ضد  والتاأهل  وال�ضعود  الفوز 
امليداليات، م�ضريا اإىل اأن البطولة 
النواحي  م����ن  ب���اإم���ت���ي���از  جن���ح���ت 
والفنية  والتنظيمية  التحكيمية 

والإعالمية.
اأب��وظ��ب��ي ك��ع��ادت��ه��ا ومن  اإن  وق���ال 
ريا�ضة  يف  م����ب����ادرات����ه����ا  خ������الل 
اجلوجيت�ضو كعا�ضمة للجوجيت�ضو 
ال������ع������امل������ي، جن����ح����ت م������ن خ����الل 
ا�ضت�ضافتها للحدث يف قيادة اآ�ضيا 
اإىل التعايف من التاأثريات ال�ضلبية 

كرئي�س  اأن��ه  اإىل  م�ضريا  لكورونا، 
البطولة  يف  ����ض���ارك  وف����د  لأك�����رب 
ي��ت��ق��دم لحت�����اد الإم��������ارات وعلى 
بال�ضكر  الها�ضمي  عبداملنعم  راأ�ضه 
وال��ت��ق��دي��ر وال��ع��رف��ان، ول��ك��ل فرق 
املنظمة  اللجنة  يف  التنظيم  عمل 
على اإنهاء كافة اجراءات ا�ضتقدام 
وتوفري  قيا�ضي،  وق��ت  يف  ال��وف��ود 
فنادق الإقامة املنا�ضبة، وحافالت 
نقل الالعبني والالعبات، واأف�ضل 
 20 م��ن  ي��ق��رب  مل��ا  للتناف�س  بيئة 
وف���دا اآ���ض��ي��وي��ا، وع���دد م��ن �ضيوف 
الحت��اد ال���دويل. واأ���ض��اف �ضوريج 
ال���ع���ودة اإىل  ال���وف���ود يف  ���ض��ت��ب��داأ   :
ولكنها  الغد،  من  اعتبارا  بالدها 
اأبوظبي  اإىل  ل��ل��رج��وع  �ضت�ضتعد 
جمددا يف الأيام الأخرية من �ضهر 
بطولة  يف  لت�ضارك  املقبل،  اأكتوبر 
ال��ع��امل ال��ت��ي ���ض��ت��ق��ام حت��ت مظلة 

الحت�������اد ال�������دويل ل��ل��ع��ب��ة مل�����دة 7 
اأيام، ومن بعدها مبا�ضرة الن�ضخة 
الثالثة ع�ضرة من بطولة اأبوظبي 
اجلوجيت�ضو،  مل���ح���رتيف  ال��ع��امل��ي��ة 
الإمارات  لدولة  �ضكره  عن  معربا 
والعا�ضمة اأبوظبي حلر�ضها على 
توفري كل فر�س النمو والإنت�ضار 
وتقدم  اجل��وج��ي��ت�����ض��و  ل���ري���ا����ض���ة 
وتطوير  لإع���داد  ال��ربام��ج  اأف�ضل 
ال���الع���ب���ني و����ض���ن���اع���ة الأب����ط����ال، 
البطولت  واأغ��ل��ى  اأق����وى  وت��ن��ظ��م 
غريبة  لي�ضت  معهودة  باحرتافية 
يف  ج��ه��د  اأي  ت���دخ���ر  ول  ع��ل��ي��ه��ا، 
الوطنية  الحت���������ادات  م�������ض���اع���دة 
�ضعادة  املحتاجة من خالل رئا�ضة 
لالحتاد  ال��ه��ا���ض��م��ي  ع��ب��دامل��ن��ع��م 
لرئي�س  كنائب  الآ�ضيوي، وموقعه 
الوقت  نف�س  ال���دويل، يف  الحت���اد 
اأكرث من  الذي تقوم فيه بتنظيم 

حول العامل كل عام،  بطولة   80
ملمار�ضي  املن�ضات  اأف�ضل  لتوفري 

اللعبة يف خمتلف القارات.
واأو�ضح اأن ريا�ضة اجلوجيت�ضو يف 
مرحلة  مبرحلتني،  م��رت  ال��ع��امل 
م�����ا ق���ب���ل دخ�������ول اأب����وظ����ب����ي اإىل 
ال�ضاحة وميالد م�ضروعها، والتي 
كان اجلميع من منت�ضبيها يعانون 
الإمكانات،  و���ض��ع��ف  ال��ت��ه��م��ي�����س، 
اأبوظبي  دخ���ول  بعد  م��ا  وم��رح��ل��ة 
حيث  والعاملي،  الآ�ضيوي  للم�ضهد 
اأحدثت نقلة نوعية هائلة لالعبني 
ونظمت  ال��ن��ج��وم��ي��ة  اإىل  ق��ادت��ه��م 
البطولت،  واأغ������اىل  اأق�����وى  ل��ه��م 
العالم  و�ضائل  كافة  لهم  وجلبت 
ال�ضوء  واإل����ق����اء  ب��ه��م  ل��اله��ت��م��ام 
عليهم، ووفرت للمحرتفني مبالغ 
تعينهم على ال�ضتمرار يف ممار�ضة 
ال��ل��ع��ب��ة وت��ط��وي��ر م�����ض��ت��واه��م اأول 

ب��اأول من خ��الل اجلوائز الكربى 
املراكز  لأ���ض��ح��اب  تر�ضدها  ال��ت��ي 

الأوىل يف البطولت املختلفة.
وعن جتربة اجلوجيت�ضو يف الهند 
: جت��رب��ت��ن��ا مع  ����ض���وري���ج  ق����ال   ..
اجلوجيت�ضو بداأت يف عام 2014، 
مب�����ض��اع��دة م���ن الإم�������ارات يف ظل 
ومنذ  الآ�ضيوي،  رئا�ضتها لالحتاد 
جنحنا   2017 وح��ت��ى   2014
الحتاد،  اإدارة  جمل�س  ت�ضكيل  يف 
يف  للجوجيت�ضو  اإدارات  وتاأ�ضي�س 
دولة  فالهند  املختلفة،  ال��ولي��ات 
بت�ضكيل  م��ط��ال��ب��ني  وك��ن��ا  ك��ب��رية، 
ثم  ولي������ة،   27 ل����  جم��ل�����ض��ا   27
اللعبة  ل��ن�����ض��ر  ب����رام����ج  و����ض���ع���ن���ا 
اأ�ضبح  والآن  ال��الع��ب��ني،  و���ض��ق��ل 
لعب   3000 م���ن  اأك����رث  ل��دي��ن��ا 
ولع��ب��ة مي��ار���ض��ون ال��ل��ع��ب��ة ب�ضكل 
منتخب  لدينا  واأ���ض��ب��ح  اح����رتايف، 

..معربا  ال���ب���ط���ولت  يف  ي�������ض���ارك 
الهند الأوىل  عن �ضعادته بخطوة 
ال��ت��ي حققتها يف  الجن������ازات  م���ع 
الن�ضخة اخلام�ضة من بطولة اآ�ضيا 
 12 ح�ضدت  حيث  للجوجيت�ضو، 
ميدالية بني الف�ضية والربونزية، 
باأقل المكانات، نظرا لعدم وجود 
اأي دعم حكومي، اإل اأنه اأكد وجود 
خطة لتحقيق املزيد من النت�ضار 
العديد  و�ضناعة  الهند  يف  للعبة 
م����ن الأب�����ط�����ال ل��ل��م��ن��اف�����ض��ة على 
الألقاب الآ�ضيوية والعاملية، وذلك 
رغم الكثري من التحديات املتعلقة 
جدير  وامل������راف������ق.  ب����الإم����ك����ان����ات 
بالذكر اأن الإمارات متلك تاريخا 
الآ�ضيوية  ال��ب��ط��ول��ة  م��ع  م�����ض��رف��ا 
للجوجيت�ضو منذ انطالقها يف عام 
2016، حيث حققت 8 ميداليات 
يف الن�ضخة الأوىل التي اأقيمت يف 

الن�ضخة  ويف  اآب�����اد،  ع�����ض��ق  م��دي��ن��ة 
الفيتنامية  ب��ال��ع��ا���ض��م��ة  ال��ث��ان��ي��ة 
لعبو  ح�ضد   2017 عام  هانوي 
بواقع  م���ي���دال���ي���ة   22 امل��ن��ت��خ��ب 
و4  ف�����ض��ي��ات،  و8  ذه��ب��ي��ات،   10
الثالثة  الن�ضخة  ويف  ب��رون��زي��ات، 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ك��ازاخ�����ض��ت��ان عام 
املنتخب  لع��ب��و  ح�����ض��د   2018
و6  ف�ضية  ب��واق��ع  م��ي��دال��ي��ات   7
الرابعة  الن�ضخة  ويف  ب��رون��زي��ات، 
ولعبات  لع��ب��و  ح�ضد  مبنغوليا 
املنتخب 11 ميدالية ملونة بواقع 
4 ذهبيات، وف�ضية، و6 برونزيات، 
احلالية  اخلام�ضة  الن�ضخة  يف  اأما 
باأبوظبي فقد ح�ضد املنتخب 18 
4 ذهبيات،  بواقع  ميدالية ملونة 
و4 ف�ضيات، و10 بورنزيات. على 
الفنية  الإدارة  تعكف  اآخ��ر  �ضعيد 
باإحتاد الإمارات للجوجيت�ضو على 
جتهيز قوائم الالعبني والالعبات 
للمنتخب الذي �ضي�ضارك يف بطولة 
العامل املقبلة يف اأبوظبي، واعتماد 
ب���رن���ام���ج الإع��������داد اخل���ا����س بهم 

بهدف املناف�ضة على ال�ضدارة.

