
حممد بن را�شد خالل لقائه ملك البحرين   )وام(

�شودانيون ي�شطفون يف طابور للح�شول على اخلبز امام خمبز يف اخلرطوم  )ا ف ب( 

توابيت �شحايا الهجوم الأخري على قرية الر�شاد يف دياىل  )ا ف ب( 

معهد ووهان لعلم الفريو�شات

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( ام�س اأخاه �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة، 

مبقر اإقامة جاللته يف اأبوظبي. 
وتبادل �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

حممد بن زايد خالل لقائه ملك البحرين      )وام(

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يبحثان مع ملك البحرين العالقات الأخوية بني البلدين وعددًا من الق�ضايا اخلليجية والعربية 

املبعوث الأممي يبحث والربهان �سبل الت�سوية ال�سيا�سية 

جمل�س الأمن يطالب بـحكومة يديرها مدنيون يف ال�ضودان
•• عوا�صم-وكاالت:

اأم�س  ال���دويل،  دع��ا جمل�س الأم���ن 
حكومة  ع��������ودة  اإىل  اخل���م���ي�������س، 
ي���دي���ره���ا م���دن���ي���ون يف ال�������ش���ودان، 
وذلك يف بيان �شدر باإجماع اأع�شاء 

املجل�س ال�15.
وك��ان جمل�س الأم��ن ال��دويل ف�شل 
يف الأي��ام املا�شية، ثالث م��رات، يف 
الأحداث  ب��ن  موحد  بيان  اعتماد 
تباين  ب�شبب  ال�شودان  الأخ��رية يف 

الآراء بن الدول الأع�شاء.
�شيغة  اإىل  الأع���������ش����اء  وت���و����ش���ل 
حكومة  ع���ودة  اإىل  ت��دع��و  توافقية 
ي���دي���ره���ا م���دن���ي���ون، م���ع الإع������راب 
الإجراءات  اإزاء  العميق  القلق  عن 
اجلي�س  اأع���ل���ن���ه���ا  ال���ت���ي  الأخ��������رية 

ال�شوداين.
»يدعو  ال����ب����ي����ان:  ن�������س  يف  وج������اء 
ال�شلطات  الأم���ن  جمل�س  اأع�����ش��اء 
اإع���ادة  اإىل  ال�����ش��ودان��ي��ة  الع�شكرية 
مدنية  بقيادة  النتقالية  احلكومة 
الد�شتورية  الوثيقة  اأ���ش��ا���س  على 
التاأ�شي�شية  ال��وث��ائ��ق  م��ن  وغ��ريه��ا 

للمرحلة النتقالية«.
مفاو�شات  بعد  ال��ب��ي��ان  ه��ذا  وج���اء 
ال�شحافة  وك��ال��ة  بح�شب  ���ش��اق��ة، 
بريطانيا  و���ش��اغ��ت��ه  ال��ف��رن�����ش��ي��ة، 

الفتاح  عبد  امل�شلحة  ال��ق��وات  قائد 
الت�شوية  �شبل  ون��اق�����ش��ا  ال���ره���ان، 
ال�شيا�شية يف البالد. واأو�شح مكتب 
التقى  الأخ����ري  اأن  الأمم����ي  امل��م��ث��ل 
املوقف  تهدئة  الرهان وحثه على 

يف البالد.
عر�س  ف���ول���ك���ر  اأن  اأ������ش�����اف  ك���م���ا 
لت�شهيل  احل����م����ي����دة  »م�������ش���اع���ي���ه 
من  �شيا�شية،  ت�شوية  اإىل  الو�شول 
اأجل ا�شتعادة ال�شراكة النتقالية«.

يف الإثناء دعت عدة هيئات مدنية 
ال�شتثنائية  ل��الإج��راءات  معار�شة 
امل�شلحة  القوات  عنها  اأعلنت  التي 
التح�شري  اإىل  الث�����ن�����ن  ي�������وم 
ال�شبت  ي����وم  وا����ش���ع���ة  ل���ت���ظ���اه���رات 
 30 مليونية  ���ش��ع��ار  حت��ت  امل��ق��ب��ل، 
بت�شليم  املطالبة  اأج��ل  من  اأكتوبر، 

احلكم يف البالد للمدنين.
الطب  م���دي���ر  اأع����ل����ن  ب���ال���ت���زام���ن 
ال�شرعي ال�شوداين، ه�شام فقريي، 
�شبعة متظاهرين  اخلمي�س، مقتل 
الحتجاجات  خ���الل  الأق�����ل،  ع��ل��ى 
اخلرطوم  العا�شمة  �شهدتها  التي 
اأي�����ام. وق����ال ل��وك��ال��ة فران�س  ق��ب��ل 
اخلرطوم،  يف  الث��ن��ن  ي���وم  ب��ر���س 
جثث   7 امل�����������ش�����ارح  اإىل  دخ�����ل�����ت 
ملتظاهرين، وجثة جندي من قوات 

الدعم ال�شريع.

وتدخلت رو�شيا للتخفيف من حدة 
اللغة امل�شتخدمة فيه.

اإن جم��ل�����س الأم����ن  ال��ب��ي��ان  وق�����ال 
الدويل يدعو اإىل ا�شتئناف احلوار 
م�شبقة،  ���ش��روط  دون  ال�����ش��ي��ا���ش��ي، 
والإفراج الفوري عن املعتقلن مع 

احلق يف التجمع ال�شلمي.
وجاء يف ن�س البيان: »املجل�س يدعو 
جميع الأطراف على النخراط يف 

حوار دون �شروط م�شبقة، من اأجل 
للوثيقة  ال��ك��ام��ل  التنفيذ  مت��ك��ن 
الد�شتورية واتفاقية جوبا لل�شالم 
، والتي تدعم التحول الدميقراطي 

يف ال�شودان«.
اأن اأي  واأك��د اأع�شاء جمل�س الأم��ن 
التحول  عملية  لتقوي�س  حماولة 
تعر�س  ال�شودان  يف  الدميقراطي 

اأمنه وا�شتقراره وتنميته للخطر.

اجلهود  لدعم  ا�شتعدادهم  واأب���دوا 
امل������ب������ذول������ة ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����ت����ح����ول 
الدميقراطي يف البالد، مبا يحقق 
ال�شوداين  ال�شعب  وتطلعات  اآم��ال 
وم�شتقر  و�شلمي  �شامل  حتقيق  يف 

ودميقراطي م�شتقبل مزدهر.
م����ن ج���ان���ب���ه ك�����ش��ف مم���ث���ل الأمم 
امل���ت���ح���دة اخل����ا�����س يف ال���������ش����ودان، 
ف��ول��ك��ر ب��ريت��ي�����س، اأن����ه اج��ت��م��ع مع 

�سبح عمليات انتقامية يقلق العراقيني يف املحافظة

الكاظمي: داع�س يبحث عن موطيء قدم يف دياىل 

يف البحث عن احلقيقة:

اأ�ضل كوفيد19: اإغراء الدكتور فرانك�ضتاين!

لــبــنــان يــعــلــق اإجـــــراءات 
ــان ديـــاب ــض ــ� ــة ح ــق ــالح م

•• بريوت-وكاالت:

انفجار  يف  ال���ع���ديل  امل��ح��ق��ق  ع���ّل���ق 
م�����رف�����اأ ب�������ريوت ال���ق���ا����ش���ي ط�����ارق 
ا�شتجواب  جل�شة  اخلمي�س،  بيطار، 
رئي�س  اإىل  لال�شتماع  مقررة  كانت 
احل��ك��وم��ة الأ����ش���ب���ق ح�����ش��ان دي����اب، 
ب���ع���دم���ا ت���ب���ّل���غ مب�������ش���م���ون دع����وى 
�شده،  الأخ���ري  بها  ت��ق��ّدم  ق�شائية 

وفق ما اأفاد م�شدر ق�شائي.
فران�س  ل���وك���ال���ة  امل�������ش���در  وق������ال 
دياب  دع��وى  "تبلغ  بيطار  اإن  بر�س 
���ش��ده واأوق����ف الإج������راءات جلل�شة 
ال�شتجواب التي كانت مقررة ام�س 
اإىل حن بّت الهيئة العامة ملحكمة 

التمييز بالدعوى".
وكان فريق الدفاع عن دياب ا�شتبق 
قّدمها،  بدعوى  ا�شتجوابه  جل�شة 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأم�������ام  الأرب������ع������اء، 
الدولة  "ملخا�شمة  التمييز  ملحكمة 
ج�شيمة"  اأخ���ط���اء  ع���ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

من�شوبة للمحقق العديل.
ال���دع���وى، وف���ق م�شدر  وا���ش��ت��ن��دت 
الأوىل  ن��ق��ط��ت��ن،  اإىل  ق�������ش���ائ���ي، 
»لي�شت  امل��رف��اأ  ان��ف��ج��ار  ج��رمي��ة  اأن 
العديل«  امل��ج��ل�����س  اخ��ت�����ش��ا���س  م��ن 
مبخالفة  البيطار  تتهم  وال��ث��ان��ي��ة 
ي��ح�����ش��ر مالحقة  د����ش���ت���وري  ن�������ّس 
الأعلى  باملجل�س  وال��وزراء  الروؤ�شاء 

ملحاكمة الروؤ�شاء والوزراء فقط.

بقرار من وزارة ال�سوؤون الدينية:
تون�س: اإلغاء اتفاقية التعاون مع 
ما يدعى »احتاد علماء امل�ضلمني«

•• الفجر -تون�س:

اأّكد م�شدر م�شوؤول بوزارة ال�شوؤون الدينية، اأّن الوزير اإبراهيم ال�شائبي، 
وّجه اإعالما اإىل كل من مركز ال�شالم والدميقراطية والحتاد العاملي 
لعلماء امل�شلمن )مكتب تون�س(، باإلغاء اتفاقيتي تعاون لتكوين وتدريب 

الطارات الدينية وتنظيم ندوات بن الوزارة وهذين الهيكلن. 
اإىل عدم تالوؤم  تعود  التفاقيتن  الغاء  اأ�شباب  اأن  امل�شدر،  ذات  واأو�شح 
موؤ�ش�شات  وق���درة  الدينية،  الإط����ارات  حاجيات  م��ع  املقرتحة  ال��رام��ج 

الدولة وبع�س املوؤ�ش�شات امل�شتقلة على توفري التكوين املطلوب.
واأبرز يف ت�شريح لوكالة تون�س اإفريقيا لالأنباء، »�شرورة الناأي بالوزارة 
على  القائمن  وان  خا�شة  �شبهة،  حمل  يكون  ان  �شاأنه  من  ما  كل  عن 
هذه املراكز لهم انتماءات �شيا�شية وا�شحة ومواقع قيادية حزبية، مبا 

يتعار�س مع م�شاعي الوزارة لتحييد دورها«.     )التفا�شيل �س11(

•• بغداد-وكاالت:

دياىل  حمافظة  �شهدت  اأن  بعد 
مقتل  اإىل  اأدت  متفرقة  هجمات 
العمليات  ���ش��ب��ح  ع���اد  ال��ع�����ش��رات، 
الن���ت���ق���ام���ي���ة ل��ي��ط��ل ب���راأ����ش���ه يف 

العراق.
ف��ف��ي ح��ن اأ���ش��ف��ر ال��ه��ج��وم الذي 
قرية  داع�������س يف  ت��ن��ظ��ي��م  ت��ب��ن��اه 
�شخ�شاً   15 مقتل  ع��ن  ال��ر���ش��اد 
واإ���ش��اب��ة 26 اآخ��ري��ن ب��ج��روح يف 
م�شادر  اأك����دت  ن��ه��ائ��ي��ة،  ح�شيلة 
اأمنية لوكالة فران�س بر�س اأم�س 
اخلمي�س، وقوع عمليات انتقامية 

ردا على هذا الهجوم.
بح�شب  قتلوا،  �شخ�شاً   11 وكان 
اأم��ن��ي، يف هجوم  اأف���اد م�شدر  م��ا 
الأول قرية  اأم�س  ا�شتهدف فجر 
نهر الإمام ذات الغالبية ال�شنية، 
من  اأن��ه��م  يعتقد  م�شلحون  �شّنه 
امل����ج����اورة )ذات  ال���ر����ش���اد  ق���ري���ة 
اتهامهم  بعد  ال�شيعية(  الغالبية 

•• الفجر -بينوا جارو
 -ترجمة خرية ال�صيباين

بحث  ه����ن����اك  ال�����وب�����اء  وراء  م����ا 
اأ�شل  احل��ق��ي��ق��ة لك��ت�����ش��اف  ع���ن 
الأوبئة  الفريو�س. ويعمل علماء 
لفهم  بجد  ال��ف��ريو���ش��ات  وعلماء 
ما ميكن اأن يكون قد حدث، واأين 
الأوىل؟ ومن  املرة  املر�س  تف�شى 
بالعدوى؟ وما  امل�شابن  اأول  هم 
ه��و احل���ي���وان ال����ذي ك���ان مبثابة 
ال���ف���ريو����س؟  ن���ق���ل  امل�������ش���ي���ف يف 
وم��ا ه��ي الآل��ي��ة ال��ت��ط��وري��ة التي 
بالنتقال من  للفريو�س  �شمحت 

احليوانات اإىل الب�شر؟
ومع ذلك، بعد عامن تقريًبا من 
الإبالغ الأول عن كوفيد19-، ل 
ب�شاأن  جدية  �شكوك  هناك  ت��زال 
اأ����ش���ل ال���ف���ريو����س، ح�����ش��ب��م��ا اأف���اد 
ل  �شحيفة  يف  م��ريك��ي��ور  فيليب 

12 دولة اأوروبية تدعو اإ�ضرائيل 
الإ�ضتيطاين التو�ضع  وقف  اإىل 

•• باري�س-اأ ف ب:

اإ�شرائيل  اأوروب��ي��ة  12 دول��ة  حثت 
عن  التخلي  على  اخلمي�س  اأم�����س 
وحدة  اآلف  ث��الث��ة  لبناء  خطتها 
ال�شفة  يف  ج���دي���دة  ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
دانتها  خطوة  يف  املحتلة  الغربية 

الوليات املتحدة اأي�شا.
وزارات  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ون  وق����ال 
)اأملانيا  ال12  ال�����دول  خ��ارج��ي��ة 
وفرن�شا وبلجيكا واإ�شبانيا واإيطاليا 
وبولندا وال�شويد والرنوج وفنلندا 
بيان  يف  وه���ول���ن���دا(  وال����دمن����ارك 
اإ�شرائيل  »نحث حكومة  م�شرتك: 

على الرتاجع فورا عن قرارها«.
معار�شتهم  امل���ت���ح���دث���ون  واك������د 
احل������ازم������ة ل�������ش���ي���ا����ش���ة ال���ت���و����ش���ع 
ال����ش���ت���ي���ط���اين يف ك����ل الأرا�����ش����ي 
ت�شكل  والتي  املحتلة  الفلط�شينية 
انتهاكا للقانون الدويل وتقوي�شا 
جلهود التو�شل اإىل حل الدولتن 

الفل�شطينية والإ�شرائيلية.

وراء  بالوقوف  الإم��ام  نهر  �شكان 
ا�شتهدف قريتهم،  الذي  الهجوم 

وفق امل�شدر.
الداخلية  وزي���ر  اأك���د  جهته،  م��ن 
ال���ع���راق���ي ع���ث���م���ان ال���غ���امن���ي اأن 
حت���ق���ي���ق���ا �����ش����ام����ال ف����ت����ح ح����ول 
اأفادت  ما  بح�شب  قائال  الهجوم، 
ال��ع��راق��ي��ة �شيتم  وك��ال��ة الأن���ب���اء 

اأكتوبر   11 يف  ال��ك��ن��دي��ة  ب��ري�����س 
اجلاري. �شدر اأول اإعالن ر�شمي 
دي�شمر   31 يف  ال�����وب�����اء  ع����ن 
ال�شحة  جلنة  قبل  من   2019
ل��ب��ل��دي��ة ووه�����ان يف ال�����ش��ن. ثم 
اأب��ل��غ��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ن ع���دة حالت 
النمطي  غري  الرئوي  لاللتهاب 

باملجرمن  العقوبات  اأ�شد  اإن��زال 
من داع�س.

جمل�س  رئ��ي�����س  ق����ال  ذل�����ك،  اإىل 
ال��ق��ائ��د العام  ال��ع��راق��ي  ال�����وزراء 
م�شطفى  امل�������ش���ل���ح���ة  ل����ل����ق����وات 
اإن ع�شابات  الكاظمي، اخلمي�س، 
ع��ن موطئ  ك��ان��ت تبحث  داع�����س 

قدم يف حمافظة دياىل.

م��رت��ب��ط��ة ب�����ش��وق ووه�������ان. ومع 
ال�شوق، كان هناك  ذل��ك، يف هذه 
اأك���ر م��ن 50 األ���ف ح��ي��وان حي 
حيوانات  خمتلًفا،  نوًعا   38 من 
مثل املنك والزباد التي ميكن اأن 
للفريو�س.   ناقالت  مبثابة  تكون 

)التفا�شيل �س11(
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�كت�شاف متاثيل �أثرية فى موقع 
»تل �أبرق« يف �إمارة �أم �لقيوين

�أخبار �لإمار�ت

بايدن وماكرون و3 ملفات �شاخنة.. 

�أول لقاء بعد »طعنة �لظهر«

عربي ودويل

هل ياأتي ت�شايف خلفاً 
لكومان يف تدريب بر�شلونة ؟

�لفجر �لريا�شي

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�سد باعتماد 29 اأكتوبر يومًا للربجمة
يوم »الإمارات تربمج« ينطلق اليوم بفعاليات 

متنوعة وم�ضاركة وا�ضعة من املجتمع وخمتلف اجلهات
•• دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
عام  ك��ل  م��ن  اأكتوبر   29 باعتماد  اهلل(،  )رع���اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
باأهم  لالحتفاء  ترمج(،  )الإم��ارات  يوم  فعاليات  اجلمعة،  اليوم  تنطلق  للرجمة..  يوماً 
ا�شتقطاب  الناجحة يف  وامل��ب��ادرات  الآيل،  الإجن���ازات يف جم��الت الرجمة وعلوم احلا�شب 
وبناء جيل جديد من املرجمن لتعزيز م�شرية الدولة نحو امل�شتقبل وحتقيق م�شتهدفات 
مئوية الإمارات 2071.  ويهدف يوم )الإم��ارات ترمج( الذي يتزامن مع ذكرى تد�شن 
اأكتوبر   29 العربي قبل ع�شرين عاماً، يف  والعامل  باملنطقة  اإلكرتونية  اأول حكومة  �شموه 
2001، اإىل توفري من�شة للمرجمن واأ�شحاب املواهب واملهارات امل�شتقبلية يف جمالت 
تكنولوجيا الذكاء ال�شطناعي والرجمة والحتفاء باإجنازاتهم والتعريف مبنجزات دولة 

الإمارات يف جمالت الثورة ال�شناعية الرابعة.   )التفا�شيل �س2(

الأخوية  العالقات  حول  الودية  الأحاديث  البحرين  ملك  وجاللة  دبي 
بدفع  تطويرها  و�شبل  البحرين،  ومملكة  الإم���ارات  دول��ة  بن  املتميزة 
الرغبة  �شوء  يف  امل��ج��الت  �شتى  �شمن  ُق��دم��اً  التعاون  م�شارات  خمتلف 
والتفاق  ال��ط��رف��ن  جتمع  ال��ت��ي  ال�����ش��راك��ة  اآف���اق  تعزيز  نحو  امل�شرتكة 
ال�شراكة وعلى خمتلف  اإيجاد فر�س جديدة تعزز من تلك  اأهمية  على 
الأ�شعدة مبا يخدم م�شالح ال�شعبن ال�شقيقن ويدعم تطلعاتهما اإىل 

امل�شتقبل.           

اآل نهيان  اأخ��رى التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  من جهة 
ب�شاحب  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين ال�شقيقة 

يف مقر اإقامة جاللته يف اأبوظبي.
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  امللك حمد بن عي�شى ب�شاحب  ورح��ب جاللة 
زايد اآل نهيان.. متمنيا ل�شموه دوام ال�شحة وال�شعادة ولدولة الإمارات 
و�شعبها مزيدا من الرخاء والرفعة. وتبادل �شموه وجاللة امللك حمد بن 

عي�شى الأحاديث الأخوية الودية التي تعر عما يجمع البلدين ال�شقيقن 
من عالقات متجذرة واحلر�س امل�شرتك على دعمها وتعزيزها مبا يخدم 
�شائلن  والتنمية..  التقدم  اإىل  تطلعاتهما  ويلبي  املتبادلة  م�شاحلهما 

املوىل عز وجل اأن يدمي على البلدين نعم الأمن وال�شتقرار والزدهار.
اخلليجية  الق�شايا  من  ع��ددا  البحرين  ملك  وجاللة  �شموه  بحث  كما 
والعربية وامل�شتجدات على ال�شاحتن الإقليمية والدولية وتبادل وجهات 

النظر ب�شاأنها.                    )التفا�شيل �س2(

لإخــراج  القاهرة  يف  اجتماع 
ليبيا من  الأفــارقــة  املرتزقة 

•• القاهرة-وكاالت:

الع�شكرية  ال���ل���ج���ن���ة  جت���ت���م���ع 
امل�����ش��رتك��ة، ي���وم غ��د ال�����ش��ب��ت ، يف 
القاهرة،  امل�����ش��ري��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
مل��ن��اق�����ش��ة اآل����ي����ة و����ش���ب���ل اإخ�������راج 
نهائي  ب�شكل  الأف��ارق��ة  امل��رت��زق��ة 

من الأرا�شي الليبية.
فقد اأو�شح ع�شو اللجنة الفريق 
الجتماع  اأن   ، التميمي  خ���ريي 
�شيح�شره اإىل جانب بعثة الأمم 
عن  ممثلون  ليبيا،  اإىل  املتحدة 
لديها  ال��ت��ي  الليبي  اجل���وار  دول 
م�شلحة  وع���ن���ا����ش���ر  م����رت����زق����ة 
ال�شودان  غ����رار  ع��ل��ى  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
و�شيبحث  وت�����ش�����������اد،  وال��ن��ي��ج��ر 
اآليات وترتيبات و�شبل اإقناع هذه 
منطقة  م���ن  ب�ش���حبهم  ال�����دول 
جمال  يتخذونها  التي  اجلنوب، 
ا�شتعادة  اأج���ل  م��ن  لن�شاطاتهم، 
وال�����ش����ت����ق����رار  يف هذه  الأم��������ن 

املنطقة.

وزير ال�شوؤون الدينية التون�شي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ام�س اأخاه �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة، 
مبقر اإقامة جاللته يف اأبوظبي، بح�شور �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 
و�شمو  ال�شباب،  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة، 

الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  خليفة،  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ 
لل�شباب والريا�شة، رئي�س الهيئة العامة للريا�شة رئي�س اللجنة الأوملبية 

البحرينية.
 وتبادل �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الأخوية  العالقات  حول  الودية  الأح��ادي��ث  البحرين  ملك  وجاللة  دبي 
بدفع  تطويرها  و�شبل  البحرين،  ومملكة  الإم����ارات  دول��ة  ب��ن  املتميزة 
الرغبة  �شوء  يف  امل��ج��الت  �شتى  �شمن  ُق��دم��اً  التعاون  م�شارات  خمتلف 

الطرفن والتفاق على  التي جتمع  ال�شراكة  اآفاق  تعزيز  امل�شرتكة نحو 
اأهمية اإيجاد فر�س جديدة تعزز من تلك ال�شراكة وعلى خمتلف الأ�شعدة 

مبا يخدم م�شالح ال�شعبن ال�شقيقن ويدعم تطلعاتهما اإىل امل�شتقبل.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم توافق الروؤى بن 
على  امل�شرتك  الهتمام  حمل  الق�شايا  كافة  ح��ول  والبحرين  الإم���ارات 
اأهمية  النظر حول  اتفاق وجهات  الإقليمية والدولية، كذلك  ال�شاحتن 
يكفل  من  والأف��ك��ار  اجلهود  وم�شافرة  امل�شرتك  اخلليجي  العمل  تعزيز 

الزاهر  امل�شتقبل  وي�شمن  الإقليمي،  وال�شتقرار  الأم��ن  دعائم  تر�شيخ 
املرجو ل�شعوب املنطقة على ال�شعيدين اخلليجي والعربي.

كما تطرق اللقاء اإىل مناق�شة جممل امل�شتجدات على ال�شاحتن الإقليمية 
والدولية، واجلهود املبذولة يف جمال مكافحة جائحة كوفيد19- على 
م�شتوى دول املنطقة والعامل، وما اأحرزته الإمارات والبحرين من تقدم 
ا�شتعداداً  وجت��اوزه��ا  العاملية،  اجلائحة  ت��داع��ي��ات  على  التغلب  يف  كبري 

خلو�س مرحلة جديدة يف م�شمار التنمية و�شمن خمتلف القطاعات.

•• اأبوظبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س ب�شاحب اجلاللة امللك حمد 
اإقامة  مقر  يف  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن 

جاللته يف اأبوظبي.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  عي�شى  ب��ن  حمد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ورح���ب 

ولدولة  وال�����ش��ع��ادة  ال�شحة  دوام  ل�شموه  متمنيا  ن��ه��ي��ان..  اآل  زاي���د  ب��ن 
وجاللة  �شموه  وتبادل  والرفعة.  الرخاء  من  مزيدا  و�شعبها  الإم���ارات 
التي تعر عما يجمع  الودية  الأخوية  الأحاديث  امللك حمد بن عي�شى 
البلدين ال�شقيقن من عالقات متجذرة واحلر�س امل�شرتك على دعمها 
وتعزيزها مبا يخدم م�شاحلهما املتبادلة ويلبي تطلعاتهما اإىل التقدم 
الأمن  نعم  البلدين  على  ي��دمي  اأن  وج��ل  امل��وىل عز  �شائلن  والتنمية.. 

وال�شتقرار والزدهار.

اخلليجية  الق�شايا  البحرين عددا من  �شموه وجاللة ملك  بحث  كما 
وتبادل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  ال�شاحتن  على  وامل�شتجدات  وال��ع��رب��ي��ة 

وجهات النظر ب�شاأنها.
جتمع  التي  الوثيقة  الأخ��وة  باأوا�شر  اعتزازهما  عن  اجلانبان  واأع��رب 
بن البلدين والتي تزداد ر�شوخا وقوة وما و�شل اإليه التعاون والتن�شيق 
الثنائي من م�شتوى متقدم على جميع امل�شارات مبا يخدم م�شاحلهما 

املتبادلة ويلبي تطلعات �شعبيهما ال�شقيقن.

و�شمو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  اللقاء  ح�شر 
اآل نهيان وال�شيخ حممد بن حمد بن  ال�شيخ زاي��د بن حممد بن زاي��د 
ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  مطارات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون 
نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون 
لرئي�س  الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ  و�شمو  ال�شباب 
املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س الهيئة العامة للريا�شة رئي�س 

اللجنة الأوملبية البحرينية.

•• دبي-وام:

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
م���ن كل  اأك���ت���وب���ر   29 ب��اع��ت��م��اد   ،
تنطلق  ل���ل���رجم���ة..  ي����وم����اً  ع�����ام 
ال����ي����وم اجل���م���ع���ة، ف���ع���ال���ي���ات يوم 
لالحتفاء  ترمج"،  "الإمارات 
ب�����اأه�����م الإجن�������������ازات يف جم�����الت 
الآيل،  احلا�شب  وع��ل��وم  ال��رجم��ة 
ا�شتقطاب  يف  الناجحة  وامل��ب��ادرات 
املرجمن  من  جديد  جيل  وبناء 
ال�����دول�����ة نحو  ل���ت���ع���زي���ز م�������ش���رية 
م�شتهدفات  وحت��ق��ي��ق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
مئوية الإم��ارات 2071. ويهدف 
ال���ذي  ترمج"  "الإمارات  ي����وم 
�شموه  تد�شن  ذك��رى  مع  يتزامن 

باملنطقة  اإلكرتونية  حكومة  اأول 
والعامل العربي قبل ع�شرين عاماً، 
يف 29 اأكتوبر 2001، اإىل توفري 
واأ�شحاب  ل��ل��م��رجم��ن  م��ن�����ش��ة 
امل�شتقبلية  وامل�����ه�����ارات  امل����واه����ب 
الذكاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����الت  يف 
ال�شطناعي والرجمة والحتفاء 
مبنجزات  والتعريف  باإجنازاتهم 
دول��ة الإم���ارات يف جم��الت الثورة 
والرجمة،  ال��راب��ع��ة،  ال�شناعية 
تكنولوجيا  ا���ش��ت��خ��دام��ات  وت��ب��ن��ي 

الذكاء ال�شطناعي.
�شلطان  ب����ن  ع���م���ر  م���ع���ايل  واأك�������د 
ال���ع���ل���م���اء وزي��������ر دول��������ة ل���ل���ذك���اء 
الرقمي  والقت�شاد  ال�شطناعي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د ، اأن 
ال��رق��م��ي بقيادة  ال��ت��ح��ول  م�����ش��رية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ر�شخت  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
عاملية  وج���ه���ة  الإم����������ارات  م���ك���ان���ة 
واأدوات  مب��ه��ارات  ال�شباب  لتمكن 
التكنولوجيا  وح���ل���ول  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
احل��دي��ث��ة ل��ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
للتحديات  مبتكرة  حلول  تطوير 
وقال  اأف�����ش��ل.  م�شتقبل  و�شناعة 

معاليه اإن يوم "الإمارات ترمج" 
يحفز ال�شباب على تبني الرجمة 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  وت��ق��ن��ي��ات 
وي�شجعهم  امل�شتقبل،  لغة  واإت��ق��ان 
جمالت  يف  ق��درات��ه��م  تعزيز  على 
ويوفر  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  الب���ت���ك���ار 
لالحتفاء  ا�شتثنائية  من�شة  لهم 
ال�شوء  ي�شلط  ك��م��ا  مب��ن��ج��زات��ه��م، 
ع���ل���ى ج���ه���ود دول������ة الإم����������ارات يف 
ب��ن��اء جيل ج��دي��د م��ن املرجمن 
واملبتكرين، ما ير�شخ ريادتها بيئة 
حا�شنة وداعمة للمواهب واأ�شحاب 
توظيف  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  ال���ع���ق���ول 
ت�شكل  التي  التكنولوجيا احلديثة 
الركيزة الرئي�شية مل�شرية الإمارات 

التنموية للخم�شن اجلديدة.
للرجمة  الإم�����ارات  ي���وم  وي�شهد 
من  اأك�����ر  ترمج"  "الإمارات 
من  اأك����ر  تنظمها  ف��ع��ال��ي��ة،   65

خمتلف  يف  وموؤ�ش�شة  جهة   50
اأنحاء الدولة، تت�شمن ور�س عمل 
للرجمة  وهاكاثونات  وم�شابقات 
اأفراد  لتحفيز  متنوعة،  وفعاليات 
اأ�ش�س  اإىل  ال��ت��ع��رف  على  املجتمع 
باإ�شهاماتها  وتعريفهم  الرجمة، 
ال���ذي ي�شهده  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور  يف 
ال���ي���وم، ودوره������ا يف رحلة  ال���ع���امل 

املجتمعات اإىل امل�شتقبل.
ويركز يوم "الإمارات ترمج" على 
واملعارف  اخل����رات  ت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز 
يف  املتخ�ش�شة  باملهارات  والرتقاء 
قطاعات الرجمة وعلوم احلا�شب 
نوعية  ف���ر����س  وت����وف����ري  الآيل، 
لت�شجيعهم  اجل���دي���دة  ل��الأج��ي��ال 
امل�شاركة يف �شناعة وت�شميم  على 
البتكار  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ي�شكل  ما  احلديثة  والتكنولوجيا 
ا�شتقطاب  جهود  يف  مهمة  خطوة 

قدراتها  وب��ن��اء  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ه���ارات 
وتكنولوجيا  بالرجمة  اخلا�شة 
لرت�شيخ  ال����ش���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
مكانة دولة الإمارات مركزاً عاملياً 
لل�شركات  وح���ا����ش���ن���ة  ل���ل���رجم���ة 

البتكارية.
ويرتجم تخ�شي�س يوم للرجمة 
جهود حكومة الإمارات يف ا�شتكمال 
م�شرية التطوير والتحول الرقمي 
ال�شامل، وجهود الرنامج الوطني 
اأ�شحاب  مل�����ش��اع��دة  ل��ل��م��رجم��ن 
الرجمة  لغة  اإتقان  على  املواهب 
ليكونوا  والتفوق فيها وحتفيزهم 
متطلبات  مع  للتعامل  م�شتعدين 
ترجمة  ع��ال��ي��ة،  ب��ك��ف��اءة  امل�شتقبل 
لتوجهات الإمارات التي ت�شمنتها 
للخم�شن  الع�شرة  امل��ب��ادئ  وثيقة 
على  ت������رك������ز  ال������ت������ي  اجل��������دي��������دة 
الب�شري  امل���ال  ب���راأ����س  ال���ش��ت��ث��م��ار 

وا�شتقطاب  ال��ت��ع��ل��ي��م  وت���ط���وي���ر 
اأ�شحاب  ع��ل��ى  امل��واه��ب واحل��ف��اظ 
التفوق  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، 
للدولة  والعلمي  والتقني  الرقمي 
وبناء القت�شاد الأف�شل والأن�شط 
يف العامل. يذكر، اأن �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
كل  اأكتوبر من   29 باعتماد  وج��ه 
�شعار  يحمل  للرجمة  ي��وم��اً  ع��ام 

لالرتقاء  ترمج"،  "الإمارات 
اأ�شحاب املواهب والعقول  بقدرات 
ال������رائ������دة وت���اأه���ي���ل���ه���م يف جم���ال 
التقنيات  وا���ش��ت��خ��دام  ال���رجم���ة 
وتوفري  احل��دي��ث��ة  والتكنولوجيا 
يف  للم�شاركة  لهم  الفر�س  اأف�شل 
ت��ق��دمي ح��ل��ول وخ���دم���ات مبتكرة 
مب�شتوى  الرت���ق���اء  يف  لتوظيفها 
م�شرية  وت��ع��زي��ز  ال��رق��م��ي  الأداء 
اأف�شل  م�شتقبل  وب���ن���اء  ال��ت��ن��م��ي��ة 

لالأجيال القادمة.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�سد باعتماد 29 اأكتوبر من كل عام يومًا للربجمة

يوم »الإمارات تربمج« ينطلق اليوم بفعاليات متنوعة وم�ضاركة وا�ضعة من املجتمع وخمتلف اجلهات

حممد بن را�ضد يلتقي ملك البحرين ويناق�ضان العالقات الأخوية وتعزيز العمل اخلليجي امل�ضرتك 

حممد بن زايد يبحث مع ملك البحرين العالقات الأخوية بني البلدين وعددا من الق�ضايا اخلليجية والعربية 

• عمر العلماء: م�سرية التحول الرقمي بقيادة حممد بن را�سد ر�سخت ريادة الإمارات وجعلتها وجهة عاملية لتمكني ال�سباب مبهارات واأدوات امل�ستقبل 
• يوم »الإمارات تربمج« يحفز الأفراد على تبني الربجمة واإتقان لغة امل�ستقبل

م�ستقبل اأف�سل و�سناعة  للتحديات  مبتكرة  حلول  اإيجاد  يف  ال�سباب  م�ساركة  • تعزيز 

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع    متا�شيا 
املبكر وح�شر احلالت امل�شابة  الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف 
وعزلهم..  لهم  19" واملخالطن   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
ال�شاعات  282،773 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  عن  ال��وزارة  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
التق�شي والفح�س وتو�شيع نطاق الفحو�شات  اإجراءات  و�شاهم تكثيف 
اإ�شابة جديدة بفريو�س  88 حالة  على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 

م�شتقرة  ح���الت  وجميعها  خم��ت��ل��ف��ة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك���ورون���ا 
احلالت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع 

حالة. امل�شجلة 739،654 
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة يف 
الدولة  الوفيات يف  يبلغ عدد  وبذلك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  الأرب��ع 

حالة.  2،135
142 حالة جديدة مل�شابن بفريو�س  �شفاء  اأي�شا عن  ال��وزارة  واأعلنت 
اأعرا�س املر�س بعد  التام من  كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 733،782 حالة.

