
   

مو�صكو: البحر الأ�صود اأ�صبح منطقة مواجهة خطرية
•• مو�سكو-وكاالت:

الرو�سية  اخلارجية  ب��وزارة  الرابعة  الأوروب��ي��ة  ال��دائ��رة  مدير  اأعلن 
مواجهة  منطقة  اإىل  ي��ت��ح��ول  الأ����س���ود  ال��ب��ح��ر  اأن  بيليب�سو،  ي���وري 
الأطل�سي  �سمال  حلف  ت��دري��ب��ات  اأن  اإىل  م�سريا  خ��ط��رية،  ع�سكرية 

)ناتو( هناك تثري النزاعات.
اأن  »يوؤ�سفنا  القول  عنه  الرو�سية  عربية(  تي  )اآر  قناة  موقع  ونقل 
اإن البحر الأ�سود يتحول يف الوقت الراهن من منطقة �سالم  نقول 
الوا�سح  اإىل منطقة مواجهة ع�سكرية خطرية. ومن  وح�سن جوار 

متاما اأن التدريبات املماثلة تثري حالت ال�سراع بدل من منعها".
اأمنها  �سمان  اإىل  تهدف  اإج���راءات  اتخاذ  �ستوا�سل  رو�سيا  اأن  واأك��د 

با�ستخدام الآليات الدبلوما�سية وغريها.
واأ�ساف: لقد حذرنا اأكرث من مرة من اأن ت�سعيد التوتر الع�سكري 

ال�سيا�سي بالقرب من حدودنا يحمل طابع املواجهة.
وجرت يف البحر الأ�سود يف الفرتة ما بني 28 يونيو)حزيران( و10 
يوليو)متوز( املا�سي مناورات ع�سكرية بحرية �ساركت فيها اأوكرانيا 
وبلغاريا  وروم��ان��ي��ا  وه��ول��ن��دا  بريطانيا  وك��ن��دا  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
الأخرى  ه��ي  رو�سيا  اأج���رت  وب��ال��ت��زام��ن،  ولتفيا.  وتركيا  وال��ي��ون��ان 

متارين يف املنطقة.

رو�صيا تن�صر قاذفات يف تدريبات قرب حدود اأفغان�صتان 
•• مو�سكو -رويرتز:

اأم�س  قولها  ال��رو���س��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  ع��ن  اإن��رتف��اك�����س  وك��ال��ة  نقلت 
اخلمي�س اإن رو�سيا �ستن�سر اأربع قاذفات ا�سرتاتيجية من الطراز تو-
22اإم3 الأ�سرع من ال�سوت يف تدريبات يف اأوزبك�ستان قرب احلدود 
الأفغانية. وقالت الوزارة اإن القاذفات �ستنطلق من مدينة �ساراتوف 
الرو�سية اإىل موقع التدريبات، و�سرتافقها مقاتالت ميج - 29 من 

القوات اجلوية الأوزبك�ستانية اأثناء التدريبات.

اللقاح هو ال�سبيل الأمثل حاليا للق�ساء على اجلائحة   )رويرتز(

الق�ضاء اللبناين ي�ضتجوب ريا�س �ضالمة بتهم بينها اختال�س وتهرب �ضريبي

حريق �صخم يندلع يف منطقة �صناعية جنوبي لبنان

راب: �ضننفذ ردا من�ضقا على هجوم اإيران على ال�ضفينة 

بريطانيا: اإيران �صتدفع الثمن لو اختار رئي�صها اجلديد العدائية
•• لندن- وكاالت:

اأم�س  ال��ري��ط��اين دوم��ي��ن��ي��ك راب،  ق���ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
اإي��ران �ستدفع ثمنا لو اختار رئي�سها اجلديد  اإن  اخلمي�س، 
اململكة  اأن طريقة تعامل  العدائية، موؤكدا  اإبراهيم رئي�سي 

املتحدة مع اإيران اأ�سبحت يف مفرتق طرق.
اإىل هذا، تعهد الوزير الريطاين مبحا�سبة اإيران لتهديدها 
الهجوم  اأن  اإىل  م�سريا  املنطقة،  ا�ستقرار  وزعزعة  املالحة 
على ال�سفينة مري�سر �سرتيت لن مير دون حما�سبة طهران. 
وك�سف عن اأن بريطانيا �ستنفذ ردا من�سقا على هجوم اإيران 

على ال�سفينة املرتبطة باإ�سرائيل يف بحر عمان.

لت اإيران من امل�سوؤولية متاماً، وو�سف املتحدث  بدورها، تن�سّ
با�سم وزارة اخلارجية يف طهران، �سعيد خطيب زاده، الأخبار 
اختطاف  احتمال  تردد عن  ما  نافياً  باأنها مريبة،  املنت�سرة 
القوات  اأو  الإي��ران��ي��ة  الع�سكرية  ال��ق��وات  قبل  من  ال�سفينة 

التابعة لإيران.
ومل يت�سح على الفور اجلهة امل�سوؤولة عن حماولة خطف 
اأن جملة لويدز لي�ست  اإل  اأو ال�سفينة امل�ستهدفة،  ال�سفينة 
و�سركة  البحرية  امل��الح��ة  ببيانات  اخل��ا���س��ة  الريطانية 
ال�ستخبارات البحرية درياد غلوبا، ذكرتا اأن ال�سفينة التي 
برين�سي�س  اأ�سفلت  الأ�سفلت  ناقلة  هي  عليها  ال�ستيالء  مت 

التي ترفع علم بنما.

اأع��ل��ن وزير  ب��ع��دم��ا  ال��ري��ط��اين  ال��وزي��ر  ت��اأت��ي ت�سريحات 
ل�سن  ب��الده  ا�ستعداد  عن  غانت�س  بيني  الإ�سرائيلي  الدفاع 

هجوم يف اإيران.
اإي��ران ت�سعى لت�سكيل حتد  اأن  اأنه مما ل �سك فيه  واأ�ساف 
متعدد اجلبهات لإ�سرائيل، م�سريا اإىل اأن طهران باتت تعزز 
قوتها يف لبنان وغزة، وتن�سر ميلي�سيات يف �سوريا والعراق، 

وتدعم احلوثيني يف اليمن.
ي�سار اإىل اأن التوترات كانت ت�ساعدت خالل الأيام الأخرية 
مري�سر  �سفينة  تعر�ست  بعدما  خ�سو�ساً  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل 
اإ�سرائيلية لهجوم بطائرة م�سرّية،  التابعة ل�سركة  �سرتيت 

مما اأ�سفر عن مقتل اثنني من طاقمها.

ماكرون: فرن�ضا ت�ضتعد لإعطاء جرعة ثالثة

اأكرث من 200 مليون اإ�صابة كورونا يف العامل

اإ�ضرائيل توؤكد تنفيذ �ضربات جوية على لبنان 

وزير الدفاع الإ�صرائيلي: م�صتعدون ل�صرب اإيران

•• عوا�سم-وكاالت:

مليون   200 م��ن  اأك����رث  �سجلت 
اإ�سابة بفريو�س كورونا يف العامل، 
يف  الأوىل  ل���ل���م���رة  ر�����س����ده  م���ن���ذ 
اإح�ساء  وف��ق   ،2019 دي�سمر 

لوكالة فران�س بر�س.
ارتفاعا جديدا  الإ�سابات  وت�سهد 
وت����زي����د ال���وف���ي���ات ب����وت����رية اأق�����ل، 
ح�����س��ب اإح�������س���اء ال���وك���ال���ة ال���ذي 
حتى  ر���س��م��ي��ة  اأرق�����ام  اإىل  ي�ستند 

�سباح اخلمي�س.
األ���ف   600 اأك�����رث م���ن  و���س��ج��ل��ت 
و�سطي  مب����ع����دل  ي���وم���ي���ة  ح����ال����ة 
يف الأي�������ام ال�����س��ب��ع��ة الأخ�������رية يف 
 68 ن�سبته  ب��ارت��ف��اع  اأي  ال��ع��امل، 
لها  م�ستوى  باأدنى  مقارنة  باملئة 
األف   360( ي��ون��ي��و  منت�سف  يف 

اإ�سابة يف اليوم(.
انت�سار  اإىل  ال���زي���ادة  ه���ذه  وت��ع��ود 
العدوى،  ���س��دي��د  »دل���ت���ا«  امل��ت��ح��ور 
يف  الأوىل  ل���ل���م���رة  ر����س���د  ال������ذي 

•• عوا�سم-وكاالت:

التي  املنطقة  يف  ت��وت��رات  و�سط  اإي���ران،  جت��اه  لهجتها  اإ�سرائيل  �سعدت 
لبنان  �سفن يف مياه اخلليج و�سواريخ من جنوب  �سهدت هجمات على 

اإىل اإ�سرائيل وق�سف اإ�سرائيلي ردا على ذلك.
ا�ستعداد  اخلمي�س،  غانت�س،  بيني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��دف��اع  وزي���ر  واأب����دى 

اإ�سرائيل ل�سرب اإيران. 
اقرتاب  الأرب��ع��اء عن  قاله  وم��ا  اإي���ران،  التوتر مع  اإىل  وتطرق غانت�س 

طهران من اإنتاج مواد كافية ل�سنع قنبلة نووية.
الدفاع  وزي��ر  اأج���اب  اإي���ران،  ل�سرب  ج��اه��زة  اإ�سرائيل  ه��ل  �سوؤاله  وعند 

الإ�سرائيلي بكلمة واحدة: نعم.
�سرباته  اأوىل  �سن  اخلمي�س  الإ�سرائيلي  اجل��و  �سالح  اأع��ل��ن  ذل��ك،  اإىل 
منها  اأطلقت  مواقع  ا�ستهدافه  موؤكدا  �سنوات  منذ  لبنان  على  اجلوية 

�سواريخ من جنوب لبنان باجتاه �سمال الدولة العرية.
وقال اجلي�س الإ�سرائيلي يف بيان مقت�سب ا�ستهدفت مقاتالت اجلي�س 
�سواريخ  منها  اطلقت  لبنان  من  �سواريخ  اإط��الق  ومواقع  حتتية  بنى 

لهداف اإرهابية. 
وياأتي الإعالن الإ�سرائيلي غداة اإطالق ثالثة �سواريخ من جنوب لبنان 
باجتاه الدولة العرية الأربعاء على ما اأكد اجلي�س الذي قال اإن اثنني 

منها �سقطا يف اإ�سرائيل يف حني مل يتعد الثالث احلدود.
ويف ت�سريح لوكالة فران�س بر�س، اأكد اجلي�س الإ�سرائيلي اأن اآخر غاراته 
تبادل  اأعقاب  يف  ووقعت   2014 للعام  تعود  لبنان  على  املعلنة  اجلوية 

لإطالق النار �سهدته احلدود بني البلدين حينها.

الهند.
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  وق����ال����ت  ه�����ذا 
العاملية ام�س اخلمي�س، اإن الوفيات 
امل��رت��ب��ط��ة ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا يف 
قيا�سية  ذروة  اإىل  و�سلت  اأفريقيا 
الأول  انتهى يف  ال��ذي  الأ�سبوع  يف 

من اأغ�سط�س )اآب(.
وق���ال���ت امل��ن��ظ��م��ة يف ب��ي��ان اإن����ه مت 

وفاة،   6400 م��ن  اأك��رث  ت�سجيل 
املئة  يف  اث���ن���ني  ب��ن�����س��ب��ة  ب����زي����ادة 

مقارنة مع الأ�سبوع ال�سابق.
الفرن�سي،  ال��رئ��ي�����س  واأك�����د  ه����ذا 
اأن  اخلمي�س  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل 
ت�����س��ت��ع��د لإع����ط����اء جرعة  ب�����الده 
كورونا  ف��ريو���س  ل��ق��اح  م��ن  ثالثة 

لكبار ال�سن والأكرث �سعفا.

تابعة  اأنها  ي�ستبه يف  بانتظام غارات جوية على مواقع  اإ�سرائيل  وت�سن 
ت�سيطر على قطاع غزة.  التي  الفل�سطينية  الإ�سالمية  حلركة حما�س 
كذلك تطال �سرباتها اجلوية �سوريا حيث تقول اإنها ت�ستهدف مواقع 

لعنا�سر موالية لإيران.
لبنان بق�سف  اأطلقت من  التي  ال�سواريخ  اإ�سرائيل على  الأربعاء، ردت 

مدفعي وبتنفيذ ثالث غارات خالل �ساعتني.
ودعا وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س اإىل توجيه ر�سالة قوية اإىل 
قوات الأمم املتحدة املوقتة العاملة يف جنوب لبنان )يونيفيل( واملنت�سرة 

عند احلدود اللبنانية الإ�سرائيلية على ما اأعلنت وزارته.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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هيئة كهرباء ومياه دبي تتربع بـ 30 مليون درهم ل�صالح 
م�صت�صفى حمدان بن را�صد اخلريي لرعاية مر�صى ال�رسطان

اأخبار الإمارات

مراوغات الغنو�صي توؤجج 
خالفات اإخوان تون�ص

عربي ودويل

عبداهلل العرياين: جاهزون حل�صد 
ميداليات باراملبية طوكيو

الفجر الريا�صي

نهيان بن مبارك يرتاأ�س وفد الدولة وينقل تهنئة 
قيادة الإمارات اإىل الرئي�س اإبراهيم رئي�صي

•• طهران-وام:

اآل نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�س، وفد  تراأ�س معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
الرئي�س  اإىل  التهنئة  لتقدمي  طهران  الإي��ران��ي��ة  العا�سمة  اإىل  الإم���ارات  دول��ة 
للجمهورية  رئي�ساً  من�سبه  تقّلده  مبنا�سبة  رئي�سي  اإبراهيم  املنتخب  الإي��راين 

الإ�سالمية الإيرانية.
اآل  ونقل ال�سيخ نهيان بن مبارك حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، و�ساحب 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
للقوات امل�سلحة، اإىل الرئي�س رئي�سي اأعربوا فيها عن خال�س تهانيهم له بهذه 

املنا�سبة.

ح�سود لبنانية حتيي ذكرى انفجار بريوت الدامي   )رويرتز(

•• بريوت-وكاالت:

اأن  اإع��الم لبنانية،  ذكرت و�سائل 
املدينة  يف  ان��دل��ع  ك��ب��ريا  حريقا 
النبطية،  مب��دي��ن��ة  ال�����س��ن��اع��ة 
اخلمي�س،  اأم�س  البالد،  جنوبي 
فيما هرع عنا�سر الدفاع املدين 

اإىل املكان لأجل الإطفاء.
وان�����دل�����ع احل�����ري�����ق ال���ك���ب���ري يف 
منطقة كفر رمان النبطية، لكن 
اأ���س��ب��اب ه���ذا احل����ادث مل تعرف 
ب��ع��د، ب��ح�����س��ب و���س��ائ��ل الإع����الم 

اللبنانية.
واأ�سفر احل��ري��ق ال��ذي ان��دل��ع يف 
بالنبطية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
ال�ساحنات  ع����دد  اح������رتاق  ع���ن 
وال�سيارات، فيما اأظهرت ال�سور 
ب�سكل  ال����دخ����ان  ���س��ح��ب  ت���ع���ايل 

كثيف.
واأظهرت مقاطع فيديو، عنا�سر 
الدفاع املدين يف حالة هلع، وهم 
األ�سنة  على  ال�سيطرة  يحاولون 
املدينة  يف  ���س��ب��ت  ال���ت���ي  ال��ل��ه��ب 

ال�سناعية.
ح��اك��م م�سرف  م��ث��ل  ذل����ك،  اإىل 
اخلمي�س،  �سالمة  ريا�س  لبنان 
التمييزية  العامة  النيابة  اأم���ام 

ث����روة ���س��الم��ة وم�����س��دره��ا بعد 
�سوي�سرا  يف  بتحقيق  ا�ستهدافه 
ق�سايا  يف  ب��ت��ورط��ه  ل��ال���س��ت��ب��اه 
ُي�ستهدف  اأن  ق��ب��ل  اخ���ت���ال����س، 
اأي�ساً بتحقيق يف فرن�سا و�سكوى 

يف بريطانيا.
قررت  )مت����وز(،  يوليو   19 ويف 

ا���س��ت��م��ع اخلمي�س  ج���ان ط��ّن��و���س 
���س��الم��ة ع��ل��ى مدى  اإىل ري��ا���س 

ثالث �ساعات وربع ال�ساعة.
ال���ع���ام يف نهاية  امل��ح��ام��ي  وق����رر 
التحقيق  ره���ن  ت��رك��ه  اجل��ل�����س��ة 
بانتظار ا�ستكمال ال�ستجواب يف 

جل�سات لحقة.
�سالمة  ا���س��ت��ج��واب  اأن  واأو����س���ح 
مق�سم اىل اأجزاء عدة لأن امللف 
ك��ب��ري وم��ت�����س��ع��ب، م��و���س��ح��اً اأن 
التحقيق الذي يخ�سع له حتقيق 
لبناين �سرف، لكن امللف تاأ�س�س 
من  املر�سلة  ال�ستنابة  ورود  مع 

الق�ساء ال�سوي�سري.
ويالحق الق�ساء ال�سوي�سري من 
اجلزر العذراء و�سوًل اإىل جنيف 
م�����س��ار حتركات  ب��ب��ن��م��ا  م�������روراً 
اأموال ي�ستبه اأن �سالمة قام بها 

بالتعاون مع �سقيقه رجا.
وط�����ل�����ب�����ت ال�����ن�����ي�����اب�����ة ال����ع����ام����ة 
����س���وي�������س���را يف  ال����ف����درال����ي����ة يف 
ال��ث��اين( املا�سي  ي��ن��اي��ر )ك��ان��ون 
ال�سلطات  ق�سائية من  م�ساعدة 
اللبنانية التي اأر�سلت يف فراير 
)�سباط( النتيجة الأولية لديها 
�سالمة  لإف����ادات  ال�ستماع  بعد 

و�سقيقه وم�ساعدته.

ا�ستجوابه  مت  ح��ي��ث  ل��ب��ن��ان  يف 
اختال�س  بينها  ع��دة  ق�سايا  يف 
وت��ه��رب �سريبي،  ع��ام��ة  اأم�����وال 
اأف�����اد م�����س��در ق�سائي  م���ا  وف����ق 

مطلع وكالة فران�س بر�س.
وفتح الق�ساء اللبناين يف اأبريل 
ب�ساأن  حملياً  حتقيقاً  )ني�سان( 

التمييزية  ال���ع���ام���ة  ال���ن���ي���اب���ة 
اختال�س  ب��ج��رائ��م  ا���س��ت��ج��واب��ه 
الأم�����������وال ال����ع����ام����ة وال����ت����زوي����ر 
امل�سروع وتبيي�س  والإث��راء غري 

الأموال والتهرب ال�سريبي.
واأف��������اد امل�������س���در ال��ق�����س��ائ��ي اأن 
املحامي العام التمييزي القا�سي 

احل���ك���م ب�����اإع�����دام ���ص��ت��ة 
بتهمة  ���ص��ودان��ي��ن  ج��ن��ود 
ق��ت��ل ط����اب م��ت��ظ��اه��ري��ن 

•• اخلرطوم -رويرتز:

اأم�س  ���س��ودان��ي��ة  ق���ال���ت حم��ك��م��ة 
بالإعدام  حكمت  اإن��ه��ا  اخلمي�س 
على �ستة من اأف��راد قوات الدعم 
�ستة  بقتل  يتعلق  فيما  ال�سريع 
خالل   2019 ع�����ام  يف  ط�����الب 
امل�ساعب  ع����ل����ى  اح����ت����ج����اج����ات 
كان  ال��ذي  الوقت  القت�سادية يف 
ف��ي��ه امل��دن��ي��ون ي��ت��ف��او���س��ون على 

تقا�سم ال�سلطة مع اجلي�س.
وي��ن��ظ��ر اإىل حم��اك��م��ة ج��ن��ود من 
التي  ال�������س���ري���ع،  ال����دع����م  ق������وات 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ي���ق���وده���ا 
ال�����س��ي��ادة الن���ت���ق���ايل، يف ح���وادث 
املزاعم،  من  وغريها  تلك  القتل 
على اأنها اختبار للتزام احلكومة 
بالتحول للدميقراطية بعد عقود 

من احلكم ال�ستبدادي.
ويف ب��ي��ان ع��ن اإدان����ة اأف����راد قوات 
ق��ال��ت املحكمة  ال�����س��ري��ع،  ال��دع��م 
وقعت  حيث  الأُب��ي�����س،  يف  املدنية 
املتهمني  اإن  ال���ق���ت���ل،  ح��������وادث 
الدعم  ق������وات  ق����ان����ون  ان���ت���ه���ك���وا 
فردي،  ب�سكل  وت�سرفوا  ال�سريع 
م�سيفة اأن اأفعالهم ل متت ب�سلة 

اإىل القوات التي ينتمون اإليها.
ال�ستة  ك���ان  اإن  ب��ع��د  يت�سح  ومل 

�سيطعنون على الأحكام.

لّوح بالت�ضعيد طبق ال�ضبل القانونية:

الد�صتوري احلّر يّتهم الرئا�صة بعرقلة موؤمتره النتخابي!
•• الفجر - تون�س:

اتهم احلزب الد�ستوري احلر الرئا�سة التون�سية بعرقلة 
اأغ�سط�س  موؤمتره النتخابي املرمج من 12 اإىل 14 
القانون  تطبيق  يف  املكيالني  �سيا�سة  وانتهاج  اجل��اري 
الإج����راءات  تطبيق  يف  وال����ولءات  املح�سوبية  ومنطق 
عنه  �سادر  بيان  يف  احل��زب  واأك��د  ال�سحية.  والتدابري 
ن�سره ب�سفحته على موقع في�سبوك انه يحتفظ بحقه 

يف الت�سعيد طبق ال�سبل القانونية امل�سموح بها يف �سورة 
موا�سلة رئا�سة اجلمهورية انتهاج نف�س ال�سيا�سة.

وطالب الرئي�س قي�س �سعيد مبراجعة الأوامر الرئا�سية 
املواطنني  املقيدة حلرية  يوليو  26 و30  ال�سادرة يف 
لنتفاء �سببها والإذن بتمكني اجلمعيات والأحزاب من 
ممار�سة عملها طبق القانون وا�ستئناف احلياة الثقافية 
والقت�سادية لإنقاذ القطاعات املت�سررة من اجلائحة.
)التفا�سيل �س13(

نقطة  ق��رب  رو�صية  غ���ارات 
ع�صكرية تركية �صمايل �صوريا

•• بريوت-وكاالت: 

�سباح  رو����س���ي���ة  ط�����ائ�����رات  ����س���ن���ت 
اخلمي�س، غارات على جبل الزاوية 
يف اإدلب �سمايل �سوريا، ح�سبما اأفاد 

املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
اأماكن  الرو�سية  ال��غ��ارات  و�سملت 
يف حميط بلدة البارة، قرب نقطة 
ع�سكرية تركية، من دون معلومات 

عن خ�سائر ب�سرية.
واأفاد املر�سد اأن القوات احلكومية 
ال�سورية ق�سفت اأماكن يف حميط 
يف  الغربي،  حلب  بريف  تقاد  بلدة 
م�سلحة  ف�سائل  ا�ستهدفت  ح��ني 
اأماكن  ال�����س��اروخ��ي��ة  ب��ال��ق��ذائ��ف 
الغربي،  ب��ري��ف ح��م��اة  يف ج��وري��ن 
�سمن مناطق نفوذ احلكومة، ول 
ترد معلومات عن قتلى اأو اإ�سابات 

حتى اللحظة.
اإىل  اأي���ام  اأ���س��ار قبل  املر�سد  وك��ان 
قبل  م���ن  اجل�����وي  ال��ت�����س��ع��ي��د  اأن 
على  يتوا�سل  الرو�سية  الطائرات 
ب�����وت�����ن-اأدروغ�����ان، وهي  م��ن��ط��ق��ة 
منطقة اتفقت فيها رو�سيا وتركيا 

على التهدئة.

ذراع لقوتها الناعمة:
ال�صن: نحو نهاية معاهد 

كونفو�صيو�س يف اأوروبا؟
•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت - ترجمة خرية ال�سيباين

اأوروب��ا يف ال�سنوات الأخ��رية من حوادث  رقابة و�سغوط وجت�س�س ... عانت 
اللغة والثقافة  خطرية مع معاهد كونفو�سيو�س. ر�سمًيا، هي مراكز لتعلم 
الأملاين.  غوته  معهد  اأو  الفرن�سي  الثقايف  املركز  يعادل  ما  وه��ي  ال�سينية، 
اأدرك���وا مهمتها  لكن حكومات الحت��اد الأوروب���ي ون��واب الرملان الأوروب���ي، 
احلقيقية املتمثلة يف القوة الناعمة للحزب ال�سيوعي ال�سيني، لتقرر بع�س 
الدول الأوروبية اإغالقها بالكامل. فهل �سيتم اتباع هذه اخلطوة يف جميع 

اأنحاء القارة العجوز؟
يف الآونة الأخرية، اأطلقت وزيرة التعليم الأملانية اأنيا كارلي�سيك، �سيحة فزع 
للجامعات يف بلدها لإنهاء تعاونها مع معاهد كونفو�سيو�س. هذه املوؤ�س�سات 
وتدري�س  ال�سينية،  اللغة  يف  دورات  تقدمي  على  تقت�سر  اأن  يفرت�س  التي 

ثقافة ال�سني الألفية التي طاملا حلم بها الكثريون.     )التفا�سيل �س11(

على  ت���واف���ق  اأم���ري���ك���ا 
لتايوان  حمتملة  مبيعات 
م���ن م��دف��ع��ي��ة ه��اوت��زر 

•• وا�سنطن-رويرتز:

الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت 
)البنتاجون( اإن وزارة اخلارجية 
اأقرت احتمال بيع 40 من اأنظمة 
احلركة  ذات��ي��ة  املدفعية  ه��اوت��زر 
م��ن ع��ي��ار 155 مم ل��ت��اي��وان يف 
 750 اإىل  قيمتها  ت�سل  �سفقة 

مليون دولر.
�سالح  مبيعات  بعد  ذل��ك  وي��اأت��ي 
طائرات  ���س��م��ل��ت  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
�ساروخية  ودف�����اع�����ات  م�������س���رية 
قدرات  حت��دي��ث  ب��ه��دف  �ساحلية 
اأي غزو  اجلزيرة الدفاعية وردع 

�سيني حمتمل.
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  واأق��رت 
اأ�سلحة  م���ب���ي���ع���ات  ب����اي����دن  ج����و 
جت���اري���ة م��ب��ا���س��رة ل��ت��اي��وان منذ 
البنتاجون  ال�سلطة.وقال  توليه 
اأنظمة  ���س��ت�����س��م��ل  ال�����س��ف��ق��ة  اإن 
ه����اوت����زر امل��دف��ع��ي��ة اإ����س���اف���ة اإىل 
1698 من جمموعات التوجيه 
الغيار  وقطع  والذخرية  الدقيق 
اأر�سية  وحم���ط���ات  وال���ت���دري���ب 
من  ال�����س��اب��ق  للجيل  وحت��دي��ث��ات 
متلكها  ال���ت���ي  ه����اوت����زر  اأن���ظ���م���ة 

تايوان بالفعل.

عبري مو�سي غا�سبة

مركبة ع�سكرية لبنانية تقف امام حفرة كبرية ناجتة عن الق�سف ال�سرائيلي

مت اإن�ساء اأكرث من 500 معهد كونفو�سيو�س يف العامل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 167،804 فحو�سات جديدة خالل ال�ساعات 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،508 حالت اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 688،489 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل���ك  م�سابتني  حالتني  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،967

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
1،463 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 665،593 حالة.

اأجرت 167,804 فحو�ضات ك�ضفت عن 1,508 اإ�ضابات

ال�صحة تعلن �صفاء 1,463 حالة جديدة من كورونا 

ُت�ضّيده موؤ�ض�ضة اجلليلة بكلفة 750 مليون درهم

هيئة كهرباء ومياه دبي تتربع ب� 30 مليون درهم ل�صالح م�صت�صفى حمدان بن را�صد اخلريي لرعاية مر�صى ال�صرطان

•• دبي-وام:
اإحدى  اجلليلة،  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
امل��وؤ���س�����س��ات امل��ن��درج��ة حت��ت مظلة 
م�����ب�����ادرات حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
ترعاً  تلقيها  عن  العاملية،  مكتوم 
دره�������م من  م���ل���ي���ون   30 ب��ق��ي��م��ة 
دب���ي، كدعم  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
بن  ح���م���دان  "م�ست�سفى  لإن�����س��اء 
ل��رع��اي��ة مر�سى  را����س���د اخل����ريي 
ال�سرطان"، والذي اأطلقه �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
املا�سي  اإب����ري����ل  ���س��ه��ر  اهلل،  رع�����اه 
اإح���ي���اًء ل���ذك���رى امل��غ��ف��ور ل���ه ب���اإذن 
بن  ح����م����دان  ال�����س��ي��خ  ت���ع���اىل  اهلل 
الرعاية  لتقدمي  مكتوم،  اآل  را�سد 
الطبية والعالجية باملجان ملر�سى 
ال�����س��رط��ان م��ن غ��ري ال��ق��ادري��ن يف 
م�ست�سفى  ك����اأول  الإم������ارات،  دول���ة 
ع��ل��ى م�ستوى  ن���وع���ه  م���ن  خ����ريي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
الطبية  الرعاية  بتقدمي  يخت�س 
من  ال�سرطان  ملر�سى  والعالجية 

الأ�سر املتعففة.
وياأتي هذا الترع �سمن جمموعة 
التي  ال�����س��خ��ي��ة  ال����ت����رع����ات  م����ن 
اجلهات  م����ن  ع�����دد  ب���ه���ا  ت����رع����ت 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اخل��ريي��ة 
وموؤ�س�سات  احل���ك���وم���ي���ة  وغ������ري 
الأع�����م�����ال وال���������س����رك����ات يف دول����ة 

ال�سرطان" يف دبي؛ كاأول م�ست�سفى 
عالجي من نوعه".

الإمارات  "دولة  معاليه:  واأ���س��اف 
مبنية على اخلري منذ قيام الحتاد 
املوؤ�س�سني،  الآب��اء  يد  على  امليمون 
على  الإن�ساين  العمل  رائ��دة  وه��ي 
عمل  يقت�سر  ول  العامل.  م�ستوى 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��وف��ري ب��ن��ي��ة حتتية 
متطورة ومتكاملة للكهرباء واملياه 
العتمادية  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  وف����ق 
وال���ك���ف���اءة، ب���ل ت�����س��ع��ى اأي�����س��اً لأن 
تطوير  يف  حقيقياً  م�ساهماً  تكون 
الدولة  الطبية يف  التحتية  البنية 
ال�سحية  املنظومة  كفاءة  وتعزيز 
والقدرة على ال�ستجابة للطوارئ 
واملتغريات." بدورها قالت، �سعادة 
القرق،  ع��ي�����س��ى  رج�����اء  ال���دك���ت���ورة 
ورئي�س  الأم����ن����اء  جم��ل�����س  ع�����س��و 
اجلليلة:  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
مع  اجل��ل��ي��ل��ة  م��وؤ���س�����س��ة  "تعمل 

الإن�����س��اين وامل�����س��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
امل����ب����ادرات الإن�����س��ان��ي��ة التي  دع����م 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ي��ط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه اهلل"،  دب��ي  ال�����وزراء، ح��اك��م 
�سموه  روؤي����ة  م��ن  ن�ستلهم  ون��ح��ن 
ل���ت���ع���زي���ز ع���م���ل اخل�����ري م����ن اأج����ل 
وبناء  ال��ن��ا���س  الأم����ل حل��ي��اة  �سنع 
واأ�سار  للجميع."  اأف�سل  م�ستقبل 
اإىل  �سعيد،  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 
ال���زاوي���ة  ال�����س��ح��ة ه���ي ح��ج��ر  اأن 
دول����ة  اأي  وت��ن��م��ي��ة  ا����س���ت���دام���ة  يف 
اقت�سادياً، ومن هذا املنطلق ت�سعى 
موؤ�س�سة اجلليلة اإىل بناء القدرات 
الطبية لتعزيز النظام ال�سحي يف 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
كهرباء  لهيئة  امتنانه  عن  معرباً 
ال�سخي،  ترعها  على  دب��ي  وم��ي��اه 
تتعاون  ال��ت��ي  امل��وؤ���س�����س��ات  وجلميع 

الإمارات، حيث ا�ستطاعت موؤ�س�سة 
اأربعة  اأق��ل من  اجلليلة يف غ�سون 
 330 مببلغ  ترعات  جمع  اأ�سهر 
من  بذلك  مقرتبًة  دره��م،  مليون 
ب��  وامل��ق��در  امل�ستهدف  املبلغ  جمع 
750 مليون درهم؛ من اأجل دعم 

اإن�ساء امل�ست�سفى.
وثّمن �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 
اأمناء  جمل�س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  اآل 
املترعني  اإقبال  موؤ�س�سة اجلليلة، 
وجمتمع  الأع������م������ال  رج�������ال  م����ن 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  الأع���م���ال 
العمل  وه�����ي�����ئ�����ات  واخل������ا�������س������ة، 
الدولة  يف  والإن�����س��اين  املجتمعي 

بالترع للم�ست�سفى.
الرغبة  ه���ذه  "اإن  ���س��م��وه:  وق����ال 
اخلري،  لعمل  والت�سابق  الإن�سانية 
الأ�سيلة  الإن�سانية  القيم  يرتجم 
فئاته  ب��ك��اف��ة  الإم���������ارات  مل��ج��ت��م��ع 
والتما�سك  العطاء  يف  وموؤ�س�ساته 

رعاية  ت���وف���ري  اأج������ل  م����ن  ����س���وي���اً 
املجتمع.  للفئات  متميزة  �سحية 
�سعيد حممد  م��ع��ايل  ق���ال  ب����دوره 
الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير، 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سيدي  روؤي��ة  مع  "ان�سجاماً  دب��ي: 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
تعزيز  يف  اهلل،  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
قيم اخلري والعطاء، وتاأكيداً على 
املاآثر الإن�سانية وامل�ساريع اخلريية 
للمغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ 
اآل مكتوم، طيب  حمدان بن را�سد 
القطاعات  �سملت  التي  ث��راه،  اهلل 
واحل�سارية،  والتنموية  الإن�سانية 
امتدت  التي  اخل��ريي��ة،  ومبادراته 
والطبي،  التعليمي  املجالني  اإىل 
حمدان  "م�ست�سفى  دع��م  ي�سعدنا 
بن را�سد اخلريي لرعاية مر�سى 

م�ست�سفى  ت���ط���وي���ر  يف  جن���اح���ن���ا 
حمدان بن را�سد اخلريي لرعاية 
مر�سى ال�سرطان، ونحن ممتنون 
التي  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
جتمعنا معها �سراكة طويلة الأمد، 
�سبيل  يف  مب�ساعدتنا،  لل��ت��زام��ه��ا 
مر�سى  ل���دع���م  روؤي���ت���ن���ا،  حت��ق��ي��ق 

ال�سرطان وعائالتهم".

خدمات طبية متقدمة.
امل�ست�سفى  ي�����س��م  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
باإذن  له  املغفور  ا�سم  يحمل  ال��ذي 
اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  اهلل 
بناء  م�ساحة  ع��ل��ى  وي��ق��ام  م��ك��ت��وم، 
50 األف مرت مربع، 250 �سريراً 

�سركائها واجلهات املانحة لتقدمي 
برامج مبتكرة يف قطاعات العالج 
برنامج  لدعم  والبحث،  والتعليم 
دولة  يف  لل�سحة  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل 
الإمارات العربية املتحدة، من اأجل 
�سحية  رعاية  نظام  اإىل  الو�سول 
�ساكرون  ون��ح��ن  امل�����س��ت��وى.  ع��امل��ي 
دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  للغاية 
للعمل  امل�ستمر  ودعمها  ل�سخائها 
ال���ذي ن��ق��وم ب��ه م��ن اأج���ل الرتقاء 

بحياة الأفراد.".
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ال���دك���ت���ور عبد 
الرئي�س  العلماء،  �سلطان  الكرمي 
"دعم  اجلليلة:  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
امل��ت��رع��ني ه��و ج��زء ل ي��ت��ج��زاأ من 

طبية  وتقنيات  متميزة  وخ���رات 
م��ت��ط��ورة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات رعاية 
تت�سمن  ال�سرطان  ملر�سى  �ساملة 
والت�سخي�س،  ال��وق��اي��ة،  خ��دم��ات 
الطبية،  وال����رع����اي����ة  وال�����ع�����الج، 
اخلارجية،  ال���ع���ي���ادات  وخ����دم����ات 
والت�سخي�سية،  والإ�����س����ع����اف����ي����ة 
املر�سى  خ���دم���ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اجلراحية.  وال��ع��م��ل��ي��ات  امل��ق��ي��م��ني 
امل�����س��ت�����س��ف��ى على  ب����ن����اء  و����س���ي���ت���م 
يتم  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  م��رح��ل��ت��ني؛ 
بحلول  الأوىل  امل���رح���ل���ة  اف���ت���ت���اح 
 150 ب�سعة   ،2023 ع��ام  نهاية 
�سريًرا وقدرة على عالج 30 األف 

مري�س �سنوًيا.

ال�صحة تعلن تقدمي 52,837 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خال ال� 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 52،837 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�س 16،988،539جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�سخ�س.  100 لكل  جرعة   171.77
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

لتعزيز عمل اخلري من اأجل �صنع الأمل حلياة النا�س وبناء م�صتقبل اأف�صل للجميع را�صد  بن  حممد  روؤية  ن�صتلهم  �صعيد:  بن  •  اأحمد 
ملجتمع الإمارات بكافة فئاته وموؤ�ص�صاته يف العطاء والتما�صك الإن�صاين الأ�صيلة  الإن�صانية  القيم  يرتجم  اخلري  وعمل  •   التربع 

• �صعيد الطاير: ي�صعدنا دعم عمل يحمل ا�صم �صاحب املاآثر الإن�صانية وامل�صاريع اخلريية املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم, طيب اهلل ثراه 
على م�صاحة 50 األف مرت مربع واملرحلة الأوىل منه تخدم 30 األف مري�س �صنويًا امل�صت�صفى  تنفيذ  •  يتم 

انطاق ملتقى التميز والريادة املوؤ�ص�صي الفرتا�صي 2021
•• اأبوظبي-وام:

افتتح �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير 
والريادة  التميز  ملتقى  اأبوظبي  �سرطة  ع��ام 
املوؤ�س�سي الفرتا�سي 2021 م والذي ياأتي يف 
دولة  لتاأ�سي�س  اإطار الحتفاء بالذكرى ال�50 
للتحّول  والإع���داد  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

الفاعل واملُ�ستدام للخم�سني عاًما املقبلة .
�سرطة  اجن����ازات  اب���رز  كلمته  يف  وا���س��ت��ع��ر���س 
ابوظبي يف حتقيق توجهات احلكومة يف حمور 
امل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث مت ت�سجيل  ج����ودة احل���ي���اة يف 
املقلقة  اجل��رائ��م  معدل  يف  ايجابي  انخفا�س 
وانخفا�س   2019 ع���ام  ع��ن   57% بن�سبة 
بن�سبة  احل�������وادث  يف  ال���وف���ي���ات  ع�����دٍد  ن�����س��ب��ة 
 31% ن�سبة  القيادة  حققت  ،كما   12.8%
الطارئة  ل��ل��ب��الغ��ات  ال���س��ت��ج��اب��ة  م���ع���دل  يف 
والهدف ال�سرتاتيجي بثقة املجتمع يف درجة 
الإح�����س��ا���س ب��الأم��ن والأم����ان ب��اإم��ارة ابوظبي 
عام  يف   94% ب���  م��ق��ارن��ة   98.5% بن�سبة 

.2019
واأكد مدير عام �سرطة اأبوظبي اإميان القيادة 
مع  ال�سراكات  لتعزيز  العمل  باأهمية  العامة 
تنفيذ  اجل��ه��ات يف  امل��وؤ���س�����س��ات وخمتلف  ك��اف��ة 
البتكار  املرتبطة برت�سيخ  وامل�ساريع  املبادرات 
�سرطة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  للم�ستقبل  واجل��اه��زي��ة 
للم�ستقبل  واث��ق��ة  بخطوات  مت�سي  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ع��امل��ي��ة وع��م��ل��ت على  وال���ري���ادة  التميز  ن��ح��و 
لال�ستعداد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خطتها  حت��دي��ث 
التطلعات  يحقق  مبا  املقبلة  عاماَ  للخم�سني 
يف م��واك��ب��ة امل�����س��ت��ج��دات وحت��ق��ي��ق امل���زي���د من 

املنجزات يف م�سرية الدولة التطويرية.
على  تركز  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اأن  واأو���س��ح 
مع   »2057 اأبوظبي  �سرطة  »مئوية  ت��واف��ق 
2071« والتي تهدف  روؤية »مئوية الإم��ارات 
اإىل اأن يعي�س اأجيال امل�ستقبل يف الإمارات حياة 
اأ�سعد يف بيئة اأف�سل ومع فر�س اأكر وتوا�سل 
ال��ع��امل �سعياً جلعل  م��ع  ت��اأث��رياً  واأك���رث  اأف�سل 
الإمارات اأف�سل دولة يف العامل موؤكدين العزم 
ال�سرطية  املجالت  الإجن��ازات يف  ت�سريع  على 

والأمنية.
بروؤية  تنطلق  ابوظبي  �سرطة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اأن  يف  روؤي��ت��ه��ا  خ��الل  م��ن  للم�ستقبل  ع�سرية 
الأمن  ا�ستدامة  يف  رائدة عاملياً  اأبوظبي  تكون 

والأمان من خالل ر�سالتها بالعمل ل�ستدامة 
اإم����ارة ابوظبي  ال�����س��ع��ور ب��الأم��ن والأم�����ان يف 
ت�ست�سرف  �سرطية  موؤ�س�سية  ري���ادة  لتحقيق 
تعزز  مبتكرة  ا�ستباقية  ب��خ��دم��ات  امل�ستقبل 
ج����ودة ح��ي��اة امل��ج��ت��م��ع حت��ك��م��ه��ا ق��ي��م النزاهة 
والت�سامح  وامل���������س����اواة  وال���ع���دال���ة  والأم�����ان�����ة 
والحرتافية  والب��ت��ك��ار  وال��ري��ادة  وال�سفافية 

وروح املبادرة .
العامة  ال���ق���ي���ادة  يف  ال��ع��م��ل  ف����رق  اأن  واأك������د 
اأه��ب��ة ال���س��ت��ع��داد وت��وا���س��ل جمهوداتها  ع��ل��ى 
اأبوظبي  ل��ت��ع��زي��ز ج��اه��زي��ة احل��م��اي��ة لإم�����ارة 
واحلماية  والتاأمني  الفعالة  ال�ستجابة  عر 
كما   ، الأمني  وال�ستعداد  واجلاهزية  الأمنية 
املوؤ�س�سية  ال��ري��ادة  اهتماماتها  �سمن  و�سعت 
من خالل احلوكمة واملرونة املوؤ�س�سية وتعزيز 
والبتكار  الإب��داع  وتر�سيخ  املوؤ�س�سية  ال�سمعة 
ال�سراكات  وت��ط��وي��ر  للم�ستقبل  واجل��اه��زي��ة 

الفاعلة و�سمان ا�ستمرارية الأعمال .
�ستت�سمن  امل�ستقبلية  اجل���ه���ود  اأن  واأو����س���ح 
واملواهب  ل��ل��م��وارد  الأم��ث��ل  ال���س��ت��خ��دام  اأي�سا 
الب�سري وتعزيز ج��ودة احلياة يف  امل��ال  وراأ����س 
املالية  الأنظمة  وفاعلية  وك��ف��اءة  العمل  بيئة 
احلديثة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات  الأم����ث����ل  وال����س���ت���خ���دام 

والذكاء ال�سطناعي .
الأعمال  بتقدمي  اأبوظبي  �سرطة  التزام  واأك��د 
اأف�سل  وف���ق  جميعها  ال�����س��رط��ي��ة  واخل���دم���ات 
العمل  ق��ي��م  م��ن  تعتر  ال��ت��ي  املهنية  امل��ع��اي��ري 
لتعزيز  ���س��م��ان��ا  وت�����س��ك��ل  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��رط��ة 
وال�سالمة  ب���الأم���ن  ت��ن��ع��م  ك��وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي 
ب���ت���ق���دمي خ����دم����ات ���س��رط��ي��ة ع���ال���ي���ة اجل�����ودة 
جميع  �ساكرا  وال���زوار  واملقيمني  للمواطنني 
املنت�سبني يف خمتلف املواقع على جمهوداتهم 
امل�ستمرة لتعزيز اجلهود التطويرية يف م�سرية 

الأمن والأمان ون�سر الطماأنينة يف املجتمع.
عمل  ب��ورق��ة  امللتقى  فعاليات  جل�سات  وب���داأت 
م�ست�سار  ح�سني  الدين  عماد  الدكتور  قدمها 
الر�ساقة  ح���ول  امل��وؤ���س�����س��ي  وال��ت��ط��وي��ر  التميز 
املوؤ�س�سية ومنوذج الإمارات يف القيادة الر�سيدة 
ومنظومة اأبوظبي للتميز احلكومي والر�ساقة 
اإىل  م�سرياً  الر�ساقة  يف  الدولية  واملمار�سات 
ال�ستباقي  التحول  يف  ابوظبي  �سرطة  جن��اح 
وحتقيق الر�ساقة املوؤ�س�سية من خالل قدراتها 

واإمكاناتها وجهودها يف ا�ست�سراف امل�ستقبل .

وا�ستعر�س املقدم الدكتور علي غامن الطويل 
وال��ت��م��ي��ز يف ورقة  اجل����ودة  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
لتحقيق  الأم��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ج��اه��زي��ة  عمله 
امل��وؤ���س�����س��ي��ة وال��ت��ح��ول م���ن املرونة  ال��ر���س��اق��ة 
اإىل  م�سرياً  املوؤ�س�سية  الر�ساقة  اإىل  املوؤ�س�سية 
اأث��ن��اء الأزم���ات  اأه���م حت��دي للقيادة امل��رن��ة  ان 
للتحول  املوؤ�س�سة  جاهزية  هو  املتوقعة  الغري 
اإىل  واأ���س��ار   . امل��رن��ة  املمكنات  يف  الديناميكي 
جن���اح ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي يف ال��ت��ح��ول م��ن تبني 
لإيجاد  ال���س��ت��ع��داد  اإىل  ال��ر���س��ي��ق��ة  امل�����س��اري��ع 
ن�����واة م��وؤ���س�����س��ي��ة ر���س��ي��ق��ة م���ن خ����الل حتقيق 
وتبني  واملتعاملني  املجتمع  مع  فاعلة  �سراكة 
ال�سرتاتيجية ال�ستباقية الر�سيقة يف النظم 
من  النتائج  اأب���رز  اإىل  لف��ت��اً  الذكية  اخل��ب��رية 
خالل الربط الإلكرتوين بني ال�سرطة وهيئة 
مراكز  يف  املحاكمات  غ��رف  توفري   / الق�ساء 
والإ�سالحية/  العقابية  واملوؤ�س�سات  ال�سرطة 
اإج��م��ايل زم��ن رحلة  اأ���س��ه��م يف خف�س  وال���ذي 
 180 م��ن   92% اإىل  املحاكمة  اإىل  ال��ن��زي��ل 
الدورية  وم�������س���روع  دق��ي��ق��ة   15 اإىل  دق��ي��ق��ة 
احلايل  العام  نهاية  يف  �ست�سل  والتي  الذكية 

اىل 220 دورية ذكية .
وقدم املقدم عادل حميد املزروعي رئي�س اأمانة 
/منوذج  بعنوان  عمل  ورق��ة  املوؤ�س�سي  التميز 
�سرطة اأبوظبي لل�سراكة مع املجتمع/، واأو�سح 
اأن هذا النموذج ي�سع اإطار عمل لل�سراكة مع 

الأ�سا�سية للقيادة  العمليات  بناء على  املجتمع 
ب�سكل  اأبوظبي والتي تطبقها  العامة ل�سرطة 
املمار�سات  اأف�سل  ويعتمد على  بالريادة  يت�سم 
ممار�سات  ي��ع��ك�����س  وه����و   ، احل��دي��ث��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
اأبوظبي خالل  حقيقية واقعية تبنتها �سرطة 
على  قدرتها  مدى  ويعك�س  الخ��رية  ال�سنوات 
مت  النموذج  اإىل  واأ���س��ار  املجتمع.  مع  التعامل 
 8 على  م��وزع��اً  معياراً   42 لي�سمل  ت�سميمه 
امل�ستدام،  والأث��ر  القيمة  رئي�سية هي:  حماور 
ت�����س��ارك��ي��ة ف��اع��ل��ة، عمليات  احل��وك��م��ة، ق��ي��م��ة 
داعمة للمجتمع، المن املجتمعي ال�ستباقي، 
ال�سمعة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع،  م��وج��ه��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املوؤ�س�سية،  والثقافة  القيم  وتعزيز  املوؤ�س�سية، 
ا�ستخدام  من  والأث���ر  الفوائد  ا�ستعر�س  كما 
املوؤ�س�سات  يف  متكامل  اإط���ار  ب��ن��اء  يف  ال��ن��م��وذج 
وبناء  املجتمع  م��ع  ال�����س��راك��ة  ع��الق��ة  لتعزيز 
ومتطلبات  ت��وج��ه��ات  ل��دع��م  موؤ�س�سية  ثقافة 
امل��ج��ت��م��ع وزي��������ادة ر����س���ا وث���ق���ة امل��ج��ت��م��ع عن 
لتحقيق  التناف�سية  ال��ق��درة  وتعزيز  املوؤ�س�سة 
ال�ستدامة ال�ساملة وتعزيز القيمة الت�ساركية 
امل�����س��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة ل��رف��ع م�ستوى  ل��دع��م 
النقيب عبداهلل مطر  . وتطرق  ج��ودة احلياة 
الذكاء ال�سطناعي  النيادي مدير فرع نتائج 
املعلومات والت�سالت يف ورقة  يف مركز نظم 
ال�ستباقية  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  خل��دم��ات  عمله 
م�ستعر�سا جهودها يف ر�سد املخالفات املرورية 

با�ستخدام  الأم���ان  وح��زام  الهاتف  ل�ستخدام 
الذكاء ال�سطناعي .

واأو����س���ح ان ال��ه��دف م��ن ت��ط��وي��ر ال��ن��ظ��ام هو 
تقليل  املخالفني من خالل  وردع  الوعي  ن�سر 
احلوادث وتقليل الأ�سرار الناجتة عنها واحلد 
من الوفيات لفتاً اإىل ان النظام جنح يف توفري 

�سورة امامية للمركبة ذات جودة عالية .
ا�سطناعي على  ذك��اء  نظام  تدريب  اإىل  واأ�سار 
لر�سد خمالفات  ���س��ورة   10000 م��ن  اأك��رث 
الأمان  ح��زام  ارت���داء  وع��دم  الهاتف  ا�ستخدام 
الذكاء  لعمليات  خم�س�س  ج��ه��از  وا���س��ت��خ��دام 
عر  واإر�سالها  املخالفات  لر�سد  ال�سطناعي 
للمعاجلة"  الداخلية  "ال�سبكة   LTEسبكة�
وع���ر����س اأم�����ام امل��ل��ت��ق��ى ع��ي��ن��ات جت��ري��ب��ي��ة من 
ال��ن��ظ��ام ت��و���س��ح اآل���ي���ة ���س��ب��ط امل��خ��ال��ف��ات عر 
لأعداد  الدقيق  وال��ر���س��د  امل��ت��ط��ورة  التقنيات 
املبي�سني  ا�سراء  وقدمت   . املخالفات  وطبيعة 
ال�سرق  يف   EFQM ملكتب  الإقليمي  املدير 
الأو����س���ط ورق���ة ع��م��ل ح���ول اجل���ائ���زة العاملية 
واأهدافها  اجل��ودة  لإدارة  الأوروبية  للموؤ�س�سة 
واملجتمعات  ل��الأف��راد  اأف�سل  م�ستقبل  بناء  يف 
الأعمال  اأداء  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م��ن  وامل��وؤ���س�����س��ات 
يعمل  املكتب  ان  مو�سحة  العاملية  والتناف�سية 
ع��ل��ى م�����س��اع��دة امل��ن��ظ��م��ات ح���ول ال���ع���امل على 
اأف�سل  وتطبيق  الأداء  وحت�سني  التغيري  اإدارة 
عر  املنظمات  وحت��وي��ل  لتح�سني  امل��م��ار���س��ات 
على  واملنظمات  الأف��راد  مل�ساعدة  عاملية  �سبكة 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  ان  اإىل  واأ�����س����ارت   . ال��ن��ج��اح 
ال�سراكة  يف  ال��ت��م��ي��ز  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة 
الأنظمة  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ت��وا���س��ل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املدينة  اأبوظبي  وجعل  الذكية  والتكنولوجيا 
الأك�����رث اأم���ان���ا يف ال���ع���امل ح��ي��ث ح�����س��ل��ت على 
 EFQM تقدير 6 جنوم يف اجلائزة العاملية
التي  ال��ع��امل  الأوىل يف  ال�سرطية  ال��ق��وة  وه��ي 
حت�����س��ل ع��ل��ى ت��ق��دي��ر ك���ه���ذا ب��الع��ت��م��اد على 
جلنة  اأب����دت  وق���د   EFQM منوذج2020 
التحكيم واملقيمون اعجابهم ال�سديد بالرتكيز 
امل�ستمر ل�سرطة اأبوظبي على التميز يف الأداء 
يف  امل�ستمر  وال�ستثمار  الإ�سهام  اأذهلتهم  كما 
اأ�سباب  اأب��رز  وكانت هذه هي  اأبوظبي  جمتمع 
يف  التميز  جائزة  على  العامة  القيادة  ح�سول 
على  ج��ائ��زة  اأول  وه��ي  الجتماعية  ال�����س��راك��ة 

الإطالق متنحها املنظمة يف جمال املجتمع.

فريق طلبة جامعة خليفة يفوز فى م�صابقة ت�صاميم ال�صيارات 
الكهربائية لطلبة اجلامعات بولية ميت�صيغن الأمريكية

•• ميت�سيغن- امريكا - وام:

اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اأم�س عن فوز فريق من الطلبة 
مكون من 21 ع�سًوا باملركز ال�ساد�س يف مراحل الت�سميم وباملركز الأول 
خالل م�ساركتهم الأوىل يف العر�س ال�سفهي الذي مت خالل فعالية املعرفة 
اجلامعات  لطلبة  الكهربائية  ال�سيارات  ت�ساميم  �سل�سلة  م�سابقة  �سمن 
الثانية  ن�سختها  يف  ال�سيارات  مهند�سي  جمعية  تنظمها  وال��ت��ي   2021

والأربعني يف ولية ميت�سيغن الأمريكية.
يحظى  الذي  الفهم  م�ستوى  ال�سفهي  بالت�سميم  املتعلقة  التقارير  وتبني 
عززت  التي  الهند�سة  مبادئ  تطبيق  يف  وق��درات��ه  خليفة  جامعة  فريق  به 
ت�سميم املركبة ذات املحرك اأحادي الأ�سطوانة والتي تت�سع ل�سخ�س واحد 
والقادرة على القيام ب�ست جولت مب�سافة ما يقارب 1.6 ميل يف م�سمار 

بي�ساوي ال�سكل ومبعدل اقت�سادي يف ا�ستهالك الوقود.
رئي�سيني  معيارين  على  بالعتماد  الفرق  درج��ات  تقييم  املنظمون  وق��رر 
وهما، تقرير الت�سميم الذي مت تقدميه والذي يو�سح ب�سكل مف�سل اآلية 
من  يقوم  وال��ذي  ال�سفهي  التقدميي  والعر�س  واملركبة  وت�سنيع  ت�سميم 
على  النهائية  والنتيجة  ال�سميم  عمليات  بعر�س  الفريق  اأع�ساء  خالله 
فريق  على  الدقيقة  الأ�سئلة  من  العديد  توجيه  مت  وق��د  التحكيم.  جلنة 
طلبة جامعة خليفة الذين اأثبتوا جدارتهم للو�سول للمركز الأول، كما مت 
تقييمهم من نواح اأخرى ت�سمل م�ساركة الفريق وم�ستوى املعرفة بالرنامج 
الرئي�س  نائب  احلمادي،  �سلطان  ع��ارف  الدكتور  وق��ال  التقنية.  واملعرفة 
التنفيذي يف جامعة خليفة: "يوؤكد اأع�ساء الهيئة الأكادميية والطلبة يف 
جامعة خليفة جمدًدا على احتفاظ اجلامعة مبركزها الأول بني جامعات 
الدولة وعلى املكانة العاملية التي حتظى بها كموؤ�س�سة اأكادميية ذات خرات 
متميزة، حيث ي�ساهم هذا الإجناز املتمثل يف الفوز مب�سابقة دولية يف تعزيز 

مكانة اجلامعة والدولة ب�سكل عام".
الهند�سة  يف  امل�سارك  الأ�ستاذ  خ�ساونة،  ب�سار  الدكتور  من  كل  ت��وىل  وق��د 
الهند�سة  يف  امل�����س��ارك  الأ���س��ت��اذ  اخل��زع��ل��ي،  ري��ا���س  وال��دك��ت��ور  امليكانيكية 
الكهربائية وهند�سة الكمبيوتر، مهمة توجيه واإر�ساد فريق الطلبة باإ�سراف 

طالب الهند�سة امليكانيكية �سلطان احل�سانية .
من ناحية اأخرى، اأُتيح لأع�ساء فريق العمل فر�سة ت�سنيع قطع املركبات 
ال�سحية  الرعاية  ب��روت��وك��ولت  مع  ين�سجم  مبا  خليفة  جامعة  ح��رم  من 
الحرتازية  الإج���راءات  جميع  تطبيق  ي�سمن  ومبا  اجلامعة  تتبعها  التي 
للحفاظ  الفرتا�سية  التوا�سل  بتطبيقات  الفريق  ا�ستعان  كما  الالزمة، 
على �سالمتهم خالل مناق�سة املفاهيم العامة للت�سميم والتي فيما بعد مت 

تطويرها لنماذج نظرية لأنظمة املركبة الفرعية.
املركز  م��ن حتقيق  الطلبة  ف��ري��ق  "متكن  ب�����س��ار:  ال��دك��ت��ور  ق���ال  وب�����دوره، 
الأول على الرغم من القلق الذي اأ�ساب قادة الفريق يف البداية، اإل اأنهم 
التي يتمتعون بها. ويكمن  املتميزة  جتاوزوا ذلك بنجاح بف�سل مهاراتهم 
ال�سبب الرئي�س لراعة فريق جامعة خليفة يف م�سابقة ت�سميم ال�سيارات 
لالآخر  منهم  كل  وحتفيز  دعم  على  اأع�سائه  حر�س  يف  عاملًيا  الكهربائية 

والذي �ساهم يف اإيجاد جو داعم بطبيعته بني اأع�ساء الفريق".
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدين حماولة احلوثين ا�صتهداف خمي�س م�صيط ال�صعودية بطائرة م�صرية مفخخة

•• اأبوظبي- وام:

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين ملحاولت ميلي�سيات 
احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران ا�ستهداف املناطق والأعيان املدنية يف 
منطقة خمي�س م�سيط جنوبي اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة بطائرة 
ودّمرتها.  التحالف  لقوات  اجلوية  الدفاعات  اعرت�ستها  مفخخة  م�سرّية 
واأكدت دولة الإمارات يف بيان لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن ا�ستمرار 
هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�سافر للمجتمع 

الدويل، وا�ستخفافها بجميع القوانني والأعراف الدولية.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اتخاذ موقف فوري وحا�سم لوقف هذه 

احليوية  املن�ساآت  ت�ستهدف  التي  واملمنهجة  املتعمدة  العدوانية  الأع��م��ال 
على  دلياًل  يعد  الهجمات  هذه  ا�ستمرار  اأن  موؤكدة  اململكة،  واأم��ن  واملدنية 

�سعي هذه امللي�سيات اإىل تقوي�س الأمن وال�ستقرار يف املنطقة
وجددت الوزارة ت�سامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة العربية ال�سعودية 
اإزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها يف �سف واحد �سد  ال�سقيقة 
كل تهديد يطال اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات 

حلفظ اأمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�سيها.
واأكد البيان اأن اأمن الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�سعودية 
كلٌّ ل يتجزاأ، واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتره الدولة تهديداً 

ملنظومة الأمن وال�ستقرار فيها.