••  فيلينيو�س-الفجر

عّينت جلنة احلكام يف الحتاد الدويل لكرة القدم احلكم 
الإماراتي الدويل فهد بدر احلو�ضني "حكم ثان" يف املباراة 
التي �ضتجمع منتخب اأنغول مع منتخب بارغواي املقررة  
اليوم اجلمعة �ضمن مباريات اجلولة الثانية للمجموعة 

الرابعة لبطولة كاأ�س العامل لكرة قدم ال�ضالت ليتوانيا 
.2021

وي�ضم طاقم حتكيم املباراة ، الإ�ضرتايل رايان "حكم اأول" 
والأمريكي   ، ثالث"  "حكم  البحار  ح�ضني  والبحريني   ،
"حكم  روين  وال��ك��و���ض��ت��اري��ك��ي   ، ميقاتي"  "حكم  ج��و���س 

خام�س".

ُيذكر اأن احلكم الدويل فهد احلو�ضني اأدار مباراة منتخب 
بنما اأمام منتخب الت�ضيك يف اجلولة الفتتاحية ملباريات 
كما   ، املا�ضي  الثنني  يوم  اأُقيمت  التي  الرابعة  املجموعة 
اأدار  ال��ذي  التحكيم  طاقم  " �ضمن  خام�س  "حكم  �ضارك 
�ضمن  الأربعاء  الأول  اأم�س  وكو�ضتاريكا   فنزويال  مباراة 

مباريات املجموعة الأوىل باملونديال العاملي.

احلو�ضني �ضمن طاقم حتكيم مباراة اأنغول 
وباراغواي يف مونديال ال�ضالت

ختام ناجح للبطولة الآ�ضيوية للجوجيت�ضو يف اأبوظبي
التنظيم الحرتايف لي�ش غريبا على الإمارات والن�سخة اخلام�سة هي الأقوى   : جوبي  • �سوريج 

• نائب رئي�ش الحتاد الآ�سيوي : ظهور اأبوظبي على ال�ساحة اأحدث نقلة نوعية يف تطور اللعبة

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 162671
 با�ضم: ال�ضيد �ضيمانور دفا�ضي كوتي  بوبي

وعنوانه: �س. ب. 119581 ، كرامة  �ضنرت ، دبي ، الإمارات العربية  املتحدة. 
بتاريخ: 2012/01/17 وامل�ضجلة حتت الرقم: 162671 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �ضنوات  املفعول ملدة ع�ضر  نافذة  احلماية 

2021/09/19 وحتى تاريخ: 2031/09/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 17 �شبتمرب 2021 العدد 13343

EAT 59259

Date 17/ 9/ 2021  Issue No : 13343
Case File

Real Estate Summary 1078/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Damir Faizulin

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation -Represented by Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 194,547), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Monday 20-09-2021 at 08:30 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and you have to submit the memos or documents 
you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 9/ 2021  Issue No : 13343
Case File

Real Estate Summary 1087/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Anna Sivkova
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 220,615), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim 
until the full payment. The hearing of Tuesday 12-10-2021 at 08:30 
AM on online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you 
have to submit the memos or documents you have to the court at least 
three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 9/ 2021  Issue No : 13343
Case File

Real Estate Summary 1073/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Andrei Belov

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 211,805), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment. The hearing of Wednesday 22-09-2021 at 
09:00 AM on online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and you have to submit the memos or documents you have 
to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 9/ 2021  Issue No : 13343
Dubai Courts of First Instance 

Service through Publication
In Case No. 18/2021/1033- Real Estate Summary 

Heard in Fourth Real Estate Summary Tribunal No. 198
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 463,366), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the 
full payment and order the urgent execution of the 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 
execution1@omalc.ae, Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942 
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi 
Party to be notified 1- Imanuel Naeem Abdi Capacity: Defendant 
Service Subject  The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to order 
the defendant to pay an amount of (AED 463,366), the charges, the expenses, the attorney's 
fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment and to order the urgent 
execution of the verdict with no bail. The hearing of Monday 27-09-2021 at 10:00 AM on 
online court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or documents you have 
to the court at least three days prior to the hearing.
Prepared by  Ahmed Ayub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 9/ 2021  Issue No : 13343
Case File

Real Estate Summary 1037/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Mohammed Mukhtar M A Shah 

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 406,020), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Wednesday 22-09-2021 at 08:30 AM on online court hearing 
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or 
documents you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 9/ 2021  Issue No : 13343
Case File

Real Estate Summary 1076/2021/18
Details of service by publication
To the defendant
1- Viktoriia Dzhan
2- Aiaz Dzhan Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant to 
pay an amount of (AED 393,640), the charges, the expenses, the attorney's 
fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. The 
hearing of Monday 27-09-2021 at 09:30 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and you have to submit the memos or documents 
you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 9/ 2021  Issue No : 13343

Case File
Real Estate Summary 1074/2021/18

Details of service by publication
To the defendant 1- Kseniia Chainykova 2- Ihor Chainykov 

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by / Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant to 
pay an amount of (AED 381,740), the charges, the expenses, the attorney's 
fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment. The 
hearing of Sunday 19-09-2021 at 08:30 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and you have to submit the memos or documents 
you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

علي  �ضوكت   / امل��دع��و  فقد 
باك�ضتان     ، ع���ل���ي  حم���م���د 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )PQ1807632( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

 0524051849

فقدان جواز �ضفر
ب���ري   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
نيبال   ، ك����اي����ات  ب�����ه�����ادور 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )08306593( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0506644695

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / ار�ضالن علي 
باك�ضتان     ، ح�����ض��ني  اجم����د 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )HQ1813752( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0506644695

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / ليتون موليك 
جوبرام موليك ، بنغالدي�س   
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )EF0496510( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0506644695

فقدان جواز �ضفر
امل���دع���و / م��ب�����ض��ر على  ف��ق��د 
باك�ضتان   ، ع���ل���ي  م�������ض���رف 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)NU1802721( يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�ضفارة الباك�ضتانية او اقرب 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ اي����ل����وي����ال 
الفلبني   ، دون���������ا  ن������ام������وك 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )a8552090p(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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الفجر الريا�ضي

الفرن�ضي،  ج��رم��ان  �ضان  باري�س  اأّك���د 
ب��ت��ع��ادل��ه امل��خ��ي��ب ع��ل��ى اأر�������س ب���روج 
دوري  اف���ت���ت���اح  يف   1-1 ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
القدم، �ضرورة  ك��رة  اأوروب���ا يف  اأبطال 
تطوير لعبه اجلماعي برغم امتالكه 
ال��ث��الث��ي ال��ره��ي��ب م��ي�����ض��ي-ن��ي��م��ار-

مبابي.
تاأت  مل  رائ���ع،  انتقالت  �ضيف  برغم 
توقعت  م��وؤ���ض��رات اخل��ري��ف كما  اأوىل 

ال�ضفينة الباري�ضية.
�ضحيح اأنه فاز يف اأول خم�س مباريات 
����ض���م���ن ال���������دوري ال���ف���رن�������ض���ي ال����ذي 
ي�ضيطر عليه منذ ا�ضتحواذه من قبل 
�ضركة قطر لال�ضتثمارات الريا�ضية، 
اإل اأن بروج فرمل انطالقته يف ملعب 
�ضحق فيه م�ضيفه 5-1 قبل �ضنتني، 
كيليان  ال�������ض���اب  ل���ه���داف���ه  ب��ث��الث��ي��ة 

مبابي.
2016، عندما  اأّول مرة منذ  وه��ذه 
البلغاري  ل��ودوغ��وري��ت�����س  م��ع  ت��ع��ادل 
بتحقيق  جرمان  �ضان  يخفق   ،2-2
الفوز على فريق من خارج البطولت 

الأربع الكربى يف القارة العجوز.
النتيجة،  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ب�����ض��رف  ل��ك��ن 
مرارة  ت��رك  جرمان  �ضان  اأداء  اأن  اإل 

"بندقية  زي���ارة  بعد  م�ضجعيه  ل��دى 
ال�ضمال".