اأعلنت �سفاء 142 حالة جديدة من كورونا
»ال�ضحة« جتري 282,773 فح�ضا ك�ضفت عن 88 اإ�ضابة

»ال�ضحة« تعلن تقدمي 40,476 جرعة من 
لقاح »كوفيد-19« خالل الـ 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   40،476 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
املا�شية وبذلك يبلغ جمموع   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   21،039،619 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

توزيع اللقاح 212.73 جرعة لكل 100 �شخ�س.
"كوفيد19-" و�شعياً  لقاح  لتوفري  ال���وزارة  خطة  مع  متا�شيا  ذل��ك  ياأتي 
يف  �شت�شاعد  وال��ت��ي  التطعيم  ع��ن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل  للو�شول 

تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س " كوفيد19-".

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س الت�ضيك باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام: 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة ميلو�س زميان رئي�س جمهورية الت�شيك وذلك 
مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
اإىل فخامة الرئي�س ميلو�س  امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتن  الأعلى للقوات 
زميان. وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو 
اأندرية  اإىل معايل  تهنئة مماثلتن  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 

بابي�س رئي�س وزراء جمهورية الت�شيك.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

للخدمات  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  ت��وف��ر 
�شبكة  اأك������ر  "�شحة"  ال�����ش��ح��ي��ة 
للرعاية ال�شحية يف دولة الإمارات، 
للم�شابن  امل�شتوى  عالية  رع��اي��ة 
بال�شكتة الدماغية، على اأيدي فرق 
وذات  ع��ال��ي��اً،  ت��اأه��ي��اًل  موؤهلة  طبية 
تقنيات  ومب�شاعدة  عميقة،  خرات 

متطورة.
بعالج  "�شحة"  ���ش��رك��ة  وجن���ح���ت 
امل�شابة  احل���������الت  م�����ن  ال����ع����دي����د 
ب��ال�����ش��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة، ووف�����رت لها 
ال�����ع�����الج ال���������الزم ح�������ش���ب احل���ال���ة 
ملمار�شة  امل��ر���ش��ى  وع����اد  امل��ر���ش��ي��ة، 
تلقيهم  ب��ع��د  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م 
لأعلى  وف���ق���اً  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
من  وبالإ�شتفادة  العاملية،  املعايري 

تقنيات الذكاء ال�شطناعي.
وق��������ال ال����دك����ت����ور ج����م����ال ال���دي���ن 
ال��ق��ط��ي�����س رئ��ي�����س ق�����ش��م الأ����ش���ع���ة ، 
التداخلية  الأ����ش���ع���ة  وا����ش���ت�������ش���اري 
م�شت�شفى  يف  الدماغية  واجللطات 
توام اإحدى من�شاآت �شركة "�شحة" 
"�شحة" بتوفر  ���ش��رك��ة  يف  :ن��ف��خ��ر 
بوا�شطة  ال���دم���اغ���ي���ة  ال��ق�����ش��ط��رة 
من  تعد  والتي  التداخلية،  الأ�شعة 
التقنيات املتطورة ملعاجلة اجللطات 

الدماغية احلادة". 
اإن ه��ذا الإج����راء �شروري  واأ���ش��اف 
ال�شكتات  ع��الج  يف  فعاليته  واأث��ب��ت 
التقليدي  ال��ع��الج  لأن  ال��دم��اغ��ي��ة 
اعطاء  ع��ر  ال��دم��اغ��ي��ة  للجلطات 
اأدوية حالة للجلطة ل يفيد يف كل 
احلالت، وعلى �شبيل املثال اإذا و�شل 
امل��ري�����س م���ت���اأخ���راً ب��ع��د الأع���را����س 
بثالث �شاعات، اأو جاء املري�س بعد 
جلطة دماغية اأثناء النوم فال ميكن 

الوحيد  واخليار  ب��الأدوي��ة،  عالجه 
ه���و ال��ق�����ش��ط��رة ال��دم��اغ��ي��ة واإزال�����ة 
الق�شطرة. واأ�شار  التجلط بوا�شطة 
الدكتور جمال الدين القطي�س اإىل 
"هاري�س  امل��ه��ن��د���س  امل��ري�����س  ح��ال��ة 
عاماً   68 العمر  من  بابك" البالغ 
من البو�شنة، والذي مت ا�شعافه اإىل 
واجللطات  التداخلية  الأ�شعة  ق�شم 
حيث  ت��وام  م�شت�شفى  يف  الدماغية 
اأع����را�����س جلطة  ك����ان ي���ع���اين م���ن 
ت�شوير  اإج���راء  فتم  ح���ادة،  دماغية 
ع��دم وجود  طبقي حم��وري، وتبن 
ن��زي��ف، وم��ن ث��م اأج���ري ل��ه ت�شوير 
وتبن  وع�����ائ�����ي،  ط��ب��ق��ي حم������وري 
وجود ان�شداد يف ال�شريان الدماغي 

املتو�شط الأي�شر.
واأو�شح اأنه يف �شوء نتائج الت�شوير 
مت حتويل املري�س من قبل ا�شت�شاري 
الأع�شاب واجللطات الدماغية اإىل 
مت  حيث  التداخلية،  الأ���ش��ع��ة  ق�شم 
العام  التخدير  املري�س حتت  و�شع 
بوا�شطة اأطباء التخدير، ومت اإجراء 
الق�شطرة من خالل الِرجل اليمنى 
عر ال�شريان الفخذي الأمين ومن 
ال�شباتي  ال�شريان  اإىل  الو�شول  ثم 
الأي�شر ، ثم اإىل ال�شريان الدماغي 

امل��ت��و���ش��ط الأي�����ش��ر، ح��ي��ث مت اإزال����ة 
اإع�����ادة الرتوية  اجل��ل��ط��ة وم���ن ث��م 
ال�شريانية اىل الدماغ. ومن جانبها 
قالت الدكتورة هالة اأبو زيد اأحمد، 
رئي�س  امل��رك��زة،  العناية  ا�شت�شارية 
الطبية  امل����رك����زة  ال��ع��ن��اي��ة  اأق�������ش���ام 
اجلراحية امل�شددة يف م�شت�شفى توام، 
اإن م�شت�شفى توام يعالج العديد من 
بجلطة  ي�شابون  ملر�شى  احل���الت 
اإج��راء الق�شطرة  اإذ بعد  يف الدماغ، 
العناية  اإىل  امل��ري�����س  حت��وي��ل  ي��ت��م 
املري�س  مراقبة  يتم  حيث  امل��رك��زة 
مل�شاعدة  الرتكيز  يتم  ذل��ك  وبعد   ،
قدر ممكن  اأك��ر  ل�شتعادة  املري�س 
م��ن ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي ت��اأث��رت نتيجة 
الدماغية،  ب��اجل��ل��ط��ة  لإ����ش���اب���ت���ه 

والعودة حلياته الطبيعية. 
املري�س  اأن����ه مت حت��وي��ل  واأ���ش��اف��ت 
للعالج  ت��ل��ق��ي��ه  ب���ع���د  "هاري�س" 
ال��ت��داخ��ل��ي��ة اإىل  يف ق�����ش��م الأ����ش���ع���ة 
العناية املكثفة، حيث تلقى الرعاية 
حالته  اإىل  ع���اد  ح��ت��ى  ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة، 

الطبيعية وخرج من امل�شت�شفى.
هاري�س  املهند�س  امل��ري�����س  واأع����رب 
ل�شركة  وت�����ق�����دي�����ره  �����ش����ك����ره  ع�����ن 
املعالج  الطبي  والفريق  "�شحة" 

يف م�شت�شفى توام الذي قدم له كل 
الرعاية والعناية حتى �شفي وخرج 

من امل�شت�شفى معافى.
وبالتزامن مع اليوم العاملي لل�شكتة 
الدماغية الذي ي�شادف 29 اأكتوبر 
الدكتورة هاله:  ع��ام، قالت  من كل 
"اأن �شخ�س من كل اأربعة اأ�شخا�س 
ي�شاب ب�شكتة دماغية، ولكن هناك 
طرق للوقاية من الإ�شابة مبعظم 
ال�شكتات الدماغية من خالل اتباع 
يلي  وفيما  ب�شيطة،  خطوات  ب�شع 
اأهم الن�شائح التي ت�شاعد يف تقليل 
خماطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية 
ومنها الريا�شة 5 مرات يف الأ�شبوع، 
متوازن،  �شحي  غذائي  نظام  اتباع 
الكول�شرتول  ن�شبة  م��ن  تخفي�س 
�شحي،  وزن  على  احل��ف��اظ  ب��ال��دم، 
ال�شيطرة  ال��ت��دخ��ن،  ع��ن  ال��ت��وق��ف 
على  وال�شيطرة  ال�شكري،  داء  على 

التوتر والكتئاب."
ومن اأجل معرفة ال�شابة باجللطة 

ع����دم����ه����ا ميكن  م�����ن  ال����دم����اغ����ي����ة 
 BE باختبار  ي�شمى  م��ا  ا�شتخدام 
مكونة  ال��ك��ل��م��ة  وه����ذه   ،FAST
لأرب���ع كلمات  الأوىل  الأح���رف  م��ن 
التوازن،    Balance:بالنكليزية
 ، وج����ه   Face ال����روؤي����ة،   Eyes
 Speech ذراع���������ان،   Arms

نطق، Time وقت. 
اإذا كان  وال���ت���وازن ه��و ال��ت��اأك��د مم��ا 
كان  واذا  ت����وازن����ه  ف���ق���د  امل���ري�������س 
ي���ع���اين م���ن م�����ش��ك��ل��ة يف امل�����ش��ي مع 
ع���دم ال�����ش��ع��ور ب���ال���دوار، وال���روؤي���ة: 
الت�اأكد مما اإذا كان يعاين من روؤية 
والوجه:  ال��روؤي��ة،  فقد  اأو  �شبابية 
يبت�شم  اأن  ال�����ش��خ�����س  م���ن  اط���ل���ب 
على  البت�شام  ي�شتطيع  ل  ك��ان  اذا 
هذا  ي�شري  فقد  فقط  واح��د  جانب 
اطلب  ال��ذراع��ان  ن�شفي،  �شلل  اإىل 
ذراع����ي����ه  اأن مي����د  ال�����ش��خ�����س  م����ن 
اإىل  راح��ت��ي��ه  ي��دي��ر  واأن  الأم����ام  اإىل 
بال�شلل  الإ�شابة  ح��ال  ويف  الأع��ل��ى، 

بذلك،  ال��ق��ي��ام  بي�شتطيع  ل  ف��اإن��ه 
ال��ن��ط��ق: اط��ل��ب م��ن ال�شخ�س  اأم���ا 
اأن يردد خلفك جملة ما، واذا عجز 
با�شطراب  الإ�شابة  اإىل  هذا  ي�شري 
املري�س  عجز  اذا  وال��وق��ت:  لفظي، 
الختبارات  ه��ذه  ب��اأح��د  القيام  ع��ن 
ال���ث���الث���ة امل�����ذك�����ورة، ف��ي��ج��ب طلب 
ال����ف����ور. وحتر�س  ع��ل��ى  ال����ش���ع���اف 
اأف�شل  "�شحة" على تطبيق  �شركة 
العالجية  والروتوكولت  الرامج 
الكلنيكية،  امل��م��ار���ش��ات  وت��ط��وي��ر 
ال��وق��اي��ة والعالج  ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر 
لتقلي�س  ال��دم��اغ��ي��ة،  ال�شكتة  م��ن 
العجز  وح�������الت  ال���وف���ي���ات  ن�����ش��ب��ة 
الإقامة  م���دة  وامل�����ش��اع��ف��ات وط���ول 
على  حت��ر���س  كما  امل�شت�شفيات،  يف 
ال�شحي حول مر�س  الوعي  تعزيز 
الأخطار  وفهم  الدماغية،  ال�شكتة 
وكيفية  الإ����ش���اب���ة  ع��ن��د  امل��ح��ت��م��ل��ة 
الت�شخي�س  الوقاية، ومعرفة طرق 

والعالجات املتاحة.

•• دبي -وام:

بحثت معايل �شارة بنت يو�شف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�س 
اإدارة وكالة الإم��ارات للف�شاء مع معايل ماركو�س �شيزار بونتي�س وزير  جمل�س 
بن  وامل��ع��ارف  اخل��رات  تبادل  �شبل  الرازيلي  والبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 
والتطور  العلمي  والبحث  الف�شائي  ال�شتك�شاف  ن�شاطات  وتعزيز  الطرفن 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي. ك��م��ا ب��ح��ث ال��ل��ق��اء ال���ذي ع��ق��د خ���الل امل��وؤمت��ر ال����دويل للمالحة 
ال��ف�����ش��ائ��ي��ة.. م�����ش��روع الإم������ارات اجل��دي��د ل���ش��ت��ك�����ش��اف ك��وك��ب ال���زه���رة وح���زام 
يف  القمر  �شطح  على  �شتهبط  "را�شد" التي  القمرية  املركبة  ومهمة  الكويكبات 
العام املقبل اإ�شافة اإىل م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ "م�شبار الأمل" الذي 
املوؤ�ش�شات  امل�شبوقة مع  العلمية غري  البيانات  اأوىل من  قام مب�شاركة جمموعة 
املعرفة مل�شلحة  لتبادل  الإم��ارات  دول��ة  العاملية وذل��ك كجزء من جهود  العلمية 

الب�شرية.
واأثنت معايل �شارة بنت يو�شف الأمريي خالل اللقاء على اإجنازات الرازيل يف 
عامن  خالل  ا�شطناعية  اأقمار  اأربعة  باإطالق  جتلت  والتي  الف�شائي  القطاع 
الرازيل  قامت  ا�شطناعي  قمر  اأول  وه��و  "اأمازونيا1-"  بينها  وم��ن  ون�شف 

بتطويره واختباره وت�شغيله بالكامل ملراقبة ور�شد الأر�س.
وقالت معاليها.. " �شرين اليوم لقاء معايل ماركو�س �شيزار بونتي�س خالل املوؤمتر 
والإيجابية  القوية  ال�شراكة  على  معا  نبني  لكي  الف�شائية  للمالحة  ال��دويل 
لدولتي الإم��ارات والرازيل وقد �شكل الجتماع فر�شة للت�شديد على التزامنا 
بتعزيز التعاون على امل�شتوى الدويل وا�شتك�شاف الف�شاء بالطرق ال�شلمية ودفع 
النمو القت�شادي امل�شتدام اإىل الأمام ملا فيه خري الب�شرية وركزنا يف حمادثاتنا 
املتقدمة  التكنولوجيا  حتفيز  بغية  البلدين،  بن  التعاون  �شبل  ا�شتك�شاف  على 

والأبحاث الف�شائية وتطوير الأنظمة والتطبيقات الف�شائية احلديثة".

الإمارات والربازيل تبحثان ا�ضتك�ضاف الف�ضاء وتكنولوجيا الأقمار ال�ضناعية

•• اأبوظبي – الفجر:

على  والنقل،  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  تعمل 
متفرقة  مناطق  يف  ال�شريعة  للطرق  وم��واق��ف  مداخل  اأع��م��ال  تنفيذ 
امل���روري���ة يف ه���ذه املناطق،  ب��ه��دف حت�شن احل��رك��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي،  ب��ال��ر 
العمراين  والنمو  التطور  يواكب  مبا  العام  احل�شاري  املظهر  وتعزيز 
الذي ت�شهده اأبوظبي، وكذلك اإ�شعاد كافة اأفراد املجتمع من املواطنن 

واملقيمن، وتعزيز معايري جودة احلياة يف مدينة اأبوظبي.
يف  لل�شيارات  موقفاً   111 اإن�شاء  تنفيذها  اجل��اري  الأعمال  وتت�شمن 

اأماكن متفرقة بالر الرئي�شي، وفر�س اإ�شفلت مب�شاحة 23،328 مرتاً 
مربعاً، وتركيب 35 عامود اإنارة يف اأماكن متفرقة، وكذلك تركيب 45 
لوحة اإر�شادية يف اأماكن متفرقة مبناطق الأعمال، بالإ�شافة اإىل تنفيذ 

من اأعمال تخطيط الطرق. مربعاً  مرتاً   395
كما يتم �شمن امل�شروع ا�شتغالل امل�شاحات الرملية يف مناطق الأعمال 
تنفيذ  اإىل  بالإ�شافة  العام،  املظهر  لتح�شن  جتميلي  بالط  وتركيب 
اأعمال جتميلية يف منطقة ج�شر ال�شيخ زايد وج�شر املفرق، حيث يتم 
يف  اجل���ودة  ملوا�شفات  وف��ق��اً  الأع��م��ال  لتنفيذ  اإن�شائية  م��واد  ا�شتخدام 

مدينة اأبوظبي.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمال مداخل ومواقف 
للطرق ال�ضريعة يف مناطق متفرقة بالرب الرئي�ضي

•• اأبوظبي -وام:

حالت  اأع���داد  ت��زاي��د  اأبوظبي" م��ن  كلينك  "كليفالند  م�شت�شفى  اأط��ب��اء  ح��ّذر 
اأطباء  الآون��ة الأخ��رية حيث ي�شعى  ال�شباب يف  الدماغية بن  بال�شكتة  الإ�شابة 
امل�شت�شفى يف "اليوم العاملي للتوعية بال�شكتة الدماغية" الذي ي�شادف يوم 29 
اأكتوبر من كل عام لدق ناقو�س اخلطر حول ارتفاع معدل الإ�شابة بهذه احلالة 
امل�شببة  العوامل  ح��ول  ال��وع��ي  زي���ادة  اإىل  اإ�شافة  �شناً  الأ�شغر  الأ�شخا�س  ب��ن 

لالإ�شابة.
وي�شكل ارتفاع معدل تعر�س الأفراد الأ�شغر �شناً لل�شكتة الدماغية م�شدر قلق 
خا�س بالن�شبة لالأطباء يف م�شت�شفى "كليفالند كلينك اأبوظبي" املركز املعتمد 

لعالج ال�شكتات الدماغية يف اأبوظبي.
و يف حن اأن معظم ال�شكتات الدماغية يف اأوروبا حتدث لالأ�شخا�س الذين تزيد 
اأعمارهم عن 65 عاماً فاإن متو�شط عمر مر�شى ال�شكتة الدماغية يف م�شت�شفى 
عاماً فقط، وتقريباً واحد من كل اأربعة   55 اأبوظبي" هو  كلينك  "كليفالند 

/24.2?/ من مر�شى ال�شكتة الدماغية الذين مت عالجهم يف امل�شت�شفى يبلغ 
العظمى /62?/ من  الغالبية  اأعمار  تقل  بينما  عاماً   45 اأق��ل من  العمر  من 

مر�شى ال�شكتة الدماغية يف امل�شت�شفى عن 60 عاماً.
ملركز  الطبي  واملدير  الأع�شاب  اأخ�شائية  ميف�شود  فيكتوريا  الدكتورة  وقالت 
ال�شكتة  ان  اأبوظبي"  كلينك  "كليفالند  م�شت�شفى  يف  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�����ش��ك��ت��ات 
الدماغية ميكن ان توؤثر ب�شكل �شلبي على حياة الفرد وت�شرق منه �شنوات كان 
،و  واملهام  الأن�شطة  اأداء  يف  وحيوية  وا�شتقاللية  ب�شعادة  يعي�شها  اأن  املمكن  من 
من املوؤ�شف واملحزن روؤية العديد من املر�شى يف الع�شرينات اأو الثالثينيات من 
العمر يدخلون ق�شم الطوارئ باأعرا�س �شكتات دماغية وبكل تاأكيد ل ينبغي اأن 
الوقاية منها  الدماغية ميكن  ال�شكتات  النحو - فمعظم  الأمر على هذا  يكون 
ال�شكتة  عالج  �شعيد  على  حققناها  التي  العديدة  التطورات  من  الرغم  وعلى 
معهم  تبقى  اأن  ميكن  ال�شغار  املر�شى  على  اآث��اره��ا  اأن  اإل  واإدارت��ه��ا  الدماغية 

لفرتات طويلة من حياتهم.
وت�شمل العوامل املرتبطة على نحو وثيق بزيادة خطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية 

ارتفاع �شغط الدم والتدخن حيث ك�شفت درا�شة ا�شتق�شائية اأجراها م�شت�شفى 
"كليفالند كلينك اأبوظبي" يف اأغ�شط�س 2021 اأن %42 من بن امل�شاركن 
25 و34 عاماً هم من املدخنن وقال  اأعمارهم بن  يف الدرا�شة ممن ت��رتاوح 
45? من املجيبن اإنهم يعانون من ارتفاع �شغط الدم، كما اأن 45? يعترون 
– وتعتر هذه العوامل الثالثة ذات عالقة قوية  منط حياتهم جمهد للغاية 
بخطر الإ�شابة بال�شكتات الدماغية. بالإ�شافة اإىل ذلك، كان 32? من املجيبن 
الريا�شية  التمارين  ميار�شون  ل   ?40 اأن  كما  املفرطة،  ال�شمنة  من  يعانون 
الذين  الدماغية  ال�شكتة  ثلثي /69.6?/ مر�شى  اأكر من  كاٍف. وكان  ب�شكل 
فبينما  الرجال  من  اأبوظبي"  كلينك  "كليفالند  م�شت�شفى  يف  معاينتهم  متت 
مييل الرجال اإىل اتباع منط حياة اأقل �شحة مقارنة بالن�شاء فاإنهم اأي�شاً قليل 
الرعاية ال�شحية واإج��راء الفحو�شات الالزمة  ما يحر�شون على زيارة مراكز 
من  ي��زي��د  م��ا  �شحية  خم���اوف  لديهم  ي��ك��ون  عندما  الطبيب  اإىل  ال��ت��ح��دث  اأو 
احتمالية تعر�شهم لل�شكتات الدماغية. حتدث اأعرا�س ال�شكتة الدماغية عادّة 
ال�شاق  اأو  وال��ذراع و/  الوجه  اأو تنميل يف  اأو خدر  ب�شكل مفاجئ وت�شمل �شعف 

وال�شداع  الكالم  �شعوبة  اأو  الكالم  يف  والتلعثم  اجل�شم  من  واح��د  جانب  على 
املفاجئ ال�شديد اإ�شافة اإىل فقدان الروؤية من اإحدى العينن اأو كلتيهما وفقدان 
التعامل  يف  الوقت  عامل  اأهمية  على  ميف�شود  الدكتورة  وقالت  اجل�شم.  ت��وازن 
"ال�شكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة فمنذ حلظة  مع ال�شكتات الدماغية 
1.9 مليون خلية ع�شبية  بفقدان نحو  الدماغ  يبداأ  الدماغية  ال�شكتة  حدوث 
الأكر  الفرتة  الأع��را���س  ظهور  بداية  منذ  الزمنية  الفرتة  وت�شكل  دقيقة  كل 
العالج  خيارات  من  املزيد  متنحنا  كونها  كاأطباء  ولنا  للمر�س  بالن�شبة  اأهمية 
وقدراته  ال�شخ�س  حياة  اإنقاذ  �شعيد  على  اأف�شل  نتائج  حتقيق  من  ميكننا  ما 
امل�شاعدة  على  للح�شول  املري�س  ي�شتغرقه  ال��ذي  الوقت  طال  وكلما  ووظائفه 

الطبية املنا�شبة زادت خطورة الآثار التي ميكن اأن ترافقه على املدى الطويل.
لعالج  املعتمد  الر�شمي  امل��رك��ز  اأبوظبي"  كلينك  "كليفالند  م�شت�شفى  وُي��ع��د 
امل�شتبه  املر�شى  جميع  نقل  يتم  حيث  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  الدماغية  ال�شكتات 
باإ�شابتهم باأعرا�س ال�شكتة الدماغية ب�شكل مبا�شر اإىل ق�شم الطوارئ اخلا�س 

بامل�شت�شفى.

•• ابوظبي : الفجر

اأنها  على  الدماغية  ال�شكتة  ت�شنف 
يف  ل��ل��وف��اة  ال��ث��اين  الرئي�شي  ال�شبب 
جميع اأنحاء العامل مع معدل وفيات 
ل  مليون.   5.5 ح��وايل  يبلغ  �شنوي 
ي��ك��م��ن ع���بء ال�����ش��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة يف 
بل  فح�شب،  املرتفع  الوفيات  معدل 
ا  يوؤدي ارتفاع معدلت العتالل اأي�شً
%50 من  اإىل  ي�شل  ما  اإ�شابة  اإىل 

الناجن باإعاقة مزمنة.
ف��ي��ه��ا عالج  ي���ت���م  دق���ي���ق���ة ل  ك����ل  يف 
املري�س  ي��ف��ق��د  ال��دم��اغ��ي��ة،  ال�����ش��ك��ت��ة 
1.9 مليون خلية ع�شبية، و  العادي 
ت�شابك ع�شبية،  13.8 مليار نقطة 
من  اأم����ي����ال(   7( ك��ي��ل��وم��رًتا   12 و 
الألياف املحورية. يف كل �شاعة يف�شل 
فيها العالج، يفقد الدماغ ع��دًدا من 

ما  يف  يفقده  كما  الع�شبية  اخل��الي��ا 
يقارب من 3.6 �شنة من ال�شيخوخة 

الطبيعية.
يف ه���ذا ال��ي��وم وه���ذا ال��ع�����ش��ر، تعتر 
طارئة  ح���ال���ة  ال���دم���اغ���ي���ة  ال�����ش��ك��ت��ة 
للمر�شى  بالن�شبة  ع��الج��ه��ا.  ميكن 
الذين يعانون من ال�شكتة الدماغية 
الرعاية  ومقدمي  ولالأطباء  احلادة، 
ثانية مهمة. هذا هو  ال�شحين، كل 
ال�شبب يف اأن "الوقت هو احلياة" هو 
ميديكلينيك  لرنامج  مهم  حم��رك 
ال�شكتة  ل���ع���الج  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق 

الدماغية يف دبي.
ميديكلينيك  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ت���ق���دم 
الدماغية  ال�شكتة  خ��دم��ات  دب���ي  يف 
و�شبعة  ال�شاعة  م��دار  على  ال��ط��ارئ��ة 
اأي����ام يف الأ���ش��ب��وع، م��ع اأح����دث البنى 
الدموية  الأوع���ي���ة  وج��ن��اح  التحتية 

املركزة  العناية  ووح����دات  الع�شبية 
�شحية  رعاية  مقدمي  يديرها  التي 
ذوي اخلرة املدربن على ال�شتجابة 

لل�شكتة الدماغية وعالجها.
ل��وب�����ش��ر، كبري  ال��دك��ت��ور بيتي  ي��ق��ول 
ميديكلينيك  يف  الطبين  امل�شوؤولن 

ال�شرق الأو�شط، 
اإن جودة الرعاية ملر�شانا هي اأولويتنا 
اأن�شاأت  ال�����ش��ب��ب  ول���ه���ذا  ال��ق�����ش��وى 
ميديكلينيك ال�شرق الأو�شط برنامج 
بالوقت  ال��واع��ي  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�شكتة 
ميديكلينيك  ب��ن  وثيق  ت��ع��اون  وه��و 
م�شت�شفى املدينة وميديكلينيك بارك 
فيو وميديكلينيك م�شت�شفى ويلكري 

يف دبي.
بروتوكولت  اأح����دث  اخل��دم��ة  ت��ت��ب��ع 
والتو�شيات  لالإر�شادات  وفًقا  العالج 
الدولية، وبالتعاون مع موؤ�ش�شة دبي 
خل���دم���ات الإ����ش���ع���اف، ي��ت��ي��ح ل��ن��ا هذا 
النموذج تقدمي رعاية �شريعة وعالية 
اجلودة للمر�شى يف جميع اأنحاء دبي 

ومدينة ال�شارقة املجاورة.
التداخلية  ال���رع���اي���ة  ت���وف���ر  ي��ت��ي��ح 
طوال  ال�شاعة  م���دار  على  الع�شبية 

ميديكلينيك  يف  الأ�����ش����ب����وع  اأي��������ام 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى امل���دي���ن���ة ل���ع���الج واإع������ادة 
الوقت  يف  الدموية  لالأوعية  التدفق 
ال���ط���وارئ الطبية  امل��ن��ا���ش��ب حل���الت 
تعقيًدا.  الأك��ر  وللحالت  احل�شا�شة 
كلما مت حل ان�شداد الأوعية الدموية 
ال�شفاء  ف��ر���ش��ة  ك��ان��ت  اأ����ش���رع،  ب�شكل 

اأف�شل دون اإعاقة.
ال�شكتة  م��ر���ش��ى  اإدارة  ت��ت��وق��ف  ل 
ال��دم��اغ��ي��ة ع��ن��د ه����ذا احل����د، ب���ل اإن 
ال����رع����اي����ة ب���ع���د امل���رح���ل���ة احل�������ادة ل 
ت��ق��ل اأه���م���ي���ة ع���ن رع���اي���ة ال���ط���وارئ 
وا�شتعادة تدفق الدم. يتم توفري هذه 
فريق  قبل  من  الالحقة"  "الرعاية 
امل��ق��ي��م��ن متعدد  ل��ل��م��ر���ش��ى  رع���اي���ة 
ي��ع��م��ل طبيب  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، ح��ي��ث 
الأع�������ش���اب ب�����ش��ك��ل وث��ي��ق م���ع طبيب 
الباطني  ال��ط��ب  واأخ�����ش��ائ��ي  ال��ق��ل��ب 

الدماغية،  ال�شكتة  �شبب  ل��ت��ح��دي��د 
دقيق  نهج  ات��خ��اذ  م��ن  يتمكنوا  حتى 
امل�شتقبل.  الدماغية يف  ال�شكتات  ملنع 
ال�شرق  الرتكيز يف ميديكلينيك  يتم 
الأو�شط ب�شكل كبري على بدء خدمات 
اإعادة التاأهيل املبكر مع عالج النطق 
لزيادة  والوظيفي  الطبيعي  والعالج 
ف���ر����س ال���ش��ت��ق��الل ال��وظ��ي��ف��ي اإىل 

اأق�شى حد.
لل�شكتة  ال���ع���امل���ي  ال����ي����وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ال����دم����اغ����ي����ة ال�������ذي ي���ح���ت���ف���ل ب�����ه يف 
نحث  ع�����ام،  ك���ل  م���ن  اأك���ت���وب���ر   29

ال��ن��ا���س ع��ل��ى ال��ت��ع��رف ع��ل��ى عالمات 
كلمة  اأن  ح��ي��ث  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�����ش��ك��ت��ة 
الطرق  اإح������دى  ه���ي   F.A.S.T
على  التعرف  كيفية  لتذكر  املعروفة 
احلرف  الدماغية.  ال�شكتة  اأع��را���س 
الوجه  يعني   F.A.S.T من  الأول 
�شخ�س  وج���ه  �شقط  اإذا   .)Face(
ع��ل��ى ج��ان��ب واح���د اأو مل ي��ك��ن ق���ادًرا 
على البت�شام، فقد يكون ذلك عالمة 
على الإ�شابة ب�شكتة دماغية. احلرف 
 .)Arms( الذراع اإىل  "A" يرمز 
�شكتة  م��ن  ي��ع��اين  ال�شخ�س  ك��ان  اإذا 

دم��اغ��ي��ة، فقد ي��ك��ون غ��ري ق���ادر على 
رفع اأو اإبقاء ذراعيه مرفوعتن حيث 
 "S" احل��رف  اإحداهما. ميثل  تهبط 
يعاين  ق���د   .)Speech( ال���ك���الم 
تلعثم  الدماغية من  ال�شكتة  �شحايا 
�شعوبات  م��ن  ي��ع��ان��ون  اأو  ال��ك��الم  يف 
ي�شري احلرف  اإج����راء حم��ادث��ات.  يف 
 ،)Time( اإىل الوقت "T" الأخري
ب�شرعة  ال�شتجابة  اأهمية  يعزز  مما 
بالرقم  ال�����ف�����ور  ع���ل���ى  والت�����������ش�����ال 
�شيارة  على  للح�شول   999/998
اإ�شعاف. وتذكر اأن الوقت هو احلياة.