ال�صنة  راأ�س  عطلة  اأغ�صط�س   12
الهجرية للجهات احلكومية بدبي 

•• دبي-وام: 

قررت دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي اأن تكون اإجازة راأ�س ال�سنة 
يوم  دبي  دوائ��ر حكومة  1443 هجرية يف  للعام  لَُة  املَُرحَّ الهجرية 
اخلمي�س 12 اأغ�سط�س 2021 على اأن ي�ستاأنف الدوام يوم الأحد 
15 اأغ�سط�س. وبهذه املنا�سبة رفعت دائرة املوارد الب�سرية حلكومة 
وحكومة  الر�سيدة  للقيادة  والتريكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  دب��ي 
اأن يعيدها على اجلميع  و�سعب دول��ة الإم��ارات داعية اهلل عز وجل 

مبوفور ال�سحة والعافية.

ال�صنة  راأ�س  عطلة  اأغ�صط�س   12
الهجرية للجهات احلكومية بعجمان

•• عجمان-وام:

راأ�س  عطلة  ب�ساأن  تعميماً  بعجمان  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  اأ���س��درت 
لَُة" للعام 1443 اإىل كافة اجلهات احلكومية  ال�سنة الهجرية "املَُرَحّ
يف اإمارة عجمان والتي تقررت اأن تكون يوم اخلمي�س 12 اأغ�سط�س 

ي�ستاأنف الدوام يوم الأحد 15 اأغ�سط�س. اأن  على   ،2021
عجمان  حلكومة  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة  تقدمت  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
دولة  و�سعب  الر�سيدة  للقيادة  والتريكات  التهاين  اآي���ات  باأ�سمى 
المارات والأمتني العربية وال�سالمية، �سائلة اهلل العلي القدير اأن 

يعيدها على اجلميع مبوفور ال�سحة والعافية.

تقديرًا للدور الإعالمي و�ضناعة التاأثري والتوظيف الأمثل للقنوات الرقمية

»ال�صحة« حت�صد جائزتن يف درع احلكومة الذكية العربية عن متيزها يف فئتي ح�صابات التوا�صل الجتماعي وامل�صوؤولية الجتماعية

ا�ضرتاتيجيات متكاملة الأركان
�سليم  الدكتور حممد  �سعادة  واأك��د 
العلماء وكيل وزارة ال�سحة ووقاية 
املجتمع رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
على  ال�سحية  للخدمات  الإم��ارات 

•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ح�����س��ل��ت 
ع��ل��ى ج���ائ���زت���ني يف درع  امل��ج��ت��م��ع 
احلكومة الذكية العربية بدورتها 
ال�ساد�سة ع�سر من اأكادميية جوائز 
التميز يف املنطقة العربية " الذراع 
درع  مل�سابقة  والتنظيمي  الإداري 
فئتي  ع����ن  الذكية"،  احل���ك���وم���ة 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ح�����س��اب��ات 
وامل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وذلك 
للوزارة  الإع��الم��ي  للدور  تقديراً 
ومتّيزها من خالل ت�سافر اجلهود 
باأعلى  التاأثري  �سناعة  يف  املبذولة 

م�ستويات الريادة والتناف�سّية.
ال��وزارة �سمن حفل  وياأتي تكرمي 

الفعال  احل��ك��وم��ي  ال��ظ��ه��ور  ت��ع��زز 
الت�سال  ق����ن����وات  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى 

الإعالمي.

اأدوات ات�ضالية ا�ضتباقية وموؤثرة
اإدارة  مدير  بوحميد  وداد  واأ�سارت 
هذا  اأن  اإىل  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال 
لكل  املثمرة  يتّوج اجلهود  التكرمي 
ي�����س��ك��ل دافعاً  ك��م��ا  ال��ع��م��ل،  ف��ري��ق 
والطاقات  الهمم  ل�سحذ  وحم��ف��زاً 
وت���ط���وي���ر ال���ت���ج���ارب وال�����ق�����درات، 
احلمالت  اإىل  ب��وح��م��ي��د  ول��ف��ت��ت 
ال���وزارة  نظمتها  ال��ت��ي  الت�سالية 
وتعزيز  احلكومية  اجلهود  لإب���راز 
املجتمعية  وامل�������س���وؤول���ي���ة  ال���وع���ي 
والتالحم  الوطنية  القيم  وتعميق 

م��را���س��م ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن الذي 
ذا  دب��ي  "�سوفيتل  فندق  يف  انعقد 
اأوبيلي�سك" برعاية �سعادة الدكتور 
املندوب  ال�سام�سي  �سعيد  بن  حمد 
الدائم لدى جامعة الدول العربية 
و�سفري دولة الإمارات يف جمهورية 
الدكتور  وبح�سور  العربية،  م�سر 
نائب  مم����ث����ل  ف����ري����ح����ات  ح����ي����در 
املتحدة  ل�������الأمم  ال����ع����ام  الأم��������ني 
اللجنة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  والأم�������ني 
لغربي  والجتماعية  القت�سادية 
للتكنولوجيا   " ا����س���ك���وا   " اآ����س���ي���ا 
التميز  موؤ�س�سة  وممثل  والبتكار، 
بالوليات  ف��ل��وري��دا  يف  ال��دول��ي��ة، 
عادل  املهند�س  الأمريكية  املتحدة 

العدوان.

درع  يف  بجائزتني  التكرمي  اأهمية 
اأكادميية  م���ن  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
العربية،  املنطقة  التميز يف  جوائز 
التي  امل���ت���م���ي���زة  ال���ن���ت���ائ���ج  وث����ّم����ن 
حققتها الوزارة موؤخراً يف املحافل 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى �سعيد 
الت�������س���ال احل��ك��وم��ي وم����ا اأجن����زه 
م��ن ت��اأث��ري فعال اأح���دث ال��ف��ارق يف 
ن�سر التوعية باملجتمع، من خالل 
والتوظيف  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن�����س��ات��ه 
الأم�������ث�������ل ل����ل����ق����ن����وات ال���رق���م���ي���ة 
يعك�س �سورة  ب��ك��ف��اءة ومت��ي��ز، مب��ا 
م�����س��رق��ة ع��ن ت��ط��ور ق��درات��ن��ا على 
وحتويلها  للتحديات  ال�ستجابة 
اإىل فر�س جناح ومتيز، من خالل 
الأرك����ان  متكاملة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

ور����س���ائ���ل اإع���الم���ي���ة م����وؤث����رة، مع 
وقيا�س  ال��ن��ت��ائ��ج  تقييم  م��وا���س��ل��ة 
ا�ستبيانات  واإج���راء  املجتمع  نب�س 
وحت���دي���ث  راأي  وا�����س����ت����ط����الع����ات 
ال���ت���ي حققت  ال���ع���م���ل  م��ن��ه��ج��ي��ات 

اأدوات  خ������الل  م�����ن  امل���ج���ت���م���ع���ي، 
ا�ستباقية  ات�����س��ال��ي��ة  وم��ن��ه��ج��ي��ات 
وموؤثرة عر تعزيز قنوات التوا�سل 
ا�سرتاتيجية  على  بناء  التفاعلية 
ابتكار  واأ���س��ال��ي��ب  وا���س��ح��ة،  ع��م��ل 

الت�سال  ح���م���الت  جن����اح  ع���وام���ل 
احل����ك����وم����ي، ح���ي���ث لق������ت امل������واد 
الإعالمية انت�ساراً وا�سعاً جداً على 
وتاأثرياً  الإعالمية  املن�سات  جميع 

متعاظماً يف املجتمع.

ال�صارقة لل�صقارين يختتم م�صابقة املقي�س 2021 برنامج الأطباء الزائرين ي�ضتاأنف ن�ضاطه بعد التوقف ب�ضبب كوفيد- 19

وزارة ال�صحة ت�صتقطب خبريًا يف طب الطوارئ للتدريب يف م�صت�صفى كلباء

ت�ضمن الدليل عر�ضًا لإح�ضائيات نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث

النيابة العامة للدولة ت�صدر كتابها ال�صنوي لعام 2020

•• ال�سارقة - وام:

نظمها  التي   2021 املقي�س  م�سابقة  لل�سقارين  ال�سارقة  نادي  اختتم 
مب�ساركة 12 مت�سابقا من الإمارة.

و نال ال�سقار �سعيد عو�س القبي�سي املركز الأول يف امل�سابقة.. بينما حل 
الثالث مكرر جاء  املركز  الكتبي ثانيا ويف  ال�سقار حمد مطر بن غرير 

ال�سقار نا�سر خليفة الكتبي و ال�سقار مهري �سعيد الكتبي.
النادي على  النادي حر�س  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال��ب��دواوي  واأك��د حممد 

تنظيم امل�سابقات التي تعزز من متيز م�سابقات ال�سقارين على م�ستوى 
الإمارة ملا لهذه الريا�سة من مكانة كبرية يف الإمارة واهتماما من النادي 

بامل�سابقات التي تدعم ن�ساطاته.
النادي  اإدارة  نائب رئي�س جمل�س  اآل علي  العزيز  اأثنى عبد  من جان������به 
والرتت�����يبات  الك����بري  الهتم�����ام  على  انعك�س  مب�����ا  امل�سابقة  متيز  على 
ال�سقارين  ج�����ميع  على  ال��ف��ائ��دة  تع�����ميم  به������دف  لها  مت�����ت  ال���تي 
امل�ساركني فيه����ا و تب�����ادل الأفك�����ار اجل�����ديدة حول الت����ربية ال�سحي����حة 

لل�س���قور .

•• دبي-الفجر:

ا�ست�سافت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ا�ست�ساري طب الطوارئ الدكتور 
رالف بو �سبل كطبيب زائر لتدريب  

التقنيات  اأح��دث  على  كلباء  م�ست�سفى  يف  ال��ط��وارئ  بق�سم  الطبي  ال��ك��ادر 
التدريب يف  اإط��ار تعزيز نطاق  امل�ستخدمة يف عالج احل��الت الطارئة، يف 
ا�ستجابة  وفاعلية  جاهزية  يعزز  مم��ا  ال��زائ��ري��ن،  الأط��ب��اء  ق�سم  خ��دم��ات 
امل�ست�سفى للتعامل مع حالت الطوارئ والأزمات واملخاطر ال�سحية، وذلك 
لأول مرة منذ ا�ستئناف ن�ساط برنامج الأطباء الزائرين بعد توقفه ب�سبب 
على  ال�سحي  القطاع  مرونة  يعك�س  مما  كوفيد19-،  تداعيات جائحة 
تقدمي  وموا�سلة  امل�ستجدات  مع  التكيف  على  وقدرته  التحديات  جت��اوز 

اخلدمات ال�سحية بكفاءة ومتيز.
ال����وزارة لتطوير خدمات  اإط���ار خطط  ال��زائ��ر يف  وت��ن��درج زي���ارة اخل��ب��ري 
ال��ع��امل��ني يف  ك��ف��اءة  ورف���ع  امل�ستحدثة  وت��ع��زي��ز تخ�س�ساته  ال��ط��وارئ  ط��ب 
يف  املتبعة  العاملية  املمار�سات  م�ستجدات  على  والط���الع  ال��ط��وارئ،  ق�سم 
والتحديات  التطورات  واأح���دث  واأه��م  ال��ط��وارئ مبختلف اجل��وان��ب،  طب 
البتكارات  لأح���دث  ب��الإ���س��اف��ة  ال���ط���وارئ،  مبر�سى  بالعناية  يتعلق  وم��ا 
والأدلة العالجية الداعمة للممار�سات الطبية العاملية، وتبادل املعلومات 

واخلرات ومتكني كوادر طب الطوارئ يف الوزارة.

رفع كفاءة الكوادر التخ�ض�ضية
الطوارئ  ق�سم  رئي�س  الزعابي،  عبيد  �سليمان  حليمة  الدكتورة  واأك���دت 

ا�ست�سافة  على  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  حر�س  كلباء  مب�ست�سفى 
خ���رات ع��امل��ي��ة م��ن خمت�سني ب��خ��دم��ات ت��دري��ب��ي��ة وا���س��ت�����س��اري��ة يف جميع 
املجالت الطبية ومنها طب الطوارئ، لالرتقاء بخدمات الرعاية ال�سحية 
واإعداد وتاأهيل الكوادر الطبية التخ�س�سية وتطوير معارفهم وقدراتهم.

ومتكني  التدريبية،  القدرات  تعزيز  اأهمية  اإىل  حليمة  الدكتورة  واأ�سارت 
املهنيني ال�سحيني من مواكبة اأحدث الو�سائل العالجية، وتقدمي جتربة 
والر�سادات  التحديثات  اآخ��ر  على  واإطالعهم  للم�ساركني  قّيمة  تدريبية 
ي�سهم يف تقدمي خدمات عالجية  ال��ط��وارئ، ما  اجلديدة يف جم��ال طب 
وفق اأف�سل املمار�سات العاملية، واحلد من حدوث م�ساعفات للمر�سى يف 

اأق�سام الطوارئ. 

تطوير اخلربات العملية
من جهته اأ�ساد الدكتور رالف بو�سبل مب�ستوى الرعاية ال�سحية يف دولة 
املجتمع  ال�سحة ووقاية  التي تقدمها وزارة  الطبية  الإم��ارات واخلدمات 
اأه��م��ي��ة ال���زي���ارة يف ت��دري��ب ال���ك���وادر ال�سحية  يف ط��ب ال���ط���وارئ، م���وؤك���داً 
وتطوير اخلرات العملية، نظراً ملا يتطلبه هذا التخ�س�س احل�سا�س من 
�سرعة ودقة يف التعامل مع احلالت وتطبيق العالجات احلديثة النوعية 

للمر�سى.
ومن اجلدير بالذكر اأن اإعادة تفعيل برنامج الأطباء الزائرين والرتكيز 
على تدريب الكوادر املحلية يف التخ�س�سات احليوية، يعتر اإ�سافة نوعية 
التعايف من تبعات جائحة  ب��وادر  اإيجابي على  يف تطور الرنامج وموؤ�سر 

كوفيد19-. 

•• اأبوظبي-وام:
اأ�سدرت النيابة العامة للدولة كتابها ال�سنوي للعام 2020 الذي يحتوي 
 ، العدل  وزارة  واأه���داف  ور�سالة  روؤي��ة  وف��ق  الت�سغيلية  خطتها  نتائج  على 
وعر�ساً لإجنازات جميع الوحدات التنظيمية يف النيابة العامة وم�ساريعها 
ادائ���ه���ا ال�سرتاتيجية  ون��ت��ائ��ج م��وؤ���س��رات  اأداوؤه������ا  وم��ب��ادرات��ه��ا وم�����س��ت��وى 
ون�سر  ال�سفافية  م��ب��داأ  تعزيز  على  حر�سها  اإط���ار  يف  وذل��ك  والت�سغيلية، 

البيانات.
ت�سمن الكتاب ال�سنوي عر�ساً لكافة اإح�سائيات النيابة العامة للعام املا�سي 
مبا فيها اإح�سائيات نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي من اأبرزها 
عدد التظلمات من خمالفات كوفي�د – 19 التي قدمت عر خدمة التظلم 
عن بعد، والتي بلغت 81 األفاً و956 طلب تظلم على خمالفات "كوفيد 
النظر  اإج��راءات  من  النيابة  انتهت  طلبا  و493  األفا   52 منها   ،"19
خمالفات  وتعديل  وتخفي�س  باإلغاء  ق���رارات  فيها  م�سدرة  فيها،  وال��ب��ت 
عر�ساً  ال�سنوي  الكتاب  ت�سمن  كما  طلبا،  و94  األفا   33 جمموعه  ما  يف 
لإح�سائيات ق�سايا نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن �سمنها عدد 
الق�سايا اجلزائية الواردة والتي بلغت 32 ق�سية، وعدد الق�سايا الإدارية 
بعد  عن  متت  التي  التحقيقات  وع��دد  ق�سية،   486 بلغت  والتي  ال���واردة 

والتي بلغت 100 حتقيق.
املا�سي  العام  خالل  ال�سادرة  الأحكام  عدد  ال�سنوي  الكتاب  ا�ستعر�س  كما 
والتي بلغت 18.050 حكم وو�سلت ن�سبة الإدانة بها %95، اإىل جانب 
امل�ساعدات  تنفيذ  وم��وؤ���س��ر  دول��ي��اً،  املطلوبني  ت�سليم  م��وؤ���س��ر  ع��ن  الك�سف 
النيابة  وفعاليات  اأخبار  على  ال�سوء  ال�سنوي  الكتاب  �سلط  كما  الدولية.. 
والقرارات  للدولة  ال��ع��ام  النائب  وكلمات  ول��ق��اءات   ،2020 لعام  العامة 
كافة  ا�ستعرا�س  جانب  اإىل  اإداري،  قرار   260 بلغت  والتي  اأ�سدرها  التي 

اخلدمات القانونية الذكية للنيابة.
واأ�سارت النيابة العامة للدولة اإىل اأن اإطالق الكتاب ال�سنوي ياأتي ان�سجاماً 
مع التوجهات احلكومية يف تبني �سيا�سة البيانات املفتوحة نظراً ملا متثله 
البيانات من اأهمية ودور فعال كمدخالت اأ�سا�سية يف بناء القرارات، وتاأكيداً 
ن�سر  يف  ودوره  ال�سنوي  الكتاب  اأهمية  اإىل  م�سرية  ال�سفافية،  مبداأ  على 
الثقافة القانونية من خالل البيانات القانونية والق�سائية املتاحة للن�سر 
�سفافية  وتعزيز  للمتعاملني،  النيابة  من  البيانات  وو�سول  ن�سر  وت�سهيل 
و�سهولة و�سول البيانات اىل م�ستخدميها وال�سركاء، موؤكدة حر�سها على 
تعزيز جهود توظيف البتكارات التقنية احلديثة من اأجل الرتقاء بالأداء 
يف جميع القطاعات العدلية والق�سائية، مبا يحقق طموحات وروؤى القيادة 

احلكيمة بالو�سول اإىل خدمات حكومية عاملية امل�ستوى.
www. و ميكن الطالع على الكتاب من خالل زيارة موقع النيابة العامة

.https://bit.ly/3jrCFWQ الرابط  على  ال�سغط  اأو   pp.gov.ae

Date 6/ 8/ 2021  Issue No : 13308
Case File

Real Estate Summary 892/2021/18
Details of service y publication
To the defendant / 1- Salma Gul Agha
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 307,130), 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 11-08-2021 at 09:00 AM in Case 
Management Office 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 three days at 
least prior to the hearing.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ب��ت��خ��ري��ج الدفعتني  ال��ق�����س��ائ��ي  اح��ت��ف��ى م��ع��ه��د دب���ي 
الق�سائية يف  ال�سلطة  اأع��وان  وال�سابعة من  ال�ساد�سة 
اأمتوا  42 منت�سباً  بلغ عددهم  الذين  العامة  النيابة 
جميعهم متطلبات دبلوم الدرا�سات القانونية، وذلك 
املجتمع  اأع�ساء  تزويد  اإىل  الهادفة  ر�سالته  اإط��ار  يف 
امل�ستمر  والتطوير  مهني،  تدريب  باأف�سل  القانوين 
ال�����س��ل��ة. وتتناغم  ذات  امل��ع��رف��ة احل��دي��ث��ة  لإك�����س��اب��ه��م 
الر�سيدة �سمن خطة  القيادة  روؤية  املعهد مع  برامج 
ب���الإم���ارة ملواكبة  ���س��اأن��ه��ا الرت���ق���اء  2021 م��ن  دب���ي 

التغريات امل�ستقبلية.
وح�سر حفل التخريج الذي اأقيم يوم الثالثاء املوافق 
ال�سالفة مبقر معهد  قاعة  يف   2021 اأغ�سط�س   3
احلميدان،  ع�سام  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  الق�سائي،  دب��ي 
معهد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دب��ي  لإم��ارة  العام  النائب 
دب���ي ال��ق�����س��ائ��ي، و���س��ع��ادة ال��ق��ا���س��ي ال��دك��ت��ور جمال 
ال�سميطي مدير عام املعهد، وعدد من كبار ال�سيوف 

الذين ميثلون النيابة العامة وكوادر املعهد.
ال�سابعة  دفعته  اإىل  الو�سول  م��ن  الرنامج  ومتكن 
املعهد  بني  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة  التعاون  بف�سل 
والنيابة العامة دبي التي توفر املدربني وامل�ست�سارين 
للرامج التدريبية. وعالوة على ذلك، فاإنها حتر�س 
الذكية يف تطبيق  على مواكبة توجهات حكومة دبي 
نقدمها   ال���ت���ي  اخل���ا����س���ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ط 
عدًل  اأك��رث  جمتمع  اإر���س��اء  على  والعمل  ملتعامليها، 
وتقنيات  مبدعة  وطنية  ك��وادر  على  بالعتماد  واأمناً 
جهود  ا���س��ت��م��رار  اأي�����س��اً  ال��رن��ام��ج  ويج�سد  مبتكرة. 
اأدوات������ه ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات تدريبية  امل��ع��ه��د ل��ت��ط��وي��ر 

مب�ستويات متقدمة جتعل منه رائداً يف هذا املجال. 

ويف كلمته التي األقاها اأمام اخلريجني، اأعرب �سعادة 
القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي، عن تهانيه جلميع 
�ساعة   96 منهم  واح���د  ك��ل  اأمت  ال��ذي��ن  اخل��ري��ج��ني 
الرتقاء  على  وحر�سهم  بتفانيهم  م�سيداً  تدريبية، 
مبهاراتهم، وقال: "اإننا اإذ نحتفي بهوؤلء اخلريجني 
الذين اأظهروا اأعلى درجات اللتزام، نوؤكد من جديد 
تزويد  اإىل  الهادفة  ر�سالتنا  حتقيق  يف  ما�سون  اأننا 
مع  تدريب مهني،  باأف�سل  القانوين  املجتمع  اأع�ساء 
التطوير امل�ستمر لإك�سابهم املعرفة احلديثة. ويكون 
ذلك كله من منطلق منظومة قيمنا املتمثلة يف الثقة 
التي  ذات��ه��ا  القيم  وه��ي  والتناف�سية،  والح��رتاف��ي��ة 

واكبت م�سريتنا منذ ما يزيد على ربع قرن".
ويرز هذا الرنامج جهود املعهد الرامية اإىل حتقيق 
تعزيزكفاءات  اأو  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ت��م��ث��ل  الأول  ه��دف��ه 
وطنية موؤهلة لتويل اأعمال الق�ساء والنيابة. ويركز 
الإيجابية  الجت��اه��ات  تعزيز  على  اأي�����س��اً  ال��رن��ام��ج 
ال�سلوكية  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل  ل��ت��ب��ن��ي  ل��ل��م��ت��درب��ني 
املجالت  يف  امل��ع��ارف  ب��اأح��دث  وت��زوي��ده��م  القانونية، 

املعا�سرة، مثل الذكاء ال�سطناعي".
ي�سار اإىل اأن الرنامج قد متكن من حتقيق الأهداف 
ذلك  يف  الف�سل  ويعزى  تامة،  بجدارة  منه  املطلوبة 
اإىل اخلراء من اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية وحتديداً 
م���ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب��دب��ي والأك����ادمي����ي����ني  الذين 
يوا�سلون الرنامج ليتالءم وامل�ستجدات على ال�ساحة 
القانونية. وت�ساعد الرامج التدريبية التي ينظمها 
املعهد على الرتقاء بالنظام العديل والقانوين لدولة 
الإمارات العربية املتحدة، ليكون داعماً ل�سرتاتيجية 
الرتقاء  والإ�سهام يف  للدولة،  املقبلة  اخلم�سني عاماً 
عاملي يف خمتلف  الريادية كمركز  دبي  اإم��ارة  مبكانة 

املجالت.

•• الفجرية -وام: 

اأك���د �سمو ال�سيخ حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����س��رق��ي ويل 
عهد الفجرية رئي�س جمل�س اأمناء اأكادميية الفجرية للفنون 
وتعليمهم  ال�سباب  امل�سرحيني  مواهب  �سقل  اأهمية  اجلميلة 
مهارات جديدة من خالل ا�ستقطاب اخلرات امل�سرحية العاملية 
و تر�سيخ التبادل الثقايف بني ال�سعوب عالوة على توفري فر�س 
الطالع على اآخر التجارب الفنية العاملية ذات اخلرة الوا�سعة 

يف جمالت الفنون كافة. 
جاء ذلك خالل ح�سور �سموه اختتام فعاليات الدورة التدريبية 
يف فن املامي »التعبري اجل�سدي« التي نظمتها اأكادميية الفجرية 
للفنون اجلميلة حتت رعاية �سموه بالتعاون مع الهيئة الدولية 

للم�سرح وذلك على م�سرح دبا الفجرية.

واأ�ساد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي بجهود 
القائمني على اإقامة هذا النوع من الدورات الفنية التي تعزز 
الرتقاء باملنتج الثقايف الفني، مثنيا على دور امل�ساركني يف دورة 
الفن  من  النوع  لهذا  اأكادميياً  تاأهيلهم  خ��الل  من  امل��امي  فن 
الذي يج�سد لغة التعبري اجل�سدي. وقدم امل�ساركون يف الدورة 
رئي�س  �ستويانوفيت�س  م��ارك��و  عليها  ي�سرف  التي  التدريبية 
املنظمة الدولية لفن املامي لوحة فنية تعبريية، �سلطت ال�سوء 
الأ�سيلة،  الإم��ارات��ي��ة  والبيئة  ال�سعبي  امل���وروث  حمطات  على 
اإبداعية.  بطريقة  ج�سدهم  لغة  فيها  املمثلون  ا�ستخدم  حيث 
الأكادميية  ع���ام  م��دي��ر  احل��ف��ي��ت��ي  ع��ل��ي عبيد  ���س��ع��ادة  وت��وج��ه 
حممد  ال�سيخ  ل�سمو  والتقدير  بال�سكر  ب��ال��دورة  وامل�ساركني 
دعمه  على  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن 
والتي  اجلميلة،  للفنون  الفجرية  اأك��ادمي��ي��ة  ل��رام��ج  ال��دائ��م 

ت�ساهم يف ابتكار من�سة فنية ت�سجع الإبداع جلميع منت�سبيها. 
وكانت الدورة التدريبية يف فن املامي التي ا�ستمرت ع�سرة اأيام 
ج�سد  ي��ب��دو  كيف  اأهمها  م��ن  املوا�سيع  م��ن  ع���ددا  تناولت  ق��د 
ال�سخ�سية امل�سرحية وكيف يتحرك ويتفاعل، بحيث ي�ستخدم 
المياءات وتعبريات الوجه وحركة العني، وكيف يوؤثر كل ذلك 

على نف�سية ال�سخ�سية امل�سرحية.
اأن فن املامي يحاكي حركة اجل�سد التعبريية  اجلدير بالذكر 
والبداعية، كما يلقى هذا الفن اهتماما بالغا يف و�سائل العالم 
اجلديدة للقرن احلادي والع�سرين من خالل تعليمه ملقدمي 

الرامج املتنوعة وخ�سو�سا الرامج الجتماعية.
�سعيد  حممد  ���س��ع��ادة  التدريبية  ال����دورة  اخ��ت��ت��ام  حفل  ح�سر 
ال�سنحاين مدير الديوان الأمريي يف حكومة الفجرية وعدد 

من امل�سوؤولني يف الإمارة.

•• العني-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة الإم��������ارات ع���ن فتح 
اخلريجني  جل��م��ي��ع  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب����اب 
الذي   " خ���رة  ب��رن��ام��ج  اأن�سطة"  يف 
 ،  2021 ال��ق��ادم  اأك��ت��وب��ر  يف  ينطلق 
وذلك  للم�ساركة التطوعية يف خدمة 

اجلامعة واملجتمع
اإىل تفعيل  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  ي��ه��دف  و 
اجلامعة  خ���ري���ج���ي  م����ع  ال�������س���راك���ة 
وال�ستفادة من خراتهم املرتاكمة يف 

بناء وتاأهيل طلبة اجلامعة.  
واأ�����س����ار ال���دك���ت���ور اأح���م���د ع��ل��ي م���راد 
العلمي  ل��ل��ب��ح��ث  امل�������س���ارك  -ال���ن���ائ���ب 
التطوير  وح�������دة  ع���ل���ى  وامل���������س����رف 
اإىل  باجلامعة-  وعالقات اخلريجني 
بناء  اإىل  ي���ه���دف  ه���ذاال���رن���ام���ج  اأن 
ج�����س��ور م��ن امل��ع��رف��ة م��ا ب��ني اخلريج 
وط��ال��ب اجل��ام��ع��ة م��ن خ���الل تبادل 
اخلرات واإطالع الطلبة على املهارات 
التي اكت�سبها اخلريج يف �سوق العمل 
دورات  ���س��ورة  يف  للطالب  وتقدميها 
وي�ساهم  كما  عمل.  وور����س  تدريبية 

الرامج  ت��ع��زي��ز  يف  ال���رن���ام���ج  ه����ذا 
الأكادميية من خالل الربط ما بني 
احلقيقية  ال��ع��م��ل  ���س��وق  اح��ت��ي��اج��ات 

والرامج الأكادميية. 
التطوير  وحدة  على  امل�سرف  واأو�سح 
التقييم  بعد  اخلريجني"  وع��الق��ات 
يتبوؤون  مم��ن  خريجاً   69 �سي�ساهم 
املوؤ�س�سات  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل���ن���ا����س���ب 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة والأع����م����ال يف 
وبرامج  التدريبية  ال����دورات  ت��ق��دمي 
والتي ترتاوح خراتهم  املهارات  بناء 

خرة  مبتو�سط  �سنة   36 3اإىل  م��ن 
يتنوع  ك���م���ا  ����س���ن���ة،   20 اإىل  ي�����س��ل 
جم�������ال اخل���������رة ل����ك����ل خ�����ري�����ج عن 
الآخر  مثل جمال : الطب وال�سحة 
التكنولوجيا  ال�����س��ح��ي��ة؛  وال��رع��اي��ة 
الرعاية  ال��ق��ي��ادة؛اإدارة  اإىل  املتقدمة 
العلمي؛  البحث  امل��ال��ي��ة؛  ال�سحية؛ 
احلو�سبة  ال�سرتاتيجيات؛  التعليم؛ 

التدريبية  املحاور  وتركز  والتدقيق. 
الفنية  غ��ري  و  الفنية  اجل��وان��ب  على 
البتكاري  ال��ع��م��ل  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
واجل��ان��ب امل���ايل وال��ق��ان��وين والبحث 

العلمي."
واأك����د ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد "نهدف 
تعزيز  اإىل  الرنامج  ه��ذا  خ��الل  من 
خالل  من  املجتمع  يف  التطوع  قيمة 

املكت�سبة  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة  ت��ق��دمي 
امل�ستقبل  اأج��ي��ال  ب��ن��اء  يف  للم�ساهمة 
مم�����ا ي�����ع�����ود ن���ف���ع���ه ع����ل����ى ال���ط���ال���ب 
واجل���ام���ع���ة وامل���ج���ت���م���ع؛ ح��ي��ث تقوم 
خرة   ل��رن��ام��ج  التوجيهية  اللجنة 
للرنامج  املقدمة  الطلبات  بتقييم 
بناء على  الأمثل  ومواءمتها واختيار 

اخلرة ونوعية الرنامج املقدم." 

•• دبي- د.حممود علياء:

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  م  نظَّ
وال�����رتاث ب��دب��ي ي���وم اأم�����س الأول 
افرتا�سية  حم��ا���س��رة  الأرب����ع����اء، 
امل�������س���ت���ودع���ات  " ن����ظ����م  ب����ع����ن����وان 
الرقمية املفتوحة امل�سدر باملكتبات 
 Dspace :ن����ظ����ام  اجل���ام���ع���ي���ة 
اأح�سن  مها الدكتور  منوذجاً" ، قدَّ
املكتبات  اخ��ت�����س��ا���س��ي  ب�����اب�����وري، 
للثقافة  امل���اج���د  ج��م��ع��ة  م��رك��ز  يف 
وال�������رتاث، وح�����س��ره��ا ن��خ��ب��ة من 
املكتبات  ع���ل���م  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
واملعلومات .تناولت املحا�سرة اأبرز 
نظم امل�ستودعات الرقمية املفتوحة 
باملوؤ�س�سات  امل�����س��ت��خ��دم��ة  امل�����س��در 

الأكادميية، مع الرتكيز على نظام 
املحا�سر  تطرق  حيث  �سبي�س،  دي 
�سبي�س  ال��دي  نظام  ا�ستخدام  اإىل 
كنظام لإدارة امل�ستودعات الرقمية، 
واإدارة  ال��ب��ح��وث،  ب��ي��ان��ات  واإدارة 
املجموعات الرقمية، وكذلك اإدارة 
بالإ�سافة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ك��ي��ان��ات 
من  النظام  ت�سغيل  متطلبات  اإىل 
والرجميات،  التجهيزات  ناحية 
كيفية  ع����ن  امل���ح���ا����س���رة  ل��ي��خ��ت��ت��م 
النظام  وتخ�سي�س  واإع���داد  تهيئة 

مبا يخدم متطلبات املوؤ�س�سة.  
بابوري  اأح�سن  الدكتور  دع��ا  وق��د 
م���ن خ����الل ه����ذه امل���ح���ا����س���رة اإىل 
املوؤ�س�س�سات  ا����س���ت���ف���ادة  �����س����رورة 
العربي  ب����ال����وط����ن  الك�����ادمي�����ي�����ة 

م����ن جت����رب����ة اجل����ام����ع����ات ب���دول���ة 
اإدارة  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات 

امل�ستودعات الرقمية املوؤ�س�ساتية.

املحا�سرة  يف   امل�ساركون  عر  كما 
اإعجابهم باملو�سوع من خالل  عن 
عر  اإليهم  اأر�سل  الذي  ال�ستبيان 

تفاعاًل من خالل  واأب��دوا  املن�سة، 
ال���ت���ي ط���رح���وه���ا على  الأ����س���ئ���ل���ة 

املحا�سر.

ويل عهد الفجرية ي�صهد اختتام فعاليات دورة تدريبية يف فن املامي

يبداأ اأول ن�ضاطاته يف اأكتوبر2021

جامعة الإمارات تفتح باب الت�صجيل يف »برنامج خربة«   

مركز جمعة املاجد يناق�س مو�صوع تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات باملكتبات اجلامعية

•• ال�سارقة-الفجر:

الواقع  اأر���س  على  احلية  وبراجمها  اأن�سطتها  العامة  ال�سارقة  مكتبات  ت�ستعيد 
الفعاليات  ب���ني  ل��ل��ت��ن��وي��ع  �سعيها  ���س��م��ن  اجل�����اري،  اأغ�����س��ط�����س  ���س��ه��ر  م���ن  اب���ت���داء 
الفرتا�سية والواقعية خالل الفرتة املقبلة، مع اعتماد �سل�سلة اإجراءات احرتازية 
ت�سمل تعقيم قاعات الأن�سطة والتحقق من درجة حرارة املوظفني وامل�ساركني يف 

اجلل�سات واللتزام مب�سافة التباعد الجتماعي.
اأم����ام اجل��م��ه��ور حل�����س��ور ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ر املوقع  وت��ف��ت��ح امل��ك��ت��ب��ات ب���اب الت�سجيل 
اأعداد  ح���ددت  حيث   shjlib.gov.ae العامة  ال�سارقة  ملكتبات  الإل��ك��رتوين 
امل�ساركني يف الأن�سطة واعتمدت احلد الأق�سى بواقع 20 م�ساركاً لكل فعالية، مع 

التقيد الكامل مبختلف الإجراءات الحرتازية وارتداء الكمامات الواقية.

بعنوان  خورفكان  مكتبة  تنظمها  عمل  ور���س��ة  اجل���اري  ال�سهر  ن�ساطات  وت�سمل 
8 وحتى 11 اأغ�سط�س، ت�ستهدف  اأيام من  اأربعة  "املكتبة واآفاق امل�ستقبل" ت�ستمر 
اأغ�سط�س تنظم   16 العامة، ويف  املكتبات  طالب اجلامعات واملتطوعني بخدمات 
على  الديكوباج  فن  اأ�سا�سيات  حول  ور�سة  والأم��ه��ات  البيوت  لربات  الذيد  مكتبة 
الدلل.  فيما تنظم مكتبة ال�سارقة العامة يف مقرها الرئي�سي ثالث ور�س عمل 
خالل 23 و24 و25 اأغ�سط�س اجلاري ت�ستهدف من خاللها الأطفال واليافعني 
فهم  وتتناول   Edutech Company مع  بالتعاون  �سنة،  و18   12 بني 
لبتكار  العلوم  اأ�سا�سيات  تطبيق  وكيفية  والريا�سيات،  والهند�سة  العلوم  مهارات 
 24 يف  الذهني  للع�سف  ور�سة  فتنظم  احللو  وادي  مكتبة  اأم��ا  املفيدة.  الأج��ه��زة 
اأغ�سط�س ت�ستهدف 20 امراأة من الأمهات بني 25-40 �سنة وتتناول جملة من 
املواقف واحلكم ال�سائعة وتناق�س مدى تاأثريها يف املجتمع، فيما ت�ستهدف جل�سة 

حوارية اأخرى بعنوان "�سناع الأمل" فئة اليافعني وتنظمها مكتبة خورفكان يف 
اأغ�سط�س. ويف اليوم ذاته تنظم مكتبة دبا احل�سن العامة ور�سة بعنوان "فن   26

القراءة والتلخي�س"، ت�ستهدف عامة اجلمهور.
�سقر  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ي��د  على  تاأ�س�ست  العامة  ال�سارقة  مكتبة  اأن  اإىل  ي�سار 
و�سهد  له،  خا�سة  كمكتبة  القا�سمية"  "املكتبة  ا�سم  1925 حتت  عام  القا�سمي 
موقعها عدة تنقالت، حيث كانت يف �ساحة احل�سن ثم انتقلت اإىل مبنى البلدية، 
ثم اإىل قاعة اأفريقيا، ثم اإىل مبنى املركز الثقايف بال�سارقة، واملدينة اجلامعية، ويف 
مايو 2011، افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ق�سر  "ميدان  يف  للمكتبة  اجلديد  املبنى  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى،  املجل�س  ع�سو 
الثقافة" حتت ا�سم "مكتبة ال�سارقة العامة"، وجتمع اأكرث من ن�سف مليون كتاب 

يف �ستى جمالت العلوم واملعارف والآداب بلغات متعددة.

»مكتبات ال�صارقة« تعود ل�صتقبال اجلمهور يف فعاليات حية بدءًا من 8 اأغ�صط�س اجلاري

معهد دبي الق�صائي يحتفي بتخريج 42 منت�صبًا 
من اأعوان ال�صلطة الق�صائية يف النيابة العامة
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن حممد ي�صدر قرارين بتعين مديرين 

تنفيذين يف هيئة الثقافة والفنون بدبي
•• دبي-وام: 

را�سد  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو  اأ���س��در 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة دبي، قرار املجل�س رقم 23 ل�سنة 2021، 
تنفيذّياً  ُم���دي���راً  ل��وت��اه،  ح�سني  من�سور  بتعيني 
والُفنون  الّثقافة  بهيئة  املُ�ساِندة  العملّيات  لقطاع 

يف دبي.

ل�سنة   24 رق��م  املجل�س  ق���رار  �سموه  اأ���س��در  كما   
خربا�س  خلفان  م��ب��ارك  �سعيد  بتعيني   ،2021
والآداب  ال��ُف��ن��ون  ل��ق��ط��اع  تنفيذياً  ُم���دي���راً  امل����ري، 

بهيئة الّثقافة والُفنون يف دبي.
وُيعمل بالقرار رقم 23 ل�سنة 2021 اعتباراً من 
ل�سنة   24 بالقرار رقم  2021، ويعمل  1 يونيو 
2021 اعتباراً من 1 يوليو 2021، وُين�سران يف 

اجلريدة الر�سمية.

تخطيط ال�صارقة تبحث مع �صركائها املعامات الإلكرتونية واآليات تطويرها
•• ال�سارقة - وام:

اأهمية  بال�سارقة  وامل�ساحة  التخطيط  دائ���رة  رئي�س  امل��ه��ريي  بطي  ب��ن  خالد  املهند�س  �سعادة  اأك��د 
بال�سارقة م�سرياً  القطاع اخلا�س  ال�سركاء ال�سرتاتيجيني من كافة ممثلي  التوا�سل مع  ا�ستمرار 
اإىل اأن الطرح البناء لالأفكار وال�ستماع املبا�سر لل�سركاء ي�سهم ب�سكل كبري يف اتخاذ خطوات نظامية 
تق�سي على كافة املعوقات الإجرائية خالل مراحل اجناز املعامالت. جاء ذلك خالل ور�سة عقدتها 
لعدد  والبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  ال�سارقة  اأم�س مبجمع  ال�سارقة  وامل�ساحة يف  التخطيط  دائرة 
من �سركائها ال�سرتاتيجيني وممثلي املكاتب ال�ست�سارية و�سركات املقاولت العاملة باإمارة ال�سارقة 
بهدف تقييم فعالية املعامالت اللكرتونية املقدمة لهم خالل فرتة العمل عن ُبعد وبحث ا�ستحداث 
اآليات جديدة ومبتكرة ت�سهم يف ت�سريع اجناز املعامالت با�ستخدام تقنيات الذكاء ال�سطناعي. ووجه 
حلول  وو�سع  الور�سة  خالل  املعرو�سة  التحديات  لر�سد  "عاجل"  برنامج  بتنفيذ  املهريي  �سعادة 

عاجلة لها بالتن�سيق مع كافة ال�سركاء احلكوميني وال�سركاء من القطاع اخلا�س.

جمل�س ال�صارقة للتعليم ينظم جل�صة ع�صف ذهني تتناول احللول البتكارية والإبداعية للح�صانات احلكومية

التوجهات  خمتلف  تطبيق  اأهمية 
احلديثة يف جمال رعاية الطفولة   

املبكرة. 
وتناول �سعادة الأ�ستاذ حممد اأحمد 
ال�سارقة  العام ملجل�س  املال الأمني 
اأهمية  للتعليم يف حديثه مو�سحا 
حر�س املجل�س على تنظيم جل�سات 
للع�سف الذهني والتي تاأتي �سمن 
اخلطوات الرامية لتاأ�سي�س اأنظمة 

ح�سور  بجانب  للتعليم  ال�سارقة 
مدراء الدارات باملجل�س ومديرات 

احل�سانات احلكومية .
بداأها  التي  ودارت حماور اجلل�سة 
���س��ع��ي��د م�سبح  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة 
ال�سارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي 
باحل�سور  ب��ال��رتح��ي��ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ا�ست�سراف  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وم���وؤك���دا 
تطوير  جم��ال  يف  املقبلة  امل��رح��ل��ة 

�سلطان القا�سمي ويل العهد نائب 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  احلاكم 

لإمارة ال�سارقة .
ح�����س��ر الج���ت���م���اع ال�����ذي ع��ق��د يف 
جممع ال�سارقة للبحوث والبتكار 
�سعيد  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  بال�سارقة 
رئ��ي�����س جمل�س  ال��ك��ع��ب��ي  م�����س��ب��ح 
حممد  و���س��ع��ادة  للتعليم  ال�سارقة 
اأح��م��د امل���ال الأم����ني ال��ع��ام ملجل�س 

عمل احل�سانات مبا يلبي تطلعات 
واحتياجات  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
الرامج  اأوج����ه  وت��ق��دمي  املجتمع 
لت�سمل  امل���ت���ق���دم���ة  واخل������دم������ات 
الرعاية  ع��ددا من جوانب  املحاور 
ال�سحية  وال���رع���اي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

وتنمية املواهب.
وجرى التطرق من خالل املحاور 
ال����ت����ي اأث������راه������ا احل���������س����ور ح���ول 

•• ال�سارقة-الفجر:

مراحل  ل�ستكمال  خطتها  �سمن 
العمل  م���ن���ظ���وم���ة  يف  ال���ت���ط���وي���ر 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  خ���الل  م���ن 
ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ب��ن��اء ع��ل��ى راأي 
وروؤى الكوادر الوظيفية من مدراء 
الدارات ومديرات احل�سانات نظم 
جل�سة  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�س 
ع�سف ذهني بعنوان  " التحديات 
والإبداعية  الب��ت��ك��اري��ة  واحل��ل��ول 
للح�سانات احلكومية "   للخروج 
مبجموعة من الأفكار واملخرجات 

لتطوير احل�سانات احلكومية.
وارتكزت املحاور الأ�سا�سية جلل�سة 
ال���ت���ي نظمت  ال���ذه���ن���ي  ال��ع�����س��ف 
التحديات  ح�����ول  ال����ي����وم  ����س���ب���اح 
والبداعية  الب��ت��ك��اري��ة  واحل��ل��ول 
املرحلة  يف  احلكومية  للح�سانات 
امل���ق���ب���ل���ة ل���ت���ت���وائ���م م�����ع اجل���ه���ود 
امل��ج��ل�����س حت��ت مظلة  امل��ب��ذول��ة يف 
ح���ك���وم���ة ال�������س���ارق���ة مت��ا���س��ي��ا مع 
ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  توجيهات 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
ال�������س���ارق���ة وم��ت��اب��ع��ة �سمو  ح���اك���م 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 

الأه����داف  تلبي  �سيا�سات  و  ع��م��ل  
القيادة  ت�سعها  ال��ت��ي  والتطلعات 
خمتلف  يف  ل����س���ي���م���ا  ال���ر����س���ي���دة 
اخلدمات املقدمة ومن �سمنها ما 
يقدمه املجل�س من رعاية ب�سريحة 

الأطفال .
املعارف  ت��ب��ادل  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأك����د 
واخل������رات وال���ت���ج���ارب ع���ر هذه 
الطالع  يف  ت�سهم  والتي  اجلل�سة 
ال������ك������وادر  وجت�����������ارب  راأي  ع����ل����ى 
الوظيفية يف احل�سانات مبا ي�سهم 
يف حتقيق الأهداف ب�سورة تتنا�سب 
م��ع ط��م��وح��ات وت��ط��ل��ع��ات جمل�س 
جودة  توفري  يف  للتعليم  ال�سارقة 
باحل�سانات  املقدمة  اخلدمات  يف 

ب�سكل دائم ومتوا�سل.
احل�سانات  مديرات  طرحت  فيما 
العديد  من خالل واقع خراتهن 
م��ن ال�����روؤى ال��ت��ط��وي��ري��ة يف كافة 
جم���ال ع��م��ل احل�����س��ان��ات جلعلها 
ل����الأط����ف����ال ف�سال  ج����اذب����ة  ب��ي��ئ��ة 
اأولياء  ال��ت��وا���س��ل م��ع  ت��ع��زي��ز  ع��ن 
الأفكار  ع��ددا من  الأم���ور وقدمن 
الب���داع���ي���ة وال���ت���ي ���س��ارك��ه��م فيها 
حول  وت���الق���ت  الاإدارات  م�����دراء 
موا�سلة متيز احل�سانات يف اإمارة 

ال�سارقة.

ال�صيخ حممد بن مع�صد بن هويدن : 
مبادرات حاكم ال�صارقة وامل�صاريع اأ�صعدت 
اجلميع و�صتحقق نقلة نوعية ملدينة الذيد

•• الذيد-الفجر

ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س  هويدن  بن  مع�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ثّمن 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مبادرات  �سابقا  الذيد 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة لتكون من اأ�سخم املبادرات 

وامل�ساريع التي خ�سها �سموه ملدينة الذيد .
وامتنان  ام��ت��ن��ان��ه  ع���ن  وع����ر 
ال�سمو  ل�ساحب  ال��ذي��د  اأه���ايل 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ب��اع��ت��ب��ار عام 
الذيد  ملدينة  ع��ام��ا  2022م 
اإطالق  من  الكلمة  حتمله  مبا 
للم�ساريع وبارك ال�سيخ حممد 
ل�ساحب  ه��وي��دن  ب��ن  مع�سد 
ال�سمو حاكم ال�سارقة توجهاته 
تطوير  يف  امل��دي��ن��ة  خ���دم���ة  يف 
���س��ب��ك��ة ط��رق��ه��ا وم���راف���ق���ه���ا ل 
اأف�����س��ال��ه امل��م��ت��دة التي  ���س��ي��م��ا 
اإمارة  من  كجزء  الذيد  مكنت 
ت�����س��ب��ح منارة  ال�����س��ارق��ة ح��ت��ى 

امل�ساريع  تلك  اأن  اإىل  م�سريا  والنماء  والرخاء  والتطور  واملعرفة  للثقافة 
اأن �ساحب  اإىل  الذيد ولفت  ملدينة  نوعية  نقلة  و�ستحقق  اأ�سعدت اجلميع 
ال�سمو حاكم ال�سارقة عود جمتمع اإمارة ال�سارقة على  مبادرات ومكرمات 
الرخاء من  لهم  واملقيمني وحتقق  للمواطنني  الكرمي  العي�س  �سبل  توفر 
وافر  ن�سيب  للذيد  ليكون  �سموه  عنها  يعلن  التي  امل�ساريع  �سل�سلة  خالل 
منها واأ�سار يف كلمته لذا ومن هذا املنطلق نتوجه نحن اأبناء الذيد لوالدنا 

�سلطان بال�سكر والعرفان على جهوده ومبادراته التي اأ�سعدت اجلميع .

ال�صارقة للتعليم يطرح حلول ابتكارية للح�صانات احلكومية

ال�صارقة للرتاث يناق�س حت�صريات ملتقى ال�صارقة الدويل للراوي ال� 21

•• ال�سارقة-وام:

للتعليم  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  الكعبي  م�سبح  �سعيد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
مبا  احل�سانات  عمل  تطوير  جم��ال  يف  املقبلة  املرحلة  ا�ست�سراف  اأهمية 
يلبي تطلعات القيادة الر�سيدة واحتياجات املجتمع وتقدمي اأوجه الرامج 
التعليمية  الرعاية  جوانب  من  ع��ددا  املحاور  لت�سمل  املتقدمة  واخل��دم��ات 
والرعاية ال�سحية وتنمية املواهب. جاء ذلك خالل جل�سة نظمها جمل�س 
ال�سارقة للتعليم اأم�س �سمن خطته ل�ستكمال مراحل التطوير يف منظومة 
العمل من خالل ا�ست�سراف امل�ستقبل للمرحلة املقبلة بناء على روؤى الكوادر 
التحديات  لتحديد  احل�سانات  وم��دي��رات  الإدارات  م��دراء  من  الوظيفية 

واحللول البتكارية والإبداعية للح�سانات احلكومية و�سول ملجموعة من 
الأفكار واملخرجات لتطوير احل�سانات احلكومية.

اإىل  للتعليم  ال�سارقة  العام ملجل�س  الأم��ني  املال  اأحمد  �سعادة حممد  واأ�سار 
التي  املعارف واخل��رات والتجارب خالل مثل هذه اجلل�سات  تبادل  اأهمية 
الوظيفية يف احل�سانات مبا  الكوادر  راأي وجت��ارب  الط��الع على  ت�سهم يف 
ال�سارقة  جمل�س  وتطلعات  طموحات  مع  تتنا�سب  ب�سورة  الأه��داف  يحقق 
دائم  ب�سكل  ب��احل�����س��ان��ات  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  يف  ج���ودة  ت��وف��ري  يف  للتعليم 
ومتوا�سل. وطرحت مديرات احل�سانات من خالل واقع خراتهن العديد 
من الروؤى التطويرية يف كافة جمال عمل احل�سانات جلعلها بيئة جاذبة 

لالأطفال وتعزيز التوا�سل مع اأولياء الأمور.

•• ال�سارقة - وام:

امل�سلم  العزيز  عبد  الدكتور  �سعادة  برئا�سة  للرتاث  ال�سارقة  معهد  ناق�س 
وبرامج  فعاليات  اخلا�س  الأول  التن�سيقي  الجتماع  خ��الل  املعهد  رئي�س 
للراوي  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة  مللتقى  والع�سرين  احل��ادي��ة  الن�سخة  واأن�����س��ط��ة 
وخمتلف العناوين واأهم التفا�سيل التي �سي�سهدها امللتقى على مدار اأيامه 

التي �ستعقد يف نهاية �سبتمر القادم.
العربي  ال��رتاث  مركز  مدير  ال�سام�سي  احل�سان  عائ�سة  الإجتماع  ح�سر 
�سامل  واأحمد  للراوي  ال��دويل  ال�سارقة  مللتقى  العام  املن�سق  للمعهد  التابع 
والت�سميم  الإع���الم  جلنة  رئي�س  املوؤ�س�سي  الت�����س��ال  اإدارة  مدير  ال��ب��ريق 
وتقنية املعلومات واأحمد حممد الدح مدير اإدارة املمتلكات الرتاثية رئي�س 
جلنة البنية التحتية. وقال �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم يحظى ملتقى 

ال�سيخ  ال�سمو  للراوي بدعم ل ح��دود من جانب �ساحب  ال��دويل  ال�سارقة 
ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور 
التقليدية  واخل���رات  ال�سفهي  ال���رتاث  اأهمية  ليوؤكد  ع��ام  ك��ل  ي��اأت��ي  حيث 
واملعارف واملمار�سات ال�سعبية لتكون �سمن قائمة الأولويات يف العمل الوطني 
ومكماًل مل�سرية املعهد يف خدمة الرتاث الثقايف غري املادي ومن اأبرزه عامل 
احلكاية. من جانبها قالت عائ�سة احل�سان ال�سام�سي �سيتم خالل الن�سخة 
اجلديدة من امللتقى تخ�سي�س مو�سوعات جديدة تت�سم بال�سمول والتنوع 
وترتكز يف اأ�سا�سها وبنيتها ومو�سوعها على الرواة واملعارف ال�سعبية حيث 
العمل  �سنوات عديدة من  للراوي  ال��دويل  ال�سارقة  ملتقى  تختزل م�سرية 
ي�ستحقونها  التي  الكبرية  املكانة  ال��رتاث وحملته  ب��ّواأ  ال��ذي  الثقايف اجل��اّد 
والوطن  الإم���ارات  يف  الثقايف  العمل  خريطة  على  حم��وري��اً  حدثاً  ويعتر 

العربي والعامل اأجمع".

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 831
 : اجلن�سية   - اهلل  مونتا�س  مياه  �سابو  ال�سيد/حممد   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  بنغالدي�س- 
امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�س.   : اجلن�سية   - عبدالغنى  الدين  حمى  حممد  ال�سيد/ 
)ركن املرقاب خلدمات تنظيف املباين( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة 

برخ�سة رقم )785125(.
تعديالت اأخرى:- ليوجد اأي تعديالت اأخرى.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : رنا للمجوهرات - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم M30 ملك غيث هامل خادم ال غيث القبي�سي - ديرة - ال�سغاية 
القيد  رق��م   914178  : الرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل 
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1522155 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/8/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/8/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
 2903-  1 رقم  مكتب   : العنوان  لتدقيق احل�ضابات  الن�ضاري  & ام  ايه  املعني 
ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الول - هاتف : 
2955582-04  فاك�س : 2955598-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي :  ايه & ام الن�ضاري لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1 -2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
 - املركز التجاري الول - هاتف : 2955582-04  فاك�س : 04-2955598
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية رنا للمجوهرات - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/8/5 وعلى  2021/8/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 4387/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 100.852.50 درهم 

مائة الف وثمامنائة واثنني وخم�سون درهم واإماراتي وخم�سون فل�سا فقط مبوجب ك�سف 
ح�ساب واوامر وفواتري �سراء وا�سعارات ت�سليم بخالف 12% الفائدة القانونية من تاريخ 

ا�ستحقاق الفواتري وحتى ال�سداد التام الر�سوم وامل�ساريف.   
طالب الإعالن : ايبكو للزيوت )فرع( �سركة ايبكو للم�ساريع )ذ م م(  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- بالل للنقل العام )�س ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول 
بالزام   2021/7/1 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : الإع���الن  مو�سوع  الإق��ام��ة.  حم��ل 
الف  مائة  دره��م   100.852.50 مبلغ  وق��دره  مبلغ  الم��ر  طالبة  اىل  ت��وؤدي  ان  �سدها  املعرو�س 
من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا  وخم�سون  دره��م  وخم�سون  واثنني  وثمامنائة 
املحاماة.  اتعاب  درهم مقابل  امل�ساريف وخم�سمائة  والزمتها  ال�سداد  2021/6/24  وحتى متام 

ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6573(

املنذر : النجوم ال�سبعة للمقاولت وتركيب وحدات التكييف
املنذر اليه : �سركة الندل�س للتجارة واملقاولت الكهربية )�س.ذ.م.م(

املو�سوع
ينذر املنذر - املنذر اإليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 442627،31 درهم 
قيمة املبلغ املرت�سد يف ذمة املنذر اليه اعاله يف موعد اق�ساه خم�سة ايام 
من تاريخ هذا الإنذار والإ �سوف ت�س�طر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات 
مع  مواجهتكم  يف  حلقها  اق��ت�����س��اءا  وامل���دين  اجل��ن��ائ��ي  ب�سقيها  القانونية 

حتميلكم للر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/6589(
املنذر/ �ساكتي مببز)م.م.ح (

املنذر اليه / جيه كيه بايون ملقاولت البناء �س .ذ.م.م
�سيغة العالن بالن�سر

درهم   127،648،25 ق��دره  و  مبلغ  �سداد  �سرعة  ب�سرورة  الن���ذار  ه��ذا  مبوجب  تنذركم 
)مائة و�سبعة وع�سرون الف و�ستمائة وثمانيه واربعون درهما وخم�سة وع�سرون فل�ساً( 
مبوجب  لدينا  الثابتة  امل���وؤداة  الأع��م��ال  قيمة   ، ال�سداد  امل�ستحقة  و  بذمتكم  املرت�سدة 
فواتري جتارية و التي قامت بها ال�سركة املنذرة و ذلك خالل خم�سة اأيام كحد اأق�سى من 
تاريخ اإ�ستالمكم لهذا الإنذار و اإل �سن�سطر اأ�سفني لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

الالزمة حيالكم من اأجل �سداد ذلك املبلغ و حلفظ حقوق موكلنا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

كيميال   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اثيوبيا    ، ي��و���س��ف  ا���س��ي��ف��ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3752254EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507900448

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / نورهياتى بت 
كمون ناهروجى ، اندوني�سيا   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )C6911507( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566366681

فقدان جواز �صفر
ل����وي���������س   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ري����ج����ي���������س رودري�����ج�����وي�����������س 
ال�������رازي�������ل   ، ��������س�������وزا  دى 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )039546YD(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0501117293    

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو/ حممد وقا�س 
باك�ستان     ، ع���ل���ى  ام����ان����ت 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )6319133AD( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0556764864

فقدان جواز �صفر
ثونى  نيا�س  امل��دع��و/  فقد 
كارا عمر ثونى كارا ، الهند   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9393273H( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0557450831

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / عمران حممد 
باك�ستان     ، حممد  ح�سرت 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0154993DG( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0544724363

فقدان جواز �صفر
عائ�سة  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
ال�سومال     ، ح�سن  حممود 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P00603136( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504104987

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو / عا�سق باراكوتو 
الهند   ، ب��اراك��وت��و  م��و���س��ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3048021U( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0544724363

فقدان جواز �صفر
هونيلني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني     ، ب��ي�����س��ك��و  ري�������س 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A4942784P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0544724363

فقدان جواز �صفر
����س���وي���ل   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�سودرى  م�سطفى  ���س��ودرى 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������س     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )0860201BQ(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0544724363

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل��دع��و / م���رمي مفاز 
ريجيمون كورونام كاندى  ، 
الهند اجلن�سية - جواز �سفره 
)4979331L(  رق������م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

    0506539253

فقدان جواز �صفر

نياز  م���ب���ني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ب����اك���������س����ت����ان   ، خ����������ان  م����������ات 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)0004281AF(   يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بير كورنري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2048935 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ني�سمو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات الطباعه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2837654 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فاطمة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ب�سكويت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2828481 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراميل 

للمالب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2741178 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كرمينا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال امل�سغولت اليدوية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1718046 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ريدزاين 

للحلول التقنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2841619 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ا�سب�سل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2877371 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/امل�سري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�سيانة اأجهزة التكييف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2563111 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املها  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميكب ارت�ست
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2572404 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الركن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهند�سي لأعمال التكييف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1475612 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كال�سيك 

فا�سن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1558630 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وايت برايت لتلميع 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:2404471 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبيد عبداهلل عبيد خمي�س الرميثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف ب�سمه عبداخلالق عيدرو�س احمد النقيب
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
للرتجمة  ال�س�����ادة/حفيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القانونية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1545553 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد خلفان خليفه ال�سام�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل �سامل ابراهيم حرقان الظاهري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية النعيمي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1032607 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة نوال خالد �سعيد عبود حممد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عبدالعزيز ح�سن حممد بن �سفوان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
�سي�ستمز  ال�س�����ادة/يونايتد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�سيانة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2536188 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عادل �سيف عامر ح�سن اجلابري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف اوكتوبوت�س جروب ذ.م.م
OCTOPUS GROUP LLC

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة اخلط للنظارات ذ.م.م
مرمي  بناية   - حممد  بن  حمدان  �سارع   - ال�سركة:اأبوظبي  عنوان 

ال�سام�سي وحممد املهريي وجميلة عواد
CN 1054082 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/�ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ،  كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/7/29 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/8/5  -  2276fc9b542c850f3db4:بالرقم

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/طاب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فالك لالزياء الرجالية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2394401 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ممتاز لتنمية امل�ساريع

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1189008 

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ممتاز لتنمية امل�ساريع

EXCELLENT PROJECTS DEVELOPMENT

اإىل/ ممتاز لتنمية امل�ساريع - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 EXCELLENT PROJECTS DEVELOPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
   1 فرع   - احلياة  نور  ال�س�����ادة/�سيدلية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1509568-1 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيده عفيفى ال�سيد قا�سم %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر يو�سف نا�سر غامن احلو�سنى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 14*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية نور احلياة - فرع 1

NOOR AL HAYAT PHARMACY - BRANCH  1

اإىل/ �سيدلية جراند هيلث - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 GRAND HEALTH -  PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م    �سريف�سيز  انتجريتد  ال�س�����ادة/ان�سباير  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1395882 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة التزام لإدارة الأ�سول العقارية

ELTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE

تعديل جن�سية ال�سركاء / ان�سباير انتغريتد �سوليو�سن�س هولدينغ ليميتد
من مركز دبي املايل العاملي -   Inspire Integrated Solutions Holding Ltd

منطقة حرة اإىل الإمارات العربية املتحدة
تعديل مدير / اإ�سافة كري�ستيان روبرت�س

تعديل مدير / حذف �ستيفني جون توما�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة اندبندنت للم�ساريع ومتثيل ال�سركات  ذ م م
 INDEPENDENT ENTERPRISES&COMPANIES REPRESENTATION COMPANY - LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

الهيئة الحتادية  وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع 
بني  والتعاون  ال�سراكة  عالقة  وتوطيد  لتعزيز  لل�سرائب 

اجلانبني.
وقع املذكرة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة 
الداخلية وخالد علي الب�ستاين مدير عام الهيئة الحتادية 

لل�سرائب.