باريزيان"  "لو  ���ض��ح��ي��ف��ة  حت���دث���ت 
اأداء  ال���ن���ادي وت��ق��دمي��ه  ع���ن اخ���ف���اق 
اأ�ضارت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن  "متو�ضطا". 
�ضعيف  اأداء  اإىل  "ليكيب" الريا�ضية 

مزحة". يكون  اأن  "ناأمل 
�ضان  ان���ط���الق���ة  ت���ك���ن  مل  ح�������ض���اب���ي���اً، 
ملالقاة  ي�ضتعد  كونه  موفقة،  جرمان 
مان�ض�ضرت  الآخ�����ر  امل��ج��م��وع��ة  ق��ط��ب 
بداية  حقق  ال���ذي  الإن��ك��ل��ي��زي  �ضيتي 
ق��وي��ة ب���ف���وزه ع��ل��ى لي��ب��زي��غ الأمل����اين 
جنحا  الأخ���ريي���ن  ب���اأن  علما   ،3-6

بالفوز عليه املو�ضم املا�ضي.
وق���د ي��ك��ون ا���ض��ت��ق��ب��ال لع��ب��ي امل���درب 
الإ����ض���ب���اين ب��ي��ب غ����ورادي����ول يف 28 
عملية  يف  الأه���م���ي���ة  ب���ال���غ  اجل�������اري، 
التاأهل اإىل دور ال�16، لفريق ل يزال 
امل�ضابقة  يف  األقابه  باكورة  وراء  يلهث 
القارية الأم، خ�ضو�ضا منذ ا�ضتحواذه 

القطري يف 2011.
ماوري�ضيو  الأرجنتيني  م��دّرب��ه  ق��ال 
جند  نتح�ّضن،  اأن  "يجب  بوكتينيو 

التوازن، لقد قلتها من قبل".
يتعنّي على مدرب توتنهام الإنكليزي 

�ضريعاً،  احل����ل����ول  اإي����ج����اد  ال�������ض���اب���ق 
خ�ضو�ضاً يف ظل زي��ارة ليون ال�ضيف 
بران�س  دي  ب���ارك  ملعب  اإىل  الثقيل 
ال�������ض���اد����ض���ة من  امل���رح���ل���ة  الأح�������د يف 

الدوري املحلي.
وكان املدرب املمّيز قد اأف�ضح منت�ضف 

م�ضروعه  ع��ن  املا�ضي  اآب/اأغ�����ض��ط�����س 
امتالك  يجب  لكن  املوهبة،  "لدينا 
جم���م���وع���ة، ول��ي�����س ف��ق��ط م���ن اأج���ل 
التوا�ضل  ال�ضور على مواقع  التقاط 

الجتماعي".
اخلمي�س  الفرن�ضية  ال�ضحف  واألقت 

ن���ق���اط ���ض��ع��ف فريق  ال�������ض���وء ع���ل���ى 
مزيد  اإىل  بحاجة  هجوم  العا�ضمة: 
م���ن ال����وق����ت، و����ض���ط خم���ن���وق ودف����اع 

مك�ضوف.
اأّكد بوكيتينو رداً على انتقادات طالت 
مي�ضي  ليونيل  الأرجنتيني  الثالثي 

بر�ضلونة  م��ن  ح���رة  ب�ضفقة  ال���ق���ادم 
اأغلى  ن��ي��م��ار  ال���ربازي���ل���ي  الإ����ض���ب���اين، 
لع���ب يف ال���ع���امل وال���ه���داف ال���دويل 
اللعب  يف  تكمن  ل  "امل�ضكلة  م��ب��اب��ي 
اأن  يجب  املهاجمني،  ل��دى  الهجومي 

نكون اأقوياء يف كل اخلطوط".

مي�ضي-نيمار-مبابي  الثالثي  �ضارك 
م�ضتوى  فقّدم  الأوىل،  للمرة  اأ�ضا�ضياً 
بدا  بلجيكا،  يف  �ضمعته.  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
فبح�ضب  ث���ن���ائ���ي،  وك����اأن����ه  ال���ث���الث���ي 
للعبة،  الأوروب���ي  الحت��اد  اح�ضائيات 

كان مي�ضي ونيمار الأكرث تناغما.
يف  ال�ضابق  مي�ضي  زميل  نيمار،  لعب 
التمريرات  من  ع��دد  اأك��رب  بر�ضلونة، 
ملي�ضي )16(، فيما رّد له اأف�ضل لعب 

يف العامل �ضت مرات الكرة 14 مرة.
الفرن�ضي  يتلق  مل  عينه،  الوقت  ويف 
وث��الث من  م��ن مي�ضي  �ضوى كرتني 
نيمار، علما ان فريقه يدين له بهدفه 
جميلة  عر�ضية  متريرة  بعد  الوحيد 
ل���الع���ب ال���و����ض���ط ال���دف���اع���ي اأن���دي���ر 

هرييرا.
ل�����ض��ان جرمان،  ال�����ض��ي��ئ  ل��ك��ن اخل���رب 
مطلع  م�ضابا  م��ب��اب��ي  ب��خ��روج  مت��ث��ل 
للتواء  تعر�ضه  بعد  الثاين،  ال�ضوط 

يف كاحله بح�ضب مدربه بوكيتينو.
بني  "املبادلت  امل����������درب  اأ�������ض������اف 
املهاجمني تاأتي مع الوقت. الالعبون 
بل  ل��ل��ت��م��اري��ن،  ف��ق��ط  ب��ح��اج��ة  لي�ضوا 

خلو�س املباريات".
الكو�ضتاريكي  احل��ار���س  حّلل  ب���دوره، 

كيلور نافا�س، اأحد الالعبني القالئل 
اأداًء مميزاً مع خم�س  ق��ّدم  باري�س  يف 
كّل منا يف  يتح�ّضن  اأن  "يجب  �ضّدات 
بدا  الو�ضط،  خط  ويف  نطاق عمله". 
وا�ضحا تاأثري غياب الثنائي الإيطايل 
وال�ضنغايل  امل�����ض��اب  ف��ريات��ي  م��ارك��و 

اإدري�ضا غانا غي املوقوف.
باريدي�س  ل��ي��ان��درو  الأرجنتيني  ك��ان 
ب������روج، فيما  ال���ط���رد يف  ق��ري��ب��ا م���ن 
جورجينيو  ال���ه���ول���ن���دي  ا����ض���ُت���ب���دل 
انتقال  �ضفقة  يف  ال���ق���ادم  ف��ي��ن��ال��دوم 
ح���ر م���ن ل��ي��ف��رب��ول الإن��ك��ل��ي��زي، بني 
البديالن  اأي�ضا  يقنع  مل  ال�ضوطني. 
ال��ربت��غ��ايل دان��ي��ل��و ب��ريي��را والأمل����اين 
يوليان دراك�ضلر، فيما وا�ضل هرييرا 
اأه��داف��ه يف اآخر  ب���روزه م�ضجال راب��ع 

اأربع مباريات.
�ضي"  اأم  "اأر  ل��ق��ن��اة  الإ����ض���ب���اين  ق����ال 
"لدينا فريق هجومي، واأحيانا ينجم 
عن هذا الأمر ترك فراغات دفاعية. 
نتيجة  ل��ك��ن  فريقنا".  فل�ضفة  ه���ذه 
باأكرث  القيام  ب�ضرورة  تذّكر  التعادل 
م��ن جم���ّرد ال��ه��ج��وم ل��ريف��ع الفريق 
القارية  امل�����ض��اب��ق��ة  ب���اح���راز  ح��ظ��وظ��ه 

الأوىل.

•• اأبوظبي-وام:

اأبطال  دوري  يف  امل��ج��م��وع��ات  دور  م��ب��اري��ات  ح��ف��ل��ت 
الإثارة  بالكثري من  املا�ضيني  اليومني  اأوروب��ا خالل 
واملتعة واملفاجاآت مع بداية م�ضوار البطولة يف املو�ضم 
اجلديد، و�ضاهمت ال�ضفقات القيا�ضية التي اأبرمت يف 
الأرجنتيني  راأ�ضها  وعلى  ال�ضيفية  النتقالت  فرتة 
والربتغايل  ج��ريم��ان،  �ضان  لباري�س  مي�ضي  ليونيل 

مان�ضي�ضرت  اإىل  رون���ال���دو  كري�ضتيانو 
يونايتد يف �ضناعة تلك الإثارة، 

مع  منهما  اأي  يفز  مل  حيث 
الأول  ظ����ه����وره  يف  ف���ري���ق���ه 
وتعادل  الأب����ط����ال،  ب�����دوري 
ب��اري�����س ���ض��ان ج��ريم��ان مع 
البلجيكي،  ب������روج  ك���ل���وب 
وخ�����ض��ر امل����ان ي��ون��اي��ت��د من 

يوجن بويز ال�ضوي�ضري.
وك��ان��ت اأك����رث امل��ب��اري��ات اإث����ارة 

ومتعة يف اجلولة الأوروبية الأوىل تلك التي جمعت 
والتي  الإنفيلد،  ملعب  على  وم��ي��الن  ليفربول  ب��ني 
 ،2  /  3 الأر�����س  �ضاحب  ليفربول  �ضالح  يف  انتهت 
وبرغم التفوق وال�ضيطرة وال�ضتحواذ وعدد الفر�س 
ميالن  اأن  اإل  لليفربول،  امل��رم��ى  على  والت�ضديدات 
ك���ان خ��ط��ريا يف امل����رت����دات، وظ��ل��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة معلقة 
حتى الثواين الأخ��رية، لت�ضتمر الإث��ارة على مدار ال� 
املباراة يف نهايتها عن عودة كبري  وتعلن  دقيقة   90
اإىل امل�ضهد القاري من جديد برغم  اأوروب��ا  من كبار 
ال��ذي غ��اب ع��ن امل�ضاركات  اخل�����ض��ارة وه��و ميالن 