»كليفالند كلينك« يحذر من ارتفاع معدل اإ�ضابة ال�ضباب بـ »ال�ضكتة الدماغية«

اإ�سابة ما ي�سل اإىل %50 من الناجني باإعاقة مزمنة

»يف اليوم العاملي لل�ضكتة الدماغية« ميديكلينيك ال�ضرق الأو�ضط تو�ضح كيفية التعرف على اأعرا�ضها
بيتي لوب�سر : تتبع اخلدمة اأحدث بروتوكولت العلج وفًقا للإر�سادات والتو�سيات الدولية

عاجلت رجل يف ال�ستينات من عمره من جلطة دماغية حادة وعاد لعمله يف غ�سون اأيام

»�ضحة« تنجح يف عالج العديد من حالت ال�ضكتة الدماغية با�ضتخدام التقنيات املتطورة 
تزورهم يف منازلهم وتنجز جميع معاملتهم

»الطاقة والبنية التحتية« 
تخدم كبار املواطنني 

واأ�ضحاب الهمم يف منازلهم
اأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة "�شيارة اخلدمة املتنقلة" 
من  الهمم،  واأ���ش��ح��اب  ال�شن  بكبار  اخلا�شة  املعامالت  جميع  لإجن���از 
ل��ه��م يف م��ن��ازل واإجن����از  ل��ل��و���ش��ول  خ���الل تخ�شي�س م��رك��ب��ة جم��ه��زة 
معامالتهم دون حاجتهم مل�شقة التنقل ملراكز ا�شعاد املتعاملن التابعة 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  توجهات حكومة  م��ع  وذل��ك متا�شياً  ل��ل��وزارة، 
املواطنن"  "كبار  باأهمية الهتمام بفئتي  الوزارة  املتحدة، واإمياناً من 

واأ�شحاب الهمم".
وبدوره قال حمد الظنحاين مدير اإدارة مراكز ا�شعاد املتعاملن:" تدعم 
املبادرة م�شتهدفات وزارة الطاقة والبنية التحتية الوا�شحة وخططها 
يف خدمة املتعاملن، وفق روؤية حكومة امل�شتقبل ومبا ي�شهم يف �شمان 
ا�شرتاتيجية  يحقق  ومب��ا  املتعاملن،  جلميع  متميزة  خدمات  تقدمي 
املواطنن" واأ�شحاب  " كبار  لفئتي  الكامل  الدعم  تقدمي  يف  ال���وزارة 
الهمم" وتذليل العقبات التي تواجههم وحتقيق اأكر قدر من ال�شعادة 
املواطنن  ودع���ا  لهم"...  تقدميها  يتم  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ع��ن  وال��ر���ش��ا 
الراغبن بال�شتفادة من املبادرة اإىل التوا�شل مع وزارة الطاقة والبنية 

التحتية عر الرقم املوحد 8006634.
واأ�شاف الظنحاين:" تاأتي املبادرة من منطلق اهتمام الوزارة بكل فئات 
اأرقى اخلدمات  املجتمع، خ�شو�شاً كبار ال�شن واأ�شحاب الهمم لتوفري 
ب�شهولة  اإليه  يحتاجون  ما  كل  واإجن��از  اأمامهم  العقبات  وتذليل  لهم 

وي�شر". 
وتابع:" تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية من خالل تطبيقها اأف�شل 
املمار�شات العاملية عر العتماد على منظومة البتكار، وت�شخري جميع 
املوارد والإمكانات وال�شتثمار يف اخلرات والكفاءات، لتطوير منظومة 
جميع  م�شالح  ويخدم  احلكومة  تطلعات  يفوق  مبا  املتعاملن  خدمة 

اأفراد املج���تمع وي���حقق ال�ش��عادة وجودة احلياة لهم".
ال��وزارة حري�شة على توفري خدمات ملختلف �شرائح املجتمع،  اأن  واأكد 
وفق اأرقى املوا�شفات، وتذليل العقبات اأمامهم، واإجناز كل ما يحتاجونه 
ب�شهولة وي�شر، الأمر الذي يحقق ا�شرتاتيجية الوزارة يف حتقيق اأكر 
ق��در م��ن ال�����ش��ع��ادة وال��ر���ش��ا ع��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها، م��ا ينعك�س 
الأول عاملياً يف موؤ�شرات  املركز  بتبووؤ  الدولة  مبجمله على دعم توجه 

ال�شعادة العاملية.



اجلمعة   29  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13378  
Friday    29   October   2021   -  Issue No   13378

04

اأخبـار الإمـارات

بالتزامن مع انطلق  احلدث العاملي اإك�سبو 2020 دبي
جامعة الإمارات ت�ضارك يف  فعاليات قمة اأقدر  العاملية  حتت �ضعار املواطنة الإيجابية العاملية - متكني فر�س ال�ضتثمار  امل�ضتدام

•• دبي اإك�صبو – الفجر
ر�صالة اإك�صبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

الإيجابية  "املواطنة  �شعار  حت��ت 
العاملية - متكن فر�س ال�شتثمار 
 امل�شتدام"، �شاركت جامعة الإمارات 
فعاليات  قمة  املتحدة يف   العربية 
يف   تعقد  والتي  العاملية"   "اأقدر 
30  اأكتوبر  اإىل   24 م��ن  ال��ف��رتة 
ن�شخته  يف   ،   2021 اجل�������اري 
م���ع انطالق  ب��ال��ت��زام��ن  ال��راب��ع��ة 
 2020 "اإك�شبو  ال��ع��امل��ي   احلدث 

دبي". 
العلوم  ك��ل��ي��ة  م�������ش���ارك���ة   وت����اأت����ي 
الإن���������ش����ان����ي����ة والج����ت����م����اع����ي����ة يف 
القمة  ب���ه���ذه  ج��ام��ع��ة  الإم���������ارات 
امل�شاريع  م���ن  ع����دد  ل���ش��ت��ع��را���س 
البحثية والعلمية  لأع�شاء الهيئة 
ال��ت��دري�����ش��ي��ة وال��ط��ل��ب��ة. ولإب�����راز  
ت��ق��دم��ه��ا  جامعة  ال���ت���ي  اجل����ه����ود 
الإمارات  ودورها يف  كيفية التغلب 
و  الجراءات  كورونا  جائحة  على 

الحرتازية التي مت اتخاذها.  
تاأتي يف �شياق تعزيز املواطنة  كما 
الإن�شانية،  الأخ����وة  و  الإي��ج��اب��ي��ة 
واأبحاث  من����اذج  ت��ق��دمي   وكذلك 
ودرا�����ش����ات ع��ل��م��ي��ة ح����ول  مفهوم 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  الإي��ج��اب��ي��ة   املواطنة 
م���ع���اجل���ة الأزم������������ات وال�����ك�����وارث 
ودور  من��وذج��اً(،  )جائحة  كورونا 
العمل  يف  الإي���ج���اب���ي���ة  امل���واط���ن���ة 
الإن�����������ش�����اين،  وال���ت���م���ك���ن امل���ع���ريف 

وحتديات امل�شتقبل" ا�شتعر�س فيه 
الناعمة  القوة  م�شطلح  وتعريف 
وكيفية  ل��ه��ا،  امل��ك��ون��ة  وعنا�شرها 
با�شتخدام  الناعمة،  تفعيل  القوة 
للقوة  علمية  ومقايي�س  موؤ�شرات 
بامل�شروع،  ال��ن��اع��م��ة  واملرتبطة  
واحلكومة  والرقمنة  واحل�شارة، 
قدرات  لقيا�س  العاملية   ،وامل�شاركة 
ال����ق����وة ال���ن���اع���م���ة  ل���ت���ك���ون دول����ة 
منوذج  املتحدة  العربية   الإم���ارات 

هذه الدرا�شة. 
الطالب  ا���ش��ت��ع��ر���س  ج��ه��ت��ه  وم���ن 
وال���ب���اح���ث حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي من 
ق�شم  احلكومة واملجتمع يف عر�س 
الإن�شانية   " ب���ع���ن���وان  ت��ع��ري��ف��ي 
COVID-  الإماراتية يف ع�شر 
العربية  الإم��ارات  دولة   19 "دور 
مع  التعاطي  الإن�شاين يف   املتحدة 
ج��ائ��ح��ة ك��رون��ا ك��وف��ي��د   19   على 
�شاركت  ف��ي��م��ا  ال���ع���امل���ي،   امل�شتوى 
الطالبة �شمة املن�شوري من ق�شم 
 علم الجتماع بدرا�شة ا�شتق�شائية 

والرقمي ودوره يف تعزيز املواطنة 
اإىل   ، بالإ�شافة  الإيجابية  العاملية 
الوطنية  اخل��ا���ش��ة  ال�شركات  دور 
والعاملية  يف تعزيز فر�س ال�شتثمار 
امل�شتدام ، ودور املوؤ�ش�شات الوطنية 
 والدولية يف تعزيز مفهوم املواطنة 
الإيجابية ، وبنية العلوم  احلديثة 
وانعكا�شاتها على مفاهيم املواطنة 

الإيجابية العاملية. 
واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور ع��ث��م��ان رنتوي 
بواتينج- الأ�شتاذ امل�شارك يف  العلوم 
الدولية  وال���ع���الق���ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
واملجتمع-بكلية  احلكومة  بق�شم 
 " والجتماعية  الإن�شانية   العلوم 
تاأتي هذه امل�شاركة يف هذا احلدث 
عدد  ل���ش��ت��ع��را���س  ال���ه���ام   العاملي 
املتعلقة  والدرا�شات  الأب��ح��اث  من 
 مب���ح���ور ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وال���ق���وة 
علمياً  بحثاً  ق��دم  حيث   ، الناعمة 
ب��ع��ن��وان   " ظ��ه��ور دول����ة الإم�����ارات 
ناعمة  ك���ق���وة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
احلالية  عاملية:  ال�شرتاتيجيات 

بعنوان "قيمة كبار ال�شن يف  عيون 
والتي  الإماراتين"،  ال�����ش��ب��اب 
التغريات  م���ع���رف���ة  اإىل  ه���دف���ت 
كبار  على  تطراأ  التي   الجتماعية 
ال�شباب  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م���ن  ال�����ش��ن 
اأن  ال��درا���ش��ة  وخل�شت   الإمارتي.  
�شباب الإمارات ينظر لكبار ال�شن 
عن  النظر  بغ�س  بنظرة  ايجابية 
على  باملجتمع  املحيطة  املتغريات 
وال�شغرية  املمتدة  م�شتوى  الأ�شر 
نتائج  ك�����ش��ف��ت  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع.  يف 
الدرا�شة  بع�س املوؤ�شرات املرتبطة 
املكان  ال���ت���اأث���ري م���ن ح��ي��ث  ب���ه���ذا 
دخل  اأو  قرية" وم�شتوى  "مدينة 
العائلة  اأن  اأظ���ه���رت  ح��ي��ث  ال��ف��رد 
ورعاية  حت��ظ��ى  باهتمام  امل��م��ت��دة 
الفئة  م�����ن  اأك�������ر  ال�������ش���ن  ك����ب����ار 
الأخرى ومنها ن�شل اإىل  اأن �شباب 
دولة الإمارات لديهم اهتمام اأكر 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع���ل ال��ق��ي��م  امل���وروث���ة 
من  يعزز  مبا  والتقاليد  والعادات 

املواطنة الإيجابية.   

2020 اإك�ضبو  يف  بجناحها  ال�ضنغال  وتطور  تنمية  مراحل  حتاكي  لوحات   4
•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

الإجمالية  امل�������ش���اح���ة  ك���ان���ت  اإذا 
 197،000 ال�������ش���ن���غ���ال  ل����دول����ة 
ك���م ت��ق��ري��ب��ا ع��ل��ى خ��ري��ط��ة الكرة 
معر�س  يف  ف��ج��ن��اح��ه��ا  الأر����ش���ي���ة، 
اأك�شبو مع �شغره اإل اأنه يعر عن 
م��وروث��ه��ا ال��ث��ق��ايف واإرث��ه��ا العريق 
والتقاليد وما تتطلع  العادات  من 
اإليه يف امل�شتقبل من خالل خطتها 
والتطوير  للتنمية  ال�شرتاتيجية 
امل�شتدام، فهى دولة اأفريقية اكت�شب 
النهر الذي تطل عليه  ا�شمها من 
نبع  وال���ذي  وال�شمال  ال�شرق  م��ن 
وتتما�س  غينيا،  يف  فوتاجلون  من 
�شماًل  موريتانيا  م��ع  ال��غ��رب  م��ن 
وغينيا جنوباً، وعدد  �شرقاً  ومايل 

ال��دول م�شاركة  خا�شة واأن معظم 
اأك�����ش��ب��و مب��ا ل��دي��ه��ا م��ن ثقافة  يف 
العاملي،  للت�شويق  ووم�����ش��روع��ات 
م�شاحة  للجميع  اأك�شبو  منح  وق��د 
للتعريف عن الذات و�شهرة وا�شعة 
نقدم  ال��ع��امل، فنحن  ���ش��ع��وب  ب��ن 
اهتماماتنا يف عر�س  ما يعر عن 
والتفاقيات  التنميوية  امل�شروعات 
النه�شة  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا  ال����دول  م��ع 
والتعريف  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شناعية 
من  امل�شتمدة  وتقاليدنا  بعاداتنا 
والأر�س  ال�شيافة  وح�شن  ال��ك��رم 
العامل  �شلة  �شتكون  التى  اخل�شبة 

الغذائية يف امل�شتقبل.
اأك�شبو  واأ���ش��اف م�����ش��وؤول ج��ن��اح يف 
التحتية  بالبنية  ال�شنغال تهتم  اأن 
ونه�شة  ن��وع��ي��ة  ل��ط��ف��رة  ومت���ه���د 

اأخ��رى ت�شري  �شاديو ماين، ولوحة 
اإىل ريا�شة امل�شارعة التى متار�س 
ب�شكل كبري ولها �شعبية بن اأفراد 
عن  ا�شت�شراقية  ول��وح��ه  املجتمع، 
 2026 لل�شباب  الأوملبية  الألعاب 
ويعد  ال�شنغال،  ت�شت�شيفها  التى 
م�شنوى  على  الأول  التنظيم  ه��ذا 
اللوحة  اأم����ا  الإف���ري���ق���ي���ة،  ال�����دول 
رمز  التذكاري  فللن�شب  الأخ���رية 
النه�شة الإفريقية والتطور الذي 

تتطلع اإليه اأفريقيا. 
ويقول اأبو بكر م�شرف جناح دولة 
دبي،   2020 اأك�شبو  يف  ال�شنغال 
هذا  يف  ال�شتغال  دول��ة  م�شاركة  اأن 
الفر�شة  لها  ي�شنح  لكبري  احل��دث 
بعر�س العادات والتقاليد واملوروث 
ال���ث���ق���ايف ع��ل��ى ال���ع���امل م���ن خالل 

اأما  تقريباً،  مليون   13،7 �شكانها 
ف��ف��ي منطقة  اأك�����ش��ب��و  م��وق��ع��ه��ا يف 
حيبوتي  م����ن  ب���ال���ق���رب  ال���ت���ن���ق���ل 
اأن خريطة  و�شوريا مما يدل على 
اأك�شبو قربت الدول ولها تخطيط 
واجلنوب  ال��غ��رب  م��ع  ال�شرق  �شم 
ال�����ش��م��ال، ووح����دت اخلريطة  م��ع 
ك��ل ال��ل��غ��ات وق��رب��ت ب��ن الثقافات 

وال�شعوب يف �شورة مبهرة.
ي�����ش��ع��ر زائ������ر ج���ن���اح ال�����ش��ن��غ��ال يف 
اأك�شبو 2020 اأنه يف دولة تتطلع 
للتقدم والتنمية ال�شاملة يف جميع 
اللوحات  خ�����الل  م����ن  امل�����ج�����الت، 
ت�شري  التى  اجل���دران  على  املعلقة 
بالريا�شة  ال���دول���ة  اه��ت��م��ام  اإىل 
اأبطال يف ه��ذا املجال على  ووج��ود 
النجم  يت�شدرهم  العامل  م�شتوى 

اجلناح،  يف  ال���زائ���ري���ن  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
الداخل  وق����د ���ش��م��م اجل���ن���اح م���ن 
اأن  وي�شتطيع  للزائر  مريح  ليكون 
ت�شمو  وم��ا  ال�شنغال  دول��ة  يكت�شف 
اإليه من تنمية م�شتدامة ووتطور 
ك��ب��ري يف ال��ق��ود امل��ن�����ش��رم��ة، حيث 
اأ�شبح لها وجهة عاملية من خالل 
كوادرها الب�شرية يف �شتى املجالت 
م�شتوى  على  الدولية  وامل�شاركات 
القت�شادي  وال��ت��ع��اون  ال��ري��ا���ش��ة 
وت���ب���ادل ال��ت��ج��ارة م��ع م��ع��ظ��م دول 

العامل.
 2020 اك�������ش���ب���و  م���ع���ر����س  وع�����ن 
ال�شنغايل  اجل���ن���اح  م�����ش��وؤول  اف����اد 
نافذة تطلع من  يعد  املعر�س  ب��اأن 
بع�شها  على  ال��ع��امل  دول  خاللها 
كبري،  دويل  وع����ر�����س  حم���ف���ل  يف 

تتبلور يف جتهيز الأ�شماك وتعدين 
الفو�شفات واإنتاج الأ�شمدة وتكرير 
البناء، ولديها باع  البرتول ومواد 
بحكم  وا�شالحها  ال�شفن  بناء  يف 
اأنها دولة �شاحلية، وقطاع الزراعة 
ال�شنغال  ب���ه  وت��ه��ت��م��م  ج����دا  م��ه��م 
ق�شب  زراعة  مثل  وا�شعاً،  اهتماماً 
والفا�شوليا  وال���ق���ط���ن  ال�����ش��ك��ر 
والطماطم  ال�������ش���وداين،  وال���ف���ول 
بال�شافة  وال���ب���ط���ي���خ،  وامل����اجن����و 
املحا�شيل  م��ن  ال��ع��دي��د  ان��ت��اج  اإىل 

الزراعية الأخرى.
م�شوؤول  م��ن��ح  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف   
اجلناح جريدة الفجر ملف ممغنط 
ب��ه م��راح��ل التطور ال��ت��ى م��رت به 
الطرق  متهيد  من  ال�شنغال  دول��ة 
اإىل  لتو�شيلها  بالقرى  وتنميتها 

و�شق  ال����زراع����ة  ك����رى يف جم����ال 
وجتهيز  امل���ي���اة  وت���وف���ري  ال���ط���رق 
لال�شت�شالح  ���ش��ا���ش��ع��ة  م�����ش��اح��ات 
من  ل��ل��زراع��ة  ومتهيدها  الأرا�����س 
الطرق  وتو�شيل  التقطري،  خالل 
اإىل املناطق النائية وربطها باملدن 
لت�شهيل التنقل وتو�شيل الب�شائع 
وال��ت�����ش��ه��ي��ل ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع، كما 
الكهرباء  بتوليد  ال�شنغال  اهتمت 
وت���و����ش���ي���ل���ه���ا ل����ل����ق����رى ورب���ط���ه���ا 
الإن�شان  لتنمية  ال��ك��رى  ب��امل��دن 
الهائلة  ق���درات���ه  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
وال���ي���وم مت��ك��ن��ا م���ن ك��ت��اب��ة عبارة 

ال�شنغال بلد الأبطال.
يف  ت���ع���ت���م���د  ال�������ش���ن���غ���ال  اأن  وب������ن 
اق��ت�����ش��اده��ا ع��ل��ى ال�����ش��ل��ع وامل�����وارد 
الرئي�شية  فال�شناعات  الطبيعية، 

الزراعة  وم���راح���ل  ال��ك��رى  امل���دن 
املجتمعي  وال���ت���ك���ات���ف  واحل�������ش���اد 
يف ال��زراع��ة وح��ف��ر الأب���ار وجتهيز 
وتو�شيل  للري  �شناعية  بحريات 
املياه  وت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ري��ف  ال��ك��ه��رب��اء 
احل�شاد  مل���ع���دات  ا���ش��ت��ع��را���س  م���ع 
وال�شناعات الثقيلة امل�شتخدمة يف 

التنمية والتطوير

اإك�ضبو يف اأ�ضبوع.. الأمم املتحدة حتتفي بيومها من دبي .. والف�ضاء وق�ضايا املراأة يت�ضدران اأبرز الفعاليات

متعددة  الإي���ج���اب���ي���ة  امل�����ش��اه��م��ة 
الأبعاد للمراأة يف املجتمع واأف�شل 

للتوازن  الإم����ارات  جمل�س  مظلة 
احلدث  وبحث   .. اجلن�شن.  ب��ن 

كيفية ت�شخري الإمكانات الب�شرية 
يف خدمة ق�شايا املراأة، م�شتعر�شاَ 

•• اأبوظبي-وام:

جنح اإك�شبو 2020 دبي يف حتويل 
الإمارات اإىل املركز العاملي الأكر 
الرابع  الأ����ش���ب���وع  ف��م��ع  ت�����اأث�����رياً، 
اختتم  ال������ذي  ال�������دويل  ل���ل���ح���دث 
املنا�شبات  زخ����م  ت��وا���ش��ل  اأم�������س، 
وكالة  وت�شتعر�س   ، وال��ف��ع��ال��ي��ات 
تقرير  "وام" يف  الإم�����ارات  اأن��ب��اء 
العناوين  اأ�شبوع" اأبرز  "اإك�شبو يف 

التي �شهدها الأ�شبوع املا�شي.

يوم ال�سرف..
ب���داي���ة، ���ش��ك��ل��ت اح��ت��ف��ال��ي��ة الأمم 
املتحدة ب� "يوم ال�شرف" يف اإك�شبو 
الذكرى  مبنا�شبة  دب��ي   2020
املتحدة  الأمم  لتاأ�شي�س   76 ال���� 
الأ�شبوع،  خ���الل  الأب�����رز  احل����دث 

و التغري املناخي.
اإك�شبو  ���ش��ه��د  ذل����ك  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
فعاليات  ان��ط��الق  دب���ي   2020
كالتايل  ومنا�شبات متعددة جاءت 
العاملية  اأق�����در  ق��م��ة  ان���ط���الق   -  :
حتمل  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  ن�شختها  يف 
الإي���ج���اب���ي���ة  "املواطنة  ����ش���ع���ار 
ال�شتثمار  فر�س  متكن  العاملية- 
امل���وؤمت���ر  ت��ن��ظ��ي��م   - امل�شتدام". 
العاملي  ل��ل��م��رك��ز  الأول  ال������دويل 
موؤ�ش�شة  نظمته  ال��ذي  للموهبن 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء 

التعليمي املتميز.
- املالديف حتتفل بيومها الوطني 
دبي  "حوار  م����وؤمت����ر  ت��ن��ظ��ي��م   -
"ت�شريع  ع��ن��وان  حت��ت   "2021
الدائري  القت�شاد  اىل  النتقال 
150 خبري  م���ن  اأك����ر  ب��ح�����ش��ور 

حممد،  اأم��ي��ن��ة  ال�شيدة  وحت��دث��ت 
نائبة الأمن العام لالأمم املتحدة 
عن التحديات التي تواجه العامل 
العامل  مت���ك���ن  ال���ت���ي  وال���ك���ي���ف���ي���ة 
برتكيز  م�شيدة  م��واج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 
على  احل��ال��ي��ة  ن�شخته  يف  احل���دث 
م��ف��اه��ي��م ال����ش���ت���دام���ة واأه�������داف 

التنمية امل�شتدامة.

حوار املراأة..
اجتمع م�شوؤولون حكوميون وقادة 
ال��ن��واي��ا احل�شنة  اأع��م��ال و���ش��ف��راء 
واملتخ�ش�شن يف العلوم ال�شلوكية 
اأنحاء  جميع  من  الق�ش�س  ورواة 
ال��ع��امل��ي حول  ال���ع���امل يف احل�����وار 
املراأة يف القرن ال�21 الذي نظمه 
الحت������اد الأورب�������ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
حتت  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة 

ال�شيا�شات  جم���ال  يف  امل��م��ار���ش��ات 
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت�شريع 

متكن املراأة.

اأ�سبوع الف�ساء..
ا�شت�شاف اإك�شبو 2020 دبي اأحد 
اأه���م الأح�����داث ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 
الف�شاء وهو اأ�شبوع الف�شاء الذي 
�شهد فعاليات وحوارات ثرية حول 
اأبرز الفر�س التي يتيحها القطاع، 
����ش���راك���ات  ت���وق���ي���ع  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
وت��ف��اه��م��ات ع���امل���ي���ة.. ف��ي��م��ا �شهد 
احل����دث اإط����الق وك��ال��ة الم����ارات 
للف�شاء حتديا علميا جديدا يقدم 
متويال ي�شل اىل 4 مالين درهم 
الأقمار  ب��ي��ان��ات  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
واإيجاد  الأر���س  لر�شد  ال�شناعية 
الغذائي  المن  لتحديات  احللول 

عاملي.
العاملية  اإريك�شون  �شركة  اأطلقت   -
جمموعة  ع���امل���ي���ا  م������رة  ولأول 
ب���رجم���ي���ات ج����دي����دة ت���ه���دف اإىل 
منخف�س  ا�شتجابة  زم���ن  ت��وف��ري 
ل�شبكات  فائقة  وموثوقية  وثابت 
اجليل اخلام�س. - اجتماع الدورة 
القت�شادية  ل��ل��ج��ن��ة  ال�������ش���اب���ع���ة 
وال�شن  الم����ارات  ب��ن  امل�شرتكة 
والذي �شهد التفاق على م�شارات 
عمل جديدة بن البلدين وبرنامج 
يعزز منو  اقت�شادي مو�شع  تعاون 

التجارة وال�شتثمار.
امل����ال����دي����ف  م����ن����ت����دى  ت���ن���ظ���ي���م   -
اإتاحة  عن  اأعلن  الذي  لال�شتثمار 
كاملة  الأجنبي مبلكية  ال�شتثمار 
مل���دة 99 ب��امل��ئ��ة يف جم��م��وع��ة من 

جزر املالديف.

الإمارات للف�ضاء و جاك�ضا اليابانية تبحثان تعزيز التعاون امل�ضرتك

اكت�ضاف متاثيل اأثرية فى موقع »تل اأبرق« يف اإمارة اأم القيوين

•• دبي - وام:

اليابانية  ا�شتك�شاف الف�شاء  بحثت وكالة الإم��ارات للف�شاء مع وفد وكالة 
وتطرقت  الف�شاء.  ق��ط��اع  يف  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  "جاك�شا" 
منذ  امل�شرتك  الف�شائي  العمل  �شعيد  على  اإجن���ازه  مت  م��ا  اإىل  النقا�شات 
توقيع مذكرة التفاهم بن وكالة الإمارات للف�شاء ووكالة "جاك�شا" يف عام 

اليابانية. احلكومة  يف  الوزارات  من  عدد  مع  التعاون  ومذكرة   2016
وخ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ع��ق��د ام�����س ع��ل��ى ه��ام�����س امل��وؤمت��ر ال����دويل للمالحة 
رحبت  الأوىل،  للمرة  دب��ي  ت�شت�شيفه  ال��ذي  وال�شبعن  ال��ث��اين  الف�شائية 
معايل �شارة بنت يو�شف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�س 

جمل�س اإدارة وكالة الإمارات للف�شاء بالوفد الياباين.
واأكدت معاليها على اأهمية موؤمتر املالحة الف�شائية كمن�شة عاملية جتمع 
والهيئات  الف�شاء  وك��الت  خمتلف  من  واملتخ�ش�شن  اخل��راء  من  نخبة 

العلمية من كافة اأرجاء العامل.
املن�شة  ي�شكل  دب��ي  يف  الف�شائية  املالحة  وم��وؤمت��ر  معر�س  ان  اإىل  لفتت  و 
اأوا�شر  لتعزيز  الأ�ش�س  اإر�شاء  املنا�شب  من  لذا  ال��دويل،  للتعاون  الأ�شا�شية 
التعاون املبا�شر يف علوم الف�شاء وا�شتك�شاف الف�شاء اخلارجي.  من جانبه 

اليابانية  الف�شاء  ا�شتك�شاف  وكالة  رئي�س  ياماكاوا  الدكتور هريو�شي  اأ�شار 
"جاك�شا" اإىل وجود العديد من اأ�شكال التعاون بن الطرفن منها اإطالق 
 "MHI" ال��ي��اب��اين  ال�����ش��اروخ  على  �شات"  "خليفة  ال�شطناعي  القمر 
اخلارجي  الف�شاء  ا�شتك�شاف  اأن�شطة  يف  التعاون  لتعزيز  التفاهم  ومذكرة 
وال�شتفادة منه يف اأغرا�س �شلمية وتعاون اجلانبن اأي�شا من خالل خمتر 
الإماراتين  الطلبة  م��ن  ال��ع��دي��د  وم�����ش��ارك��ة   /KIBO/ ال��ي��اب��اين  كيبو 
ال�شباب �شمن حتدي "كيبو" لرجمة الروبوت.  واأ�شاد باحل�شور الدويل 
لالأن�شطة  وتطويرها  ال��دويل  الف�شاء  قطاع  يف  ل��الإم��ارات  امل�شتوى  رفيع 
يف  للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  تاأ�شي�س  منذ  متكنت  اإذ  املنطقة  يف  الف�شائية 
ذلك  مت�شارع، مبا يف  ب�شكل  الف�شائي  برناجمها  2014، من تطوير  عام 
اإطالق برنامج الإمارات لرواد الف�شاء وامل�شاركة يف مهمات حمطة الف�شاء 
الرئي�شي  بدورها  اأ�شاد  كما  للمريخ.  للدولة  م�شبار  اأول  واإط��الق  الدولية 
العربية  املجموعة  قيادة  خالل  من  العربية  الف�شائية  الأن�شطة  بتطوير 
الوطنية  الف�شائية  الرامج  تاأ�شي�س  الداعمة  الف�شائي وجهودها  للتعاون 

الطموحة.
واأكد رغبة احلكومة اليابانية بتعزيز التعاون الف�شائي مع دولة الإمارات 

عر عمل رواد ف�شاء يابانين مع رواد ف�شاء اإماراتين م�شتقباًل.

•• اأم القيوين -وام:

اأعلنت دائرة ال�شياحة والآثار يف اأم القيوين عن اكت�شاف عدد من التماثيل 
يعود  واخليول،  كاجلمال  وحيوانات  ب�شرية  �شخ�شيات  هيئة  على  الأثرية 
تل  وذل��ك يف موقع  امل��ي��الدي،  والثاين  الأول  القرنن  ما بن  اىل  تاريخها 
اأب��رق الأث��ري يف الإم��ارة الذي يعود تاريخه اإىل الأل��ف الثالث قبل امليالد، 
حيث با�شرت الدائرة مو�شم التنقيب الأثري لعام 2021 يف موقع تل اأبرق 

بالتعاون مع البعثة الإيطالية.
ومتثلت اأبرز الكت�شافات الأثرية يف املوقع بتمثال م�شنوع من احلجر على 
هيئة رجل يعتر الأول من نوعه يف دولة الإمارات، اإ�شافة اإىل متثال �شغري 

اآخر على هيئة غزال م�شنوع من الرونز بدقة وحرفية عالية.
ال�شياحة والآثار  ال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة  واأكد 
الدائرة  عليها  ت�شرف  التي  والتنقيب  امل�شح  اأعمال  اأهمية  القيوين  اأام  يف 

تاريخيا وطنيا  اإرثا  باعتبارها  الأثرية  املكت�شفات  اأجل ترميم و�شيانة  من 
اأن  اإىل  م�شريا  العريق  القيوين  اأم  اإم���ارة  تاريخ  على  وللحفاظ  واإن�شانيا، 

الإمارة لها اإرث غني ومتنوع.
من جانبها اأو�شحت رانيا ح�شن رئي�شة ق�شم الآثار بالدائرة اأن موقع "تل 
اأبرق الأثري" له اأهمية كبرية حيث امتدت فرتة ال�شتيطان الدائم به من 
2500 �شنة قبل امليالد، م�شرية اىل اأن املكت�شفات الأثرية التي مت العثور 
عليها يف هذا املو�شم تعود اإىل نف�س فرتة ازدهار موقع "الدور الأثري" اأي 

يف القرنن الأول والثاين.
واأو�شح ميكال ديجلي�شبو�شتي رئي�س البعثة الإيطالية اأن البعثة �شتعمل مع 
الدائرة خالل الفرتة القادمة على فتح وتنقيب قطاعات ومواقع كبرية يف 
املوقع والتي يعود تاريخها اإىل الألفية الأوىل والثانية قبل امليالد متا�شيا 
مع ا�شرتاتيجية الدائرة الرامية اإىل ت�شجيع عمليات البحث والتنقيب يف 

خمتلف مناطق الإمارة من اأجل تعزيز املوروث احل�شاري.