وتاأتي هذه املذكرة انطالقا من توجيهات القيادة الر�سيدة، 
�سعيا  اجل��ان��ب��ني  ل��ك��ال  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ن��ف��ي��ذا للخطط 
كافة  يف  واملعلومات  اخل��رات  وتبادل  اجلهود  تكامل  نحو 
التعاون  تعزيز  عر  املتبادلة،  باملنفعة  يعود  مبا  املجالت، 
امل�سرتك يف الك�سف عن اجلرائم املن�سو�س عليها يف تقييم 
التن�سيق  اأهمية  على  التفاهم  مذكرة  تن�س  كما  املخاطر. 
البيانات،  الفعال بني اجلانبني، وت�سهيل تبادل  والتوا�سل 
املعرفة  نقل  بغر�س  الآم���ن  الإل��ك��رتوين  للربط  وال�سعي 

ال��ط��رف��ني يف  ل��دى  للعاملني  املهنية  ب��امل��ه��ارات  والرت���ق���اء 
جمال التدريب وامل�ساعدات الفنية.

عر  ج��رت  التي   - التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  مرا�سم  ح�سر 
تقنية الت�سال املرئي عن بعد - العميد عبدالعزيز الأحمد 
ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام ال�����س��رط��ة اجل��ن��ائ��ي��ة الحت���ادي���ة يف وزارة 
الداخلية رئي�س اللجنة الفرعية جلهات التحقيق بجرائم 
غ�سل الأم����وال، و���س��ع��ادة ح��ام��د �سيف ال��زع��اب��ي م��دي��ر عام 

املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

مذكرة تفاهم بن »الداخلية« و »الحتادية لل�صرائب«

•• ال�سارقة - احلمرية-الفجر:

اأط���ل���ع���ت ب���ل���دي���ة احل���م���ري���ة وف����دا 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة كلباء  زائ������را م���ن 
تبذله  وم��ا  جهودها  خمتلف  على 
�سياق  اإداري��ة وفنية يف  اأعمال  من 
مرافق  لإدارة  املتوا�سلة  مهامها 
ح�سن  و���س��م��ان  للبلدية  ال��ت��اب��ع��ة 
الأداء والو�سول بكفاءة النظم اإىل 

اأرقى امل�ستويات .
بلدية  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مقرها  يف  اأم�����س  �سباح  احل��م��ري��ة 
بلدية مدينة  باحلمرية وفداً من 
التعاون  اإط������ار  يف  وذل�����ك  ك��ل��ب��اء 
بلديات  خم��ت��ل��ف  ب����ني  امل�������س���رتك 
العمل  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة 

تبادل  وتفعيل  امل�����س��رتك  ال��ب��ل��دي 
اخل��ريات �سمن دوائ��ر وموؤ�س�سات 

حكومة ال�سارقة.
واط��ل��ع وف���د ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة كلباء 
فر�س  ت��ن��م��ي��ة  اإط�������ار  يف  ال����زائ����ر 
ال���ت���وا����س���ل ال���ف���ع���ال ع���ل���ى اأوج�����ه 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��ارب املطبقة 
يف ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة م��ن جمالت 
اإدارة املرافق ال�ساطئية وال�سالمة 

العامة ب�سكل عام.
مادة  عر�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
الرقابة  ج��ه��ود  ت�ستعر�س  فلمية 
بلدية  يف  ال���ب���ل���دي  وال���ت���ف���ت���ي�������س 
البيئة  املحافظة على  احلمرية يف 
ومتابعة  العامة  ال�سالمة  وتعزيز 

الظواهر ال�سلبية.

وبعد اجل��ول��ة يف ع��دد م��ن مرافق 
وكذلك  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة  اإدارات 
زيارة اخلدمات ال�ساطئية املقدمة 

من  العديد  الطرفني  ا�ستعر�س 
املبادرات املطبقة يف جمال احلماية 
والتوعوية  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال�ساطئية 

الرامية اإىل احلفاظ على النظافة 
البيئية  امل�سوؤولية  والبيئة وتعزيز 
واملجتمعية لدى مرتادي ال�ساطئ 

واملرافق العامة باحلمرية.
وتعرف الوفد على اجلهود املبذولة 
يف جمال الرقابة والأمن ونظافة 
باملنطقة  العامة  وامل��راف��ق  املدينة 
التفتي�سية  اجل����ولت  خ���الل  م��ن 
املحافظة  يف  اليومية،  والرقابية 
احليوية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل��ك��ون��ات  ع��ل��ى 
مفت�سي  ودور  احلمرية،  مبنطقة 
ال��ب��ل��دي��ة يف ال��ت��ع��ري��ف والر����س���اد 
التثقيف  وت����ع����زي����ز  وال����ت����وع����ي����ة 
املرتادين،  ك��اف��ة  ل���دى  وال��ت��وع��ي��ة 
كما مت التعرف على كافة اللوحات 
املنت�سرة يف  الر�سادية والتعريفية 

كافة املرافق العامة وال�ساطئية.
را�سد  م��ب��ارك  �سعادة  اأ���س��ار  ب���دوره 
احلمرية  بلدية  مدير  ال�سام�سي 

خمتلف  يف  ال���ب���ل���دي���ة  ب���ح���ر����س 
اإدارات����ه����ا واأق�����س��ام��ه��ا ع��ل��ى تعزيز 
ب���ني خمتلف  امل�������س���رتك  ال���ت���ع���اون 
ال�����س��ارق��ة وبلديات  اإم����ارة  ب��ل��دي��ات 
الدولة بهدف تبادل اخلريات مبا 
يفيد الرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
تاأتي  وال���ت���ي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  امل��ق��دم��ة 
ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  م��ع  متا�سيا 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
ح���اك���م ال�������س���ارق���ة يف ت��ن��م��ي��ة اأط���ر 

التعاون امل�سرتكة.
بلدية  ب�����اأن  ال�����س��ام�����س��ي  واأو�����س����ح 
وفدا  با�ستقبال  �سعدت  احلمرية 
م����ن ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة ك���ل���ب���اء ومت 
اأعمال  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  اط��الع��ه��م 

ع������دد من  احل����م����ري����ة يف  ب���ل���دي���ة 
اجلوانب واخلدمات املقدمة �سواء 
الكوادر  من  املبذولة  اجلهود  من 
بها  املعمول  الأنظمة  اأو  الب�سرية 
كفاءة  اإج�����راءات  م��ن  تطبقه  وم���ا 

وجودة .
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  اأن  واأك���د 
ي��ع��د ه��ام��ا وح��ي��وي��ا ب���ني خمتلف 
البلدي  ال�ساأن  العاملة يف  اجلهات 
ملا لذلك من غايات وطنية تتمثل 
دائم  ب�سكل  اخل��دم��ات  تطوير  يف 

ومتوا�سل.

بلدية احلمرية تطلع وفدا من بلدية كلباء على اأف�صل ممار�صاتها يف جمال 
اإدارة املرافق ال�صاطئية وال�صامة العامة والرقابة والتفتي�س

•• عجمان-وام:

النعيمي  اهلل  عبد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  ت��راأ���س 
الدائمة  العليا  اللجنة  اج��ت��م��اع  ع��ج��م��ان  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د 
املرئي  ال����ذي ع��ق��د ع��ر تقنية الت�����س��ال  ل�����س��رط��ة ع��ج��م��ان 
بح�سور �سعادة العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام املوارد 

املطرو�سي مدير  �سيف  امل�ساندة والعميد عبداهلل  واخلدمات 
الإدارات  اللجنة من مدراء  ال�سرطية واأع�ساء  العمليات  عام 

ب�سرطة عجمان.
اأع�ساء  بال�سباط  عجمان  �سرطة  ع��ام  قائد  �سعادة  ورح��ب 
اللجنة العليا الدائمة، م�سيداً بجهودهم املتميزة واإجنازاتهم 
يف حت��ق��ي��ق الأم����ن والأم�����ان وت��ع��زي��ز ج����ودة احل��ي��اة وحماية 

الإن�سان.
ومت خالل الجتماع مناق�سة �سبل تعزيز دعم التحول الذكي يف 
تقدمي اخلدمات يف مركز خدمات املرور والرتخي�س وتوفري 
كل الإمكانيات املطلوبة لتحقيق هذا الهدف ومناق�سة نتائج 

تقرير املتعامل ال�سري لوزارة الداخلية لعام 2020.
جودة  ا�ستطالع  نتائج  ا�ستعرا�س  الج��ت��م��اع  خ��الل  مت  كما 

لزيادة فر�س  2020 حلكومة عجمان وو�سع خطة  احلياة 
اإىل  بالإ�سافة  ال���راأي  ا�ستطالع  نتائج  يف  ال���واردة  التح�سني 
اإىل  مناق�سة �سبل تعزيز النتقال من مفهوم احلياة اجليدة 
املفهوم ال�سامل للحياة املتكاملة من خالل التطوير امل�ستمر 
على  والعمل  امل��ح��وري  القطاع  ه��ذا  يف  ال���س��ت��دام��ة  وحتقيق 
تثقيف املوظفني من خالل تنظيم ور�س عمل متخ�س�سة يف 

هذا املجال.
اهلل  عبد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  �سعادة  ثمن  اخل��ت��ام  ويف 
العليا  اللجنة  اأع�����س��اء  قبل  م��ن  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  النعيمي 
ال�سرتاتيجية  امل���وؤ����س���رات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  و���س��ع��ي��ه��م  ال��دائ��م��ة 
للقيادة مبا يعزز الر�سا وال�سعادة ويدعم متيز م�سرية �سرطة 

عجمان.

�صرطة عجمان تناق�س �صبل تعزيز التحول الذكي يف تقدمي اخلدمات

•• دبي - وام:

الداخلية  وزارة  م����ن  وف�����د  اط���ل���ع 
ال���ع���راق���ي���ة ع���ل���ى اأه�������م الإجن���������ازات 
العاملية واملحلية التي حققتها الإدارة 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية 
والإدارة العامة ملكافحة املخدرات يف 

�سرطة دبي.
اللواء  �سعادة  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
املن�سوري  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ري 
البحث  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد 
اجلنائي يف �سرطة دبي �سعادة اللواء 
اإي��اد عبد احلمزة بعيوي رئي�س  ركن 
وزارة  يف  اجل���ن���ائ���ي  ال��ب��ح��ث  دائ������رة 
والوفد  ال�سقيقة  العراقية  الداخلية 
امل��راف��ق ل���ه، يف ن���ادي ���س��ب��اط �سرط 

دبي.

مت خالل اللقاء الذي ح�سره �سعادة 
ب����ن �سريع  را�����س����د  ال����ل����واء حم���م���د 
اجلنائي  البحث  قطاع  م��ن  امل��ه��ريي 
و�����س����ع����ادة ال����ل����واء ���س��ع��ي��د ح���م���د بن 
�سليمان اآل مالك مدير مركز �سرطة 
ال��را���س��دي��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س مديري 
م��ن مديري  وع���دد  ال�سرطة  م��راك��ز 
وكبار  وال��ف��رع��ي��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارات 
التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  ال�سباط 
البلدين  ب��ني  امل�سرتكة  وال��ع��الق��ات 
وتبادل اخلرات يف خمتلف املجالت 
الأم���ن���ي���ة وال�����س��رط��ي��ة اإ����س���اف���ة اإىل 
ا�ستعرا�س الأمور التي تهم اجلانبني 
واآخ���ر ال��ت��ط��ورات وامل�����س��ت��ج��دات على 

ال�ساحة الإقليمية.
البحث اجلنائي  دائرة  رئي�س  واطلع 
على  ال��ع��راق��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 

العامة  ل��ل��ق��ي��ادة  التنظيمي  الهيكل 
ل�سرطة دبي واخلطط ال�سرتاتيجية 

لقطاع البحث اجلنائي الذي يواكب 
ال��ر���س��ي��دة لدولة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات 

الإم��ارات يف حتقيق التميز والريادة 
وم��رون��ت��ه حتقيقاً  ال��ع��م��ل  ور���س��اق��ة 

اخلم�سني  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ل��الأول��وي��ات 
عاماً املقبلة ومبا يتواءم مع الأجندة 
الوطنية لدولة الإمارات وخطة دبي 
وا�سرتاتيجية وزارة الداخلية وتبني 
املُ�ستدامة  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع 
وال����ع����م����ل ع���ل���ى حت���ق���ي���ق ال�������س���ع���ادة 
ل�سرطة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  وال���ت���وج���ه���ات 
مدينة  و  املجتمع  "اإ�سعاد  يف:  دب���ي 
اآم��ن��ة وم��رن��ة و الب��ت��ك��ار يف القدرات 

املوؤ�س�سية".
ل�سوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�ساعد  وذك��ر 
البحث اجلنائي اأن تطوير العمليات 
واخلطط  وامل������ب������ادرات  وال�����رام�����ج 
العاملية  ال��ت��ح��دي��ات  اأي�������س���اً  ي���واك���ب 
ال���ت���ي ت����واج����ه ال���ع���م���ل الأم����ن����ي من 
الداخلية  ال��ف��ج��وات  حت��ل��ي��ل  خ���الل 
اأهداف  حتقيق  ل�سمان  واخلارجية 

القيادة العامة ل�سرطة دبي يف جمال 
الدائم  والتوجه  اجل��رمي��ة  مكافحة 
اخلدمات  ت���ق���دمي  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة  ن��ح��و 
العمل  واح�����رتاف�����ي�����ة  ال�������س���رط���ي���ة 
املتغريات  ك��اف��ة  وم��واك��ب��ة  ال�سرطي 
اأنظمة  وتطبيق  العاملية  والتحديات 

الذكاء ال�سطناعي.
الداخلية  وزارة  وف������د  وا����س���ت���م���ع 
الإجنازات  لأه��م  ال�سقيقة  العراقية 
العاملية واملحلية التي حققتها الإدارة 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية 
املخدرات  ملكافحة  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
وال���ق�������س���اي���ا ال���ت���ي ا����س���ت���ط���اع رج����ال 
ال��ت��ح��ري��ات وامل���خ���درات ف��ك رموزها 
اإ�سافة اإىل اخلطط التطويرية التي 
املن�سودة  الأه����داف  لتحقيق  تعدها 
املقلقة  اجلرمية  معدلت  خف�س  يف 

دقيقة  علمية  اأ���س��ال��ي��ب  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ل����الإ�����س����راف وامل���ت���اب���ع���ة م����ن خ���الل 
فرق  وتفعيل  اجلنائية  الإح�����س��اءات 
العمل للحد من اجلرائم واملالحقة 

اجلنائية.
�سعادة  اأع�������رب  ال�����زي�����ارة  خ���ت���ام  ويف 
ال�����ل�����واء رك������ن اإي���������اد ع���ب���د احل���م���زة 
الحتفاء  ل��ه��ذا  ���س��ك��ره  ع���ن  ب��ع��ي��وي 
وعن  ال�ستقبال  وح�سن  وال��ت��ق��دي��ر 
ال�����س��دي��د مب��واك��ب��ة �سرطة  اإع��ج��اب��ه 
وت�سخريها  اجلديدة  للتقنيات  دب��ي 
لب�سط الأم��ن والأم���ان ومب��ا �ساهده 
القيادة  يف  م���ت���ط���ور  م�����س��ت��وى  م����ن 
من  مل�سه  وم���ا  دب���ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
والأمني  ال�����س��رط��ي  ال��ع��م��ل  مت��ي��ز يف 
ال�ستمرار  الأمنية  مل�سريتها  متمنيا 

يف متيزها وريادتها حمليا وعامليا.

�صرطة دبي تطلع وزارة الداخلية العراقية على اإجنازاتها 

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6587(

املنذره : �سركة م�سايف )�س.ذ.م.م( - فرع دبي
املنذر اإليها : �سوبر ماركت ماجنو ملالكها عامر را�سد عبداهلل را�سد ال�سام�سي

املو�سوع - اأوًل: املنذرة هي فرع �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متار�س ن�ساط التجارة العامة مبوجب الرخ�سة رقم )201644( ال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية يف دبي. 

ثانياً : املنذر اإليها موؤ�س�سة فردي�ة مت�ار�س ن�ساط جممع ا�ستهالكي )�سوبر ماركت( مبوجب الرخ�سة التجارية رقم )٩5٣7٩( ال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية بعجمان.

ثالثاً: نتيجة لتعامل جتاري بني الطرفني تقدمت املنذر اإليها من املنذرة بطلب تعامل بالأجل ملتم�سة مبوجبه تزويدها بكمية متنوعة 
من املياه والع�سائر التي تنتجها لزوم قي�ام املنذر اإليها بتجارتها وقد اأعقب ذلك قيام املنذرة بتوريد املياه والع�سائر والتي مت توريدها 

ومت ا�ستالمها من قبل املنذر اليها مبوجب فواتري �سادرة منها وخمتومة وموقعة من املنذر اليها مبا يفيد ال�ستالم.
رابعاً: تخلفت املنذر اإليها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتر�سد بذمتها مبلغ وقدره 12،045.59 )اثنا ع�سر األف وخم�سة واأربعون 
درهم وت�سعة وخم�سون فل�س( وقد طالبت املنذرة املنذر اليها ب�س�داد ما بذمتها من مبالغ بالطرق الودية ومع ذلك مل ت�سدد املنذر اليها 

املبلغ حتى تاريخه.
وقدره  الذكر  �سالف  التج�اري  التعاقد  عن  بذمتها  املرت�سد  باملبلغ  بالوفاء  اليها  املنذر  لتكليف  الإن��ذار  هذا  توجه  املنذرة  ف��اإن   ، عليه 
12،045،5٩ )اثنا ع�سر األف وخم�سة واأربعون درهم وت�سعة وخم�سون فل�س( خالل خم�سة اأيام من تاريخ ت�سلمها لهذا الإنذار حتت طائلة 

اإتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�سائية وامل�ساريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6588(

املنذره : �سركة م�سايف )�س.ذ.م.م( - فرع دبي
املنذر اإليها : اينه للتموين الغذائية ذ.م.م

املو�سوع - اأوًل: املنذرة هي فرع �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متار�س ن�ساط التجارة العامة مبوجب الرخ�سة رقم )201644( ال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية يف دبي. 

اإليها هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متار�س ن�ساط خدمات متوين باملواد الغذائية مبوجب الرخ�سة رقم )257٩757(  ثانياً: املنذر 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية يف ابوظبي.

ثالثاً: نتيجة لتعامل جتاري بني الطرفني تقدمت املنذر اإليها من املنذرة بطلب تعامل بالأجل ملتم�سة مبوجبه تزويدها بكمية متنوعة 
من املياه والع�سائر التي تنتجها لزوم قي�ام املنذر اإليها بتجارتها وقد اأعقب ذلك قيام املنذرة بتوريد املياه والع�سائر والتي مت توريدها 

ومت ا�ستالمها من قبل املنذر اليها مبوجب فواتري �سادرة منها وخمتومة وموقعة من املنذر اليها مبا يفيد ال�ستالم.
رابعاً : تخلفت املنذر اإليها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتر�س�د بذمتها مبلغ وقدره 13،133.40 )ثالثة ع�سر األف ومائة وثالثة 
املنذر  ت�سدد  الودية ومع ذلك مل  بالطرق  ب�س�داد ما بذمتها من مبالغ  اليها  املنذر  املنذرة  فل�س( وقد طالبت  واأربعون  درهم  وثالثون 

اليها املبلغ حتى تاريخه.
وقدره  الذكر  �سالف  التجاري  التعاقد  عن  بذمتها  املرت�سد  باملبلغ  بالوفاء  اليها  املنذر  لتكليف  الإن���ذار  ه��ذا  توجه  املنذرة  ف��اإن   ، عليه 
ومائة وثالثة وثالثون درهم واأربعون فل�س( خالل خم�سة اأيام من تاريخ ت�سلمها لهذا الإنذار حتت  األف  ع�سر  )ثالثة   13،133،40

طائلة اإتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�سائية وامل�ساريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
انذار عديل بالن�صر

رقم )6583/1/2021(
املنذر : �سركة عوازل الدولية )�س.ذ.م.م(

العنوان : دبي - راأ�س اخلور ال�سناعية الثانية – م�ستودع رقم 1 ملك �سركة عوازل الدولية �س.ذ.م.م
رقم القطعة 61٣-764 – �سندوق بريد ٣7724 – مكاين 3380784790 

تليفون : 04٣250002 – هاتف متحرك 0505257٣7٣ – فاك�س 043395095
بوكالة املحامية/ خلود �سعيد ، وميثلها بالوكالة / احمد عبد الرحمن رقم الت�سديق : 2020/177126

املنذر اإليها : �سركة/ مودرن �سي�ستم لرتكيب املواد العازلة � ذ.م.م
CN-1084236 :رقم الرخ�سة املحلي

ال�سادر لها الرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف اأبوظبي.
- b - 628-4-1 – العن�وان : اأب�و ظب�ي - مبن�ى جمموعة ال�سرق والغرب العاملي�ة – م 4 - امل�س�فح

امل�سفح قطعة رقم 11 – هاتف متحرك رقم 0521٩15000
فاإن املنذرة تتوجه بهذا الإنذار اإىل املنذر اإليهما للتنبيه عليهم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�س�د بذمتهم لها وامل�ستحق بواقع 
مبلغ وقدرة 22،191 درهم وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار. واإل �سوف يتم اإتخاذ الإجراءات القانونية 
الالزم�ة �س�دكم الكفيلة بحفظ وحماية حقوق املنذرة من اأي نوع كانت واإ�ست�سدار اأمراأداء مع حتميلكم بكافة امل�سروفات 

والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
اعالن بالن�صر        

 18/2021/892 عقاري جزئي  
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سلمى جل اغا - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٣07.1٣0 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2021/8/11 ال�ساعة ٩.00 �سباحا يف مكتب اإدارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ات�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�س دبليو لل�سيانة العامة واملقاولت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2843794 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  املتقدمة  ال�س�����ادة/ال�سالمة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�سة رقم:1083643 
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سالمة املتقدمة للمقاولت العامة

ALSALAMA ADVANCED GENERAL CONTRACTING

اإىل/ ال�سالمة املتقدمة لل�سيانة العامة
ALSALAMA ADVANCED GENERAL MAINTENANCE 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4٣2٩٩01
تعديل ن�ساط / حذف مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون كنعان يف اآي بي للرجال

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1201063 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر �سديق زرغون �ساه  %4٩

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /
من�سور �سغري هزمي �سيف املن�سورى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / من�سور �سغري هزمي �سيف املن�سورى من 100 % اإىل %51
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة ٣*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون كنعان يف اآي بي للرجال
KANAAN V I P GENTS SALOON

اإىل/ �سالون كنعان يف اآي بي للرجال ذ.م.م
 KANAAN V I P GENTS SALOON L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيف واي لدارة العقارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1986277 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامر احمد على البطران  %25

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مبارك زايد �ساوى باروت احلرا�سى  %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة راجا حممد �سقلني منها�س  %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فار�س حممد جوعان البادى الظاهرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيف واي لدارة العقارات

SAFE WAY PROPERTY MANAGEMENT
اإىل/ �سيف واي لإدارة العقارات ذ.م.م

 SAFE WAY PROPERTY MANAGEMENT L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سي �سفاري للجولت البحرية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2808055 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سامه ظليل مرزوق العون  %4٩

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / يو�سف ناجم را�سد �سلطان اخلنجرى من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / يو�سف ناجم را�سد �سلطان اخلنجرى من 100 % اإىل %51

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

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سي �سفاري للجولت البحرية

SEA SAFARI CRUISES
اإىل/ �سي �سفاري للجولت البحرية ذ.م.م

 SEA SAFARI CRUISES L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية الرو�سة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1122620 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / زياد امري احمد �سالح من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / زياد امري احمد �سالح من 4٩ % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الء حممود احمد حممد ال�سلبى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية الرو�سة ذ.م.م
AL RODA PHARMACY L.L.C

اإىل/ �سيدلية الرو�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 AL RODA PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

 اإعـــالن �صطب قيد
ليف  امريكان  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
ان�سوران�س كومباين )اجلن�سية: الوليات املتحدة( قد تقدمت 
بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة دبي )العنوان: �سارع 
اخلليج التجاري - برج بورا 2 ، �س.ب:٣71٩16( واملقيدة حتت 
وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )6( رقم 
�ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
رقم )٣77(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات 
ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من  باعرتا�سهم اىل 
الت�سجيل  اإدارة  القت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر 

التجاري �س.ب:)٣625( - دبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1130715 بال�سم التجاري:بقالة الو�سيلة 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان 

عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري:موؤ�س�سة الفار�س  رقم:2338438 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، البيطرية  الذهبي 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 6 اأغ�صط�س 2021 العدد 13308

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 6 اأغ�صط�س 2021 العدد 13308

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 6 اأغ�صط�س 2021 العدد 13308

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 6 اأغ�صط�س 2021 العدد 13308

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 6 اأغ�صط�س 2021 العدد 13308

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 164540                                                
با�س��م: ال�سيد/ ايلي بي ازار

 ، ن��ي��وي��ورك 1002٣   ، ار 5 ج��ي  ت��ي،  ب��ي  ، تيه  ان��د افينيو  وع��ن��وان��ه:  75 اي�ست 
الوليات املتحدة الأمريكية     

الواق�عة بالفئة: ٣6
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف : بتاريخ :  ٣1  /  10 /   2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 6 اأغ�صط�س 2021 العدد 13308

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 6 اأغ�صط�س 2021 العدد 13308

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 6 اأغ�صط�س 2021 العدد 13308

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/7912

اإعان بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/08/11 الربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده بلجريمي للتنظيف بالبخار و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                              الو�ضف                �ضعر التقييم  

                                               غ�ضالت ومعدات كي املالب�س         9,970 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/5525
اإعان بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/08/09 الثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 
�ضده �ضوبرماركت الروؤية �س.ذ.م.م + �ضاهني نواز فاليابورايل مو�ضى و او�ضاف املحجوزات على 

النحو التايل :
                                                             الو�ضف        �ضعر التقييم  

                                                  معدات �ضوبر ماركت             44,940 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

تعلن ال�سيدة/ علياء ابراهيم هالل عبيد النيادي )اإماراتية 
)ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  فقدان  عن  اجلن�سية( 
رقم  �سهم..   )1200( بعدد  )ا�سماك(  القاب�سة(  العاملية 

)Asmak1725092( ال�سهادة
على من يجدها برجاء ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعاله.. او 

الت�سال على تلفون رقم:  0545550936 م�سكورا.

العدد 13308 فقدان �صهادة اأ�صهم
بتاريخ 2021/8/6 

Date 6/ 8/ 2021  Issue No : 13308
Case File 

Real Estate Appeal 938/2021/322
Service by publication details
To the appellee / 1- Pankaj Chawla Chander Chawla
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation 
Represented by
Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi

Appealed the verdict issued in the case No. 452/2021 Real 
Estate Summary. The hearing of Wednesday 18-08-2021 at 
10:00 AM on the online court hearing was determined for 
the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or 
your legal attorney and in case of your failure to do the same, 
you shall be trailed in absentia.
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اآخ��رون يف هجوم نفذته  24 جنديا ت�ساديا على الأق��ل وج��رح  قتل 
هجمات  ت�سهد  ال��ت��ي  ت�ساد  ب��ح��رية  منطقة  يف  ح���رام  ب��وك��و  جماعة 
للمتطرفني، ح�سبما ذكر نائب م�سوؤول املنطقة لوكالة فران�س بر�س 
اخلمي�س.وقال حاجي جديدي اإن “عنا�سر عائدين من دورية كانوا 
وا�ساف اأن “24 جنديا  ي�سرتيحون عندما هاجمتهم بوكو حرام”. 
قتلوا وجرح اآخرون وتوزع عدد من الع�سكريني يف اأنحاء املنطقة”. 
واأكد املتحدث با�سم اجلي�س اجلرنال عظيم برماندوا اأغونا لفران�س 
بر�س الهجوم الذي وقع يف جزيرة ت�سوكو تيليا التي تبعد 190 كلم 

�سمال غرب العا�سمة جنامينا، لكنه رف�س ذكر اأي ح�سيلة.
الذي  املن�سق  جناحها  اأو  النيجريية  ح���رام  ب��وك��و  جماعة  وتن�سط 
)اي�سواب( يف  اإفريقيا  داع�س يف غرب  تنظيم  ا�سم  ين�سط حتت  بات 
املياه  �سا�سعة من  م�ساحة  املكونة من  )غ��رب(  ت�ساد  منطقة بحرية 

وامل�ستنقعات تنت�سر فيها جزر �سغرية ماأهولة.

العراق،  الكهربائية يف  الطاقة  نقل  اأب��راج وخطوط  ا�ستهداف  يتوا�سل 
ال�سمالية،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  لنقل  ال��ع��ام��ة  ال�����س��رك��ة  ك�سفت  فيما 
اخلمي�س، اأن اأعمال تخريب عدائية طالت اخلطوط الناقلة للكهرباء، 

يف كل من حمافظات �سالح الدين وكركوك ونينوى.
اأعمال  ثمة  ال��ت��وايل،  على  الثاين  “لليوم  فاإنه  ال�سركة  بيان  وبح�سب 
ال��ن��اق��ل��ة يف حمافظات  اخل��ط��وط  ت�ستهدف  ج��دي��دة  ع��دائ��ي��ة  ت��خ��ري��ب 
���س��الح ال��دي��ن وك��رك��وك ون��ي��ن��وى، وخ���الل ال���� 48 ���س��اع��ة امل��ا���س��ي��ة مت 
تفجري 13 برجاً«.واأو�سح البيان اأن اأعمال التخريب قامت با�ستهداف 
م��ب��ا���س��ر ل��ل��خ��ط��وط ال��ن��اق��ل��ة ب��ني حم��اف��ظ��ات ���س��الح ال��دي��ن وكركوك 
البيان  واح���د«.واأردف  توقيت  ويف  ممنهجة  تفجريات  بخم�سة  ونينوى 
املنظومة  لإط��ف��اء  التخريبية  العنا�سر  قبل  م��ن  يائ�سة  حم��اول��ة  “يف 
الكهربائية ال�سمالية، ب�سكل تام وعزلها عن املنظومة الوطنية، ت�ستمر 
حرب الأبراج وا�ستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية، حيث اأخذت 
تتو�سع لت�سمل جميع املحافظات ال�سمالية بتفجريات ممنهجة وعدائية 

يف غ�سون ال�48 �ساعة املا�سية.

تظاهر الع�سرات من اليمنيني يف مدينة تعز، و�سط البالد، اخلمي�س 
مطالبني برحيل املحافظ وحماكمة الفا�سدين.

و�سلت  ال��ذي  امل��رتدي  “الو�سع  اإن  املظاهرة،  �سادر عن  بيان  وق��ال 
اإليه مدينة تعز من غياب تام لأب�سط اخلدمات الأ�سا�سية، وانعدام 
مادة الغاز املنزيل، واإغالق الأق�سام الطبية وتدهور القطاع ال�سحي، 
الطاقة،  توليد  حمطة  م��وازن��ة  ونهب  الكهرباء  اأ�سعار  وم�ساعفة 
وانقطاع املياه وخراب الطرقات وحجز م�ستحقات واعتمادات مدينة 
فا�سدة  ع�سابة  مواجهة  يف  جعلنا  ع��دن،  امل��وؤق��ت��ة  العا�سمة  يف  تعز 
ال�سرعية  وج��ود  تقوي�س  يف  النقالبية  امللي�سيا  تناف�س  اأ�سبحت 

والنتقام من املواطن التعزي«.
العملة  وانهيار  الوطني  لالقت�ساد  املريع  التدهور  البيان،  وانتقد 
“اإقالة  ب�  ه��ادي،  من�سور  عبدربه  اليمني  الرئي�س  مطالباً  املحلية، 
ويف  املنهوبة  املبالغ  جميع  على  وحما�سبته  �سم�سان  نبيل  املحافظ 

مقدمتها مليارات تطبيع احلياة مبدينة تعز«.
نيابة  اإىل  “الفا�سدين”  جميع  ملفات  اإحالة  �سرورة  البيان  واأك��د 
الأموال العامة وحماكمتهم دون انتقائية وا�ستثناء، واأدان ما و�سفه 
احلكومة  وا���س��ت��م��رار  تعز  مدينة  مل��اآ���س��ي  احلكومي”  “التجاهل  ب��� 

باحتجاز رواتب واعتمادات وخم�س�سات املحافظة.
املا�سية،  الأي��ام  خالل  م�سبوق  غري  انهياراً  املحلية  العملة  و�سهدت 

حيث و�سل �سعر الدولر الواحد اإىل 1012 رياًل مينياً.

عوا�سم

جنامينا

�صنعاء

بغداد

ال�صلطات الأمريكية حتدد 
هوية مهاجم البنتاغون 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

قتل  على  اأق���دم  ال��ذي  املهاجم  هوية  حتديد  الأم��ريك��ي��ة  ال�سلطات  اأعلنت 
�سرطي على بعد اأمتار قليلة من مبنى البنتاغون الذي ُو�سع لفرتة وجيزة 

يف حال تاأهب ق�سوى.
وقال بيان �سادر عن مكتب التحقيقات الفدرايل “اأف بي اأي” اإن اأو�سنت 
وليامز لنز املتحدر من ولية جورجيا والبالغ 27 عاما نزل من حافلة 
بعد  على  ب�سكني  غونزالي�س  ج��ورج  ال�سرطي  بطعن  وق��ام  الثالثاء  �سباح 

اأمتار من مدخل مبنى البنتاغون املح�سن اأمنيا.
قاتلة  ب��ج��روح  بالت�سبب  املتهم  خ��الل��ه  ق��ام  ع���راك  ذل��ك  “اأعقب  واأ���س��اف 

لغونزالي�س قبل اأن يطلق النار على نف�سه ب�سالح ال�سرطي«.
بعد  اآخرين  �سرطة  الفدرايل اىل تدخل عنا�سر  التحقيقات  واأ�سار مكتب 
ذلك واأن لنز قتل يف موقع احلادث. ومل يحدد البيان اإن كان بقية عنا�سر 
�سماع  عن  اأف���ادوا  �سهودا  لكن  اأي�سا،  لن��ز  على  النار  اأطلقوا  قد  ال�سرطة 

ر�سقات نارية.
ونقل غوانزالي�س اىل امل�ست�سفى لكنه تويف متاأثرا بجراحه.

الع��ت��داء، لكن لنز  وراء  داف��ع  اأي  الفدرايل  التحقيقات  ومل يذكر مكتب 
ال�سطو  وعمليات  اجل��رائ��م  وارت��ك��اب  العتقالت  من  حافال  �سجال  ميلك 

و�سبق اأن هاجم �سرطيا، وفقا لتقارير اإخبارية حملية يف جورجيا.
طليقا  ك��ان  لن��ز  ف��ان  جورنال-كون�ستتيو�سن  اتالنتا  �سحيفة  وبح�سب 

بكفالة واأمر قا�س بتقييم �سحته العقلية.
واأم���ر وزي���ر ال��دف��اع ل��وي��د اأو���س��نت ال���ذي مل ي��ُك��ن يف املبنى وق��ت احلادث، 
“هذا  اإّن  بيان  يف  وق��ال  لل�سرطي،  تكرمًيا  البنتاغون  يف  الأع��الم  بتنكي�س 
ال�سرطي مات اأثناء اأداء واجبه، حيث كان يحمي ع�سرات اآلف الأ�سخا�س 

الذين يعملون يف البنتاغون يومًيا اأو يزورونه«.
البيت  اأو���س��نت ورئي�س الأرك���ان اجل��رنال م��ارك ميلي موجودين يف  وك��ان 

الأبي�س لعقد اجتماع اأ�سبوعي مع الرئي�س جو بايدن.

م�صوؤول �صوداين: 
التحول الدميقراطي 
مرهون باإزالة الإخوان

•• اخلرطوم-وكاالت

اأك����د ع�����س��و جل��ن��ة ت��ف��ك��ي��ك نظام 
وجدي  يونيو)حزيران(   30 ال�� 
الدميقراطي  التحول  اأن  �سالح، 
امل�س�����ار  يف  ال�����س�����������ودان  وو����س���ع 
ال�سحيح لن يتحقق اإل باإزالة كل 
موؤ�س�سات واأفراد النظ�����ام الب������ائد 
مب���ا ف��ي��ه��������������م ج��م�����������اع��ة الإخ�����وان 
حتقيق  �سد  عائقاً  ت�سكل  “التي 
دي�سمر)كانون  ث����ورة  اأه������داف 

الأول(«.
وق���������ال وج���������دي �����س����ال����ح خ����الل 
الحتجاجية  الوقفة  خماطبته 
مقر  اأم������ام  الأول  اأم�������س  م�����س��اء 
الأنباء  وك��ال��ة  بح�سب  ال��ل��ج��ن��ة، 
التفكيك  “جلنة  اإن  ال�سودانية، 
�ست�ستمر يف مهامها اإىل اأن حتقق 
الفرتة  انتهاء  قبل  املواطنة  دول 
ك��ل قوى  م��ن  وب��دع��م  النتقالية 
م�سرياً اإىل اأن التفكيك  الثورة”، 
الدولة  م��راف��ق  جميع  �سي�سمل 
يف  مبا  ا�ستثناء  دون  وموؤ�س�ساتها 
وال�سلطة  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ذل���ك 

الق�سائية.
اأن  �����س����ال����ح  وج���������دي  واو��������س�������ح 
اهتمام  مو�سع  �ستكون  “املذكرة 
ولن نتخلى عن م�سروع التفكيك 
ومواجهة املجرمني واملف�سدين«. 

اإ�صرائيل تريد ا�صتنفاد العمل الديبلوما�صي قبل الرد على اإيران

•• ميال�س-اأ ف ب

اأم�س  الرتكية  الغاثة  فرق  ب��داأت 
ال�سكان  م��ئ��ات  اإج�����الء  اخل��م��ي�����س 
ب�سكل  ح��ري��ق  ي��ق��رتب  فيما  ب��ح��را 
خطر من حمطة للطاقة احلرارية 

تخزن اآلف الأطنان من الفحم.
وعلى وق��ع اإن���ذارات الإخ���الء، كان 
ال�سكان يكد�سون املقتنيات القليلة 
ال����ت����ي مت���ك���ن���وا م����ن اأخ�����ذه�����ا من 
�سريعة  زوارق  منت  على  منازلهم 
حلر�س ال�سواحل الذين جندوا يف 
ق��رب مدينة ميال�س  اوري��ن  مرفاأ 
التي تقع بجوارها حمطة الطاقة 
���س��ح��اف��ي��و وكالة  اأف�������اد  م����ا  ع���ل���ى 

فران�س بر�س على الأر�س.

امل�سبوقة  غ���ري  احل����رائ����ق  وه�����ذه 
اأ�سبوع  م��ن��ذ  امل��ن��دل��ع��ة  ت��رك��ي��ا  يف 
ن��اج��م��ة ع���ن م���وج���ة ح���ر ق�سوى 
ت�سرب جنوب البالد على ارتباط 
امل��ن��اخ��ي على م��ا يفيد  ب��الح��رتار 

خراء.
واأكدت ال�سلطات املحلية اأن خمازن 
لتريد  امل�ستخدمة  الهيدروحني 
بالفيول  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي  امل���ح���ط���ة 
باملياه  وم��ل��ئ��ت  اأف���رغ���ت  وال��ف��ح��م، 

احرتازا.
عثمان  امل���ح���ل���ي  امل���������س����وؤول  وق������ال 
غورون لل�سحافيني “ثمة احتمال 
يف ان��ت�����س��ار احل��ري��ق ل��ي��ط��ال اآلف 
املوجودة”  ال��ف��ح��م  م���ن  الأط���ن���ان 

داخل املحطة.

واأظهرت م�ساهد بثها رئي�س بلدية 
حريقا  ت���وك���ات  حم���ّم���د  م��ي��ال���س 
م�ستعرا عند مدخل املحطة وكتب 
اإخ���الء  الآن  “يجري  ت��غ��ري��دة  يف 

املحطة بالكامل«.
وجن��ح��ت ف���رق الإط���ف���اء ب��داي��ة يف 
ع��ل��ى احل���ري���ق بف�سل  ال�����س��ي��ط��رة 
طائرتني قاذفتني للماء اأر�سلتهما 
مياها  اأفرغت  ومروحيات  اإ�سبانيا 
اجلبال  ق���م���م  ع���ل���ى  ال���ب���ح���ر  م����ن 
ان  اإل  القريبة.  ال�سكنية  واملناطق 
بعد  جم���ددا  اندلعت  ال��ن��ار  األ�سنة 

الظهر.
“نرجوكم  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  وغ���رد 
ونحذركم منذ اأيام. احلريق طوق 
طائرة  “ار�سال  ط��ال��ب��ا  املحطة” 

قاذفة للمياه فورا«.
بر�س  فران�س  وكالة  فريق  و�ساهد 
اأح��راج يحفرون  يف ميال�س عمال 
خ�����ن�����ادق ح������ول امل���ح���ط���ة امل����ه����ددة 

حلمايتها من النريان.
180 حريقا  م��ن  اأك����رث  وي��ج��ت��اح 
م���ن���ذ الأرب������ع������اء امل���ا����س���ي غ���اب���ات 

واأرا�سي زراعية،
على  ماأهولة  مناطق  اإىل  اإ�سافة   
املتو�سط  على  الرتكية  ال�سواحل 

وبحر اإيجه،
 اأوقعت ثمانية قتلى.

مواقع  ال�����ن�����ريان  ط���ال���ت  ك���ذل���ك 
���س��ي��اح��ي��ة ا����س���ت���ع���ادت ن�����س��اط��ه��ا يف 
ال��ف��رتة الأخ�����رية ب��ع��د اأ���س��ه��ر من 
تف�سي  لح��ت��واء  املفرو�سة  القيود 

وباء كوفيد-19.
الأقمار  عر  املراقبة  مركز  واأف��اد 
لالحتاد  ال���ت���اب���ع  ال���س��ط��ن��اع��ي��ة 
الأوروبي اأن قوة احلرائق يف تركيا 
بلغت كثافة “غري م�سبوقة” منذ 

.2003
وت�������واج�������ه احل�����ك�����وم�����ة ال���رتك���ي���ة 
ان���ت���ق���ادات ك���ث���رية ح����ول اإدارت����ه����ا 
ل����الأزم����ة وال���ن���ق�������س يف ط���ائ���رات 

مكافحة احلرائق.
رج��������ب طيب  ال����رئ����ي���������س  واأق�����������ر 
مبا�سرة  مقابلة  خ���الل  اإردوغ�����ان 
الأربعاء  م�����س��اء  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ع���ر 
املحطة  ي��دم��ر  ق��د  “احلريق  ب���اأن 

بالكامل«.
وت���اأخ���ذ امل��ع��ار���س��ة ع��ل��ى اردوغ�����ان 
قاذفات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ف�سله 

والتاأخر  تركيا  متلكها  التي  املياه 
يف قبول امل�ساعدة الدولية.

الرتكي  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  وح�����ذر 
م����ن جهته  وامل�������س���م���وع  ل���ل���م���رئ���ي 
حمطات التلفزة من بث معلومات 
“قد تثري اخلوف  ح��ول احل��رائ��ق 

والقلق” يف نفو�س ال�سكان.
مقابلته  يف  اردوغ���������ان  وات��ه��������������م 
بال�سعي  املع�����ار�سة  التلفزيونية 
�سي������ا�سية  منفع�������ة  لتحق���يق 
تت���اأثر  ح���ني  يف  ال��و���س��������������������ع،  م���ن 
ا  اأي�سً ال��ي��ون��ان  م��ث��ل  اجل����وار  دول 

باحلرائق.
ت�سكل  ال��غ��اب��ات  “حرائق  اإن  وق��ال 
كوفيد  جائحة  مثل  دولًيا  تهديًدا 

... مثل اأي مكان يف العامل،
حرائق  يف  ح�����ادة  زي������ادة  ح���دث���ت   
يكون  األ  الغابات يف بالدنا. يجب 
ل��ل�����س��ي��ا���س��ة يف هذه  ه���ن���اك جم����ال 

الق�سية«.
املناخي  التغري  اأن  خ���راء  ويفيد 
يف دول مثل تركيا يزيد من تواتر 

حرائق الغابات وحدتها.
وق���ال وزي���ر ال��زراع��ة ال��رتك��ي بكر 
باكدميرييل اإن احلرارة يف مدينة 
مارمري�س الواقعة على بحر اإيجه 
بلغت م�ستوى قيا�سيا مع ت�سجيلها 
الأ����س���ب���وع  خ�����الل  درج������ة   45،5

احلايل.
“نحن  لل�سحافيني  الوزير  وق��ال 
تبقى  اأن  ي���ج���ب  ح�����رب�����ا.  ن�������س���ن 
معنوياتنا عالية احث اجلميع على 

التحلي بال�سر«.

اإجاء املئات مع اقرتاب حريق يف تركيا من حمطة حرارية 

�صيدين ت�صّجل معدل اإ�صابات قيا�صي بكورونا
•• �سيدين-اأ ف ب

اإ�سابات  م��ع��دل  اأ���س��رتال��ي��ا،  م��دن  ك��رى  �سيدين،  مدينة  �سّجلت 
وقت  يف  وفيات،  وخم�س  اخلمي�س  اأم�س  كورونا  بفريو�س  قيا�سي 

و�ّسعت ال�سلطات تدابري الإغالق العام اىل املناطق املجاورة.
بعد �ستة اأ�سابيع من مطالبة �سكان �سيدين البالغ عددهم خم�سة 
اجل��دي��دة يف  الإ���س��اب��ات  ع��دد  ارتفع  منازلهم،  بالبقاء يف  ماليني 
ولية نيو �ساوث ويلز اإىل 262، وهو اأعلى معّدل يومي منذ بدء 
تف�سي الوباء.وقال م�سوؤولون يف قطاع ال�سحة اإن جميع احلالت 
الإ�سابات يف  لكن حفنة من  �سيدين،  �ُسجلت يف  تقريباً  اجلديدة 
الولية غالدي�س بريجيكليان  اأخرى دفعت رئي�سة وزراء  مناطق 
اإىل تو�سيع قيود مالزمة املنزل.ودفعت خم�سة اختبارات اإيجابية 
�سخ�س  األ��ف   320 يقطنها  التي  ال�ساحلية  املدينة  نيوكا�سل،  يف 
ال�سكان  واإب����الغ  امل��دار���س  اإغ���الق  اإىل  ال�سلطات  ���س��ي��دين،  �سمال 

بوجوب مالزمة منازلهم ملدة اأ�سبوع على الأقل.
وتويف خم�سة اأ�سخا�س تراوح اأعمارهم بني ال�ستينات والثمانينات 
يف �سيدين خالل ال� 24 �ساعة املا�سية، مل يكن قد مّت تلقيح اأي 

منهم ب�سكل كامل.
و�سّددت بريجيكليان على اأهمية اأن “يتقدم اجلميع من الأعمار 

كافة للح�سول على اللقاح«.
ب�سكل  لقاحاتهم  الأ�سرتاليني  من  املئة  يف  ع�سرون  تلقى  وبالكاد 

كامل، جراء م�ساكل اإمداد حادة وتردد يف اأخذ اللقاحات.
وجتّنبت اأ�سرتاليا ال�سيناريو الأ�سواأ حتى الآن منذ تف�سي الوباء، 

لكن ال�سلطات تكافح لحتواء التف�سي ال�سريع للمتحورة دلتا.
منذ اأن اأ�سيب �سائق يف �سيدين بالعدوى من طاقم طريان دويل 
يف منت�سف حزيران/يونيو، �سجلت نيو �ساوث ويلز 4319 اإ�سابة 
حملية، بينما يخ�سع ن�سف عدد ال�سكان البالغ 25 مليونا ل�سكل 

من اأ�سكال الإغالق.

•• القد�س-وكاالت

اأن  ال��ك��ات��ب ع��ام��و���س ه��رئ��ي��ل  راى 
الإ�سرائيلي نفتايل  ال��وزراء  رئي�س 
ب��ي��ن��ي��ت ال�����ذي ي���ه���دد ب���ال���رد على 
العمل  ي�ستنفد  اأن  يف�سل  اإي���ران، 

عر القنوات ال�سيا�سية اأوًل.
وقال اإن احلادثة الثانية يف اأ�سبوع 
يف اخلليج اأتت يف توقيت غري مريح 
لإيران، قبل اأداء الرئي�س ابراهيم 
تاأمل  الوقت  ويف  لليمني،  رئي�سي 
ال�سغط  ي��وؤت��ى  اأن  اإ���س��رائ��ي��ل  ف��ي��ه 

الدويل ثماره.
اإ�سرائيل  يف  الأم����ن  ج��ه��از  ووج����د 
احلادث  اأهمية  تقدير  يف  �سعوبة 
ال�ستثنائي الأخري يف اخلليج الذي 
ج���اء ب��ع��د اأرب���ع���ة اي���ام ع��ل��ى هجوم 
ب��ط��ائ��رات دون ط��ي��اراي��ران��ي��ة على 
لإ�سرائيل،  جزئية  مبلكية  �سفينة 
والذي فيه قتل مواطنان اأوروبيان. 
واأبلغت بعد ظهر اأم�س خم�س �سفن 
الذي  ال�سيطرة”،  “فقدان  ع��ن 

منعها من موا�سلة املالحة.
وح�سب ما ن�سر يف و�سائل الإعالم 
ال�سفن  اإح������دى  ف�����اإن  الإي����ران����ي����ة 
ا�سطدمت بلغم بحري. وبعد ذلك 
الريطانية،  الذاع��ة  هيئة  ن�سبت 
اأن  ل���ن���دن  يف  ر����س���م���ي  ����س���در  اإىل 
م�سلحني”  ت�����س��ع��ة  اأو  “ثمانية 
ال�سفن،  اإح��������دى  ع���ل���ى  ����س���ع���دوا 
وه���ي ن��اق��ل��ة ن��ف��ط ا���س��م��ه��ا “ملكة 
علم  ترفع  كانت  التي  الإ�سفلت” 

بنما.

وح�������س���ب وك�����ال�����ة روي����������رتز، ف�����اإن 
امل�سلحني لهم عالقة بقوات المن 
الي��ران��ي��ة، فيما نفت ط��ه��ران من 

ناحيتها، التورط يف الهجوم.
وبدا احلادث غريباً، ب�سبب طبيعته 
املنا�سب  وعلى خلفية توقيته غري 
تزال  ل  لأنها  فقط  لي�س  لإي���ران، 
الهجوم  ب�سبب  ان��ت��ق��ادات  ت��واج��ه 
ال�سابق، واإمنا اأي�ساً ب�سبب تزامنه 
مع مرا�سم ت�سلم الرئي�س اجلديد 

الذي يعتر متطرفاً.

وعر�ست اإ�سرائيل اأخرياً معلومات 
املتحدة  الوليات  اأم��ام  ا�ستخبارية 
وبريطانيا ودول اأخرى عن احلادث 
�سفينة  فيه  اأ�سيبت  ال��ذي  ال�سابق 
اململوكة  �سرتيت”،  “مري�سر 
ايال  الإ�سرائيلي  الأع��م��ال  لرجل 
ت�����س��ب��ب يف مقتل  وال������ذي  ع���وف���ر، 
قبطان ال�سفينة، الروماين، ورجل 

الأمن الريطاين.
ويف �سوء احلادث واملعلومات التي 
نقلتها اإ�سرائيل، اأ�سدرت الوليات 

املتحدة، وبريطانيا، اإدانات �سديدة 
لإيران. وتاأمل اأ�سرائيل اأن توا�سل 
الدبلوما�سي،  ال�سغط  ال��دول��ت��ان 
و�سوًل اإىل عقد جل�سة يف جمل�س 

الأمن لدانة اإيران.
اخلارجية  وزي������را  ال���ي���وم  وي��ع��ق��د 
غانت�س  بني  وال��دف��اع  لبيد  يائري 
م�سرتكاً  ����س���ح���اف���ي���اً  م������وؤمت������راً 
�سفراء  اأم��ام  الهجوم  للتحدث عن 
الأمن  ال��دول الع�ساء يف جمل�س 

يف اإ�سرائيل.

وجهت  ا�سرائيلية  جهات  اأن  ورغم 
يف ال��ب��داي��ة ت��ه��دي��دات لإي����ران رداً 
ع��ل��ى ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ال�����س��ف��ي��ن��ة، اإل 
تاأجلت  اأن ه��ذه اخلطط  اأن��ه يبدو 

ل�ستنفاد اخلطوات ال�سيا�سية.
وقال رئي�س احلكومة نفتايل بينيت 
اأم�س اثناء جولة يف قيادة املنطقة 
على  تعمل  ا�سرائيل  اإن  ال�سمالية 
املقابل  يف  ل��ك��ن  ال���ع���امل،  “جتنيد 
العمل  كيفية  ن��ع��رف  اأي�����س��اً  ن��ح��ن 
امل��ن��ف��رد. وف���ور ال��ه��ج��وم الإي����راين 

اجلمعة،  ي������وم  ال�������س���ف���ي���ن���ة،  ع���ل���ى 
اإىل  ال�ستخبارية  املعلومات  نقلنا 
ي�سك يف من  اأح���د  ا���س��دق��ائ��ن��ا. ل 
قدمنا  لكننا  ال��ه��ج��وم،  وراء  يقف 

اي�ساً اأدلة دامغة«.
واأ�ساف “تعرف اإيران الثمن الذي 
اأمننا.  اأحد  يهدد  �ستدفعه، عندما 
ل ميكن اجللو�س براحة يف طهران 
واإ���س��ع��ال ك��ل ال�سرق الأو���س��ط من 
انتهى”.  الأم���������ر  ه������ذا  ه�����ن�����اك. 
الدفاع  ميزانية  زي��ادة  اأن  واأ���س��اف 
ال��ت��ي ت��ق��ررت يف الأ���س��ب��وع املا�سي، 
اأي�����س��ا حت�����س��ني قدرة  ا���س��ت��ه��دف��ت 

اجلي�س ال�سرائيلي �سد اإيران.
الحتاد  لنية  انتقاداً  بينيت  ووج��ه 
الأوروب������������ي اإر�������س������ال م���ب���ع���وث له 
اليمني  اأداء  مرا�سم  يف  للم�ساركة 
للرئي�س رئي�سي، قائاًل: “ل ميكن 
احل��دي��ث ع��ن ح��ق��وق الن�����س��ان ويف 
املقابل تكرمي القاتل، اجلالد الذي 

قتل املئات من معار�سي النظام«.

•• نيودلهي-رويرتز

�سلطات  م��ن  الهندية  احلكومة  طلبت 
ق��ب��ل الحتفال  ق��ي��ود  ال���ولي���ات ف��ر���س 
مب��ه��رج��ان��ات يف اأن��ح��اء ال��ب��الد، حمذرة 
ت�سارع  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  التكد�س  اأن  م��ن 
وزيادة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار  وت���رية 

جديدة يف معدلت العدوى.
وت�سجل الهند يف املتو�سط ما بني ثالثني 
جديدة  اإ�سابة  حالة  األ��ف  واأربعني  األفا 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا ي��وم��ي��ا م��ن��ذ يوليو 

مت��وز، وح��ذرت احلكومة الحتادية من 
اليومية من  الإ�سابات  تراجع  رغم  اأنه 
املعدل املرتفع الذي بلغ نحو 400 األف 
الثانية،  امل��وج��ة  ذروة  ال��ي��وم يف  يف  حالة 

فاإن اخلطر مل ينح�سر بعد.
راجي�س  ال�سحة الحت���ادي  وزي��ر  وق��ال 
بو�سان يف خطاب اإىل حكومات الوليات 
ن�سر يف وقت متاأخر اأم�س الأول الأربعاء 
الطبية  ل��الأب��ح��اث  الهندي  املجل�س  اإن 
عر عن قلقه من احتمال ت�سارع وترية 
اأع��داد كبرية من  العدوى ب�سبب جتمع 

النا�س خالل املهرجانات وبالتايل زيادة 
حالت الإ�سابة مبر�س كوفيد-19.