الأوروبية يف اآخر 7 �ضنوات.
ال��ب��ط��ول��ة والتي  ال��الف��ت��ة يف  ال��ن��ت��ائ��ج  وم����ن 
تعطي مدلولت وموؤ�ضرات هي نتيجة مباراة 
انتهت يف  التي  �ضيتي مع ليبزيج  مان�ضي�ضرت 
�ضالح ال�ضيتي �ضاحب الأر�س / 6 / 3/، والتي 
و�ضعته على راأ�س جدول الرتتيب يف املجموعة 
احل��ايل على  املو�ضم  واأك���دت عزمه يف  الأوىل 
قدما  وامل�ضي  ق��وي��ة  ب��داي��ة  حتقيق 

للمناف�ضة على اللقب، و�ضيكون الفريق بانتظار اللقاء 
�ضان جريمان يف  باري�س  �ضيجمعه مع  الذي  املرتقب 

باملجموعة نف�ضها. املقبل  �ضبتمرب   28
اأن يكون هذا اللقاء مبثابة قمة مبكرة  ومن املنتظر 
���ض��ان جريمان  ب��اري�����س  اأن  اأوروب�������ا ح��ي��ث  م���ن ق��م��م 
ومان�ضي�ضرت �ضيتي هي اأغلى الفرق العاملية حاليا من 
اللقاء  �ضخونة  من  و�ضيزيد  ال�ضوقية.  القيمة  حيث 
تعرث باري�س �ضان جريمان يف اجلولة الأوىل بالتعادل 

مع كلوب بروج.
اأبرز مفاجاأت اجلولة  ومن 

الأوىل  الأوروب���������ي���������ة 
مان�ضي�ضرت  خ�����ض��ارة 
يوجن  اأم���ام  يونايتد 
ال�ضوي�ضري  ب���وي���ز 

 /1  / ب�����ن�����ت�����ي�����ج�����ة 
ب���داي���ة  وب�����رغ�����م   ،/2
اليونايتد بالتهديف يف 

عن  الأول  ال�����ض��وط 

طريق كري�ضتيانو رونالدو، اإل اأن الفريق ال�ضوي�ضري 
ا�ضتفاد من طرد لعب اليونايتد وان بي�ضاكا، وتعادل 
الفوز  حقق  ث��م   ،35 الدقيقة  يف  ال��ث��اين  ال�ضوط  يف 
ب��ال��ه��دف ال���ث���اين يف ال���وق���ت ب���دل ال�����ض��ائ��ع، ليقلب 
يف  التميز  يونايتد �ضاحب  مان�ضي�ضرت  على  الطاولة 
امل��و���ض��م. ويف اجلولة  ان��ط��الق��ة ال��ربمي��ي��ري ليج ه��ذا 
موا�ضلة  يف  ميونيخ  بايرن  فريق  جنح  اأي�ضا  الأوىل 
البايرن  اأحرج  حيث  بر�ضلونة،  ح�ضاب  على  اأف�ضليته 
فريق البار�ضا على ملعبه، وفاز عليه بثالثية نظيفة 
مع الراأفة ليعمق من جراحه بعد مغادرة جنمه 
خلفية  على  للنادي  مي�ضي  ليونيل  التاريخي 
الأزمة املالية التي يتعر�س لها نادي بر�ضلونة. 
حتقيق  وا���ض��ل  ققد  اللقب  حامل  ت�ضيل�ضي  اأم��ا 
�ضالي�ضبورج  ف��ري��ق  وت��خ��ط��ى  ال��ط��ي��ب��ة  ن��ت��ائ��ج��ه 
 3 ب��اأول  بهدف مقابل ل �ضيء، لي�ضحن ر�ضيده 
نقاط، ت�ضعه يف املركز الثاين باملجموعة الثامنة 
بعد يوفنتو�س املت�ضدر بفارق الأهداف حيث اأن 
بثالثية  ال�ضويدي  ماملو  على  تغلب  يوفنتو�س 

نظيفة على ملعب ماملو.
وجن���ح ف��ري��ق ري���ال م��دري��د يف حتقيق ف���وز م��ه��م له 
على اإنرت ميالن بطل الدوري الإيطايل على ملعبه 
���ض��ف��ر/، كما   / بنتيجة /1  وو���ض��ط ج��م��اه��ريه 
على  �ضاحقا  ف���وزا  ام�����ض��رتدام  اأي��اك�����س  حقق 
هدف  مقابل  اأه����داف  بخم�ضة  �ضبورتينج 
واحد على ملعبه وو�ضط جماهريه، وتعادل 
بورتو  م��ع  ملعبه  ع��ل��ى  م��دري��د  اتليتكو 
الربتغايل بدون اأهداف، وفاز بورو�ضيا 
الرتكي  بي�ضكتا�س  ع��ل��ى  دورمت���ون���د 
ملعب  على  ه��دف  مقابل  بهدفني 
عن  بورو�ضيا  ليعلن  بي�ضكتا�س 
عرو�ضه  ت���ق���دمي  م���وا����ض���ل���ة 
يف  املميزة  ونتائجه  القوية 

دوري الأبطال.

�ضينّفذ الأمريكي األربتو �ضالزار املدرب ال�ضابق يف األعاب القوى، فرتة 
اإيقافه كاملة ملدة اأربع �ضنوات ب�ضبب الجتار بهرمون التي�ضتو�ضتريون 
حمكمة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  وف��ق  املن�ضطات،  تعاطي  على  ريا�ضيني  وت�ضجيع 
ا�ضتئنافه  خ�ضر  اأن  بعد  اخلمي�س  اأم�����س  )ك��ا���س(   الريا�ضية  التحكيم 

�ضدها.
بعد   ،2019 الول/اأك���ت���وب���ر  ت�ضرين  يف  ع��اًم��ا(   63( ���ض��الزار  اأوق���ف 
ف�ضيحة اأدت اإىل حل "م�ضروع اأوريغون"، املركز التدريبي عايل امل�ضتوى 
2001 يف �ضمال غرب الوليات املتحدة وبتمويل  اأن�ضئ يف العام  الذي 

من �ضركة "نايكي" للم�ضتلزمات الريا�ضية.
اإيقاف �ضالزار املعروف بتدريبه البطل الأوملبي ال�ضابق الربيطاين  مت 

مو فرح، قبل عامني خالل بطولة العامل لألعاب القوى يف الدوحة.
جاء ذلك يف اأعقاب حتقيق اأجرته الوكالة الأمريكية ملكافحة املن�ضطات 
)يو�ضادا( التي وجدت اأن �ضالزار قام بالجتار بهرمون الت�ضتو�ضتريون، 
اجلرعات  عن  يزيد  مبا  الأميني  ل-كارنيتني  بحم�س  ريا�ضيه  وحقن 

امل�ضموح بها وعبث بعملية مراقبة املن�ضطات للريا�ضيني.
طعن �ضالزار بهذه التهم وطلب من حمكمة التحكيم الريا�ضية اإلغاء 
املوقوف  ب���راون  جيفري  ال�ضماء  ال��غ��دد  اأخ�ضائي  مثل  مت��اًم��ا  تعليقه، 

ا، بينما طلبت يو�ضادا بفرتة اإيقاف اأطول. اأي�ضً
اأنه بالنظر  رف�ضت الهيئة الق�ضائية ومقرها لوزان الطلبني، وحكمت 
اإىل اجلرائم املن�ضو�س عليها يف التحقيق، كانت العقوبات متوافقة مع 

القوانني العاملية ملكافحة املن�ضطات.
الق�ضية"،  يو�ضادا  بها  اأدارت  التي  "الطريقة  كا�س  انتقدت  ذل��ك،  ومع 
اإ�ضقاطها،  ث��م  امل��وج��ه��ة  ال��ت��ه��م  اإىل  ال���ض��ت��م��اع  ط���ول جل�ضات  م��ن  ب����دًءا 
قواعد  خمالفة  وعواقب"  "خطورة  م��ع  متنا�ضبة"  "غري  واعتربتها 

مكافحة املن�ضطات.
واأكدت كا�س يف بيان اأن اأيا من اجلرائم املزعومة �ضد الرجلني "اأثرت 
اإىل  دليل  اأي  تقدمي  يتم  و"مل  ب�ضكل مبا�ضر على املناف�ضة الريا�ضية"، 
اأي تاأثري على الريا�ضيني املتناف�ضني على م�ضتويات عالية  كا�س ب�ضاأن 

يف م�ضروع نايكي اأوريغون".
الطويلة  امل�ضافات  جنمة  على  ا  اأي�ضً اأ���ض��رف  ال��ذي  ���ض��الزار  نفى  وك��ان 

الهولندية �ضيفان ح�ضن املولودة يف اإثيوبيا عندما مت اإيقافه، ارتكاب اأي 
خمالفات.