حمدان بن زايد ي�ضتقبل وزير 
البلديات يف حكومة اقليم ال�ضند

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة يف اأبوظبي معايل �شيد 
نا�شر ح�شن �شاه وزير البلديات يف حكومة اقليم ال�شند بجمهورية باك�شتان الإ�شالمية. ورحب �شموه 
بالوزير الباك�شتاين منوها بتميز العالقات التى تربط بن البلدين وال�شعبن ال�شديقن والتي ت�شهد 
العالقات  اللقاء بحث  املجالت. وج��رى خالل  العديد من  والنماء يف  التطور  املزيد من  ال��دوام  على 
الثنائية وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك. وثمن 
معايل �شيد نا�شر ح�شن �شاه الدعم وامل�شاعدات التي تقدمها دولة الإمارات لبالده يف املجالت الإن�شانية 
واخلريية واإقامة امل�شاريع التنموية. ح�شر اللقاء �شعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب �شمو ممثل 

احلاكم يف منطقة الظفرة و�شعادة امل�شت�شار بخيت الرميثي نائب القن�شل العام يف كرات�شي.

�ضرطة اأبوظبي: العرتا�س على املخالفات املرورية خالل  �ضهر من ارتكابها
•• اأبوظبي-الفجر:

اأكدت �شرطة اأبوظبي اإنه ميكن لل�شائقن العرتا�س على املخالفات املرورية خالل �شهر 
من تاريخ الإخطار باملخالفة عر و�شول الر�شالة الن�شية ملالك املركبة .

واأو�شح العميد حممد �شاحي احلمريي مدير مديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات 
املركزية اأنه ا�شتناداً اإىل القرار الوزاري رقم 178 ل�شنة 2017 ب�شاأن قواعد واإجراءات 
املركبة  التي ت�شجل على  املخالفات  بتفا�شيل  املركبة  اإخطار مالك  امل��روري يتم  ال�شبط 
الفر�شة له لالعرتا�س على  تاريخها لإتاحة  �شهر من  املعنية خالل  ومراجعة اجلهات 
املخالفة نهائياً بعدم �شحتها اأو اأن هناك �شائقاً اآخر ارتكبها ما مل تكن املخالفة ح�شورية 
بالن�شبة لالأخري وذكر اأنه يف حالة عدم ح�شور ال�شائق خالل املدة املحددة حتمل املركبة 
ومالكها باجلزاءات الإداري��ة املقررة على املخالفات املرورية حيث يعتر عدم مراجعة اأو 

اعرتا�س املالك على املخالفة قرينة على ارتكابه املخالفة املرورية مامل يثبت العك�س .
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اأخبـار الإمـارات
الأر�ضاد ينفذ درا�ضة بحثية حول ا�ضتخدام الطائرات بدون طيار لتخاذ قرارات تلقيح ال�ضحب اآليا 

•• اأبوظبي -وام:

نفذ املركز الوطني لالأر�شاد من خالل برنامج الإم��ارات لبحوث علوم 
ال�شتمطار التابع له حملة بحثية يف ولية كولورادو الأمريكية لدرا�شة 
الفيزيائية  القيا�شات  جلمع  طيار  ب��دون  الطائرات  ا�شتخدام  اإمكانية 

الدقيقة لل�شحب مما �شي�شمح باتخاذ قرارات تلقيح ال�شحب اآلياً.
املراقبة  ق��درات  اإثبات  اإىل  اأ�شابيع  ثالثة  ا�شتمرت  التي  احلملة  هدفت 
من  �شل�شلة  اإج���راء  خ��الل  م��ن  طيار  ب��دون  للطائرات  الآل��ي��ة  والتلقيح 
من  ف��ري��ق  ق��ام  حيث  خمتلفة،  زمنية  ف���رتات  على  املكثفة  امل��الح��ظ��ات 
الدورة  على منحة  احلا�شل  فريو،  اإري��ك  الروفي�شور  بقيادة  الباحثن 
الثالثة لرنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار، والأ�شتاذ يف جامعة 
ك���ول���ورادو ب��ول��در ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، ب��اخ��ت��ب��ار جمموعة 

القيا�شات  اأخ��ذ  يف  فاعليتها  من  والتحقق  امل�شغرة  القيا�س  اأجهزة  من 
الفيزيائية الدقيقة لل�شحب بغر�س ا�شتخدامها يف عمليات التلقيح.

لتزويد  لل�شحب  وخ��وارزم��ي��ة  اآل��ي��ة  م��راق��ب��ة  عمليات  ال��ف��ري��ق  واأج����رى 
الطائرات بدون طيار بالبيانات املتعلقة مبواقع ال�شحب يف الوقت الفعلي 
بناًء على القيا�شات ومالحظات الرادار وعمليات حماكاة النماذج. كما مت 
يف  ب��دون طيار  الطائرات  ا�شتخدام  اإمكانية  من  التحقق  احلملة  خالل 

التعرف على الظروف املالئمة لإجراء عمليات التلقيح.
وجرى ا�شتخدام ثالث طائرات بدون طيار يف تنفيذ احلملة: طائرتان 
املوقع  ال�شحب يف  باأجهزة م�شغرة لأخذ قيا�شات  بدون طيار جمهزتان 
وط��ائ��رة ب���دون ط��ي��ار حل��م��ل م���واد التلقيح ون��ره��ا يف ال�����ش��ح��ب. وبعد 
هذه  ت�شليم  �شيتم  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الناجح  اختبارها 
يف  التجارب  من  املزيد  لإج��راء  لالأر�شاد  الوطني  املركز  اإىل  الطائرات 

التلقيح  عمليات  يف  ا�شتخدامها  ج��دوى  وتقييم  الإم���ارات  دول��ة  اأج���واء 
الفعلية.

ا�شتخدام تقنية  للتحقق من  الأوىل من نوعها  املحاولة  ومتثل احلملة 
الطائرات بدون طيار يف عمليات تلقيح ال�شحب اآليا من خالل ال�شتفادة 
التلقيح  ق��رارات  الفعلي لتخاذ  الوقت  والقيا�شات يف  اخلوارزميات  من 

اآلياً، مما �شيعزز من كفاءة عمليات التلقيح ب�شورة عامة.
املركز  عام  مدير  املندو�س،  عبداهلل  الدكتور  �شعادة  قال  املنا�شبة  وبهذه 
حملة  اإن  اجلوية  لالأر�شاد  الآ�شيوي  الحت��اد  رئي�س  لالأر�شاد  الوطني 
التي  الطريقة  ت�شكل خطوة هامة نحو تغيري  اإريك فريو  الروفي�شور 
جنري بها عمليات ال�شتمطار يف امل�شتقبل من خالل ا�شتخدام الأنظمة 
الذاتية كالطائرات بدون طيار، مما �شيمكن العلماء من حت�شن فهمهم 
امل��ن��اط��ق اجلافة  الإم�����ارات وغ��ريه��ا م��ن  ال�شحب يف دول���ة  لآل��ي��ة ت�شكل 

و�شبه اجلافة وتنفيذ عمليات ا�شتمطار اأكر كفاءة وفاعلية الأمر الذي 
�شي�شهم يف حتقيق اأهداف املركز املتمثلة يف بناء قدرات حملية واإقليمية 

جديدة يف جمال الأر�شاد اجلوية واإدارة املوارد املائية .
من جانبها ذكرت علياء املزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم 
ال�شتمطار ان تنفيذ هذه احلملة البحثية ياأتي يف اإطار اجلهود املتوا�شلة 
التي يبذلها الرنامج لدعم امل�شاريع البحثية الفائزة مبنحه وال�شتفادة 
التقنيات  وت�شاعد  ال�شتمطار.  عمليات  حت�شن  �شبيل  يف  نتائجها  من 
الذاتية على اأخذ قيا�شات فيزيائية دقيقة والتعرف على ال�شحب املالئمة 
للتلقيح مبا �شيعزز من قدرتنا على اإجراء عمليات تلقيح ناجحة واأكر 
اأحدث  من  ال�شتفادة  خ��الل  من  الرنامج  وي�شعى  امل�شتقبل.  يف  كفاءة 
ال�شتمطار  فعالية  حت�شن  يف  ال��ري��ادي  دوره  موا�شلة  اإىل  التقنيات 

وامل�شاهمة يف حتقيق الأمن املائي العاملي .

رئي�س الوزراء الكوري ي�ضتقبل �ضقر غبا�س ويوؤكد عمق عالقات التعاون القائمة بني البلدين
•• �صيوؤول -وام: 

ا�شتقبل معايل كيم بو كيوم رئي�س 
جمهورية  يف  ال����������وزراء  جم��ل�����س 
غبا�س  �شقر  معايل  اأم�����س،  ك��وري��ا 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
والوفد املرافق، واأكد عمق عالقات 
ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة ال��ق��ائ��م��ة بن 
ال�شديقن يف ظل وجود  البلدين 
مل��زي��د م��ن التعاون  ف��ر���س واع����دة 
على  ملحوظا  من���وا  ي�شهد  ال���ذي 

كافة الأ�شعدة.
رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  ون��ق��ل 
الوطني الحت��ادي حتيات  املجل�س 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  اهلل"و�شاحب  "حفظه 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�شلحة ، اإىل فخامة مون جاي اإن 
اجلنوبية،  كوريا  جمهورية  رئي�س 

بيينا على خمتلف ال�شعد".
بن  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اأن  واأك����د 
م�شتويات  اإىل  و���ش��ل��ت  ال��ب��ل��دي��ن 
والتعاون  ال��ت��واف��ق  م��ن  م���زده���رة 
امل�شتويات  خمتلف  على  والتن�شيق 
وال����دويل  ال��وط��ن��ي  ال�شعيد  ع��ل��ى 
وح����ي����ال خم��ت��ل��ف ال��ق�����ش��اي��ا ذات 
اله���ت���م���ام امل�������ش���رتك، م��ع��رب��ا عن 
ت��ق��دي��ره ل��ل��م��ع��ام��ل��ة ال��ت��ي يحظى 
ب��ه��ا اأب����ن����اء اجل���ال���ي���ة ال���ك���وري���ة يف 

الإمارات.
واأ����ش���اد ب��ن��ح��اح دول����ة الإم������ارات يف 
وباإعالن  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  جت����اوز 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب القائد العام للقوات امل�شلحة 
ب����اأن دول����ة الإم�������ارات خ��رج��ت من 
اجلائحة بخري، واأعرب عن تهنئته 
ل��دول��ة الإم������ارات ب��ال��ن��ج��اح الذي 
 2020 اإك�شبو  تنظيم  يف  حققته 
دبي وهو فر�شة لتطوير العالقات 
م��ع ك��وري��ا وك��اف��ة دول ال��ع��امل مبا 
وال�شمعة  املرموقة  املكانة  يعك�س 
الدولة،  بها  حتظى  ال��ت��ي  العاملية 
وتطلعه  اع�����ت�����زازه  ع����ن  واأع���������رب 

القطاع ال�شحي �شيما يف مواجهة 
على  التاأكيد  م��ع  ك��ورون��ا،  جائحة 
فيما  العالقات  هذه  تعزيز  اأهمية 
�شل  يف  امل��ر���ش��ى  ا�شتقبال  يخ�س 
مواجهة  يف  امل��ت��ب��ع��ة  الإج���������راءات 

جائحة كورونا .
وق���ال م��ع��ال��ي��ه اإن دول���ة الإم�����ارات 
بالعام   2021 ع�����ام  يف  حت��ت��ف��ل 
وو�شعت  ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  اخل��م�����ش��ن 
ت�شتند  التي  امل��ب��ادارات  من  حزمة 
ا�شرتاتيجية  ���ش��راك��ات  ع��ق��د  اإىل 
وتاأتي  ال���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف  م��ع 
كوريا يف مقدمة هذه ال�شراكات ملا 
و�شلت عالقات ال�شداقة والتعاون 
اأربعة عقود من تطور،  على مدى 
م�شريا اإىل اأن الإمارات توؤكد على 
والتعاي�س  وال���ش��ت��ق��رار  ال�����ش��الم 
وال�شالم بن الب�شر واتباع خمتلف 
نهج  تبني  على  الأدي���ان، وحتر�س 
التعاي�س ال�شلمي وعدم التدخل يف 

ال�شوؤون الداخلية للدول.
م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب م���ع���ايل رئي�س 
مبعايل  ال��ك��وري  ال�����وزراء  جمل�س 
���ش��ق��ر غ���ب���ا����س وال����وف����د امل����راف����ق، 
م��ع��رب��ا ع���ن مت��ن��ي��ات��ه ب��ن��ج��اح هذه 

ومعايل كيم بو كيوم رئي�س جمل�س 
الوزراء ومتنياتهم لل�شعب الكوري 
مزيدا من التقدم والزدهار، معربا 
ع��ن ت��ق��دي��ره و���ش��ك��ره ع��ل��ى ح�شن 

ال�شيافة وحفاوة ال�شتقبال.
وثمن معايل �شقر غبا�س ما و�شلت 
له عالقات ال�شراكة ال�شرتاتيجية 
بن البلدين من م�شتويات بف�شل 
ب��ن قيادتي  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال��ت��واف��ق 
خمتلف  حيال  البلدين  وحكومتي 
تقديره  ع����ن  م���ع���رب���ا  ال���ق�������ش���اي���ا، 
جل��م��ه��وري��ة ك���وري���ا ل��ل��دع��م الذي 
الإم��ارات والتن�شيق  تقدمه لدولة 
الدويل  ال�شعيد  ع��ل��ى  وال��ت�����ش��اور 
���ش��ي��م��ا دع��م��ه��ا ل���دول���ة الإم�������ارات 
دائمة  غري  للع�شوية  برت�شيحها 
يف جمل�س الأمن للفرتة 2022-
2023، مثمنا م�شاركة جمهورية 
 2020 اإك�شبو  معر�س  يف  ك��وري��ا 
دبي، الذي يعد اإحدى اأكر خم�شة 
دعم  اك�شبو، معربا عن  اأجنحة يف 
كوريا  ل�شت�شافة  الم����ارات  دول��ة 
خمتلف  وت��ق��دمي   2030 اإك�شبو 
وتبادل اخلرات يف  التعاون  اأوجه 
هذا املجال، ف�شال عن التعاون يف 

الزيارة املهمة التي ترتجم وجت�شد 
عالقات التعاون الوثيقة والعميقة 
الدور  اأهمية  البلدين، موؤكدا  بن 
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ال��رمل��ان��ات يف دعم 
العالقات  ه���ذه  وت��رج��م��ة  وت��ع��زي��ز 
وال��دف��ع بها ق��دم��ا مب��ا متلكه من 

اخت�شا�شات واآليات عمل.
جمل�س  رئ���ي�������س  م����ع����ايل  وح����م����ل 
ال����ك����وري، م���ع���ايل �شقر  ال��������وزراء 
رئي�س  نقل حتيات فخامة  غبا�س، 
اجلمهورية، وحتياته، اإىل �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل"و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
معربا عن تهنئته لدولة الإمارات 
تاأ�شي�شها  "50" عاما على  مبرور 
" اإننا ن�شتطيع معرفة روؤية  وقال 
دول�����ة الإم��������ارات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة من 
املتينة  ال�����ش��داق��ة  خ���الل ع��الق��ات 

والإن�شاءات  وال�����ش��ن��اع��ي  ال��ع��ل��م��ي 
والنقل، م�شريا اإىل اأهمية اتفاقية 
ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة بن 
كوريا  وجمهورية  الم����ارات  دول��ة 
والتي من �شاأنها الرتقاء بال�شراكة 
الثنائية من خالل اإقامة �شراكات 
وخ���ل���ق فر�س  امل���ن���اف���ع  م���ت���ب���ادل���ة 
النمو  لتحقق  جديدة  ا�شتثمارية 

القت�شادي امل�شتدام.
عبداهلل  ����ش���ع���ادة  امل��ق��اب��ل��ة  ح�����ش��ر 

للتعاون بن دولة الإمارات وكوريا 
يف هذا املجال ويف ا�شت�شافة كوريا 

لك�شبو 2030.
واأكد حر�س واهتمام بالده بالدفع 
واإىل  ق���دم���ا  ال���ت���ع���اون  ب���ع���الق���ات 
اآف��اق اأرح��ب يف املجالت ال�شيا�شية 
وال�شتثمارية  والق���ت�������ش���ادي���ة 
والثقافية  والتعليمية  وال�شحية 
الطاقة  جم���الت  ويف  وال�شياحية 
والتقدم  الغذائي  والأم��ن  والبيئة 

���ش��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي ���ش��ف��ري ال���دول���ة 
و�شعادة  ك���وري���ا،  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
النائب  ال���رح���وم���ي  اأح���م���د  ح��م��د 
و�شعادة  امل��ج��ل�����س،  ل��رئ��ي�����س  الأول 
النائب  ال�شرهان  ع��ب��داهلل  ناعمة 
و�شعادة  املجل�س،  لرئي�س  ال��ث��اين 
ع�شو  ال���ك�������ش���ف  ع��ي�����ش��ى  حم���م���د 
نائب  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
الرملانية  ال�شداقة  جلنة  رئي�س 

الإماراتية الكورية.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل وزير رعاية املغرتبني والتوظيف اخلارجي يف بنغالدي�سحاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل عمدة روتردام
•• راأ�س اخليمة-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى ح���اك���م راأ������س 
الأول يف  اأم�������س  م�����ش��اء  اخل��ي��م��ة، 
ب��ج��ب��ل جي�س،  ���ش��م��وه  ا���ش��رتاح��ة 
���ش��ع��ادة اأح��م��د اأب����و ط��ال��ب عمدة 
الهولندية  روت�����������ردام  م���دي���ن���ة 
بح�شور �شعادة لودي اأمراخت�س 
�شفري مملكة هولندا لدى الدولة 

والوفد املرافق لهما.
ورح��������������ب ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
وتبادل  بال�شيف  اخليمة،  راأ����س 
تعزيز  ح�����ول  الأح������ادي������ث  م���ع���ه 
ع���الق���ات ال���ت���ع���اون ب���ن الإم�����ارة 
وم��دي��ن��ة روت������ردام ع��ل��ى خمتلف 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
بجبل  �شموه  ا�شرتاحة  يف  اأم�����س   ،
ج���ي�������س، م���ع���ايل ع����م����ران اأح���م���د، 
والتوظيف  املغرتبن  رعاية  وزي��ر 
بنغالدي�س  اخلارجي يف جمهورية 
حممد  �شعادة  بح�شور  ال�شعبية، 
جمهورية  ����ش���ف���ري  ج���ع���ف���ر  اأب��������و 
الدولة،  لدى  ال�شعبية  بنغالدي�س 
القن�شل  ح�����ش��ن  ج��م��ال  و���ش��ع��ادة 

العام لبنغالدي�س يف دبي.
راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورحب 
اخل��ي��م��ة، ب��ال�����ش��ي��ف وت���ب���ادل معه 
ت��ع��زي��ز عالقات  الأح����ادي����ث ح���ول 

�شكره  ب����ال����غ  ع����ن  ط����ال����ب،  اأب�������و 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره 

ال�شعد.
اأحمد  ���ش��ع��ادة  م���ن ج��ان��ب��ه ع���ر 

ال�شيافة  كرم  راأ���س اخليمة على 
وح�شن ال�شتقبال.

عر معايل عمران اأحمد، عن بالغ 
ال�شمو  ل�شاحب  وت��ق��دي��ره  �شكره 

ال�شديقن  البلدين  بن  التعاون 
جانبه  م��ن  ال�شعد.  خمتلف  على 

ح���اك���م راأ��������س اخل���ي���م���ة ع���ل���ى كرم 
ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.

حممد ال�ضرقي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجرية

املجال املهني.
�شندوق  تفعيل  الجتماع  وناق�س 

ط��رح ع��دد م��ن م��ذك��رات التفاهم 
ومراكز  التعليمية  املوؤ�ش�شات  م��ع 

الطلبة  ودع���م  ال��ط��الب��ي  التكافل 
الدرا�شية، كما مت  باملنح  املع�شرين 

•• الفجرية-وام: 

ت����راأ�����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 
اأمناء  جمل�س  رئ��ي�����س   ، ال��ف��ج��رية 
جامعة العلوم والتقنية بالفجرية، 
اأمناء  ملجل�س  ال����دوري  الج��ت��م��اع 
بالفجرية،  م��ق��ره��ا  يف  اجل��ام��ع��ة 
ب��ح�����ش��ور م���ع���ايل ���ش��ع��ي��د حممد 
الرقباين امل�شت�شار اخلا�س حلاكم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  ال���ف���ج���رية، 

اأمناء اجلامعة.
الفجرية،  عهد  ويل  �شمو  واط��ل��ع 
خ�����الل الج����ت����م����اع، ع���ل���ى خطط 
الأكادميية  وب��راجم��ه��ا  اجل��ام��ع��ة 
ا�شتمع  كما  اجلديدة،  وم�شاريعها 
براجمها  ع���ن  م��ف�����ش��ل  ���ش��رح  اإىل 
مفو�شية  ق���ب���ل  م�����ن  امل���ع���ت���م���دة 

بالدولة،  الأك�����ادمي�����ي  الع���ت���م���اد 
الأحدث  الرنامج  اإىل  بالإ�شافة 
تكنولوجيا  ببكالوريو�س  املعتمد 
ال�شيراين  "الأمن  امل���ع���ل���وم���ات 
وحتليل البيانات"، والذي يعد من 
الحتياجات  تلبي  ال��ت��ي  ال��رام��ج 
احلالية وامل�شتقبلية ل�شوق العمل.

واعتمد �شموه املوازنة املالية للعام 
التي   2022-2021 ال��درا���ش��ي 
���ش��ت��دع��م ط���رح ب���رام���ج ج���دي���دة يف 
الدرا�شات العليا، كما مت ا�شتعرا�س 
خطة اجلامعة لعودة التدري�س يف 
مرحلة  يف  ك��ام��ل  ب�شكٍل  اجل��ام��ع��ة 
كوفيد19-،  جائحة  م��ن  التعايف 
اخلطط  ب���ح���ث  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
التدريبية لتدريب وتاأهيل الطلبة 
العلمية  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 
ل���رف���ع ك��ف��اءت��ه��م وم���ه���ارات���ه���م يف 

الدولة  داخ��ل  والتدريب  البحوث 
التعاون  تن�شيق  بهدف  وخارجها، 
اأهداف  لتحقيق  اجل��ه��ود  وتكامل 
براجمها  وخم����رج����ات  اجل���ام���ع���ة 
ال���ت���دري�������ش���ي���ة. وث����ّم����ن ���ش��م��و ويل 
جمل�س  ج����ه����ود  ال���ف���ج���رية  ع���ه���د 
الهيئة  واأع�����ش��اء  اأم��ن��اء اجل��ام��ع��ة 
العملية  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
متمنًيا  بها،  والرت��ق��اء  التعليمية 
حتقيق  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  لهم 
روؤية اجلامعة وتعزيز مكانتها بن 
العايل وحتقيق  التعليم  موؤ�ش�شات 
اأف�شل النتائج التي تدعم موؤ�شرات 

الدولة يف قطاع التعليم.
�شامل  ����ش���ع���ادة  الج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
ويل  �شمو  مكتب  م��دي��ر  ال��زح��م��ي 
ع��ه��د ال��ف��ج��رية، واأع�����ش��اء جمل�س 

اأمناء اجلامعة.

برعاية حمد ال�ضرقي.. الداخلية تبداأ غدا احتفالتها 
باليوبيل الذهبي للدولة على كورني�س الفجرية

•• الفجرية - وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم الفجرية ، وبح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية.. ت�شت�شيف اإمارة الفجرية اليوم اأوىل فعاليات 
بالعيد  الدولة  احتفالت  الذهبي �شمن  باليوبيل  الداخلية  وزارة  احتفال 
اخلم�شن وذلك من ال�شاعة 4:00 ع�شرا على كورني�س الفجرية، و�شوف 

تتواىل فعاليات احتفال الوزارة تباعا يف كافة اإمارات الدولة.
من  وا���ش��ع��ة  مب�شاركة  ال��ف��ج��رية  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اح��ت��ف��الت  وتنطلق 
املدار�س  اإىل جانب  التنظيمية والأمنية،  الوزارة ووحداتها  جميع ف�شائل 
الع�شكرية وفرق ال�شرطة. ويت�شمن الحتفال عر�شا ع�شكريا ميتد مل�شافة 
لفر�شان  جوي  عر�س  اإىل  بالإ�شافة  الفجرية،  كورني�س  على  كيلومرت   2
الإمارات. وتدعو القيادة العامة ل�شرطة الفجرية اجلمهور وجميع اأفراد 
الذهبي  باليوبيل  الدولة  احتفالت  يف  وامل�شاركة  احلفل  حل�شور  املجتمع 

قبل موعده املرتقب يف الثاين من دي�شمر املقبل.

زايد للدرا�ضات ينظم حما�ضرة املجمع الثقايف ذاكرة وطن

الكامل لها. وتناولت خولة الأدوار 
للمجمع  والجتماعية  التعليمية 
بتجاوز  ل��ه  �شمحت  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ايف 
الهوة بن املثقف واملجتمع املدين، 
ع��دداً من مبادرات  اأن  اإىل  م�شرية 
داخل  ت�شكلت  وموؤ�ش�شاته  املجتمع 
املجمع، كما كان للمجمع دور داعم 

وغ����ريه����ا. ك��م��ا ق���دم���ت ن���ب���ذة عن 
للمجمع  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال����وح����دات 
واأق�شامه مثل ق�شم الثقافة، وق�شم 
الفنون، و�شعبة امل�شرح واملو�شيقى، 
على  اأي�شاً  وركزت خولة  وغريها. 
ال�����دور امل��ه��م ال����ذي ل��ع��ب��ه املجمع 
الثقايف  امل�شهد  اإث����راء  يف  ال��ث��ق��ايف 

للباحثن بتوفري كل املعينات التي 
ك��م��ا ق��دم��ت و�شفا  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا. 
وقاعات  ومرافق  ملن�شاآت  تف�شيلياً 
امل��ج��م��ع يف ك���ل ط���اب���ق واأدواره��������ا 
مثل  واإجن��ازات��ه��ا  عملها  وطبيعة 
امل���ر����ش���م، وم���رك���ز الأط����ف����ال، ودار 
املطالعة،  وقاعة  الوطنية،  الكتب 

 •• اأبوظبي-الفجر:

ن���ظ���م م����رك����ز زاي��������د ل���ل���درا����ش���ات 
وال���ب���ح���وث ال���ت���اب���ع ل���ن���ادي ت���راث 
الأول  اأم���������س  م�������ش���اء   الإم����������ارات 
بالبطن،  م���ق���ره  يف  الأرب������ع������اء  
الثقايف  مو�شمه  �شمن  حما�شرة 
يف  الثقايف  "املجمع  بعنوان  ج��اءت 
حتدثت  وطن"،  ذاك�����رة  اأب��وظ��ب��ي 
الدكتورة  والكاتبة  الباحثة  فيها 
خولة ح�شن احلديد، واأداره��ا بدر 

الأمريي املدير الإداري يف املركز.
مديرة  املن�شوري  فاطمة  واأل��ق��ت 
ل��ل��درا���ش��ات والبحوث  زاي���د  م��رك��ز 
املجمع  اأن  اإىل  فيها  اأ���ش��ارت  كلمة 
"يحتل م��ك��ان��ة خ��ا���ش��ة يف  ال��ث��ق��ايف 

ثقايف ل�شعب الإمارات. واأ�شاف اأن 
املجمع "اأ�شبح خالل فرتة وجيزة 
واملجتمع  للمدينة  الناب�س  القلب 
باأ�شره ورمزاً للتقدم الثقايف ليحتل 
واإقليمياً".  دول���ي���اً  ك��ب��رية  م��ك��ان��ة 
وق�������ال الأم���������ريي اإن�������ه ع���ن���د ذكر 
"لبد من الوقوف  املجمع الثقايف 
الذين  الأوف���ي���اء  زاي���د  عند رج���ال 
املنارة  ه���ذه  ت��اأ���ش��ي�����س  اأ���ش��ه��م��وا يف 
واإج���الل،  تقدير  وق��ف��ة  الثقافية، 
خليفة  اأحمد  معايل  منهم  ونذكر 
ال�����ش��وي��دي مم��ث��ل ���ش��اح��ب ال�شمو 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س اأمناء 
امل��ج��م��ع ال��ث��ق��ايف، وم��ع��ايل حممد 
حمرو�س ال�شويدي الع�شو املفو�س 
للمجمع، وال�شاعر والأديب �شعادة 

حيث  للدولة،  الثقافية  اخلريطة 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  اأه��م  م��ن  يعد 
القطاع  ت��ط��ور  و���ش��اه��داً على  ب��ه��ا، 
عاماً  اخلم�شن  م���دار  يف  ال��ث��ق��ايف 
من  "لذا  واأ����ش���اف���ت:  املا�شية". 
نحتفي  ون���ح���ن  ال����ي����وم  امل���ن���ا����ش���ب 
منجزات  عند  نقف  اأن  باخلم�شن 
امل��ج��م��ع وم��ك��ت�����ش��ب��ات��ه ونقوم  ه���ذا 
ب��ت��وث��ي��ق��ه��ا وع��ر���ش��ه��ا ح��ت��ى تظل 

نرا�شاً للخم�شن عاماً املقبلة".
اأن  اإىل  الأم����ريي  ب���در  اأ���ش��ار  فيما 
م��ن��ج��ز ح�شاري  ال��ث��ق��ايف  امل��ج��م��ع 
يقف �شاهداً على الب�شرية النافذة 
ل��ل��م��غ��ف��ور ل����ه ال�������ش���ي���خ زاي�������د بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
م�شتقبل  �شياغة  على  وت�شميمه 

ال�شويدي  خ��ل��ي��ف��ة  اأح���م���د  حم��م��د 
الذي كان اأمينه العام".