وي���ب���داأ م��و���س��م امل��ه��رج��ان��ات امل���زدح���م يف 
الهند هذا ال�سهر و�ستقام عدة احتفالت 
حتى �سهر نوفمر ت�سرين الثاين الذي 
ي�����س��ه��د الح���ت���ف���ال مب��ه��رج��ان الأل�����وان 
الهندو�سي املعروف با�سم ديوايل والذي 

ي�سارك فيه املاليني.
مودي،  ناريندرا  ال���وزراء  رئي�س  وطلب 
ال�������ذي ت���ل���ق���ى ����س���رب���ة ب�����س��ب��ب امل���وج���ة 
يف  الآلف  اأرواح  ح�سدت  التي  الثانية 

اأي��ار، من حكومات  ومايو  ني�سان  اأبريل 
الوليات توخي احلذر مع رفع اإجراءات 
اإن  امل��رة، قائال  الإغ��الق ال�سارمة ه��ذه 

املوجة الثانية مل تنح�سر بعد.
اإن البالد  وق��ال��ت احل��ك��وم��ة الحت��ادي��ة 
 42982 اخل���م���ي�������س  اأم���������س  ���س��ج��ل��ت 
ح��ال��ة اإ���س��اب��ة ج��دي��دة مب��ر���س كوفيد-

الأرب���ع  ال�����س��اع��ات  وف���اة يف  و533   19
العدد  ل��ي�����س��ل  الأخ��������رية،  وال��ع�����س��ري��ن 
 31.8 اإىل  الإ�سابة  حل��الت  الإجمايل 

مليون.

الهند تطلب من الوليات فر�س قيود ملكافحة كورونا 
•• طوكيو-رويرتز

تو�سع اليابان قيود الطوارئ لت�سمل ثماين مقاطعات اأخرى 
ملكافحة ارتفاع حالت مر�س كوفيد-19 مع تنامي املخاوف 
من ال�سغوط على النظام الطبي يف طوكيو التي ت�ست�سيف 

دورة الألعاب الأوملبية، ويف خمتلف اأرجاء البالد.
وتتزايد الإ�سابات بفريو�س كورونا مبعدل اأ�سرع من اأي وقت 
م�سى، وبلغت احلالت م�ستوى قيا�سيا يف طوكيو مما األقى 
بظالله على دورة الألعاب الأوملبية التي جترى هناك خالل 
الفرتة من 23 يوليو متوز اإىل الثامن من اأغ�سط�س اآب، وزاد 
ال�سكوك ب�ساأن اأ�سلوب تعامل رئي�س الوزراء يو�سيهيدي �سوجا 

مع اجلائحة.و�سجلت طوكيو اإ�سابات قيا�سية بلغت 4166 
الإج��م��ايل لالإ�سابات  العدد  اق��رتب  الأرب��ع��اء يف حني  حالة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ب��الد م��ن امل��ل��ي��ون، ح��ي��ث ب��ل��غ 966907 
للجنة  ني�سيمورا  يا�سوتو�سي  القت�ساد  وزي��ر  ح��الت.وق��ال 
“الإ�سابات  اجلديدة  املقرتحات  عليها  عر�س  اخل��راء  من 
اجلديدة ترتفع بوترية غري م�سبوقة... الو�سع على الأر�س 
احلالت  اأن  اإىل  م�سريا  للغاية”  �سعب  امل�ست�سفيات(  )يف 

اخلطرية زادت اإىل مثليها يف الأ�سبوعني املا�سيني.
موؤمتر  يف  ق��ال  ني�سيمورا  لكن  امل��ق��رتح��ات  اللجنة  واأق����رت 
خطري  الو�سع  اأن  م��ن  ح���ذروا  الأع�����س��اء  بع�س  اإن  �سحفي 

بدرجة تتطلب اإعالن حالة طوارئ على م�ستوى البالد.

اليابان تو�صع القيود وخماوف من ال�صغوط على امل�صت�صفيات 
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عربي ودويل
اأوروبا متتنع عن اإر�صال مراقبن اإىل النتخابات الرو�صية 

•• وار�سو-اأ ف ب

اأنها لن تراقب النتخابات  اأوروب��ا  الأم��ن والتعاون يف  اأعلنت منظمة 
ب�سبب حتديد  وذلك  املقبل،  ال�سهر  اأن جتري  املقرر  الرو�سية  العامة 

ال�سلطات الرو�سية لعدد املراقبني امل�سموح باإر�سالهم.
وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  مكتب  مدير  ميكات�سي  ماتيو  وقال 
مراقبتنا  لأن  ب�سدة  “ناأ�سف  وال��ت��ع��اون  الأم���ن  منظمة  يف  الإن�����س��ان 

لالنتخابات املقبلة يف رو�سيا لن تكون ممكنة«.
املراقبني  ع��دد  حتديد  على  م�ستقل  ب�سكل  “القدرة  بيان  يف  واأ���س��اف 
اأمر  وم�����س��داق��ي��ة  بفعالية  مبهمتنا  ال��ق��ي��ام  م��ن  لنتمكن  امل��ط��ل��وب��ني 

�سروري جلميع عمليات املراقبة الدولية«.

املراقبني  ع��دد  من  احل��د  على  الرو�سية  ال�سلطات  “اإ�سرار  اأن  واأك��د 
الذين ميكننا اإر�سالهم دون اأي قيود وا�سحة متعلقة باجلائحة جعل 
رو�سيا  اأن  اىل  البيان  منه«.واأ�سار  مفر  ل  اأم��را  اليوم  خطوة  لالأ�سف 
واجلمعية  الإن�����س��ان  وح��ق��وق  الدميوقراطية  املوؤ�س�سات  مكتب  دع��ت 
الرملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا ملراقبة النتخابات املقررة 
رو�سيا حددت يف وقت لحق  اأن  ايلول/�سبتمر.واأو�سح  17 و19  يف 
ب�سبب  للمنظمة  التابعتني  للموؤ�س�ستني  �سخ�سا  املراقبني ب60  عدد 
الو�سع ال�سحي يف البالد.ومع ذلك اأ�سارت منظمة الأمن والتعاون يف 
اأوروبا اىل اأنه “حاليا ل يبدو انه توجد قيود متعلقة باجلائحة حول 
العمل والتنقل داخل البالد ميكن اأن متنع ن�سر مهمة كاملة ملراقبة 
النتخابات«.وكانت املنظمة قد ابدت ا�ستعدادها لاللتزام باأية قواعد 

متعلقة بفريو�س كورونا، م�سيفة اأنها متكنت من مراقبة النتخابات 
اأن  الفريو�س.واعترت  تف�سي  مراحل  خالل  البلدان  من  العديد  يف 
كافية  تو�سيحات  تقدم  مل  الرو�سية  ال�سلطات  اأعطتها  التي  ال��ردود 
كيف ميكن لتحديد عدد املراقبني اأن مينع انت�سار الفريو�س يف الوقت 
�سيدرفالت  مارغريتا  وقائية.وقالت  تدابري  اتخاذ  فيه  ميكن  ال��ذي 
بخيبة  “اأ�سعر  وال��ت��ع��اون  الأم���ن  ملنظمة  الرملانية  اجلمعية  رئي�سة 
اأمل كبرية لأن القيود التي تفر�سها ال�سلطات الوطنية متنع منظمة 
الأمن والتعاون يف اأوروبا من تزويد الناخبني الرو�س بتقييم �سفاف 
1993«.وقّدر  عام  منذ  با�ستمرار  فعلنا  كما  لنتخاباتهم،  وموثوق 
من  �سابق  وقت  يف  الإن�سان  وحقوق  الدميوقراطية  املوؤ�س�سات  مكتب 

هذا العام حاجته اىل نحو 500 مراقب لالنتخابات الرو�سية.

حتقيق يف حق بول�صونارو ب�صبهة ن�صر معلومات م�صللة
•• برازيليا-اأ ف ب

بفتح  العليا  الرازيلية  املحكمة  اأحد ق�ساة  اأمر 
حتقيق يف حق الرئي�س جايري بول�سونارو لن�سره 
غري  املتوا�سلة  هجماته  بعد  م�سللة  معلومات 

املدعومة باأدلة على النظام النتخابي.
واتخذ القا�سي الك�سندر دي موراي�س هذا القرار 
العليا  النتخابية  املحكمة  م��ن  طلب  على  بناء 
رئي�س  حق  يف  حتقيق  فتح  الثنني  اأعلنت  التي 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  “ا�ستغالل  ب�سبهة  ال��ب��الد 
القرتاع  نظام  على  هجماته  يف  والقت�سادية  

الإلكرتوين و�سرعية انتخابات العام 2022«.
العليا  امل��ح��ك��م��ة  حت��ق��ي��ق  اأن  ال��ق��ا���س��ي  واأو����س���ح 
اليميني  ال��رئ��ي�����س  ك����ان  اإن  م��ع��رف��ة  ���س��ي��ح��اول 
املتطرف قام بت�سرفات تنم “عن �ستم وقدح وذم 

وافرتاء” خ�سو�سا.
وكتب القا�سي دي مواري�س يف قراره الذي اطلعت 

عليه وكالة فران�س بر�س “املح رئي�س اجلمهورية 
اإىل اأن اأع�ساء يف املحكمة العليا قاموا بن�ساطات 
وا�سعة  ب��ث  و���س��ائ��ل  با�ستخدامه  قانونية،  غ��ري 
�سبكات  عر  م�سللة(  معلومات  النطاق)لن�سر 
بالنظام  الأذى  لحل���اق  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

الق�سائي وامل�سا�س با�ستقالليته«.
خ�سو�سا  التحقيق  و�سي�سمل 
ا�ستمرت  م��ب��ا���س��ر  ب���ث  ع��م��ل��ي��ة 
اأك�����������رث م�������ن �����س����اع����ت����ني عر 
ف�����ي�����������س�����ب�����وك حت�����������دث ف���ي���ه���ا 
املا�سي  اخلمي�س  ب��ول�����س��ون��ارو 
عن عمليات تزوير يف �سناديق 
املعتمدة  الإلكرتونية  القرتاع 
دون  م���ن   1996 ال���ع���ام  م��ن��ذ 

اأدنى دليل.
اأي�سا ب�سدة عدة ق�ساة  وانتقد 
�سيما  ال��ع��ل��ي��ا ل  امل��ح��ك��م��ة  م���ن 

رئي�س  اأي�سا  ه��و  ال��ذي  بارو�سو  روب��رت��او  لوي�س 
املحكمة النتخابية العليا.

باأنه  ب���ارو����س���و  ن��ع��ت  اأن  ل��ب��ول�����س��ون��ارو  و���س��ب��ق 
فيه  ���س��ك��ك  خ��ط��اب  يف  امل��ا���س��ي  “اأبله”ال�سهر 

باإجراء انتخابات رئا�سية نهاية 2022.
نزيهة  ان��ت��خ��اب��ات  اأن جت��رى  “اإما  ق��ائ��ال  وه���دد 
ل��ن جترى  واإل  ال��رازي��ل،  يف 

انتخابات«.
و�سدد لهجته الثالثاء موؤكدا 

اأنه “لن يقبل باأي تهويل«.
من  اآلف  جت���م���ع  والأح�����������د 
امل�����ت�����ظ�����اه�����ري�����ن امل�����وؤي�����دي�����ن 
لبول�سونارو يف مدن برازيلية 
ك���رى اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى نظام 

الت�سويت الإلكرتوين.
بول�سونارو  جايري  يدعو  ول 
بطاقات  اإىل  ال�����ع�����ودة  اإىل 

الق������رتاع ال��ورق��ي��ة ب���ل ط��ب��اع��ة اإي�������س���الت بعد 
احت�ساب  باإعادة  لل�سماح  الإلكرتوين  الت�سويت 

الأ�سوات يف حال ح�سول طعون.
توؤكد  ال��ت��ي  العليا  الن��ت��خ��اب��ات  حمكمة  ان  اإل 
تزوير  عمليات  اأي  ت�سوبه  ل  احل��ايل  النظام  اأن 
ت�سدد على اأن طباعة اإي�سالت ورقية من �ساأنها 
تالعب  “ملخاطر  القرتاعية  العملية  تعري�س 

كما يف املا�سي«.
النظام  على  ال��رازي��ل��ي  الرئي�س  حملة  وت��اأت��ي 
النتخابي يف وقت يعاين فيه من تراجع حاد يف 
�سعبيته ب�سبب اإدارته لأزمة كوورنا التي اعترها 

اخ�سائيون كارثية.
وتظهر نتائج ا�ستطالعات الراأي منذ اأ�سابيع عدة 
مواجهة  يف  النتخابات  �سيخ�سر  بول�سونارو  اأن 
ال�سابق لوي�س  الي�ساري  الرئي�س  اللدود  خ�سمه 
يف   )2010-2003( �سيلفا  دا  ل��ول  اإينا�سيو 

حال قرر هذا الأخري الرت�سح.

الرئي�س الإيراين رئي�صي 
يوؤدي اليمن الد�صتورية 

•• طهران-اأ ف ب

اأدى الرئي�س الإيراين اجلديد، املحافظ املت�سدد 
اإبراهيم رئي�سي اليمني الد�ستورية اأمام جمل�س 
ال�سورى يف بداية ولية من اأربعة اأعوام �سيكون 
القت�ساد  اأم��ام حتديات حت�سني و�سع  خاللها 
بتبعات  وامل��ت��اأث��ر  اأم��ريك��ي��ة  لعقوبات  اخل��ا���س��ع 

الأزمة ال�سحية.
الق�سائية  لل�سلطة  ال�سابق  الرئي�س  و�سيكون 
�سائكة  خارجية  ملفات  اأم��ام  عاما،   60 البالغ 
الغرب  مع  التوترات  اأب��رزه��ا  وليته،  مطلع  يف 
ومفاو�سات اإحياء التفاق حول برنامج طهران 
منه  اأح��ادي��ا  وا�سنطن  ان�سحبت  ال��ذي  ال��ن��ووي 

قبل ثالثة اأعوام.
فاز رئي�سي يف انتخابات حزيران/يونيو، ويخلف 
امل��ع��ت��دل ح�����س��ن روح�����اين ال����ذي ط��ب��ع��ت عهده 
على  ن�سبي  انفتاح  �سيا�سة   )2021-2013(
الغرب، كانت اأبرز ثمارها ابرام التفاق النووي 
رف��ع عقوبات  اأت���اح  م��ا  2015 يف فيينا،  ال��ع��ام 
اقت�سادية كانت مفرو�سة على طهران، قبل اأن 
تعيد الوليات املتحدة فر�س العديد منها بعد 

ان�سحابها من التفاق عام 2018.
ويوؤدي رئي�سي اليمني الد�ستورية اأمام جمل�س 
اأن  ال�����س��ورى )ال��رمل��ان( يف مرا�سم م��ن امل��ق��رر 
تبداأ عند اخلام�سة بعد الظهر بالتوقيت املحلي 
اأن  الر�سمي  التلفزيون  واأف��اد  غ(.  )12،30 ت 
اأمنية على  اإج��راءات  �ستتخذ  املحلية  ال�سلطات 
حلركة  موقتا  تقييدا  ت�سمل  امل��را���س��م،  هام�س 
العا�سمة، ووقف حركة  �سوارع  املرور يف بع�س 
ال�ساعة  �ساعتني ون�سف  املالحة اجلوية لنحو 

يف طهران وحمافظات جماورة.
اأن يطرح  امل��ح��ل��ي��ة  الإع������الم  و���س��ائ��ل  وت���رج���ح 
ال��رئ��ي�����س ع��ل��ى امل��ج��ل�����س ال�����ذي ي��ه��ي��م��ن عليه 
مر�سحيه  اأ���س��م��اء  نف�سه  ال��ي��وم  يف  امل��ح��اف��ظ��ون 
الثقة،  منحهم  لدرا�سة  احلكومية  للمنا�سب 
التي  الأ���س��ب��وع��ني  م��ه��ل��ة  ي��ن��ت��ظ��ر  اأن  دون  م���ن 

تتيحها له القوانني.
الإي���راين اىل و�سول  الر�سمي  الإع���الم  واأ���س��ار 
والأفغاين  ���س��ال��ح  ب��ره��م  ال��ع��راق��ي  الرئي�سني 
اليمني،  اأداء  حل�سور  طهران  اىل  غني  اأ�سرف 
رئي�سا  منهم  اآخ���ري���ن  م�����س��وؤول��ني  اىل  اإ���س��اف��ة 

برملاين رو�سيا و�سوريا.
الدبلوما�سي  ط����ه����ران  اىل  ح�����س��ر  ك����ذل����ك، 
الأوروب������ي اإن��ري��ك��ي م����ورا ال����ذي ي��ت��وىل مهمة 
وهو  فيينا.  يف  النووية  املفاو�سات  يف  الت�سهيل 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة حممد جواد  الأرب��ع��اء  التقى 
ظريف، ويتوقع اأن ميثل الحتاد القاري خالل 

اأداء اليمني.
قبل  م��ن  ال��ث��الث��اء  تن�سيبه  ب��ع��د  خ��ط��اب  ويف 
امل��ر���س��د الأع���ل���ى اآي����ة اهلل ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي، ركز 

رئي�سي على اأولوية الو�سع القت�سادي.
وقال “ن�سعى بالطبع اىل رفع احلظر اجلائر، 
ل��ك��ن��ن��ا ل���ن ن��رب��ط ظ����روف ح��ي��اة الأم�����ة ب�����اإرادة 
الو�سع  اأن  ن����رى  “ل  م�����س��ي��ف��ا  الأجانب”، 
عدائية  ب�سبب  م��الئ��م،  لل�سعب  الق��ت�����س��ادي 
يف  والثغرات  امل�سكالت  ب�سبب  واأي�سا  الأع���داء 

داخل البالد«.
دخلت اإيران يف اأزمة اقت�سادية ومعي�سية حادة 
م��ذ ق���رر ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ال�����س��اب��ق دونالد 
من  اأح���ادي���ا  ب���الده  �سحب   2018 يف  ت��رام��ب 
الت��ف��اق ال��ن��ووي امل���رم ب��ني اإي���ران و���س��ت قوى 
ك����رى، واإع������ادة ف��ر���س ع��ق��وب��ات ق��ا���س��ي��ة على 
ق�سوى”  “�سغوط  ���س��ي��ا���س��ة  ���س��م��ن  ط���ه���ران 

اعتمدها حيالها.
اإيران  تخو�س  بينما  من�سبه  رئي�سي  وي��ت��وىل 
غري  اأمريكية  ومب�ساركة  ال��ك��رى،  القوى  مع 
النووي من  مبا�سرة، مباحثات لإحياء التفاق 
خالل ت�سوية ترفع وا�سنطن مبوجبها عقوبات 
نووية  تعهدات  اإي���ران لل��ت��زام  ع��ودة  يف مقابل 

تراجعت عنها بعد الن�سحاب.
اجل��دي��د يف ظل  الرئا�سي  العهد  ي��اأت��ي  ك��ذل��ك، 
ت��وت��ر م��ت��ج��دد ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ت��وج��ي��ه الوليات 
لإيران  اتهامات  واإ�سرائيل  وبريطانيا  املتحدة 
اأعمال  رج���ل  ي�سّغلها  ن��ف��ط  ن��اق��ل��ة  ب��ا���س��ت��ه��داف 
اإ�سرائيلي يف بحر العرب الأ�سبوع املا�سي، وهو 

ما نفته طهران ب�سدة.
بداأ رئي�سي ن�ساطه يف مقر الرئا�سة اعتبارا من 
معنيني  مل�سوؤولني  اجتماعا  ف��رتاأ���س  الأرب��ع��اء، 
اجتماع  اىل  اإ���س��اف��ة  كوفيد-19،  مب��ك��اف��ح��ة 
لوزراء يف حكومة الرئي�س املنتهية وليته، وفق 

ما اأفاد املوقع اللكرتوين للرئا�سة.
وت�سدرت �سورته رئي�سي خالل حفل التن�سيب 
اىل جانب خامنئي، ال�سفحات الأوىل لل�سحف 
حتليالت  ترافقها  الأربعاء،  ال�سادرة  الإيرانية 

عن مهماته اجلديدة.
على  امل��ح�����س��وب��ة  “كيهان”  ���س��ح��ي��ف��ة  وراأت 
�سيكون  رئ��ي�����س��ي  اأن  امل��ت�����س��ددي��ن،  امل��ح��اف��ظ��ني 
التنفيذية،  ال�سلطة  راأ����س  على  ولي��ت��ه  خ��الل 
من  املرتفع  العدد  ب�سبب  ع��دة  “حتديات  اأم��ام 
امل�سكالت” التي تواجهها البالد، ومنها “ن�سبة 
اخليالية  “الأ�سعار  م�سبوقة”،  غ��ري  ت�سخم 

و”الف�ساد«. لل�سكن”، 
من جهتها، اأبدت �سحيفة “�سرق” الإ�سالحية 
ال�سيا�سية  الألع����ي����ب  “ترتك  اأن  يف  اأم��ل��ه��ا 
ثقافية  ت��ن��اف�����س��ات  اىل  م��ك��ان��ه��ا  )ال���داخ���ل���ي���ة( 

�سليمة”،
اىل  ال�ستماع  اجل��دي��دة  احلكومة  يف  يتم  واأن   

“اأ�سوات متنوعة«.
اىل  للرئا�سة  رئي�سي  ت��ويل  ي���وؤدي  اأن  ويتوقع 
احلكم  بهيئات  املحافظ  التيار  اإم�ساك  تعزيز 
يف اجلمهورية الإ�سالمية، بعد الفوز العري�س 
التي  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  حققه  ال���ذي 
و�سهدت   ،2020 ���س��ب��اط/ف��راي��ر  يف  اأج��ري��ت 
املعتدلني  م����ن  امل���ر����س���ح���ني  اآلف  ا����س���ت���ب���ع���اد 

والإ�سالحيني.
الأ�سوات  م��ن  ب��امل��ئ��ة   62 ن��ح��و  رئ��ي�����س��ي  ون����ال 
خا�سها  ال��ت��ي  ل��الن��ت��خ��اب��ات  الأوىل  ال����دورة  يف 
بغياب اأي مناف�س جدي بعد ا�ستبعاد تر�سيحات 
م�ساركة  ن�����س��ب��ة  و���س��ه��دت  ب������ارزة،  ���س��خ�����س��ي��ات 
)48،8 باملئة( هي الأدنى يف ا�ستحقاق رئا�سي 
عام  يف  الإ���س��الم��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  تاأ�سي�س  منذ 

.1979

•• عوا�سم-وكاالت

الدويل  للتغيري  بلري  ال��ب��ارزان يف معهد طوين  املحلالن  دعا 
�سعيد غولكار وك�سرى اأعرابي اإدارة بايدن اإىل اإجراء ح�سابات 

�سحيحة قبل رفع العقوبات عن اإيران.
الأرا�سي  اإيرانية على  فبعد حماولة طهران خطف معاِر�سة 
الأمريكية وبعد اخلالف على موقع تويرت بني الديبلوما�سيني 
جلياً  ب��ات  لل�سجناء،  ت��ب��ادل  ب�ساأن  والأم��ري��ك��ي��ني  الإي��ران��ي��ني 
وجود توترات كبرية بني الطرفني. وتوقع الكاتبان يف جملة 
ابراهيم  و�سول  مع  اخلالفات  ه��ذه  تتفاقم  اأن  “نيوزويك” 

رئي�سي اإىل الرئا�سة الإيرانية.
الويف  امل���وايل  رئي�سي  ُي��ع��رف  اخل��ارج��ي،  ال��ع��امل  اإىل  بالن�سبة 
بانتهاكات  املليء  وب�سجله  املت�سددة  نظره  بوجهات  خلامنئي 
التي  املوت  الإن�سان. لقد كان ع�سواً يف جلنة  فظيعة حلقوق 
اآلف   5 والتي طالت بني  الإعدامات اجلماعية  اأ�سرفت على 
“جزار  لقب  ال���دور  ه��ذا  اأك�سبه  اإي����راين.  ي�ساري  األ��ف   30 و 
م��ع ذل����ك، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الأح�����داث الأخ����رية  طهران”. 
بالعودة  الذاتية لرئي�سي، ل تزال وا�سنطن ملتزمة  وال�سرية 
اإىل التفاق النووي الذي �سيفرج عما يقارب 90 مليار دولر 
من الأموال املجمدة. توقفت املحادثات النووية حالياً بانتظار 
رئي�سي. طالب  اإىل  روح��اين  ال�سلطة من  نقل  انتهاء مرحلة 
الكاتبان الإدارة احلالية بانتهاز الفر�سة لإعادة تقييم طبيعة 
احلكومة الإيرانية املقبلة واأولوياتها املحتملة قبل اتخاذ اأي 

قرار ب�ساأن التفاق النووي.

التلميذ �سيرهن عن الولء ملعلمه
تبدو النقا�سات الأ�سا�سية يف دوائر ال�سيا�سة اخلارجية متمحورة 
عن  بايدن  فريق  حتدث  رئي�سي.  بقيادة  النظام  موقف  حول 
لذلك، يجب  واأقوى”.  “اأطول  اتفاق  اإىل  بالتو�سل  طموحه 
اأن يدور جزء اأ�سا�سي من ح�سابات وا�سنطن حول ما اإذا كانت 
املزعزعة لال�ستقرار  ن�ساطاتها  اأو تخفيف  زيادة  تنوي  اإي��ران 
يف املنطقة اأو ن�ساطاتها ال�ساروخية، بعد رفع العقوبات عنها 
وان�سحاب وا�سنطن من ال�سرق الأو�سط. تعتمد الإجابة على 

طبيعة حكومة رئي�سي وم�سوؤوليها الأ�سا�سيني.
الأخ��ري يف  ال��ق��رار  الأع��ل��ى علي خامنئي هو �سانع  املر�سد  اإن 
�سيا�سات النظام. مع ذلك، يرهن واقع ذهاب خامنئي املتقدم 
يف ال�سن اإىل خطوات غري م�سبوقة ل�سمان جناح رئي�سي عن 
رئي�سي  �سيحر�س  لتلميذه.  املر�سد  اأوله��ا  التي  الثقة  حجم 
للنظام  الأ�سا�سية  الدعم  قاعدة  وتعزيز  اإثبات موؤهالته  على 
خالل وليته. لذلك، من اجلوهري اأن يفهم الغرب ل رئي�سي 

وحده بل القوى والأفراد الذين يدعمونه.
الإ�سرار على التحليل اخلاطئ

الغربي  التحليل  يف  ك��ب��رية  م�سكلة  ث��م��ة  ال��ك��ات��ب��ني،  بح�سب 
للنظام الإيراين وهي ف�سله امل�ستمر يف فهم طبيعته احلقيقية 
طوال 42 عاماً. لقد ا�ستند الغرب غالباً اإىل ثنائية مت�سدد-
اأجل  من  اأ�سا�ساً  لها  روج  من  هو  النظام  ك��ان  التي  اإ�سالحي 
�ساحله،  يف  ت�سب  وجعلها  الغربية  ال�سيا�سة  على  ال��ت��اأث��ري 
اأك����رث مم��ا ت��ك�����س��ف. وم���ع ذل����ك، يقرتح  وه���ي ث��ن��ائ��ي��ة ت�سمر 
رئي�سي  اأن خلفية  الأمريكيني  واملعلقني  املحللني  العديد من 

مقارنني  ناجح  ن��ووي  لتفاق  �سريك  اأف�سل  جتعله  املت�سددة 
اإياه بالرئي�س الأمريكي الأ�سبق ريت�سارد نيك�سون الذي �سمح 
له ت�سدده بالنفتاح على ال�سني. لكن عر النغما�س يف هذه 
املقارنات املريحة، يف�سل الغرب يف تقدير الطبيعة احلقيقية 

لرئي�سي وملا ميثل.
الثوري.  احلر�س  دور  فهم  العامل  على  �سيء،  كل  وقبل  اأوًل 
�سيوؤمن احلر�س اأ�سا�س حكومة رئي�سي والذي دعاها خامنئي 
على  احل��ر���س  �سي�سيطر  اللهية”.  وح���زب  “�سابة  ت��ك��ون  ك��ي 
الأدوار الوزارية الرئي�سية والعديد من املنا�سب البارزة التي 
الثوري  احل��ر���س  من�سباً.   874 والبالغة  احلكومة  تعينها 
امل��ت�����س��ددة، لكن  ب��روؤي��ة خامنئي الإ���س��الم��وي��ة  م��ل��ت��زم مت��ام��اً 
الذين �سي�سكلون  الأفراد  الأبعاد.  اأحادي  احلر�س نف�سه لي�س 
اإدارة رئي�سي ينق�سمون اإىل ف�سائل وجمموعات خمتلفة داخل 

احلر�س الثوري.
ل �سك يف اأن تعقب من يقوم مباذا �سيوؤمن معلومات ا�ستخبارية 
قيمة عن حتديد نوع الأولويات ال�سيا�سية لرئي�سي وخامنئي 
وفهماً اأعمق ملا �سي�ساعد الغرب يف �سياغة قرار �سحيح حول 
اإن فهم  النووي. باخت�سار  اإىل التفاق  العودة  اأو عدم  العودة 
النظام مير بفهم احلر�س الثوري. اأ�سار املحلالن اإىل بحثهما 
الأخ����ري ال����ذي ك�����س��ف ث��الث��ة م��راك��ز ق���وى يف ن��خ��ب احلر�س 
ال�سيا�سي،  وامل��رك��ز  الأم��ن��ي-ال���س��ت��خ��ب��اري،  امل��رك��ز  ال���ث���وري: 
الأ�سا�سيني  الأف��راد  البحث هويات  واملركز القت�سادي. يوفر 
الغرب لأنهم يعملون يف  الثوري والذين يجهلهم  يف احلر�س 
الظل ويجل�سون عند تقاطع هذه املراكز. يقدم البحث اأي�ساً 

التحالفات والتناف�سات داخل احلر�س الثوري.
ال���ب���ارزي���ن، رئ��ي�����س م��ك��اف��ح��ة التج�س�س يف  ب��ني الأف������راد  م��ن 
مكتب املر�سد غالم ح�سني رم�ساين وهو اأهم ع�سو يف املركز 
ال�ستخباري-الأمني، ومرت�سى ر�سائي القائد الغام�س الذي 
والقت�سادي  ال�ستخباري  املركزين  يف  قيادياً  من�سباً  يتبواأ 
اإن معرفة وتعقب الأف��راد الأ�سا�سيني  داخل احلر�س الثوري. 
حني  معاقبتهم  من  ال��ق��رار  �سناع  ميّكن  ال��ث��وري  احلر�س  يف 
يقمع احلر�س م�ستقباًل اأي تظاهرات مناه�سة للنظام بعنف. 
وهذا ما يلجاأ اإليه النظام يف التعامل مع التظاهرات احلالية 

يف خوز�ستان.
بعد اطالع الإدارة على الأعمال الداخلية للحر�س واأولوياته 
احلكمة  م��ن  ك��ان  اإذا  عما  الت�ساوؤل  عليها  �سيبقى  املتناف�سة، 
اإعطاء هذه النخبة 90 مليار دولر عر رفع العقوبات وعما 
ت��زال يف م�سلحتها  ال��ن��ووي ل  الت��ف��اق  اإىل  ال��ع��ودة  كانت  اإذا 
النظام  ل�سيا�سات  اأه��داف��اً  �سكلوا  ال��ذي��ن  حلفائها  وم�سلحة 
الإي�����راين امل��زع��زع��ة ل��ال���س��ت��ق��رار. ف��احل�����س��اب اخل��ط��اأ بح�سب 
الأمن  ي��واج��ه��ه  ال���ذي  ال��ت��ه��دي��د  ب��زي��ادة  ينتهي  ق��د  املحللني 

القومي الأمريكي وا�ستقرار ال�سرق الأو�سط.

خطوات اأ�صا�صية �صرورية قبل التفكري باإحياء التفاق النووي

ع�صرة قتلى يف حادث �صاحنة 
�صغرية يف تك�صا�س 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

تك�سا�س قرب  اأ�سخا�س يف  يقل عن ع�سرة  ما ل  قتل 
�ساحنة �سغرية كانت  املك�سيك يف ح��ادث  احل��دود مع 
مهاجرون  اأن��ه��م  ي��رج��ح  �سخ�سا  ث��الث��ني  ن��ح��و  ت��ق��ل 
ال�سلطات  ق��ان��ون��ي��ة ع��ل��ى م���ا ذك����رت  ب��ط��ري��ق��ة غ���ري 

املحلية.
واأعلنت �سلطات ولية تك�سا�س انها حتقق يف “حادث 
كبري” قرب مدينة فالفوريا�س على بعد كيلومرتات 

قليلة من احلدود مع املك�سيك.
ال�سمال  ال�ساحنة ت�سري ب�سرعة كبرية باجتاه  وكانت 
على طريق �سريع عندما انزلقت وا�سطدمت بعمود 

كهربائي حديدي على ما اأفاد �ساهد.
“ال�سائق وت�سعة ركاب ق�سوا  اأن  واأو�سحت ال�سلطات 

يف مكان احلادث«.
وقال م�سوؤول حملي اإن نحو ثالثني �سخ�سا كانوا يف 

ال�ساحنة ال�سغرية.

ال��ع��ام يف تك�سا�س  ال��ن��اط��ق با�سم دائ���رة الأم���ن  واأف����اد 
ال�سرجنت نايثن برانديل وكالة فران�س بر�س “يبدو 
علينا  لكن  قانونية  غ��ري  بطريقة  م��ه��اج��رون  اأن��ه��م 

العمل مع القن�سليات” ل�ستي�ساح ذلك.
احلدود  عند  املهاجرين  مهربو  ي�ستخدم  ما  وغالبا 
كبري  بعدد  املحملة  الآل��ي��ات  واملك�سيك  ال��ولي��ات  بني 

من الأ�سخا�س.
اآذار/م��ار���س، وجهت التهمة اإىل مهرب بعد مقتل  يف 
واآلية يف  13 �سخ�سا يف حادث ا�سطدام بني �ساحنة 

جنوب كاليفورنيا.
وكان عدد املهاجرين الوافدين اإىل الوليات املتحدة 
وعاد لريتفع  ب�سكل ملحوظ خالل اجلائحة  تراجع 
ارتفاعا كبريا مع تويل  ي�سهد  اأن  ب�سكل طفيف قبل 
ويتهم  ال�سلطة.  بايدن  جو  الدميوقراطي  الرئي�س 
اجل��م��ه��وري��ون ب���اي���دن ب��ال��ت�����س��ب��ب ب��ذل��ك م���ن خالل 
تخفيف �سيا�سة الهجرة ال�سارمة التي كان يعتمدها 

�سلفه دونالد ترامب.

كندا حتذر رعاياها من احتمال 
منعهم من اخلروج من هونغ كونغ 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

ح���ذرت ك��ن��دا اأم�����س اخلمي�س رع��اي��اه��ا م��ن اأن 
اأن متنعهم من  ك��ون��غ مي��ك��ن  ه��ون��غ  ���س��ل��ط��ات 
م���غ���ادرة امل��دي��ن��ة مب��وج��ب ق��ان��ون ج��دي��د اأثار 
خماوف من حظر اخلروج من املنطقة ح�سب 

اإجراءات مطبقة يف ال�سني القارية.
ودخ�����ل ال���ق���ان���ون ال�����ذي مي��ن��ح رئ��ي�����س دائ����رة 
اإىل  ال�سعود  م��ن  النا�س  منع  �سلطة  الهجرة 
حيز  واإليها،  املدينة  من  املتوجهة  الطائرات 
املخ�س�س  احل�ساب  الأح��د.وق��ال  ي��وم  التنفيذ 
على  ك��ن��دا  يف  للم�سافرين  الن�سائح  لتقدمي 
يتمكن  ل  ق��د  التعديل  ه��ذا  “مبوجب  تويرت 
اأج���ان���ب، م���ن مغادرة  اأ���س��خ��ا���س مب���ا يف ذل���ك 
حمدث  اإ�سعار  اإىل  التغريدة  البالد«.واأ�سارت 
ن�سرته اأوتاوا الثالثاء حتدث عن هذه القواعد 

اجلديدة حتديدا.
وقال التحذير “قد ل تدرك اأنك تخ�سع لقيود 
على التنقل حتى حتاول مغادرة هونغ كونغ”. 
قد  تو�سيحية،  ت�سريعات  غياب  “يف  واأ���س��اف 

حتقيقات  اجل��دي��دة  ال�سالحيات  ه��ذه  ت�سمل 
عمل  �ساحب  اأو  اأ���س��رت��ه  اأو  م��ا  �سخ�س  ب�ساأن 

وكذلك م�سائل جنائية ومدنية«.
وغالبا ما ت�ستخدم ال�سلطات ال�سينية “حظر 
يتحدونها  ال��ذي��ن  النا�سطني  �سد  اخلروج” 
نزاعات  اأط��راف يف  اأعمال  رج��ال  وكذلك �سد 

جتارية.
املتحدة  ال��ولي��ات  بينها  غربية  دول  وانتقدت 
بلد  اأول  ه��ي  ك��ن��دا  لكن  ال��ق��ان��ون،  وبريطانيا 
يذكر �سراحة خطر حظر اخل��روج يف حتذير 

يتعلق بال�سفر.
وت��ق��ول ح��ك��وم��ة ه��ون��غ ك��ون��غ اإن ال��ق��ان��ون لن 
يطبق على الأ�سخا�س الذين يغادرون املدينة 
وي��ه��دف اإىل م��ن��ع امل��ه��اج��ري��ن ب��ط��ري��ق��ة غري 

قانونية من دخولها.
ال�سالحيات  حت���د  ل  ال��ن�����س  ���س��ي��اغ��ة  ل��ك��ن 
املهاجرين.  ب��و���س��ول  اأو  اجل��وي��ة  ب��ال��رح��الت 
تطبيقها  ميكن  اإن��ه  قانونيون  خ��راء  ويقول 
كونغ  ه��ون��غ  م��غ��ادرة  ي��ح��اول  �سخ�س  اأي  على 

اأي�سا.
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   يف اأبريل، اأغلقت ال�سويد اأبواب اآخر 
اأرا�سيها،  على  كونفو�سيو�س  معهد 
وف��ع��ل��ت ال���رنوي���ج ن��ف�����س ال�����س��يء يف 
التوّجه،  هذا  ويعود  املا�سي.  مار�س 
اإىل ف�سيحة  اأخ���رى،  اأم��ور  من بني 
2019، مت  مدوية يف بلجيكا. عام 
معهد  م��دي��ر  �سينينغ،  ���س��ون��غ  ط���رد 
بجامعة  امل���ل���ح���ق  ك���ون���ف���و����س���ي���و����س 
البالد.  ب��روك�����س��ل، م��ن  ف��ري��ج��ي يف 
وكان ُي�ستبه، حينها، يف اأنه ا�ستخدم 
�سبكته لغر�س التج�س�س. باخت�سار: 
جت��ن��ي��د ال��ط��الب والأ���س��خ��ا���س من 
املخابرات  نيابة عن  الأع��م��ال  ع��امل 
ال�سينية. وعند �سوؤاله، اأنكر الرجل 
احلقائق. واأُجر املعهد على اإغالق 
اأث������ارت  ث����م   .2021 ع�����ام  اأب�����واب�����ه 
لو  م��اذا  اأوروب���ا:  الوعي يف  الق�سية 
بزيها  كونفو�سيو�س،  معاهد  كانت 
امل��ح��رتم وال�����ريء، جم���رد وكالت 

جت�س�س حل�ساب بكني؟

»ثورة كونفو�ضيو�س«
كونفو�سيو�س  م��ع��اه��د  ت��اأ���س�����س��ت     
بالتعاون   2016 ع���ام  بلجيكا  يف 
يتم  ال�سينية.  التعليم  وزارة  م��ع 
كف�ساءات  امل��وؤ���س�����س��ات  ه���ذه  ت��ق��دمي 
والثقافة  ال��ل��غ��ة  وت��ع��ل��م  لك��ت�����س��اف 
واللتقاء  للتبادل  ال�سينية، ومركز 
ذل��ك مع  ك��ل  وبلجيكا.  ال�سني  ب��ني 
ال��ت��ع��اون يف جمالت  ال��رتك��ي��ز على 
وتكوين  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����س 
اأن يكون المر  املعلمني. كما ميكن 
داخ����ل  ���س��خ��م  ط��������روادة  “ح�سان 
جهاز  عميق  بقلق  عّر  جامعاتنا”، 

اأمن الدولة منذ �سنوات.
قبل  م����ن   2004 ع������ام  ب���ع���ث���ت     
احل���������زب ال���������س����ي����وع����ي ال�������س���ي���ن���ي، 
معاهد  كلفت  باجلامعات،  وملحقة 
ملروجيها،  وف���ًق���ا  ك��ون��ف��و���س��ي��و���س، 
العامل،  ال��ن��اع��م��ة يف  ال��ق��وة  مب��ه��م��ة 
الثقافية  امل��راك��ز  مهمة  غ���رار  على 
الريطاين.  املجل�س  اأو  الفرن�سية 
وهي تذهب اإىل اأبعد من ذلك، وفًقا 
ال�سينية  اللغة  “، ق�سم  “ حنبان  ل� 
او�سح  وال�������ذي  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ب��������وزارة 
“تو�سيع  الأي��دي��ول��وج��ي:  طموحها 
الناعمة  و”القوة  احلزب”  ن��ف��وذ 

لل�سني«.
اللغة ال�سينية وف��ن اخلط     وتعد 

حت�سًنا  ال�سينية  احلكومة  “تظهر 
ملمو�ًسا يف و�سع حقوق الإن�سان يف 
�سينجيانغ،  منطقة  يف  كونغ،  هونغ 
والتبت، ومنغوليا الداخلية، واأماكن 

اأخرى يف ال�سني«.
   وم��ن بني دول الحت��اد الأوروبي، 
ف���اإن اأمل��ان��ي��ا ه��ي اخل��ا���س��ر الأك����ر يف 
اأزمة الثقة اخلطرية هذه مع بكني. 
اأكر  ال�����س��ني  ك��ان��ت   ،2020 ع���ام 
اخلام�س  للعام  لها  جت��اري  �سريك 
على التوايل، بحجم 212.1 مليار 
الأملانية  ال�سركات  يورو. وا�ستثمرت 
دول����ة  اأي  م����ن  اأك������رث  ال�������س���ني،  يف 
ال�ستفاقة  ان  ال  اأخ��رى...  اأوروبية 

اليوم �سادمة وعنيفة.
حالة  يف  للم�ستقبل،  للتح�سري     
اأو�سحت  م���ا،  ي���وًم���ا  الأف�����ق  و����س���وح 
ال���وزي���رة الأمل��ان��ي��ة ك��ارل��ي�����س��ي��ك، اأن 
وزارتها تخطط ل�ستثمار 24 مليون 
يورو “لتعزيز كفاءات م�ستقلة حول 
واملعاهد  اجل���ام���ع���ات  يف  ال�سني” 
“اأملانيا  وق��ال��ت  الأمل��ان��ي��ة.  البحثية 
بحاجة اإىل مزيد من املواهب الذين 
واملجتمع  واللغة  الثقافة  يفهمون 
ال�سني  لأن  ال�سيني”،  وال��ت��اري��خ 
واأملانيا �ستظالن، �سواء اأحبا ذلك اأم 

ل، �سركاء اقت�ساديني رئي�سيني.
    وم�����ع ذل������ك، ق����د ي��ت��غ��ري اجت����اه 
ب�سكل  الأملانية  اخلارجية  ال�سيا�سة 
مريكل  اأجن��ي��ال  رح��ي��ل  بعد  طفيف 
املقبل  �سبتمر  يف  امل�ست�سارية  م��ن 

بعد 16 عاًما يف ال�سلطة.
ت��ل��ك التي  اإىل  ُي��ن��ظ��ر     غ��ال��ًب��ا م���ا 
“موتي”  ب���ح���ّب  الأمل�������ان  ي�����س��م��ي��ه��ا 
لل�سني  �سريك  “اأف�سل  )“اأمي”(، 
تطوير  و�سعت  حيث  الغرب”،  يف 
ال����ت����ج����اري����ة م�����ع بكني  ال����ع����الق����ات 
ال�سيني  التناف�س  رغ���م  ك��اأول��وي��ة، 
على  و����س���ي���ت���ع���ني  الأم�������ري�������ك�������ي... 

ال�سينيني العمل من دونها.
--------------------------

ع�ضر  خم�ضة  ـــوايل  ح ــف  ــوؤل م
كتاًبا خم�ض�ضة لل�ضني واليابان 
والتحديات  والــهــنــد  والــتــبــت 
الــرئــيــ�ــضــيــة. عام  الآ�ــضــيــويــة 
“الزعامة  كتاب  ن�ضر   ,2020
بني  ال�ضدام  حمـــوره,  العاملية 
ال�ضني والوليات املتحدة” عن 

من�ضورات لوب. 

اأركان  وال�سعر،  التقليدي  وال��ط��ب 
املتحدة  ن�����س��اط��ه��ا، حم���اور اجل��ب��ه��ة 
ال�سيني،  ال�������س���ي���وع���ي  ل����ل����ح����زب 
التي  ال��ت��اأث��ري،  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه يف 
ال�سينما  م����ن  �����س����يء،  ك����ل  ت�����س��م��ل 
الت�سليل  ع��م��ل��ي��ات  اإىل  ال��دع��ائ��ي��ة 
ب�ساأن كوفيد -19. وهكذا عهد �سي 
وهو  حنبان،  رئي�س  اإىل  بينغ  ج��ني 
ال�سيوعي  النظام  يف  كبري  م�سوؤول 
بتحد:  ال�سيا�سي،  املكتب  يف  وع�سو 
افتتاح  م��ع  كونفو�سيو�س”،  “ثورة 
األ����ف م��ع��ه��د ب��ح��ل��ول ع���ام 2020. 
فتحت   ،500 ح�����وايل  الآن  وه����م 

ابوابهم يف 146 دولة.

»ج�ضر اإىل ال�ضينية »
ال��ولي��ات املتحدة، بعد �سنوات     يف 
ال�سني  �سد  املبا�سرة  الهجمات  من 
اإغالق  مت  ترامب،  دونالد  قبل  من 
اأك�����رث م���ن ن�����س��ف 110 م��ع��ه��د يف 
بقرار  احلركة  ت�سريع  ومت  ال��ب��الد. 
الأمريكي  ال�������س���ي���وخ  جم��ل�����س  م����ن 
با�سم الأمن القومي، يحظر متويل 
مثل  �ست�ست�سيف  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات 

هذه املوؤ�س�سات.
معهًدا  خم�سني  ح���وايل  ي���زال  ل     
م��ن م��ع��اه��د ك��ون��ف��و���س��ي��و���س ن�سطة 
الأوروبي.  الحت��اد  اأن��ح��اء  يف جميع 
ويف �سوؤال مت تقدميه اىل املفو�سية 
املا�سي، طرح  الأوروبية يف دي�سمر 
الأوروب��������ي فيليب  ال���رمل���ان  ع�����س��و 

اأدوات للدعاية للنظام ال�سيني.
ت�سانغ  يل  اأو����س���ح   ،2009 ع���ام     
ت�����س��ون، م�����س��وؤول ال��دع��اي��ة باحلزب 
اآن�����ذاك، ب�����س��يء م��ن ال�����س��راح��ة، اأن 
اأداة  ك��ان��ت  ك��ون��ف��و���س��ي��و���س  م��ع��اه��د 
ال��دع��اي��ة يف  “لن�سر  ل��ل��غ��اي��ة  ق��ي��م��ة 
ميكن  ل  لذلك،  ونتيجة  اخلارج”؟ 
ي��اأخ��ذون دورات يف  ال��ذي��ن  للطالب 
ه���ذه امل��ع��اه��د، حت��ت اأي ظ���رف من 
املو�سوعات  م��ن��اق�����س��ة  ال����ظ����روف، 
الغا�سبة، مثل التبت اأو الأويغور يف 
اأو القمع يف هونغ كونغ.  �سينجيانغ 
فهذه املوا�سيع موجودة بكل ب�ساطة 

يف املنطقة املحظورة.
   كما �سئم ال����راأي ال��ع��ام الأوروب����ي 
املحاربة”،  “الذئاب  دب��ل��وم��ا���س��ي��ي 
اإه����ان����ة  يف  ي�����������رتددون  ل  ال�����ذي�����ن 
ال���ذي���ن، يف اأوروب������ا، ي���ج���روؤون على 
ال�سيا�سية  ال����ت����وج����ه����ات  ان����ت����ق����اد 
لنتذكر:  للحزب.  والأي��دي��ول��وج��ي��ة 
8 يوليو املا�سي، دعا برملان بروك�سل 
م�سوؤويل الحت��اد الأوروب��ي والدول 
الأع�����س��اء اإىل رف�����س دع����وات بكني 
الأوملبية  الأل����ع����اب  دورة  حل�����س��ور 
لالحتجاج   2022 ل��ع��ام  ال�ستوية 
ع��ل��ى ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 
وي�سرتط  و�سينجيانغ.  كونغ  هونغ 
ن�س نواب الرملان الأوروب��ي، الذي 
مت تبنيه باأغلبية 578 �سوًتا )29 
الت�سويت(،  عن   73 وامتناع  �سده 
اأن  ب���ك���ني،  اأومل���ب���ي���اد  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

القوة الناعمة م�ستمرة يف فرن�سا مت اإن�ساء اأكرث من 500 معهد كونفو�سيو�س يف العامل

وزيرة التعليم الملانية حتذر

�سونغ �سينينغ، مدير معهد كونفو�سيو�س امللحق بجامعة فريجي يف بروك�سل، عند افتتاحه 6 اأغ�سط�س 2016 ظاهريا  تعلم اللغة ال�سينية هو الهدف

البالد، يف انتظار مراجعة متعمقة. 
اأوروبية  دول��ة  اأول  وه��ي  وال�سويد، 
معاهد  جميع  اأغ��ل��ق��ت  ذل���ك،  تفعل 

كونفو�سيو�س.
   يف فرن�سا، العك�س، حيث يعي�س ما 
18 معهداً حياة هادئة  ل يقل عن 
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، وت��ع��م��ل ب��ك��ني بعمق 
املتو�سطة  امل��دن  ب�سط نفوذها يف  يف 

دي م��ا���س��ت، ال�����س��وؤال ال��ت��ايل: “هل 
ال�  ال���دول  مطالبة  املفو�سية  تنوي 
الأوروبي  الحت��اد  يف  الأع�ساء   27
باإغالق جميع معاهد كونفو�سيو�س؟ 
اأو�سى حزب   ،2019 اأوائ��ل عام  يف 
بتعليق  ال���ري���ط���اين  امل���ح���اف���ظ���ني 
التي   29 ال�����  الت���ف���اق���ي���ات  ج��م��ي��ع 
اأنحاء  جميع  يف  اجلامعات  اأبرمتها 

�ضحوة عنيفة
   ال��ي��وم، ي��اأت��ي اإغ���الق ه��ذه املعاهد 
املعادية  امل�����س��اع��ر  ل���ت���زاي���د  ن��ت��ي��ج��ة 
لل�سني يف اأوروب��ا لدى ال��راأي العام 
اأن  ال��واق��ع، فهموا  واحل��ك��وم��ات. يف 
باأي  اأك��ادمي��ي��ة  لي�ست  امل��ع��اه��د  ه��ذه 
جمرد  ولكنها  الأح������وال،  م��ن  ح���ال 

احلجم. ورغم عام من “التعلم عن 
كونفو�سيو�س  م��ع��اه��د  ف���اإن  بعد”، 
عام  �سيف  قبل  بامل�ساريع.  تفي�س 
ل�  ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة  ال���وق���ت  ك����ان   ،2021
ال�سينية”،  ال��ل��غ��ة  ج�����س��ر  “عملية 
 50 ت��ّوج��ت  ان  �سبق  م�سابقة  وه��ي 
اجلن�سيات  جميع  م��ن  اأجنبي  األ���ف 

مبنح درا�سية يف ال�سني.

- وزيرة التعليم الأملانية تطلق �صيحة فزع للجامعات يف بلدها لإنهاء تعاونها مع معاهد كونفو�صيو�س

ذراع لقوتها الناعمة:

ال�صن: نحو نهاية معاهد كونفو�صيو�س يف اأوروبا...؟
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت

 -ترجمة خرية ال�سيباين

  رقابة و�ضغوط وجت�ض�س ... عانت اأوروبا يف ال�ضنوات الأخرية من 
لتعلم  مراكز  هي  ر�ضمًيا,  كونفو�ضيو�س.  معاهد  مع  خطرية  حــوادث 

اأو  الفرن�ضي  الثقايف  املركز  يعادل  ما  وهي  ال�ضينية,  والثقافة  اللغة 
معهد غوته الأملاين. لكن حكومات الحتاد الأوروبي ونواب الربملان 
الناعمة”  “القوة  يف  املتمثلة  احلقيقية  مهمتها  ــوا  اأدرك الأوروبـــي, 
اإغالقها  الأوروبية  الــدول  بع�س  لتقرر  ال�ضيني,  ال�ضيوعي  للحزب 
القارة  اأنــحــاء  جميع  يف  اخلطوة  هــذه  اتباع  �ضيتم  فهل  بالكامل. 

اأنيا  الأملانية  التعليم  وزيــرة  اأطلقت  الأخــرية,  الآونــة  يف  العجوز؟   
كارلي�ضيك, �ضيحة فزع للجامعات يف بلدها لإنهاء تعاونها مع معاهد 
تقدمي  على  تقت�ضر  اأن  يفرت�س  التي  املوؤ�ض�ضات  هذه  كونفو�ضيو�س. 
دورات يف اللغة ال�ضينية, وتدري�س ثقافة ال�ضني الألفية التي طاملا 
ال�ضينية يف جامعاتنا  تاأثري احلكومة  اأريد  »ل  الكثريون.    بها  حلم 

وجمتمعنا, قالت اأنيا كارلي�ضيك, لقد منحنا م�ضاحة كبرية جًدا ملعاهد 
كونفو�ضيو�س ومل نفعل ما يكفي لبناء تقييم وت�ضخي�س ذاتي يف اأملانيا 
ب�ضاأن ال�ضني. هذا التحذير, هو فقط الأحدث يف �ضل�ضلة طويلة يبدو 
القوة  اأداة  ــا,  اأوروب يف  كونفو�ضيو�س  ملعاهد  املــوت  ناقو�س  تدق  اأنها 

الناعمة لبكني, بينما �ضبق اغالقها يف الوليات املتحدة.

- ل يزال حوايل خم�صن معهًدا من معاهد 
كونفو�صيو�س ن�صطة يف جميع اأنحاء الحتاد الأوروبي

- بقرار من جمل�س ال�صيوخ الأمريكي, حظر متويل 
اجلامعات التي ت�صت�صيف مثل هذه املوؤ�ص�صات

- ماذا لو كانت معاهد كونفو�صيو�س, بزيها املحرتم 
والربيء, جمرد وكالت جت�ص�س حل�صاب بكن؟

- ال�صويد, اأول دولة اأوروبية اأغلقت 
جميع معاهد كونفو�صيو�س

حتليل اإخباري
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عربي ودويل
الوليات املتحدة تعتزم فتح حدودها اأمام الأجانب امللقحن 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

املتحدة  الوليات  اأن  الأبي�س  البيت  اأفاد م�سوؤول يف 
مع  امل�سافرين  غالبية  اأم���ام  ح��دوده��ا  اأغلقت  ال��ت��ي 
بال�سماح  البدء  الآن  تعتزم  ك��ورون��ا،  فريو�س  تف�سي 
كوفيد  ل��ق��اح  ت��ل��ق��وا  ال��ذي��ن  الأج���ان���ب  للم�سافرين 

بالكامل بدخول البالد.
ب��اي��دن ومع  ال��رئ��ي�����س ج��و  اإدارة  اإن  امل�����س��وؤول  وق���ال 
اإدراكها لأهمية ال�سفر الدويل ت�سعى لفتح حدودها 
اآمنة  “بطريقة  اأخ����رى  دول  م��ن  ال��زائ��ري��ن  اأم����ام 

وم�ستدامة«.

مراحل  على  “مقاربة  تطور  وا�سنطن  اأن  واأ���س��اف 
�سوف تعني مع مرور الوقت انه يتعني على امل�سافرين 
البالد  امل��ت��ح��دة م��ن جميع  ال��ولي��ات  الأج��ان��ب اىل 
اللقاح  تلقوا  ق��د  يكونوا  اأن  حم���دودة  وبا�ستثناءات 

دون اأن يحدد اإطارا زمنيا للتنفيذ. بالكامل”، 
اأوليا لكنه على قدر من  ومتثل هذه اخلطة تطورا 
املتحدة  ال��ولي��ات  اتبعته  ال���ذي  النهج  يف  الأه��م��ي��ة 
كانت  وا�سنطن  واأن  خا�سة  كوفيد،  جائحة  ملكافحة 
�ستبقي على  اأن��ه��ا  26 مت��وز/ي��ول��ي��و  اأع��ل��ن��ت يف  ق��د 
القيود املفرو�سة على الوافدين الأجانب، يف جتاهل 

لل�سغوط الأوروبية يف هذا املجال.

امل�����س��وؤول اىل ان جم��م��وع��ة ع��م��ل تنكب على  ول��ف��ت 
لدخول  واآمن”  “ثابت  ج���دي���د  ن���ظ���ام  ت���ط���وي���ر 
امل�سافرين الأجانب “عندما يكون با�ستطاعتنا اإعادة 
على  حظرا  املتحدة  الوليات  ال�سفر«.وفر�ست  فتح 
امل�سافرين من الحتاد الأوروبي وبريطانيا وال�سني 
وايران منذ اأكرث من عام ب�سبب فريو�س كورونا، ثم 

اأ�سافت لحقا دول اأخرى بينها الرازيل والهند.
حدوده  الأوروب���ي  الحت��اد  فتح  حزيران/يونيو  ويف 
م��ع تقدمي  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ن  امل�سافرين  اأم���ام 
وذلك  �سلبي،  كوفيد  اختبار  او  اللقاح  بتلقي  اثبات 
ب�سغط من دول التكتل التي يعتمد اقت�سادها على 

ال�سياحة مثل اليونان وا�سبانيا وايطاليا.
الإ�سابات  يف  ك��ب��رية  زي����ادة  اىل  دل��ت��ا  م��ت��ح��ور  واأدى 
بني  غالبيتها  املتحدة  الوليات  يف  كورونا  بفريو�س 

الأ�سخا�س الذين مل يتلقوا اللقاح.
والث���ن���ني ح��ق��ق��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ه���دف بايدن 
كوفيد  لقاح  من  الأق��ل  على  واح��دة  جرعة  باإعطاء 
قارب  ب��ت��اأخ��ري  وان  ال��ب��ال��غ��ني،  م���ن  ب��امل��ئ��ة   70 اىل 
اإ�سابات  م��وج��ة  م��ع  ذل���ك  وت��راف��ق  ت��ق��ري��ب��ا،  ال�سهر 
دخول  معدلت  خاللها  و�سلت  بالفريو�س  جديدة 
ملا  مماثلة  م�ستويات  اىل  العالج  لتلقي  امل�ست�سفيات 

�سهدته البالد ال�سيف املا�سي.

فرق الإطفاء تكافح حريقن �صخمن يف اليونان 
•• اأثينا-اأ ف ب

اليونان  يف  الإط����ف����اء  ف����رق  ع��ن��ا���س��ر  ي��وا���س��ل 
اأوليمبيا وجزيرة  يف  النريان  لأل�سنة  الت�سدي 
اأيفيا، يف غرب البالد و�سرقها مع ن�سوب مئات 

احلرائق جراء موجة قيظ.
اأوليمبيا  ق��ري��ة  ق���رب  ك��ب��رية  اأع������داد  ون�����س��رت 
اأقيمت  حيث  الأث��ري  املوقع  حلماية  القدمية، 
القدمية،  الع�سور  يف  الأوىل  الأوملبية  الألعاب 

غرب �سبة جزيرة بيلوبونيز.
وق���ال احل��اك��م ن��ك��ت��اري��و���س ف��ارم��اك��ي�����س، �سباح  
اأم�س اخلمي�س لوكالة الأنباء اليونانية، بعدما 
اأتت النريان على حوايل ع�سرين منزًل، “وجهة 

وهي منطقة  النريان الآن نحو منطقة لل”، 
حرجية جبلية تقع �سمال �سرق املوقع الأثري.