اأن وجد  التدريب ملدى احلياة بعد  اإيقاًفا منف�ضال من  وينفذ �ضالزار 
حتقيق اأجراه املركز الأمريكي للريا�ضة الآمنة اأدلة على �ضوء ال�ضلوك 

اجلن�ضي والعاطفي.
جاء هذا احلظر الذي اأُعلن عنه يف متوز/يوليو الفائت، بعد اأن ك�ضفت 
تعر�ضن  اإن��ه��ن  اأوريغون" املنحل  "م�ضروع  يف  ال��ع��داءات  م��ن  جمموعة 

لالإ�ضاءة العاطفية واللفظية من قبل �ضالزار.
اعرتف �ضالزار لحًقا باإدلئه بتعابري "قا�ضية" لكنه نفى اأن يكون اأي 

ريا�ضي حتت اإ�ضرافه قد تعر�س لالإ�ضاءة اأو التمييز بني اجلن�ضني.

�ضالزار يخ�ضر ال�ضتئناف �ضد اإيقافه 4 �ضنوات 

�ضان جرمان لتطوير اللعب اجلماعي بعد بداية خميبة 

يف اجلولة الأوىل من دوري اأبطال اأوروبا.. مي�ضي 
ورونالدو .. مل ينجح اأحد

توا�ضل مناف�ضات متهيدي كاأ�ش رئي�ش  
الدولة لكرة القدم اجلمعة و ال�ضبت

•• راأ�س اخليمة-وام: 

الت�ضفيات  مناف�ضات  اجل��اري  �ضبتمرب   18 و   17 يومي  تتوا�ضل 
التمهيدية لكاأ�س �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة لكرة القدم باإقامة 

مباريات الأ�ضبوع الثاين للت�ضفيات.
و يلتقي يف اليوم الأول فريق التعاون مع فريق م�ضايف وفريق �ضيتي 
يلعب  بينما   ، الأوىل  املجموعة  مباريات  �ضمن  البطائح  فريق  مع 
فريق الرم�س مع فريق حتا ،وفريق دبا احل�ضن مع فريق م�ضفوت 

�ضمن املجموعة الثالثة.
و يف اليوم الثاين يلتقي فريق احلمرية مع فريق اجلزيرة احلمراء 
مباريات  �ضمن  دب���ا  ف��ري��ق   .. ���ض��ي  اأف  ج��ل��ف  ف��ري��ق  وي�ضت�ضيف   ،
املجموعة الثانية ، فيما يواجه فريق العربي الذيد �ضمن املجموعة 

الرابعة.
وت�ضعى اأندية البطائح ودبا ودبا احل�ضن والذيد لتعزيز �ضدارتها 
الأول  الأ�ضبوع  حققتها  التي  الإيجابية  النتائج  بعد  للمجموعات 
الأوىل  نتائجها يف اجلولة  ت��دارك  الأندية  باقي  يتعني على  بينما 
امل�ضابقة  نظام  اإىل  بالنظر  وذلك  ال�ضدارة  بركب  اللحاق  اأجل  من 

التي تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة .
ليتاأهل  جمموعات  اأرب���ع  اإىل  امل�ضاركة  ال�15  ال��ف��رق  تق�ضيم  مت  و 
ل��ل��دور قبل  ك��ل جمموعة  الأول يف  امل��رك��ز  ال��ف��ري��ق احل��ا���ض��ل على 
قبل  ال��دور  مباراتي  من  الفائزان  الفريقان  يتاأهل  بعدها  النهائي 
النهائي من الت�ضفيات للم�ضاركة يف دور ال�16 لكاأ�س رئي�س الدولة 

مع اأندية دوري اأدنوك املحرتفني.

»املحرتفني« تربم اتفاقية مع 
»يا�ش كلينيك« لتقدمي فح�ش 
كورونا للجماهري ب�ضعر رمزي

•• اأبوظبي- وام: 

اأعلنت رابطة املحرتفني اإبرام اتفاقية مع "يا�س كلينيك" ك�ضريك 
ر�ضمي مزود خلدمات الرعاية ال�ضحية لدوري اأدنوك للمحرتفني 
 "  19 " ك��وف��ي��د  " ل���   PCR" لإج����راء ف��ح��و���ض��ات م�ضحة الأن����ف 
اأن ت�ضمل الالعبني والعاملني يف املباريات  لالأندية املحرتفة على 
و ممثلي و�ضائل الإعالم واجلماهري التي حت�ضر املباريات اعتبارا 
من اجلولة الرابعة من دوري اأدنوك للمحرتفني وميتد حتى نهاية 

املو�ضم ب�ضعر رمزي قدره 25 درهما، مقدمة من الرابطة.
واأهدافها  تتما�ضى  التي  الرابطة  م��ب��ادرات  �ضمن  التفاقية  تاأتي 
وبناء  الأندية..  وجماهري  بامل�ضابقات  العالقة  ذات  ال�ضرتاتيجية 
PCR وتقدمي خدمات  اإج��راء اختبار م�ضحة الأن��ف  عليها �ضيتم 
الرابطة  تعلنه  جدول  ح�ضب  املالعب،  جميع  يف  ال�ضحية  الرعاية 
عرب موقعها الر�ضمي قبل كل جولة، ويتعني على اجلماهري اإبراز 
تذكرة املباراة وبطاقة الهوية لال�ضتفادة من اخلدمة.. و بالن�ضبة 
العتماد  بطاقة  تقدمي  عليهم  يتعني  والإع���الم،  الأن��دي��ة  ملنت�ضبي 

امل�ضلمة لهم من الرابطة بالإ�ضافة اإىل بطاقة الهوية.
عن  املحرتفني  لرابطة  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�ضني،  وليد  ع��رب  و 
الرائد  ال�ضحية  الرعاية  يا�س كلينك، مزود  بال�ضراكة مع  �ضعادته 

والقائم على البحث العلمي يف اأبوظبي.



تلتقي بابنتها بعد 14 عامًا من اختطافها
عاماً   14 بعد  امل��ا���ض��ي  اجلمعة  ي��وم  بابنتها  مك�ضيكية  اأم  التقت 
املتحدة  )ال��ولي��ات  فلوريدا  يف  منزلها  م��ن  الب��ن��ة  اختطاف  م��ن 
املك�ضيك  من  ال�ضابة  اأر�ضلتها  ر�ضالة  بف�ضل  وذل��ك  الأمريكية(، 
�ضرطة  واأغلقت  الجتماعي.  التوا�ضل  �ضبكات  عرب  والدتها  اإىل 
كلريمونت هذا الأ�ضبوع الق�ضية التي ترجع اإىل �ضبتمرب )اأيلول( 
ذلك  كانت يف  التي  اختطفت جاكلني هرينانديز،  2007، عندما 
الوقت طفلة تبلغ من العمر 6 �ضنوات وتعي�س مع والدتها، اأجنليكا 
فن�ضي�س �ضاجلادو، يف هذه املدينة التابعة لولية فلوريدا. و�ضدر 
ما  توقيف،  بابلو هري هرينانديز، مذكرة  ال�ضحية،  والد  بحق 
اأفادت  ح�ضبما  القا�ضر،  اختطاف  يف  به  كم�ضتبه  "جارية"  زال��ت 
الرقيب اإيرين رازو، من �ضرطة كلريمونت. ووفقا لتحذير �ضادر 
ف���اإن اخلاطف   ،2007 ف��ل��وري��دا ع��ام  ال��ق��ان��ون يف  اإن��ف��اذ  اإدارة  م��ن 
"املزعوم" هو والد الطفلة، وكان قد نقلها اإىل املك�ضيك. واأو�ضحت 
�ضرطة كلريمونت اأن الأم املك�ضيكية توا�ضلت بهم مطلع �ضبتمرب 
�ضبكات  ع��رب  بها  ات�ضلت  املزعومة  ابنتها  اأن  لتخربهم  )اأي��ل��ول( 

التوا�ضل الجتماعي وتطلب لقائها على احلدود مع املك�ضيك.