وحتدثت خولة احلديد عن بدايات 
ان�����ش��م��ام��ه��ا اإىل ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف 
باأنه  و�شفته  الذي  الثقايف  املجمع 
ع���ن مفهوم  م��ب��ك��راً  ت��ع��ب��رياً  ك����ان 
الدبلوما�شية الثقافية، حيث ركزت 
على الأثر الثقايف للمجمع حملياً 
وعاملياً ل�شيما يف جمالت الفنون 
وتنظيم  وال�����ش��ي��ن��م��ا  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة 
كما  العاملية،  وامل�شابقات  املعار�س 
الفكر  جم���الت  يف  اأدواره  ف�شلت 
للفاعلن  امل�شتمر  ودعمه  والأدب 
يف هذه احلقول مبختلف الأ�شكال، 
للفعاليات  رع�����اي�����ت�����ه  ب����ج����ان����ب 
ودعمه  املتنوعة  املحلية  املجتمعية 

العربية  وال��������دول  الإم����������ارات  يف 
التي  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ك��ت��ب  دار  ع���ر 
وا�شع  بانت�شار  من�شوراتها  حظيت 
بجانب  ل��ت�����ش��ه��م  ال�����ق�����راء،  ل�����دى 
املو�شيقية  املجمع  موؤ�ش�شات  بقية 
مميزة  مكانة  خلق  يف  والت�شكيلية 

للمجمع ولأبوظبي عاملياً.
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اإعــــــــــلن
م�شكور  ال�ش�����ادة/مرطبات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1084644 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة بدر عقيل ح�شن عبداهلل املحريبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف احمد حممد حارب را�شد املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل حمود النعيمي 

لبيع اخل�شار والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1119740 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة حميد حمود عبدالعزيز را�شد النعيمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حمود عبدالعزيز را�شد النعيمي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
فروتي  ال�ش�����ادة/ما�شرت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2521788 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة ح�شن �شامل ح�شن حمد الكربي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبدالرحمن بن علي بن �شرار ال علي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز ورود الوادي 

لتجميل ال�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1077326 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة جميله ابراهيم طاهر بنهار %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف جمعه حممد علي الفقاعي ال علي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة تاج ايفل

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1060964 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عبداهلل علي �شالح احلامد الها�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف ها�شم علي �شالح احلامد الها�شمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإلغاء اعلن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:م�شبغة هانق  رقم:2170865 
يور كلوذز ذ.م.م - بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/�شيبت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتعهدات الريا�شية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1920414 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ري�شيانز 

خلدمات ترجمة املطبوعات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4017230 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
بريد  بيوتي  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيدات و�شبا
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2073622 

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون بيوتي بريد لل�شيدات و�شبا
BEAUTY BIRD LADIES SALOON & SPA

اإىل/ �شالون و�شبا ىل فانيتا لل�شيدات
LE VANITHA LADIES SALON AND SPA

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:حمل بادية اجلزيرة للخيام ذ.م.م
حمد  علي  فاطمة   - -بناية  هيلي  �شناعية   - ال�شركة:العن  عنوان 

الكتبي
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1143199 

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

- تعين ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات ال�شريبية   2
ذ.م.م - كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ : 2021/9/20 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/28  - بالرقم:2150019071 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:هاي كواليتي خلدمات الرتجمه القانونيه ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مكتب 602 - وحدة ال�شيد احمد خليفه يو�شف احمد 

واخرين C42 - جزيرة ابوظبي �شرق 5 - برج ال�شالم ق
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2555457 

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

قانوين  كم�شفي   - احل�شابات  لتدقيق  ال�شادة/املقطري  تعين   -  2
بناء على قرار حم�شر اجلمعية  2021/6/30 وذلك   : بتاريخ  لل�شركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105021892 

- تاريخ التعديل:2021/10/28
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:الورد خلدمات رجال العمال ذ.م.م
عنوان ال�شركة:املنطقة ال�شناعية العرا�س 7 ال�شابع مبنى ال�شيد مبارك 

حممد �شاملن مبارك واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1178957 

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

- تعين ال�شادة/باركر را�شل عبيد لتدقيق احل�شابات - فرع اأبوظبي   2
2021/10/18 وذلك بناء على   : بتاريخ  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   -  1
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/28  - بالرقم:2105032266 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

�شركة   - العامة  للمقاولت  املزروعي  فا�شل  بن  التجاري:�شركة  ال�شم 
ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

بني   -  F2C4  -  2.0  - ال�شركة:مبنى - جمموعة بن فا�شل  عنوان 
يا�س املفرق ال�شناعية - ق

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2519734 

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

- كم�شفي  قانونيون  و�شركاه - حما�شبون  ال�شادة/الهاملي  تعين   -  2
قرار  على  بناء  وذلك   2021/10/25  : بتاريخ  لل�شركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/10/28  - بالرقم:2124002030 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:داون تاون لتمثيل ال�شركات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شارع الكورني�س )غرب( املالك/ال�شيخ 

طحنون بن حممد ال نهيان
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1684191 

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

- كم�شفي  قانونيون  و�شركاه - حما�شبون  ال�شادة/الهاملي  تعين   -  2
قرار  على  بناء  وذلك   2021/10/25  : بتاريخ  لل�شركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/10/27  - بالرقم:2150023013 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:ح�شانة كيدز لينك - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شارع الكرامة - ح 1/15 - ق 54 - 

فيال حممد خلفان حممد املهريي
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1440977 

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

- كم�شفي  قانونيون  و�شركاه - حما�شبون  ال�شادة/الهاملي  تعين   -  2
قرار  على  بناء  وذلك   2021/6/27  : بتاريخ  لل�شركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/10/28  - بالرقم:2150010003 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
الرمال  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب الذهبية   رخ�شة رقم:1105289 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة على حممد املا�س عبيد البلو�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف منري ح�شن ف�شل احمد
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد على يحيى اخلبانى احلمريى

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة كري تيك للمقاولت العامة ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1732947 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / يعقوب يو�شف حممد �شالح اخلورى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / يعقوب يو�شف حممد �شالح اخلورى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ادري�س حممد �شريف
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0.20*0.40 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة كري تيك للمقاولت العامة ذ.م.م

CARETECH GENERAL CONTRACTING COMPANY L.L.C

اإىل / �شركة كري تيك للمقاولت العامة �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CARETECH GENERAL CONTRACTING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شركة الكويتية لالغذية - امريكانا - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN فرع -كنتاكي - اأبو ظبي  رخ�شة رقم:1005315 
تعديل مدير / اإ�شافة عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ال�شركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الكويتية لالغذية
تعديل مدير / حذف عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شركة الكويتية لالغذية - امريكانا - فرع كنتاكي
KUWAIT FOOD CO -AMERICANA -KENTUCKY )KFC( - BRANCH

اإىل / ال�شركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م 4 فرع اأبو ظبي 14
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI -14 

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

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

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة التمام للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1126463 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على ر�شيد ال�شمان  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خلفان �شعيد خلفان �شعيد القطيطى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة التمام للمقاولت العامة

AL TAMMAM GENERAL CONTRACTING EST

اإىل/ التمام للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL TAMMAM GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
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العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
�ضخبوط بن نهيان اآل نهيان يلتقي رئي�س النيجر

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل  التقى 
يف  النيجر  جمهورية  رئي�س  ب���ازوم  حممد  فخامة  دول���ة، 
ال��ع��ا���ش��م��ة ن��ي��ام��ي، ح��ي��ث ن��اق�����س اجل��ان��ب��ان ���ش��ب��ل تطوير 
ذات  املجالت  خمتلف  يف  البلدين  بن  الثنائية  العالقات 
ال�شمو  �شاحب  حتيات  معاليه  ونقل  امل�شرتك.  الهتمام 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل"و�شاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل" 

امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
، اإىل ف��خ��ام��ت��ه ومت��ن��ي��ات��ه��م ل��ب��الده و���ش��ع��ب��ه ب��امل��زي��د من 
التقدم والزدهار. من جانبه حمل فخامته معايل ال�شيخ 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  حتياته  نهيان  اآل  نهيان  بن  �شخبوط 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل"و�شاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل" 
 ، امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ومتنياته لدولة الإمارات حكومة و�شعبا باملزيد من التطور 
والنماء. واأ�شاد فخامته بالعالقات الوطيدة واملتجذرة بن 

موؤكدا  الأ���ش��ع��دة،  كافة  على  البناء  وبالتعاون  البلدين، 
والفر�س لدعمها وتعزيزها  الإمكانات  العديد من  وجود 
يف خمتلف املجالت. من جانبه اأكد معايل ال�شيخ �شخبوط 
بن نهيان اآل نهيان اأن العالقات التي جتمع دولة الإمارات 
وجود  اإىل  م�شريا  م�شتمر،  تقدم  يف  النيجر  وجمهورية 
اإىل  ودفعها  لتطويرها  والإمكانيات  الفر�س  من  العديد 
الأمام، ول �شيما يف املجالت القت�شادية وال�شتثمارية، ملا 
التقى معاليه مع  اآخ��ر  البلدين. من جانٍب  فيه م�شلحة 
معايل ها�شومي م�شعودو وزير خارجية جمهورية النيجر، 
حيث جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية املتميزة 

بن دولة الإمارات والنيجر و�شبل تعزيزها.

الإمارات ت�سلم موقع الرئا�سة اإىل باك�ستان

دول حوار اأبوظبي تتبنى اأجندة عمل حلوكمة تنقل العمالة الآ�ضيوية اإىل اأ�ضواق العمل اخلليجية
•• دبي-وام:

الت�شاوري  ال�����وزاري  ال��ل��ق��اء  تبنى 
اأبوظبي"  ح��وار  ل�دول"  ال�شاد�س 
املقبلن  ل��ل��ع��ام��ن  ع��م��ل  اأج����ن����دة 
ت��ت�����ش��م��ن ع��������ددا م�����ن امل���������ش����ارات 
بينها  ف��ي��م��ا  ل��ل��ت��ع��اون  وامل����ب����ادرات 
التعاقدية  العمالة  تنقل  حلوكمة 
امل��وؤق��ت��ة م���ن ال�����دول امل��ر���ش��ل��ة اىل 
وقت  يف   .. ل��ه��ا  امل�شتقبلة  ال����دول 
�شلمت فيه دولة الإمارات جمهورية 
باك�شتان الإ�شالمية رئا�شة الدورة 

����ش���ه���دت حت����دي����ات كبرية  وال����ت����ي 
ف��ر���ش��ت��ه��ا ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د 19 
موؤكدا يف الوقت ذاته التزام بالده 
بتقدمي كافة اأ�شكال الدعم لأليات 
تنفيذ  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  "احلوار" 
بال�شكل  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  اج���ن���دة 

الأمثل.
"حوار  ع��م��ل  اأج����ن����دة  وت��ت�����ش��م��ن 
املقبلن  ل���ل���ع���ام���ن  اأبوظبي" 
ال����ت����ي ت���ب���ن���اه���ا ال���ل���ق���اء ال��������وزاري 
بن  ال��ت��ع��اون  ال�شاد�س  ال��ت�����ش��اوري 
ال���دول الأع�����ش��اء يف جم��ال تعزيز 

اخلا�س.
واأكد معايل الدكتور عبد الرحمن 
العور ثقته مبوا�شلة الدور الفاعل 
تطوير  يف  اأبوظبي"  ل�"حوار 
الأع�شاء  ال����دول  ب��ن  ال�����ش��راك��ات 
باك�شتان  ت�������ويل  ف�������رتة  خ�������الل 
يف  خ�����ش��و���ش��ا  "احلوار"  ل��رئ��ا���ش��ة 
املتفق  ال���ع���م���ل  م���ن���ظ���وم���ة  �����ش����وء 
التاأ�شي�س  �شاأنها  من  والتي  عليها 
ودعم  التعاون  من  جديدة  حلقبة 
اجل���ه���ود امل�����ش��رتك��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
ل  ا���ش��ك��ال��ه��ا  مبختلف  ال��ت��ح��دي��ات 

التنموية.
ال�����وزاري باجلهود  ال��ل��ق��اء  واأ����ش���اد 
التعاون  جمل�س  دول  بذلتها  التي 
للتخفيف  ال��ع��رب��ي  احلليج  ل���دول 
19- على  اآثر جائحة كوفيد  من 
يف  ،مبا  املوؤقتة  التعاقدية  العمالة 
القت�شادي  ال���دع���م  ت��وف��ري  ذل���ك 
برامج  واإط���������الق  والج���ت���م���اع���ي 
والتطعيم  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 

املجاين.
الذي  اأبوظبي"  "حوار  اأن  ي��ذك��ر 
اأول  ي���ع���د   2008 ع�����ام  ت���اأ����ش�������س 

املقبلة ل�"احلوار".
اأع��م��ال اللقاء  ج���اء ذل���ك يف خ��ت��ام 
دب��ي خ��الل الفرتة  ال���ذي عقد يف 
اأك����ت����وب����ر   28 وح����ت����ى   25 م�����ن 
الدكتور  م��ع��ايل  برئا�شة  اجل���اري 
العور  عبداملنان  بن  عبدالرحمن 
والتوطن  الب�شرية  امل����وارد  وزي���ر 
املعنين  ال������������وزراء  ومب���������ش����ارك����ة 
بق�شايا العمل وكبار امل�شوؤولن يف 
يف  الأع�شاء  الدول  من  دولة   16
منظمات  عن  وممثلن  "احلوار" 
دولية واإقليمية وموؤ�ش�شات القطاع 

جائحة  ل���ت���ح���دي���ات  ال����ش���ت���ج���اب���ة 
التكنولوجيا  وا�شتثمار  كوفيد19 
املنازعات  ت�����ش��وي��ة  اآل���ي���ات  ل��ت��ع��زي��ز 
املهارات  تنقل  وتي�شري  العمالية 
للعمالة  امل���ر����ش���ل���ة  ال���������دول  م�����ن 
وذلك  ل��ه��ا  امل�شتقبلة  ال����دول  اإىل 
ي�شهدها  التي  للتغريات  ا�شتجابة 
عامل العمل ف�شال عن دمج منظور 
�شيا�شات  يف  الج���ت���م���اع���ي  ال���ن���وع 
ال��ت��وظ��ي��ف مب��ا ي��دع��م ع��م��ل امل���راأة 
ال��دويل يف جمال  التعاون  وتعزيز 
وانعكا�شاتها  وال���ه���ج���رة  ال��ع��م��ل 

باأثر جائحة  يتعلق منها  ما  �شيما 
مرحلة  وم��ت��ط��ل��ب��ات   19 ك��وف��ي��د 
ال��ت��ع��ايف م��ن ه��ذه اجل��ائ��ح��ة وذلك 
ال�شعي احلثيث نحو  بالتوازي مع 
تعزيز الفوائد التنموية على حياة 
العمل  لأج�����ل  امل��ت��ن��ق��ل��ن  ال���ع���م���ال 
وامل�شتقبلة  املر�شلة  الدول  وكذلك 

لهم.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد خم���دوم خ�شرو 
والإنتاج  ال�شناعة  وزي���ر  بختيار 
المارات  دول��ة  ب���اإدارة  باك�شتان  يف 
للدورة ال�شابقة ل�"حوار اأبوظبي" 

والتعاون  للحوار  اإقليمي  منتدى 
املر�شلة  الآ����ش���ي���وي���ة  ال������دول  ب���ن 
التعرف  بهدف  للعمال  وامل�شتقبلة 
لتنقل  امل���م���ار����ش���ات  اأف�������ش���ل  ع��ل��ى 
العمالة بن هذه الدول حيث ي�شم 
وال�شعودية  الإم���ارات  ع�شويته  يف 
وقطر  البحرين  وعمان  والكويت 
اأفغان�شتان  ج��ان��ب  اإىل  وم��ال��ي��زي��ا 
والهند  وال�������ش���ن  وب���ن���غ���الدي�������س 
وباك�شتان  ون��ي��ب��ال  واإن��دون��ي�����ش��ي��ا 
وتايالند  و���ش��ري��الن��ك��ا  وال��ف��ل��ب��ن 

وفيتنام.

تكافل ال�ضحفيني يعتمد تقاريره الإدارية واملالية يف اجتماع العموميةهيئة النقل -عجمان تكرم مربجميها يف يوم الربجمة الذي يحمل �ضعار الإمارات تربمج
•• عجمان -الفجر:

مبادرة  بعمل  – ع��ج��م��ان  ال��ن��ق��ل  هيئة  ق��ام��ت 
لإبراز اإجنازات املرجمن وعر�س التطبيقات 
التي مت برجمتها يف الهيئة والتطبيقات التي 
ال��ق��ادم��ة  ، كما  ال��ف��رتة  �شيتم اطالقها خ��الل 
املرجمن  عمل  فريق  بتكرمي  الهيئة  قامت 
الإمارات  �شعار  يحمل  ال��ذي  الرجمة  ي��وم  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي  ت��رم��ج 
عرفاناً  و  تقديراً  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
اليوم اىل  ه��ذا  ، حيث يهدف  الكبري  ب��دوره��م 
التقني  و  التكنولوجي  الم����ارات  ت��ف��وق  اب���راز 
التحول  الإجن�������ازات يف جم���ال  اه���م  ع��ر���س  و 
الرقمي و كيفيه ت�شخريها مبا يخدم توجهات 

دولة المارات يف وثيقة مبادئها اخلم�شن.

تهتم  وطنية  منا�شبة  اول  املنا�شبة  هذه  تعد  و 
بالإجنازات الرجمية و تقنية املعلومات و فق 
ما توؤكده دولة الم��ارات من ا�شتكمال م�شرية 
ال��ت��ط��وي��ر و ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال�����ش��ام��ل، و مت 
الهيئة  يف  الرئي�شية  ال��ق��اع��ة  يف  ل��وح��ة  و���ش��ع 
حت��م��ل اأ���ش��م��اء م��رجم��ن ال��ه��ي��ئ��ة ت�����ش��ري��ف��ا و 
ت��ق��دي��راً ل��ل��دور ال���ذي ي���وؤدون���ه. اأك���دت ال�شيدة 
النقل  لهيئة  العام  املدير  ال�شام�شي  خلف  ر�شا 
لال�شتثمار  ت�شعى  الهيئة  ان  بالندب  -عجمان 
يف م��وظ��ف��ي��ه��ا وت��ب��ن��ي اف��ك��اره��م الإب���داع���ي���ة يف 
ل��ل��رق��ي مب�شتوى  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  جم����ال 
واأ�شافت  للجمهور.  املقدمة  الهيئة  اخلدمات 
ر�شا ال�شام�شي ان الهيئة ت�شتقطب املرجمن 
لتحقيق  وذل���ك  عملها  ف��ري��ق  �شمن  املبدعن 
الرقمي  ل��ل��ت��ح��ول  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه���داف���ه���ا 

ر�شا  زي��ادة  ت�شهم يف  ذكية  والو�شول خلدمات 
املدير  اطلع  املبادرة  و على هام�س  متعامليها. 
مدراء  و  التنفيذين  امل����دراء  و  ب��ال��ن��دب  ال��ع��ام 
الإدارات و املوظفن  على اخر م�شاريع التحول 
الرقمي من اأنظمة و تطبيقات ذكية و الطالع 
التح�شن  عمليات  ال�شتفادة  و  مميزاتها  على 

املبادرة  ختام  يف  و  الأنظمة  هذه  علي  الدائمة 
تقديرهم  و  �شعادتهم  ع��ن  امل��رجم��ن  اع���رب 
التكرمي  ه��ذا  ان  و  لهم  امل�شرف  التكرمي  لهذا 
الفرتات  خ��الل  املزيد  لتقدمي  لهم  داف��ع  يعد 
القادمة، و الت�شجيع لهم على ابتكار تطبيقات 

تعزز من مكانة الهيئة يف املجال الرقمي .

•• دبي-الفجر: 

العمومية  اجل���م���ع���ي���ة  اع���ت���م���دت 
الجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  ل�����ش��ن��دوق 
ال�شحفين،  ج��م��ع��ي��ة  لع�������ش���اء 
زووم،  م��ن�����ش��ة  وع������ر  ب���ع���د  ع����ن 
ال��ت��ق��اري��ر الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة طبقا 
اأعمال الجتماع وذلك يف  جلدول 
الجتماع الذي ح�شره 23 ع�شواً 
و�شارك  العاملن،  الأع�����ش��اء  م��ن 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  م��ق��ر  م���ن 
نائب  اخل�������دمي  اأح�����م�����د  دب������ي  يف 
النفع  ذات  اجلمعيات  اإدارة  مدير 
ومهرة  املن�شوري  وفاطمة  ال��ع��ام 

العامري. 
يا�شن  �شكر  الج��ت��م��اع  ب��داي��ة  يف 
�شامل رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق 
لأع�شاء  الج���ت���م���اع���ي  ال��ت��ك��اف��ل 
ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��ح��ف��ي��ن ال���زم���الء 

الذين �شاركوا يف الجتماع. 
وقال يا�شن �شامل اأن عدد اأع�شاء 
ع�شوا   148 العاملن  ال�شندوق 
ع�شوا،   52 امل�����ش��ددي��ن  ع���دد  واأن 
املنت�شبن  الع�������ش���اء  ع�����دد  واأن 
امل�شددين  عدد  واأن  ع�شوا   395
واأن  ع�����ش��وا،   48 املنت�شبن  م��ن 
ال�شندوق  يف  الع�����ش��اء  اإج���م���ايل 

ع�شواً.   543
اعمال  ج��دول  اىل  ���ش��امل،  وانتقل 
اجتماع اجلمعية العمومية املوؤجلة 
لعدم  امل��ا���ش��ي،  �شبتمر   28 م��ن 
الذي  ال��ق��ان��وين  الن�شاب  اك��ت��م��ال 
كان يلزم الجتماع، ومت الجتماع 
الأ�شا�شي  ل��ل��ن��ظ��ام  ط��ب��ق��ا  ال���ي���وم 
الأع�شاء  اعتماد  ومت  لل�شندوق، 
ملح�شر اجتماع العمومية ال�شابق، 
عن  وامل���ايل  الإداري  والتقريرين 
خطة  اع��ت��م��اد  ومت   ،2020 ع���ام 
للعام  التقديرية  وامل��وازن��ة  العمل 

اجلمعية  اخ���ت���ارت  ك��م��ا  احل�����ايل، 
عن  احل�����ش��اب��ات  م��دق��ق  العمومية 
العام احلايل.  وقدم الأع�شاء عدد 
من املقرتحات يف نهاية الجتماع 
تهدف اإىل تعزيز اأن�شطة وفعاليات 

ال�شندوق وتنمية موارده. 
املندو�س  كلثم  الج��ت��م��اع،  ح�شر 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  ن�����ائ�����ب 
اأمن  املعينى  وف�شيلة  ال�شندوق، 
اأمن  الكثريي  ونبيل  ال�شندوق، 
ال�شر، وح�شة �شيف ع�شوة جمل�س 

الإدارة. 

مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء يوقع مذكرة تفاهم مع اإيربا�س للتعاون يف م�ضروع الإمارات ل�ضتك�ضاف القمر

اتفاقية تعاون بني جامعة العني و جامعة ديل كاوكا الكولومبية

 •• دبي-الفجر: 

را����ش���د  ب����ن  حم���م���د  "مركز  وق������ع 
�شركة  مع  تفاهم  للف�شاء" مذكرة 
"اإيربا�س للدفاع والف�شاء"، تن�س 
ال��ط��رف��ن يف م�شروع  ت��ع��اون  ع��ل��ى 
الإم������ارات ل���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ق��م��ر مبا 
العينات  اخ��ت��ب��ار  جم����الت  ذل���ك  يف 

الأ�شلية على �شطح القمر.
وقد مت توقيع املذكرة من قبل كل 
م��ن ���ش��امل امل����ري، ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
للف�شاء"،  را�شد  بن  "مركز حممد 

مثال  باأنها  اأج��م��ع  للعامل  لترهن 
ي��ح��ت��ذى ب��ه لإل���ه���ام ال�����ش��ب��اب حول 

العامل".
الوقت  يف  "نفخر  ن�����ش��ر:  واأ����ش���اف 
ال���ذي ت��وا���ش��ل فيه دول���ة الإم����ارات 
ع����امل  ال����ن����اج����ح����ة يف  م�������ش���ريت���ه���ا 
الف�شاء، باأن نعمل مع مركز حممد 
اإذ ن���وؤك���د من  ب���ن را����ش���د ل��ل��ف�����ش��اء، 
خالل هذه التفاقية على موا�شلة 
دعمنا حلكومة الإم��ارات يف حتقيق 
هدفها باأن تكون من الدول الرائدة 

يف جمال ا�شتك�شاف الف�شاء"

مواقع ال�شتك�شاف، وتعزيز املقدرات 
لأداء  الطرفن  من  لكل  الرئي�شية 
ال��ق��م��ر مثل  ع��ل��ى �شطح  ال��ع��م��ل��ي��ات 
جم�����الت احل����رك����ة، وال����روب����وت����ات، 
وم���ع���اجل���ة ال����رتب����ة، وغ����ريه����ا من 
امل��ج��الت الأخ����رى.  و���ش��رح �شعادة 
عام  مدير  ال�شيباين،  حمد  يو�شف 
"مركز حممد بن را�شد للف�شاء": 
�شركة  م���ع  ن���ت���ع���اون  اأن  "ي�شرنا 
’اإيربا�س للدفاع والف�شاء‘ لتعزيز 
املزيد  ل�شتك�شاف  الرامية  جهودنا 
الب�شرية  تهم  ال��ت��ي  املعلومات  م��ن 

وحدة  رئي�س  ليندنثال،  واأندريا�س 
العمليات واملنتجات لدى "اإيربا�س 
على  وذل������ك  الف�شاء"،  لأن���ظ���م���ة 
للمالحة  ال��دويل  "املوؤمتر  هام�س 
على  الأب���رز  الفعالية  الف�شائية"، 
الف�شاء  ق��ط��اع  يف  ال��ع��امل  م�شتوى 
دبي  "مركز  يف  حالياً  ُتعقد  وال��ت��ي 
وت�شمل مذكرة  العاملي".   التجاري 
التفاهم املوقعة بن الطرفن نطاق 
تف�شيلي جلوانب التعاون امل�شرتك 
ال�شتفادة  حت��ق��ي��ق  ذل�����ك،  يف  مب���ا 
الأم����ث����ل م���ن امل�������وارد الأ����ش���ل���ي���ة يف 

ال��ق��م��ر. ون��ح��ن نتطلع  ح��ول �شطح 
املثمر يف  التعاون  اإىل موا�شلة هذا 
ون�شعى  الف�شاء  م�شاريع  خمتلف 
املثالية  ال���ش��ت��ف��ادة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
القطاع  ه��ذا  املتاحة يف  امل���وارد  م��ن 
جان  ق��ال  جانبه  م��ن  بامل�شتقبل." 
م����ارك ن�����ش��ر، رئ��ي�����س ق�����ش��م اأنظمة 
"حققت دولة  اإيربا�س:  الف�شاء يف 
الإم�������ارات خ���ط���وات ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف 
م�شبار  اأب��رزه��ا  ك��ان  الف�شاء،  قطاع 
ف�شاء  رائ����د  اأول  وو����ش���ول  الأم�����ل 
الدولية،  الف�شاء  ملحطة  اإم��ارات��ي 

•• العني-الفجر:

اتفاقية  ال���ع���ن  ج���ام���ع���ة  وق���ع���ت 
الكولومبية  اجل��ام��ع��ة  م��ع  ت��ع��اون 
 Universidad de la“
التعاون  تعزيز  Cauca” ب�شاأن 
امل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي ب�����ن ال����ط����رف����ن يف 
امل�شرتك،  الهتمام  ذات  امل��ج��الت 
وتعزيز العالقات الفَعالة من اأجل 
حتقيق الروؤية والأهداف امل�شرتكة 
ب���ن اجل��ه��ت��ن وت�����ش��اف��ر اجلهود 

وتبادل اخلرات التدريبية.

وتعزيز  امل�����ش��رتك،  اله��ت��م��ام  ذات 
ال���ت���ع���اون يف امل����ج����ال الأك����ادمي����ي 
وامل�����ع�����ريف وال����ث����ق����ايف وذل������ك عر 
وتبادل  املخت�شن،  زي���ارات  تبادل 
اخلرات لإجراء البحوث العلمية 
امل�شرتكة يف خمتلف التخ�ش�شات، 
بالإ�شافة لعقد املوؤمترات العلمية 
ت��ت��ن��اول ق�شايا  ال��ت��ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
على  العمل  جانب  اإىل  م�شرتكة، 
ن�����ش��ر ال��ب��ح��وث ب��ح�����ش��ب م���ا يتفق 
ع��ل��ي��ه اجل���ان���ب���ان وم����ا ت�����ش��م��ح به 

الأنظمة املطبقة لكل منهما.

كممثل عن جامعة ديل كاوكا(. 
اأهمية  اأكد عطاطرة على  وب��دوره 
هذه التفاقية والتي تعد اخلطوة 
التعاون  ع��الق��ات  لتعزيز  الأوىل 
بهدف  الكولومبية  اجلامعات  مع 
والثقافية  العلمية  القدرات  اإثراء 
الأكادميية  اخل����رات  ي��دع��م  مب��ا 
اأن  واأ�شاف  والتعليمية والبحثية. 
الت��ف��اق��ي��ة امل�����ش��رتك��ة ب��ن جامعة 
العن وجامعة "ديل كاوكا"، تاأتي 
يف اإطار م�شاعي الطرفن لتفعيل 
مبا  بينهما،  وال��ت��وا���ش��ل  ال��ت��ب��ادل 

التفاقية  ت��وق��ي��ع  م��را���ش��م  ج���رت 
خالل زيارة قام بها وفد كولومبي 
ال���ع���ن،  يف  اجل���ام���ع���ة  م���ق���ر  اإىل 
الدين  ن����ور  ال���دك���ت���ور  وب��ح�����ش��ور 
عطاطرة )املدير املفو�س جلامعة 
ال��ع��ن(. وق���د وق���ع الت��ف��اق��ي��ة كل 
م��ن ال��دك��ت��ور ن��زي��ه خ���داج مالط 
ل�شوؤون  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  )ن��ائ��ب 
العتمادات و�شمان اجلودة كممثل 
والدكتور  ال���ع���ن(،  ج��ام��ع��ة  ع���ن 
البحث  )رئي�س  األبريتو�س  �شيزار 
الرجميات  والتطوير يف هند�شة 

اجلامعتن،  على  اإيجابياً  ينعك�س 
وُيغني جتاربهما. 

اأنه  ومن جانبه قال خداج مالط 
تبادل  الت��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب  �شيتم 
الهتمام  ذات  واملعلومات  الوثائق 
امل�����������ش�����رتك ب�������ن اجل����ام����ع����ت����ن، 
ال���زي���ارات  ت���ب���ادل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
التدري�شية  ال���ه���ي���ئ���ة  لأع���������ش����اء 
التعاون يف  اأُطر  وتعزيز  والطلبة، 

جمال البحث العلمي. 
على  يتعن  الت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 
الق�شايا  يف  ال���ت���ع���اون  ال���ط���رف���ان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  29 اأكتوبر 2021 العدد 13378

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  29 اأكتوبر 2021 العدد 13378

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  29 اأكتوبر 2021 العدد 13378

ف����ق����د امل�������دع�������و/ ي���ع���ق���وب 
بنغالد�س     ، اح����م����د  ب�����ري 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
)bw0227602( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0559169742

فقدان جواز �ضفر
����ش���ي���ن���داد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، ������ش�����اه�����م�����ري 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)5904381( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر

امل���دع���و / م���ه���اب غالم  ف��ق��د 
ح�شن غالم ح�شن ، باك�شتان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)ZW6908711( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
للهدايا   القبائل  ال�ش�����ادة/ا�شواق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م    رخ�شة رقم:1133282 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة خليل �شيد يو�شف احمد الها�شمى %51
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شادق ر�شا قلى بور من 25 % اإىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف غريب را�شد �شامل �شليمان ال�شاعدى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف قائم حممد ح�شنى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
امريكانا  لالغذية-  الكويتية  ال�ش�����ادة/ال�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN -بيتزاهت - فرع اخلبي�شي  رخ�شة رقم:1151527 
تعديل مدير / اإ�شافة عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ال�شركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الكويتية لالغذية -
تعديل مدير / حذف عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شركة الكويتية لالغذية- امريكانا -بيتزاهت - فرع اخلبي�شي
KUWAIT FOOD CO-AMERICANA-PIZZAHUT

اإىل/ ال�شركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م 4 - فرع اأبو ظبي 16
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 16  

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

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

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بى ان بى للفواكه و اخل�شروات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3743392 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه �شيف مبارك حمدان ال�شليطى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن �شامل حممد خمي�س احلو�شنى
تعديل اإ�شم جتاري من/ بى ان بى للفواكه و اخل�شروات

B N B FRUITS AND VEGETABLES
اإىل/ بي ان بي للتنظيفات وال�شيانة العامة

B N B CLEANING AND  GENERAL MAINTENANCE
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات التنظيف اخلارجي ) واجهات ( املباين  8129001
 تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

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

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

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
ميكانيكال  الكرتو  كولينغ  ال�ش�����ادة/جلوبال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN للمقاولت العامه ذ.م.م  رخ�شة رقم:2853468 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه مب�شر ب�شور حربى  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف ا�شعد �شيف �شعيد ال�شهومى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جو�شف براكا�س د�شوزا هارى د�شوزا
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جلوبال كولينغ الكرتو ميكانيكال للمقاولت العامه ذ.م.م
GLOBAL COOLING ELECTRO MECHANICAL AND GEN CONTRACTING L.L.C

اإىل/ جلوبال كولينغ الكرتو ميكانيكال للمقاولت العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
GLOBAL COOLING ELECTRO MECHANICAL AND GEN CONTRACTING  - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا بي ان بي تي �شوب

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2769077 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه �شيف مبارك حمدان ال�شليطى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن �شامل حممد خمي�س احلو�شنى
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا بي ان بي تي �شوب

B N B TEA SHOP CAFETERIA

اإىل / مطعم بي ان بي
  B N B RESTAURANT 

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماماتي بيوتي �شنرتو�شبا 

- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2802636 

ال�شخ�س  �شركة   - �شنرتو�شبا  بيوتي  ماماتي  من/  جتاري  اإ�شم  تعديل 
الواحد ذ م م

  MAMATI BEAUTY CENTER & SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ �شالون ماماتي لل�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MAMATI LADIES SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/بلينغ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بلينغ لتجارة املالب�س 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2887569 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/اربيان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
برمو لتمثيل ال�شركات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2056650 
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  29 اأكتوبر 2021 العدد 13378

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : معهد برو لندن ذ.م.م

  pro london instiute معهد برو لندن pli:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
بيانات الأولوية : بتاريخ:2021/9/13  املودعة بالرقم : 359381 

باإ�شم : معهد برو لندن ذ.م.م
 - ه��ات��ف:052660899   - الطوية   - اك�شرتا - مول  �شوق   - ال�شويهي  :البطن - غافات  املوطن 

anoos.k.h@hotmail.com:شندوق الريد:16844 - امييل�
�سورة العلمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية

و�شف العالمة : pli ب�شكل مميز داخل دائرة حمراء وبجانبها عبارة معهد برو لندن باللون 
pro london instiute ال�شود

ال�شرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  29 اأكتوبر 2021 العدد 13378 العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  224/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور  مو�شوع الدعوى : 
التنفيذي على العقار رقم 607 بالطابق رقم 6 مببنى مارينا فيو تاور ايه البالغ م�شاحته 70،77 مرت مربع واملواقف 
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده  باإمارة دبي  99 مبنطقة مر�شى دبي  رقم  الر�س  قطعة  على   B3/1
)فقط  دره��م   956،250.00 مببلغ  املقدره  �شده  املطلوب  قبل  الطالب  حقوق  لتح�شيل  العلني  باملزاد  وبيعه  وتثمينه 
قانونية  فوائد  ي�شتجد عليها من  وما  البيع  درهم لغري( من ح�شيلة  الف ومائتن وخم�شن  و�شتة وخم�شن  ت�شعمائة 
التاأميني رقم  الرهن  25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون  القانون واملادتن )  النهائى طبقا لحكام  البيع  حتى تاريخ 

دبي بامارة   2008 ل�شنة   14
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري  - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل 

حممد امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802&804 - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعالنه : فادى فا�شل اخلورى 

عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي - مبنى - مارينا فيو تاور ايه - �شقة العقار رقم 607  - منطقة مر�شى 
Fadikhoury1980@gmail.com - 040000000 - 0500000000 - دبي

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�شة 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س 
99  - ا�شم املبنى : مارينا فيو تاور ايه - رقم املبنى : 1  - رقم العقار : 607  - امل�شاحة : 70،77 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)777،349/40( درهم لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 29/ 10/ 2021  Issue No : 13378
Legal Notice by Publication 

No. (6834/2021)
Document No. 172328/1/2021
The Notifier: AL DANUBE BUILDING TRADING MATERIALS CO. L.L.C
The Defendants: 1- ALMAHA BLDG.MAT.TR 

owned by PREMACHANDRAN ELIMBAN, Indian
2- PREMACHANDRAN ELIMBAN 

in his capacity as the owner and cheque signer, Indian national.
Sub: Payment Request Notice

Firstly: The Notifier is a limited liability company that practises the activity of Building 
Materials Trading, and it is based in the Emirate of Dubai, practicing its commercial 
activity under trade License No. (520860) issued by Dubai Economic Development 
Department. Secondly: The first defendant is a sole establishment owned by the second 
defendant practicing the activity of selling electricity equipment and fittings, sanitary 
ware and fittings, and lighting equipment; having its office in emirate of Sharjah for 
practicing its commercial activity under trade license no. 770778 issued by Sharjah 
Economic Development Department. Thirdly: On 18-10-2020, The 2nd Notified Party 
issued cheque No. (000076) from the account of the 1st Notified Party at Abu Dhabi 
Commercial Bank amounting AED 50000 (Fifty Thousand Dirhams).Fourth: Upon 
being presented on its due date, the cheque was bounced unpaid due to insufficient 
funds. The Notifier repeatedly requested the two notified parties amicably to pay the 
cheque amount; however they defaulted to pay and they owe the Notifier till date an 
amount of AED 19,579.72 (Nineteen Thousand Five Hundred Seventy-Nine Dirhams 
and Seventy-Two Fils only)Therefore, The Notifier hereby requests the notified 
parties to pay the debt amount payable by them amounting AED 19,579.72 (Nineteen 
Thousand Five Hundred Seventy-Nine Dirhams and Seventy-Two Fils only) within 
five days as from date of receiving this notice, otherwise, legal procedures will be 
taken against you to claim this debt along with its interest, court fees, and expenses.

Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  308/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز 
499.01 قدم مربع  م�شاحته  البالغ   1 ايه  كري�شنت  ذا  مببنى   9 رقم  بالطابق   912 العقار رقم  التنفيذي على 
املرهون للبنك الطالب واململوك  باإمارة دبي  1 مبنطقة معي�شم الول  P1-139 على قطعة الر���س رقم  واملواقف 
للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 247،720.47 
البيع طبقا لحكام  الف و�شبعمائة وع�شرين درهم و�شبعة واربعن فل�شا( من ح�شيلة  درهم )مائتان و�شبعة واربعن 

القانون واملادتن ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�شعود - مكتب رقم 802  & 804  
وميثله : عائ�شة عبدال�شالم حممداجلزيري  

املطلوب اإعالنه : جاوراف داين مامنوهان لل دهاوان  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى ذا كري�شنت ايه 1 - �شقة العقار رقم 912 - منطقة معي�شم الول - 

Gaurav-dhawan@gmail.com  -   0503120015
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان  2021/11/10 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا  عن 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�س 1 - املنطقة : معي�شم الول - ا�شم املبنى : ذا كري�شنت ايه - رقم املبنى : 1  - رقم 

العقار : 912 - امل�شاحة : 46.36 مرت مربع - التقييم )269،778/10( درهم لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  7/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187  

باإيقاع  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اأع��اله  امل��ذك��ور  العقار  ره��ن  ا�شل عقد  بتذييل  ال��ق��رار  اإ���ش��دار   : ال��دع��وى  مو�شوع 
23 مببنى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه 1 البالغ م�شاحته  احلجز التنفيذي على رهن العقار رقم 2304 بالطابق رقم 
على قطعة الر�س رقم 846 مبنطقة الثنية اخلام�شة باإمارة دبي   B2-96 رقم  واملواقف  مربع  قدم   1،267.56
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده 
املقدره مببلغ 352،300.07 درهم ) ثالثمائة واثنن وخم�شن الف وثالثمائة درهم و�شبعة فل�س( من ح�شيلة البيع 
 طبقا لحكام القانون واملادتن ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ : بنك امل�شرق - �س م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�شعود 

- مكتب رقم 802  & 804 - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : جاوراف دهاوان  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى مزايا افينيو ايه ايه 1 - �شقة العقار 

رقم 2304 - منطقة الثنية اخلام�شة - 0559779940 
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان  2021/11/10 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا  عن 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 846 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�س 

افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 2304 - امل�شاحة : 117.76 مرت مربع مببلغ 544،756/95 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  14/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع 
البالغ   1 ايه  ايه  افينيو  بزن�س  مزايا  مببنى   23 رقم  بالطابق   2308 رقم  العقار  رهن  على  التنفيذي  احلجز 
م�شاحته 1،260.02 قدم مربع واملواقف رقم B2-100 على قطعة الر�س رقم 846 مبنطقة الثنية اخلام�شة 
باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب 
قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 333،710.26 درهم )ثالثمائة وثالثة وثالثن الف و�شبعمائة وع�شرة درهم 
و�شتة وع�شرين فل�شا( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتن ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون 

الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد 

امل�شعود - مكتب رقم 802  & 804 - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : جاوراف دهاوان  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه 1 - العقار 
Gaurav-dhawan@gmail.com  -  0559779441  - اخلام�شة  الثنية  منطقة   -  2308  رقم 
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 846  - رقم املبنى : 1 - ا�شم 
 : التقييم  117،06 مرت مربع -   : امل�شاحة   -  2308  : العقار  1 - رقم  ايه  ايه  افينيوا  املبنى : مزايا بيزن�س 

درهم  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،  541575.36

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  6/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

باإيقاع  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اأع��اله  املذكور  العقار  رهن  عقد  ا�شل  بتذييل  القرار  اإ�شدار   : الدعوى  مو�شوع 
احلجز التنفيذي على رهن العقار رقم 2307 بالطابق رقم 23 مببنى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه 1 البالغ م�شاحته 
على قطعة الر�س رقم 846 مبنطقة الثنية اخلام�شة باإمارة دبي   B2-99 رقم  واملواقف  مربع  قدم   1،693.81
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب 
�شده املقدره مببلغ 471،448.49 درهم ) اربعمائة وواحد و�شبعن الف واربعمائة وثمانية واربعن درهم وت�شعة 
الرهن  قانون  بعدهما من  وما   ) ( و)26   25  ( واملادتن  القانون  البيع طبقا لحكام  ( من ح�شيلة  فل�شا  واربعن 

التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ : بنك امل�شرق - �س م ع - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بور�شعيد - دي��رة - بناية عبداهلل حممد 

امل�شعود - مكتب رقم 802  & 804  
املطلوب اإعالنه : جاوراف دهاوان  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى مزايا افينيو ايه ايه 1 - �شقة العقار 

رقم 2307 - منطقة الثنية اخلام�شة - 0559779941
Gaurav-dhawan@gmail.com

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : �شقة 
�شكنية - املنطقة الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 846  ا�شم املبنى : مزايا افينيوا  ايه ايه 1 - رقم الوحدة : 2307 

رقم البلدية 5812 - 393 - امل�شاحة : 157،36 مرت مربع  - التقييم : 709،022.09 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  308/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز 
499.01 قدم مربع  م�شاحته  البالغ   1 ايه  كري�شنت  ذا  مببنى   9 رقم  بالطابق   912 العقار رقم  التنفيذي على 
املرهون للبنك الطالب واململوك  باإمارة دبي  1 مبنطقة معي�شم الول  P1-139 على قطعة الر���س رقم  واملواقف 
للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 247،720.47 
البيع طبقا لحكام  الف و�شبعمائة وع�شرين درهم و�شبعة واربعن فل�شا( من ح�شيلة  درهم )مائتان و�شبعة واربعن 

القانون واملادتن ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�شعود - مكتب رقم 802  & 804  
وميثله : عائ�شة عبدال�شالم حممداجلزيري  

املطلوب اإعالنه : جاوراف داين مامنوهان لل دهاوان  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى ذا كري�شنت ايه 1 - �شقة العقار رقم 912 - منطقة معي�شم الول - 

Gaurav-dhawan@gmail.com  -   0503120015
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان  2021/11/10 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا  عن 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�س 1 - املنطقة : معي�شم الول - ا�شم املبنى : ذا كري�شنت ايه - رقم املبنى : 1  - رقم 

العقار : 912 - امل�شاحة : 46.36 مرت مربع - التقييم )269،778/10( درهم لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  7/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187  

باإيقاع  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اأع��اله  امل��ذك��ور  العقار  ره��ن  ا�شل عقد  بتذييل  ال��ق��رار  اإ���ش��دار   : ال��دع��وى  مو�شوع 
1 البالغ م�شاحته  23 مببنى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه  احلجز التنفيذي على رهن العقار رقم 2304 بالطابق رقم 
على قطعة الر�س رقم 846 مبنطقة الثنية اخلام�شة باإمارة دبي   B2-96 رقم  واملواقف  مربع  قدم   1،267.56
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده 
املقدره مببلغ 352،300.07 درهم ) ثالثمائة واثنن وخم�شن الف وثالثمائة درهم و�شبعة فل�س( من ح�شيلة البيع 
 طبقا لحكام القانون واملادتن ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ : بنك امل�شرق - �س م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�شعود 

- مكتب رقم 802  & 804 - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : جاوراف دهاوان  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى مزايا افينيو ايه ايه 1 - �شقة العقار 

رقم 2304 - منطقة الثنية اخلام�شة - 0559779940 
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان  2021/11/10 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا  عن 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 846 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�س 

افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 2304 - امل�شاحة : 117.76 مرت مربع مببلغ 544،756/95 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  14/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع 
البالغ   1 ايه  ايه  افينيو  بزن�س  مزايا  مببنى   23 رقم  بالطابق   2308 رقم  العقار  رهن  على  التنفيذي  احلجز 
م�شاحته 1،260.02 قدم مربع واملواقف رقم B2-100 على قطعة الر�س رقم 846 مبنطقة الثنية اخلام�شة 
باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب 
قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 333،710.26 درهم )ثالثمائة وثالثة وثالثن الف و�شبعمائة وع�شرة درهم 
و�شتة وع�شرين فل�شا( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتن ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون 

الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد 

امل�شعود - مكتب رقم 802  & 804 - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : جاوراف دهاوان  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه 1 - العقار 
Gaurav-dhawan@gmail.com  -  0559779441  - اخلام�شة  الثنية  منطقة   -  2308  رقم 
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 846  - رقم املبنى : 1 - ا�شم 
 : التقييم  117،06 مرت مربع -   : امل�شاحة   -  2308  : العقار  1 - رقم  ايه  ايه  افينيوا  املبنى : مزايا بيزن�س 

درهم  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،  541575.36

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  6/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

باإيقاع  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اأع��اله  املذكور  العقار  رهن  عقد  ا�شل  بتذييل  القرار  اإ�شدار   : الدعوى  مو�شوع 
احلجز التنفيذي على رهن العقار رقم 2307 بالطابق رقم 23 مببنى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه 1 البالغ م�شاحته 
على قطعة الر�س رقم 846 مبنطقة الثنية اخلام�شة باإمارة دبي   B2-99 رقم  واملواقف  مربع  قدم   1،693.81
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب 
�شده املقدره مببلغ 471،448.49 درهم ) اربعمائة وواحد و�شبعن الف واربعمائة وثمانية واربعن درهم وت�شعة 
الرهن  قانون  بعدهما من  وما   ) ( و)26   25  ( واملادتن  القانون  البيع طبقا لحكام  ( من ح�شيلة  فل�شا  واربعن 

التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ : بنك امل�شرق - �س م ع - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بور�شعيد - دي��رة - بناية عبداهلل حممد 

امل�شعود - مكتب رقم 802  & 804  
املطلوب اإعالنه : جاوراف دهاوان  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى مزايا افينيو ايه ايه 1 - �شقة العقار 

رقم 2307 - منطقة الثنية اخلام�شة - 0559779941
Gaurav-dhawan@gmail.com

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : �شقة 
�شكنية - املنطقة الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 846  ا�شم املبنى : مزايا افينيوا ايه ايه 1 - رقم الوحدة : 2307 

رقم البلدية 5812 - 393 - امل�شاحة : 157،36 مرت مربع - التقييم : 709،022.09
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اجلمعة   29  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13378  
Friday    29   October   2021   -  Issue No   13378 عربي ودويل

09
يوؤثر،  ول  ي��وؤخ��ر 
نفو�س  يف  ���ش��وى 
اخل�����ل�����ي�����ج�����ي�����ن 
تده�شهم  ال��ذي��ن 
املتلونن  ق�����درة 
وامل�����������رت�����������زق�����������ة 
ع�����ل�����ى اخ���������رتاق 
م����وؤ�����ش���������ش����ات����ه����م 
الإع��������الم��������ي��������ة، 
�شالمل  وت�����ش��ل��ق 
والراء  ال�شهرة 
ع�����ل�����ى ����ش���المل���ه���ا 
التكرمي  ون����ي����ل 

م�شارحها!”  ع��ل��ى 
مو�شحاً  “باخت�شار..امل�شكلة لي�شت يف قرداحي، بل يف 

امل�شاهمة يف �شناعة اأمثال قرداحي«.

طلقة حوثية قاتلة
اإن  ال��ل��ب��ن��اين،  الوطن”  “نداء  م��وق��ع  ق���ال  جهته  م��ن 
يبدو  م��ا  على  الأول(  اأكتوبر)ت�شرين   26 قبل  “ما 
احلوثية”  “الطلقة  اأردت  بعدما  بعده،  كما  يكون  لن 
التي اأطلقها وزير الإع��الم جورج قرداحي كل اجلهود 
انقطع  ما  و�شل  لإع��ادة  ميقاتي  يبذلها  التي  احلثيثة 
واأن  �شيما  ل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  م��ع  حت��دي��داً 
)اآب(  اأغ�شط�س   5 ال��ذي جاهر يف  الإع��الم��ي قرداحي 
املا�شي بتعاطفه مع احلوثين يف مواجهة “العدوان” 
ال�شعودي والإماراتي، واأعاد اأم�س ب�شفته وزير الإعالم 
يف حكومة ميقاتي تاأكيد موقفه نف�شه، باعتباره نابعاً 
من  بال�شتقالة  ت��ل��زم��ه  ل  “�شخ�شية”  ق��ن��اع��ات  م��ن 

احلكومة اأو العتذار لل�شعودية والإمارات«.
واأ�شاف املوقع “اأتى كالم وزير الإعالم الت�شعيدي اأم�س 
“حوثية”  بر�شا�شة  ميقاتي  حكومة  لي�شيب  الأول 
قاتلة بالراأ�س، اأجهزت على اآمالها يف ا�شتعادة عالقاتها 
ع��ل��ى وجه  وال�����ش��ع��ودي��ة  ع��م��وم��اً،  واخلليجية  ال��ع��رب��ي��ة 
اخل�شو�س، ب�شكل مل تعد تنفع معه الإ�شعافات الأولية 
�شواًء  حكومته،  اإنعا�س  لإع��ادة  ميقاتي  اإليها  جلاأ  التي 
ببيانه امل�شائي من ال�شراي، اأو بت�شريحه ال�شباحي من 

ق�شر بعبدا، تن�شاًل من تبعات كالم قرداحي«.

بناء  �شتمول  ال�شن  اإن  اخلمي�س  اأم�����س  طاجيك�شتان  ب��رمل��ان  ق��ال 
موقع خارجي لوحدة قوات خا�شة تابعة ل�شرطة طاجيك�شتان قرب 
باداخ�شان  جورنو  اإقليم  يف  املوقع  و�شيقام  اأفغان�شتان.  مع  حدودها 
يف �شرق طاجيك�شتان يف منطقة جبال بامري على احلدود مع اإقليم 

�شينجيانغ ال�شيني ومع اإقليم بدخ�شان الأفغاين.
اإن املوقع لن ي�شم قوات �شينية. وتاأتي خطة  وقال رئي�س الرملان 
بناء املوقع و�شط توترات بن حكومة دو�شنبه وحركة طالبان التي 
اإمام على  اأفغان�شتان. ورف�س رئي�س طاجيك�شتان  ال�شلطة يف  تولت 
نطاقا  اأو���ش��ع  متثيل  اإىل  ودع��ا  طالبان  بحكومة  الع���رتاف  رحمان 
الطاجيك  ي�شكل  التي  اأفغان�شتان  يف  املختلفة  العرقية  للجماعات 
ك��اب��ول دو�شنبه من  ب��ه��ا. وح���ذرت  ال�شكانية  اأك���ر اجل��م��اع��ات  ث��اين 
التدخل يف �شوؤونها الداخلية. وتقول و�شائل اإعالم رو�شية اإن طالبان 
حت��ال��ف��ت م��ع ج��م��اع��ة م��ن ال��ط��اج��ي��ك يف ���ش��م��ال اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ت�شعى 

لالإطاحة بحكومة اإمام علي رحمان.
 
 

 قالت وزارة ال�شحة يف �شنغافورة اإنها تبحث “ارتفاعا غري عادي” 
اإ�شابة   5324 �شجلت  بعدما  كورونا  بفريو�س  الإ�شابة  ح��الت  يف 
و�شجلت  اجلائحة.  بداية  منذ  زي��ادة  اأعلى  الأرب��ع��اء يف  ي��وم  جديدة 
العدد  رف��ع  مم��ا  بالفريو�س  ج��دي��دة  وف��ي��ات  ع�شر  اأي�شا  �شنغافورة 
الإجمايل اإىل 349 وفاة. وقالت ال��وزارة يف بيان اإنها “تبحث اأمر 
ال��ع��ادي��ة يف احل���الت خ��الل وق��ت ق�شري ن�شبيا،  ال��زي��ادة غ��ري  تلك 
و�شرتاقب عن كثب الجتاهات خالل الأيام القليلة املقبلة«. مددت 
لحتواء  الجتماعية  القيود  بع�س  اأجل  املا�شي  الأ�شبوع  �شنغافورة 
ال�شغط  تخفيف  بهدف  تقريبا  �شهر  مل��دة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�شار 
احلد  ت�شمل  قيود  فر�س  ال�شلطات  واأع���ادت  ال�شحي.  النظام  على 
من التعامالت الجتماعية وتناول الطعام يف اخلارج اإىل �شخ�شن. 
من  حلمايتهم  �شنغافورة  �شكان  م��ن  باملئة   84 نحو  تطعيم  ومت 

الفريو�س.

 
املرتبط  ال�شفر  حتذير  م�شتوى  اخلمي�س  اأم�����س  اأ�شرتاليا  خففت 
وبريطانيا  املتحدة  الوليات  منها  دول  لعدة  بالن�شبة  بكوفيد-19 
وكندا فيما ت�شتعد لإعادة فتح حدودها الأ�شبوع املقبل للمرة الأوىل 
يف اأكر من 18 �شهرا. و�شرتفع اأ�شرتاليا حظر ال�شفر اإىل اخلارج 
لل�شكان الذين ح�شلوا على تطعيم كامل بداية من الأول من نوفمر 
�شيدين  التطعيمات فيما تتطلع  زي��ادة قوية يف  بعد  الثاين  ت�شرين 
الوافدين من  امل�شافرين  اأ�شرتاليا، ل�شتقبال  اأكر مدن  وملبورن، 
اخلارج دون حجر �شحي. وبينما تبداأ اأ�شرتاليا تخفيف قيود ال�شفر، 
للوفيات  يومي  ع��دد  اأك��ر  اخلمي�س  اأم�����س  فيكتوريا  ولي��ة  �شجلت 
خالل تف�شي ال�شاللة دلتا من فريو�س كورونا حيث بلغت الوفيات 
زيادة  اأع��ل��ى  يف  اإ�شابة   1923 ت�شجيل  اإىل  اإ�شافة   ،25 اجل��دي��دة 
لالإ�شابات يف اأربعة اأيام. و�شجلت نيو �شاوث ويلز املجاورة، التي ت�شم 

�شيدين، 293 اإ�شابة جديدة انخفا�شا من 304 يوم الأربعاء.
يف  بالفريو�س  الإ�شابة  اأع���داد  ت��زال  ل  دلتا،  ال�شاللة  موجة  ورغ��م 
يف  البالد  �شجلت  اإذ  العاملية  للمقايي�س  وفقا  ن�شبيا  قليلة  اأ�شرتاليا 

املجمل نحو 166 األف اإ�شابة و1694 وفاة.

 
يف  اأملها  عن  رو�شيا،  اىل  اإ�شافة  لأفغان�شتان،  جم��اورة  دول  �شت  اأعربت 
منطلقاً  بالدها  اأرا���ش��ي  ت�شكل  ب��األ  تعهداتها  طالبان  حركة  حت��رتم  اأن 
لتهديد الدول املحيطة، واأن تعتمد “مقاربة اإيجابية” حيالها، وذلك يف 
ختام اجتماع ا�شت�شافته طهران . وجاء يف البيان اخلتامي “ناأخذ علماً 
بال�شمانات والتزامات امل�شوؤولن الأفغان حيال املجتمع الدويل باأل ت�شكل 
اأرا�شيهم اأي تهديد للدول املجاورة«. ح�شر الجتماع وزراء خارجية كل 
من اإيران وباك�شتان وطاجيك�شتان وتركمن�شتان واأوزبك�شتان، بينما �شارك 
فيه عر تقنية الفيديو وزيرا خارجية رو�شيا وال�شن، وتخللته مداخلة 
غوتريي�س.  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام  لالأمن  اأي�شاً  الفيديو  عر 
منت�شف  منذ  الإيرانية  العا�شمة  ت�شت�شيفه  الثاين  هو  الجتماع  وهذا 
اأغ�شط�س )اآب(، بعيد �شيطرة احلركة الإ�شالمية على اأفغان�شتان تزامناً 

مع ان�شحاب القوات الأمريكية بعد تواجدها يف البالد ملدة 20 عاماً.

عوا�صم

بكني

�شنغافورة

�شيدين

كابول

بكني تعار�س الت�ضالت 
الع�ضكرية بني وا�ضنطن وتايوان 

•• بكني-اأ ف ب

اأكدت بكن اأم�س اخلمي�س معار�شتها لالت�شالت الع�شكرية بن وا�شنطن 
وتايوان، وذلك بعد اإعالن الرئي�شة ت�شاي اإنغ-وين وجود عدد �شغري من 
القوات الأمريكية يف اجلزيرة. تعتر ال�شن اأن تايوان التي تتمتع بحكم 
اإذا  اإعادة �شم اجلزيرة يوما ما، بالقوة  اإقليما تابعا لها وقد تعهدت  ذاتي 
لزم الأمر، كما �شعدت نرتها يف ال�شنوات القليلة املا�شية. واأكدت ت�شاي يف 
مقابلة مع �شي ان ان اخلمي�س، وجود عدد �شغري من القوات الأمريكية 
“ملء  لديها  اأن  م�شيفة  الع�شكرية  التدريبات  يف  للم�شاعدة  اجلزيرة  يف 
الثقة” باأن اجلي�س الأمريكي �شيدافع عن البالد يف حال تعر�شها لهجوم 

�شيني. واأثارت هذه الت�شريحات غ�شب بكن.
اأي  ب�����ش��دة  “نعار�س  ب��ا���ش��م وزارة اخل��ارج��ي��ة وان���غ ون��ب��ن  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
وتايوان،  املتحدة  الوليات  والع�شكرية بن  الر�شمية  الت�شالت  �شكل من 
ونعار�س تدخل الوليات املتحدة يف ال�شوؤون الداخلية لل�شن وحماولت 
اإثارة امل�شكالت«. وتعد ت�شريحات ت�شاي املرة الأوىل التي يقر فيها رئي�س 
العام  اأمريكية يف  اآخر قوة ع�شكرية  تايواين بهذا الأمر علنا منذ مغادرة 

1979 عندما حولت وا�شنطن العرتاف الدبلوما�شي اإىل بكن.
واأكد وانغ اأن “مبداأ �شن واحدة هو الركيزة ال�شيا�شية للعالقات ال�شينية 

الأمريكية«.

�ضحف عربية: قرداحي ُيجهز على حكومة ميقاتي بطلقة حوثية

ال�ضودان... اإىل مزيد من ال�ضطرابات

م�ضر توقع على امليثاق الأ�ضا�ضي للمجموعة العربية للتعاون الف�ضائي
للتعاون  العربية  للمجموعة  الأ�شا�شي  امليثاق  على  ال�شقيقة 

الف�شائي.
اأن وكالة الإم��ارات للف�شاء تربطها عالقات وثيقة مع  واأك��د 
مظلة  حت��ت  اأو  ثنائي  ب�شكل  ���ش��واء  امل�شرية  الف�شاء  وك��ال��ة 
مبادرة املجموعة العربية للتعاون الف�شائي وذلك من خالل 
والتعرف  واخل��رات  املعارف  لتبادل  الثنائية  الزيارات  تبادل 
على الإمكانيات ومناق�شة اآخر امل�شتجدات وتوطيد العالقات 

وبحث �شبل تفعيل التعاون الثنائي وامل�شاريع امل�شرتكة.
الف�شائي  للتعاون  العربية  املجموعة  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
التي تتبناها وترعاها دولة الإمارات ت�شتهدف تعزيز التعاون 
الف�شائي العربي، مبا يقود اإىل حتقيق مكانة عربية عاملية يف 
جمال الف�شاء وروؤية موحدة وتعاون مثمر ي�شب يف م�شلحة 

الف�شاء  قطاع  تطورات  من  ال�شتفادة  عر  ال�شقيقة  ال��دول 
وتطوير ا�شتخداماته يف الأغرا�س ال�شلمية.

بالتطورات  القو�شي  حممد  الدكتور  �شعادة  اأ�شاد  جانبه  من 
الإيجابية املتالحقة التي ت�شهدها املجموعة العربية للتعاون 
اآفاق التعاون يف املجال الف�شائي بن  الف�شائي بهدف تعزيز 
الدول العربية ال�شقيقة. واأ�شار اإىل اأن وكالة الف�شاء امل�شرية 
التوقيع  كانت حري�شة يف  املجموعة  موؤ�ش�شي  اأحد  وبو�شفها 
الف�شائي  للتعاون  العربية  للمجموعة  الأ�شا�شي  امليثاق  على 
ح�شورياً وخالل زيارة ر�شمية لدولة الإم��ارات ترجمة لعمق 
العالقات الأخوية بن الدولتن ال�شقيقتن يف جميع املجالت 
العربية  “ املجموعة  وت��ه��دف  ال��ف�����ش��اء.   جم��ال  يف  �شيما  ل 
للتعاون الف�شائي” التي انطلقت مببادرة من دولة الإمارات 

الف�شائي  التعاون  ت�شجيع  اإىل  لها  اأبوظبي مقراً  وتتخذ من 
وحتقيق  امل�شرتكة  الأه���داف  ذات  الأن�شطة  جميع  يف  العربي 
الف�شائية  اجل��ه��ات  ب��ن  التنظيمية  املمار�شات  يف  الن�شجام 
راأي موحد  تبني  اأجل  املجموعة من  اأع�شاء  وتن�شيق مواقف 
يف املحافل الإقليمية والدولية ذات العالقة بالف�شاء وذلك يف 
املنوطة باملجموعة و العمل على  املهام والخت�شا�شات  حدود 

تعاون ف�شائي عربي اأو�شع واأ�شمل يف جمال الف�شاء.
للتعاون  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  الأ���ش��ا���ش��ي  امل��ي��ث��اق  اأن  ي��ذك��ر 
الف�شائي والذي كان قد مت اعتماده خالل الجتماع اخلام�س 
ملمثلي الدول الأع�شاء يف املجموعة على هام�س معر�س دبي 
للطريان يف نوفمر 2019 يهدف اإىل تعزيز تبادل املعارف 
العربية  ال��دول  بن  واملعلومات  والتجارب  الفنية  واخل��رات 

•• دبي-وام:

الأ�شا�شي  امل��ي��ث��اق  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  وق���ع���ت 
اأعمال  �شمن  وذل��ك  الف�شائي  للتعاون  العربية  للمجموعة 
احلوار العربي ال�شابع للتعاون الف�شائي العربي الذي عقد يف 

دبي بالتزامن مع املوؤمتر الدويل للمالحة الف�شائية.
للتعاون  ال��ع��رب��ي��ة  للمجموعة  الأ���ش��ا���ش��ي  امل��ي��ث��اق  ع��ل��ى  وق���ع 
الدكتور  �شعادة  العربية  م�شر  جلمهورية  ممثاًل  الف�شائي 
امل�شرية  الف�شاء  لوكالة  التنفيذي  الرئي�س  القو�شي  حممد 
للف�شاء  الإم����ارات  وك��ال��ة  ع��ام  مدير  القبي�شي  �شامل  و�شعادة 

وعدد من كبار امل�شوؤولن يف الوكالة.
ورحب �شعادة �شامل القبي�شي بتوقيع جمهورية م�شر العربية 

•• عوا�صم-وكاالت

فجر وزير الإعالم اللبناين جورج قرداحي اأزمة جديدة 
بن لبنان ودول اخلليج العربي، بعد ت�شريحاته الأخرية 
املتحاملة على دول حتالف دعم  اليمن  عن احل��رب يف 
ال�شرعية. ووفق �شحف عربية �شادرة اأم�س اخلمي�س، 
اأثارت ت�شريحات قرداحي زوبعة ردود حملية وعربية 
اأ�شوات يف  وا�شعة، ومطالبات بالعتذار، يف حن دعت 

بريوت اإىل تطويق الأزمة قبل تطورها.

قبل الوزارة
م�شادر  ����ش���ددت  الأو�شط”،  “ال�شرق  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف 
“املعاجلة  ���ش��رورة  على  ب��ريوت  يف  عربية  دبلوما�شية 
ال�شريعة، لهذه الأزمة ملنع تطور الأمور نحو الأ�شواأ”، 
بعد اأن حاول لبنان التن�شل منها وتاأكيد اأنها ل تعر 
قال  كما  اللبنانية،  الرئا�شة  اأو  احلكومة  موقف  ع��ن 

رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي.
م���وج���ة الحتجاج  ع��ق��ب  اأن�����ه  ال�����ش��ح��ي��ف��ة،  واأ����ش���اف���ت 
“رف�س الوزير قرداحي يف موؤمتر �شحايف اأم�س الأول 
ال�شتقالة اأو العتذار لدول اخلليج، الأمر الذي عقد 
تلك  م��ن  التن�شل  م��ن  اللبنانين  امل�شوؤولن  م�شاعي 
الت�شريحات واآثارها على العالقات اللبنانية اخلليجية 

ومع اليمن«. 
حكومة  قرداحي  و�شع  العتذار  اأو  الرتاجع  وبرف�شه 
اإنقاذ  ميقاتي يف الزاوية، ما دفعها للتحرك وحماولة 
ال�شرق  “علمت  ال�شحيفة  واأ�شافت  اإن��ق��اذه،  ميكن  ما 
لبنان  يف  ج��رت  امل�شتوى  عالية  ات�شالت  اأن  الأو���ش��ط، 
قادها رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي للملمة تداعيات 
املو�شوع، واأ�شارت م�شادر وزارية لبنانية اإىل اأن ميقاتي 
طرح مع الرئي�س مي�شال عون اإقالة الوزير قرداحي”، 
كان  قرداحي،  قاله  ما  اأن  رف�س، معتراً  الأخ��ري  لكن 

“قبل اأن يكون وزيراً«.

هل تظننا حمقى؟
�شو�شن  ق��ال��ت  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة،  “الوطن”  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف 
قرداحي،  ج��ورج  ت�شريحات  بعد  ال�شجة  اإن  ال�شاعر، 
حتتاج اأن “نقف عندها لبع�س نقاط ت�شتحق التعليق. 
اأن قرداحي ما عن وزي��راً لالإعالم يف احلكومة  اأولها 

•• وا�صنطن-وكاالت

املرحلة  ت���واج���ه  اأن  ب��ر���س  اأ���ش��و���ش��ي��ت��د  وك���ال���ة  ت��وق��ع��ت 
بعد  ال�شطرابات  م��ن  م��زي��داً  ال�����ش��ودان  يف  النتقالية 
اأكر من عامن من النتفا�شة ال�شعبية التي اأطاحت 

بالرئي�س ال�شابق عمر الب�شري.
واأت����ت اخل��ط��وة ب��ع��د اأ���ش��ه��ر م��ن ت�����ش��اع��د ال��ت��وت��ر بن 
اإىل  حم��ت��ج��ون  ون���زل  وامل��دن��ي��ة.  الع�شكرية  ال�شلطات 
الأمن  ق���وات  وردت  ب�”النقالب”،  ت��ن��دي��داً  ال�����ش��وارع 
مقتل  ع��ن  اأ�شفر  م��ا  املتظاهرين،  على  ال��ن��ار  ب��اإط��الق 
ع���دد م��ن��ه��م، الأم����ر ال���ذي ف��ت��ح ال��ب��اب اأم����ام م��زي��د من 
مليون   40 �شكانه  ت��ع��داد  يبلغ  بلد  يف  ال���ش��ط��راب��ات 

ن�شمة.
وح���ل اجل��ي�����س احل��ك��وم��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة عبداهلل 
يتقا�شم  كان  التي  الهيئة  ال�شيادي،  واملجل�س  حمدوك 
ف��ي��ه��ا ال��ع�����ش��ك��ري��ون وامل���دن���ي���ون ال�����ش��ل��ط��ة م��ن��ذ اأواخ����ر 

.2019
واأعلن الفريق اأول ركن عبد الفتاح الرهان اأن القوات 
اإج��راء نتخابات يف  امل�شلحة �شتت�شلم ال�شلطة اإىل حن 
واأ�شار  الطوارئ،  واأعلن حالة   .2023 يوليو )مت��وز( 
حتى  البالد  �شتدير  التكنوقراط  من  حكومة  اأن  اإىل 
الن��ت��خ��اب��ات. واأت���ى الإع����الن بعد ���ش��اع��ات م��ن اعتقال 

اجلي�س حمدوك وم�شوؤولن اآخرين بارزين.
ون���ددت ال��ولي��ات املتحدة والحت���اد الأوروب����ي، والأمم 
املتحدة بالقرار، لكن يبقى هذا التنديد رهن ال�شغوط 
التي �شت�شتخدمها هذه اجلهات على اجلي�س ال�شوداين، 
ال��دول��ي��ة لتتعامل مع  امل�����ش��اع��دات  اإىل  ب��الد حت��ت��اج  يف 

اأزمتها القت�شادية.

ب��ط��ري��ق��ة حملت  م�����ش��اع��د  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن  “الأمري 
الطرافة والذكاء معاً، فقال له �شرحت باأنك مل تق�شد 

الإ�شاءة لل�شعودية والإمارات، 1 هل تظننا حمقى؟
2 هل اأنت اأحمق؟ 3 هل ت�شدق اأنك وزير؟ 4 هل تعتقد 
اأو  ال�شاحية،  بجمهور  ال�شتعانة  باإمكانك  ذك��ي؟  اأن��ك 
جوابك  بانتظار  احل���ر،  ال��ت��ي��ار  م��ن  ب�شديق  الت�����ش��ال 

النهائي«.