غالباً  التي  القدمية،  اأوليمبيا  قرية  واأخليت 
بال�سياح يف هذه الفرتة من  ما تكون مزدحمة 

ال�سنة، اإ�سافة اىل �ست بلدات اأخرى قريبة.
واأع��ل��ن��ت خ��دم��ات الإط��ف��اء اأّن اأك��رث م��ن 170 
م���ن ع��ن��ا���س��ره��ا، مب�����س��ان��دة ح�����وايل خم�سني 
للماء،  ق��اذف��ة  وط��ائ��رات  مروحيات  و�ست  اآل��ي��ة 
اأم�������س اخلمي�س،  ال���ن���ريان   األ�����س��ن��ة  ي��ك��اف��ح��ون 
قوات  اجلي�س.وانت�سرت  من  تعزيزات  مب��وؤازرة 
مماثلة يف جزيرة اأيفيا ال�سخمة، على بعد نحو 
مئتي كيلومرت �سرق اأثينا، والتي كانت م�سرحاً 
حلريق �سخم اندلع الثالثاء يف منطقة جبلية 

وحرجية ومل تتم ال�سيطرة عليه بعد. واأحرقت 
النريان مئات املنازل وم�ساحة تتجاوز 25 األف 
ه��ك��ت��ار م��ن ا���س��ج��ار ال�����س��ن��وب��ر، وف���ق تقديرات 
اأول��ي��ة.واأج��ل��ى خ��ف��ر ال�����س��واح��ل ق��راب��ة ت�سعني 
�سخ�ساً عر البحر الأربعاء من �ساطئ روفي�س 
يف �سمال غرب اجلزيرة. واأف��ادت وكالة الأنباء 
�سباح  اإ�سافيتني  قريتني  اإخالء  اليونانية عن 
ت�سابورنيوتي�س  ياني�س  اخلمي�س.وقال  اأم�����س 
اأيفيا،  يف  ق��ري��ة  وه��ي  م��ان��ت��ودي،  بلدية  رئي�س 
اأربع جبهات،  ال�سديدة تتطور على  اأن النريان 
ال�سيطرة  مي��ك��ن  ل  ب�����س��ك��ل  اإح���داه���ا  ت��ت��ح��ّرك 
اإجالء  الذي مت  داود،  القدي�س  دير  عليه غرب 

الرهبان منه بالقوة الأربعاء.

•• عوا�سم-وكاالت

زادت ذك���رى م���رور ع���ام ك��ام��ل على 
انفجار مرفاأ بريوت الدامي واملدمر 
دون تقدم يف م�سار التحقيقات حول 
اأ���س��ب��اب��ه، م���ن ح��ال��ة ال��غ�����س��ب لدى 
امل���واط���ن���ني يف ل���ب���ن���ان ع���ل���ى ت����ردي 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو����س���اع 
واحدة  ظل  يف  البالد،  يف  واملعي�سية 
اإليها  اآلت  التي  امل�ستويات  اأ�سواأ  من 

منذ تاأ�سي�س الدولة اللبنانية.
و���س��ل��ط��ت ���س��ح��ف ع���رب���ي���ة ����س���ادرة 
ال�سوء على حترك  اأم�س اخلمي�س، 
ال�سارع اللبناين وعدد من الأطراف 
وزيادة  لبنان  دف��ع  ملحاولة  الدولية 
ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط 
مرفاأ  انفجار  يف  املت�سببني  ملحا�سبة 
ب����ريوت، وخ����روج ل��ب��ن��ان م��ن النفق 
ع���ل���ى خلفية  ال������ذي دخ���ل���ه  امل���ظ���ل���م 

الأزمة ال�سيا�سية يف البالد.

انتقادات لذعة
اإعالن  “العرب”  �سحيفة  واأب���رزت 
ع���ن تقدمي  ال���ع���امل  دول  م���ن  ع����دد 
اإ���س��اف��ي��ة لدعم  ال���ت���زام���ات م��ال��ي��ة 
ل��ب��ن��ان، والن��ت��ق��ادات ال��الذع��ة التي 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  وجهها 
ماكرون للقادة ال�سيا�سيني يف لبنان 
يف  ال�سيا�سية  الأزم���ة  م��راوح��ة  بعد 

البالد يف مكانها.
ال�سيا�سية  الطبقة  ماكرون  وهاجم 
اأنه  ع��ل��ى  م�����س��دداً  ب�����س��دة،  اللبنانية 
ل ����س���ي���ك ع���ل���ى ب���ي���ا����س لأح��������د، يف 
يف  مت�سي  فرن�سا  اأن  يظهر  موقف 
ال�سيا�سيني  لإجبار  العقوبات  م�سار 
حكومة  دع������م  ع���ل���ى  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني 
اقت�سادية مثلما يطالب  اإ�سالحات 

بذلك املجتمع الدويل.
ال�سيا�سيني  م������اك������رون  وو������س�����ف 

واأنهم  ف��ا���س��ل��ون  ب��اأن��ه��م  اللبنانيني 
“ا�سرتاتيجية  ع���ل���ى  ي����راه����ن����ون 
امل��م��اط��ل��ة، وه���و اأم����ر م��وؤ���س��ف، وهو 

“ف�سل تاريخي واأخالقي«
اأو�ساطاً  ف���اإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 
اإن خطاب  اعترت  لبنانية  �سيا�سية 
اإ���س��ارات ق��وي��ة على  م��اك��رون ير�سل 
مرحلة  �ستكون  القادمة  املرحلة  اأن 
ت�سكيل  بوجه  يقفون  مل��ن  املحا�سبة 
باري�س  واأن  اجل����دي����دة،  احل��ك��وم��ة 
مب�ساورات  ي�سمحوا  ل��ن  وحلفاءها 
جرى  مثلما  اأ�سهرا  ت�ستمر  جديدة 
ال�سابق  املكلف  احلكومة  رئي�س  مع 
�سعد احلريري الذي قادت خالفات 
اجلمهورية  رئ���ي�������س  وب������ني  ب���ي���ن���ه 
من  طويلة  رحلة  اإىل  ع��ون  مي�سال 
جعلت  ال��ن��ق��اط  وت�سجيل  امل��ن��اك��ف��ة 
اللبنانيني يخ�سرون ت�سعة اأ�سهر يف 
والقت�سادية  ال�سحية  اأزماتهم  عّز 

والجتماعية.
واأع��ل��ن م��اك��رون ع��ن ت��ق��دمي بالده 
م�����س��اع��دات ج��دي��دة ع��اج��ل��ة بقيمة 

لال�ستجابة  ي��ورو،  مليون  مئة  نحو 
لل�سكان  املبا�سرة  الح��ت��ي��اج��ات  اإىل 
يف جمالت املواد الغذائية والتعليم 
اأعلن  فيما  املياه.  وتنقية  وال�سحة 
بايدن  ج����و  الأم����ري����ك����ي  ال���رئ���ي�������س 
الأرب��ع��اء تقدمي ح��وايل مئة مليون 
الإن�سانية  امل�������س���اع���دة  م����ن  دولر 

اجلديدة للبنان، 
اأع��ل��ن وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأملاين  كما 
ه��اي��ك��و م��ا���س ع���ن ال���ت���زام���ات ت�سل 
ذلك  ي���ورو، مب��ا يف  مليون   40 اإىل 

لالجئني ال�سوريني.
ونقلت ال�سحيفة عن وزير اخلارجية 
ال�سعودي الأمري في�سل بن فرحان، 
فر�س  ع��ل��ى  اهلل  ح���زب  اإ����س���رار  اأن 
لالأزمة  رئي�سي  �سبب  ه��و  هيمنته 
التي يواجهها لبنان، م�سرياً اإىل اأن 
ال��ري��ا���س قلقة م��ن ع��دم اإظ��ه��ار اأّي 
انفجار  نتائج ملمو�سة يف حتقيقات 
مرفاأ بريوت، موؤكداً اأن اأّي م�ساعدة 
باإجراء  م��ره��ون��ة  ���س��ت��ك��ون  ل��ل��ب��ن��ان 

اإ�سالحات جادة هناك.

حماباة وح�ضانة
“النهار”  �سحيفة  يف  الكاتب  وق��ال 
الدويل  “املجتمع  اإن  خ�سان،  فار�س 
ي�����س��ب��ه يف ت��ع��اط��ي��ه م���ع ل��ب��ن��ان ذاك 
ال��ق��ا���س��ي ال����ذي ت��ه��رع ال��ي��ه ام����راأة 
ت�ستنجد به من بط�س زوجها املعّنف 
واملك�ّسر  لأط���ف���ال���ه���ا  وامل�������س���ّرد  ل��ه��ا 
واملهّدد  بعر�سها  وامل��ت��اج��ر  ملنزلها 
ثمن  ويهبها  عليها  في�سفق  بقتلها، 
ع�ساء ت�سّد به جوعها، ويعيدها اىل 
“م�سطهدها” حمّماًل اإّياها ر�سالة 
اىل زوجها تنّدد باأفعاله وحتّثه على 
باإ�سهاب  له  وت�سرح  �سلوكه  حت�سني 

اأهمية دور الزوج والأب يف العائلة«.
الكلمات  يف  “التدقيق  واأ�����س����اف 
ال�سعب  دعم  موؤمتر  يف  األقيت  التي 
ال���ل���ب���ن���اين ال�������ذي ن���ظ���م���ت���ه، اأم�������س 
مع  بال�سرتاك  الفرن�سية  الرئا�سة 
الم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة ل 
ي�سمح بتفريق حالة لبنان عن حالة 
املتكّلمني  غالبية  ول  الزوجة،  هذه 

عن حالة ذلك القا�سي«.

واأ�ساف “مّما قاله املعّلقون ملاكرون 
وباء  �سد  لقاحات  اللبنانيني  تهب 
ل�سالح  اأ����س���رى  وت��رتك��ه��م  ك���ورون���ا 
اإىل  وت���ر����س���ل  ال���ف���ّت���اك،  اهلل  ح����زب 
وت�ستنجد  اأم���واًل  اللبناين  ال�سعب 
ي�����س��ك��ّل��وا حكومة  ح��ت��ى  ب��ن��اه��ب��ي��ه��م 
اإن���ق���اذي���ة، وت�����س��ت��ع��ج��ل احل��ق��ي��ق��ة يف 
وترتك  ب��ريوت  م��رف��اأ  انفجار  ملف 
التحقيق يف اأيادي هوؤلء املتورطني 

بهذه اجلرمية«.
وقال: “ما ح�سل ويح�سل يف لبنان، 
التي  املاآ�سي  ال�سعد، وينتج  على كل 
اللبنانية  الإع��الم  ل تتوقف و�سائل 
وال����دول����ي����ة ع����ن ����س���رده���ا ب���ذه���ول 
نتاج  اإل  ب��امل��ح�����س��ل��ة،  ل��ي�����س،  ك��ب��ري، 
اجلرائم،  كريات  ارتكاب  ا�ست�سهال 
ال��ق��وى م��ن جهة،  اأن م��وازي��ن  طاملا 
والقانونية،  الطائفية  واحل�سانات 
من جهة اأخرى ت�سمن الإفالت من 

امل�ساءلة«.

مواجهة الدولة العميقة

وراأى الكاتب طوين عي�سى، يف مقال 
ل  اأن�����ه  “اجلمهورية”  ب�����س��ح��ي��ف��ة 
انقالباً ُينتظر من احلراك ال�سعبي 
الذي �سيمالأ َحيِّز الذكرى ال�سنوية 
م�سيفاً  امل�����رف�����اأ،  ل���ك���ارث���ة  الأوىل 
احتمال  اإّن  ق�ساوة،  اأ�سدَّ  “ب�سراحٍة 
منظومة  ع��ل��ى  الن����ق����الب  حت��ق��ي��ق 
تدريجاً  ت���راَج���ع  احل��اك��م��ة  ال��ف�����س��اد 
على مدى عامني لي�سبح تقريباً يف 
حدود ال�سفر، وهو باٍق كذلك حتى 

اإ�سعار اآخر«.
وقال الكاتب: “هذه املنظومة تبدو 
ال��ي��وم اأق����ّل خ��وف��اً ع��ل��ى راأ���س��ه��ا مما 
ك��ان��ت ق��ب��ل ع��ام��ني، ب��ع��دم��ا جنحت 
الكبرية  النتفا�سات  كل  تنفي�س  يف 
واأبرزها  تعاقبت،  ال��ت��ي  وال�سغرية 
اأكتوبر   17 ان��ت��ف��ا���س��ة  اث���ن���ت���ان: 
وانتفا�سة   2019 الأول(  )ت�سرين 
2020. واليوم،  اآب )اأغ�سط�س(   4
تكون  اأن  ُي���راد  ثالثة  انتفا�سة  ثمة 

بوزٍن مماثل«.
ال�سلطة  منظومة  ت���زال  “ل  وت��اب��ع 

حت����ظ����ى مب�������س���ت���وى م����ق����ب����ول من 
ال��ت��غ��ط��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  وحتى 
الإنقاذ  م���ب���ادرة  ���س��اح��ب  م���اك���رون، 
انفجار  ب��ع��د  وال���ط���ارئ���ة  ال���وح���ي���دة 
مع  املبا�سرة  املواجهة  يحاذر  املرفاأ، 
امل��ن��ظ��وم��ة وي��ه��ادن��ه��ا، ويك�سب  ه���ذه 
لل�سعب  اإن�سانية  مب�ساعدات  الوقت 
واجل��ي�����س، ل��ع��ّل ال��ت�����س��وي��ة ت��ول��د يف 
حلظة وتريح اجلميع واأما العقوبات 
التي فر�سها مع الأوروبيني فجاءت 

متاأّخرة وحمدودة الفعالية«.
وا�سحاً  “بات  اإن��ه  بالقول:  واختتم 
مع  مواجهة  تخو�س  النتفا�سة  اأّن 
جداً  ق��وي��ة  وه���ي  العميقة،  ال��دول��ة 
ومتجذرة، واأركاُنها متوافقون يف ما 
بينهم ويتبادلون الدعم على اأنواعه، 
اإىل الق�ساء  اإىل اخلدمات  املال  من 
لالنتفا�سة  ميكن  ول  الأم����ن،  اإىل 
الدولة  ه��ذه  على  النت�سار  حتقيق 
وبا�ستجماع  متما�سكة  بخطة  اإّل 

عنا�سر القوة املنا�سبة«.

توقف الزمن
�سحيفة  يف  ال���ك���ات���ب  ق����ال  ب�������دوره، 
�سالح،  ح��ن��ا  الأو�سط”  “ال�سرق 
حقيقة  ظهرت  الأوىل،  “للمرة  اإن��ه 
ت��وق��ف��ت عند  امل��واط��ن��ني  ���س��اع��ة  اأن 
ال�����س��اد���س��ة و7 دق���ائ���ق م���ن ي����وم 4 
اأغ�سط�س )اآب( 2020، ورغم مرور 
كل هذا الوقت، يعي�س ع�سرات األوف 

الأطفال ومثلهم من البالغني،
 حالة ذهول،

 لي�س بو�سعهم جتاوز حلظة الكارثة، 
كما لي�س بو�سعهم ا�ستعادة حياتهم، 
اأن  لأن���ه لي�س م��ن ع��ادي��ات الأم����ور 
يقتحم املوت البيوت واأكرث الأمكنة 
اأم�����ان�����اً وح��م��ي��م��ي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة لأي 

مواطن«.
ال���وح���ي���د  امل����م����ر  “بات  واأ��������س�������اف 
وال�سعور  احل���ي���اة  وق����ع  ل����س���ت���ع���ادة 
ب����الأم����ان، حت���دي���د امل�������س���وؤول���ني عن 
حد  بو�سع  وحما�سبتهم  اجل��رمي��ة 
العقاب،  م����ن  الإف��������الت  ل�����س��ي��ا���س��ة 
اإمكانية  ا�ستعادة  ممكناً  يكون  لكي 
بعد  امل�ستقبلية،  الب�سيطة  الأح��الم 
�سنة كاملة ازداد فيها تنكر منظومة 
وا�ستخفافهم  ل����ل����دم����اء،  احل����ك����م 
ال�سحايا  بال�سحايا، وحتى بحقوق 
ُتركوا  الذين  امل�سوهني  الأحياء من 

مل�سريهم بدون عالج«.
وت��اب��ع “ما م��ن اإن�����س��ان ك��ان يتخيل 
اللبنانية  ال���دول���ة  ك���ل  اأن  ل��ل��ح��ظ��ة 
مدعى عليها بجرمية جناية الق�سد 
الحتمايل بالقتل وجنحة الإهمال، 
البلد  م�ستقبل  اأن  يعرف  واجلميع 
فك�سف  املواجهة،  ه��ذه  على  يتوقف 
احلقيقة واملحا�سبة تعادل اأم املعارك 
اللبنانيني  ول��ك��ل  للبنان  بالن�سبة 
اأينما وجدوا، ومل يعد ممكناً تركهم 
وكاأنهم ميلكون حق الت�سرف بحياة 

النا�س«.

�صحف عربية: لبنان.. الزمن متوقف والأزمات دون حلول

مدينة ليبية »ت�صرخ« ب�صبب غياب الأك�صجن والكهرباء
•• طرابل�س-وكاالت

تعي�س مدينة �سبها الليبية حالة من املاأ�ساة، 
مما  ك��ورون��ا،  لوباء  ال�سريع  التف�سي  ب�سبب 
ن��ت��ج ع��ن��ه دخ���ول ع���دد م��ن احل����الت مراكز 
العزل باملدينة وا�ستهالك كميات كبرية من 

الأك�سجني.
بيان  �سبها، يف  ملدينة  البلدي  املجل�س  وق��ال 
الوبائي  ال��و���س��ع  اأ���س��ف،  بكل  يتابع  اإن���ه  ل��ه، 
من  املنطقة  تعي�سه  وما  �سبها  بلدية  داخلة 
نتج  ك���ورون���ا، مم��ا  ل��وب��اء  ال�����س��ري��ع  التف�سي 
عنه دخ��ول عدد من احل��الت مراكز العزل 
ب��امل��دي��ن��ة وا����س���ت���ه���الك ك��م��ي��ات ك���ب���رية من 

الأك�سجني.
اأنه رغم ا�ستمرار الإنتاج على مدار  واأو�سح 
امل�سانع  ل��ك��ن  ���س��اع��ة،  وال��ع�����س��ري��ن  الأرب������ع 
تغطية  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ل  ب���امل���دي���ن���ة  امل�����وج�����ودة 

الحتياجات.
الر�سمية  واملرا�سالت  املنا�سدات  اإىل  واأ�سار 
واآخرها الجتماع اخلام�س  ال�سحة،  لوزارة 
�سبها،  يف  ع���ق���د  ال�������ذي  ال����������وزراء  مل��ج��ل�����س 
الكارثة  امل��ت��ك��ررة م��ن وق����وع  وال��ت��ح��ذي��رات 
الأك�سجني  نق�س  ب�سبب  الأرواح  وف��ق��دان 
اأي  الآن  اإىل  ن��ت��ل��َق  “مل  ق��ائ��ال:  والأدوي������ة، 
يف  وح��ي��دة  وف���زان  �سبها  وت��رك��ت  ا�ستجابة، 

مواجهة الوباء«.
وقالت حليمة املاهري، الناطقة با�سم مركز 

اإن  عربية”،  نيوز  ل�”�سكاي  الطبي،  �سبها 
كبريا  م��دى  بلغت  �سبها  مدينة  يف  الأزم����ة 
قيام  ب�سبب  وا�سع  ب�سكر  احل��الت  وانت�سرت 
اإىل  باللجوء  املجاورة  البلدان  من  الأه��ايل 
�سبها للح�سول على اأ�سرة عزل، بعد انت�سار 

الوباء ب�سكل خميف.
واأو�سحت اأنه “يف اليوم الواحد بات يتوافد 
اأجل  م��ن  100 ح��ال��ة  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  علينا 
الرعاية ال�سحية، وهو ما يفوق طاقة مركز 
ال�سحة  وزارة  الطبي، ومتت منا�سدة  �سبها 
حتمل  ن�ستطيع  ل  لأننا  الأك�سجني  بتوفري 
لهذه  ول��ك��ن  ب��ال��ك��ام��ل،  منطقة  اأو  م��دي��ن��ة 
اأر�س  انتظار قرار على  اللحظات مازلنا يف 
ملركز  اأك�سجني  م�سنع  لتخ�سي�س  ال��واق��ع 

�سبها الطبي«.
و�سددت املاهري على اأن الأجهزة الطبية يف 
�سبها تعمل على قدم و�ساق وتفح�س ع�سرات 
احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا للتاأكد من 
وجود اأو عدم وجود حالت م�سابة ب�”متحور 
دلتا” لفريو�س كورونا، لفتة اإىل اأنه �سيتم 
الإع��الن عن ذل��ك يف ح��ال ثبوت اأي حالت 

م�سابة بهذا املر�س.

اأزمة مزدوجة
امل�����س��وؤول الإعالمي  ال�����وايف،  اأ���س��ام��ة  وق����ال 
ل��ب��ل��دي��ة ���س��ب��ه��ا، ل�����س��ك��اي ن���ي���وز ع��رب��ي��ة، اإن 
احلكومة ووزارة ال�سحة يتحملون امل�سوؤولية 

العديد  قدموا  لأنهم  �سبها،  يف  يحدث  عما 
من الوعود ملواجهة هذه اجلائحة وحت�سني 
الو�سع يف املنطقة اجلنوبية، ومل يتم الوفاء 

بتلك العهود.
الأك�سجني  ت��وف��ر  ع��دم  م�سكلة  اأن  واأ���س��اف 
مع انقطاع الكهرباء امل�ستمر ملدة 5 �ساعات 
يومياً، توؤثر يف عملية ت�سغيل امل�سانع التي 

اإذا ت��وف��رت مادة  تعمل م��ن خ��الل امل��ول��دات 
انقطاع  ا���س��ت��م��رار  اأن  اإىل  ال���دي���زل.واأ����س���ار 
اأ�سباب الأزمة التي متر  الكهرباء �سبب من 
الأك�سجني،  نق�س  م��ن  حاليا  املنطقة  بها 
ف�����س��ال ع���ن م��ن��اط��ق اأخ�����رى م���ا ب��ع��د �سبها 
والت�سادية  النجريية  الليبية  للحدود  متتد 
الطبية  ال��ع��ن��ا���س��ر  م��ن  ال��ع��دي��د  وينق�سها 

وامل�ستلزمات الطبية امل�ساعدة.
يذكر اأن اجلنوب الليبي “يعاين الأمرين” 
اأزم������ة انقطاع  ب�����س��ب��ب  م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة 
زادت  كما  وم�ستمر،  كبري  ب�سكل  الكهرباء 
كورونا  ف��ريو���س  تف�سي  بعد  ���س��وءاً  الأم����ور 
القليلة  الأ����س���اب���ي���ع  خ����الل  خم��ي��ف  ب�����س��ك��ل 

املا�سية.

ذر من  اجلامعة العربية حتحُ
الت�صعيد بن لبنان واإ�صرائيل

•• القاهرة-وكاالت

ازاء  القلق  العربية عن  الدول  العامة جلامعة  بالأمانة  اأعرب م�سدر م�سئول 
الإ�سرائيلية،  اللبنانية-  احل��دود  ت�سهده  الذي  الت�سعيد  عن  املتواترة  النباء 
حمذراً من مغبته واأنه لي�س يف م�سلحة اأي طرف.واأ�ساف امل�سدر بح�سب بيان 
�سحايف تلقى 24 ن�سخة منه، اأن الظروف التي مير بها لبنان يف هذه املرحلة 
ل تتحمل املزيد من التوتر اأو املخاطرة بهز ال�ستقرار القائم.واأو�سح امل�سدر 
القوة  ا�ستعرا�س  من  غر�س  لديها  رمب��ا  اجلديدة  الإ�سرائيلية  احلكومة  اأن 
اإىل اأن زيادة من�سوب التوتر بني جنوب لبنان  عر ممار�سة الت�سعيد، م�سرياً 

واإ�سرائيل قد يخرج عن ال�سيطرة.
ودعا امل�سدر الأطراف املعنية بالت�سعيد يف لبنان اإىل تدبر املوقف، وممار�سة 
�سبط النف�س وجتنب اإرباك امل�سهد يف وقت ين�سب فيه اهتمام املجتمع الدويل 
على م�ساعدة لبنان يف اخلروج من كبوته ال�سيا�سية، ومعاجلة املاأزق القت�سادي 

ال�سعب الذي فاقم من معاناة اللبنانيني ب�سورة غري م�سبوقة.

باك�صتان تطالب احلكومة الأفغانية 
وطالبان بتقدمي تنازلت 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأعلن م�ست�سار الأمن القومي الباك�ستاين معيد يو�سف اإنه يتعني على احلكومة 
الأفغانية وطالبان تقدمي تنازلت معا من اأجل التو�سل اىل ت�سوية �سلمية، يف 
الأر���س مع  �سريعة على  بتحقيق مكا�سب  املتمردون  فيه  ي�ستمر  الذي  الوقت 
ان�سحاب القوات المريكية.ويف ختام حمادثات اأجراها يف وا�سنطن وا�ستمرت 
باك�ستان  ان  تاأثري بالده على طالبان، رغم  يو�سف من م�ستوى  قلل  اأ�سبوعا، 
كانت من بني ثالث دول فقط اعرتفت بالنظام املتطرف قبل اأن يطيح به الغزو 
الأمريكي عقب هجمات 11 اأيلول-�سبتمر 2001.وقال يو�سف لل�سحافيني 
ال�سلطة«. بالقوة على  بال�ستيالء  نقبل  لن  ب�سكل جلي   ذلك  اأو�سحنا  “لقد 
واأ�ساف اأن احلكومة املعرتف بها دوليا يف كابول والتي متلك عالقات متوترة 
على  والعمل  ع�سكري  ن�سر  عن  البحث  عن  التوقف  اىل  حتتاج  باك�ستان  مع 
اأنه  اإىل  اأي حمادثات م�ستقبلية.ولفت  اأو�سع من الأفغان يف  اإ�سراك جمموعة 
“يتعني تقدمي بع�س التنازلت بالنظر اإىل الواقع على الأر�س. لكن يجب على 
العنف اأن يتوقف«.وقال يو�سف اإن نظريه الأمريكي جيك �سوليفان واآخرين يف 
ناق�سوا  لباك�ستان، لكنهم  بايدن مل يقدموا طلبات حمددة  الرئي�س جو  اإدارة 
لإجراء  واح��دة  اىل غرفة  الفاعلني  اح�سار جميع  بها  التي ميكننا  “ال�سرعة 
عن  احلديث  الباك�ستاين  القومي  الأم��ن  م�ست�سار  �سادقة«.ورف�س  حمادثات 
وا�سع  نطاق  على  ي��رتدد  التي  طالبان  حركة  على  نفوذا  اأب��اد  اإ���س��الم  ممار�سة 
اأنها تقيم عالقات مع املخابرات الباك�ستانية. وقال “مهما كان النفوذ املحدود 
على  لطالبان  باك�ستان  ت�سجيع  اىل  م�سريا  ا�ستخدمناه”،  فقد  منلكه  ال��ذي 
النخراط يف حمادثات مع احلكومة الأفغانية يف الدوحة. واأ�ساف “الآن مع 
ان�سحاب القوات، منطقيا انخف�س هذا النفوذ اأكرث«.واأ�سار يو�سف اىل الأعباء 
التي حتملتها بالده جراء حرب اأفغان�ستان امل�ستمرة منذ فرتة طويلة، خا�سة 
“ل�سنا م�ستعدين  اأفغاين. وقال  3،5 مليون لجئ  واأن بالده ت�ست�سيف نحو 
حتت اأي ظرف لروؤية عدم ا�ستقرار طويل الأمد �سبق واأن امتد اىل باك�ستان 

يف املا�سي«.
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•• الفجر -تون�س

  ات���ه���م احل�����زب ال���د����س���ت���وري احلر 
“عرقلة  ب����  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ال���رئ���ا����س���ة 
موؤمتره النتخابي املرمج من 12 
اأغ�سط�س اجل��اري وانتهاج   14 اإىل 
�سيا�سة املكيالني يف تطبيق القانون 
وم���ن���ط���ق امل��ح�����س��وب��ي��ة وال��������ولءات 
والتدابري  الإج�������راءات  تطبيق  يف 

ال�سحية«.
�سادر  ب���ي���ان  يف  احل������زب  واأك�������د     
موقع  ع��ل��ى  ب�سفحته  ن�����س��ره  ع��ن��ه 
يف  بحقه  “يحتفظ  ان���ه  في�سبوك 
القانونية  ال�سبل  ط��ب��ق  الت�سعيد 
موا�سلة  ����س���ورة  يف  ب��ه��ا  امل�����س��م��وح 
ال�سيا�سة   انتهاج  اجلمهورية  رئا�سة 

نف�سها ».
ق��ي�����س �سعيد  ال��رئ��ي�����س     وط���ال���ب 
الرئا�سية  الأوام�������ر  “مراجعة  ب���� 
يوليو  و30   26 يف  ال���������س����ادرة 
امل��واط��ن��ني لنتفاء  امل��ق��ي��دة حل��ري��ة 
اجلمعيات  بتمكني  والإذن  �سببها 
والأحزاب من ممار�سة عملها طبق 
القانون وا�ستئناف احلياة الثقافية 
القطاعات  لإن���ق���اذ  والق��ت�����س��ادي��ة 
امل��ت�����س��ررة م���ن اجل��ائ��ح��ة يف كنف 
ال�سحية  ال���روت���وك���ولت  اح����رتام 
لكل  ال�سحة  وزارة  ت�سبطها  التي 

قطاع«.
ال�سلطة  “خرق  ا�سماه  ما  واأدان     

القائمة مبداأ امل�ساواة بني املواطنني 
املنظمات  ل��ب��ع�����س  ال�������س���م���اح  ع����ر 
رئي�س  م����ن  امل���ق���رب���ة  واجل���م���ع���ي���ات 
بالتنقل بني اجلهات وعقد  الدولة 
اجتماعات وجامعات �سيفية واإحياء 
ذكريات وطنية وجهوية بكل حرية 
اخليام  بن�سب  ال�سماح  ع��ن  ف�سال 
ال�سوارع  يف  ب��اع��ت�����س��ام��ات  ل��ل��ق��ي��ام 
لال�ستقواء  الرئي�س  ���س��ورة  ورف���ع 
اإ�سعار  “يتم  ان���ه  اىل  لف��ت��ا  بها” 
احل���زب ال��د���س��ت��وري احل��ر م��ن قبل 
املغلقة  الف�ساءات  اأ�سحاب  خمتلف 
ف�ساء  اأي  ت�سويغ  بتعذر  واملفتوحة 

موؤمتره  ل��ع��ق��د  م��ف��ت��وح  ول  م��غ��ل��ق 
انهاء  ي���ت���م  مل  ط���امل���ا  الن���ت���خ���اب���ي 
القا�سي  ال��رئ��ا���س��ي  الأم����ر  م��ف��ع��ول 
مب���ن���ع ال���ت���ج���م���ع���ات وال���ت���ظ���اه���رات 
اخلا�سة والعامة ومنع جتمع اأكرث 
من ثالثة اأ�سخا�س بالطريق العام 
وال�����س��اح��ات«.   وح���ّذر احل��زب “من 
النحراف بال�سلطة والنزلق نحو 
اإنهاء  يف  ال�سعب  مطالب  توظيف 
ح��ك��م ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإخ���وان���ي���ة ذات 
ا�ستهداف  ق�سد  بالإرهاب  العالقة 
واإخ��را���س �سوت  الوطنية  الأح���زاب 
لت�سويه  العنان  واإط���الق  املعار�سة 

لإلغاء  وال��دع��وة  ال�سيا�سي  العمل 
و�سرب  العام  امل�سهد  من  الأح���زاب 
خمالفة  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اأ���س�����س 
���س��ري��ح��ة مل��ن��ط��وق ال��ف�����س��ل 5 من 

املر�سوم املتعلق بتنظيم الأحزاب«.
   وعّر عن ا�ستعرابه من “تنقالت 
ال�سوارع  يف  اجل���م���ه���وري���ة  رئ��ي�����س 
ميدانية”  زي�����������ارات  وت���ن���ظ���ي���م���ه 
مالحظا انه “نتجت عنها جتمعات 
ملنطوق  خمالفة  يف  عفوية  �سعبية 
الأمر الرئا�سي القا�سي مبنع جتمع 
اأكرث من ثالثة اأ�سخا�س بالطريق 
�سعّيد  م��ذك��را  وال�ساحات”  ال��ع��ام 

“باأن اأبجديات اإر�ساء دولة القانون 
ال�سلطة  اح���رتام  تقت�سي  وال��ع��دل 
ت�����س��دره��ا خا�سة  ال��ت��ي  ال����ق����رارات 
ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم������ر ب����اإج����راءات 
ل  لكي  واحل��ق��وق  للحريات  مقيدة 
تتحول القرارات املذكورة اإىل �سيف 
م�سلط على املجتمع املدين والقوى 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة داخ���ل���ه وم��ط��ّي��ة للجم 

الأ�سوات احلرة«.
   وذّك���ر احل���زب ب��ان��ه “�سبق ل��ه ان 
لرئي�س  وج��ه��ه��ا  م��را���س��ل��ة  يف  دع����ا 
اجلمهورية ووزير ال�سحة بالنيابة 
اأغ�������س���ط�������س اجل������اري   2 ب����ت����اري����خ 
املتعلق  ال��رئ��ا���س��ي  الأم�����ر  مل��راج��ع��ة 
مب���ن���ع ال���ت���ج���م���ع���ات وال���ت���ظ���اه���رات 
اخلا�سة والعامة وطلب الرتخي�س 
امل���وؤمت���رات والأف�����راح  ق��اع��ات  بفتح 
للتظاهرات  املفتوحة  وال��ف�����س��اءات 
بروتوكول �سحي  اح��رتام  اإط��ار  يف 
وخا�سة  املخت�سة  اجلهات  ت�سبطه 
بعد تراجع عدد الإ�سابات بفريو�س 
19 وجت����اوز م��رح��ل��ة ذروة  ك��وف��ي��د 
امل����وج����ة ال����ت����ي م������رت ب���ه���ا ال���ب���الد 
يف  ال�سحي  اخلطر  ن�سبة  وتقل�س 
ح�سب  التلقيح  دائ���رة  تو�سيع  ظ��ل 
الوزير  الها�سمي  الدكتور  ت�سريح 
لبع�س   2021 اأغ�����س��ط�����س   4 يف 
ان  اىل  م�����س��ريا  الإعالم”  و���س��ائ��ل 
مع  تتفاعل  مل  ال��رئ��ا���س��ة  موؤ�س�سة 

املرا�سلة ».

لّوح بالت�ضعيد طبق ال�ضبل القانونية:

الد�صتوري احلّر يّتهم الرئا�صة بعرقلة موؤمتره النتخابي...!

فر�ضة اأم انقالب؟

 مراوغات الغنو�صي توؤجج خافات اإخوان تون�س
•• تون�س-وكاالت

را�سد  تون�س  يف  الإخ��وان��ي��ة  النه�سة  ح��رك��ة  رئي�س  ت��راج��ع 
الرئي�س  ق��رارات  ب�ساأن  ال�سابقة  ت�سريحاته  عن  الغنو�سي، 
قي�س �سعّيد، فو�سفها بالفر�سة املتاحة اأمام الإ�سالح بعدما 

اعترها “انقالبا” يف وقت �سابق.
وقال الغنو�سي يف ت�سريحات اأعقبت اجتماع متوتر لقيادات 
اإىل  الرئي�س  اإج��راءات  اأن نحول  “يجب علينا  اإنه  النه�سة، 
ف��ر���س��ة ل��الإ���س��الح، وي��ج��ب اأن ت��ك��ون م��رح��ل��ة م��ن مراحل 

التحول الدميقراطي«.
ووف����ق م��راق��ب��ني، ت��ب��دو ت�����س��ري��ح��ات ال��غ��ن��و���س��ي خم��ال��ف��ة ملا 
الذي  العام  ال�سورى  جمل�س  اجتماع  خ��الل  مناق�سته  متت 
زي��ادة حدة اخلالفات  اإىل  الأربعاء، مما �سيوؤدي  عقد م�ساء 
وال�سراع املحتدم داخل احلركة على مدار الأ�سابيع املا�سية، 

وارتفاع موجة النق�سامات.
الذي  الجتماع،  عقب  النه�سة  ق��ي��ادات  فعل  ردود  وعك�ست 
الكبرية  اخل���الف  ح��ال��ة  الآن،  ح��ت��ى  نتائجه  ع��ن  ي��ف��رج  مل 
والنق�سام حول الغنو�سي نف�سه، فيما دعت قيادات بارزة يف 
مقدمتها �سمري ديلو وعبد اللطيف املكي اإىل اإقالة الغنو�سي 
وحتمل النه�سة م�سوؤوليتها عن تدهور الأو�ساع القت�سادية 

وال�سيا�سية والجتماعية بالبالد.
ان�سحب  احلركة،  قيادات  بني  ال�سقاق  حجم  على  دليل  ويف 
اعرتا�سا  الجتماع  منت�سف  يف  النه�سة  ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد 
و�سفوها  اآليات  وا�ستخدام  من�سبه،  يف  الغنو�سي  بقاء  على 

ب�”الفا�سلة” يف التعاطي مع الأزمة الراهنة.
حركة  يف  القيادية  ق��ال��ت  الج��ت��م��اع،  م��ن  ان�سحابها  وع��ق��ب 
النه�سة ميينة الزغالمي، يف تدوينة على �سفحتها الر�سمية 
تتحمل  و”ل  زورا”،  ت�سهد   “ اإن��ه��ا  “في�سبوك”،  مب��وق��ع 
اإىل  اأي قرار ي�سدر منها، نتيجة �سيا�سة الهروب  م�سوؤولية 

الأمام وعدم النتباه خلطورة اللحظة التي متر بها احلركة 
والبالد«.

مناورة لك�ضب اأر�ضية للتفاو�س
الأحداث  اأن  نزار جليدي،  التون�سي  ال�سيا�سي  املحلل  ويرى 
املت�ساعدة يف تون�س على مدار الأيام القليلة املا�سية اأعادت 
اإىل قيادات النه�سة مواقف اخلالف القدمي ووقائع الغدر 
وقت  رج��ال��ه  ت��رك  ال���ذي  الغنو�سي،  ج��ان��ب  م��ن  التاريخية 
تاركا اجلميع يف  اإىل بريطانيا  الأزم��ة يف تون�س وفر هاربا 

ال�سجون عام 1987.
يوؤكد جليدي  نيوز عربية”،  “�سكاي  ويف حديث مع موقع 
عدة  م��ن��ذ  بالفعل  ال��ق��ائ��م  اخل���الف  ج���ددت  “الأحداث  اأن 
اإىل  م�سريا  اإخ��وان الداخل واخل��ارج يف تون�س”،  �سهور بني 
واحد  لأن��ه  الغنو�سي  يدعمون  ال��دويل  التنظيم  عنا�سر  اأن 
النه�سة  حركة  عنا�سر  لكن  للتنظيم،  املالية  احلوافز  من 

يرف�سون متاما ا�ستمراره يف رئا�ستها.
ع��روا عن غ�سبهم  قد  الداخل  قيادات  اأن  واأو�سح جليدي 
100 قيادي منهم  جتاه الغنو�سي، عندما طالبه اأكرث من 
اأ�سهر، فيما عرف با�سم   4 برملانيون بتقدمي ا�ستقالته قبل 
القيادات  اأب��رز  اأح��د  ت��راأ لطفي زيتون، وه��و  املئة، ثم  بيان 

داخل احلركة، من ن�ساطها.
ويقول املحلل التون�سي اأن الغنو�سي تنا�سى اأنه �سبب رئي�سي 
اأر�سية  اأج��ل ك�سب  وامل��ن��اورة من  لالأزمة، حم��اول التالعب 
للتفاو�س، خا�سة بعد ف�سله يف ح�سد املواطنني للتظاهر يف 

ال�سارع وتراجع �سعبيته اإىل حد غري م�سبوق.

غليان داخلي
وو���س��ط خ��الف��ات ح��ادة وح��ال��ة م��ن ال��ت��ج��اذب ب��ني قياداتها، 
ال�سورى  جمل�س  اجتماع  الإخوانية  النه�سة  حركة  عقدت 

ال���ع���ام، الأرب����ع����اء، ورغ����م ع���دم الإع�����الن ح��ت��ى الآن ع��ن اأي 
نتائج لالجتماع فاإن عا�سفة الن�سقاقات بداأت عقب نهاية 

الجتماع مبا�سرة.
بعد  املقبلة  الفرتة  خالل  التعامل  اآليات  الجتماع  وناق�س 
يوليو   25 يف  عنها  اأع��ل��ن  التي  التون�سي  الرئي�س  ق���رارات 
املا�سي، بتجميد عمل الرملان ورفع احل�سانة عن اأع�سائه، 
عنا�سر  مبالحقة  ق��رارات  من  تبعها  وما  احلكومة،  واإقالة 

الف�ساد وداعمي الإرهاب.
م�ساء  وال��رمل��ان،  النه�سة  حركة  رئي�س  الغنو�سي  وا�سطر 
الذي  احل��رك��ة،  �سورى  جمل�س  اجتماع  تاأجيل  اإىل  ال�سبت، 
ب�سبب  اأج��ل غري م�سمى،  اإىل  احل��زب  �سلطة يف  اأعلى  ميثل 
واملطالبات  التنظيم  ي�سهدها  ال��ت��ي  احل����ادة  الن��ق�����س��ام��ات 
اأجرته  داخلية  �سغوطا  لكن  الغنو�سي،  باإقالة  ال�سريحة 

على عقد الجتماع.
وقالت م�سادر من داخل احلركة اإن “الغنو�سي اأرجاأ الجتماع 
الذي كان مقررا ال�سبت قبل �ساعة فقط من موعد النعقاد 
وبع�س  ال�سبان  احل��زب  اأع�ساء  من  الع�سرات  اأن  علمه  بعد 

قياداته ومن بينهم برملانيون طالبوا الغنو�سي بال�ستقالة.

النه�ضة حما�ضرة
وبالتزامن مع غليان داخلي وح�سار �سيا�سي حلركة النه�سة، 
النوري  اأبرزهم حممد  ا�ستقالتهم،  قياداتها  قدم عدد من 
ال��ق��ي��ادي ب��احل��رك��ة وع�����س��و جمل�س ال�����س��ورى ال��ع��ام. وعلى 
عبدالكرمي  النه�سة  �سورى  جمل�س  رئي�س  اأج��ل  ذل��ك،  اإث��ر 
ال�سورى،  80 ع�سوا من  اإليها  دع��ا  التي  ال��دورة  ال��ه��اروين 

وفق ما ذكره موقع “موازييك” الإخباري التون�سي.
وطالب بيان �سادر عن عدد من �سباب حركة النه�سة، من 
بينهم نواب بالرملان، م�ساء اجلمعة، بحل املكتب التنفيذي 
يف  الأو���س��اع  ب��ت��ده��ور  والت�سبب  بالف�سل  لت��ه��ام��ه  للحركة 
ال�سعب  اأم��ام  م�سوؤوليته  الغنو�سي  بتحمل  وكذلك  ال��ب��الد، 

والعرتاف بالأخطاء واللتزام بامل�سار الت�سحيحي.
“تون�س  اإن  النواب،  بينهم عدد من  �سابا ومن   130 وق��ال 
متر مبنعطف تاريخي اأف�سى اإىل اتخاذ رئي�س اجلمهورية 
اإجراءات ا�ستثنائية، قوبلت برتحيب �سعبي كما اأثارت حتفظ 

جزء من النخبة ال�سيا�سية والقانونية«.
يخفى  ل  التي  احل��رج��ة،  الو�سعية  “هذه  اأن  البيان  وتابع 
على اأحد منا اأن حزبنا كان عن�سرا اأ�سا�سيا فيها، ت�سعنا اأمام 
كان  �سواء  منها،  اإىل خيارات موجعة ل مفر  امل��رور  حتمية 
ذلك من منطلق حتمل امل�سوؤولية وجتنب اأخطاء املا�سي، اأو 
ا�ستجابة لل�سغط ال�سعبي«.وطالب البيان جمل�س ال�سورى 
للحزب  التنفيذي  املكتب  وحل  م�سوؤوليته  بتحمل  الوطني 
اأزم��ة ق��ادرة على التعاطي مع الو�سعية  فورا وتكليف خلية 
احلادة التي تعي�سها تون�س لتاأمني العودة ال�سريعة لن�ساط 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��د���س��ت��وري��ة.وج��ددت اخل��الف��ات ح��ال��ة ال�سراع 
القدمية داخل احلزب على رئا�سة احلركة، ومن قبل حذر 
اأن  من  املكي،  اللطيف  عبد  الإخ��وان��ي��ة  احلركة  يف  القيادي 
تعنت الغنو�سي ب�ساأن متديد وليته، هو ال�سيناريو الوحيد 

الذي �سيوؤدي اإىل زيادة الن�سقاق الداخلي.

اإندوني�صيا والوليات املتحدة 
جتريان مناورات م�صرتكة 

•• جاكرتا-اأ ف ب

ي�سارك اآلف اجلنود من اإندوني�سيا والوليات املتحدة يف 
مناورات ع�سكرية م�سرتكة ت�ستمر ملدة اأ�سبوعني و�سفت 
واملناورات  البلدين.  بني  الإط��الق  على  الأ�سخم  باأنها 
التي بداأت يف الأول من اآب/اأغ�سط�س وت�ستمر حتى 14 
منه جتري يف مواقع ثالثة هي �سومطرة وكاليمانتان 
عن  الدفاع  ا�سرتاتيجية  ح��ول  وتتمحور  و�سولويزي، 

اجلزر، وفق وزارة الدفاع الندوني�سية.
2،100 جندي  اأك��رث من  اأن  ال��وزارة يف بيان  واأ�سافت 
ي�����س��ارك��ون يف  اأم���ريك���ي  ان��دون��ي�����س��ي و1،500 ج��ن��دي 
عام  منذ  �سنويا  جت��ري  التي  غارودا”  “درع  م��ن��اورات 
اأواخر  و�سلوا  قد  الأمريكيون  اجلنود  وك��ان   .2009
كبريا  تف�سيا  �سهدت  التي  اندوني�سيا  اىل  متوز/يوليو 

لفريو�س كورونا.
وقال رئي�س اأركان اجلي�س الندوني�سي اأنديكا بريكا�سا 

البلدين  املناورات تهدف اىل حت�سني العالقات بني  اإن 
ورفع م�ستوى مهارات جي�سيهما.

قادة  غ�����ارودا  درع  م���ن���اورات  ت��ع��د  اأن  “ناأمل  واأ����س���اف 
باملهنية  يتمتعون  الن��دون��ي�����س��ي  للجي�س  م�ستقبليني 

ويلتزمون باملعايري الدولية«.
وتركز الوليات املتحدة على تعزيز وجودها يف منطقة 
مع  احللفاء  ج��ذب  على  والعمل  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�سيا 

احتدام املناف�سة مع ال�سني.
القوية  الأمنية  اندوني�سيا  عالقات  من  الرغم  وعلى 
م��ع وا�سنطن، ال ان��ه��ا اأظ��ه��رت رغ��ب��ة ب��اإق��ام��ة ن��وع من 
التوازن يف عالقتها مع الوليات املتحدة من جهة ومع 
ال�سني التي تعد �سريكها القت�سادي الرئي�سي من جهة 

اأخرى.
الأمريكي  الرئي�س  نائبة  ت���زور  اأن  اأي�����س��ا  امل��ق��رر  وم��ن 
هذا  لح��ق  وق��ت  يف  وفيتنام  �سنغافورة  هاري�س  ك��ام��ال 

ال�سهر.

حترك لبناين لتقدمي �صكوى ملجل�س الأمن بعد الق�صف الإ�صرائيلي
•• بريوت-وكاالت

طلب رئي�س حكومة ت�سريف الأعمال يف لبنان، ح�سان دياب، من 
وزيرة اخلارجية زينة عكر، الإيعاز اإىل مندوبة لبنان لدى الأمم 
املتحدة ال�سفرية اأمل مدللي، لتقدمي �سكوى عاجلة اإىل جمل�س 

الأمن الدويل ب�ساأن الق�سف الإ�سرائيلي على لبنان.
وجاء يف البيان ال�سادر عن دياب، اأن الق�سف الإ�سرائيلي باملدفعية 

والطائرات، انتهاك لل�سيادة اللبنانية، وخرقا للقرار 1701.
واأ�ساف البيان اأن اإ�سرائيل: “تذرعت ب�سقوط �سواريخ م�سبوهة 
اللبنانية  الأرا�سي  فل�سطني من  �سمال  على  والتوقيت  الأه��داف 

ومل تتبناها اأي جهة«.

تهديدا كبريا  ي�سكل  واخل��ط��ري  اجل��دي��د  ال��ع��دوان  “هذا  وت��اب��ع: 
اخلروقات  من  �سل�سلة  بعد  اجلنوبية،  لبنان  ح��دود  على  للهدوء 
اللبنانية  الأج����واء  وا���س��ت��خ��دام  اللبنانية  لل�سيادة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
املتحدة  الأمم  “اأدعو  ب��ال��ق��ول:  ���س��وري��ا«.واخ��ت��ت��م  على  ل��ل��ع��دوان 
وجمل�س الأمن الدويل اإىل ردع اإ�سرائيل لوقف انتهاكاتها املتكررة 
لل�سيادة اللبنانية، لأن هذه النتهاكات باتت تهدد القرار 1701 
قال  اأخ���رى،  جهة  2006«.ومن  ال��ع��ام  منذ  القائم  وال�ستقرار 
ل�سالحها  اإ�سرائيل  ا�ستخدام  اإن  ع��ون  مي�سال  اللبناين  الرئي�س 
اجلوي يف ا�ستهداف قرى لبنانية “يوؤ�سر اإىل وجود نوايا عدوانية 
ت�سعيدية تتزامن مع التهديدات املتوا�سلة �سد لبنان و�سيادته«.
جمل�س  لقرار  وخطري  فا�سح  ب�”انتهاك  ح�سل  ما  عون  وو�سف 

الأم����ن رق���م 1701، وت��ه��دي��د م��ب��ا���س��ر ل��الأم��ن وال���س��ت��ق��رار يف 
اجلنوب” اللبناين.ووجهت الطائرات الإ�سرائيلية يف وقت متاأخر 
اإن��ه��ا م��واق��ع اإطالق  م��ن ليل الأرب���ع���اء، ���س��رب��ات مل��ا ق��ال اجلي�س 
�سواريخ يف جنوب لبنان، ردا على اإطالق �ساروخني من الأرا�سي 

اللبنانية �سوب اإ�سرائيل يف وقت �سابق من الأربعاء.
املدفعية،  بنريان  ال�ساروخني  اإط��الق  على  ردت  اإ�سرائيل  وكانت 
و���س��ط ت��وت��ر اإق��ل��ي��م��ي م��ت��زاي��د م���رده م��زاع��م ع��ن ه��ج��وم اإي���راين 
جهة  اأي  تعلن  امل��ا���س��ي.ومل  الأ�سبوع  اخلليج  يف  نفط  ناقلة  على 
منطقة  من  انطلقت  التي  ال�ساروخية،  ال�سربة  عن  م�سوؤوليتها 
بجنوب لبنان ي�سيطر عليها حزب اهلل املدعوم من اإيران، كما مل 

ي�سقط �سحايا.

اأُطلقت  “يف وقت �سابق اليوم،  وقال احلي�س الإ�سرائيلي يف بيان: 
�سواريخ من لبنان على اأرا�سي اإ�سرائيل. وردا على ذلك، ا�ستهدفت 
الطائرات املقاتلة مواقع الإطالق والبنية التحتية امل�ستخدمة يف 

الإرهاب بلبنان التي اأُطلقت منها ال�سواريخ«.
واأ�ساف اأنه “اأ�ساب هدفا اآخر يف املنطقة كان فيما م�سى م�سدرا 
اإن  ال��ت��اب��ع حل��زب اهلل  امل��ن��ار  ال�����س��واري��خ«.وق��ال تلفزيون  ل��ن��ريان 
خراج  يف  الدم�سقية  منطقة  ا�ستهدفت  الإ�سرائيلية  “الطائرات 
بلدة املحمودية جنوبي لبنان«.واحلدود هادئة اإىل حد بعيد منذ 
�سبق  لكن  اهلل،  ح��زب  �سد   2006 ع��ام  ح��رب��ا  اإ���س��رائ��ي��ل  خا�ست 
على  ���س��واري��خ  لبنان  يف  �سغرية  فل�سطينية  ف�سائل  اأطلقت  اأن 

اإ�سرائيل، ومنها �ساروخان يف يوليو املا�سي.

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي*

اأندرو  ن��ي��وي��ورك  ح��اك��م  مبنعطفات  اهتممت  لقد 
كومو لبع�س الوقت. واإذا كنت قلًقا، يف �سهر مار�س، 
مل  التي  الأمريكية  الإع��الم  و�سائل  معاملة  ب�ساأن 
اأو مهمة مب��ا يكفي -ف��م��اذا عن  ت��ب��ُد يل حم��اي��دة 
ي��روج لأخيه من جمثمه  ال��ذي كان  كري�س كومو، 
اأن  اإىل  اأ�سرت يف فراير   - اإن؟  اإن  �سي  �سبكة  على 
املحافظ قد يواجه اإجراءات عزل.   التقرير الذي 
العامة للدولة لتي�سيا جيم�س يوم  املدعية  قدمته 
اأول اأول اأم�س الثالثاء يدينه، واأ�سبح و�سع كومو 
ل��ل��دف��اع ع��ن��ه، واأول��ئ��ك الذين  ق��اب��ل  بب�ساطة غ��ري 
بالتنحي،  مطالبته  يف  ب��اي��دن،  ج��و  مثل  ت����رددوا، 

اتخذوا هذه اخلطوة الآن.
الآن  وه��و  حتفه،  اىل  بنف�سه  ك��وم��و  م�سى  لقد     

وحيد يف ركنه.
ال���ت���ي ح�����اول بيعها  ل��ل��غ��اي��ة   احل���ج���ة ال�����س��ع��ي��ف��ة 
ومدى  خ��ط��ورة  م�ستوى  اإىل  ت��رق��ى  ل  للناخبني، 

�سحة احلقائق الواردة يف التقرير ال�ستق�سائي. 
ك�سيا�سي  نف�سه  باإمكان احلاكم تقدمي  يعد      مل 
اجل  م��ن  يكافح  اآخ���ر  م��ن جيل  ورج���ل  “حملي”، 
التقدير  اأو  امل����ودة  اإي���ج���اد ط���رق ج��دي��دة لإظ���ه���ار 

لأع�ساء فريقه اأو ملمثلي الدولة.
رة حول كومو �سامة، وكثريات     بيئة العمل املُ�سَوّ
ا�ستخدام  اإ�ساءة  اأو  التنمر،  ي�ستكني من مزيج من 
غري  اجلن�سي  اللم�س  اأو  ال��ت��ح��ر���س،  اأو  ال�سلطة، 

املرغوب فيه. 
الثقافة  اأو  احل����اك����م  ع���م���ر  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  وب���غ�������س 
املوظفة  ب��ل��وزة  حت��ت  ي���ده  و���س��ع  ف���اإن  ال�سيا�سية، 
مقبولة.  مم��ار���س��ة  اأب����ًدا  يكن  مل  نهدها  وحت�س�س 
ماأخوذ  �سيء  وك��اأن��ه م�سهد  يبدو  ذل��ك،  وب��دل من 

مبا�سرة من امل�سل�سل الأمريكي ماد مان.

و�سخ�سيته  ال��ع��ن��ي��ف  ب��غ�����س��ب��ه  ك���وم���و  ي�����س��ت��ه��ر     
ال�سيا�سة،  ع��امل  يف  الأع���داء  ينق�سه  ول  القا�سية، 
�سواء،  الدميقراطيني واجلمهوريني على حٍد  من 
لقد  �سقوطه.     الآن مب�ساهدة  �سيكتفون  والذين 
و�سل المر حد ان يطالب حليف، وحتى �سديق، 
مثل الرئي�س بايدن برحيله، وميكن ب�سهولة تخّيل 
يف  م�سكلة  اي  يجد  ل��ن  اخل�سوم  مع�سكر  ان  كيف 

ا�ستغالل املوقف.
   لكن ما يربكني قلياًل هو اأنه من بني املر�سحني 
اأن يخلفوا ال�سخ�س الذي كان ياأمل  الذين ميكن 
العامة  املدعية  جند  املقبل،  العام  رابعة  ولي��ة  يف 
جيم�س. وهكذا، يقدم لنا النظام الأمريكي اأحياًنا 
ه����ذه امل��ل��ف��ات ال��ت��ي ت��ع��ر���س م��زي��ًج��ا م���ن الأن�����واع 
ال��ت��ي جت��ع��ل م��ن امل��م��ك��ن ال�����س��ك يف ن��زاه��ة اللعبة 

الدميقراطية.
   ويف كل الح��وال، اأن��درو كومو معزول، ول خيار 
امامه ال ال�ستقالة، وعلى الأكرث، ميكنه حماولة 
اإكمال فرتة وليته، وهذا �سيعني متطيط ال�سريط 
الراأي،  ا�ستطالعات  حد.  اأق�سى  اإىل  البال�ستيكي 
اأك���رث و���س��وح��ا: م��ا فعله غري  ت��ك��ون  اأن  ل مي��ك��ن 

مقبول.
   يف حالة تفكري جاد، ل يجهل احلاكم اأنه يجري 
عا�سمة  ج��ان��ب  م��ن  ر�سمية  ات��ه��ام��ات  على  العمل 
م��ن احلزبني  امل�����س��رع��ني  اأن  اأو  األ���ب���اين،  ال���ولي���ة، 

ال�سيا�سيني �سيجتمعون حت�سباً لإجراء اإقالة.
   يقدم احلزب الدميقراطي، ول�سبب وجيه، نف�سه 
الفار�س يف ق�سية �سحايا التحر�س والعتداء. ومل 
يرتدد يف اإثارة العديد من املزاعم والتهامات �سد 
عقبة  كومو  ق�سية  اأ�سبحت  وق��د  ترامب،  دونالد 
حقيقية، ول جمال لزدواجية املعايري يف ق�سيته. 
يجب اأن يذهب كومو، ويجب على الدميقراطيني 

الإ�سرار على حدوث ذلك عاجاًل ولي�س متاأخًرا.

كومو ل يرتك اأي خيار للدميقراطين...!