ذبح زوجته.. وراء كل جرمية مري�ش نف�ضي
وراء كل جرمية مر�س نف�ضي. هذا ما عك�ضته الإح�ضائيات الأخرية 

التي توؤكد زيادة اجلرائم التي يرتكبها مر�ضى نف�ضيون.
يوم  يف  �ضابة  عرو�س  �ضحيتها  راح��ت  ب�ضعة  جرمية  اأخرها  ولعل 
تارًكا خلفه  وه��رب  ذبحها،  ال��زوج على  اأق��دم  حيث  "ال�ضباحية"، 
نف�ضي  مري�س  اأن��ه  لح��ًق��ا  التحقيقات  لتك�ضف  غام�ضة  جرمية 
ويعالج يف اإحدى امل�ضحات. "امل�ضت�ضفى ا�ضتقبل املتهم، وهو يعاين 
م��ن ج���رح ن��اف��ذ يف ال��ب��ط��ن ب��ع��د حم��اول��ت��ه الن��ت��ح��ار، ومت اإج���راء 
العناية  بداأ حديثه مدير  الكلمات  له" بهذه  الالزمة  الإ�ضعافات 
اجلزار  حممد  القاهرة  �ضمايل  اجلامعي  بنها  مب�ضت�ضفى  املركزة 
مو�ضًحا اأن هذه لي�ضت الق�ضية الوحيدة التي يتهم فيها مري�س 
اإحدى  الأخ���رى حالة رج��ل يعمل يف  ب��ني اجل��رائ��م  نف�ضي. وم��ن 
اجلهات الق�ضائية لديه ولد وبنت على درجة عالية من اجلمال، 
لكنهما م�ضابان مبر�س عقلي منذ الطفولة، الفتاة تعمل باإحدى 

اجلهات الق�ضائية ك�ضكرترية وال�ضاب يعمل بكلية الرتبية0
وباإبالغ  غام�ضة  ظ���روف  يف  ال�ضقيقني  ب��اخ��ت��ف��اء  ب����داأت  الق�ضة 
الأجهزة الأمنية مت العثور على الفتاة يف منطقة �ضعبية منتحلة 
بتعذيبها  تقوم  وال��ده��ا  زوج��ة  اأن  واأدع���ت  اأخ���رى  �ضخ�ضية  �ضفة 
اأنه  وتبني  ا  اأي�ضً �ضقيقها  على  العثور  ومت  ال��واق��ع،  عك�س  وذل��ك 
العالج،  لتلقي  حجزه  ومت  وج���داين،  وا���ض��ط��راب  بف�ضام  م�ضاب 

وبالفعل بداأ و�ضعهما ال�ضحي التح�ضن ن�ضبًيا.

م�ضجد بزخارف فرعونية يثري اجلدل يف م�ضر
�ضجت مواقع التوا�ضل الجتماعي يف م�ضر بنقا�ضات �ضاخنة، بعد 
ت��داول �ضور مل�ضجد حتت الإن�ضاء يف قرية تابعة ملحافظة الفيوم 
جنوب القاهرة، مزين بنقو�س وزخارف فرعونية. وتباينت الآراء 
بني موؤيد ومعار�س، حيث راأى البع�س اأن الفكرة ل تتعار�س مع 
املعمار  اأن  الآخ���ر  البع�س  راأي  ك��ان  بينما  الإ�ضالمية،  احل�ضارة 
ال�ضتعانة  عن  تغني  التي  الهند�ضية  بالزخارف  غني  الإ�ضالمي 
بالفعل"  "حدث  ا�ضم  يحمل  ح�ضاب  وق��ال  الفرعونية.  بالنقو�س 
على "تويرت": "اأ�ضخا�س غا�ضبة من اأن هناك م�ضجد فرعوين"، 
امل�ضرية  "احل�ضارة  قائلة:  ملياء  تدعى  م�ضتخدمة  علقت  بينما 
ح�����ض��ارة ع��ري��ق��ة، واحل�����ض��ارة الإ���ض��الم��ي��ة ل��ه��ا ط��رازه��ا اخلا�س، 

واحل�ضارة الفرعونية جزء ل يتجزاأ من قوميتنا".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ب�ضبب الب�ضر.. كارثة جديدة تهدد الغالف اجلوي
الع�ضر احلديث  ارتفعت يف  الغالف اجلوي  الهيدروجني اجلزيئي )H2( يف  م�ضتويات  اأّن  درا�ضة جديدة  ك�ضفت 

ب�ضبب الن�ضاط الب�ضري.
يف  املحبو�ضة  الهواء  عّينات  كاليفورنيا  جامعة  من  علماء  حلل  "بان�س"،  دوري��ة  يف  ُن�ِضَرت  التي  الدرا�ضة  وبح�ضب 
القرن  م��دار  باملئة على   70 بن�ضبة  زاد  اجل��وي قد  الهيدروجني  اأن  القطبية اجلنوبية، ووج��دوا  القارة  ُلب جليد 

الع�ضرين.
وبرغم حزمة الت�ضريعات التي تتبناها الدول يف الآون��ة الأخ��رية للحد من انبعاثات الوقود الأحفوري، ا�ضتمرت 

انبعاثات الهيدروجني يف الرتفاع مع عدم وجود اأي اإ�ضارة تظهر تباطوؤ هذه النبعاثات.
ا منتج  اأي�ضً ويعترب الهيدروجني اجلزيئي مكوًنا طبيعًيا يف غالفنا اجلوي ب�ضبب انهيار الفورمالديهايد، ولكّنه 

ثانوي لحرتاق الوقود الأحفوري، خا�ضًة من عوادم ال�ضيارات وحرق الكتلة احليوية.
الهواء  عينات  ت�ضري  حيث  و2003؛   1852 عامي  بني  قوًيا،  رقًما  تقدم  التي  الأوىل  هي  احلالية  الدرا�ضة  وتعد 
بالقرب من القطب اجلنوبي لأنتاركتيكا اإىل اأن الهيدروجني اجلوي قفز من 330 جزًءا يف املليار اإىل 550 جزًءا 

يف املليار.
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اأطول مراهق واأطول اأذنني لكلب يف غيني�ش 
تك�ضف مو�ضوعة جيني�س اأحدث قائمة ملحطمي الأرقام القيا�ضية يف العامل 
طول  يزيد  كلبا  القائمة  وت�ضم  ال�ضهري،  كتابها  من   2022 عام  طبعة  يف 

اأذنيه عن 30 �ضنتيمرتا ومراهقا يتجاوز طولع 226 �ضنتيمرتا.
ويعر�س الكتاب ال�ضنوي الذي �ضدر اأم�س اخلمي�س جمموعة من الأرقام 
يديه  على  مي�ضي  �ضخ�س  اأ���ض��رع  تت�ضمن  التي  الأخ���رى  وامل��اآث��ر  القيا�ضية 

واأ�ضرع فتاة تلعب قفز احلبل ب�ضعرها يف 30 ثانية.
�ضن  يف  ك��ان��ت  اأن  منذ  جمباز  لع��ب��ة  ل���ودج،  بيثاين  الربيطانية  وح�ضلت 
42.64 ثانية واأ�ضرع  اأ�ضرع �ضقلبة مئة مرت لالأمام يف  �ضغرية، على لقب 

�ضقلبة للخلف يف 30 ثانية.
مو�ضوعة  يف  قيا�ضيا  رق��م��ا  ت�ضجل  اأن  ي�ضدق  ل  �ضعور  "اإنه  ل���ودج  ق��ال��ت 
جيني�س. اإنه اأمر ما كنت اأفكر يف القيام به. اعتدت على اقتناء الكتاب منذ 
كنت �ضغرية واعتدت على قراءته والنظر فقط اإىل الأمور التي ل ميكن 
ت�ضديقها التي ي�ضتطيع النا�س فعلها". واأ�ضاف "لذا، فاإنه لأمر خيايل اأن 
اأعرف اأنني �ضجلت رقما قيا�ضيا واأن اأرى ذلك يف الكتاب". وح�ضل الأمريكي 
زيون كالرك الذي ولد دون �ضاقني على الرقم القيا�ضي لأ�ضرع م�ضي مل�ضافة 
4.78 ثانية. وحققت لتيتيا كي من  20 مرتا على يديه حمققا ذلك يف 
�ضاحل العاج الرقم القيا�س يف نط احلبل با�ضتخدام �ضعرها بدل من احلبل 
يف 30 ثانية. وت�ضتهر لتيتيا العار�ضة واملمثلة والفنانة البالغة من العمر 

25 عاما كذلك ب�ضنع متاثيل بخ�ضل �ضعرها.

املعبودة اإيزي�ش مهرجان م�ضرحي يف م�ضر 
داخل دار الأوبرا امل�ضرية ت�ضافرت جهود جمموعة من الكاتبات واملخرجات 
اإطالق  اأجل  من  الإبداعية  واأعمالها  حواء  لق�ضايا  املتحم�ضات  والفنانات 

مهرجان م�ضرحي دويل جديد للمراأة .
واختارت القائمات على املهرجان اإحدى اأ�ضهر املعبودات يف م�ضر القدمية 
لإطالق ا�ضمها على احلدث الوليد.. مهرجان اإيزي�س الدويل مل�ضرح املراأة.

اأقيم حفل الفتتاح م�ضاء الأربعاء بامل�ضرح املك�ضوف يف دار الأوبرا واأحيته 
فرقة )طبلة ال�ضت( املكونة من �ضت فتيات تعزفن على اآلت اإيقاعية وجاء 
ت�ضميم  من  ال�ضرق  فر�ضان  لفرقة  )بهية(  املعا�ضر  الرق�س  عر�س  بعده 

واإخراج كرمية بدير على م�ضرح الهناجر.
اإنه  ورئي�ضته  امل��ه��رج��ان  موؤ�ض�ضة  لطفي  عبري  واملمثلة  امل��خ��رج��ة  وت��ق��ول 
رمبا تكون هناك جتارب م�ضرحية عربية �ضابقة مل�ضرح املراأة لكن هذا هو 

املهرجان الدويل الوحيد يف املنطقة املعني بق�ضايا الن�ضاء.
وقالت لرويرتز "نعمل على اإخراج املهرجان للنور منذ ثالث �ضنوات لكن 
الظروف مل تكن مواتية وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأمور �ضعوبة لكننا 

الآن و�ضلنا لليوم الفتتاحي".