ل يقدم و ل يوؤخر
اأما يف �شحيفة عكاظ ال�شعودية فقال خالد ال�شليمان، 
بلد مثل  �شوى يف  وزي���راً  ي�شبح  ق��رداح��ي ل  “مثل  اإن 
لبنان حيث ي�شتطيع القتلة، والإرهابيون، واملجرمون، 
اأن  والطائفيون،  واملتطرفون،  واخل��ون��ة،  والل�شو�س، 
وروؤ�شاء جمهورية، وحكومة، وجمل�س  وزراء،  ي�شريوا 

نواب، واأع�شاء برملان، وقادة اأحزاب«.
بحرب  قرداحي  راأي  يهم  ل  “الآن  ال�شليمان  واأ���ش��اف 
اأ�شبابها  يجهل  اأن  من  اأذك��ى  اأن��ه  الوا�شح  فمن  اليمن 
راأي  ع��ن  يعر  ه��و  لذلك  فيها،  احل��وث��ي  دور  وحقيقة 
ول  يقدم  ل  لكنه  دقيقة،  �شخ�شية  حل�شابات  يخ�شع 

اللبنانية اجلديدة التي �شكلها الرئي�س ميقاتي اإل لأنه 
اإنه  يف لقاء تلفزيوين �شابق، قال عن  ح�شن ن�شراهلل، 
اأهم �شخ�شية يف  روحه ودمه واأن��ه يراه بطاًل واختاره 
الوطن العربي، دون هذا املوقف ل ميكن اأن مير ا�شمه 
باملوافقة  اإل  اأ���ش��م��اوؤه��ا  ُت��َق��َر  اأن  ميكن  ل  حكومة  م��ن 
اإل  واح��د  �شهر  اإل  تعيينه  الإي��ران��ي��ة! ومل مي�ِس على 
اأ�شاًل  املت�شدعة  العالقة  اأزم��ة جديدة يف  اأح��دث  وقد 

بن ال�شعودية ولبنان«.
واأ�شافت ال�شاعر “دعك من اأن احلوثين انقلبوا على 
يق�شفون  احل��وث��ي��ن  اأن  م��ن  دع���ك  منتخبة،  ح��ك��وم��ة 
جتنيدهم  م��ن  دع��ك  �شعبهم،  ويقتلون  اليمنية  امل��دن 
لالأطفال، دعك من زرعهم الألغام، دعك من اإعدامهم 
التي متتنع عن  لالأطفال، دعك من ح�شارهم للمدن 
الر�شوخ لهم وحتا�شرهم ومتنع عنهم الدواء والغذاء، 
�شاعتها  لأن  ال��ق��رداح��ي  ي�شمعه  ول  ي���راه  ل  ذل��ك  ك��ل 
ال��ذي ير�شل م�شت�شاريه  �شيغ�شب بطله وروح��ه ودم��ه 
وحماربيه مل�شاعدة احلوثي على قتل �شعبه مثلما يقتل 

“روحه ودمه” اللبنانين وال�شورين معاً«.
واأردف����ت ال�����ش��اع��ر، اأن اأف�����ش��ل على ق��رداح��ي، ك��ان من 

2019. لكن انت�شارها كان جزئياً، ب�شبب العجز عن 
اإخراج الع�شكرين من ال�شلطة.

لكن  بال�شلطة،  اجلي�س  احتفظ  الب�شري،  اإزاح���ة  وف��ور 
امل��ح��ت��ج��ن م��ك��ث��وا يف ال�������ش���وارع م��ط��ال��ب��ن اجل����رنالت 

بت�شليم ال�شلطة للمدنين. 

ما  ال�����ش��ارع،  يف  ال�شغط  مبوا�شلة  املحتجون  ويتعهد 
ي��ث��ري اح��ت��م��ال ان�����دلع م��واج��ه��ات ج���دي���دة. واحلركة 
التي  املجموعات  م��ن  اخلليط  للدميقرطية،  امل��وؤي��دة 
وجماعات  �شيا�شية،  واأح���زاب���اً  عمالية،  ن��ق��اب��ات  ت�شم 
)ني�شان(  اأبريل  الب�شري يف  اإزاح��ة  �شبابية، متكنت من 

و�شكلوا  ت�شوية.  على  الع�شكريون  واف��ق  النهاية،  ويف 
املوؤلفة من �شباط ومدنين  الهيئة  ال�شيادي،  املجل�س 
وكان يفرت�س اأن تدير البالد حتى النتخابات. وعن 

املجل�س حمدوك رئي�شاً حلكومة املرحلة الإنتقالية.
اأم���ك���ن ال���ت���واف���ق ع��ل��ى تروؤ�س  ومب��ق��ت�����ش��ى ال��ت�����ش��وي��ة، 
تويل  ق��ب��ل  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  للمجل�س  ع�����ش��ك��ري��ن 
وكان  املجل�س  ال��ره��ان  وق��اد  لح��ق��اً.  رئا�شته  املدنين 
دقلو  حمدان  حممد  ال�شريع  الدعم  ق��وات  قائد  نائبه 
املعروف ب”حميدتي”. وكان يفرت�س اأن يتوىل مدين 
الثاين(  )ت�شرين  نوفمر  يف  ال�شيادي  املجل�س  رئا�شة 

املقبل حتى انتخابات 2023.
كانت الت�شوية كفيلة باإنهاء العزلة الدولية، التي كان 
يعانيها ال�شودان. و�شطبته الوليات املتحدة من لئحة 

الدول الداعمة لالإرهاب، بعد التطبيع مع اإ�شرائيل.
اإت��ف��اق��ات �شالم  اإىل  وت��و���ش��ل��ت احل��ك��وم��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة 
تقاتل  كانت  التي  املتمردة  املجموعات  من  الكثري  مع 
اخلرطوم يف ال�شنوات املا�شية. و�شمحت هذه التفاقات 
للم�شلحن بالعودة اإىل اخلرطوم، يف اإنتظار ا�شتيعابهم 

يف القوات امل�شلحة.
ويف الوقت الذي تراجعت حكومة حمدوك عن الكثري 
من القوانن املت�شددة، التي اأقرها الب�شري، ما نال ر�شا 
مع  للتعامل  ال�شعي  عليه  تعن  الغربية،  احل��ك��وم��ات 
اأ�شهر  منذ  تت�شاعد  التوترات  وكانت  م�شلول.  اقت�شاد 

بن موؤيدي الع�شكرين واحلكم املدين.
ال��ع�����ش��ك��ري، دعا  م���وؤي���دة للحكم  اح��ت��ج��اج��ات  وو���ش��ط 
الرهان مراراً اإىل حل حكومة حمدوك. وذهب اأخرياً 
ي�شلموا  لن  الع�شكرين  اإن  قال  ذلك، عندما  اأبعد من 

ال�شلطة اإل حلكومة منتخبة.

والتهدئة، مع ماذا يعني تعليق م�ضاركة ال�ضودان بالحتاد الإفريقي؟ للو�شاطة  مثل م�شر 
اإم��ك��ان��ي��ة اح��ت��واء امل��وق��ف على نحو 

يعيد الأمن وال�شتقرار لل�شودان«.
واأوج��د بيان رئي�س جمل�س ال�شيادة 
جديداً  و�شعاً  الرهان  الفتاح  عبد 
النتقالية،  ب��امل��رح��ل��ة  يتعلق  ف��ي��م��ا 
ل��ع��ل م��ن اأب����رز م��ع��امل��ه اإع����الن حالة 
ال�شيادية  جمل�شي  وح��ل  ال��ط��وارئ 
البنود يف  بع�س  وال���وزراء، وجتميد 
يف  اأم��ر  وه��ذا  الد�شتورية،  الوثيقة 
بخطورة  ان��ط��ب��اع��اً  يعطي  جممله 
ما يحدث، وفق حليمة، الذي يلفت 
اإىل اأن بيان الرهان اأ�شار لاللتزام 
جوبا  واتفاق  الد�شتورية  بالوثيقة 
بت�شكيل  اأي�������ش���اً  وال����ت����زام  ل��ل�����ش��الم 
كان يجب  التي  واملوؤ�ش�شات  الهياكل 
ت�شكل من قبل، يف موعد غايته  اأن 
نوفمر املقبل، مبا يف ذلك املجل�س 
هناك  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ري��ع��ي، 
ول��ي�����ش��ت حكومة  ك���ف���اءات  ح��ك��وم��ة 
فيها  يرعى  �شيا�شية،  حما�ش�شات 
واملناطق  ال�شوادين  ال�شعب  اأطياف 

وخالفه.

تداعيات  ج��راء  القلق  م��ن  حالة  يف 
بالبالد،  ال����ش���ت���ق���رار  ع�����دم  ح���ال���ة 
والو�شع الأمني وال�شيا�شي، م�شدداً 
ما  ع��ادة  الع�شوية  “تعليق  اأن  على 
ومتوقف  مرتبط  وهو  موؤقتاً  يكون 
البلد  ي�شهدها  ال��ت��ي  احل��ال��ة  ع��ل��ى 
وم����دى ال��ت��زام��ه وم���ا ي��رتت��ب على 
مت�شل،  ���ش��ي��اق  ويف  احل���ال���ة«.  ت��ل��ك 
امل�شري  املجل�س  رئي�س  نائب  يقول 
�شالح  ال�شفري  الإفريقية،  لل�شوؤون 
حليمة، يف ت�شريحات ملوقع “�شكاي 
اإن املواقف الإقليمية  نيوز عربية”، 
ال�شودان،  حتا�شر  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة 
جانب  م����ن  ال���ف���ع���ل  ردود  واأي���������ش����اً 
خا�شة  ال�شوداين  ال�شعب  قطاعات 
�شيا�شية،  اأح���زاب���اً  ال��ت��ي مت��ث��ل  ت��ل��ك 
توؤكد اأن “هناك قلقاً وا�شعاً ملا ميكن 
اأن يرتتب عليه الو�شع احلايل داخل 
ال�شودان”، مو�شحاً اأنه “رمبا يكون 
هناك تدخل من جانب دول اجلوار 

اإعالن  اأعقاب  يف  التجميد،  الحت��اد 
حكومة  اأول  ت�شكيل  ع��ن  اخل��رط��وم 
عمر  الرئي�س  بنظام  الإط��اح��ة  منذ 
ال��ب�����ش��ري. وُي���ن���ظ���ر ل���ق���رار الحت����اد 
ر�شالة  باعتباره  اجلديد  الإفريقي 
موؤكدة  وا���ش��ح��ة  رم���زي���ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ي�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  ل��رف�����س 
القانون  لأ����ش���ت���اذ  وط���ب���ق���اً  ال���ب���ل���د. 
الدويل فاإن تعليق الع�شوية ل يعني 
اأن ي�شحب الحتاد الإفريقي يده من 
امل�شهد اأو اأن يتخلى عن دوره امل�شاند 
ال�شودان  وا�شتقرار  لأم��ن  وال��داع��م 
ع�شويتها؛  تعليق  مت  دول���ة  اأي���ة  اأو 
بتمثيل  مرتبطة  الع�شوية  اأن  ذلك 
النظام ال�شيا�شي و�شغله مقعد بالده 
بواجبات  بالحتاد، ولي�شت مرتبطاً 

الحتاد ودوره ال�شيا�شي.
ال�����ش��ودان من  �شهده  م��ا  اإن  وي��ق��ول 
حادة  �شيا�شية  وت��وت��رات  ان�شقاقات 
اأ�شفرت عن التطورات الأخرية اأ�شهم 

وجود  اأو  الع�شوية،  تلك  ا�شتمرار 
داخلية  وتطورات  اأو�شاع  يف  الدولة 
ت��خ��ال��ف و���ش��ع��ه��ا ول مت��ك��ن��ه��ا من 
وظيفتها  اأو  ب���واج���ب���ات���ه���ا  ال���ق���ي���ام 
اإىل  م�����ش��رياً  املنظمة”،  يف  كع�شو 
يثري  ال���������ش����ودان  يف  “الو�شع  اأن 
بعد  �شيما  ل  وا�شعن،  وقلقاً  بلبلة 
اليومن  خالل  الأخ��رية  التطورات 
املا�شين، وتغري ال�شلطة التي تدير 
امل�شهد بهذا ال�شكل بالبالد، ومن ثم 

جاء قرار التعليق«.
الحت���اد  اأع��ل��ن   2019 ي��ون��ي��و  ويف 
ع�شوية  ت��ع��ل��ي��ق  ع����ن  الإف����ري����ق����ي 
الحتاد،  اأن�شطة  جميع  يف  ال�شودان 
العنف،  باأعمال  ت�شاعد  بعد  وذل��ك 
وره�������ن الحت��������اد ع�������ودة ال�������ش���ودان 
ان��ت��ق��ايل يقوده  ب�����ت�����ش��ك��ي��ل جم��ل�����س 
اأ�����ش����ه����ر من   3 وب����ع����د  م����دن����ي����ون. 
الأ�شبوع  يف  وحت����دي����داً  ال��ت��ج��م��ي��د، 
األغى   2019 �شبتمر  م��ن  الأول 

م��ف��و���ش��ي��ة الحت�������اد، م��و���ش��ى فكي 
حممد، قد دعا يف بيان، اإىل اإطالق 
�شراح القادة ال�شيا�شين يف ال�شودان 
الإن�����ش��ان، م�شدداً  واح����رتام ح��ق��وق 
على اأهمية “ا�شتئناف املحادثات بن 
للحكومة  امل���دين  واجل��ن��اح  اجلي�س 
النتقالية يف اإطار الإعالن ال�شيا�شي 
واملر�شوم الد�شتوري«. وي�شرح اأ�شتاذ 
القانون الدويل اإبراهيم اأحمد ملوقع 
تداعيات  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي 
لع�شوية  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد  تعليق 
الحت���اد من  اأن  ال�����ش��ودان، مو�شحاً 
وي�شم  الإقليمية  الدولية  املنظمات 
ال�����دول الإف��ري��ق��ي��ة ك��اأع�����ش��اء فيه، 
الع�شوية”  “تعليق  م�شاألة  وت��اأت��ي 
الو�شع  م���ث���ل  ب��ع��ي��ن��ه��ا،  ح������الت  يف 
اأن  اإىل  وي�شري  ال�شودان.  احلايل يف 
اإخالل  عند  يتم  الع�شوية  “تعليق 
اأي من الدول باملنظمة با�شرتاطات 
اإمكانية  على  ي��وؤث��ر  مب��ا  الع�شوية، 

•• عوا�صم-وكاالت

التي  ال���ف���ا����ش���ل���ة  ال����ت����ط����ورات  ب���ع���د 
اليومن  ال�����ش��ودان خ���الل  ���ش��ه��ده��ا 
األقاه  ال��ذي  البيان  وبعد  املا�شين، 
النتقايل،  ال�شيادة  جمل�س  رئي�س 
حل  مت�شمناً  الرهان،  الفتاح  عبد 
وفر�س  وال���وزراء  ال�شيادة  جمل�شي 
البالد،  اأن���ح���اء  ال���ط���وارئ يف  ح��ال��ة 
دخل الحتاد الإفريقي على اخلط، 

معلناً رف�شه لتلك الإجراءات.
الإفريقي  الحت��اد  اأعلن  والأرب��ع��اء، 
يف بيان اأنه عّلق م�شاركة ال�شودان يف 
جميع الأن�شطة حتى عودة ال�شلطة 

التي يقودها املدنيون. 
“ب�شدة  ب����ي����ان  يف  الحت��������اد  ودان 
���ش��ي��ط��رة اجل��ي�����س ال�������ش���وداين على 
النتقالية  احلكومة  وح��ّل  ال�شلطة 
ورف�س ب�شكل كامل تغيري احلكومة 
غري الد�شتوري” الذي اعتره اأمراً 
للقيم  و”اإهانة  مقبول”  “غري 
الدميقراطية  وامل��ع��اي��ري  امل�شرتكة 
ل��الحت��اد الإف��ري��ق��ي«. وك���ان رئي�س 
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يد جمموعة من املحتجن الغا�شبن الذين قاموا بتخريب معبد 
هندو�شي ونهبه.

اإله  مت��ث��ال  رك��ب��ة  على  و�شعه  يتم  ل��ق��راآن  فيديو  لقطات  واأ���ش��ع��ل��ت 
بنغالد�س،  يف  للهندو�س  املناه�شة  ال�شغب  اأعمال  �شرارة  هندو�شي 

والتي �شرعان ما امتدت اإىل 12 منطقة من البالد.
واأعربت الهند عن قلقها حيال ال�شطرابات يف ولية تريبورا التي 
بداأت على هام�س جتمع حا�شد ملئات من اأتباع جماعة “في�شوا هندو 

باري�شاد” اليمينية.
متاجر  نهبت  كما  للتخريب  الأق���ل  على  م�شاجد  اأرب��ع��ة  وتعر�شت 
ومنازل عدة ميلكها م�شلمون يف الولية التي يحكمها حزب بهاراتيا 

جاناتا القومي بزعامة رئي�س الوزراء ناريندرا مودي.

 •• نيودلهي-اأ ف ب

عززت قوات الأمن الهندية احلرا�شة على امل�شاجد يف ولية تريبورا 
يف �شمال �شرق البالد عقب �شن جماعات ميينية هجمات انتقامية 
لها  يتعر�س  التي  العنف  اأع��م��ال  على  رد  يف  اإ�شالمية  اأه���داف  على 

الهندو�س يف بنغالد�س.
املناطق  يف  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة  من  لأك��ر  التجمع  ال�شلطات  وحظرت 
ت��وت��را، يف حن ح��ذرت ال�شرطة من  ال��ولي��ة الأك��ر  ال�شمالية من 
“ر�شائل ا�شتفزازية” يتم ن�شرها على و�شائل التوا�شل الجتماعي.

بنغالد�س  م��ع  كيلومرتا   850 ب��ط��ول  ح���دودا  ت��ري��ب��ورا  وت��ت�����ش��ارك 
على  ال�شهر  ه��ذا  اأ�شخا�س  �شبعة  ُقتل  حيث  امل�شلمة،  الغالبية  ذات 

اأخطارا  تثريان  ال�شينية،  احلكومة  جانب  من  واإدارت��ه��ا  تيليكوم  ت�شاينا 
كبرية على الأمن القومي واإنفاذ القانون«.

“تعميما ملفهوم الأمن القومي  لكّن بكن رف�شت هذه اخلطوة باعتبارها 
اأ�شا�س  دون  �شينية  ل�شركة  خبيثا  وقمعا  الوطنية  القوة  ا�شتخدام  واإ�شاءة 
من احلقائق«. وقالت الناطقة با�شم وزارة التجارة �شو يوتينغ يف ت�شريح 
�شديدة”  “قدم احتجاجات  ال�شيني  والتجارة  اإن فريق القت�شاد  �شحايف 

اإىل الوليات املتحدة واأن بكن اأعربت عن قلقها ال�شديد ب�شاأن ما حدث.
الدولة  رئي�س جمل�س  نائب  اإج���راء  م��ن  �شاعات  بعد  الإع���الن  ه��ذا  وج��اء 
ال�شيني ليو هي ووزيرة اخلزانة المريكية جانيت يلن مناق�شات جتارية 
و�شادقة  “براغماتية  باأنها  بكن  و�شفتها  الفيديو  بتقنية  مكاملة  ع��ر 

وبناءة«.

•• بكني-اأ ف ب

اعترت بكن اأم�س اخلمي�س اأن حظر الوليات املتحدة “ت�شاينا تيليكوم” 
�شينية”  ل�شركة  خبيث  “قمع  القومي  ب��الأم��ن  تتعلق  لأ�شباب  البالد  يف 

حمذرة من اأنه �شيلحق �شررا بالعالقات بن البلدين.
وتت�شاعد التوترات بن اأكر اقت�شادين يف العامل على عدد من اجلبهات 

مبا فيها التجارة وحقوق الإن�شان وق�شية تايوان ووباء كوفيد-19.
ويف وقت �شابق من الأ�شبوع اجلاري، اأمرت وا�شنطن �شركة “ت�شاينا تيليكوم 
20 عاما  60 يوما، منهية قرابة  بوقف خدماتها يف غ�شون  اأمرييكاز” 
من العمليات يف البالد، ما اأدى اإىل خلق �شغط اإ�شايف على العالقات بن 
“ملكية �شركة  اإن  القوتن. وقالت جلنة الت�شالت الفدرالية الأمريكية 

ال�ضني تنتقد حظر الوليات املتحدة »ت�ضاينا تيليكوم«  تخريب م�ضجد يف الهند احتجاجا على العنف �ضد الهندو�س 

•• وا�صنطن-وكاالت

للكاتب ال�شيا�شي يف �شبكة بلومبريغ، 
مغايرة  ن���ظ���ر  وج���ه���ة  يل  ج���ول���ي���ان 
الغايات  ع��ن  ال�����ش��ائ��دة  للتحليالت 
الرو�شية من بناء خط نورد �شرتمي 
اأملانيا،  اإىل  ال��رو���ش��ي  ال��غ��از  لنقل   2
الوليات  يف  بامل�شروع  الت�شهري  بعد 
املتحدة واأجزاء من اأوروبا، واعتباره 
الغاز  م�������ش���رتي  لإي����ق����اع  خم���ط���ط���اً 
الأوروب���ي���ن يف ال��ف��خ ال��رو���ش��ي. لكن 

الواقع مغاير، ح�شب يل.
ي�شري الكاتب اإىل اأن نورد �شرتمي 2 
لي�س �شوى الرابط الأخري يف م�شروع 
ال�شادرات  لتحويل  عاماً   30 عمره 
بعيداً  وال��غ��از  النفط  م��ن  ال��رو���ش��ي��ة 
م��ن ط��رق ال��رتان��زي��ت ع��ر اجلريان 

ال�شوفيات ال�شابقن.
متاماً  منطقي  الأم����ر  اأن  وي�����ش��ي��ف 
على من  واأن  ال��رو���ش��ي،  املنظور  م��ن 
عن  الكندين  ���ش��وؤال  ذل���ك،  يعار�س 
م�شروع كي�شتون اأك�س األ، الذي األغته 

اإدارة بايدن.
يف  ال�شوفياتي  الحت���اد  ان��ه��ي��ار  منذ 
م�شكلة  رو����ش���ي���ا  واج���ه���ت   ،1991
العتماد على خطوط الأنابيب التي 
م�شتقلة،  فجاأة  اأ�شبحت  دوًل،  تعر 
لنقل جميع  ودية،  بال�شرورة  ولي�س 
والغاز  النفط  من  تقريباً  �شادراتها 

اإىل الأ�شواق الدولية.
حتى  رو�����ش����ي����ا  ب�����اإم�����ك�����ان  ي����ك����ن  مل 
ميناء  اإىل  اخل��������ام  ال����ن����ف����ط  ن����ق����ل 
الأ�شود،  البحر  على  نوفورو�شيي�شك 
كان  بينما  اأوكرانيا،  دون �شخه عر 
منفذها الأ�شا�شي على بحر البلطيق، 

•• وا�صنطن-وكاالت

ي��ل��ت��ق��ي ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي، جو 
ب��اي��دن ال��ي��وم اجلمعة  م��ع نظريه 
الفرن�شي، مانويل ماكرون، يف اأول 
�شديد  دبلوما�شي  توتر  بعد  لقاء 
ل�شفقة  باري�س  خ�شارة  ج��راء  من 
غوا�شات مع اأ�شرتاليا بعد حتالف 

اأمني مع وا�شنطن.
بايدن  اأن  الأب��ي�����س  البيت  واأع��ل��ن 
�شيلتقي نظريه الفرن�شي اإميانويل 
م��اك��رون ال��ي��وم اجل��م��ع��ة  يف روما 
يف  الع�شرين  جمموعة  قمة  قبيل 

اإيطاليا املقررة ال�شبت املقبل.
وا�شنطن  ت�شعى  فيما  ياأتي  اللقاء 
جاهدًة لتدوير الزوايا بعد التوتر 

الغاز  يف لتفيا. وك��ان على ���ش��ادرات 
الرو�شي اإىل اأوروبا الغربية اأن متر يف 
اأك��ر من اجلمهوريات  اأو  جمهورية 
بيالرو�شيا،  ال�شابقة،  ال�شوفياتية 

واأوكرانيا، ومولدوفا.
ال�شادرات  تلك  على  ك��ان  ذل��ك،  بعد 
فلك  يف  ���ش��اب��ق��اً  دارت  ب����دول  امل�����رور 
وت�شيكيا،  ب��ول��ون��ي��ا،  م��ث��ل  الحت������اد، 
وبلغاريا.  وروم���ان���ي���ا،  و���ش��ل��وف��اك��ي��ا، 
كانت عالقات مو�شكو مع جميع تلك 
الدول ل تتغري لالأف�شل من وجهة 

النظر الرو�شية.
م�شاريع  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م��و���ش��ك��و  ب�������داأت 
الرتانزيت  على  اعتمادها  لتخفيف 

فرن�شا  م��ع  ال�شديد  الدبلوما�شي 
ب�شبب �شراكة ا�شرتاتيجية اأعلنتها 
وبريطانيا  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
كانبريا  ف�شخ  اإىل  اأدت  واأ�شرتاليا 

عقد �شراء غوا�شات فرن�شية.
بالرئي�شن  الأزم������������ة  ودف�����ع�����ت 
اإجراء  اإىل  والفرن�شي  الأم��ريك��ي 
حم���ادث���ت���ن ع���ر ال���ه���ات���ف خالل 
الأ�شابيع الأخرية، وموؤخرا، ك�شف 
اأن  م�������ش���وؤول يف ق�����ش��ر الإل���ي���زي���ه 
اأ�شرتاليا  ل��دى  الفرن�شي  ال�شفري 
موعد  يف  كانبريا  اإىل  يعود  �شوف 
بعد.وا�شتدعت  حت��دي��ده  ي��ت��م  مل 
وا�شنطن  م���ن  ���ش��ف��ريي��ه��ا  ف��رن�����ش��ا 
املا�شي،  ال�شهر  منت�شف  وكانبريا 
اتفاقا  اأ���ش��رتال��ي��ا  اأب���رم���ت  ب��ع��دم��ا 
وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ع 
)حت����ال����ف اأوك������و�������س(، ت�����ش��ب��ب يف 
مليار   40 قيمتها  �شفقة  اإل��غ��اء 
فرن�شية  غ��وا���ش��ات  ل�����ش��راء  دولر 

الت�شميم.
الفرن�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وك���ان 
ج���ان اإي����ف ل���ودري���ان و���ش��ف قرار 
قيمتها  ���ش��ف��ق��ة  اإل���غ���اء  اأ���ش��رتال��ي��ا 
جمموعة  م���ع  دولر  م��ل��ي��ار   40

وال�شرتاتيجي.
ت�شريحات  يف  ف��ه��م��ي،  واأ�����ش����اف 
اأن  عربية”،  ن����ي����وز  ل�”�شكاي 
ولكنها  خ�����ش��ائ��ر  ح��ق��ق��ت  “فرن�شا 
اأ�شواق  اأن تعوذ ذلك يف  ا�شتطاعت 
ر�شالة  هناك  �شيكون  فيما  بديلة، 
لالأمريكين باأن التحالف �شيوؤثر 
الأوروبي  الأم��ن��ي  ال�شتقرار  على 
وعلى جممل العالقات الأمريكية 

الأوروبية«.

ملفات رئي�سية  3
العالقات  اأ����ش���ت���اذ  ق�����ال  ب��������دوره، 
ال��دول��ي��ة ج��ه��اد ع���ودة اإن ه��ن��اك 3 
لقاء  ط��اول��ة  على  رئي�شية  ملفات 
ب���اي���دن وم���اك���رون ب��ع��د م���ا و�شف 
من  العالقات”  ب�”تريد �شخونة 

جراء اأزمة الغوا�شات.
ت�شريحات  يف  ع�������ودة،  واأ������ش�����اف 
اللقاء  اأن  عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي 
تعزيز  ح���ول  م��ب��اح��ث��ات  �شي�شمل 
الأطل�شي  امل��ح��ي��ط  ع��ر  ال��ع��الق��ة 
و���ش��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا خ��ا���ش��ة م��ا بعد 
مواجهة  وك����ذل����ك  “اأوكو�س”، 
املتزايد  ال�شيني  الرو�شي  النفوذ 

ال�شابقة  ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة  ال������دول  يف 
الهيدروكربونية،  ���ش��ادرات��ه��ا  لنقل 
لت�شدير  ج���دي���دة  حم���ط���ات  وب���ن���ت 
البلطيق،  بحر  �شاحل  على  النفط 
برميور�شك،  اإح���داه���ا،  اإجن����از  وب��ع��د 
ت���وق���ف���ت ال�����������ش�����ادرات ع����ر م���وان���ئ 
لت��ف��ي��ا، ول��ي��ت��وان��ي��ا، وب��ول��ون��ي��ا. ويف 
جميع  رو�شيا  اأر�شلت  املطاف،  نهاية 
���ش��ح��ن��ات��ه��ا ال��ن��ف��ط��ي��ة امل���ت���زاي���دة اإىل 

اخلارج عر املوانئ الرو�شية.
وي�شيف يل اأن الأمر نف�شه حدث يف 
اجلنوب، مع توقف تدفق خام النفط 
الأوكرانيتن  اأودي�شا، وبيفدين  عر 

يف نهاية 2010.

ن��ق��ل ال��غ��از م��ن ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان، عر 
الهند.  اإىل  وباكت�شان  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
دامت النقا�شات 25 عاماً، لكن يبدو 
اأن بناءها اأقل اليوم مما كان عليه يف 

.1996
كي�شتون  اأن���اب���ي���ب  خ���ط  م�����ش��ري  اإن 
األ ل��ن��ق��ل اخل����ام ال��ك��ن��دي اإىل  اأك�����س 
امل�������ش���ايف وحم����ط����ات ال���ت�������ش���دي���ر يف 
يكون  اأن  ي��ج��ب  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 
حتذيراً جلميع الذين يعتمدون على 
الرتانزيت يف دول جارة للو�شول اإىل 

الأ�شواق.
التي  ال����رتان����زي����ت  اأن���اب���ي���ب  وح���ت���ى 
اأ�شحابها  تخدم  مل  وازده���رت  جن��ت 
لذلك.  خ��ط��ط��وا  ك��م��ا  احل��ق��ي��ق��ي��ن 
باعتبارها  نفوذها  رو�شيا  ا�شتخدمت 
الهياكل  ل��ت��غ��ي��ري  ت���ران���زي���ت  دول������ة 
اأنابيب  خل��ط  وال�شريبية  الإداري����ة 
مل�شلحتها.  ال��ك��ازاخ��ي  ���ش��ي  ب��ي  ���ش��ي 
وف���ع���ل���ت ت���رك���ي���ا الأم��������ر ن��ف�����ش��ه مع 
اأن��اب��ي��ب النفط وال��غ��از من  خ��ط��وط 
ر�شوم  فانتزعت  واأذربيجان،  العراق 
ترانزيت اأعلى و�شيطرة اأكر عليها. 
من غري املفاجئ اإذاً اأن ت�شعى رو�شيا 
اإن���ه���اء اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى رواب����ط  اإىل 

م�شابهة.
غ���ازب���روم  ل�����ش��رك��ة  اأن  يل  وي���و����ش���ح 
الرو�شية عقداً يلزمها ب�شحن غازها 
عر اأوكرانيا حتى 2024. و�شيزيل 
نورد �شرتمي 2، قريباً تدفقات الغاز 
عر بيالرو�شيا، وبولونيا، واأوكرانيا 
م��ن��ه��ي��اً اع��ت��م��اد رو���ش��ي��ا ع��ل��ى ال���دول 
كانت  اأوال��ت��ي  ال�شابقة،  ال�شوفياتية 
تدور يف فلكه لنقل النفط والغاز اإىل 

الأ�شواق الغربية.

مع  م�شابهة  عملية  رو���ش��ي��ا  اأط��ل��ق��ت 
�شخمة  اأنابيب  خطوط  بنت  ال��غ��از. 
اأوًل  امل�شتهلكن،  بكبار  رو�شيا  لربط 

تركيا، وثانياً اأملانيا.
�شرتمي  بلو  اأنابيب  خطوط  قل�شت 
رو�شيا  اعتماد  الأ���ش��ود،  البحر  حتت 
لنقل  اأوكرانيا  عر  الرتانزيت  على 
نورد  قل�س  بينما  تركيا،  اإىل  ال��غ��از 
وبولونيا،  بيالرو�شيا،  اأدوار  �شرتمي 
اأملانيا  اإىل  ال��رو���ش��ي  ال��غ��از  ت�شليم  يف 
اأوروبا.  اآخرين يف غرب  وم�شتهلكن 
اأعقب تلك امل�شارات لحقاً بناء تورك 
اإن   .2 نورد �شرتمي  واليوم  �شرتمي، 
تفاجئ  اأن  ي��ج��ب  ل  رو���ش��ي��ا  �شيا�شة 

اأحداً، فهي غري فريدة من نوعها.
تابع يل، اأن تاريخ اأنابيب الرتانزيت 
لي�س م�شرقاً. ت�شمل لئحة الأنابيب 
ال��ت��ي ت��وق��ف��ت ع���ن ال��ع��م��ل، خطوط 
اإيب�شا التي نقلت النفط من احلقول 
اخلطوط  اإىل  اجلنوبية،  العراقية 
ال�شعودية،  يف  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��رق��ي��ة 
نقل  ال��ذي  اململكة  تابالين يف  وخط 

اخلام اإىل �شواحل لبنان.
وث����م����ة خ����ط����وط اأخ��������رى اق���رتح���ت 
ب��ن��اوؤه��ا جزئياً  وُخ��ط��ط ل��ه��ا وح��ت��ى 
نهاية  يف  خ���ردة  ك��وم��ة  اإىل  لتتحول 

املطاف.
ب���ن���اء خ���ط���وط تابي  ال���ن���ي���ة،  ك���ان���ت 

نافال الفرن�شية لبناء اأ�شطول من 
الغوا�شات التقليدية، باأنه “طعنة 

يف الظهر«.
وياأتي توتر العالقات بن اأ�شرتاليا 
وفرن�شا يف الوقت الذي ت�شعى فيه 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا اإىل 

ط�����������ارق ف����ه����م����ي اإن�����������ه ����ش���ي���ك���ون 
ه���ن���اك ح���ر����س ع��ل��ى ال��ق��ف��ز على 
الأمريكية  الفرن�شية  امل�����ش��ك��الت 
لتقريب  حم��اول��ة  هناك  و�شيكون 
�شتبقى  ل���ك���ن  ال���ن���ظ���ر  وج�����ه�����ات 
القت�شادي  اإط���اره���ا  يف  امل�����ش��ك��ل��ة 

اآ�شيا  اإ�شايف يف  احل�شول على دعم 
وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ و���ش��ط خماوف 

من تنامي نفوذ ال�شن.
اأمريكيون  م�������ش���وؤول���ون  وي�����ش��ع��ى 
اإىل جم���اري���ه���ا مع  امل���ي���اه  لإع�������ادة 
اخلارجية  وزي���ر  زار  حيث  فرن�شا 

الأمريكي، اأنتوين بلينكن، باري�س 
يف وق�����ت ����ش���اب���ق ال�����ش��ه��ر احل����ايل 

واأجرى لقاء ثنائياً مع ماكرون.