*اأ�ضتاذ تاريخ, وحما�ضر, ومعلق �ضيا�ضي كندي خمت�س يف ال�ضيا�ضة والتاريخ الأمريكيني
ترجمة خرية ال�ضيباين

عبري مو�سي غا�سبة
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•• راأ�س اخليمة-وام: 

قال �سعادة منذر حممد بن �سكر الزعابي 
م��دي��ر ع����ام دائ�����رة ب��ل��دي��ة راأ������س اخليمة 
ي��ع��ت��ر من  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ق���ط���اع  اإن 
القطاعات احليوية ذات الأهمية يف بلدية 
راأ�س اخليمة وفق روؤية وتوجيهات �ساحب 
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
راأ�س اخليمة  ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
ومتابعة �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن 

�سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة.
ال��زع��اب��ي يف ح����وار خ��ا���س لوكالة  ول��ف��ت 
اأنباء الإمارات “وام” اإىل اأن دائرة بلدية 
املناطق  بتخطيط  ت��ق��وم  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
“ال�سكنية وال�سناعية والزراعية” ح�سب 
ب�سبكة  وتزويدها  لالإمارة  العام  املخطط 
الرئي�سية  بالطرق  وربطها  داخلية  طرق 
ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني امل��ن��اط��ق داخ���ل الإم����ارة 
مع الإمارات الأخرى مع �سمان تزويدها 
�سبكات  م��ن  واخل���دم���ات  امل��راف��ق  بجميع 
ال�سحي  ال�سرف  و�سبكات  والكهرباء  املاء 
مياه  و�سبكات  الأم��ط��ار  م��ي��اه  وت�سريف 
اإىل  اإ�سافة  الت�����س��الت  و�سبكات  ال�سرب 
مم���رات امل�����س��اة وم��واق��ف ال�����س��ي��ارات، كما 

تعمل على اإدارة عمليات التن�سيق واملتابعة 
احل��ث��ي��ث��ة مل�����س��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة مع 
اجلهات الداخلية والحتادية مبا ي�سمن 
الن��ت��ه��اء م��ن الأع���م���ال ح�����س��ب اجل����داول 

الزمنية املعتمدة.
�سوطا  قطعت  البلدية  دائ���رة  اإىل  واأ���س��ار 
وال�ستمرار  وت��ط��وي��ر  تاأ�سي�س  يف  ك��ب��ريا 
من  ب��الإم��ارة  التحتية  البنية  حت�سني  يف 
ت���ت���واءم م���ع الروؤية  اإن�����س��اء ط���رق  خ���الل 
على  احل��ر���س  يف  للدولة  الإ�سرتاتيجية 
اإ�سافة  ال��ط��رق  م��رت��ادي  و�سالمة  �سحة 
احلرارة  �سدة  من  تقلل  ط��رق  اإن�ساء  اإىل 
واإدارة  واإن�ساء  البيئية  ال�ستدامة  وتعزز 
وت�����س��غ��ي��ل وت��ط��وي��ر ���س��ب��ك��ة ط���رق ت�سمن 
باإنارة  ال��ك��ف��اءة واجل�����ودة وت��ك��ون م����زودة 
م�����س��ت��دام��ة مم��ا ي��دع��م ت��وج��ه��ات الدولة 

بال�ستعداد للخم�سني �سنة املقبلة.
ونوه الزعابي اإىل اأن الدائرة حققت على 
مدار ال�سنوات املا�سية وبدعم من القيادة 
الر�سيدة وبالتعاون مع اجلهات الحتادية 
اإجنازات يف �ستى جمالت البنية التحتية 
وت�سميم  املتكامل  التخطيط  خ��الل  من 
املوا�سفات  ح�سب  للنقل  التحتية  البنية 
وامل��ق��اي��ي�����س وب��ن��اء ع��ل��ى درا����س���ات معمقة 

والوقوف  ال���ط���رق  ت��ط��وي��ر  ي�����س��م��ن  مب���ا 
خدمة  يف  ودوره�����ا  فاعليتها  م���دى  ع��ل��ى 
املدن  بني  تنقلهم  وت�سهيل  م�ستخدميها 
الرئي�سية ومتابعة وت�سهيل تنفيذ الطرق 
اإمارة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الرئي�سية  الحت��ادي��ة 
راأ���س اخليمة ب��الإم��ارات الأخ��رى وتربط 
البع�س  ببع�سها  الإم����ارة  داخ���ل  امل��ن��اط��ق 
قطار  وم�������س���روع  ال�����دائ�����ري  “الطريق 
الحتاد” ومتابعة وت�سهيل تنفيذ الطرق 
التابعة لالإمارات الأخرى والإمارة �سمن 
حدود اإمارة راأ�س اخليمة “طريق ال�سارقة 
اجل�سور  ���س��ب��ك��ة  وت���ط���وي���ر  خورفكان” 
واملحلية  الحتادية  الطرق  على  والأنفاق 
مما ي�سهل احلركة املرورية على م�ستوى 
�سمل  مبنطقة  املعدين  “اجل�سر  الإم���ارة 
واحلائز على رقم جيني�س القيا�سي كاأكر 

ج�سر فولذي قو�سي«.
و�سلط مدير عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
البلدية  بها  التي تقوم  املهام  ال�سوء على 
وم��ن��ه��ا ت��ط��وي��ر ع���دد م��ن ال��ط��رق املفردة 
لت�سبح مزدوجة تدريجيا وح�سب احلاجة 
بناء على م�ستوى وكثافة احلركة املرورية 
من  تتفرع  التي  الثانوية  الطرق  وتنفيذ 
النواحي  وت��خ��دم خم��ت��ل��ف  ال��ط��رق  ه���ذه 

امل��اأه��ول��ة وت��ط��وي��ر ك��ف��اءة ال��ط��رق واإع���ادة 
بالإمارة  الطرق  �سبكة  عالمات  تخطيط 
وحت�����س��ني ج��وان��ب ال�����س��الم��ة امل���روري���ة يف 
اأداء  م��وؤ���س��ر  تقدما يف  ال��ط��رق مم��ا حقق 
النقل  نظام  وتاأ�سي�س  امل��روري��ة  ال�سالمة 
ال��ع��ام داخ��ل الإم����ارة م��ن خ��الل ال�سراكة 
مع اجلهات املخت�سة ومبا ي�سمن توفري 
موا�سالت عامة ل�سكان الإمارة “املرحلة 
الأوىل من م�سروع النقل العام” وتزويد 
باللوحات  الإم����ارة  م�ستوى  على  ال��ط��رق 
يحتاجها  ال���ت���ي  والإر�����س����ادي����ة  امل����روري����ة 
م�ستخدمو الطرق وتقييم الو�سع احلايل 
ال�سريعة  الطرق  على  اخلدمية  للمرافق 
حت�سينها  و���س��ب��ل  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  وحت���دي���د 
وو�سع الت�سور الالزم لتوفري ا�سرتاحات 
واإنارة  لل�ساحنات  ال�سريعة  ال��ط��رق  على 
الطرق بالإمارة با�ستخدام م�سابيح اإنارة 
اإنارة  وبقدرة  للطاقة  وموفرة  م�ستدامة 
ع��ال��ي��ة.واأو���س��ح ال��زع��اب��ي اأن دائ���رة بلدية 
مع  بالتعاون  حاليا  تعكف  اخليمة  راأ����س 
تنفيذ  على  واملحلية  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات 
ع���دة م�����س��اري��ع ح��ي��وي��ة يف الإم������ارة فيما 
يتعلق بت�سريف مياه الأمطار من خالل 
اإن�ساء وتطوير و�سيانة ال�سدود واخلزانات 

املائية ل�ستيعاب مياه الأمطار “�سد وادي 
نقب” وحتويل جم��اري الأودي��ة اجلبلية 
ال�سكنية من خالل تخطيط  املناطق  عن 
وتطوير  ج��دي��دة  مائية  ت�سريف  ق��ن��وات 
“قناة  القائمة  املائية  الت�سريف  ق��ن��وات 
عبارات  و�سيانة  واإن�ساء  املائية”  الرم�س 
بهدف  اجلبلية  باملناطق  امل��ي��اه  ت�سريف 
الطرق  و�سبكة  الأه����ايل  م�ساكن  ت��اأم��ني 
ال�ستاء  ف�سل  خ��الل  الأودي���ة  جريان  من 
الطرق  جوانب  وحماية  الطرق  و�سيانة 
وتنفيذ  اخليمة  راأ���س  مناطق  خمتلف  يف 
�سبكات ت�سريف مياه الأمطار “كورني�س 
املتعلقة  امل�����س��اري��ع  ودرا����س���ة  القوا�سم” 

بتحلية مياه البحر.
ون����وه اإىل اأن����ه م���ن خ���الل ال�����س��راك��ة مع 
اجلهات الحتادية واملحلية املخت�سة عملت 
قطاع  تطوير  على  اخليمة  راأ����س  بلدية 
اخلدمات بالإمارة من خالل تزويد قدرة 
اأغلب  يغطي  ب�سكل  الكهربائية  ال�سبكة 
الإمارة  اأنحاء  جميع  يف  املاأهولة  املناطق 
واإعادة تاأهيل �سبكة توزيع املياه وتو�سيعها 
من خالل اإن�ساء خزانات مياه جديدة على 
اخلريجة”  “منطقة  الإم�����ارة  م�����س��ت��وى 
ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  واإن�ساء  وتو�سيع 

ملياه  واإن�����س��اء حم��ط��ات معاجلة  ب���الإم���ارة 
باأعمال  وا�ستخدامها  ال�سحي  ال�سرف 
الت�سالت  �سبكات  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز  ال���ري 
ال�سوئية  الأل��ي��اف  �سبكات  ن�سر  وت�سهيل 
احل�سرية  ب��امل��ن��اط��ق  امل����ن����ازل  لإي�������س���ال 
لالت�سالت  ق��وي��ة  حتتية  بنية  لتطوير 
ن�سبة  وزي��ادة  الرقمي  التحول  من  ت�سرع 
التغطية يف املدن وخارجها وحت�سني جودة 
الت�سال للو�سول اإىل تغطية اأكر ن�سبة 
الكثافة  ذات  امل���دن  يف  امل��ن��ازل  م��ن  ممكنة 

ال�سكانية العالية واملناطق الأخرى.
واأكد مدير عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
نظام  م�����س��روع  اإجن���از  على  العمل  اأن���ه مت 
ال��ع��ن��ون��ة والإر����س���اد امل��ك��اين لإم����ارة راأ�س 
اخليمة حيث ي�ساهم هذا النظام يف ت�سهيل 
اأف���راد  ل��ك��اف��ة  امل��ك��اين  عملية ال���س��ت��دلل 
املطلوب  ال��ع��ن��وان  اإىل  للو�سول  املجتمع 
والذي يتكون من رقم املبنى وا�سم ال�سارع 
كانت  حيث  م��ك��اين  ورق���م  املنطقة  وا���س��م 
ومازال   2020 مار�س  يف  امل�سروع  بداية 
الق�سائم  وت�سمية  برتقيم  قائما  العمل 
التي  احل��دي��ث��ة  املخططات  يف  وال�����س��وارع 
املرحلة الأوىل من  اأو ت�سمى يف  مل ترقم 

امل�سروع .

والإر�ساد  ال��ع��ن��ون��ة  ن��ظ��ام  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
من  ك��ث��رية  منافع  بتوفري  ي�سهم  امل��ك��اين 
حلالت  ال���س��ت��ج��اب��ة  زم���ن  حت�سني  بينها 
والإطفاء  الإ�سعاف  عمليات  يف  ال��ط��وارئ 
ال�����س��رط��ي��ة يف م��ع��رف��ة دقة  واخل����دم����ات 
ال��ع��ن��وان خ��الل احل���الت ال��ط��ارئ��ة ويقلل 
باخلدمات  اخل����ا�����س  ال���ت���و����س���ي���ل  زم�����ن 
العنوان  نظام  يعمل  واأي�����س��ا  اللوج�ستية 
على متكني العديد من اجلهات احلكومية 

يف تقدمي خدماتها.

مدير عام بلدية راأ�س اخليمة: قطاع البنية التحتية يحظى باهتمام القيادة الر�صيدة

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�س  1.5
•• دبي -وام:

بلغت قيمة الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي 
1.5 مليار  اأك���رث م��ن  اأم�����س  والأم�����الك يف دب���ي 
درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 243 مبايعة 
بقيمة 600.75 مليون درهم منها 12 مبايعة 
و231  دره��م  مليون   94.23 بقيمة  لالأرا�سي 
506.52 مليون  بقيمة  والفلل  لل�سقق  مبايعة 

درهم .
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 40 مليون 
درهم يف منطقة مدينة دبي املالحية تليها مبايعة 

بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ 
حممد بن را�سد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون 
درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد 

.
من  امل��ن��اط��ق  الثالثة  احلبية  منطقة  وت�����س��درت 
3 مبايعات بقيمة  اإذ �سجلت  حيث عدد املبايعات 
ال�سيخ  حدائق  منطقة  وتلتها  دره��م  ماليني   6
حممد بن را�سد بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 37 
الرابعة  جنوب  الر�ساء  يف  وثالثة  دره��م  مليون 

بت�سجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت 

دره����م يف منطقة  م��ل��ي��ون   29 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة 
مبايعة  تلتها  املبايعات  ك��اأه��م  ال��ت��ج��اري  اخلليج 
ب��رج خليفة  دره��م يف منطقة  19 مليون  بقيمة 
واأخ������ريا م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 16 م��ل��ي��ون دره����م يف 

منطقة املركا�س .
وت�������س���درت م��ن��ط��ق��ة م��ر���س��ى دب����ي امل���ن���اط���ق من 
�سجلت  اإذ  وال��ف��ل��ل  ال�سقق  م��ب��اي��ع��ات  ع���دد  ح��ي��ث 
وتلتها  دره���م  مليون   127 بقيمة  مبايعة   39
بت�سجيلها  ال���راب���ع���ة  ج��ن��وب  ال���ر����س���اء  م��ن��ط��ق��ة 
يف  وثالثة  دره��م  مليون   14 بقيمة  مبايعة   21
بقيمة  مبايعة   19 بت�سجيلها  التجاري  اخلليج 

الرهون قيمة قدرها  درهم.و�سجلت  53 مليون 
705 ماليني درهم منها 13 رهن اأرا�س بقيمة 
و�سقق  ف��ل��ل  ره���ن  و68  دره���م  م��ل��ي��ون   40.36
يف  اأهمها  وك��ان  دره��م  مليون   664.63 بقيمة 
 303 بقيمة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز  منطقة 
م��الي��ني دره����م واأخ�����رى يف م��ن��ط��ق��ة ب���ور �سعيد 
بقيمة 194 مليون درهم.اأما الهبات فقد �سهدت 
ت�سجيل 8 هبات بقيمة 236.63 مليون درهم 
 188 بقيمة  دب��ي  اأهمها يف منطقة مر�سى  ك��ان 
مليون درهم واأخ��رى يف منطقة الر�ساء جنوب 

الرابعة بقيمة 37 مليون درهم.

••دبي - وام:

بلغت قيمة الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك 
7 مليارات درهم  يف دبي خالل الأ�سبوع احلايل اأكرث من 
بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   1174 ت�سجيل  ال���دائ���رة  ���س��ه��دت  ح��ي��ث 
بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   91 منها  دره��م  مليار   3.25
1083 مبايعة لل�سقق والفلل  715.83 مليون درهم و 
بقيمة 2.53 مليار درهم .وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي 
تليها  الأول  معي�سم  منطقة  يف  دره��م  مليون   62 بقيمة 
دبي  مدينة  منطقة  يف  دره��م  مليون   40 بقيمة  مبايعة 
املالحية تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم يف منطقة 

الثنية الرابعة .
املناطق  ال�سيخ حممد بن را�سد  وت�سدرت منطقة حدائق 
من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 18 مبايعة بقيمة 276 
مليون درهم وتلتها منطقة جمريا الأوىل بت�سجيلها 15 
ال�سبا  ن��د  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  مليون   153 بقيمة  مبايعة 
درهم  مليون   32 بقيمة  مبايعة   11 بت�سجيلها  الأوىل 
.وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة 

كاأهم  ال��راب��ع��ة  الثنية  مبنطقة  دره���م  مليون   45 بقيمة 
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم يف منطقة 
يف  دره���م  مليون   29 بقيمة  مبايعة  واأخ���ريا  خليفة  ب��رج 

منطقة اخلليج التجاري .
وت�����س��درت منطقة م��ر���س��ى دب���ي امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث عدد 
بقيمة  مبايعة   179 �سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق  مبايعات 
513 مليون درهم وتلتها منطقة الر�ساء جنوب الرابعة 
بت�سجيلها 108 مبايعات بقيمة 81 مليون درهم وثالثة 
يف برج خليفة بت�سجيلها 90 مبايعة بقيمة 301 مليون 
درهم  مليار   3.56 قدرها  قيمة  الرهون  .و�سجلت  دره��م 
و321  دره���م  مليار   1.6 بقيمة  اأرا�����س  ره��ن   51 منها 
رهن فلل و�سقق بقيمة 1.96 مليار درهم وكان اأهمها يف 
منطقة نخلة جمريا بقيمة 942 مليون درهم واأخرى يف 

درهم. ماليني  منطقة اخلليج التجاري بقيمة 305 
اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 35 هبة بقيمة 269.83 
مليون درهم كان اأهمها مبنطقة مر�سى دبي بقيمة 190 
الرابعة  جنوب  الر�ساء  منطقة  يف  واأخ��رى  دره��م  مليون 

بقيمة 38 مليون درهم .

•• لندن-اأ ف ب:

بريطانيا  املركزي يف  البنك  توّقع 
اأن ي�ستمر معدل الت�سخم ال�سنوي 
بالرتفاع، مع اإعادة فتح القت�ساد 
كوفيد- وب���اء  ج���راء  ت�سرر  ال���ذي 

19، لكنه حافظ على �سعر فائدة 
منخف�س قيا�سي وخطط التحفيز 

الطارئة.
ن�سبة  اأّن  اىل  ال��ت��وق��ع��ات  وت�����س��ري 
املئة،  يف   4 اإىل  �ست�سل  الت�سخم 
ما  ح���ال���ي���اً،  امل��ئ��ة  2،5 يف  م��ق��اب��ل 
يزيد املخاوف من اأن يجر ارتفاع 
البنوك  ال���ع���امل  ح����ول  الأ����س���ع���ار 
الفائدة،  اأ�سعار  رفع  على  املركزية 
يف وق��ت اأق��رب مما هو متوقع، ما 

�سيعيق بدوره انعا�س القت�ساد.
امل�سرف  اأبقى  دوري،  اجتماع  اإث��ر 
الفائدة  �سعر  الريطاين  املركزي 
ع��ن��د اأدن�����ى م�����س��ت��وى ل��ه��ا 0،1 يف 

املئة.
وتوّقع اأن “يرتفع الت�سخم موؤقتاً 
يف الأج���ل ال��ق��ري��ب، اإىل اأرب��ع��ة يف 
اإىل حد  ٌيعزى  ما  وه��و   )...( املئة 
الطاقة  اأ�سعار  يف  للتطورات  كبري 

وغريها من ال�سلع«.
بعد ذلك، يتوقع امل�سرف املركزي 
اإىل  الت�سخم  معدل  ينخف�س  اأن 

الهدف املحدد ب2 يف املائة.
و�سّجل موؤ�سر اأ�سعار ال�ستهالك يف 
بريطانيا 2،5 يف املئة يف حزيران/

ي��ون��ي��و م��ع رف���ع احل��ك��وم��ة بقيادة 

جون�سون  بوري�س  ال����وزراء  رئي�س 
القيود املفرو�سة جراء كورونا.

تدابري  غالبية  بريطانيا  ورف��ع��ت 
الإغالق العام، ما مّكن اقت�سادها 
رغم  التعايف،  يف  قدماً  امل�سي  من 
ال�سريع  ال��ت��ف�����س��ي  م���ن  امل���خ���اوف 

للمتحورة دلتا.
امل�سرف  ح���اك���م  م����ن  وب���ت���وج���ي���ه 
امل���رك���زي، ق���رر ب��ن��ك ان��ك��ل��رتا عدم 
التي  ال�����س��ي��ول��ة  ك��م��ي��ة  ت��ق��ل��ي�����س 
حتفيز  اأج���ل  م��ن  بكثافة  ي�سخها 

القت�ساد.
اآذار/ يف  ال��وب��اء  تف�سي  ب��دء  ومنذ 

امل�سرف  خّف�س   ،2020 م��ار���س 
ن�سبة  اإىل  ال��ف��ائ��دة  �سعر  امل��رك��زي 

قيا�سية.
مليار   450 امل�����س��رف  �����س  وخ�����سّ
برنامج  اإط��ار  يف  ا�سرتليني  جنيه 
 ،2020 اآذار/م��ار���س  حتفيز منذ 
باإغالق  ال��ف��ريو���س  ت�����س��ّب��ب  ح���ني 

بريطانيا للمرة الأوىل.
املركزي  امل�سرف  �سّخ  ذل��ك،  قبل 
م����ئ����ات م����ل����ي����ارات اجل���ن���ي���ه���ات يف 
الق��ت�����س��اد ع��ل��ى م���دى ع��ق��د عقب 
الأزم����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 2008-
الحت����اد  م���ن  واخل�������روج   2009

الأوروبي.
حزمة  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  الآن،  ح��ت��ى 
مليار   895 ال���ط���ارئ  ال��ت��ح��ف��ي��ز 

جنيه ا�سرتليني.
وقال حمللون اإن امل�سرف املركزي 
�سي�سع يف اعتباره القفزة املتوقعة 
تنهي  اأن  ب��ع��د  ال��ب��ط��ال��ة  ن�سبة  يف 
احل���ك���وم���ة ال�����س��ه��ر امل���ق���ب���ل خطة 
اأبقت  ال���ت���ي  ال����وظ����ائ����ف  ح���م���اي���ة 
القطاع  يف  الريطانيني  ماليني 

اخلا�س خالل تف�سي الوباء.
وت��ت��ط��ل��ع الأ������س�����واق مل��ع��رف��ة متى 
�ستبداأ البنوك املركزية يف تقلي�س 

حزم التحفيز.

ارتفاع العجز التجاري الأمريكي 
اإىل م�صتوى قيا�صي يف يونيو 

•• وا�سنطن-رويرتز:

اإذ  ح��زي��ران  يونيو  يف  قيا�سي  م�ستوى  اإىل  الأم��ري��ك��ي  التجاري  العجز  ارت��ف��ع 
اأدت جهود ال�سركات لإعادة بناء املخزونات لتلبية الإنفاق ال�ستهالكي القوي 
العجز  اإن  اأم�س اخلمي�س  الأمريكية  التجارة  وزارة  الواردات.وقالت  زيادة  اإىل 
اأعلى  75.7 مليار دولر يف يونيو حزيران، وهو  6.7 باملئة اإىل  التجاري زاد 
اآراءهم توقعوا  م�ستوى له على الإطالق.وكان اقت�ساديون ا�ستطلعت رويرتز 
عجزا قدره 74.1 مليار دولر.وارتفعت واردات ال�سلع 1.8 باملئة اإىل 239.1 
باملئة   0.2 ال�سلع  ���س��ادرات  وزادت  اأي�سا.  قيا�سي  م�ستوى  وه��و  دولر،  مليار 
لت�سل اإىل 145.9 مليار دولر يف يونيو حزيران، وهو اأعلى م�ستوى لها على 

الإطالق.

تراجع طلبات اإعانة البطالة الأمريكية 
وت�صريح العمالة عند اأدنى م�صتوى يف 21 عاما 

•• وا�سنطن-رويرتز: 

انخف�س عدد الأمريكيني املتقدمني بطلبات جديدة للح�سول على اإعانة 
البطالة الأ�سبوع املا�سي، وتراجع ت�سريح العمالة اإىل اأدنى م�ستوى يف اأكرث 
ال�سركات مبوظفيها يف ظل  اإذ مت�سكت  يوليو مت��وز  21 عاما خ��الل  من 

نق�س العمالة.
البطالة  اإعانة  طلبات  اإن  اخلمي�س  ام�س  الأمريكية  العمل  وزارة  وقالت 
م�ستوى  اإىل  طلب  األ��ف   14 انخف�ست  الأوىل  للمرة  املقدمة  احلكومية 
 31 املنتهي يف  األفا لالأ�سبوع   385 معدل يف �سوء العوامل املو�سمية بلغ 
يوليو متوز.كان اقت�ساديون ا�ستطلعت رويرتز اآراءهم توقعوا 384 األف 

طلب يف اأحدث اأ�سبوع.

ت�صرفات الإمارات.. اإجنازات نوعية بطباعة ثاثية الأبعاد درهم  مليارات   7
عقارات دبي يف اأ�صبوع 

البنك املركزي يف بريطانيا يتوّقع ارتفاع 
الت�صخم ويبقي على خطط التحفيز 

•• اأبوظبي -وام:

تقنية  ا�ستخدام  يف  م�سبوقة  غ��ري  اإجن����ازات  الإم����ارات  حققت 
القطاعات  خمتلف  خل��دم��ة  وت�سخريها  الثالثية  الطباعة 
احليوية، موؤكدة عزمها على الو�سول لهدفها املن�سود بالتحول 

اإىل مركز عاملي رائد يف هذا املجال بحلول العام 2030.
وجنحت الإمارات يف تعزيز ح�سور تقنية الطباعة الثالثية يف 
اإجنازات  عر  ال�سحة،  مقدمتها  ويف  احلياة  مفا�سل  خمتلف 
نوعية مثل ت�سميم منوذج لقلب طفل مطبوع بتقنية الطباعة 
اأ�سهم يف ت�سهيل عملية عالجه من قبل فريق  ثالثية الأبعاد 
عن  ف�سال  الطبية،  خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف  متخ�س�س  طبي 
عام  يف  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة  حققتها  ال��ت��ي  الطبية  ال�سابقة 
اإنتاجهما عن  ب�ساقني �سناعيتني مت  بتزويد مواطن   2018
على  قدرته  لي�ستعيد  الأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة  تقنية  طريق 

احلركة بال�سكل الطبيعي.
التي  الأب��ع��اد  ثالثية  للطباعة  دب��ي  ا�سرتاتيجية  وت�ستهدف 
اأطلقت عام 2016 طباعة مناذج بديلة لأع�ساء ب�سرية مثل 
يف  �سرياميك  اأ�سنان  وطباعة  اإل��خ،  والدماغ..  والكلية،  القلب، 
20 دقيقة، واإنتاج الأطراف ال�سطناعية با�ستخدام  اأقل من 
درهم بحلول   400 اأقل من  بتكلفة  الثالثية  الطباعة  تقنية 

عام 2025.
وت��ع��د الإم������ارات م��ن اأوائ����ل دول ال��ع��امل ال��ت��ي و���س��ع��ت تقنية 
ال��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد ع��ل��ى خ���ط امل��واج��ه��ة م���ع فريو�س 
العديد  جن���اح  ب��ع��د  وذل���ك   ،?19 “كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
اأن��واع متطورة من  ابتكار  والبحثية يف  العلمية  املوؤ�س�سات  من 
وم�سحات  ال�سطناعية،  التنف�س  واأجهزة  الطبية،  الكمامات 
فح�س الفريو�س عر ا�ستخدام هذه التقنية الأمر الذي عزز 

من قدرتها على تلبية الطلب املتنامي على هذه الأدوات منذ 
بداية اجلائحة.

ويف يونيو املا�سي اأطلقت موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم 
اأول ور�سة متخ�س�سة يف ا�ستخدام الطباعة الثالثية لتطوير 
منتجات طبية تغطي احتياجات الطالب من اأ�سحاب الهمم، 
ل��ل��ع��الج وال��ت��اأه��ي��ل، وذلك  ال��الزم��ة  ال��دع��ام��ات الطبية  م��ث��ل 

مبجهود اأ�سحاب الهمم اأنف�سهم.
ومل تكتف تقنية الطباعة الثالثية يف دولة الإمارات بالدخول 
حيث  عمله،  ومكان  م�سكنه  اإىل  تعدته  بل  الإن�سان  ج�سم  اإىل 
�سهدت اإمارة دبي تد�سني “مكتب امل�ستقبل” اأول مبنى مطبوع 
د�سنت  فيما  ال��ع��امل،  يف  الأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة  بتكنولوجيا 
اإمارة ال�سارقة يف 2020 اأول منزل مت بناوؤه بتقنيات الطباعة 

ثالثية الأبعاد، بت�ساميم معمارية تراثية.
تنظيم  ب�����س��اأن   2021 ل�سنة   /24/ رق���م  ل��ل��م��ر���س��وم  ووف��ق��ا 
ا�ستخدام تقنّية الطباعة ثالثية الأبعاد يف اأعمال البناء يف اإمارة 
دبي، فاإن 25 باملئة من اإجمايل املباين التي �سيبداأ ت�سييدها يف 
بتقنية  �ستكون م�سنوعة  املر�سوم  باأحكام هذا  العمل  بعد  دبي 

الطباعة ثالثية الأبعاد بحلول عام 2030.
وعززت الطباعة الثالثية الأبعاد ح�سورها يف القطاع ال�سناعي 
بالدولة وذلك عر جمموعة من التفاقيات وال�سراكات التي 
من  العديد  مع  الوطنية  ال�سناعية  الكيانات  ك��رى  اأبرمتها 

ال�سركات العاملية املتخ�س�سة يف هذا املجال.
و�سهد �سهر فراير املا�سي توقيع اتفاقية تعاون بني �سندوق 
ملجل�س  ال�ستثماري  ال���ذراع  ال�سرتاتيجية  القطاعات  تنمية 
بهدف  تيتوميك  الأ�سرتالية  وال�سركة  القت�سادي  ال��ت��وازن 
تقييم اإمكانية تاأ�سي�س م�سروع م�سرتك بني الطرفني لإن�ساء 
الأبعاد  الطباعة ثالثية  ي�ستخدم تقنيات  خط ت�سنيع حملي 

تركز  ال�سناعي  ال��ن��ط��اق  منتجات  ع��ره��ا  وي��وف��ر  امل��ت��ق��دم��ة، 
اأ�سا�سي على �سناعات الطريان والدفاع والنفط والغاز  ب�سكل 

والتعدين يف الإمارات.
و�سركة  “�سيمن�س”  ���س��رك��ة  م���ن  ك���ل  اأع��ل��ن��ت   ،2018 ويف 
اأجزاء  �سناعة  يف  املتخ�س�سة  ال�سركة  للت�سنيع”،  “�سرتاتا 
املواد املركبة، و�سركة الحتاد للطريان،  هياكل الطائرات من 
الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن تعاونهما معاً لت�سنيع اأول 
الأجزاء الداخلية للطائرات يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا تنتج با�ستخدام الطباعة ثالثية الأبعاد.
ال��ط��ريان عر  ث��ورة يف �سناعة  اإح���داث  اإىل  ال�سراكة  وتهدف 
ال�ستفادة من تقنيات الطباعة ثالثية الأبعاد لتمكني �سركات 
�سناعة الطريان من حت�سني عملية ت�سميم اأجزاء الطائرات، 
اإنتاج  اأو  الطلب،  ح�سب  معقدة  اأج��زاء  ت�سنيع  يف  وم�ساعدتها 

قطع غيار لالأجزاء التي توقف اإنتاجها.
بقطاع  العاملة  ال�سركات  كرى  ل�ستقطاب  الإم��ارات  وت�سعى 
منا�سبة  ا�ستثمارية  بيئة  توفري  عر  الأبعاد  ثالثية  الطباعة 
تبلغ  اأن  ع  ُيتوقَّ حيث  القطاعات،  خمتلف  يف  واع��دة  وم�ساريع 
قيمة قطاع �سوق تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد على م�ستوى 

العامل، نحو 300 مليار دولر بحلول العام 2025.
وموؤخرا اعتمد املجل�س التنفيذي لإمارة دبي، اإن�ساء اأول منطقة 
متخ�س�سة ومتكاملة للطباعة ثالثية الأبعاد يف منطقة اإك�سبو 
اأمام  املجال  وامل�ستثمرين وتتيح  الأعمال  ت�ستهدف جذب رواد 

الباحثني لتطوير هذه التقنية حملياً وعاملياً.
وخمترات  واأك��ادمي��ي��ة  لالأبحاث  م��رك��زاً  املنطقة  و�ستت�سمن 
هذه  وتطوير  البحث  على  ت�ساعد  الأب��ع��اد  ثالثية  للطباعة 
ثالثية  للطباعة  م�سرعات  اإىل  اإ�سافة  وعاملياً  حملياً  التقنية 

الأبعاد.

الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولر
 بعد ت�صريحات من املركزي الأمريكي 

•• عوا�سم-رويرتز:

تعر�ست اأ�سعار الذهب ل�سغوط ام�س 
اخلمي�س بعد ت�سريحات من جمل�س 
الحتياطي الحتادي الأمريكي عززت 
ال��دولر، فيما يركز امل�ستثمرون الآن 
القطاعات  يف  الوظائف  بيانات  على 
موؤ�سرات  ل���س��ت��ق��اء  ال���زراع���ي���ة  غ���ري 
ب�ساأن تعايف �سوق العمل.ونزل الذهب 
باملئة   0.1 ال���ف���وري���ة  امل���ع���ام���الت  يف 
لالأوقية  دولر   1809.91 اإىل 
 0654 ال�ساعة  بحلول  )الأون�����س��ة( 
انخف�ست  بينما  جرينت�س،  بتوقيت 
ال��ع��ق��ود الأم��ري��ك��ي��ة الآج���ل���ة للذهب 
 1812.10 اإىل  ال��ن�����س��ب��ة  ب��ن��ف�����س 
تريفيدي حملل  دولر.وق���ال جيجار 
راتي  اأن��ان��د  �سركة  يف  الأول��ي��ة  ال�سلع 
مومباي  وم��ق��ره��ا  لل�سم�سرة  ���س��ريز 
“ل ي�ستطيع امل�ساربون على ال�سعود 
نطاق  وراء  م��ا  اإىل  ال�سوق  ه��ذه  دف��ع 
وينتظرون  دولرا   1815-1810
جاءت  “اإذا  ج���دي���دا«.وت���اب���ع  حم��ف��زا 
غري  القطاعات  يف  الوظائف  بيانات 
اأن  املحتمل  فمن  مرتفعة،  الزراعية 
ي�سهد الذهب عمليات بيع ح��ادة، مع 
مع  دولرا،   1790 اإىل  ان��خ��ف��ا���س��ه 
احتمال انخفا�سه اإىل 1760 دولرا 

اأكرث  الذهب  اأ�سعار  اأي�سا«.و�سعدت 
ال�سابقة  اجلل�سة  يف  باملئة  واح��د  من 
على خلفية تقرير التوظيف الوطني 
امل��خ��ي��ب ل���الآم���ال ال�������س���ادر ع���ن اإي����ه.
بعد  املكا�سب  قل�ست  لكنها  ب����ي.دي، 
الحتياطي  رئي�س  نائب  ت�سريحات 
الحت�������ادي ري���ت�������س���ارد ك����الري����دا ب���اأن 
اأن  ميكن  الفائدة  اأ�سعار  رفع  �سروط 

تتحقق بحلول نهاية عام 2022.
اإىل  املرتفعة  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  وت���وؤدي 
البديلة حليازة  الفر�سة  تكلفة  زيادة 

املعدن الأ�سفر الذي ل يدر عائدا.
بعد  ال��������������دولر  م�����وؤ������س�����ر  وارت�������ف�������ع 
ت�سديد  اإىل  متيل  التي  الت�سريحات 

ال�سيا�سة النقدية.
اأن تزايد  امل��ح��ل��ل��ون  ي���رى  ذل���ك  وم���ع 
كورونا  ب��ف��ريو���س  الإ����س���اب���ة  ح����الت 

مبثابة دعم لأ�سعار الذهب.
الأخرى،  النفي�سة  للمعادن  وبالن�سبة 
اإىل  ب���امل���ئ���ة   0.1 ال���ف�������س���ة  ه���ب���ط���ت 
اأن  ب��ع��د  ل���الأوق���ي���ة  دولر   25.34
اأم�س  اأ���س��اب��ي��ع  ث��الث��ة  ذروة  لم�����س��ت 

الأول الأربعاء.
اأدنى  �سابق  وقت  يف  البالتني  و�سجل 
اأ�سهر  �سبعة  على  يربو  فيما  م�ستوى 
عند 1005.50 دولر وانخف�س يف 
باملئة   1.5 بن�سبة  التعامالت  اأح��دث 

لي�سل اإىل 1010.46 دولر.
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املال والأعمال

بنك دبي الإ�صامي يرفع ن�صبة متلك الأجانب اإىل 40%
•• دبي-الفجر: 

– يف  امل��ايل  اأم�س عن جناحه  - بالتعاون مع �سوق دبي  اأعلن بنك دبي الإ�سالمي 
 25% البالغ  امل�ستوى احل��ايل  زي��ادة ن�سبة متلك الأجانب من  اإج��راءات  ا�ستكمال 
اإىل امل�ستوى املعزز اجلديد البالغ %40، وذلك بعد ح�سوله على جميع املوافقات 
املالية  الأوراق  وهيئة  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�سرف  من  التنظيمية 
وال�سلع. وتاأتي هذه الزيادة يف املقام الأول ا�ستجابة للطلب القوي من امل�ستثمرين، 
طموحات  يف  امل��ت��زاي��دة  وثقتهم  الأج���ان���ب،  املوؤ�س�سيني  امل�ستثمرين  ك��ب��ار  خ��ا���س��ًة 
الإ�سالمي  دبي  بنك  وي�ستعد  ينتهجها.  التي  والنمو  التو�سع  وا�سرتاتيجية  البنك 
لال�ستفادة من اإعادة فتح اقت�ساد دبي وبدء م�سرية التعايف على اإثر التداعيات التي 
خلفتها اجلائحة العاملية، يف الوقت الذي ي�سعى فيه امل�ستثمرون العامليون اإىل حتويل 

ا�ستثماراتهم نحو اأ�سواق مالية اأقوى واأكرث ا�ستقراًرا.
���س��ل��وان، الرئي�س  ال��دك��ت��ور ع��دن��ان  ويف م��ع��ر���س تعليقه ع��ل��ى ه���ذه اخل��ط��وة، ق���ال 
التنفيذي ملجموعة بنك دبي الإ�سالمي: “تعد دولة الإم��ارات العربية املتحدة من 
اأ�سرع القت�سادات التي اأخذت بالتعايف من اجلائحة العاملية، وذلك نتيجة لل�سيا�سات 
املالية الفعالة التي تبنتها واملدعومة بحمالت التطعيم الريادية وتدابري ال�سالمة 
املال يف  وراأ���س  املال  اأ�سواق  ثقة قوية يف  العامليون  امل�ستثمرون  اأظهر  وقد  املعتمدة. 
دولة الإمارات العربية املتحدة كما يف بنك دبي الإ�سالمي، الذي �سهد بالفعل حت�سناً 
ملحوظاً يف اأداء �سعر ال�سهم منذ بداية هذا العام. ومتثل زيادة ن�سبة متلك الجانب 
اإىل %40 حافزاً اآخر لتعزيز اأداء البنك مع ا�ستمرار مواكبة بنك دبي الإ�سالمي 

للتعايف املت�سارع الذي ت�سهده البيئة القت�سادية احلالية«.
واأ�ساف: “بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد اأظهرت نتائجنا للن�سف الأول من عام 2021 

عر  اإيجابي  توجه  وج��ود  مع  بالتحديات،  املفعمة  الأوق���ات  ه��ذه  يف  البنك  مرونة 
جميع املقايي�س الرئي�سية من حيث الربحية والنمو وراأ�س املال وال�سيولة. وبدعم 
من ا�سرتاتيجيتنا الرامية اإىل تعزيز ثقافتنا املوؤ�س�سية التي تتمحور حول العمالء، 
لن�سبح  خاللها  من  ن�سعى  التي  والنمو  التطور  م�سرية  موا�سلة  اإىل  ن�سعى  فاإننا 
الأطراف  جلميع  كبرية  قيمة  توليد  على  تعمل  م�سوؤولية،  واأك��رث  اأق��وى  موؤ�س�سة 

املعنية«.
العاٍم  بهذا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  احتفال  “مع  قائاًل:  �سلوان  د.  واختتم 
املميز للغاية، والذي �سي�سهد عدداً من الأحداث والفعاليات القت�سادية الكرى مثل 
الإ�سالمي  دبي  بنك  الدولة، يظل  لقيام  الذهبي  واليوبيل   2020 اإك�سبو  معر�س 
ثابًتا يف التزامه بدعم هذه الطموحات القت�سادية، مع ال�ستمرار يف تر�سيخ مكانته 

كمركٍز مايل رائد يف املنطقة والعامل«.

»�صتارت اإيه دي« تعلن الفائزين يف برنامج »ريادة الأعمال لل�صباب«

مليون درهم اأرباح »دبي لا�صتثمار«   302
خال الن�صف الأول

•• دبي-وام:

اأعلن�ت دبي لال�ستثمار اأم�س عن حتقيق اأرباح �سافية قدرها 302 مليون درهم 
2021 بزيادة قدرها  30 يونيو  املنتهي يف  العام اجل��اري  للن�سف الأول من 
املا�سي.  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  دره��م  ماليني   205 مع  % مقارنة   47
واأرجعت ال�سركة متعددة الأن�سطة ال�ستثمارية واملدرجة يف �سوق دبي املايل هذا 
اأدائها يف قطاعات  الرتفاع خالل الن�سف الأول من العام احلايل اإىل حت�سن 
اإجمايل  ارتفاع  ال�سركة  بيانات  واأظهرت   . وال�ستثمارات  واملقاولت  الت�سنيع 
1،72 مليار درهم مقارنة  اإىل  %51 لي�سل  بن�سبة  املذكورة  الدخل للفرتة 
مبيعات  منو  بف�سل  املا�سي  العام  من  نف�سها  للفرتة  دره��م  مليار   1،14 مع 
اإ�سافية  دبي لال�ستثمار على ح�سة  وا�ستحوذت  العقارات.  املجموعة يف قطاع 
بن�سبة %21،53 يف ال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة خالل الن�سف الأول 
من عام 2021، كما ا�ستحوذت املجموعة لحقا على ح�سة بن�سبة 15،19% 
%45،18 . وقال خالد بن كلبان  اإىل  يف ال�سركة لرتفع ح�ستها الإجمالية 
لال�ستثمار  دبي  يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  وكبري  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
2021 عن مثل  الأول من عام  الن�سف  اأن�سطتنا خالل  تثمر  اأن  “ ي�سرنا   :
للن�سف  خططنا  تنفيذ  يف  قدما  من�سي  وبينما  والواعد،  املتكامل  النمو  هذا 
يومنا  حتى  حققناها  التي  النجاحات  من  لال�ستفادة  ن�سعى  العام  من  الثاين 
ال�سحية  الرعاية  قطاعي  يف  ا�ستثماراتنا  بتنويع  التزامنا  على  و�سنبقى  هذا، 
امل�ستمر  التطوير  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ع��ق��ارات  على  اأي�����س��ا  ال��رتك��ي��ز  م��ع  والتعليم 
للمجمعات ال�سكنية متعددة ال�ستخدامات يف تالل مردف والفجرية، ونوا�سل 

اأي�سا ا�ستك�ساف فر�س النمو امل�ستدام عر جميع القطاعات التي نعمل فيها .

خالل ندوة افرتا�ضية ح�ضرها اأكرث من 600 م�ضاركًا من قادة وممثلي جمتمع الأعمال

غرفة دبي تعّرف �صركات اأمريكا الاتينية باإك�صبو 2020 دبي كمن�صة مثالية ملمار�صة الأعمال 
•• دبي-الفجر:

م����وؤخ����راً مم��ث��ل��ًة مبكاتبها  دب����ي  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
ندوة  الالتينية  اأمريكا  يف  اخلارجية  التمثيلية 
من�ستك   :2020 اإك�سبو   “ بعنوان  افرتا�سية 
حيث  دبي”،  يف  ال��ت��ج��اري��ة  الأع����م����ال  مل��م��ار���س��ة 
ا���س��ت��ق��ط��ب��ت ال���ن���دوة م�����س��ارك��ة اأك����رث م���ن 600 
وا�سعة  �سريحة  ميثلون  دول��ة،   20 من  م�ساركاً 
الأع��م��ال يف قطاعات  ق��ادة وممثلي جمتمع  من 
متنوعة.وهدفت الندوة الإلكرتونية اإىل الرتويج 
ملعر�س اإك�سبو 2020 دبي وكونه من�سة مثالية 
الالتينية لتعزيز ح�سورها  اأمريكا  لل�سركات يف 
ال��ع��امل��ي ومم��ار���س��ة الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة يف دبي، 
املزايا  املنطقة حول  الأعمال من  وتثقيف رجال 

للم�ستثمرين. الإم��ارة  تقدمها  التي  التناف�سية 
وق����دم م�����دراء امل��ك��ات��ب ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل��غ��رف��ة دبي 
يف ال���رازي���ل وب��ن��م��ا والأرج��ن��ت��ني خ���الل الندوة 
اأمريكا  دول  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ع��ن خ��ط��ط  ن��ب��ذة 
دبي،   2020 اإك�سبو  ملعر�س  املختلفة  الالتينية 
العاملي.واأكد  للحدث  توقعاتهم  اإىل  بالإ�سافة 
عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية يف غرفة دبي 
وكونها  الإلكرتونية  ال��ن��دوات  ه��ذه  اأهمية  على 
من�سة مثالية لتعريف �سركات اأمريكا الالتينية 
ودوره  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���س  ب��اأه��م��ي��ة 
التجارية  واإبرام التفاقيات  جلذب ال�ستثمارات 
وتعزيز التعاون الدويل. واأ�سار خان اإىل اأن غرفة 
لإك�سبو  الر�سمي  الأع��م��ال  تكامل  �سريك  دب��ي، 
الرتويج  ع��ل��ى  ج���ه���وده���ا  ت���رك���ز  دب�����ي،   2020

والتوا�سل  العاملية،  ال�ساحة  يف  ال�سخم  للحدث 
املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  الأعمال  جمتمعات  مع 
القت�سادي  للتعاون  ج��دي��دة  �سبل  وا�ستك�ساف 
من خالل املنتدى العاملي لالأعمال لدول اأمريكا 
هام�س  على  �سيقام  وال���ذي   ،2022 الالتينية 

معر�س اإك�سبو 2020 دبي.
فيديو  بر�سائل  الفرتا�سية  ال��ن��دوة  واختتمت 
والأرجنتني  لت�سيلي  ال��ع��ام��ني  امل��ف��و���س��ني  م��ن 
وباراغواي  وغواتيمال  وكولومبيا  وبريو  وبنما 
ا�ستعدادات  ع��ن  حت��دث��وا  ال��ذي��ن  وك��و���س��ت��اري��ك��ا، 
واأهمية  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  مل��ع��ر���س  ب��الده��م 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وك���ذل���ك تو�سيع  ب��ال��ن�����س��ب��ة  احل����دث 
الإماراتية  الأع���م���ال  جمتمعات  ب��ني  ال��ع��الق��ات 

واأمريكا الالتينية.

انتعا�س الطلبيات 
ال�صناعية الأملانية مدفوعة 

بطلب داخلي قوي 
•• برلني-رويرتز:

اأظهرت بيانات اأم�س اخلمي�س ارتفاع 
طلبيات ال�سلع الأملانية ال�سنع اأكرث 
م����ن امل���ت���وق���ع يف ي���ون���ي���و ح����زي����ران، 
للمنتجات  ب���ح���ج���وزات  م���دف���وع���ة 
لعمالء حمليني  الكبرية  ال�سناعية 

يف املقام الأول.
ن�����س��ره��ا مكتب  ب���ي���ان���ات  واأظ����ه����رت 
طلبيات  اأن  الحت����ادي  الإح�����س��اءات 
قفزت  اأملانيا”  “امل�سنوعة يف  ال�سلع 
بعد  �سهري  اأ�سا�س  على  باملئة   4.1
التعديل يف �سوء العوامل املو�سمية.

وت��ف��وق ه���ذا ع��ل��ى ت��وق��ع��ات روي���رتز 
بعد  باملئة وجاء   1.9 قدره  لرتفاع 
انخفا�س معدل �سعودا بن�سبة 3.2 

باملئة يف مايو اأيار.

•• اأبوظبي -وام: 

الأعمال  ت�سريع  من�سة   - دي”  اإي���ه  “�ستارت  اأع��ل��ن��ت 
لل�سركات النا�سئة املدعومة من �سركة “متكني” والتي 
لها - عن  اأب��وظ��ب��ي م��ق��راً  ن��ي��وي��ورك  تتخذ م��ن جامعة 
/ لل�سباب  الأع��م��ال  ري���ادة  برنامج  يف  الفائزين  اأ�سماء 
خ�سي�ساً  امل�سمم   ،/NextGen Incubator
اأعمارهم  لطالب اجلامعات يف الإم��ارات الذين ترتاوح 
فر�س  على  للح�سول  ويتطلعون  ع��ام��اً،   25-18 بني 
لتطوير حلول مدعومة بالتكنولوجيا ملواجهة التحديات 
امل�ستدامة لالأمم  التنمية  اأهداف  التي حددتها  العاملية 

املتحدة.
امل�ساريع الذي ميثل فعالية  املن�سة يوم عر�س  ونظمت 
وت�سمنت  الأعمال  ري��ادة  على  التدريب  برنامج  اختتام 
ن�����س��خ��ة ال��رن��ام��ج ل��ه��ذا ال���ع���ام ور�����س ع��م��ل خم�س�سة 
واإتاحة  والتوجيه،  الإر�ساد  وجل�سات  املهارات،  لتطوير 
امل�ساركة  اأتاح للفرق  التوا�سل؛ ما  اإىل �سبكات  الو�سول 
لتطوير  ال��الزم��ة  والأدوات  امل���ه���ارات  اك��ت�����س��اب  ف��ر���س��ة 
قابلة  عمل  من���اذج  م��ع  نا�سئة  ���س��رك��ات  اإىل  م�ساريعهم 

للتطوير والتكرار وا�ستثماٍر راأ�س املال بال�سكل الأمثل.
ب��ال��ت��ع��اون مع  ت��ط��وي��ره  ال���ذي مت  ال��رن��ام��ج،  وي�ستفيد 
املناخي  التغري  ووزارة  الأخ�����س��ر  للنمو  ال��ع��امل��ي  املعهد 
والبيئة و�سندوق الوطن والحتاد للطريان، من البيئة 
الطالب  لتزويد  املنطقة  يف  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  املالئمة 
وخرات  وال��ت��ج��اري��ة  والرقمية  الجتماعية  ب��امل��ه��ارات 
ريادة الأعمال الالزمة للم�ستقبل، والتي تثري ف�سولهم 

وتعزز قابلية توظيفهم وت�سجعهم على البتكار.
بقيمة  جوائز  على  الفائزة  النا�سئة  ال�سركات  وح�سلت 
33 األف دولر اأمريكي عن حلولها املتميزة يف جمالت 
اجلودة،  ع��ايل  والتعليم  امل�سوؤول،  والإن��ت��اج  ال�ستهالك 

ومواجهة التغري املناخي، وال�سحة، والرفاهية.
Mental Health AE اجلائزة  واأح��رزت من�سة 
الوطنية للتاأثري، البالغ قيمتها 10 اآلف دولر اأمريكي 
اخلدمات  املن�سة  وتوفر  الوطن  �سندوق  من  واملقدمة 
الوعي حول  �سوية  لتعزيز  الالزمة  وامل��وارد  واملعلومات 
اأهمية ال�سحة النف�سية واإزالة النظرة النمطية ال�سلبية 
 Ground Z من�سة  ف����ازت  بينما   .. ب��ه��ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
 3 قيمتها  البالغة  الأوىل  ب��اجل��ائ��زة  املبتكرة  الرقمية 
للنمو  العاملي  املعهد  من  واملقدمة  اأمريكي  دولر  اآلف 
امل�ساواة يف جمال  اإىل حتقيق  املن�سة  الأخ�سر. وتهدف 

التعليم مب�ساعدة تقنيات الذكاء ال�سطناعي.
ت��وف��ر حلوًل  ن��ا���س��ئ��ة  ���س��رك��ة  وه���ي   ،5mm وح��ق��ق��ت 
الدقيقة،  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك  ج��زي��ئ��ات  لتنظيف  م�����س��ت��دام��ة 
 1،500 بقيمة  ج��ائ��زة  على  لتح�سل  الثانية  امل��رت��ب��ة 
دولر اأمريكي مقدمة من املعهد العاملي للنمو الأخ�سر 
امل�ستدام  الت�سميم  ا�ستديو   ،RePlaste واأح��رز  كما 
الحتاد  حت��دي  يف  الفوز  النفايات،  ب���اإدارة  واملتخ�س�س 
اإىل اأي  واإياباً  للطريان ليح�سل على تذاكر �سفر ذهاباً 
وجهة مدرجة يف برنامج الحتاد جريناليرن، بالإ�سافة 
من  والتحقق  التكنولوجية  حلوله  اختبار  فر�سة  اإىل 
فعاليتها من خالل م�سروع جتريبي على منت رحالت 
فوزه  ع��ن  ف�ساًل  للبيئة؛  ال�سديقة  للطريان  الحت���اد 
العاملي  املعهد  من  اأمريكي  دولر   500 بقيمة  بجائزة 

للنمو الأخ�سر.
اأمام  حلولهم  طالباً   34 من  يتكون  فريقاً   12 وق��ّدم 

جلنة من اخلراء خالل يوم عر�س امل�ساريع.
وتعليقاً على الن�سخة الرابعة من برنامج ريادة الأعمال 
جامعة  عميد  نائب  جاجاناثان،  رامي�س  ق��ال  لل�سباب، 
اأب��وظ��ب��ي ل�����س��وؤون ري���ادة الأع��م��ال والبتكار،  ن��ي��وي��ورك 
املدير العام ملن�سة �ستارت اإيه دي: “اأ�سار تقرير ال�سباب 

وجود  اإىل  املتحدة،  الأمم  عن  ال�سادر   2020 العاملي 
ال�  الأع���وام  خ��الل  وظيفة  مليون   600 لتوفري  حاجة 
على  ال�سباب  توظيف  احتياجات  ملواكبة  القادمة   15
اأهمية  الأع��م��ال  ري���ادة  دع��م  ويكت�سب  ال��ع��امل.  م�ستوى 
كبرية اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى، ول �سيما يف الوقت 
الذي يحاول فيه العامل معاجلة تداعيات اأزمة كوفيد-

يف  حمورياً  دوراً  املتقدمة  التقنيات  �ستلعب  حيث   ،19
اإعادة ر�سم مالمح القت�سادات حول العامل«.

حا�سنة  لل�سباب  الأعمال  ري��ادة  برنامج  ي�سكل  واأ�ساف 
م�سرية  يف  اأ�سا�سية  كركيزة  البتكار  بدعم  متخ�س�سة 
اقت�ساد مزدهر وقائم على  الإم���ارات نحو  دول��ة  حت��ول 
وال�سغوف  املوهوب  ال�سباب  منح  خ��الل  وم��ن  املعرفة.. 
لتحويل  ال��الزم��ة  والأدوات  امل��ه��ارات  الأع��م��ال  ب��ري��ادة 
فاعل  ب�سكل  ن�سهم  فاإننا  ناجحة،  �سركات  اإىل  اأفكارهم 
فيه  ت�سكل  للجميع  وم��زده��ر  م�سرق  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف 

ال�ستدامة اإحدى ركائزه الأ�سا�سيي.
لل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س  ماير،  فرانك  ق��ال  ب��دوره، 
الرقمية يف جمموعة الحتاد للطريان: “نود اأن نتوجه 
الذين  النهائيني،  واملر�سحني  الفائزة  للفرق  بالتهنئة 
يف  لل�سباب  الهائلة  الإمكانات  على  جم��دداً  لنا  برهنوا 
دول���ة الإم������ارات، وق��درت��ه��م ع��ل��ى دف���ع م�����س��رية البتكار 
هوؤلء  امل�ستقبل  ق���ادة  م��ع  للتعاون  ونتطلع  وال��ت��ق��دم. 
يف  ال�ستدامة  تعزيز  ملوا�سلة  مبتكرة  طرق  وا�ستك�ساف 
الحتاد  ملجموعة  بالن�سبة  لي�س  اجل���وي،  النقل  قطاع 
ال���ط���ريان العاملي  ل��ق��ط��اع  ل��ل��ط��ريان ف��ح�����س��ب، ول���ك���ن 

باأكمله«.
من جانبها، قالت هند باقر، مدير عام �سندوق الوطن 
دي  اإي��ه  �ستارت  من�سة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ال�سندوق  ي�سر   “
وال���ذي ي�سكل  الأع��م��ال لل�سباب،  ري���ادة  ب��رن��ام��ج  ل��دع��م 
الأعمال  رواد  وت�سجيع  حفز  يف  للم�ساعدة  مفيدة  اأداة 

يف دولة الإم��ارات للعثور على حلول تقنية فاعلة لعدد 
من اأبرز التحديات امللّحة التي تواجه العامل. وباعتباره 
الجتماعية  امل�سوؤولية  بتعزيز  امللتزمة  املوؤ�س�سات  من 
للتعاون  الوطن  �سندوق  ي�سعى  املجتمعي،  والتما�سك 
اإيجابي  اإحداث فارق  مع املبادرات الأكرث تاأثرياً بهدف 
حقيقي يف املجتمع الإماراتي. ونفخر بالإعالن عن فوز 
باجلائزة الوطنية   Mental Health AE من�سة
اإحدى  لت�سبح  منوها  م�سرية  لدعم  ونتطلع  للتاأثري، 

ال�سركات النا�سئة الناجحة يف جمال التكنولوجيا«.
للم�ساركة  طلباً   146 املتميز  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  وتلقى 
27 ج��ام��ع��ة خم��ت��ل��ف��ة. و���س��م��ت ق��ائ��م��ة املر�سحني  م��ن 
وميثلون  الإن�����اث،  م��ن  ن�سفهم  ط��ال��ب��اً   34 النهائيني 
15 جن�سية و�سبع جامعات وثالثة من اإمارات الدولة.