فاوت�ضي يحذر: متحور 
متوح�ش لكورونا يف الطريق

ح������ذر ك���ب���ري خ�������رباء الأم�����را������س 
املتحدة  ال������ولي������ات  يف  امل����ع����دي����ة 
"متحور  م���ن  ف��اوت�����ض��ي  اأن����ت����وين 
قد  ك���ورون���ا،  متوح�س" ل��ف��ريو���س 
ب�ضرعة  م�ضتقبال،  بالنت�ضار  يبداأ 

خميفة.
اأ�س  "اأم  حم��ط��ة  م���ع  ح��دي��ث��ه  ويف 
اأن  اإىل  اأ�ضار فاوت�ضي  اإن بي �ضي"، 
املتحور اجلديد قد يجعل متحور 

باملقارنة. �ضعيفا  "دلتا" يبدو 
و�ضرح فاوت�ضي: "مع زيادة انت�ضار 
املجتمع،  يف  ك�����ورون�����ا  ف�����ريو������س 
���ض��ن��ح�����ض��ل ع���ل���ى م�����ا ي���ك���ف���ي من 
الطفرات اجلديدة لتكوين متحور 
خمتلف متاما عن تلك املتحورات 

التي نراها الآن".
اأن ه���ذا ه��و �ضبب  واأك����د ف��اوت�����ض��ي 
فلقاحات  ال���ت���ط���ع���ي���م،  اأه����م����ي����ة 
وقف  يف  �ضت�ضاعد  "كوفيد19-" 
والق�ضاء  اجلديد  املتحور  انت�ضار 

على املتغريات اخلطرة املحتملة.
من  العديد  اأخ���رب  اأغ�ضط�س،  ويف 
اأن  "نيوزويك"  جم��ل��ة  ال��ع��ل��م��اء 
لفريو�س  جهنمي  "متحور  هناك 
من  اأ�ضواأ  يكون  اأن  كورونا" ميكن 
الأخطر  يعد  ال���ذي  دل��ت��ا،  متحور 

حاليا ب�ضبب �ضرعة انت�ضاره.
وق�������ال اإري��������ك ف����ي����ل، م����دي����ر علم 
مركز  يف  اجل���زي���ئ���ي���ة  الأم�����را������س 
�ضيدارز �ضيناي الطبي: "لن اأكون 
اآخر  متحور  ظهر  ما  اإذا  متفاجئا 
من  لالنتقال  قابلية  اأك���رث  ي��ك��ون 

دلتا".

هوليوود ب�ضدد تقدمي 
معاجلة ل� »بودي جارد« 

ت���ع���ت���زم ����ض���رك���ة وارن���������ر ب�������راذرز 
تقدمي  ال�������ض���ي���ن���م���ائ���ي  ل����الإن����ت����اج 
بودي  "ذا  لفيلم  جديدة  معاجلة 
ال�ضخ�ضي"  "احلار�س  اأو  جارد" 
 1992 ع��ام  ���ض��در  ال���ذي  ال�ضهري 
الراحلة  امل��ط��رب��ة  م�ضرية  ود���ض��ن 
التمثيل  ويتني هيو�ضن يف عامل 

وت�ضمن اأ�ضهر اأغانيها.
املعاجلة  اإن  ال�������ض���رك���ة  وق����ال����ت 
اجلديدة لفيلم الت�ضويق والإثارة 
واإن  التنفيذ  قيد  والرومان�ضية 
ال��ك��ات��ب الأم��ري��ك��ي م��اث��ي��و لوبيز 

يتوىل كتابة الن�س.
ب�������راذرز عن  ت��ف�����ض��ح وارن������ر  ومل 
امل�ضاركني  تفا�ضيل ب�ضاأن املمثلني 
املوعد  ول  ال��درام��ي��ة  احلبكة  ول 
لكنها  ال��ف��ي��ل��م،  لإ����ض���دار  املحتمل 
ك���ا����ض���دان،  ل����وران���������س  اإن  ق����ال����ت 
عام  ال�ضادر  الفيلم  ومنتج  كاتب 
1992 �ضي�ضارك يف اإنتاج الن�ضخة 

اجلديدة منه.
التمثيل يف ذلك  وب��داأت هيو�ضن 
مطربة  دور  وج�������ض���دت  ال��ف��ي��ل��م 
جهاز  يف  ���ض��اب��ق  ���ض��اب��ط  يحميها 
ال�����ض��ري��ة م���ن جمهول  اخل���دم���ة 
احلار�س  دور  وج�����ض��د  ي��ت��ع��ق��ب��ه��ا. 
كيفن  ال�ضهري  النجم  ال�ضخ�ضي 
ك��و���ض��ت��ر. وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
ال��ف��ي��ل��م واج�����ه ن���ق���دا لذع�����ا وقت 
املرتبة  يف  ج�����اء  ف���ق���د  ������ض�����دوره، 
العاملي  التذاكر  �ضباك  يف  الثانية 
اأغنية  واأ���ض��ب��ح��ت  ال��ع��ام  ذل���ك  يف 
ويل  "اآي  فيه  الأ�ضا�ضية  هيو�ضن 
األويز لف يو" اأو "�ضاأحبك دائما" 

من الأغاين الكال�ضيكية.

اإي�ضتوود يف احلادية 
والت�ضعني...على ح�ضان 

فنجم  اإي�����ض��ت��وود،  كلينت  نظر  يف  واردا  الع��ت��زال  لي�س 
والت�ضعني  احل��ادي��ة  يكتف يف  الأ���ض��ط��وري مل  هوليوود 
"كراي مات�ضو" بل  باإخراج فيلم جديد هو  العمر  من 
اإنه ميّثل فيه ويركب ح�ضانا وي�ضّدد اأي�ضا �ضربة باليد. 
يبداأ عر�ضه اجلمعة يف  مات�ضو" الذي  "كراي  ويندرج 
التي  الوي�ضرتن  اأف���الم  �ضياق  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال�ضالت 
كلينت  ف��ي��ه  وي�����وؤّدي  بف�ضلها.  جن��وم��ي��ة  امل��م��ّث��ل  ح��ّق��ق 
الذي  ميلو  مايك  ال�ضابق  الروديو  بطل  دور  اإي�ضتوود 
ُي��ك��ّل��ف مب��ه��ّم��ة اأخ�����رية. وي��ن��ب��غ��ي مل��ي��ل��و اأن ي�����ض��اف��ر اإىل 
ويعّلمه  راف��و  ال�ضابق  مديره  ابن  على  ويعرث  املك�ضيك 
"فكرة هذا  اأن  اإي�ضتوود  امتطاء اخليل. وك�ضف  اأ�ضول 
يكن  وه��و مل  �ضنة".  اأرب��ع��ني  ح���واىل  اإىل  ت��ع��ود  الفيلم 
وقتذاك متقّدما يف ال�ضّن مبا فيه الكفاية لتاأدية هذا 
وال�ضتعانة  الفيلم  "اإخراج  املنتج  على  فاقرتح  ال��دور، 
امل�ضروع مل  اأن  اإل  البطولة".  دور  بروبرت ميت�ضوم يف 
اأنه  يعترب  املمّثل  بات  عقود  ب�ضعة  وبعد  النور،  يب�ضر 

ن�ضج مبا فيه الكفاية لتاأدية هذا الدور بنف�ضه.

ق�ضية اغت�ضاب وقتل.. وال�ضاهد الرئي�ضي ببغاء
متهمني  م�ضري  �ضيح�ضم  الب�ضر،  عامل  خ��ارج  من  �ضاهد 
اث��ن��ني يف ق�����ض��ي��ة اغ��ت�����ض��اب وق��ت��ل ت��ع��ر���ض��ت ل��ه��ا ام����راأة 
اأربعينية. وذكرت �ضحيفة ال�ضن الربيطانية، اأن ال�ضاهد 
الرئي�ضي يف ق�ضية قتل واغت�ضاب الأرجنتينية اإليزابيث 
اإليزابيث  وكانت  الببغاء.  طائر  هو  عاما(   46( توليدو 
العا�ضمة  يف  منزل  اأ�ضدقائها  من  اثنني  مع  ا�ضتاأجرت 
بوين�س اآير�س، حيث تعر�ضت هناك للقتل بعد الغت�ضاب، 
املكان،  اإىل  ال�ضرطة  و�ضول  ول��دى   .2018 دي�ضمرب  يف 
لحظت �ضرطية اأن الببغاء يردد: "ل. من ف�ضلك. دعني 
الأخرية  الكلمات  اأنها  املحققون  يعتقد  ما  وهو  اأذهب"، 
اأح��د اجلريان  وق��ال  امللون.  الطائر  لهذا  املالكة  لل�ضيدة 
"ملاذا  ت�ضرخ  ال�ضحية  �ضمع  اإن��ه  الق�ضية  يف  �ضهادته  يف 
من  الق�ضية  يف  املتهمني  اأح��د  فر  وبعدها  �ضربتني"، 
جمعت  واجل���ار،  الببغاء  �ضهادة  اإىل  وب��الإ���ض��اف��ة  امل��ن��زل. 