و�سمت جلنة التحكيم كاًل من مرمي القبي�سي، رئي�سة 
الحتاد  جمموعة  يف  الأع��م��ال  ومتيز  ال�ستدامة  ق�سم 
للطريان؛ وهند باقر، مدير عام �سندوق الوطن؛ و�سما 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��وؤون  برنامج  اأول  مدير  احل��م��ادي، 
اأول لدى  اإ���س يل، م�سوؤول  الوطن؛ وهيون  يف �سندوق 

املعهد العاملي للنمو الأخ�سر..
 بينما تاألفت جلنة امل�ستثمرين من الدكتور عبداحلّنان 
�سركة  يف  امل�سارك  واملوؤ�س�س  التنفيذي  الرئي�س  ك��رمي، 
اجن��ل��ز ك��اب��ي��ت��ال اإن��ف�����س��ت��م��ن��ت؛ وع����الء ال��ه��ا���س��م، مدير 
العديد من  الإدارة، وم�ست�سار  ال�سركة، ورئي�س جمل�س 
اجلريء.وجنح  امل���ال  راأ����س  و���س��رك��ات  العائلية  ال��ك��ات��ب 
برنامج ريادة الأعمال لل�سباب حتى الآن بتطوير مهارات 
369 طالبا من رواد الأعمال ال�سباب من 30 جامعة 
اإم���ارات ال��دول��ة.ووا���س��ل الكثري  ت��ت��وزع على خم�س م��ن 
وتاأمني  �سركاتهم،  ح�سور  تر�سيخ  الأع��م��ال  رواد  م��ن 
اإن�ساء م�ساريع حملية ودولية بالتعاون مع العديد من 

ال�سركات الرائدة يف دولة الإمارات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لال�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  دخ���ل 
اأم�������س يف ���س��راك��ت��ني ج��دي��دت��ني مع 
املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ات  م��ن  اث��ن��ت��ني 
ب��اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة: ف��ل��وري��ن كورت 
كابيتال )فلورين كورت(، وجمموعة 
البنية  وا�ست�سارات  خلدمات  ترايب 
برنامج  اإط��ار  )ت��راي��ب( يف  التحتية 
التابع للمكتب والذي يبلغ  البتكار 
قيمته 2 مليار درهم )545 مليون 
ال�سراكات  ه���ذه  و�ستعمل  دولر(. 
وتنمية  لتطوير  الدعم  توفري  على 
قدرات ال�سركتني وتعزيز ح�سورهما 
يف ال�����س��ع��ي��د ال����دويل ان��ط��الق��اً من 
اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، ف�����س��اًل ع��ن تعزيز 
جهود اإدارة الأ�سول الكمية وقاعدة 
وال�ست�سارية  ال��ت��ج��اري��ة  اخل��دم��ات 

للقطاع املايل يف الإمارة.
ويف اإطار برنامج دعم البتكار التابع 
للمكتب، �ستح�سل كل من “فلورين 
ح��زم دعم  على  و”ترايب”  كورت” 
من  لتمكينها  م��ال��ي��ة  وغ���ري  م��ال��ي��ة 
اإمارة  يف  عملياتها  وتطوير  تو�سعة 
ال�سركتان  و�ست�ستفيد  اأب���وظ���ب���ي. 
املالية  التحتية  البنية  م��ن  اأي�����س��اً 
املتطورة يف اإمارة اأبوظبي، واإطارها 
يرتقي  ال�����ذي  امل��ت��ق��دم  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
لأعلى م�ستويات التناف�سية العاملية، 
اإىل جانب القدرة على الو�سول اإىل 
راأ�س املال والكفاءات املحلية، و�سبكة 

والتطوير،  ل��الأب��ح��اث  وا���س��ع��ة  دع��م 
املنطقة  ه������ذه  م����ن  وال�����س����ت����ف����ادة 
الزمنية التي تتداخل ب�سكل اإيجابي 

مع الأ�سواق العاملية الرئي�سية. 
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة الدكتور 
ع��ام مكتب  بن هندي، مدير  ط��ارق 
التطور  “بات  لال�ستثمار:  اأبوظبي 
قطاع  ي�������س���ه���ده  ال��������ذي  ال�������س���ري���ع 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  املالية  اخل��دم��ات 
واإمكانيات  ف��ر���س  خ��ل��ق  يف  ُي�����س��ه��م 
ا�ستثمارية وجتارية كبرية لل�سركات 
فقد  ال�سوق،  يف  واجل��دي��دة  احلالية 
اأب��وظ��ب��ي كمركز مايل  اإم���ارة  ب���رزت 
تو�سعة  و���س��ت�����س��اه��م  م���ه���م،  ع���امل���ي 
“فلورين  ل�سركة  الدولية  الأعمال 
كورت” و�سركة “ترايب” يف تعزيز 
�سي�ساهم  املرموقة. كما  املكانة  هذه 
الدعم الذي �سيقدمه مكتب اأبوظبي 
وتطوير  مت���ك���ني  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
من  وال���س��ت��ف��ادة  ال�سركتني  اأع��م��ال 
لالأعمال  واملحفزة  الداعمة  البيئة 
جديدة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اإمارة  من  انطالقاً  والتو�سع  للنمو 

اأبوظبي«. 
كورت”  “فلورين  ���س��رك��ة  و���س��ت��ق��وم 
ب���ت���اأ����س���ي�������س م���ن�������س���ت���ه���ا اخل���ا����س���ة 
والعمليات  والأب���ح���اث  ب��ال��ت��داولت 
العاملي،  اأبوظبي  �سوق  يف  التجارية 
امل����رك����ز امل�������ايل ال��������دويل يف اإم�������ارة 
�سركة  ت��ت��ط��ل��ع  ح���ني  يف  اأب���وظ���ب���ي، 
اأع���م���ال���ه���ا على  ل��ت��و���س��ع��ة  ت����راي����ب 

م�ستوى العامل انطالقاً من مقرها 
ال��ع��امل��ي. و�ستعزز  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  يف 
ه���ذه ال�����س��راك��ات م��ن م��ك��ان��ة اإم����ارة 
اأب��وظ��ب��ي ك��م��رك��ز م���ايل ق���وي ي�سم 
�سناديق  اأك�����ر  م���ن  ث���الث���ة  ح��ال��ي��اً 
�سوق  ال��ع��امل،  يف  ال�سيادية  ال���رثوة 
مايل متقدم، بالإ�سافة مركز مايل 

دويل مرموق.
الهاملي،  جمعة  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
وتطوير  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  رئ���ي�������س 
الأع������م������ال ل������دى �����س����وق اأب���وظ���ب���ي 
اجلديدة  ال�����س��راك��ات  “اإن  ال��ع��امل��ي: 
ال����ت����ي اأر������س�����اه�����ا م���ك���ت���ب اأب���وظ���ب���ي 
“فلورين  �سركتي  م��ع  لال�ستثمار 
اإل  ه����ي  م����ا  و”ترايب”  كورت” 
املتكاملة  الأع���م���ال  لبيئة  ان��ع��ك��ا���س 
ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال�����س��وق وال��ت��ي تتيح 
�سوياً.  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون  لل�سركات 
واإننا يف �سوق اأبوظبي العاملي، نفخر 

ال�ستثمارية  الإم���ك���ان���ات  ب��ت��ع��زي��ز 
لإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك م��ن خالل 
اإطار عمل ال�سوق التنظيمي املتطور 
وكما  املتكامل.  الرتاخي�س  ون��ظ��ام 
اأننا نتطلع اإىل روؤية النجاحات التي 
�ستثمر عن هذه ال�سراكات اجلديدة، 
بينما نوا�سل متكني ال�سركات ورواد 

الأعمال من حتقيق تطلعاتهم«. 

كورت”  “فلورين  مع  ال�ضراكات 
و”ترايب«

اإدارة  ���س��رك��ة  ه���ي  ك�����ورت،  ف��ل��وري��ن 
ا�ستثمارية  حتوط  و�سناديق  اأ�سول 
الكمي  ال�����ت�����داول  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
ال�سركة  تاأ�س�ست  البديلة.  بالأ�سواق 
يف ل��ن��دن  ك��ج��زء م��ن ���س��رك��ة برامر 
اآن����د ب���رات���رنز. وم��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا يف 
ال�سركة  برنامج  2017، حقق  عام 
للم�ستثمرين  ك����ب����رية  ع�����ائ�����دات 

با�ستخدام   44% بلغت  املوؤ�س�سيني 
اأن��ظ��م��ة ت�����داول م��ت��ط��ورة يف 350 
الكهرباء  م���ث���ل  م���ت���ن���وع���اً  ����س���وق���اً 
والن���ب���ع���اث���ات، واأ����س���ع���ار ال��ف��ائ��دة يف 
الأ�سواق النا�سئة، وال�سلع ال�سينية، 
والعمالت  ال���ن���ا����س���ئ���ة  والأ�������س������واق 
ال��رق��م��ي��ة. ومب��وج��ب ال�����س��راك��ة مع 
�ستقوم  لال�ستثمار،  اأبوظبي  مكتب 
من�ستها  بتاأ�سي�س  كابيتال  فلورين 
اخل���ا����س���ة ب����ال����ت����داولت والأب����ح����اث 
�سوق  يف  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ع���م���ل���ي���ات 
اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل 
�ستوؤ�س�س  وال��ذي  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف 
ب��رن��اجم��اً عاملياً  اأي�����س��اً  م��ن خ��الل��ه 
الأك��ادمي��ي��ة يف  وامل�����س��ارك��ة  للتدريب 
والح�ساء،  ال��ري��ا���س��ي��ات،  جم���الت 

وتعلم الآلت، والتمويل.
دوغ���ال����س غرينغ،  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
الرئي�س التنفيذي واملوؤ�س�س امل�سارك 

“ن�سعى يف  ل�سركة “فورين كورت”: 
�سركة فلورين لتبني ثقافة البتكار 
كنهج دائم لأعمالنا، واعتماد اأف�سل 
التقنيات من علم البيانات والأ�سواق 
اأف�سل  م�ستثمرينا  مل��ن��ح  ال��ب��دي��ل��ة 
م�ستويات  اأعلى  وحتقيق  العائدات 
املخاطر.  اإدارة  يف  ال��ت��ح��ك��م  م����ن 
خيارنا  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  �سكلت  لقد 
اجلديد  م��رك��زن��ا  ل��ت��اأ���س��ي�����س  الأول 
والتداولت  والأبحاث  للتكنولوجيا 
للنمو  الأمثل  املكان  التجارية، فهي 
جزءاً  نكون  لأن  ونتطلع  والبتكار، 
من ق�سة النجاح التي ت�سهدها اإمارة 
اأبوظبي كمركز مايل عاملي. ون�سكر 
مكتب اأبوظبي لال�ستثمار على هذا 
من  �سيمكننا  ال����ذي  ال���ه���ام  ال���دع���م 
امل�سي والنتقال اإىل املراحل التالية 
اأعمالنا  تنمية وتطوير  من م�سرية 
احليوية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  يف 

واملتميزة«. 
من  “ترايب”  تعتر  ناحيتها،  من 
بال�ست�سارات  املتخ�س�سة  ال�سركات 
املالية التي تاأ�س�ست يف دولة الإمارات 
 ،2011 ال��ع��ام  يف  املتحدة  العربية 
الرئي�سي  مقرها  يف  اأعمالها  وتدير 
العام  منذ  العاملي  اأبوظبي  �سوق  يف 
“ترايب”  �سراكة  وتعتمد   .2016
لال�ستثمار  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  م����ع 
اإمارة  جت��اه  الطويل  التزامها  على 
للمال  ح����ي����وي  ك���م���رك���ز  اأب����وظ����ب����ي 
والأعمال، والتي ترتبط من خاللها 
ال�سرق  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ب��اأ���س��واق��ه��ا 
الأو�سط، واأوروبا، واآ�سيا، واأ�سرتاليا. 
�ستتمكن �سركة “ترايب” من خالل 
اأبوظبي  مكتب  م��ع  ال�����س��راك��ة  ه���ذه 
فريق  ت���و����س���ي���ع  م����ن  ل���ال����س���ت���ث���م���ار 
بتوفري  املتخ�س�س  احل���ايل  العمل 
ال���س��ت�����س��ارات امل��ال��ي��ة، وامل�����س��اع��دة يف 
اإطالق خدمات اإدارة ال�سناديق التي 
قامت ال�سركة بطرحها موؤخرا. كما 
قدرات  تطوير  ال�سركة يف  �ست�ساهم 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  املحلية  امل��واه��ب 
ال��دورات وبرامج  من خالل تنظيم 
الإع���������ارة اخل����ارج����ي����ة، ف�����س��ال عن 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل�ستثمرين  تثقيف 
ال��ع��امل ح��ول ال��ت��ق��دم ال���ذي ت�سهده 
البنية التحتية وال�سراكات  م�ساريع 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���س يف 

الإمارة. 
الرئي�س  م���اك���ري���ن���ور،  ب��ي��رت  وق�����ال 

ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل����ج����م����وع����ة ت����راي����ب 
)ترايب(:  التحتية  البنية  خلدمات 
يف  تاأ�سي�سنا  م��ن��ذ  ه��دف��ن��ا  “يتمثل 
اأف�����س��ل اخل��دم��ات واحللول  ت��وف��ري 
بتطويرها  قمنا  التي  ال�ست�سارية 
البنية  احتياجات  لتعزيز  خ�سي�ساً 
للقطاع  التابعة  احليوية  التحتية 
احل���ك���وم���ي وال����ق����ط����اع اخل����ا�����س يف 
منذ  والتزمنا  امل�ستهدفة.  اأ�سواقنا 
اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  اأعمالنا  تاأ�سي�س 
للبنية  م�����س��ت��دام��ة  ح��ل��ول  ب��ت��ط��وي��ر 
ونوا�سل  ال��ط��اق��ة.  واأم����ن  التحتية 
توفري الدعم لت�سريع وترية انتقال 
الطاقة يف دولة الإم��ارات وخارجها 
����س���راك���ت���ن���ا م����ع مكتب  م����ن خ�����الل 
اإمكانات  نرى  لال�ستثمار.  اأبوظبي 
يف  الطويل  امل��دى  على  للنمو  قوية 
حلولنا  اأن  ونعتقد  الأ����س���واق،  ه��ذه 
وترية  دف��ع  يف  �ست�ساهم  و�سراكاتنا 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  يف  ال��ن��م��و 

املتحدة وخارجها«. 
اخلدمات  ق��ط��اع  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 
البتكار  ب���رن���ام���ج  ي���ه���دف  امل���ال���ي���ة، 
لال�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  ملكتب  ال��ت��اب��ع 
2 مليار دره��م، لدعم  البالغ قيمته 
عدد  يف  العاملة  املبتكرة  ال�سركات 
من القطاعات الرئي�سية مثل قطاع 
الت�سالت،  وتكنولوجيا  املعلومات 
واخل�����دم�����ات ال�����س��ح��ي��ة والأدوي���������ة 
الزراعية،  وال��ت��ق��ن��ي��ات  احل���ي���وي���ة، 

وال�سياحة، وغريها.

»مكتب اأبوظبي لا�صتثمار« يعقد �صراكات جديدة مع اثنتن من ال�صركات املتخ�ص�صة باخلدمات املالية
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العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : �ضيك كوليك�ضن لالإدارة الت�ضويقية - �س ذ م م   
رقم الرخ�سة : 71٣417 العنوان : مكتب 201 ملك جيه ايه للمنتجعات والفنادق 
- مر�سى دبي - دبي اجلديدة - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة رقم 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   114056٩  : التجاري  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0005582 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ركن املناخ لتنظيف املباين  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة النباعة �سارع العروبة 0506967488 065374063  

بناء على طلب املدعي / حممد حفيظ اهلل حممد ح�سني 
قد رفعت هذه الدعوى ملطالبتكم ب������� : 6720 درهم 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/8/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة 
او  065024327  �سخ�سيا   -  )13 الدعوى  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  الإبتدائية 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/8/5 م   
مكتب اخلدمات الق�صائية      
حمد عبداهلل حممود الزرعوين 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

اأداء    اأمر   AJCFICICPL2020 /0000724 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليها / غالب حممد الزغبي - �سوري اجلن�سية  

نحيطكم علما بانه قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله
ل�سالح / ب�سري ح�سن ال�سايب  

قررت املحكمة : الزام الطرف املطلوب �سده )غالب حممد الزعبي( بان يوؤدي للطرف الطالب 
والفائدة  درهما(  الف  وخم�سون  )مائة  درهما   150.000 مبلغا  ال�سايب(  ح�سن  )ب�سري 
مع   ، ال�سداد  متام  وحتى   2020/2/25 املوافق  املطالبة  تاريخ  من   7% بواقع  القانونية 

الإلزام بامل�سروفات.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ. 

مركز �سعادة املتعاملني 
حرر بتاريخ / 2021/8/5 

القا�صي /عبدالرحيم دروي�س
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 4345/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/٣485 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )4٣٣٩٩ درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سركة الك�سري للمعدات الطبية - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب 
بالق�سية  - �سفته  احمد ف�سل  ر�سا حممود حممد   -1  : اإعالنه  املطلوب   - التنفيذ 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  : منفذ �سده. مو�سوع 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4٣٣٩٩( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة. 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
 اعالن بالن�صر

   322/2021/938 اإ�صتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- بانكاج �ساول �ساندر �ساول - جمهول حمل القامة

مبا ان امل�ستاأنف / موؤ�س�سة عقار 
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  

قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/452 عقاري جزئي  
�سباحا   10.00 ال�ساعة   2021/8/18 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

 اعالن بالن�صر
يف  الإ�صتئناف رقم 1253/2021/300 اإ�صتئناف مدين  

مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1071 مدين 
جزئي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعالن : �سارون �سم�س الدين �ساندريكات  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعالنه : 1- نيتني هاريكومار  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/1071 مدين 
جزئي. وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2021/8/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اعالن بالن�صر 
 913/2021/208 تنفيذ مدين  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  نايف بن �سعد بن مطلق العتيبي ، 2- ماجد بن ابراهيم بن مقحم 
املقحم ٣-اياد غ�سان الف�سيل - جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عبدالرحيم حممد اأحمد ع�سريي  
وميثله / فهد عبداهلل قمر حممد  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)126556٩( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

اعالن مدعي عليه بالن�صر   
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0000409  مدين )جزئي(    

اإىل املدعى عليهم : 2- عثمان حممد ابراهيم يحيى اجل�سمي المارات العربية املتحدة/ اجلن�سية،
3- ح�سني حاج على يحيى المارات العربية املتحدة/ اجلن�سية،

ال�سيد ها�سم حممد يحيى ال�ساري بحريني/ اجلن�سية،  -1
نعلمكم باأن املدعي حم�سن حممد مهدى �سادق المارات العربية املتحدة/ اجلن�سية،

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله : احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري:- اأول : باإلزام املدعى عليه الول باأن يوؤدي للمدعى مبلغ وقدره )500.000 درهم( 
خم�سمائة الف درهم والفائدة بواقع 5%من تاريخ ال�ستحقاق 15/07/2018 وحتى متام ال�سداد وعلى اأن ل جتاوز 
اأ�سل املبلغ املق�سى به. ثانياً : اإلزام املدعى عليه الأول باأن يوؤدي للمدعي مبلغ )10.000 درهم( ع�سرة األف درهم تعوي�سا 
�سامال عن كافة الأ�سرار التي حلقت باملدعي. ثالثاً : اإلزام املدعى عليه الول باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف و )500 
درهم( مقابل اأتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن، وبفوات هذا امليعاد 

دون طعن منكم على احلكم امل�سار اإليه و�ستتخذ بحقكم الإجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
حرر بتاريخ : 2021/08/04 / حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني 
القا�صي / حممد عو�س حممد احلمريي 
حمكمة ال�صارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
انذار عديل بالن�صر

رقم )6543/1/2021(
املنذر : ريك�سل المارات ذ.م.م ميثلها ال�سيد/بيرت هاوكين�س - اجلن�سية اململكة املتحدة،

مبوجب وكالة م�سدقة، بوكالة املحامي / حممد عيد ال�سويدي
�سد / املنذر اليها : را�سيت حا�سيت كو�ساليه - )جمهولة حمل الإقامة( )جمهولة العنوان(

�سيغة الإعالن بالن�سر
 )59،526.26( ومقدرها  ذمتكم  يف  املرت�سدة  املديونية  ب�سداد  ويكلفكم  املنذر  يخطركم 
فقط ت�سعة وخم�سون الف وخم�سمائة و�ستة وع�سرون درهم و�ستة وع�سرون فل�س مع الفائدة 
القانونية بواقع 12%، وذلك خالل خم�سة اأيام عمل من تاريخ اإ�ستالمكم هذا الإخطار واإل 
�سن�سطر اآ�سفني للجوء اإىل اجلهات الق�سائية املدنية منها واجلزائية للح�سول على حقوقنا 
كما �سلف بيانها و�سن�سطر اإىل اإتخاذ كافة الإج��راءات التحفظية يف مواجهتكم كاحلجز على 
ح�ساباتكم البنكية وممتلكاتكم اأيا كانت اأماكن تواجدها وذلك حلني اإ�ستيفائنا حلقوقنا كاملة 

دون نق�س فيها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
اعالن بالن�صر

رقم )6568/2021(
مقدمه ل�سيادتكم

املنذر : افكار رزاق حممد مرزوق - �سريالنكي اجلن�سية
بوكالة املحامي/ فهد �سلطان لوتاه.

�سد : املنذر اليها : جيه تريد اأوتو �س.م.ح
املو�سوع : طلب اعالن املنذر اليها بطريق الن�سر

حي�ث ت�م ت��س�جي�ل ان�ذار ع�دل�ى �س�د املن�ذر اليه�ا / جي�ه تري�د اأوت�و �س.م.ح ب�رقم حم�رر 2021/1/151781 
ب�الزام املن�ذر اليه�ا ب�سرعة �سداد قيمة املديونية وقدرها  2021/7/12 وذل�ك حت�ى ي�ق�وم املن�ذر  بت�اريخ 
على املنذر اليه�ا ب�اأن املن�ذر �سوف يتخذ كافة  والتنبيه  درهم(  وت�سعون  واربعة  )مائتان  درهم   294،000
وامل�ساريف  للر�سوم  بالإ�سافة  الذكر  �س�الف  املبل�غ  ب�سداد  ملطالبته  واملدنية  اجلزائية  القانونية  الج��راءات 
والفائدة القانوني�ة بواقع 12% �سنويا م�ن ت�اريخ الإمتناع وحتى ال�س�داد الت�ام وفاءا للدين امل�ستحق على 
املنذر اليها وحيث ان�ه ق�د ت�م اعالنه عن طريق املحكمة ومل يتم التو�سل اليها.  لذلك ، نلتم�س م�ن �سيادتكم 
الت�سريح لن�ا باعالنه�ا بطريق الن�سر ليتم اعالنه بالنذار وانن�ا �س�وف نلج�اأ للمحكمة يف حالة عدم ح�سوره 

او �سداد املتاأخر عليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6561(
مقدم من - املنذر : �سركة الإمارات دي�سرتيكت كولينج )امييكول( - �س ذ م م  

بوكالة د/ اأحمد �سعيد �سامل بن هزمي  - وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبداهلل ال�سويدي 
وبوكالة الوكيل / جرالدار حامد حممد عقيد

�سد املنذر اليهم : ادفان�سد لوندري ذ م م - فرع دبي
عنوانهم : قطعة الأر�س رقم 5٩7، الوحدة ٩02- ام ام 5٩7، جممع دبي لال�ستثمار، دبي، المارات العربية املتحدة. 
الريد اللكرتوين : corporate@afm.ae - هاتف رقم : 04  رقم 4262٣٣64، 0506167264 و 050٩20٩025

املو�ضوع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�ضر
يتقدم املخطرة للمخطر اليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :

تخطركم املنذر للمنذر اليه - ب�سداد مبلغ 749.297.22 درهم، وذلك خالل خم�سة اأيام عمل من تاريخ التبليغ  ويف 
حال عدم �سداد املبلغ املذكور فاإن املنذرة �سوف تلجاأ اىل املحكمة املخت�سة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتكم 
12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�سروفات  الر�سوم  اىل  ا�سافة  املبلغ  ب��اأداء  باإلزامكم  للمطالبة 

تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. بكل حتفظ ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6564(

مقدم من - املنذرة :1- �سركة مونيك�س يوروب ليمتد   2-�سركة مونيك�س يوروب ماركت�س ليمتد 
بوكالة د/ اأحمد �سعيد �سامل بن هزمي  - وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبداهلل ال�سويدي 

وبوكالة الوكيل / جرالدار حامد حممد عقيد
�سد املنذر اليهما : �سركة طرواد�س لتجارة منتجات احلديد �س ذ م م / �سركة طروادة العاملية لل�سناعات املعدنية �س ذ م 

م �سابقا  - العنوان : امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري �سارع الأبراج 
،)Damac XL Tower( برج داماك اك�س ال

املكاتب رقم 403، 404، 405، رقم مكاين 2542586046
املو�سوع : يتقدم املخطرة للمخطر اليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي : تخطركم املنذر للمنذر اليه  - 
ب�سداد مبلغ 2.837.080.10 درهم )مليونان وثمامنائة و�سبعة وثالثني الفا وثمانون دولر امريكي وع�سرة �سنت( 
درهم ، وذلك خالل ثالثني يوم عمل ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فاإن املنذرة �سوف تلجاأ اىل املحكمة املخت�سة لتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة باإلزامكم باأداء املبلغ ا�سافة اىل الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة 

والفائدة  القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. بكل حتفظ ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
اعالن بالن�صر

رقم )6423/2021(
مقدمه ل�سيادتكم

املنذر : افكار رزاق حممد مرزوق - �سريالنكي اجلن�سية
بوكالة املحامي/ فهد �سلطان لوتاه.

�سد : املنذر اليها : جيه تريد اأوتو �س.م.ح
املو�سوع : طلب اعالن املنذر اليها بطريق الن�سر

ح��ي�����ث ت�����م ت��������س�����ج��ي�����ل ان���������ذار ع�����دل�����ى ���س�����د امل���ن�������ذر ال��ي��ه�����ا / ج��ي�����ه ت��ري�����د اأوت���������و ���������س.م.ح  ب�����رق��م حم�رر 
وذل�ك حت�ى ي�ق�وم املن�ذر ب�الزام املن�ذر اليه�ا ب�سرعة �سداد   2021/6/22 بت�اريخ   2021/1/134044
قيمة املديونية وقدرها 150،000 درهم )مائة وخم�سون الف درهم( والتنبيه على املنذر اليه�ا ب�اأن املن�ذر 
بالإ�سافة  الذكر  �س�الف  املبل�غ  ب�سداد  ملطالبته  واملدنية  اجلزائية  القانونية  الج���راءات  كافة  يتخذ  �سوف 
للر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانوني�ة بواقع 12% �سنويا م�ن ت�اريخ الإمتناع وحتى ال�س�داد الت�ام وفاءا 

للدين امل�ستحق على املنذر اليها وحيث ان�ه ق�د ت�م اعالنه عن طريق املحكمة ومل يتم التو�سل اليها.
لذلك ، نلتم�س م�ن �سيادتكم الت�سريح لن�ا باعالنه�ا بطريق الن�سر ليتم اعالنه بالنذار وانن�ا �س�وف نلج�اأ 

للمحكمة يف حالة عدم ح�سوره او �سداد املتاأخر عليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
اعالن بالن�صر 

رقم )6244/2021(
ال�سيد / رئي�س حمكمة دبي البتدائية - املوقر

حتيه طيبة وبعد.... 
مقدمه ل�سيادتكم/ املنذر : افكار رزاق حممد مرزوق - �سريالنكي اجلن�سية

بوكالة املحامي/ فهد �سلطان لوتاه.
املنذر اليه : نيهال ويرا�سينغا - �سريالنكي اجلن�سية

املو�سوع : طلب اعالن املنذر اليه بطريق الن�سر 
 2021/1/134038 حم�رر  ب�رقم  ويرا�س�ينغا  الي�ه/نيه�ال  املن�ذر  �س�د  ع�دل�ى  ان�ذار  ت��س�جيل  ت�م  حي�ث 
وقدرها  املديونية  قيمة  �سداد  ب�سرعة  الي�ه  املنذر  ب�الزام  املنذر  يق�وم  حتى  وذل��ك   2021/6/22 بتاريخ 
كافة  يتخذ  �س�وف  املن�ذر  ب�اأن  الي�ه  املنذر  على  والتنبيه  دره��م(  ال��ف  وخم�سون  )مائة  دره��م   150،000
الذكر بالإ�سافة للر�س�وم وامل�س�اريف  املبلغ �سالف  ب�س�داد  القانوني�ة اجلزائي�ة واملدنية ملطالبت�ه  الجراءات 
والفائ�دة القانوني�ة بواقع 12% �س�نويا م�ن ت�اريخ الإمتناع وحتى ال�سداد الت�ام وف�اءا لل�دين امل�ستحق على 

املنذر الي�ه وحيث انه قد مت اعالنه عن طريق املحكمة ومل يتم التو�سل اليه. 
ل�ذل�ك ، نلتم�س م�ن �سيادتكم الت�س�ريح لن�ا باعالن�ه بطري�ق الن�س�ر لي�تم اعالن�ه بالنذار وان�ا �س�وف نلجاأ 

للمحكمة يف حالة عدم ح�سوره او �سداد املتاأخر عليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 205
امارات،  اجلن�سية  التميمي،  الق�سيمي  خليفة  حممد  وفاء  ال�سيد:  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد: امنه ابراهيم  100% و ذلك اىل  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
والتي  الهدايا(  )ر�سمه لنتاج  امل�سماه  الرخ�سة  ، يف  المارات  اجلن�سية   ، على  ال  احمد ح�سن 
التنميه  دائرة  من  ال�سادرة   )555294( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست 
من  القانوين  ال�سكل  تغيري  لآخر،  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اخرى  تعديالت   ، القت�سادية 

وكيل خدمات اىل فردية.
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 207 

البيع  يف  يرغب  �سوريا  اجلن�سية  الدب�ساوي،  حمدو  متام  ال�سيد:  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
را�سداملجر  عبيد  را�سد   : ال�سيد  اىل  وذل��ك   %100 البالغة  ح�سته  كامل   عن  والتنازل 
باأم�ارة  تاأ�س�ست  والتي  املطابخ(  )�سا�س  امل�سماه  الرخ�سة   يف   ، الم���ارات  اجلن�سية  النعيمي، 
 ، القت�سادية  التنميه  دائ���رة  م��ن   ال�����س��ادرة   )615935( رق��م  رخ�سة  مب��وج��ب  ال�����س��ارق��ة 
خدمات  وكيل  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  لآخ��ر،  الرخ�سة  �ساحب  تنازل  اخ��رى:  تعديالت 
اىل فردية. عمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 838
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيد : عم�اد ال�دين احم�د الطي�ب ادري��س - اجلن�سية: ال�س�ودان، 
 : ال�سيد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�س�تها  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
)العم�دة  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  ال�س�ودان،   : اجلن�س�ية   - يو�س�ف  ادري�س  اجليل�ى  اب�راهيم 
 )573096( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  والتواب�ل(  الع�س�ل  لتج�ارة 

ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�س�ادية بال�سارقة. تعديالت اخرى : 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 834
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / حميد عبداهلل �سعيد ا�سماعيل املهريي - اجلن�سية المارات 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة ري�سنغ 
رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  لت�سليح 

)213775( اإىل ال�سيد / حممد فهد بركه - اجلن�سية فل�سطني. 
تعديالت اأخرى: - تغري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني 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�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 835

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / �سينى نو�ساد خان �سلطان بيال عبدالعزيز - اجلن�سية الهند - يرغب يف البيع والتنازل 
ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  ال�سلع  )ط��ري��ق  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  م��ن   %25 ج��زء  ع��ن 
ال�سيد/فا�سديف  اإىل   )769092( رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�سادرة  اجلديده( 
دهرمون مال - اجلن�سية باك�ستان. ال�سيد / �سينى نو�ساد خان �سلطان بيال عبدالعزيز - اجلن�سية الهند - يرغب يف البيع 
والتنازل عن جزء 24% من كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )طريق ال�سلع لتجارة قطع غيار ال�سيارات 
ال�سيد / عبدالهاى  اإىل  بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )769092(  التنمية القت�سادية  دائرة  ال�سادرة من  اجلديده( 
جميب الرحمن - اجلن�سية بنغالدي�س. ال�سيد/ �سينى نو�ساد خان �سلطان بيال عبدالعزيز - اجلن�سية الهند - يرغب يف 
100% يف الرخ�سة امل�سماه )طريق ال�سلع لتجارة قطع غيار  51% من كامل ح�سته البالغة  البيع والتنازل عن جزء 
 / ال�سيد  اإىل   )769092( رقم  برخ�سة جتارية  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  ال�سادرة من  اجلديده(  ال�سيارات 

عبداهلل علي عبداهلل حممد ا�سماعيل - اجلن�سية المارات
التجاري  القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة - تغيري ال�سم  ال�سكل  اأخ��رى: - تغري  تعديالت 
 - م  م  ذ  ال�سيارات اجلديدة  غيار  لتجارة قطع  ال�سلع  اىل طريق  ال�سيارات اجلديده  غيار  لتجارة قطع  ال�سلع  من طريق 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 837
اجلن�سية  الهند   - �سليمان  �سليمان  باثاكال  ح�سني  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)املهمة  املهنية  الرخ�سة  100% ح�سة يف  البالغة  كامل ح�سته  وبيع  بالتنازل  يرغب 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )5٣2٣25( رقم  ترخي�س  النارية(  الدراجات  لت�سليح 

القت�سادية بال�سارقة وذلك ايل ال�سيدة / ف�سيله انور - الهندية اجلن�سية.
حيث مت التنازل مالك يف الرخ�سة.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   
ت�صهيل �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13308 بتاريخ 2021/8/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 833
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / ر�سوان حممود �سردار خالد حممود �سردار - اجلن�سية 
باك�ستان - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه 
برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  ال�سم�س(  )�سوبر ماركت طلوع 
اإىل ال�سيد / م�سمت نيلوفر يا�سمني حممد امداد ال�سالم -  جتارية رقم )780831(  

اجلن�سية بنغالدي�س   تعديالت اأخرى: ليوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 836
باك�ستان،  اجلن�سية:   - حمم�د  لل  رم�س�ان  م�حم�د   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد : �س�رف 
ال�دين لل حمم�د - اجلن�س�ية: باك�س�تان، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )ال�س�وامخ لتج�ارة قط�ع 
 )616784( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�سارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  ال�س�يارات(  مكيف�ات  غي�ار 

ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�س�ادية بال�سارقة. تعديالت اآخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الج��راء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا الع��الن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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املرجع : 832
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيدة : جميل�ه �س�عب�ان م�راد البلو�س�ي - اجلن�سية : الإم�ارات، 
في�س�ل   : ال�س�يد  اإل�ى  وذل�ك   )100%( ح��س�تها  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  ترغ�ب 
املالب��س  لتج�ارة  )املحظ�وظ  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  الهن�د،   : اجلن�سية   - عل�ى  �س�اثانكوت 
اجل�اهزة( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )603436( ال�سادرة من دائرة 

التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى: - تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 206
البيع  يف  يرغب   ، �سوريا  اجلن�سية  الدب�ساوي،  حمدو  متام   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد : را�سد عبيد را�سد املجر النعيمي  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�سته 
، اجلن�سية المارات، يف الرخ�سة امل�سماه )املتحد ملعدات التموين( والتي تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة 
 : اخرى  تعديالت  القت�سادية.  التنميه  دائرة  من  ال�سادرة   )770514( رقم  رخ�سة  مبوجب 

تنازل �ساحب الرخ�سة لخر، تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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الفجر الريا�ضي

•• مدريد-وام:

بحث جمل�س ال�سارقة الريا�سي مع موؤ�س�سة ماركا الإ�سبانية �سبل التعاون 
ي��ت��ج��زاأ يف حتقيق  ي��ع��د الإع�����الم ج����زءاً ل  ع��ل��ى ال�سعيد الإع���الم���ي ح��ي��ث 
املن�سودة  الأه��داف  اإىل حتقيق  والبطولت  باملناف�سات  والو�سول  النجاحات 
اإعالمية  واج��ه��ة  م��ارك��ا  متثل  حيث  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�س�سات  ك��رى  يف  �سيما 

يتابعها الريا�سيون يف خمتلف اأنحاء العامل.
ال�سارقة  �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س  جاء ذلك لدى زيارة 
الريا�سي ملقر موؤ�س�سة ماركا الإ�سبانية بح�سور ال�سيد حممد علي بن حماد 
مدير اإدارة الإت�سال احلكومي حيث قام �سعادة عي�سى هالل بجولة تعريفية 

حول  املتابعني  وع��دد  العمل  نظام  عن  كامل  �سرح  على  واطلع  بال�سحيفة 
العامل والدور الذي تقوم به على امل�ستوى الإعالمي يف اإ�سبانيا وعامليا �سواًء 

عر ال�سحيفة اأو الإذاعة اخلا�سة بها .
�ساحب  ارتباط  ماركا عن  لإذاع��ة  الزيارة  هام�س  على  �سعادته  كما حتدث 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم ال�سارقة باإ�سبانيا ودعمه الالحمدود للريا�سة يف الإمارة حتى باتت 
الريا�سة على اأعلى م�ستوى وو�سلت �سمعة مميزة عاملية وما جتده اأنديتها 
من اهتمام وتوفري لكل املعينات ف�سال عن عن دور املجل�س يف ن�سر ثقافة 

الريا�سة بالإمارة واخلطط التي يتبعها يف �سبيل تطوير ورفعة الريا�سة .
الإمارة  اأندية  اأربعة لعبني من  تواجد  املجل�س يف  روؤي��ة  وذكرانه مت طرح 

اإيجابياً  الأم��ر  تاأثري هذا  فاليكانو ومدى  رايو  بنادي  اإحرتافية  يف جتربة 
على �سمعة الإمارة عاملياً وعلى ال�سعيد الإعالمي يف اإ�سبانيا مبا يعك�س اأكرث 
الإماراتي يف  الأب��واب لالعب  املبادرات وفتح  املجل�س يف مثل هذه  على دور 
نادي  �سابق مع  تعاون  اإ�سبانيا، حيث كان هنالك  دولة متقدمة كرويا مثل 
ليغاني�س ومل تكتمل الفر�سة وذلك ب�سبب تاأثري جائحة كورونا على العامل 
، ومتثل جتربة الرباعي الإماراتي مع نادي رايو فاليكانو مبثابة نقلة كبرية 
لالإمارة �سواء كرويا اأو تناولها اإعالميا يف و�سائل الإعالم اأو على م�ستوى 

ال�سارع الريا�سي الإ�سباين.
واعتر ان مثل هذه الزيارات تفتح اآفاقاً جديدة من التعاون الدويل �سواء 

مع الحتادات اأو املوؤ�س�سات اأو اجلهات الإعالمية.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد الرامي الإماراتي عبد اهلل العرياين جاهزيته وزمالوؤه للم�ساركة يف 
دورة الألعاب الباراملبية يف طوكيو ورفع علم الإمارات عاليا وال�سعود اإىل 

من�سات التتويج يف هذا املحفل الريا�سي العاملي.
و�ساق  ق��دم  على  ي�سري  امل�ساركة  لهذه  ا�ستعدادهم  برنامج  اأن  اإىل  ولفت 
يوميا يف  �ساعات   6 يتدرب  اأن��ه  اإىل  م�سريا  ب�سكل جيد،  اأه��داف��ه  ويحقق 
ميدان نادي العني للرماية والفرو�سية �سمن املع�سكر املغلق الذي بداأ بعد 
عيد الأ�سحى املبارك مبا�سرة، واأن امل�ستوى الفني يت�ساعد ب�سكل تدريجي 
وفق اخلطة املو�سوعة بهدف الو�سول اإىل اأعلى درجة من اجلاهزية قبل 

مناف�سات طوكيو مبا�سرة.
وقال العرياين �ساحب امليداليات الأربع الباراملبية واملر�سح الأبرز حل�سد 
اإىل  التي �ستتوجه  الهمم  اأ�سحاب  الإم��ارات من  ميداليات جديدة لبعثة 
اأن  الرماية حتديدا لبد  " يف ريا�سة   : ال�سهر اجل��اري  طوكيو منت�سف 
حتافظ على ال�سغف والرتكيز لدخول املناف�سات واأنت يف اأعلى م�ستوى، 
ول يجب اأن نحرق مراحل الإعداد ون�سل لأف�سل م�ستوى قبل البطولة 

الكامل  بالرتكيز  اأن تكون حا�سرا  امل�ستهدف هو  اأكرث لأن  اأو  باإ�سبوعني 
اإىل توافق ع�سلي  املناف�سات نف�سها، لأنها ريا�سة حتتاج  اأثناء  واحلما�س 
وذهني ونف�سي يف اآن واحد، واإذا �سعر الإن�سان بامللل اأو الت�سبع يوؤثر ذلك 

على م�ستواه يف املناف�سة".
الأول  املركز  هو  دائما  " طموحي   : اأ���س��اف  البطولة  يف  وع��ن طموحاته 
و�سعود من�سات التتويج، واأعمل اأنا وزمالئي من اأجل ذلك، ولكن املناف�سة 
يف هذه الدورة غري وا�سحة املالمح، لأن هناك تغيريات وا�سعة يف امل�سهد 
الأخريين  العامني  يف  منهم  كبري  عدد  اختفى  حيث  لالأبطال،  بالن�سبة 
على خلفية جائحة كورونا، وظهر عدد اآخر من الوجوه ال�ساعدة، يف نف�س 
نتعرف منها على  اأن  تكن هناك بطولت عديدة ميكن  ال��ذي مل  الوقت 
ولن  اأنف�سنا،  على  تركيزنا  كل  و�سعنا  فاإننا  وبالتايل  املناف�سني،  م�ستوى 
العاملية  اأن بطولة بريو  املناف�سني، خا�سة  اأمام م�ستويات  نتوقف طويال 
الأخرية مل حتظ مب�ساركة وا�سعة من الأبطال امل�سنفني عامليا، و�ستكون 
مناف�سات طوكيو هي املعيار احلقيقي لتو�سيف امل�سهد العاملي يف املناف�سة، 

اإما ببقاء امل�سنفني ال�سابقني على ال�سطح، اأو بروز اأ�سماء جديدة".
فاإنهم  باراملبية طوكيو  اإىل  املتاأهلني  الإم��ارات  لرماة  " بالن�سبة   : وتابع 

يتدربون �سمن برنامج الإعداد منذ 10 اأ�سهر، و�ساركوا يف بطولة العامل 
بالعني �سهر مار�س املا�سي، وحققوا مراكز متقدمة تبعث على الطمئنان، 
وبالن�سبة ملوعد ال�سفر ف�سوف نتوجه من اأبوظبي اإىل طوكيو م�ساء يوم 
للريا�سة  دعمها  على  الر�سيدة  القيادة  واأ�سكر  اجل��اري،  اأغ�سط�س   17
والريا�سيني، واللجنة الباراملبية الإماراتية برئا�سة �سعادة حممد حممد 
كما  لال�ستعداد،  بيئة  واأف�سل  الإمكانات  كل  وفرت  التي  الهاملي  فا�سل 
اأ�سكر الأمني العام للجنة الباراملبية ذيبان املهريي ملتابعته امل�ستمرة معنا، 

وكذلك نادي العني للرماية ل�ست�سافته لتدريبات املنتخب".
دورة  ذهبية  العرياين:" جنحت يف حتقيق  ق��ال  ال�سابقة  اإجن��ازات��ه  وع��ن 
60 طلقة،  50 مرتا  ال�  بندقية  2012 يف  لندن  الباراملبية يف  الألعاب 
 50 الباراملبية بريو دي جانريو يف فئات  الألعاب  3 ف�سيات يف دورة  ثم 
واملرتكز  وال��راق��د  ال��واق��ف  اأو���س��اع   3 ال���  وفئة  بندقية،  60 طلقة  م��رتا 
120 طلقة، وفئة ال� 60 طلقة وقوفا مل�سافة 10 اأمتار، وانتظر اأوملبياد 
طوكيو التي �ساأ�سارك بها يف نف�س الفئات الأربع، واأمتنى اأن يكون لعن�سر 
اخلرة فيها الكلمة العليا يف ح�سم املواجهات، وبالن�سبة يل فقد �سمنت 
التاأهل لأوملبياد طوكيو يف بطولة العامل بكوريا اجلنوبية 2018، وكنت 

اأول متاأهل على امل�ستوى العربي حينما ح�سلت على ميداليتني ذهبيتني 
بها".

وعن ت�سنيفه الدويل قال : " هناك اأرق��ام م�سجلة با�سمي على امل�ستوى 
العاملي من خالل م�ساركاتي واإجنازاتي �سواء يف دورة الألعاب الباراملبية، اأو 
بطولت العامل، واأفخر باأنني �ساحب اأعلى رقم عاملي يف فئة ال� 3 اأو�ساع، 
اخلم�سة  بني  ا�سمي  على  اأح��اف��ظ  الآن  وحتى   2015 ع��ام  من  واعتبارا 
اأ�سارك فيها، حيث  التي  امل�سابقات والبطولت  العامل يف عدد  الأوائ��ل يف 
اأنني كنت اأحقق يف كل بطولة بني ميدالية اأو ميداليتني، ويف اإجمايل كل 
عام كنت اأحرز ما بني 6 اأو 7 ميداليات دولية قبل جتميد الن�ساط موؤقتا 

لأ�سباب تتعلق بجائحة كورونا".
وعن رماة الإمارات املتاأهلني للم�ساركة يف اأوملبياد طوكيو قال العرياين : 
" �ساأمثل الإمارات يف 4 فئات هي 10 اأمتار وقوف، و10 اأمتار رقود 60 
طلقة، و50 مرتا / وقوف ومرتكز ورقود/، و50 مرتا رقود 60 طلقة، 
و�سوف ي�سارك �سلطان �سيف العرياين يف فئتي 50 مرتا 3 اأو�ساع ورقود، 
10 اأمتار رقود و50 مرتا رقود، بينما  وي�سارك �سيف النعيمي يف فئتي 

�ست�سارك عائ�سة املهريي يف فئة الوقوف 10 اأمتار" اآر 4".

وقع نادي الإمارات ونادي راأ�س اخليمة مذكرة تفاهم بح�سور 
الإمارات  ن��ادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  البطران  اهلل  عبد  يو�سف 
واإبراهيم خمي�س املطوع نائب رئي�س جمل�س الإدارة، وذلك يف 

نادي الإمارات.
عبد  وليد حممد  الإم����ارات  م��ن جانب  امل��ذك��رة  توقيع  ح�سر 
الكرمي النائب الثاين لرئي�س جمل�س الإدارة وبح�سور بع�س 
والت�سويق  وال�ستثمار  الكرة  و�سركات  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
�سعيد علي م�سبح، خلف �سامل بن عنر، عارفة �سالح الفالحي، 
يو�سف علي البلو�سي، نا�سر طحنون النقبي ، �سيخة ح�سني اآل 

علي ، جمال اأحمد القر�سي، من�سور ح�سني اإبراهيم.
وح�سر من جانب راأ�س اخليمة علي املن�سوري، امل�ست�سار ح�سن 
العبار،  علي  اهلل  عبد  ال�سحي،  عتيق  ع��دن��ان  امل��رزوق��ي،  علي 

�سيخة حممد اخلاطري، حممد علي حمادي.
ويهدف التعاون بني الطرفني لزيادة التن�سيق والتطوير عر 
الأن�سطة الريا�سية املجتمعية وحت�سني ظروف وبنية ممار�سة 
والتمارين  الأن�����س��ط��ة  مم��ار���س��ة  وت��ب��ادل  الريا�سية  الأن�����س��ط��ة 
الريا�سية ، على اأن يكون التعاون انطالقة لعالقات اأرحب بني 

اجلانبني.
ب��ت��ب��ادل واكت�ساب  امل��ذك��رة  ال��ت��ع��اون بح�سب  وت��رتك��ز جم���الت 
اللقاءات  خ��الل  م��ن  والفنية  الإداري����ة  اخل���رات  م��ن  العديد 
م�ستوى  تطوير  على  ينعك�س  مب��ا  ال��ط��رف��ني  ب��ني  الريا�سية 
الالعبني والفرق الريا�سية ، وامل�ساركة يف الفعاليات الريا�سية 
وكذلك  م�سرتكة،  ريا�سية  فعاليات  تنظيم  اأو  الآخ��ر  للطرف 
تنظيم وتبادل املباريات الودية ، كما تن�س املذكرة على تبادل 

وتنظيم   ، والتدريب  الريا�سية  الإدارة  جم��الت  يف  اخل��رات 
زيارات لتطوير التعاون.

الإمارات  اإدارة  البطران رئي�س جمل�س  اأكد يو�سف  من جانبه 
برامج  دع��م  يف  الكبري  ودوره����ا  التفاهم  م��ذك��رة  اأه��م��ي��ة  على 
والفعاليات  الناديني  جماهري  طموحات  يلبي  ومب��ا  الناديني 
نطاق  تو�سيع  على  الإيجابي  وانعكا�سها  املجتمعية،  الريا�سية 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  املجتمع،  ���س��رائ��ح  لكافة  الريا�سية  امل��م��ار���س��ة 
مع  ال�سراكة  تعزيز  على  النادي وحر�سه  التزام  توؤكد  املذكرة 
احلكومية  والهيئات  الريا�سية  والحت���ادات  اجلهات  خمتلف 
والأندية الريا�سية يف الإمارة وداخل الدولة وخارجها، دعماً 
مل�ساعي اخلطط التطويرية الرامية اإىل تهيئة املناخ الإيجابي 

للتفاعل الريا�سي املجتمعي، والزيارات امليدانية املتبادلة.

جمل�س ال�صارقة الريا�صي يبحث التعاون امل�صرتك مع موؤ�ص�صة ماركا الإ�صبانية

عبداهلل العرياين: جاهزون حل�صد ميداليات باراملبية طوكيو

الإمارات وراأ�س اخليمة يوقعان مذكرة تفاهم ريا�صية
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ال�سويدي  املنتخبني  �سيدات  ت�سعى 
ال���ت���اري���خ  ك���ت���اب���ة  اإىل  وال����ك����ن����دي 
وت�سجيل ا�سمهن يف �سجل الفائزات 
دورة  يف  ال��ق��دم  ك��رة  م�سابقة  بلقب 
تلتقيان  عندما  الأومل��ب��ي��ة،  الأل��ع��اب 
اجلمعة يف املباراة النهائية لن�سخة 

طوكيو 2020.
ال�����س��وي��د اخل��ام�����س��ة عامليا  ومت��ن��ي 
والتي تخو�س النهائي الثاين على 
التوايل، النف�س بتعوي�س خيبة ريو 
دي ج��ان��ريو ع��ن��دم��ا خ�����س��رت اأم���ام 
نهائية  مباراة  اأول  يف   ،2-1 اأملانيا 
لها يف امل�سابقة الأوملبية حيث تبقى 
يف  الرابع  املركز  لها  نتيجة  اأف�سل 
يف   1996 ع����ام  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة 

اأتالنتا الأمريكية.
وكان نهائي ريو دي جانريو الثاين 
الدولية  ال���ب���ط���ولت  يف  ل��ل�����س��وي��د 
عندما   ،2003 ال��ع��امل  ك��اأ���س  بعد 
1-2 بعد  اأي�سا  اأملانيا  اأمام  خ�سرت 

التمديد.
فيها  تتخطى  الأوىل  امل���رة  وك��ان��ت 
البطولت  يف  الأرب��ع��ة  دور  ال�سويد 
الكبرية، حيث اأخفقت ثالث مرات 
يف كاأ�س العامل واكتفت بالرونزية 
اأعوام 1991 و2011 و2019.

ومت���ل���ك ال�������س���وي���د ل��ق��ب��ا ق����اري����ا يف 

الأوىل  الن�سخة  يف  وك����ان  �سجلها 
التي   1984 ع��ام  اأوروب����ا  لبطولة 
اإنكلرتا  م��ع  م�ساركة  ا�ست�سافتها 
واإيطاليا، وتغلبت على  والدمنارك 
النهائي  يف  الإن���ك���ل���ي���زي  امل��ن��ت��خ��ب 
)الوقتان   3-4 الرتجيح  بركالت 

الأ�سلي والإ�سايف 1-1(.
الثامنة  ك��ن��دا  حت����اول  امل��ق��اب��ل،  يف 
عامليا والتي بلغت النهائي الأول يف 
الن�سختني  يف  ف�سلها  بعد  تاريخها 
الأربعة  دور  تخطي  يف  الأخ��ريت��ني 
تاأكيد  ب���ال���رون���زي���ة،  واك��ت��ف��ائ��ه��ا 

جدارتها يف طوكيو.
كندا  ت��ّوج��ت  ال�سويد،  غ���رار  وع��ل��ى 
قاريا فقط حيث فازت مرتني عامي 
بطولة  ب��ل��ق��ب  و2010   1998
و�سيفة  فيها  التي حّلت  كونكاكاف 
و2002  و1994   1991 اع��وام 
تبقى  ف��ي��م��ا  و2018،  و2006 
املونديال  يف  ل��ه��ا  ن��ت��ي��ج��ة  اأف�����س��ل 

املركز الرابع عام 2003.
برونزيتني يف  كندا  ك�سبت  واأوملبياً، 
الن�سختني الأخريتني: خ�سرت امام 
الوليات املتحدة 3-4 بعد التمديد 
ان  قبل  لندن  يف  النهائي  ن�سف  يف 
تفوز على فرن�سا -1�سفر يف مباراة 
املركز الثالث، ثم خ�سرت اأمام املانيا 

�سفر2- يف ريو قبل اأن تتغلب على 
ويبقى   .1-2 امل�سيفة  ال���رازي���ل 
املنتخبني  ب���ني  امل�����س��رتك  ال��ق��ا���س��م 
ه���و فوزهما  وال��ك��ن��دي  ال�����س��وي��دي 
على الوليات املتحدة حاملة الرقم 
القيا�سي يف عدد الألقاب يف امل�سابقة 
1996 و2004  اأع��وام  )4 مرات 
هزت  ح��ي��ث  و2012(،  و2008 
يف  نظيفة  بثالثية  �سباكها  الأوىل 

اجلولة الأوىل من دور املجموعات 
الأوىل يف  ب��ه��ا اخل�����س��ارة  واأحل���ق���ت 
44 مباراة )39 فوزا و4 تعادلت( 
وحتديدا منذ �سقوطها اأمام فرن�سا 
الثاين/يناير  كانون  يف   3-1 ودي��اً 
الثانية  اأزاح���ت���ه���ا  ف��ي��م��ا   ،2019
عليها  ب��ال��ف��وز  النهائي  ن�سف  م��ن 

-1�سفر.
ن�سبياً  راجحة  ال�سويد  كفة  وتبدو 

حققت  كونها  النهائية  امل��ب��اراة  يف 
الآن يف  ح��ت��ى  ال��ك��ام��ل��ة  ال���ع���الم���ة 
ال�������دورة الأومل���ب���ي���ة، ح��ي��ث حجزت 
املجموعة  يف  ج���دارة  ع��ن  بطاقتها 
ال���ث���ال���ث���ة ع���ل���ى ح�������س���اب ال����ولي����ات 
املتحدة واأ�سرتاليا ونيوزيلندا، قبل 
ربع  يف   1-3 ال��ي��اب��ان  تتخطى  اأن 
يف  -1�سفر  واأ���س��رتال��ي��ا  ال��ن��ه��ائ��ي، 

ن�سف النهائي.

يف 
واح��د يف  بفوز  كندا  اكتفت  املقابل، 
ح�ساب  على  وك��ان  املجموعات  دور 
مع  ت��ع��ادل��ني  م��ق��اب��ل   1-2 ت�سيلي 
بريطانيا واليابان امل�سيفة، لتنهيه 
يف املركز الثاين للمجموعة الأوىل. 
و�سيفة  ب��ال��رازي��ل  كندا  واأط��اح��ت 
و2012   2008 ن�سختي  بطلة 
من ربع النهائي بركالت الرتجيح 

الوقتني  يف  ���س��ل��ب��ا  ال���ت���ع���ادل  ب���ع���د 
الوليات  ث��م  والإ�����س����ايف،  الأ���س��ل��ي 
املتحدة -1�سفر يف ن�سف النهائي.

كادي�سا  ال��ك��ن��دي��ة  امل��داف��ع��ة  وق��ال��ت 
الوليات  على  الفوز  بعد  بيوكانان 
املتحدة يف ن�سف النهائي "بالتاأكيد 
ال�سويد.  �سد  متباينة  نتائج  لدينا 
اأحياًنا نفوز، واأحياًنا ل نح�سل على 
النتيجة التي نريدها. �سيكون لقاًء 

جيًدا ومباراة نهائية جيدة".
ال�سويدي  امل���ن���ت���خ���ب���ان  وط�����ال�����ب 
تاأخري  امل��ن��ظ��م��ني  م����ن  وال���ك���ن���دي 
النهائية  امل���ب���اراة  ان���ط���الق  م��وع��د 
املتوقعة  ال�سديدة  احل��رارة  لتجنب 

يف امللعب الأوملبي يوم اجلمعة.
للجنة  ال���ري���ا����س���ي  امل����دي����ر  وق������ال 
اإي���ري���ك مايلز  ال��ك��ن��دي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
اللجنة  "تدعم  الأرب���ع���اء  ب��ي��ان  يف 
ال��ك��ن��دي��ة ط��ل��ب منتخب  الأومل��ب��ي��ة 
ك��ن��دا ل��ك��رة ال���ق���دم ب��ت��غ��ي��ري موعد 
القدم  ل����ك����رة  ال���ن���ه���ائ���ي���ة  امل�����ب�����اراة 
يف  ذل���ك  "اإن  م�سيفا  لل�سيدات"، 

م�سلحة الالعبات".
ومن املقرر اأن تبداأ املباراة النهائية 
احل���ادي���ة ع�سرة  ال�����س��اع��ة  يف مت����ام 
 2:00( املحلي  بالتوقيت  �سباًحا 
غرينيت�س(.  ب���ت���وق���ي���ت  ����س���ب���اح���ا 

وت�سري التوقعات املحلية اإىل وجود 
الغالب ودرجة  ظ��روف م�سم�سة يف 
34 درج����ة  ت��ب��ل��غ  ح��������رارة ع���ال���ي���ة 
ن�سبة  ت�سل  اأن  احتمال  مع  مئوية، 
و�سي�سمح  ب��امل��ئ��ة.   40 ال���رط���وب���ة 
امل���ب���اراة اإىل فرتة  ت��اأخ��ري ان��ط��الق 
باملناف�سة  الظهر لالعبات  بعد  من 
يف الظل يف امللعب الذي يت�سع ل�68 
األف مقعد، حيث تغرب ال�سم�س يف 
وقت مبكر من امل�ساء يف هذا الوقت 

من العام يف طوكيو.
ا  اأي�سً الأومل��ب��ي  امللعب  وي�ست�سيف 
من  ولكن  القوى،  األعاب  مناف�سات 
يوم  م�سابقة  اأول  ت��ب��داأ  اأن  املتوقع 
 20:25 ال�ساعة  مت��ام  يف  اجلمعة 
غ(،  ت   11:00( املحلي  بالتوقيت 
التمديد  اإىل  املنتخبني  جل��وء  لكن 
اللقب  حل�سم  الرتجيح  رك��الت  اأو 
املباراة  ا���س��ت��غ��راق  اإىل  ي�����وؤدي  ق���د 
امل�سوؤولة  وق��ال��ت  ���س��اع��ات.  ل��ث��الث 
ماريكا  ال�������س���وي���دي  امل��ن��ت��خ��ب  ع���ن 
يتعلق  "الأمر  ليفور�س  دومان�سكي 
الالعبات  ب�سحة  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل 
املباراة. هناك  وقت  تغيري  ونحاول 
اللعب يف ف��رتة ما  ب��ني  ف��رق كبري 
ونحن  امل�������س���اء،  يف  اأو  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د 

نتعر�س ب�سدة للحرارة".

يقف املنتخب ال�سربي، مب�ساركته الثانية فقط، بني الوليات املتحدة والنهائي 
اليوم  الفريقان  يتواجه  حني  وذل��ك  الأوملبية،  الأل��ع��اب  يف  لها  توالياً  ال�سابع 
يف  لل�سيدات  ال�سلة  كرة  مل�سابقة  النهائي  ن�سف  ال��دور  يف  �سايتاما  يف  اجلمعة 

اأوملبياد طوكيو الذي يختتم الأحد.
وعلى غرار م�ساركته الأوىل عام 2016 يف ريو، و�سل املنتخب ال�سربي اىل 
الدور ن�سف النهائي وياأمل هذه املرة حتقيق مفاجاأة مدوية وال�سعود خطوة 
اإ�سافية على من�سة التتويج )نال الرونزية يف 2016(، لكن املهمة لن تكون 
اإدراجها يف  امل�سابقة منذ  على  اأمريكي هيمن متاماً  �سد منتخب  بتاتاً  �سهلة 
�ست  اآخرها  ن�سخة،   11 م��رات يف   8 الذهبية  باحرازه   1976 عام  الأوملبياد 
1980 يف مو�سكو  التوايل، مقابل ف�سية وبرونزية وعدم م�ساركة عام  على 

ب�سبب مقاطعة بالده لالألعاب.
�سبق  اإذ  جتربة،  عن  املهمة  �سعوبة  ي��درك  ال�سربي  املنتخب  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
وتواجه مع نظريه الأمريكي يف �سباط/فراير املا�سي وخ�سر اأمامه 88-69 
يف الت�سفيات املوؤهلة اىل الأوملبياد احلايل، كما خ�سر اأمامه يف دور املجموعات 
من مونديال 2014 بنتيجة 74-94 واأوملبياد ريو قبل خم�سة اأعوام بنتيجة 

كبرية جداً 110-84.
لكن ل �سيء م�ستحيال يف عامل الريا�سة وقد ياأخذ املنتخب ال�سربي الِعَر من 

نظريه الأ�سرتايل الذي اأ�سقط الأمريكيات 70-76 يف 16 حزيران/يونيو 
اأمامه يف ربع نهائي  ا�ستعدادي يف ل�س فيغا�س، لكنه عاد و�سقط  خالل لقاء 

اأوملبياد طوكيو 79-55.
قالت  اأمامها،  ا�سم �سربيا  اأوًل حني يطرح  ببالها  �سوؤالها عما يخطر  ولدى 
اأن��ه��ن تغلنب  ه��و  ب��ه  اأف��ّك��ر  م��ا  "اأول  �ستايلي  داون  الأم��ريك��ي  املنتخب  م��درب��ة 
هذه  خ��الل  من  رائ��ع  بعمل  وقمن   ،)70-77 النهائي  رب��ع  )يف  ال�سني  على 

النتيجة".
فرتة  منذ  معاً  يلعنب  لع��ب��ات  م��ن  م��ك��ّون  "فريق  ال�سربي  املنتخب  اأن  وراأت 
طويلة، وبالتايل يلعنب بطريقة �سل�سة هجومياً. �ساهدتهن يلعنب دفاع منطقة 
حا�سرات  نكون  اأن  علينا  بالتايل  ال�سابقة،  املباريات  من  اأكرث  ال�سني(  )�سد 

لذلك".
التي  �ستيوارت  بريانا  �ستورم  �سياتل  جنمة  على  خا�س  ب�سكل  �ستايلي  وتعّول 
ال�23 يف ال�سوط الأول من  20 من نقاطها  اأ�سرتاليا بت�سجليها  تاألقت �سد 

اللقاء.
وقد تطّرقت مدربة جامعة كارولينا اجلنوبية اإىل ما قدمته �ستيوارت �سد 
الطريقة  بهذه  ت��وؤدي  راأت لعبة  اأن  لها  ي�سبق  اأن��ه مل  اىل  اأ�سرتاليا، م�سرية 

هجومياً على �سعيد املنتخب الوطني.

و�ساهدت  املا�سية  الثمانية  الأع���وام  طيلة  تابعتها  "لقد  ال�سدد  بهذا  وقالت 
اأومل��ب��ي��اد ريو(  ذل��ك، لكن )يف  ق��د ل تتذكر  ال��ي��ه.  ال��ذي و�سلت  الن�سج  حجم 
مل تلعب كثرياً لكنها اأخذت مالحظات. وعندما تكون م�ساركاً يف اأول   2016
األعاب اأوملبية، �ستكون هناك الكثري من املالحظات. اأعتقد اأنه مقدر لها التاأدية 

بهذه الطريقة يف فريقنا ويف مزيد من امل�ساركات الأوملبية".
ويعول املنتخب الأمريكي اأي�ساً على خرة الثنائي �سو بريد )40 عاماً( وديانا 
اإن كان على  الأوملبي،  التاريخ  ت�سعيان اىل دخول  اللتني  ت��ورازي )39 عاماً( 

�سعيد �سلة ال�سيدات اأو الرجال، من خالل الفوز بالذهبية اخلام�سة تواليا.
متحدثة  ال�سحيح"،  بالجتاه  "ي�سري  الأم��ريك��ي  املنتخب  اأن  ب��ريد  واعترت 
دور  ال��ذي ح�سل يف  التغيري  نتيجة  الأوملبية احلالية  الألعاب  عن �سعوبة يف 
عن  عو�ساً  جمموعات  ث��الث  على  ال�12  املنتخبات  وّزع��ت  حيث  املجموعات 
جمموعتني، ما يعني اأن كل منتخب اكتفى بثالث مباريات فقط قبل النتقال 

اىل الأدوار الإق�سائية عو�ساً عن خم�س يف ال�سابق.
الألعاب  )ه��ذه  باأنها  متاأكدة  "اأنا  ال�سدد  هذا  يف  �ستورم  �سياتل  لعبة  وقالت 
الأومل��ب��ي��ة( ه��ي الأ���س��ع��ب، ن��ظ��راً لأن���ه لي�س ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن امل��ب��اري��ات يف 
���س��يء م��ن ه��ذا القبيل يف الأدوار  اأو  ي��وم��ني  اأن���ت وب��ع��د  امل��ج��م��وع��ات. ه��ا  دور 

الإق�سائية".

وراأت اأن هذا الأمر قد يفيد املنتخبات الأخرى لأنها تتمرن ب�سكل منتظم فيما 
"كنا  مو�سحة  الكرى،  البطولت  قبيل  �سوى  الأم��ريك��ي  املنتخب  يتدرب  ل 
الكايف  الوقت  على  لنا لأننا ل نح�سل حقاً  ن�ستخدم دور املجموعات كتمرين 

للتدريب".
 2012 ويف املواجهة الثانية اجلمعة يف ن�سف النهائي، تبدو فرن�سا و�سيفة 
اليابان  تلتقي  ح��ني  تاريخها  يف  الثانية  للمرة  النهائي  لبلوغ  حظاً  الأوف���ر 

امل�سيفة التي جتد نف�سها يف هذا الدور للمرة الأوىل يف خام�س م�ساركة لها.
وبلغت فرن�سا ن�سف النهائي الثاين لها توالياً من اأ�سل ثالث م�ساركات �سابقة 
)حلت خام�سة يف 2000 ونالت ف�سية املركز الثاين يف 2012 وحلت رابعة 
الأخرية  الن�سخة  و�سيفة  اإ�سبانيا  على  النهائي  رب��ع  يف  بفوزها   ،)2016 يف 
67-64، فيما تغلبت اليابان على بلجيكا 86-85 بف�سل ثالثية من �ساكي 

هايا�سي قبل 15 ثانية على نهاية اللقاء.
لكن يتعنّي على فرن�سا احلذر من املنتخب امل�سيف الذي تغلب عليها يف دور 
املجموعات من اأوملبياد ريو قبل خم�سة اأعوام 79-71 ثم يف الن�سخة احلالية 
املخ�س�ستني  البطاقتني  اإح��دى  على  باحل�سول  تتاأهل  جعلها  ما   ،71-74
الثاين  املركز  يف  اليابانيات  تاأهلت  فيما  الثالث،  املركز  يف  منتخبني  لأف�سل 

خلف الوليات املتحدة.

•• بلجراد - وام:

مع�سكر  يف  امل�ساركني  للحكام  اأج��ري��ت  التي  البدنية  الخ��ت��ب��ارات  �سهدت 
تتم  والتي  املقررة  الختبارات  احلكام  جميع  اجتاز  حيث  جناحاً  �سربيا 
اإ�سراف  والآ�سيوي حتت  ال��دويل  ل��دى الحت��ادي��ن  املعتمدة  املعايري  وف��ق 

اإدارة احلكام .

يف �سياق اآخر و�سلت اإىل مع�سكر �سربيا اأم�س الأول الدفعة الثانية من 
احلكام والبالغ عددهم 37 حكماً وم�ساعداً من بينهم 3 حكمات.

واأ�ساد �سامل علي ال�سام�سي ع�سو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لكرة القدم 
الكروي  للمو�سم  احلكام  وحت�سريات  با�ستعدادات  احلكام  جلنة  رئي�س   ،
اجلديد الذي �سينطلق ال�سهر اجلاري من خالل مباريات دوري اخلليج 

العربي .

جاء ذلك خالل زيارته ملقر اإقامة احلكام يف مع�سكر �سربيا ولقائه اأع�ساء 
البعثة من حما�سرين ومدربني وحكام واإداريني ، حيث نقل لهم حتيات 
الإدارة،  واأع�ساء جمل�س  النعيمي رئي�س الحتاد  را�سد بن حميد  ال�سيخ 
موؤكداً حر�س الحتاد على توفري كل العوامل التي ت�ساعد احلكام على 
اأداء مهامهم يف اأف�سل �سورة خالل اإدارتهم للمباريات، �سواء يف امل�سابقات 

املحلية اأو القارية والدولية .

احلكام  اإدارة  عمل  فريق  بها  يقوم  التي  باجلهود  ال�سام�سي  اأ���س��اد  كما 
بالحتاد الذي حر�س على التن�سيق والتوا�سل مع املحا�سرين الدوليني 
التعديالت  اآخ��ر  على  واإط��الع��ه��م  للحكام  النظرية  املحا�سرات  لإل��ق��اء 
اخلا�سة بقانون اللعبة والرد على ال�ستف�سارات الواردة من احلكام حول 
عدد من احلالت التحكيمية اإىل جانب التطبيقات العملية لتقنية حكم 

الفيديو امل�ساعد .

احتاد الكرة ي�صيد بتح�صريات ق�صاة املاعب للمو�صم اجلديد

�صيدات ال�صويد وكندا لكتابة التاريخ يف كرة القدم 

�صربيا تقف بن �صيدات الوليات املتحدة ونهائي ال�صلة 
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الفجر الريا�ضي

من  منت�سراً  للخروج  ن��ادال  راف��اي��ل  الإ�سباين  عانى 
�سهرين  مل��دة  املالعب  عن  غياب  بعد  الأوىل  مباراته 
ب�سبب الإ���س��اب��ة، وذل��ك ب��ف��وزه على الأم��ريك��ي جاك 
6-2 و4-6 و7-6 )7-1( الأربعاء يف الدور  �سوك 

الثاين لدورة وا�سنطن يف كرة امل�سرب.
الدورة  هذه  يف  اأول  املن�سف  عاماً  ال�35  ابن  واحتاج 
اىل  ميدوز،  فال�سينغ  لبطولة  حت�سرياً  ت�سكل  التي 
ثالث �ساعات حل�سم مواجهته مع الأمريكي امل�سنف 

عاملياً اأمام قرابة 7 اآلف متفرج.  192
املالعب منذ خ�سارته  عن  عاملياً  ثالثاً  امل�سنف  وغاب 
اأم����ام غرميه  ب��ط��ول��ة رولن غ���ارو����س  ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف 

ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س يف حزيران/يونيو 
اإ�سابة يف قدمه حرمته من  ب�سبب  املا�سي 

ب��ط��ول��ة ومي��ب��ل��دون، ثالثة  امل�����س��ارك��ة يف 
ال���ب���ط���ولت الأرب��������ع ال���ك���رى، 
حالياً  امل��ق��ام  طوكيو  واأومل��ب��ي��اد 

فريو�س  ب�سبب  لعام  اإرج���اء  بعد 
كورونا.

"اأنا يف  واأك����د ن����ادال ب��ع��د ال��ف��وز 
و����س���ع ب����دين ج���ي���د. ك���ل م���ا اأن���ا 
بحاجة اإليه هو األ توؤملني قدمي 
باأوجاع  "�سعرت  كا�سفاً  كثرياً"، 
يكون  اأن  واأم��ل  الأم�سية،  ه��ذه 

الأمر اأف�سل غداً".
واأ�ساف "اإذا حت�سن و�سع قدمي، فكل الأمور الأخرى 

�ستاأتي تباعاً".
اإفريقي  اجلنوب  النهائي  ثمن  يف  الإ�سباين  ويلتقي 
تيني�س  الأم��ريك��ي  على  ب���دوره  الفائز  هاري�س  لويد 

�ساندغرن 6-4 و-1�سفر ثم بالن�سحاب.
وكان الإيطايل يانيك �سيرن امل�سنف خام�ساً يف الدورة 
بفوزه  الأرب��ع��اء  النهائي  املتاأهلني اىل ثمن  اأب��رز  من 
6-2 و4-6،  رو����س���وف���ووري  اإم��ي��ل  ال��ف��ن��ل��ن��دي  ع��ل��ى 
بطل  ني�سيكوري  ك��ي  املخ�سرم  الياباين  تغلب  فيما 
األك�سندر  الكازخ�ستاين  على   2015 ل��ع��ام  ال����دورة 
و4-7،   2-6 التا�سع  بوبليك 
والأ������������س�����������رتايل ج�����ون 
م��ي��ل��م��ان احل�����ادي ع�سر 
اإليا�س  ال�سويدي  على 
و6-7   2-6 اإمي��������ر 

.)8-10(
وكان الأ�سرتايل األيك�س 
ال����ث����ال����ث  م����ي����ن����ور  دي 
وال����ب����ل����غ����اري غ���ري���غ���ور 
دمي��������ي��������رتوف ال������راب������ع 
الثاين  ال���دور  �سحايا  اأب���رز 
الأمريكي  اأم��ام  الأول  بخ�سارة 
 )5-7(  6-7 ج��ون�����س��ون  ���س��ت��ي��ف 
و4-6 و2-6، والثاين اأمام 
اإيفا�سكا  اإيليا  البيالرو�س 

.)7-4( و7-6   6-2

•• ميامي - وام:

اأ�سماء  قائمة  للجوجيت�سو  الإم����ارات  ب��احت��اد  الفنية  الإدارة  اعتمدت 
لها  املقرر  �سالم  جراند  ميامي  جولة  يف  �سي�ساركون  الذين  الالعبني 
ميامي  مدينة  مبطار  املعار�س  مركز  �سالة  يف  اجل��اري  اأغ�سط�س   8
فئتي  17 لع��ب��ا يف  القائمة  وت�سم  الأم��ري��ك��ي��ة.  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف 
البنف�سجي هم عمر  13 لعبا يف  بواقع  والبني  البنف�سجي  احلزامني 
وزن  يف  املنهايل  وحممد  كجم،   56 وزن  يف  النعيمي  وذي��اب  ال�سويدي 
62 كجم، وكل من حممد ال�سويدي و�سلطان احلو�سني وفرج العولقي 

69 كجم، وعبد اهلل اجلنيبي يف وزن  وعبدالرحمن الرغوثي يف وزن 
77 كجم، ومهدي العولقي و�سعيد احلاج و�سامل زايد يف وزن 85 كجم، 
وحامد الهنائي يف وزن 94 كجم، وهزاع فرحان يف وزن فوق ال� 90 كجم. 
اأما بخ�سو�س الالعبني الأربعة الذين �سي�ساركون يف مناف�سات احلزام 
البني لأول مرة بعد ترفيعهم فهم كل من زايد الكثريي وعبيد النعيمي 
يف وزن 56 كجم، وعمر الف�سلي يف وزن 62 كجم، وحممد العمري يف 
وزن 77 كجم. وتوجهت بعثة املنتخب اأم�س اخلمي�س اإىل مدينة ميامي 
قادمة من املع�سكر املغلق الذي اأقيم يف لو�س اجنلو�س اعتبارا من 28 
بلو�س  اأم�س  اآخر ح�سة تدريبية  الالعبون  اأج��رى  املا�سي، حيث  يونيو 

اأجنلو�س حتت اإ�سراف اجلهاز الفني بقيادة الرازيلي رامون ليمو�س.
يف  املنتخب  بعثة  رئ��ي�����س  الفنية  الإدارة  م��دي��ر  امل��ن��ه��ايل  م��ب��ارك  واأك����د 
اأن الالعبني الذين مت اختيارهم موؤهلون  الوليات املتحدة الأمريكية 
حل�سد امليداليات، خ�سو�سا بعد ال�ستفادة الكرى من املع�سكر الطويل 
يف لو�س اأجنلو�س، و�سيجرون ح�سة تدريبية تن�سيطية خفيفة اأخرية يف 
مدينة ميامي غدا ت�ستهدف �سبط الوزن ورفع درجة الرتكيز الذهني، 
اإيذانا  ال�سبت،  امليزان الر�سمية املقرر لها بعد غد  اإج��راءات  وذلك قبل 
بانطالق املناف�سات يوم الأحد، معربا عن ثقته يف قدرة لعبينا ل�سعود 

من�سات التتويج، ومتثيل املنتخب باأف�سل �سورة .

ولفت املنهايل اإىل اأن امل�ساركة يف جولة ميامي �ستكون اأول عودة ر�سمية 
جائحة  بعد  العاملية  �سالم  ج��ران��د  ج��ولت  يف  جماعي  ب�سكل  للتواجد 
كورونا، ونعول عليها كثريا يف الطمئنان على م�ستوى الالعبني قبل 
وبطولتي  اجل��اري،  العام  من  �سبتمر  الآ�سيوية  البطولة  يف  امل�ساركة 
العامل واأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو نوفمر 2021، م�سريا 
اإىل اأنه بعد العودة اإىل اأبوظبي �سوف تكون هناك جتمعات ومع�سكرات 
الأجندة  بح�سب  باخلارج  الدولية  البطولت  يف  وم�ساركات  للمنتخب 
لإك�سابهم  والبني  البنف�سجي  الأحزمة  اإىل  ترفيعهم  مت  ملن  خ�سو�سا 

اخلرات املطلوبة.

للجوجيت�صو �صام  جراند  ميامي  بطولة  يف  الإمارات  ميثلون  لعبا   17

الأرجنتيني  ال��ن��ج��م  ي��وق��ع  اأن  �سحفية  ت��ق��اري��ر  ت��وق��ع��ت 
ليونيل مي�سي خالل ال�ساعات القليلة املقبلة عقدا جديدا 
مع بر�سلونة الإ�سباين، يف اأعقاب عودته من اإجازة ق�ساها 

يف جزيرة اإبيزا.
واأ�سار تقرير ل�سحيفة "ماركا" الريا�سية الإ�سبانية، اإىل 
"واثق من توقيع مي�سي على عقده اجلديد  اأن بر�سلونة 

يف غ�سون �ساعات".
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن النادي الكتالوين ومي�سي اتفقا 
منذ اأ�سابيع على �سروط العقد، اإل اأن بر�سلونة كان ينتظر 

عودة "الرغوث" من اإجازته.
ووفق م�سادر ال�سحيفة، فاإن مي�سي �سي�سادق على التفاق 
الذي مت التو�سل اإليه، ملتزما بالبقاء مع بر�سلونة خالل 

ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
وي��خ��ط��ط وك��ي��ل مي�سي ووال����ده خ��ورخ��ي ل��ل��ت��واج��د يف 

انتهاء  قرب  يعني  مما  الأ�سبوع،  نهاية  قبل  بر�سلونة 
جتديد العقد بعد عام من اإع��الن الالعب عن نيته 

الرحيل عن "الكامب نو" ثم عدوله عن ذلك.
وتوقعت "ماركا" اأن يعلن بر�سلونة عن جتديد عقد 
مي�سي يف لقاء كاأ�س "جوان غامر" بعد غٍد الأحد 

يوفنتو�س  م��ع  "البلوغرانا"  يلتقي  ح��ي��ث 
�ستجمع  م��واج��ه��ة  يف  الإي����ط����ايل، 

مناف�سه  م����ع  م��ي�����س��ي 
كري�ستيانو  ال���ل���دود 

رون���ال���دو. وك��ان��ت م�����س��ادر اإ���س��ب��ان��ي��ة ع��دي��دة، ع��ل��ى راأ�سها 
�سحيفة "اإملوندو ديبورتيفو"، قد اأكدت اأن بر�سلونة جنح 

بالتو�سل لتفاق مع مي�سي ملدة 5 اأعوام.
لكن العقد الطويل اجلديد �سياأتي "بت�سحية" كبرية من 
راتبه  تخفي�س  على  للم�سادر،  وفقا  واف��ق  ال��ذي  مي�سي، 
اإىل الن�سف، مل�ساعدة النادي الكتالوين على تخطي اأزمته 
كلف  ال�سابق  مي�سي  عقد  اأن  ال�سحيفة  واأك���دت  امل��ال��ي��ة. 

النادي 550 مليون يورو، على مدة 5 اأعوام.
ووفقا ملوقع "غول" املتخ�س�س ب�سوؤون كرة القدم، يفر�س 
ال���دوري الإ���س��ب��اين ح��دا اأق�سى لأج���ور ال��الع��ب��ني، ويبلغ 
 350 بر�سلونة  يف  ال��روات��ب  �سقف 
مليون يورو �سنويا، وعليه األ 

يتجاوزها.
اجلديد  ال��ع��ق��د  و�سيتيح 
النادي  يف  ال��ب��ق��اء  ملي�سي 
كما  عاما،   39 عمر  حتى 
العقد  يت�سمن  اأن  يتوقع 
عامليا  �سفريا  يجعله  بندا 
العتزال،  ب��ع��د  ل��ر���س��ل��ون��ة 
 10 اإىل  ي�������س���ل  ب�����رات�����ب 
ماليني يورو �سنويا.

م�صل�صل مي�صي يدخل مرحلة احل�صم.. 
تفا�صيل �صاعات ما قبل التجديد

نادال يعاين للفوز مبباراته 
الأوىل منذ �صهرين 

بعد  ع��ل��ى  الأم���ريك���ي  املنتخب  ب���ات 
خ���ط���وة واح������دة م���ن اإح�������راز لقبه 
ال�����س��اد���س ع�����س��ر يف م�����س��اب��ق��ة كرة 
نهائي  اإىل  بتاأهله  للرجال،  ال�سلة 
الأومل��ب��ي��ة يف طوكيو  الأل��ع��اب  دورة 
الأ�سرتايل  نظريه  على  ف��وزه  بعد 

اخلمي�س.  78-97
غريغ  امل��������درب  رج�������ال  وي����ت����واج����ه 
الفائز  م��ع  النهائي  يف  بوبوفيت�س 
م���ن ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي ال���ث���اين بني 
لحق  وق���ت  يف  و�سلوفينيا  فرن�سا 

اليوم.
وم����ن����ذ اأومل�����ب�����ي�����اد ب���ر����س���ل���ون���ة ع���ام 
1992، عندما تّوج ال�"درمي تيم" 
ح��ي��ن��ه��ا ب��ال��ذه��ب��ي��ة الأومل����ب����ي����ة، مل 
املباراة  عن  املتحدة  ال��ولي��ات  تغب 
النهائية لالألعاب �سوى مرة واحدة 
 2004 اأثينا عام  وكانت يف ن�سخة 
عندما حلت ثالثة، اإذ اأنها فازت بكل 

نهائي بلغته.

بقيادة  الأم��ريك��ي  املنتخب  وخا�س 
ال�سلة يف  بوبوفيت�س غمار م�سابقة 
خ�سارة  وقع  على  الوملبية  الألعاب 
ودي����ة اأم�����ام ن��ي��ج��ريي��ا، ك��م��ا �سقط 
 ،91-83 حت��دي��داً  اأ�سرتاليا  اأم��ام 
مباراته  يف  ن��اق�����س��ة  دع�����س��ة  ق��ب��ل 

الفتتاحية باخل�سارة اأمام فرن�سا.
امل��ب��اراة �سعبة على  ب��داي��ة  وج���اءت 
املنتخب  مت��ك��ن  اإذ  الأم���ريك���ي���ني، 
األعابه  ���س��ان��ع  ب��ق��ي��ادة  الأ����س���رتايل 
بالتقدم  ميلز  ب��ات��ري��ك  امل��خ�����س��رم 
الأول،  ال��رب��ع  نهاية  م��ع   18-21
الربع  يف  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ي��ع��زز  اأن  ق��ب��ل 
الثاين 41-26 و�سط حالة �سياع 
يف �سفوف الأمريكيني الذين عانوا 
دفاعياً، خ�سو�ساً يف مواجهة لعَبي 

اجلناح، ميلز ودانتي اإكزوم.
ثالث  الأ���س��رتايل  املنتخب  وُيعتر 
الألعاب  يف  ُم�����س��ارك  منتخب  اأك��رث 
الأومل�����ب�����ي�����ة، ومي����ل����ك لع����ب����ني من 

ال��دوري الأم��ريك��ي للمحرتفية يف 
�سبعة  اإيه"، مع  بي  "اأن  ال�سلة  كرة 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ب���ع���د  لع���ب���ني 

ونيجرييا )8(.
كيفن  نت�س  ب��روك��ل��ني  وجن���ح جن��م 

ك��ب��ح جماح  دوران������ت وزم�������الوؤه يف 
الربع  اأواخ��������ر  يف  الأ�����س����رتال����ي����ني 
م�ستقطع  وق����ت  اأّدى  اإذ  ال���ث���اين، 
املوقف  ا���س��ت��دراك  يف  لبوبوفيت�س 
الذي  الدفاعي  التمركز  وحت�سني 

اأتاحت  هجومية  ا�ستفاقة  قابلته 
تقلي�س  الأم�����ريك�����ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
نهاية  م���ع   40-45 اإىل  ال���ف���ارق 

ال�سوط الأول.
ا�ستفاقتهم  الأم��ريك��ي��ون  ووا���س��ل 

امل��ت��اأخ��رة، وق��اد دوران���ت النتفا�سة 
الأم����ريك����ي����ة ال���ت���ي ق��ل��ب��ت امل����ب����اراة 
حمركات  وعّطلت  عقب  على  راأ���س��اً 
وجدوا  الذين  الذين  الأ�سرتاليني 
وهجوم  �سلب  دف���اع  اأم���ام  اأنف�سهم 

ناري.
وب�����ال�����ت�����ايل، ق����ل����ب الأم�����ريك�����ي�����ون 
الثالث  الربع  منت�سف  يف  تاأخرهم 
اإيقاعهم  وف��ر���س��وا   ،)50-59(

حتى الدقائق الأخرية من املباراة.
امل�سجلني من  اأف�سل  وكان دوران��ت 
 23 الأم��ريك��ي مع  املنتخب  جانب 
اأ�ساف  فيما  م��ت��اب��ع��ات،  و9  نقطة 
ديفن بوكر 20 نقطة. فيما �سّجل 
 15 م��ي��ل��ز  الأ�����س����رتايل  للمنتخب 

نقطة و8 متريرات حا�سمة.
الأ�سرتاليني فر�سة  اأمام  تزال  ول 
ن��ي��ل امل���ي���دال���ي���ة ال���رون���زي���ة، حني 
ي��ت��واج��ه م���ع اخل��ا���س��ر م���ن مباراة 

فرن�سا و�سلوفينيا.

الوليات املتحدة تتاأهل اإىل نهائي كرة ال�صلة

 رو�صيا جترد الربازيل من لقب 
كرة الطائرة وتبلغ النهائي 

ثاأر املنتخب الرو�سي، امل�سارك يف اأوملبياد طوكيو حتت ا�سم اللجنة الأوملبية 
الرو�سية على خلفية ف�سيحة التن�سط املمنهج، من نظريه الرازيلي وجرده 

من ذهبية م�سابقة كرة الطائرة للرجال بالفوز عليه 3-1 اخلمي�س.
اأر�سه يف  اأعوام على  وبدا املنتخب الرازيلي الفائز بالذهبية قبل خم�سة 
ريو على ح�ساب نظريه الإيطايل بعدما تخطى الرو�س يف ن�سف النهائي، 
يف طريقه لتجديد الفوز على مناف�سه بعدما ح�سم ال�سوط الأول ب�سهولة 

.18-25
لكن املنتخب الرو�سي الذي يخو�س ن�سف النهائي للمرة ال�سابعة توالياً، 
الأ�سواط  ليح�سم  ب��ق��وة  و���س��رب  الأول  ال�سوط  ع��ن  تنازله  بعد  انتف�س 

الثالثة التالية 25-21 و26-24 و23-25.
قاب  كانت  عندما  الثالث  ال�سوط  يف  رو�سيا  ل�سالح  التحول  نقطة  وكانت 
بعيد  م��ن  تعود  اأن  قبل   23-19 بتخلفها  خ�سارته  م��ن  اأدن���ى  اأو  قو�سني 

بت�سجيلها خم�س نقاط متتالية، لتح�سمه 24-26.
وكان ماك�سيم ميخايلوف جنم اللقاء بت�سجيله 22 نقطة، واأ�ساف اإيغور 
كليوكا 15 ليلعب اأي�ساً دوراً حا�سماً يف اإنهاء احللم الرازيلي بذهبية ثانية 
توالياً والرابعة يف تاريخ املنتخب الأمريكي اجلنوبي الذي كان يخو�س دور 
الأربعة للمرة اخلام�سة توالياً والذي بلغ املباراة النهائية يف الن�سخ الأربع 

املا�سية وحتديداً منذ اأوملبياد اأثينا 2004.
ريو  نهائي  ن�سف  م��ن  ال��رازي��ل  ي��د  على  خلروجها  بذلك  رو�سيا  وث���اأرت 
2012 حني  نهائي  مناف�ستها يف  انت�سارها على  نتيجة  وكررت   ،2016
توجت بالذهبية للمرة الأوىل منذ انحالل عقد الحتاد ال�سوفياتي الفائز 

باللقب ثالث مرات اأعوام 1964 و1968 و1980.
يف  الف�سية  رو�سيا  اأح���رزت   ،2012 ع��ام  الأوىل  بالذهبية  ف��وزه��ا  وق��ب��ل 
الف�سية  الرازيل  نالت  فيما  و2008،   2004 يف  والرونزية   2000
 1992 اأع�����وام  ذه��ب��ي��ة  ج��ان��ب  اىل  و2012،  و2008   1984 اأع�����وام 

و2004 و2016.
بني  لحقاً  املقررة  املواجهة  من  الفائز  ال�سبت  النهائي  يف  رو�سيا  وتلتقي 

الأرجنتني وفرن�سا، فيما �ستكتفي الرازيل باملناف�سة على الرونزية.
وامللفت اأن املنتخبات الأربعة املتواجدة يف ن�سف النهائي كانت معاً يف دور 
الرازيل  اأم��ام  رو�سيا  ت�سدرتها  التي  الثانية  املجموعة  �سمن  املجموعات 
حلت  فيما  ت��وال��ي��اً،  وفرن�سا  والأرج��ن��ت��ني  -3�سفر(  الأخ���رية  على  )ف���ازت 

الوليات املتحدة وتون�س يف املركزين الأخريين.

تعليق ح�صاب توم�صون-هرياه 
على اإن�صتغرام 

عّلق تطبيق اإن�ستغرام ح�ساب العداءة اجلامايكية اإيالين توم�سون-هرياه 
موؤقتاً، بعد ن�سرها م�ساهد من فوزها ب�سباقي 100 م و200 م يف اأوملبياد 

طوكيو.
م�����س��اه��د من  اح��ت��ف��ال عائلتها ت�سمن  م��ن  ف��ي��دي��و  ون�����س��رت اجل��ام��اي��ك��ي��ة 
"دابل دابل" يف  اأول ع��داءة حتقق  اأ�سبحت  ال�سباقني على امل�سمار عندما 

تاريخ الألعاب، قبل اأن تك�سف اأنه مت تعليق ح�سابها.
من  �سباقات  لن�سر  اإن�ستغرام  على  ح��ظ��ري  مت  "لقد  ت��وي��رت  على  وكتبت 
الأوملبياد لأنني ل اأملك احلقوق للقيام بذلك. لذا اأراكم جميعاً بعد يومني"، 

يف اإ�سارة اإىل �سباق التتابع اأربع مرات 100 م الذي يقام اجلمعة.
اإل اأنها ا�ستعادت ح�سابها بعد �ساعات.

الدولرات  الدولية حقوق بث توؤمن لها مليارات  الأوملبية  اللجنة  ومتلك 
من �سبكات التلفزيون العاملية، وخا�سة "اأن بي �سي" يف الوليات املتحدة.

الأوملبية  باللجنة  اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اإر���س��ادات  وت�سري 
الدولية اإىل اأنها "ت�سجع الريا�سيني على م�ساركة جتاربهم مع اأ�سدقائهم 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي واملن�سات  وع��ائ��الت��ه��م وداع��م��ي��ه��م ع���ر و���س��ائ��ل 

الرقمية".
لكنها حتذر من اأنهم ل ي�ستطيعون ن�سر "حمتوى الألعاب الأوملبية الذي 

يحتوي على �سوت/فيديو يف امل�سمار اأو امليدان".

 ت�صوان حترز الذهب بثاث 
حماولت مثالية 

اأّدت املراهقة ال�سينية هونغت�سان ت�سوان ثالث غط�سات مثالية باأداء مذهل 
يف  الغط�س  يف  م   10 الثابتة  املن�سة  م�سابقة  بذهبية  للفوز  طريقها  يف 

اأوملبياد طوكيو اأم�س اخلمي�س.
و�سجلت ت�سوان )14 عاًما( اأ�سغر ريا�سية �سينية يف األعاب طوكيو نتيحة 
التي  ت�سني  يوت�سي  مواطتنها  على  وتفوقت  نقطة   466.20 مع  رائعة 

ح�سدت الف�سية.
حتمل ت�سني )15 عاماً( لقب بطولة العامل يف هذه امل�سابقة وحققت لقب 
املن�سة الثابتة يف الزوجي يف طوكيو، اإل اأنها تخلفت ب�39.80 نقطة عن 

هونغت�سان فيما حلت الأ�سرتالية ميلي�سا وو ثالثة مع 371.40 نقطة.
التحيكمية  اللجنة  اأع�ساء  من  املثالية   10 عالمة  على  ت�سوان  ح�سلت 
ال�سبعة جميعهم يف الغط�ستني الثانية والرابعة. اأما يف اخلام�سة، فح�سلت 
كافية  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  اإل  ال�سابع،  م��ن   9.5 مقابل  ح��ك��ام  �ستة  م��ن   10 على 

لتح�سد العالمة املثالية يف املجموع )96 نقطة(.
وعن 14 عاماً و130 يوماً، باتت ت�سوان ثاين اأ�سغر �سينية حت�سد ذهبية 

يف الغط�س بعد مينغت�سيا �سو يف بر�سلونة 1992.
ح�سدت ال�سني حتى الآن �ست ذهبيات من اأ�سل �سبع م�سابقات يف الغط�س 

بعدما نالت �سبعاً من ثماين يف ريو 2016.
الرجال  ل��ف��ردي  م   10 ثابتة  من�سة  الأخ���رية،  امل�سابقة  ت�سفيات  تنطلق 

اجلمعة.
بعدما  ال�سينيني جم��دًدا  يف�سد فرحة  اأن  دايلي  توم  الريطاين  و�سياأمل 

حقق ومواطنه ماتي يل ذهبية من�سة ثابتة 10 م يف الزوجي.



ا�صرتيا منزل ب�صعر مميز.. فكانت املفاجاأة ال�صادمة 
تفاجاأ زوجان ا�سرتيا منزل ريفيا جديدا بوجود كميات هائلة من 

النحل يف اجلدران، الأمر الذي كلفهما مبلغا كبريا لطردها.
ي��ق��رتب م��ن ن�سف مليون نحلة يف  ب��وج��ود م��ا  ال��زوج��ان  و���س��دم 
دولر  األ��ف   12 اإنفاق  اإىل  وا�سطرا  ببن�سلفانيا،  منزلهما  ج��دران 

ل�سركة متخ�س�سة، للتخل�س من هذه احل�سرات.
وح�سبما نقلت �سحيفة "ديلي �ستار" الريطانية، فاإن �سارة ويفر 
وزوجها ا�سرتيا املنزل الريفي ب�سعر رخي�س ن�سبيا، واأرادا النتقال 

للعي�س فيه، لكنهما اأدركا لحقا طبيعة امل�سكلة املفاجئة.
ووفق ال�سحيفة، فاإن املالك ال�سابق للمنزل كان على علم بوجود 
النحل اإل اأنه مل يفعل �سيئا حلل امل�سكلة، ب�سبب التكلفة الباهظة 
اإزالتها  كلفة  لتقدير  ال��ذي مت جلبه  النحل  واأ���س��ار خبري  لذلك. 
اإىل اأنها كانت جممعة يف 3 خاليا كبرية، مو�سحا اأنها تعي�س يف 
الزوجني طلبا  اأن  بالذكر  35 عاما. جدير  اجل��دران منذ حوايل 
النحل، وذلك  التخل�س من خاليا  كلفة  لتغطية  املالية  امل�ساعدة 

عر موقع متخ�س�س بجمع الترعات.

عقاب فوري للراكب املتحر�س بالطائرة
تلقى م�سافر خممور جزاءه على منت طائرة، حيث كبله طاقمها 
بالأ�سرطة الال�سقة يف مقعده بعد اأن حتر�س مب�سيفتني واعتدى 
ميامي  اإىل  فيالدلفيا  م��ن  املتجهة  الرحلة  وك��ان��ت  ثالثة.  على 
اأن ادعى راكب يدعى ماك�سويل  ال�سبت املا�سي �سهدت جلبة، بعد 
بريي ويبلغ من العمر 22 عاما اأن والديه من الأثرياء، وتطاول 
اأن تناول عدة كوؤو�س من اخلمر على  امل�سيفات، وذل��ك بعد  على 

منت الطائرة.
وق����ال ت��ق��ري��ر ل�����س��رط��ة م��ق��اط��ع��ة م��ي��ام��ي دي���د اإن ب���ريي حتر�س 
وخرج  احلمام  يف  قمي�سه  وخلع  ثالثة،  على  واعتدى  مب�سيفتني 
الطائرة وهو  اأف��راد طاقم  اأحد  واأظهر مقطع فيديو  منه عاريا. 
ال�سكري يف مقعده ويكمم فمه بالأ�سرطة الال�سقة،  ال�ساب  يقيد 
وتكرارا:  م����رارا  ي�����س��رح  وه���و  اآخ���ر  ب���ريي يف مقطع  ظ��ه��ر  بينما 
ولدى و�سول الرحلة اإىل وجهتها، األقي  �ساعدوين".  "�ساعدوين 
"لوكال  ملوقع  وفقا  تهم،   3 له  وجهت  حيث  ال�ساب  على  القب�س 
وقالت  دي��د.  ميامي  مقاطعة  اأخ��ب��ار  يف  املتخ�س�س  املحلي   "10
من  رحلة  "خالل  ب��ي��ان:  يف  اإيرلينز"  "فرونتري  ط��ريان  �سركة 
فيالدلفيا اإىل ميامي، اأجرى م�سافر ات�سال ج�سديا مع م�سيفة 

طريان واعتدى ج�سديا على م�سيفة اأخرى".

طريقة متهورة لك�صب امل�صاهدات على ال�صو�صال ميديا
ل يعدم جنوم �سبكات التوا�سل و�سيلة من اأجل حتقيق م�ساهدات 
مغامرات  خ��و���س  الأم���ر  تطلب  واإن  ال�سبكات،  تلك  على  ك��ب��رية 
واأراد �سريغي  رو���س��ي و�سديقته.  م��ا ح��دث جن��م  وه���ذا  خ��ط��رية، 
كو�سينكو، الذي يتابعه 5 ماليني �سخ�س على "اإن�ستغرام" يذهب 
بعيدا يف "جنون ال�سو�سال مييدا"، فربط �سديقته احل�سناء فوق 
�سوارع مو�سكو.  الفارهة باحلبالل والأغ��الل وانطلق يف  ال�سيارة 
ولوحظ يف الفيديو اأنه كان يقود ال�سيارة من طراز "رولز راي�س" 
اأي�����س��ا يد  اأ���س��ف��اد ت��رب��ط  ال��ي��د الثانية  يف ي��د واح���د، بينما ك��ان��ت 
اخلطرية  الرحلة  لوثيق  مب�سورين  �سريغي  وا�ستعان  �سديقته. 
واأي�����س��ا ل��ر���س��د م��الم��ح الن��ده��ا���س ع��ل��ى وج���وه ���س��ك��ان العا�سمة 
الرو�سية. ول�سبب غريب وا�سح، و�سح املوؤثر الرو�سي ل�سقا على 

فم �سديقته.
 81 وخ��الل يومني فقط من ن�سر الفيديو، ح�سد وما يزيد عن 

األف اإعجاب واأكرث من 3 اآلف تعليق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

القب�س على ملكة جمال ب�صبب طموحها الرئا�صي
�سابقة ومر�سحته  احتجرت ملكة جمال  ال�سلطات  اإن  نيكاراجوا  اأجل احلرية يف  املواطنني من  قال حزب حتالف 
ملن�سب نائب الرئي�س يف انتخابات نوفمر ت�سرين الثاين املقبل، فيما ل تبدي حكومة الرئي�س دانيل اأورتيجا اأي 

عالمة على اإنهاء حملة قمع �سد املعار�سة.
وتعمد حكومة اأورتيجا منذ �سهور اإىل احتجاز اخل�سوم ال�سيا�سيني من بينهم طاحمون يف الرئا�سة يف انتخابات 

�سيخو�سها املقاتل املارك�سي ال�سابق وخ�سم وا�سنطن يف احلرب الباردة لفرتة ولية رابعة على التوايل.
وقال حزب حتالف املواطنني من اأجل احلرية اإن برني�س كويزادا، ملكة جمال نيكاراجوا لعام 2017 ُو�سعت رهن 

الإقامة اجلرية يف منزلها.
لقيود  وتخ�سع  هاتف  دون  الإق��ام��ة اجلرية  ره��ن  "كويزادا...  تويرت  على  على ح�سابه  تغريدة  احل��زب يف  وق��ال 

وممنوعة من الرت�سح للمن�سب".
واأ�ساف احلزب "نطالب بالإفراج عنها وباحرتام حقوقها الإن�سانية".

وقال مكتب املدعي العام لنيكاراجوا يف بيان يوم الأربعاء اإن كويزادا ارتكبت افعال "حت�س على الكراهية والعنف" 
ول بد من اإخ�ساعها لالإقامة اجلرية.

وذكر موقع كونفيدين�سيال الإخباري يوم الثالثاء اأن دعوى ارتكاب "جرمية اإرهاب" ُقدمت �سد كويزادا للمجل�س 
النتخابي ب�سبب ت�سريحاتها التي انتقدت فيها غياب احلريات يف الدولة الواقعة يف اأمريكا الو�سطى.
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ميغان ماركل حتتفي بعيد ميادها ال�40
�سريط  يف  الأرب��ع��ني  ميالدها  بعيد  �سا�سك�س  دوق��ة  م��ارك��ل  ميغن  احتفت 
الن�ساء على معاودة العمل بعد  اأ�سدقائها م�ساعدة  فيديو تطلب فيه من 
ق�سري  ت�سجيل  ه��اري يف  الأم��ري  وزوج��ة  ال�سابقة  املمثلة  وتظهر  ال��وب��اء. 
وهي متازح املمثلة ميلي�سا ماكارثي، وذلك بعد �سهرين على ولدة طفلتها 
الثانية ليليبت. وهي تقول يف الفيديو "مبنا�سبة احتفايل بعيدي الأربعني، 
اأطلب من 40 �سديقا اأن يكّر�سوا 40 دقيقة من وقتهم للم�ساعدة يف توجيه 

رن للعودة اإىل �سوق العمل". الن�ساء اللواتي يتح�سّ
�سنا 40 دقيقة لعمل من  وتردف "اأظّن اأنه اإذا ما قمنا بذلك جميعا وخ�سّ

هذا القبيل، �ستجّر النتيجة الأخرى".
كوفيد- وب��اء  ب�سبب  وظائفهم  العامل  حول  الأ�سخا�س  ماليني  فقد  وقد 
19. ويظهر الأم��ري ه��اري لرهة يف الفيديو وهو يحّرك ك��رات بحركات 
بهلوانية. ويعي�س الزوجان راهنا يف منطقة راقية يف كاليفورنيا يف جوار 

مئات امل�ساهري الأمريكيني الأكرث ثراء.
واأجرى هاري وميغن بعد اإعالن ان�سحابهما من العائلة املالكة الريطانية 
مقابلة يف اآذار/مار�س هذا العام مع مقدمة الرامج التلفزيونية الأمريكية 

اأوبرا وينفري اأدليا خاللها بت�سريحات نارية اأججت التوتر مع العائلة.

لي امل�صنوعة من هذا  احلحُ
املعدن تهددك باحل�صا�صية

امل�سنوعة  احُللي  اإن  اجللدية  الأم��را���س  لأط��ب��اء  الأملانية  الرابطة  قالت 
"باحل�سا�سية  ي��ع��رف  ب��الإ���س��اب��ة مب���ا  ال��ب�����س��رة  ت��ه��دد  ال��ن��ي��ك��ل  م���ن م��ع��دن 

التالم�سية".
تتمثل يف الحمرار  التالم�سية  اأعرا�س احل�سا�سية  اأن  الرابطة  واأو�سحت 
واحلكة والطفح اجللدي يف املنطقة املالم�سة للُحلى، م�سرية اإىل اأن هذه 

الأعرا�س غالبا ما تظهر خالل مدة ترتاوح من 24 اإىل 72 �ساعة.
و�سددت الرابطة على �سرورة خلع قطعة احُللي امل�سببة للح�سا�سية مبجرد 

مالحظة الأعرا�س، ثم اللجوء اإىل الكرميات املحتوية على الكورتيزون.
ا�ستجابة  ح��ال مالحظة  ل��دى طبيب يف  اختبار  اإج���راء  اأي�ساً  املفيد  وم��ن 
حت�س�سية جتاه قطعة حلي معينة؛ حيث ُيظهر ما ي�سمى باختبار الرقعة 
وذل���ك ل���س��ت��ب��ع��اد احللي  ال��ت��ي ل مي��ك��ن حتملها،  امل���ع���ادن،  خ��ا���س��ة  ب�سفة 
النقي  ال��ذه��ب  ب��اأن  علما  ال��ق��ادم��ة،  امل���رات  يف  ال�سراء  عند  منها  امل�سنوعة 

حمية الكيتو.. 
مفاجاأة �صادمة

قد تكون النظم الغذائية الكيتونية 
ع�سرية  ال��ك��ي��ت��ون��ي��ة  احل��م��ي��ة  اأو 
الوقت احل��ايل، ويتبعها  للغاية يف 
اأن  اإل  ال���ع���امل،  ح����ول  ال���ك���ث���ريون 
درا�سة جديدة ك�سفت عن مفاجاآة 
تهم متبعي ذلك النوع من احلمية 

اأو من يفكرون يف اتباعه.
اأن حمية  م��ن  ال��درا���س��ة  وح����ذرت 
اأ����س���رار  يف  ت��ت�����س��ب��ب  "قد  ال��ك��ي��ت��و 
ال�سحة".  ع���ل���ى  امل������دى  ط���وي���ل���ة 
الأنظمة  ه��ذه  اإن  الباحثون  وق��ال 
الغذائية الغنية بالدهون خمتلفة 
اإنقا�س  ن���ظ���م  م����ن  غ����ريه����ا  ع����ن 
خطر  م���ن  "تزيد  ل��ك��ن��ه��ا  ال������وزن، 
الأمرا�س  م��ن  بالعديد  الإ���س��اب��ة 
القلب  اأم��را���س  وت�سمل  املختلفة، 
وحتى  وال�������س���ك���ري،  وال�������س���رط���ان 

مر�س األزهامير".
-التي  ال���درا����س���ة  م��وؤل��ف��ة  وق���ال���ت 
للطب  غرو�سمان  كلية  يف  اأجريت 
كرو�سبي،  يل  نيويورك-  بجامعة 
-الذي  ال��غ��ذائ��ي  كيتو  "نظام  اإن 
الوزن  خل�سارة  خطة  على  يعتمد 
ب���ت���ج���ن���ب ال����ك����رب����وه����ي����درات، مع 
العتماد على تناول الروتني- قد 
 .")..( املختلفة  الأم���را����س  ي��ع��زز 
واعترت اأن تناول اللحوم احلمراء 
واللحوم امل�سنعة والدهون امل�سبعة 
اخل�سراوات  ت���ن���اول  م���ن  واحل�����د 
والفواكه  بالكربوهيدرات  الغنية 
الكاملة  واحل���ب���وب  وال��ب��ق��ول��ي��ات 

مبثابة و�سفة �سيئة لل�سحة".

هدية جورجينا لرونالدو 
مبنا�صبة ذكرى مياده

هدية  رودريغيز،  جورجينا  قدمت 
النجم  الثمن" ل�سديقها  "باهظة 
رونالدو  كري�ستيانو  ال��رت��غ��ايل 

مهاجم يوفنتو�س الإيطايل.
ووفق ما ذكرت �سحيفة "ذا �سن" 
ا�ستلم،  رونالدو  ف��اإن  الريطانية، 
مبنا�سبة  ه��دي��ت��ه  الأ����س���ب���وع،  ه���ذا 
ذكرى ميالده اخلام�س والثالثني، 
الذي احتفل به يف فراير 2020.

واأو���س��ح��ت اأن ه��دي��ة رون��ال��دو هي 
جي-كال�س  "مر�سيد�س  ���س��ي��ارة 
متعددة  ال���ري���ا����س���ي���ة  برابو�س" 

ال�ستخدامات.
ون�����س��ر رون���ال���دو ����س���ورة ل���ه، على 
واقفا  "اإن�ستغرام"،  على  ح�سابه 
مرفقا  اجل��دي��دة،  �سيارته  بجانب 
بداية  لكم  "اأمتنى  بتعليق  اإي��اه��ا 

اأ�سبوع جيدة".
وتبلغ تكلفة ال�سيارة، التي ت�سغلها 
الأملانية  املحركات  ت�سنيع  �سركة 
األف   516 ح���وايل   ،"Brabus"
األف   719 )نحو  اإ�سرتليني  جنيه 

دولر(.
املحرك  ذات  ال�����س��ي��ارة،  ومب���ق���دور 
ح�������س���ان،   900 ب�����ق�����وة  ال������ق������وي 
100 كلم يف  اإىل   0 النطالق من 

ال�ساعة خالل 3.8 ثانية.
الأحالم"،  "مراأب  ال��دون   وميلك 
الذي ي�سم اأ�سطول من ال�سيارات 
"بوغاتي  مثل  والفارهة،  الفخمة 
مونزا"  و"فرياري  �سريون" 

وفرياري "اإف 12".

هذه الأغذية حتفز 
اإفراز العرق

�ساك�سونيا  ب��ولي��ة  ال�سيادلة  غرفة  اأو���س��ت 
يعانون  الذين  الأ�سخا�س،  الأملانية،  ال�سفلى 
م��ن ف��رط ال��ت��ع��رق، ب��الإق��الل م��ن الأغذية، 
املحتوية  كالأغذية  العرق  اإف��راز  حتفز  التي 
على مادة "البيورين" مثل اللحوم احلمراء 
والق�سريات  ال�سويا  ومنتجات  والبقوليات 

والكرنب وال�سبانخ والهليون.
ال�ستغناء  اأي�ساً  ينبغي  اأنه  الغرفة  واأ�سافت 
عن الأطعمة احلريفة والنيكوتني والكافيني؛ 

نظراً لأنها تت�سبب يف زيادة اإفرازات العرق.
الكريهة،  ال��ع��رق  رائ��ح��ة  ان��ب��ع��اث  ول��ت��ج��ن��ب 
بانتظام  اجل�سم  �سعر  ب��اإزال��ة  الغرفة  تن�سح 
وال�ستحمام يومياً با�ستخدام �ساي املرميية، 

الذي ميتاز بتاأثري م�ساد للبكترييا.
ملا  التلك  ب���ودرة  ا�ستخدام  اأي�����س��اً  ميكن  كما 
متتاز به من قدرة على امت�سا�س الرطوبة.

ت�صل اإىل املطار قبل عام من موعد الرحلة
قد يكون ال�ستيقاظ مبكًرا للتوجه اإىل املطار قبل عدة 
�ساعات من موعد الرحلة اأمراً مثرياً للتعب وامللل، لكن 
م��ا ق��د ي��زي��د الأم���ور ���س��وءاً ه��و اأن تكت�سف اأن���ك حجزت 

رحلتك يف يوم اآخر.
اإىل  ام��راأة بريطانية كانت تريد العودة  هذا ما حث مع 
لندن من كرواتيا، وو�سلت اإىل املطار يف ال�ساعة ال�ساد�سة 
عام  بعد  رح��ل��ة  باخلطاأ  ح��ج��زت  اأن��ه��ا  لتكت�سف  �سباحاً، 

كامل، بح�سب �سحيفة مريور الريطانية.
و�ساركت األيك�سيا بورمتان جتربتها الطريفة على موقع 
التوا�سل الجتماعي تيك توك، ون�سرت لقطات لها وهي 
تعليق  مع  بجانبها،  ال�سفر  وحقيبة  املطار  خارج  جال�سة 
"لقد و���س��ل��ت للتو اإىل  ال��ف��ي��دي��و ق��ال��ت ف��ي��ه  م��رف��ق م��ع 
�ستكون يف  رحلتي  اأن  وتبني  �سباًحا   6 ال�ساعة  املطار يف 
العام املقبل". ويف نهاية املقطع ميكن روؤية األيك�سيا وهي 
تغطي فمها بيدها وت�سحك، وت�سيف يف التعليقات "كل 
ما ميكنني فعله هو ال�سحك". و�سرعان ما انت�سر املقطع 
على مواقع التوا�سل الجتماعي، و�ساهده اأكرث من 800 

األف �سخ�س، وح�سد اأكرث من 181 األف اإعجاب. 

خنق وطعنات .. لغز مقتل فتاة املول 
ال����دوار مبحافظة  اأه���ايل م��رك��ز كفر  خ��ّي��م احل���زن على 
مول  داخ��ل  فتاة  مقتل  عقب  م�سر(،  )�سمايل  البحرية 
وطعنات  للخنق  تعر�سها  ب��ع��د  ب�سعة،  بطريقة  �سهري 

متفرقة باجل�سد.
للخنق  تعر�ست  عليها  "املجني  اإن  اأم��ن��ي  م�سدر  وق��ال 
"الأجهزة  اأن  اإىل  م�سرياً  باجل�سد"،  متفرقة  وطعنات 
مو�سعاً  حتقيقاً  فتحت  ال��ب��ح��رية  حمافظة  يف  الأم��ن��ي��ة 
لك�سف لغز اجلرمية والقب�س على املتهم "املجهول حتى 
الآن". واأ�سار امل�سدر يف ت�سريح خا�س ملوقع "�سكاي نيوز 
عربية" اإىل اأن الفتاة يف العقد الثاين من عمرها، وتعمل 
�سكرترية بعيادة طبيب عيون مبول �سهري يف املحافظة، 
اأ�سدقائها  بني  طيبة  ب�سرية  تتمتع  الفتاة  اأن  مو�سحاً 
العزيز،  عبد  ال�سيد  هيثم  وق���ال  ال��ع��م��ل.  يف  وزم��الئ��ه��ا 
حمام، وع�سو جمل�س نقابة حمامني كفر الدوار اإن عددا 
قاتل  من  للق�سا�س  تطوعوا  النقابة  جمل�س  من  كبريا 
اأهايل  ب�سكل كبري بني  الفتاة معروفة  اأن  جن��الء، وذك��ر 
الدوار"  كفر  "�سوت  فريق  ت�سارك  كانت  حيث  املنطقة، 
فعاليات اخلري، واآخر م�ساركاتها توزيع حلوم الأ�ساحي 
على الفقراء يف عيد الأ�سحى املا�سي، ولها �سور خالل 

احتفالت العيد تو�سح ذلك. 

عمره 109 اأعوام وتغلب على فريو�س كورونا
باإقليم  ال�سليمانية  حمافظة  يف  ال�سحة  مديرية  اأعلنت 
كرد�ستان العراق، متاثل مري�س طاعن يف ال�سن لل�سفاء، 
ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 109 اأع�����وام، وه���و م��ن ���س��ك��ان ق�ساء 
ب��ن��ج��وي��ن، ب��ع��د اإ���س��اب��ت��ه ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا خ���الل �سهر 
يوليو. ون�سر الدكتور هري�س حيدر، ع�سو الفريق الطبي 
ال�سليمانية،  حمافظة  كوفيد19-يف  ف��ريو���س  ملكافحة 
املري�س من  خ��روج  بطاقة  ب�سورة عن  ح��دث مرفقا  ما 

م�ست�سفى ال�سهيد هيمن يف مدينة ال�سليمانية.

بعبع الثانوية العامة.. ن�صائح للتعامل مع املخاوف
اأنهى طالب الثانوية العامة يف م�سر اختباراتهم 
و�سط  املا�سي،  يوليو  العا�سر من  بداأوها يف  التي 
اأجواء احرتازية كبرية من وزارة الرتبية والتعليم 
والتعليم الفني للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

وينتظر الطالب واأهاليهم يف م�سر موعد اإعالن 
النتيجة مبزيد من التوتر واخل��وف، لتكون تلك 
"ثقيلة ول متّر" كما يراها الكثري منهم،  الأي��ام 

خا�سة اأنها �ستحدد خياراتهم اجلامعية.
وت��ق��دم ران����دا حم��م��ود ال��ط��ح��ان اأخ�����س��ائ��ي��ة علم 
"�سكاي  موقع  مع  حديثها  يف  والجتماع  النف�س 
مع  للتعامل  الن�سائح  من  �سل�سلة  عربية"  نيوز 

هذه الفرتة الع�سيبة. 
الدائم  "الإح�سا�س  الطحان:  تقول  ال��ب��داي��ة،  يف 
ال�سعور  يولد  النف�سي  والتوتر  والقلق  باخلوف 
والنفعايل،  ال��ع��اط��ف��ي  والت������زان  الأم�����ان  ب��ع��دم 
ويوؤثر على ال�سخ�س من جميع النواحي النف�سية 
النف�سي  ال���دع���م  ل��ذل��ك لب����د م���ن  وال�����س��ل��وك��ي��ة، 

لل�سخ�س الذي يعاين من التوتر".
وتابعت: "يجب اأن يبداأ الطالب باأ�سلوب املناق�سة 

ال��ف��ع��ال��ة واحل������وار اجل���ي���د ب��ي��ن��ه وب����ني الأ����س���رة، 
ويتحدث عن خماوفه واأ�سباب ال�سغط اأو التوتر 
وكذلك  م��ن��ه��م،  ال��ن��ف�����س��ي  ال��دع��م  ي�ست�سعر  ل��ك��ي 
والديه  م��ن  ال�سحيحة  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ة  ا�ستقبال 
بعيدا عن كتمان ذلك داخله دون م�ساركة �سعوره 

مع اأحد".
واأكدت الطحان: "من املمكن ال�ستعانة بالأ�سدقاء 
املقربني للم�ساركة يف حل امل�سكالت وال�سماح لهم 
بذلك حتى يقوموا بالتخفيف من ال�سعور بالعبء 
وكان  الطالب".  ع��ات��ق  على  يقع  ال���ذي  النف�سي 
الفني يف م�سر،  وزير الرتبية والتعليم والتعليم 
ال�سخ�سية  �سفحته  ع��ر  اأك��د  ق��د  �سوقي،  ط��ارق 
"في�سبوك" اأنه  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
لن يتم اإعالن نتيجة الثانوية العامة قبل ال�15 

من اأغ�سط�س اجلاري.
وتابع �سوقي: "قد يتطلب الأمر يومني اأو ثالثة 
بعد هذا التاريخ للتن�سيق مع وزارة التعليم العايل 
�سوء  يف  العام  لهذا  التن�سيق  �سوابط  بخ�سو�س 

النتائج النهائية".

زوجان ي�ضاهدان غروب ال�ضم�س من �ضرفة كازينو بالقرب من �ضان اأنطونيو يف جزيرة اإيبيزا الإ�ضبانية البليارية. رويرتز

ريهانا  ثروة  دولر  مليار   1.7
 1،7 ت���وازي راه��ن��ا ح��وايل  باتت ث��روة املغنية ورائ���دة الأع��م��ال ريهانا 
مليار دولر، وفق ما ك�سفت جمّلة "فورب�س" املتخ�س�سة يف هذا ال�ساأن، 
العامل. وقد جنحت جنمة  الفنانات يف  اأغنى  اإح��دى  الأخ��رية  لت�سبح 
مو�سيقى "اآر ان بي" يف تعزيز العائدات التي جنتها يف جمال املو�سيقى 
من خالل ال�ستثمار يف جمال املو�سة وم�ستح�سرات التجميل، وباتت 
اإيراداتها تتخّطى راهنا مداخيل كبار النجوم، مثل مادونا وبيون�سيه. 
33 عاما  وقد �سطع جنم روبن ربهانا فنتي البالغة من العمر اليوم 
�سنة  العاملية  الفنية  ال�ساحة  على  ب�سرعة  ب��ارب��ادو���س  م��ن  وامل��ت��ح��درة 
ازدياد  يف  �ساهمت  وجولتها  األبوماتها  مبيعات  اأن  و�سحيح   .2003
اإىل مهاراتها يف  الطائلة  الف�سل يعزى يف ثروتها  اأن  مداخيلها، غري 
يف  ريهانا  ت�سّنف  ما  غالبا  "فورب�س" التي  واعترت  الأع��م��ال.  ري��ادة 
عداد اأثرى اأثرياء العامل اأن حوايل 1،4 مليار دولر من ثروتها يتاأّتى 
من ماركة منتجات التّرج "فنتي بيوتي" التي اأطلقتها بال�سراكة مع 

املجموعة الفرن�سية العمالقة لل�سلع الفاخرة "ال يف ام ات�س".