ال�ضلطات اأدلة اأخرى مثل احلم�س النووي.
ويواجه املتهمان، اأحدهم وعمره )53 عاما(، والآخر )65 

عاما( عقوبة ال�ضجن مدى احلياة اإذا ثبتت اإدانتهما.

تنتحر من اأعلى طابق يف املول
ح���ادث ان��ت��ح��ار ج��دي��د ه��ز م�����ض��ر، ك��ان��ت �ضحيته ف��ت��اة يف 
اأع���ل���ى طابق  م���ن  بنف�ضها  األ���ق���ت  ع��م��ره��ا  م���ن  ال��ع�����ض��ري��ن 
مرتفع داخل مركز جتاري. وانت�ضر على و�ضائل التوا�ضل 
حلظة  اأظهر  الذي  املراقبة،  كامريات  فيديو  الجتماعي، 
�ضتارز"  "�ضيتي  ملركز  ال�ضاد�س  الطابق  من  �ضابة  انتحار 
و�ضط ال��ق��اه��رة. وظ��ه��رت ال�ضابة وه��ي ت��راق��ب امل���ارة حتى 
ال�ضور  تت�ضلق  اأن  قبل  لها،  اأح��د  مراقبة  ع��دم  م��ن  تتاأكد 
اأر�ضية  اإىل  الطابق  اأع��ل��ى  م��ن  بنف�ضها  وتلقي  ال��زج��اج��ي، 
املركز التجاري. واأثار هذا احلادث املوؤمل موجة حزن عارمة 
عن  العديدين  وت�ضاءل  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  يف 
الأ�ضباب التي دفعت �ضابة يف مقتبل العمر على النتحار. 
حول  الأمنية  الأج��ه��زة  حت��ري��ات  التحقيق  جهات  وطلبت 
انتحار "فتاة �ضيتي �ضتارز" وا�ضتعداء عمال الكافية و�ضهود 
اأ�ضباب  الواقعة للوقوف على  الذين تواجدوا وقت  العيان 
احلادث. ووفقا مل�ضادر م�ضرية، ك�ضف �ضهود عيان يف حادث 
اإىل  املنتحرة  الفتاة  ح�ضور  عن  �ضتارز  �ضيتي  فتاة  انتحار 

املول يف �ضاعة مبكرة، وجل�ضت داخل اأحد املقاهي.

طفل يدمن ال�ضتريويدات ب�ضبب الأكزميا
زعمت اأمريكية، اأن الأطباء مل يحذروها من اإمكانية اإدمان 
ال�ضتريويدات.  كرمي  الإكزميا،  من  يعاين  ال��ذي  طفلها 
تتفاقم  "بواز لكوا"عامان،  اإن حالة طفلها  الأم  وتقول 
ال�ضريويدات على  �ضيء عندما  لي�ضتخدم كرمي  ب�ضكل 

جلده امللتهب.
بداأت الأم �ضافانا لكوا، بو�ضع الكرمي الذي و�ضفه اأحد 
عمره  ك��ان  عندما  طفلها  ج�ضم  على  الأط���ف���ال،  اأط��ب��اء 
منها،  يعاين  ك��ان  التي  خفيفة  اإك��زمي��ا  لعالج  اأ���ض��ه��ر،   4
احتمال  من  �ضديقة  حذرتها  اأن  اإىل  ذل��ك  يف  وا�ضتمرت 
اإدمانه عند ا�ضتخدامه لفرتة طويلة. وامتنعت الأم عن 
ا�ضتخدامه مه طفلها عدة اأ�ضابيع، خا�ضة اأن حالته كانت 
م�ضتقرة. ولكن بعد اأ�ضابيع فوجئت بطفح جلدي �ضديد 
وتقرحات حمراء على كامل ج�ضمه، ما ا�ضطرها لنقله 

اإىل امل�ضت�ضفى للعالج.

اإكزومار�ش اإىل املريخ تنجز اأول جتربة حفريات عميقة 
الرديف لذاك املطّور يف �ضياق  الروبوت  اأجنز 
مهمة "اإكزومار�س" املزمع اإطالقها اإىل املريخ 
حفريات  جتربة  اأّول   2022 ال��ع��ام  خريف  يف 
وكالة  ك�ضفت  م��ا  بح�ضب  ب��ن��ج��اح،  ل��ه  عميقة 

الف�ضاء الأوروبية.
وع��ل��ى الأر�������س، ق���ام ت����واأم ال���روب���وت اجل����ّوال 
"وا�ضتخراج  باحلفر  فرانكلني"  "روزاليند 
عّينات على عمق 1،7 مرت... هو اأعمق بكثري 
���ض��ط��ح الكوكب  اإل��ي��ه ع��ل��ى  ��ل  ال��ت��و���ضّ مم��ا مّت 
وفق  ���ض��ن��ت��ي��م��رتات،  �ضبعة  ب��ح��دود  الأحمر" 

الوكالة الأوروبية.
واعدة"  اأوىل  "مرحلة  ال��ن��ج��اح  ه��ذا  وي�ضّكل 
بيان  يف  ج��اء  ما  بح�ضب  "اإكزومار�س"،  ملهّمة 

الوكالة.
التي  املهّمة  ه��ذه  ورو�ضيا يف  اأوروب���ا  وت�ضرتك 
�ضطح  اإىل  اأوروب����ي  م�ضبار  اإر���ض��ال  على  ت��ق��وم 
امل���ري���خ ل��ل��ح��ف��ر ه��ن��اك ب��ح��ث��اً ع���ن اآث�����ار حلياة 

الرو�ضي  ال�����ض��اروخ  ي��ت��ّوىل  اأن  ع��ل��ى  ���ض��اب��ق��ة، 
وجهته. اإىل  امل�ضبار  "بروتون" حمل 

وق����د اأرج����ئ����ت امل���ه���ّم���ة ال���ت���ي ك���ان���ت مربجمة 
اأبرزها  2022 لأ�ضباب عّدة،  اإىل   2020 للعام 
اجلّوال  الروبوت  و�ضّمم  كوفيد19-.  جائحة 
�ُضّمي تيّمنا بعاملة  "روزاليند فرانكلني" الذي 
املريخ  اأر�س  ليحفر  بريطانية  اأحياء جزيئية 
على عمق قد ي�ضل اإىل مرتين، وهي م�ضافة 
كافية جلمع مواد ع�ضوية حمتملة قد تكون 

حمفوظة منذ حواىل 4 مليارات �ضنة.
ويرمي برنامج "اإكزومار�س" اإىل ال�ضتق�ضاء 
املريخ.  �ضطح  على  للحياة  اأث��ر  اأّي  وج��ود  عن 
ي�ضّم  ال�ضحيق  تاريخه  يف  ك��ان  الكوكب  فهذا 
م�����ض��ّط��ح��ات م���ائ���ي���ة، وك���ان���ت ح����رارت����ه اأك���رث 
ل���دى العلماء  ت��ث��ري  اع���ت���دال، وه���ي ع��ن��ا���ض��ر 
ال���ض��ت��ب��اه ال��ك��ب��ري ب��اأن��ه ك���ان ي�����ض��ّم �ضكال من 

اأ�ضكال احلياة.

عار�سة الأزياء ال�سومالية الأمريكية اإميان ت�سل اإىل حفل متحف مرتوبوليتان للفنون و الأزياء يف نيويورك.ا ف ب

كيم كاردا�ضيان توا�ضل 
التخفي والغمو�ش 

ن�ضرت جنمة   ،"Met Gala" بعد اأن �ضدمت املتابعني باإطاللتها يف حفل
الغام�ضة  اإطاللتها  من  جديدة  �ضوراً  كاردا�ضيان   الواقع  كيم  تلفزيون 
التي ق�ضدت فيها اأن تخفي وجهها ب�ضكل كامل. واعتمدت كيم هذه املرة 
جامب�ضوت �ضيق باللون الأ�ضود ذات ت�ضميم كال�ضيكي وو�ضعت على وجهها 
نظارات �ضوداء بحجم كبري اأخفت ق�ضما كبريا من وجهها. وتوا�ضل كيم 
اإدها�س متابعيها باإطاللتها الغريبة ما دفع عدد كبري بالت�ضاوؤل حول ما 

ب�ضكل  الظهور  موؤخراً  اأ�ضرت  اأنها  له خ�ضو�ضاً  ت��روج  اأن  كيم  حت��اول 
 Met" اأط��ل��ت يف حفل  ق��د  كيم  وك��ان��ت  الأ���ض��ود.  باللون  م�ضتمر 

اأنها  كما  قدميها،  حتى  راأ�ضها  من  ���ض��وداء  باإطاللة   "Gala
غطت وجهها بالكامل بقما�ضة �ضوداء ومل تظهر حتى عينيها. 