تقريب وجهات النظر
ال��ع��الق��ات الدولية  اأ���ش��ت��اذ  وي��ق��ول 

•• تبلي�صي-اأ ف ب

نظم احل���زب احل��اك��م وامل��ع��ار���ش��ة يف 
ج��ورج��ي��ا اح��ت��ج��اج��ات م��ن��اف�����ش��ة يف 
ال���واق���ع���ة يف منطقة  ال���دول���ة  ه����ذه 
جنوب القوقاز اأم�س الأول الأربعاء، 
النتخابات  م���ن  ق��ل��ي��ل��ة  اأي�����ام  ق��ب��ل 
البلدية التي �شتجرى عقب توقيف 
الرئي�س ال�شابق واملعار�س الرئي�شي 
ميخائيل  احل����ال����ي����ة  ل���ل�������ش���ل���ط���ات 

�شاكا�شفيلي.
وجتّمع ع�شرات الآلف من منا�شري 
بح�شب  اجلورجي”،  “احللم  حزب 
و�شط  بر�س،  فران�س  لوكالة  تعداد 
الأربعاء  م�شاء  تبلي�شي  العا�شمة 
التي  ال�شيا�شية  الأزم�����ة  خ�شم  يف 
املتنازع  الفوز  منذ  بالبالد  تع�شف 
النتخابات  ن��ه��اي��ة  ل��ل��ح��زب  ع��ل��ي��ه 
العام  ن��ظ��م��ت يف  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 

.2020
“بريفيلي تي يف”  وبح�شب حمطة 

امل�شتقلة، اأجر املوظفون الر�شميون 
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف الح��ت��ج��اج حتت 
طائلة فقدان وظائفهم، فيما ُجلب 
اآخ��رون باحلافالت من  متظاهرون 
مناطق خمتلفة. ودعا رئي�س الوزراء 
غاريبا�شفيلي  اإي��راك��ل��ي  اجل��ورج��ي 
اإىل  مواطنيه  الحتجاج  هذا  خالل 
وا�شفا  احل��اك��م،  للحزب  الت�شويت 

وهي  املتحدة”،  الوطنية  “احلركة 
البالد،  يف  الرئي�شي  املعار�شة  حزب 
“قوة  ب��اأن��ه��ا  �شاكا�شفيلي،  ب��زع��ام��ة 

معادية للوطن«.
“احلركة  ن���ظ���م���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
احتجاجا  للمعار�شة”  ال��وط��ن��ي��ة 
يف  اأن���������ش����اره����ا  م����ن  الآلف  ج���م���ع 

زوغديدي يف غرب البالد.

حالة تاأهب ق�ضوى يف ال�ضني 
ملكافحة عودة كوفيد-19 

•• بكني-رويرتز

ت�شديد قيود مكافحة  ال�شن  �شرق  �شمال  م��دن ح��دودي��ة يف  ب�شع  ب��داأت   
الأماكن  يف  والتجمعات  ال�شفر  على  ق��ي��ودا  فر�شت  حيث  كوفيد-19، 
اأ�شاب  تف�شيا  البالد  تكافح  بينما  املراقبة  ت�شديد  بع�شها  واأعلن  العامة، 

ال�شمال ب�شكل اأ�شا�شي.
واأظهرت بيانات ر�شمية اأم�س اخلمي�س اأن ال�شن �شجلت 23 اإ�شابة حملية 
اأم�س الأول، انخفا�شا من 50 يف اليوم ال�شابق، لي�شل اإجمايل الإ�شابات 

منذ بدء التف�شي احلايل يف 17 اأكتوبر ت�شرين الأول اإىل 270.
ورغم اأن العدد �شئيل باملقارنة معه خارج ال�شن، اإل اأن النت�شار لأكر من 
اإقليمية وال�شيا�شة امل�شددة املطبقة دفعت امل�شوؤولن املحلين  12 منطقة 
اأخ��رى على قطاع اخل��دم��ات مبا  القيود، وه��و ما �شغط م��رة  اإىل ت�شديد 
من  يعاين  ال��ذي  القت�شاد  يف  الأغ��ذي��ة  ت��وري��د  و�شركات  ال�شياحة  ي�شمل 
لرو�شيا،  واملتاخم  البالد  �شرق  ب�شمال  هيلونغجيانغ  اإقليم  ويف  التباطوؤ. 
ر�شدت مدينة خيخه حالة اإ�شابة حملية موؤكدة ف�شال عن ثالث حالت 
مل تظهر عليها الأعرا�س، والتي ل تعترها ال�شن اإ�شابات موؤكدة، يف 27 

اأكتوبر ت�شرين الأول.
الت�شنيع  اأن�شطة  تعليق  ن�شمة  مليون   1.3 ي�شكنها  التي  املدينة  وطلبت 

وعمليات ال�شركات يف املناطق احل�شرية، با�شتثناء الأعمال احليوية.
املغادرة،  احل�شرية  املناطق  تلك  يف  وامل��رك��ب��ات  ال�شكان  على  حظرت  كما 
وعلقت الدخول اإليها لأ�شباب غري �شرورية كما اأوقفت خدمات احلافالت 

و�شيارات الأجرة.

الهندي  امل��ح��ي��ط��ن  م��ن��ط��ق��ة  يف 
والهادي.

عدة  �شي�شمل  ال��ث��ال��ث  امل��ل��ف  اأم����ا 
نقاط بينها الأو�شاع يف اأفغان�شتان 
وخا�شة  اإف���ري���ق���ي���ا  وم�����ش��ت��ج��دات 
ترغب  حيث  وال�شحراء،  ال�شاحل 
الأمريكي  الدعم  تعزيز  فرن�شا يف 
التي  الإره����اب  مكافحة  لعمليات 

تقودها الدول الأوروبية هناك.
واأ�شار اإىل اأن النتخابات الفرن�شية 
اق���رتب���ت و���ش��ي�����ش��ع��ى م���اك���رون اإىل 
اح�����ت�����واء الأزم���������ة م����ع ال����ولي����ات 
مكت�شبات  على  واحل�شول  املتحدة 
�شعبيته  زي��ادة  ت�شهم يف  اقت�شادية 
�شواء عر دعم اأمريكي يف ال�شاحل 

وال�شحراء اأو يف ملفات اأخرى.

عمره 30 عامًا... ما هدف رو�ضيا من نورد �ضرتمي2؟

بايدن وماكرون و3 ملفات �ضاخنة.. اأول لقاء بعد »طعنة الظهر«

هكذا تعيد قوى الطبيعة ت�ضكيل ال�ضرق الأو�ضط اجلديد تظاهرات موؤيدة ومعار�ضة للحزب احلاكم يف جورجيا 
•• وا�صنطن-وكاالت

اأو�شط  �شرق  النتقال من  ب�شدد  العامل  اإن  فريدمان  توما�س  قال 
�شكلته القوى العظمى، اإىل �شرق اأو�شط ت�شكله قوى الطبيعة، وهو 
البيئية  املرونة  بناء  على  الرتكيز  زي��ادة  اإىل  الزعماء  �شي�شطر  ما 
القريبن  الأع����داء  مب��ق��اوم��ة  اكت�شابها  ب��دل  ال�شرعية،  لكت�شاب 
اأن  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  يف  فريدمان  وكتب  والبعيدين. 
بدايتها،  ت��زال يف  ل  املرونة،  اإىل  املقاومة  النوعية من  النقلة  هذه 
بال�شكان،  اكتظاظاً  واأك��ر  ح��رارة،  اأ�شد  ت�شبح  املنطقة  ب��داأت  حيث 

ومتعط�شة للمياه لدرجة متنعها من احلفاظ على جودة احلياة.
ال�شرق  “يف  فريدمان:  قال  املنطقة،  ت�شكيل  الطبيعة يف  دور  وعن 
اأو  لبع�شهم  مقاومتهم  خالل  من  القادة  على  ُيحكم  لن  الأو�شط، 
يبنونها  التي  امل��رون��ة  خ��الل  م��ن  ب��ل  العظمى،  ال��ق��وى  مواجهتهم 
ل�شعوبهم ودولهم يف زمٍن يتخل�س فيه العامل تدريجياً من الوقود 
العربية  ال����دول  ���ش��ك��ان  ع���دد  ف��ي��ه  يت�شخم  زم���ٍن  ويف  الأح���ف���وري، 

الإ�شالمية حتت �شن الثالثن، ويف زمٍن يتفاقم فيه تغري املناخ«.

اأفغان�ستان: اأ�سواأ جفاف
اأفغان�شتان تعر�شت  اإن  قال  تقريراً  اأخ��رياً  املتحدة  الأمم  واأ�شدرت 
لأ�شواأ موجة جفاف منذ اأكر من 30 عاماً، فدمرت املزارع، ورفعت 
18.8 مليون اأفغاين، اأي ما  اأ�شعار املوارد الغذائية، وو�شعت نحو 
يقرب من ن�شف ال�شكان، يف مواجهة انعدام الأمن الغذائي. ويقول 

الأمر،  اأف�شدمت  الذين  اأنتم  طالبان،  يا  عليكم  “الدور  فريدمان: 
جائحة  ع��ن  الناجمة  ال�شغوط  ج��ان��ب  واإىل  اإ���ش��الح��ه«.  وعليكم 
كورونا، �شهدت اإيران يف ال�شيف املا�شي �شغباً قاتاًل ب�شبب املياه يف 
اأن ي�شبح  املتوقع  الذي تعر�س للجفاف، ومن  البالد  جنوب غرب 

مناخها اأكر حرارة وجفافاً.
املتو�شط،  البحر  ارتفاع م�شتوى مياه  اأما م�شر، فتحاول مواجهة 
الذي يدفع مياه البحر املاحلة اإىل اأنظمة الري يف دلتا النيل. كما 
يخ�شى اأن تدخل م�شر واإثيوبيا يف حرب، ب�شبب ال�شد الذي اأقامته 

اإثيوبيا عند منبع النيل، وحب�س املياه عن م�شر.

اإ�سرائيل والأردن
ووقعت اإ�شرائيل للتو اتفاقية مل�شاعفة كمية املياه العذبة التي متد 
اأكر دول العامل جفافاً. وت�شبب رئي�س الوزراء  اإحدى  بها الأردن، 
اإىل  امل�شتند  غري  زعمه  بعد  عا�شفة  يف  نتانياهو  بنيامن  ال�شابق 
حن  “ففي  للخداع  تعر�س  بينيت،  نفتايل  خليفته،  اأن  احلقائق 
يعطي املاء للملك عبد اهلل، ملن ُيعطي عبد اهلل النفط يف الأثناء؟ 

اإنه يعطيه لإيران!«.
يندد  نتانياهو  اأرى فيها  التي  الأوىل  امل��رة  “هذه  وق��ال فريدمان: 
باأحد مناف�شيه لي�س لأنه يعطي الكثري من الأر�س، بل الكثري من 

املاء. يا لها من عالمة على الزمن الذي نعي�شه«.
واأ�شاف “رمبا ياأتي يوم، وقد يكون قريباً جداً، حتتاج فيه الوليات 
املتحدة اإىل العودة اإىل دبلوما�شيتها الن�شطة يف ال�شاأن الإ�شرائيلي 

الفل�شطيني، لي�س على اأ�شا�س الأر�س مقابل ال�شالم، بل على اأ�شا�س 
اأ�شعة ال�شم�س واملياه، مقابل ال�شالم«.

الذي  التحالف  الأو�شط”،  ال�شرق  بي�س  “اإيكو  منظمة  وطرحت 
اأخرياً  واأردن��ي��ن،  وفل�شطينين  اإ�شرائيلين  بيئين  خ��راء  ي�شم 

ا�شرتاتيجية “ال�شفقة اخل�شراء الزرقاء«.

دبلوما�سية البيئة
مناطق  وج��ود  يف  فاإنه  ب��روم��رغ،  جدعون  املنظمة،  مدير  وح�شب 
متّكنها  ن�شبية  مبيزة  البالد  تتمتع  الأردن،  يف  �شا�شعة  �شحراوية 
من اإنتاج كميات كبرية من الكهرباء الرخي�شة، عن طريق الطاقة 
الإ�شرائيلية  لل�شبكات  ولبيعها  اململكة،  حاجة  يلبي  مبا  ال�شم�شية 
والفل�شطينية “لتوليد الكهرباء ملحطات حتلية املياه التي ميكن اأن 

توفر لالأطراف الثالثة كميات وفرية من املياه العذبة«.
ميكن  البيئي،  النظام  على  القائمة  الدبلوما�شية  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
الن��خ��راط يف  املتحدة  ال��ولي��ات  لتعيد  م�شتدامة  يوفر طريقة  اأن 
الطبيعة الأم يف ال�شرق الأو�شط، اإذ يوجد ارتباط بيئي بن جميع 
الأطراف هناك، لكن العالقات التكافلية فيما بينها �شاّرة بدل اأن 

تكون �شحية.
عالقات  ي�شوغ  ال��ذي  امل��وث��وق،  الو�شيط  اأمريكا  ت�شبح  اأن  وميكن 
تكافلية �شليمة، لي�س باعتبارها بدياًل عن “الأر�س مقابل ال�شالم” 
بن الإ�شرائيلين والفل�شطينين، ولكن باعتبارها مقدمة �شرورية 

لبناء الثقة.
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•• الفجر -بينوا جارو
 ترجمة خرية ال�صيباين

وزير ال�شوؤون الدينية التون�شي

وتظل احلقيقة غائبة معهد ووهان لعلم الفريو�شات

 دخول قيود �ضحية حيز التنفيذ يف مو�ضكو
•• مو�صكو-اأ ف ب

اأم�س  التنفيذ  ال�شحية حيز  القيود  �شل�شلة من  دخلت 
وباء  انت�شار  م��ن  احل��د  اأج��ل  م��ن  مو�شكو  يف  اخلمي�س 
حملة  ب�����ش��ب��ب  رو���ش��ي��ا  يف  ي��ت�����ش��ارع  ال����ذي  كوفيد-19 
التلقيح التي ت�شري بوترية بطيئة، فيما �شجلت البالد 
عددا قيا�شيا جديدا من الإ�شابات والوفيات املرتبطة 

بكوفيد-19.
و�شالونات  امل��ط��اع��م  �شتبقى  ال��ق��ي��ود،  ه���ذه  ومب��وج��ب 
وال�شالت  والأث���������اث  امل���الب�������س  وم���ت���اج���ر  ال��ت��ج��م��ي��ل 
اخلدمات  م��ن  وغ��ريه��ا  الرق�س  وم��دار���س  الريا�شية 

ت�شرين   7 حتى  مغلقة  اأ�شا�شية”  “غري  تعتر  التي 
الثاين/نوفمر.

واأك����د رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة م��و���ش��ك��و ���ش��ريغ��ي ���ش��وب��ي��ان��ن اأنه 
واملواد  الأدوي��ة  لبيع  املخ�ش�شة  المكان  بفتح  �شُي�شمح 
والعا�شمة  فقط.  الأ�شا�شية  وال�����ش��روري��ات  الغذائية 
يف  ال��وب��اء  ج���راء  ت�شررا  الأك���ر  املدينة  ه��ي  الرو�شية 

البالد.
العامة  واخلدمات  ال�شركات  ملعظم  اأوام��ر  �شدرت  كما 

بالتوقف عن العمل خالل هذه الفرتة.
اأعلن الرئي�س فالدميري بوتن فرتة  يف غ�شون ذلك، 
توقف عن العمل على امل�شتوى الوطني من 30 ت�شرين 

الأول/اأكتوبر حتى 7 ت�شرين الثاين-نوفمر، على اأمل 
اإبطاء حركة النا�س وبالتايل تباطوؤ تف�شي الفريو�س.

اأ���ش��اب��ي��ع، وا���ش��ل��ت رو���ش��ي��ا حت��ط��ي��م ح�شيالتها  وم��ن��ذ 
الوفيات والإ�شابات بكوفيد-19  القيا�شية من ناحية 
يف غ�شون 24 �شاعة، ويعود ذلك اإىل اإىل ن�شبة التلقيح 

املنخف�شة وبطء حترك ال�شلطات.
وما زالت حملة التلقيح بطيئة ب�شبب عدم ثقة الرو�س 
ب��ال��ل��ق��اح��ات وم��وق��ف��ه��م م��ن الن��ت��ظ��ار وال���رتق���ب. ومل 
ملوقع  ثلثهم تقريبا، وفقا  اإل  ب�شكل كامل  اللقاح  يتلق 
“غوغوف” املتخ�ش�س يف حن اأن البالد طّورت اأربعة 

لقاحات.

•• الفجر -تون�س:
ال�شوؤون  ب��وزارة  م�شوؤول  م�شدر  اأّك��د 
الدينية، اأّن الوزير اإبراهيم ال�شائبي، 
مركز  م����ن  ك����ل  اإىل  اإع����الم����ا  وّج������ه 
الإ����ش���الم وال��دمي��ق��راط��ي��ة والحت����اد 
“مكتب  امل�����ش��ل��م��ن  ل��ع��ل��م��اء  ال��ع��امل��ي 
تعاون  ات��ف��اق��ي��ت��ي  ب���اإل���غ���اء  تون�س”، 
الدينية  الإط���ارات  وت��دري��ب  لتكوين 
ال���وزارة وهذين  ن��دوات بن  وتنظيم 

الهيكلن. 
اإلغاء  اأ�شباب  اأن  امل�شدر،  ذات  واأو�شح 
الت��ف��اق��ي��ت��ن ت��ع��ود اإىل ع���دم ت���الوؤم 
حاجيات  م����ع  امل���ق���رتح���ة  ال����رام����ج 
موؤ�ش�شات  وق��درة  الدينية،  الإط��ارات 
امل�شتقلة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وبع�س  ال��دول��ة 

على توفري التكوين املطلوب.

 وم���ا ه��ي الآل���ي���ة ال��ت��ط��وري��ة التي 
من  بالنتقال  للفريو�س  �شمحت 

احليوانات اإىل الب�شر؟
   وم��ع ذل���ك، بعد ع��ام��ن تقريًبا 
ك��وف��ي��د- ع���ن  الأول  الإب������الغ  م���ن 
�شكوك جدية  ت��زال هناك  ل   ،19
ال���ف���ريو����س، ح�شبما  اأ����ش���ل  ب�����ش��اأن 
�شحيفة  يف  مريكيور  فيليب  اأف��اد 
اأكتوبر   11 يف  الكندية  بري�س  ل 

اجلاري.
ر���ش��م��ي عن  اإع�����الن  اأول     ���ش��در 
الوباء يف 31 دي�شمر 2019 من 
ووهان  لبلدية  ال�شحة  جلنة  قبل 
عن  اللجنة  اأبلغت  ثم  ال�شن.  يف 
الرئوي  ل��الل��ت��ه��اب  ح�����الت  ع����دة 
ب�شوق  م��رت��ب��ط��ة  ال��ن��م��ط��ي  غ����ري 
ووهان. ومع ذلك، يف هذه ال�شوق، 
ك����ان ه���ن���اك اأك�����ر م���ن 50 األ���ف 
حيوان حي من 38 نوًعا خمتلًفا، 
التي  وال��زب��اد  املنك  مثل  حيوانات 

•• وا�صنطن-وكاالت

وزير  اأعلنه  م��ا  ه��ذا  ينفد”  ال��وق��ت 
اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن 
اجلاري،  ال�شهر  م��ن  �شابق  وق��ت  يف 
وه���و م���ا ي��واف��ق��ه ع��ل��ي��ه ال��ب��اح��ث يف 
موؤ�ش�شة الدفاع عن الدميوقراطيات 

تزيف كاْن.
اآخر  ب��اي��دن خيار  اأم���ام  ق��د ل يكون 

تون�س  ل���وك���ال���ة  ت�����ش��ري��ح  يف  واأب�������رز 
الناأي  “�شرورة  ل��الأن��ب��اء،  اإف��ري��ق��ي��ا 
بالوزارة عن كل ما من �شاأنه ان يكون 
القائمن  واأن  خ��ا���ش��ة  �شبهة،  حم��ل 
انتماءات  ل���ه���م  امل����راك����ز  ه�����ذه  ع���ل���ى 
قيادية  وم���واق���ع  وا���ش��ح��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ي��ت��ع��ار���س م���ع م�شاعي  ح��زب��ي��ة، مب���ا 

الوزارة لتحييد دورها«.
ال�شوؤون  وزي�����ر  ت���اأك���ي���د  اإىل  واأ�����ش����ار 
الدينية ابراهيم ال�شائبي على مزيد 
حتييد الوزارة، واحلر�س على القيام 

باملهام املوكولة لها دون �شواها.
   وكانت وزارة ال�شوؤون الدينية اأبرمت 
يف اكتوبر 2014، اتفاقية تعاون مع 
مركز درا�شة ال�شالم والدميقراطية 
والوّعاظ  الأئ��م��ة  وت��دري��ب  لتكوين 
دورات  تنظيم  واملر�شدين عن طريق 

ت���دري���ب���ي���ة م�����ش��رتك��ة وحم���ا����ش���رات 
وموؤمترات  ع��م��ل  وور����ش���ات  ون����دوات 
اتفاقية  تعود  م��ا  يف  ودول��ي��ة،  وطنية 
التعاون بن الوزارة والحتاد العاملي 
اإىل  تون�س(  امل�شلمن )مكتب  لعلماء 

دي�شمر 2012.
احل�����زب  رئ���ي�������ش���ة  ان  اىل  ي�������ش���ار     
التي  مو�شي،  عبري  احلر  الد�شتوري 
امل���ع���رك���ة معركة  ه�����ذه  م����ن  ج��ع��ل��ت 
حزبها الأ�شا�شية حتت �شعار من اجل 
الأول  اأم�س  اأك��دت  التنوير، كانت قد 
الأربعاء اأن فرع احتاد علماء امل�شلمن 
بتون�س ما يزال مفتوحا ومت حت�شينه 
اإىل  منه  الثالث  الطابق  وتخ�شي�س 
وال�شت�شارات  للبحوث  العاملي  املركز 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وف���ق ف��ي��دي��و ن�����ش��رت��ه على 

موقع في�شبوك 

   ون���ف���ت م��و���ش��ي ات���خ���اذ اإج�������راءات 
واإلغاء  القر�شاوي”  “تنظيم  �شد 
منذ  ر�شميا  الت�شريح  مت  ات��ف��اق��ي��ة، 
م��ع��دوم��ة وغري  ب��اأن��ه��ا  ال�شنة  ق��راب��ة 
مم�شاة  وثيقة  �شلب  وذل��ك  مفعلة، 
ال�شابق  الدينية  ال�����ش��وؤون  وزي���ر  م��ن 
على  ج��واب��ه  مبنا�شبة  ع��ظ��وم  اأح��م��د 
اإليه  وجهته  ال���ذي  الكتابي  ال�����ش��وؤال 
ال��د���ش��ت��وري احل��ر يف  رئي�شة احل���زب 

نوفمر 2020، وفق قولها.
الدينية  ال�����ش��وؤون  ان وزي���ر  ي��ذك��ر     
ال�����ش��اب��ق اح��م��د ع��ظ��وم ك���ان ق���د اكد 
مناق�شة  خ���الل  ب��ال��رمل��ان  جل�شة  يف 
 2021 ل�����ش��ن��ة  ال���������وزارة  م���ي���زان���ي���ة 
رئي�شة  وج��ه��ت��ه��ا  ان��ت��ق��ادات  ع��ل��ى  ردا 
احلزب الد�شتوري احلر عبري مو�شي 
ل���ع���دد من  م�����ش��ب��وه  ب��خ�����ش��و���س دور 

اجلمعيات ومنها حتديدا اجلمعيتن 
املذكورتن باأن التفاقية مع الحتاد 
امل�����ش��ل��م��ن موجودة  ل��ع��ل��م��اء  ال��ع��امل��ي 
وان��ه��ا غري   2012 �شنة  م��ن��ذ  ف��ع��ال 
م��ف��ّع��ل��ة وان����ه مل ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م �شوى 
التاريخ  ذل�����ك  م���ن���ذ  وح����ي����دة  ن������دوة 
ب��ن ال���ط���رف���ن.    وب���ن بخ�شو�س 
الإ�شالم  درا�شة  مركز  مع  التفاقية 
العمل  اإيقاف  مت  اأنه  والدميقراطية 
تقلد من�شبه  التفاقية عندما  بهذه 
على راأ�س الوزارة �شنة 2017 وذلك 
الن��ت��خ��اب��ات وق���ال يف  ل�شمان ح��ي��اد 
“اإن امل��رك��ز ط��ل��ب هذه  ه���ذا ال�����ش��دد 
الوزارة  مع  التفاقية  جتديد  ال�شنة 
ونحن ب�شدد درا�شة طلبه... و�شيكون 
التون�شية  الدولة  روؤي��ة  وفق  التعاون 

لل�شاأن الديني ».

ناقالت  مب��ث��اب��ة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
للفريو�س.

   وعلى عن املكان، متكن العلماء 
اأ�شطح  ال��ف��ريو���س ع���ن  م���ن ع���زل 
فريو�شات  ع��امل  دف��ع  مما  ال�شوق. 
اإىل  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش��ات  على  عمل 
ال���ق���ول، ق��د ت��ك��ون ال�����ش��وق غزتها 

الفريو�شات.
ُن�������ش���رت يف     يف درا�����ش����ة ���ش��ام��ل��ة 
مار�س  ع���دد  “الطبيعة”  جم��ل��ة 
اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  خ��ل�����س   ،2020
�شار�س-كوف-2  اأ���ش��الف  اأح��د  اأن 
ق����د ي���ك���ون ق���ف���ز م����ن احل���ي���وان���ات 
قد  ال�شوق  تكون  واأن  الب�شر،  اإىل 
الفريو�س.  ان��ت��ق��ال  يف  دوًرا  لعبت 

ويف�شل العلماء فر�شية الفريو�س 
اإىل  اخلفافي�س  م��ن  انتقل  ال���ذي 
الب�شر،  ي�شيب  اأن  قبل  احليوانات 
معروف  ع���ائ���ل  اخل��ف��اف��ي�����س  لأن 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ك��ورون��ا.  لفريو�س 
ال��ب��اح��ث��ون فريو�شات  ذل���ك، وج���د 
يف ب��ع�����س اأن��������واع اخل��ف��اف��ي�����س يف 
جنوب ال�شن مع جينومات ت�شبه 

ال�شار�س-كوف-2.

نظرية الت�سرب
للفريو�شات  مي��ك��ن  ب��ال��ط��ب��ع،     
اأحيانا الت�شّرب من خمتر. واأ�شار 
الوباء  اأن  اأن حقيقة  اإىل  عديدون 
بداأ بالقرب من معهد ووهان لعلم 

لن�شقاق  ج����دي����دة  م����واق����ع  ع����ن 
يف  م�شفرة  تكون  فعندما  ال��ف��راء. 
الت�شل�شل  ي�شمح  امل��ن��ا���ش��ب،  امل��ك��ان 
بوا�شطة  ���ش��ب��اي��ك  ب��روت��ن  بقطع 
اإنزمي موجود يف اخلاليا الب�شرية 

وبالتايل ي�شيب اخللية.
الفراء  ان�شقاق  وج��ود موقع  اإن     
تكون  اأن  ب���ال�������ش���رورة  ي��ع��ن��ي  ل 
هناك جتربة خاطئة على طريقة 
ال�شفات  ف���ه���ذه  ف��ران��ك�����ش��ت��اي��ن. 
اجلينية توجد يف فريو�شات كورونا 
وم�شتقل.  طبيعي  ب�شكل  الأخ��رى 
وم������ع ذل�������ك، ف���م���ن ال����غ����ري����ب اأن 
يطرح باحثون مثل هذه التجارب 
ال�شار�س- خ�شائ�س  اإح��دى  بينما 

غريبة...  �شدفة  هي  الفريو�شات 
وم��������ع ع��������دم ت������ع������اون احل����ك����وم����ة 

ال�شينية، ل يزال ال�شك قائًما.
املا�شي،  �شبتمر  ذل���ك، يف     وم��ع 
وهي  درا�شتيك،  جمموعة  اأطلقت 
الإنرتنت،  ن�شطاء  م��ن  جمموعة 
قنبلة من خالل الك�شف عن طلب 
منحة مثري للجدل اإىل البنتاغون 
 .2018 ع���ام  اإىل  ت��اري��خ��ه  ي��ع��ود 
الوثيقة عبارة عن طلب للح�شول 
مليون   14.2 قدرها  منحة  على 
دولر للبحث يف الأمرا�س املعدية 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة، ق���ام ب��ه رئ��ي�����س منظمة 
حت���ال���ف ال�����ش��ح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، بيرت 
منهم  ال�شركاء،  وبع�س  دا���ش��زاك، 

له  ي���ك���ون  اأن  حت����دي����ًدا  كوف-2 
موقع ان�شقاق الفراء. ومنذئذ كان 
رد وزارة الدفاع الأمريكية التاأكيد 

بانها رف�شت طلب املنحة.

فرانك�ستاين �سد اأ�سيلومار
�����ش����ي����ل����ي  م�����������������اري  رواي��������������������ة     
عام  كتبت  التي  “فرانكن�شتاين”، 
1818، هي ق�شة العامل الدكتور 
كان  ال���ذي  فرانك�شتاين،  فيكتور 
الوح�س  ب���امل���وت، وخ��ل��ق  م��ه��وو���ًش��ا 
الذي يعرفه اجلميع. الق�شة هب 
تاأّمل وتفكري يف م�شوؤوليات العامل 

وخطر جتاهلها.
العلماء  ط���ل���ب   ،1974 ع�����ام     

نورث  بجامعة  ال��ف��ريو���ش��ات  ع��امل 
و�شائد  ب���اري���ك،  رال����ف  ك��ارول��ي��ن��ا 
ال���ف���ريو����ش���ات ���ش��ي ج��ي��ن��ج��ل��ي من 

معهد ووهان لعلم الفريو�شات.
امل��ق��دم بحًثا  امل�����ش��روع     ويت�شمن 
ملكافحة خماطر فريو�شات كورونا 
ا  من اخلفافي�س، ولكن هناك اأي�شً
الأمرا�س  م�شببات  لدرا�شة  خطة 
عن  خطرة  تكون  اأن  يحتمل  التي 
ف��ريو���ش��ات كورونا  ت��ول��ي��د  ط��ري��ق 
املعدية يف املختر، واإدخ��ال �شمات 
اأف�شل  ب�شكل  ت�شيب  ق��د  وراث��ي��ة 

اخلاليا الب�شرية.
الت�شل�شل  الباحثون فح�س  اأراد     
بحثا  اخلفافي�س  لعينات  اجليني 

ال�شغط  ا�شرتاتيجية  اعتناق  غري 
منذ  �شابقاً  انتقدها  التي  الأق�شى، 
امل��ا���ش��ي، رف�شت  ي��ون��ي��و)ح��زي��ران( 
التفاو�س  طاولة  اإىل  العودة  اإي��ران 
ال���ن���ووي، و�شرعت  لإح��ي��اء الت��ف��اق 
وتعمدت  ال����ن����ووي����ة،  ن�������ش���اط���ات���ه���ا 

املماطلة لك�شب املزيد من النفوذ.
وق�����ال ب��ل��ي��ن��ك��ن اإن ف�����ش��ل اإي������ران يف 
�شيفقدها  الديبلوما�شي  التحرك 

اإىل  ف���ر����ش���ة الن�������ش���م���ام جم��������دداً 
ذلك  عليه  ينطوي  ما  مع  الت��ف��اق، 

من خ�شارة مليارات الدولرات.
“نا�شونال  م���وق���ع  يف  ك������اْن  ك���ت���ب 
اإدارة  اأن  ال���ك���ن���دي،  نيوزووت�س” 
بايدن  ج����و  الأم����ري����ك����ي  ال���رئ���ي�������س 
وجهت حتذيرات عدة اإىل اإيران من 
مغبة املماطلة يف العودة اإىل طاولة 

التفاو�س.
يوليو   29 يف  ب���ل���ي���ن���ك���ن  وق���������ال 
ملتزمة  وا����ش���ن���ط���ن  اإن  )مت��������وز( 
العملية  “لكن هذه  بالديبلوما�شية 
نهاية”.  ب��ال  ت�شتمر  اأن  مي��ك��ن  ل 
وك����ان ل��ب��ل��ي��ن��ك��ن م��وق��ف م�����ش��اب��ه يف 
املوفد  واأع��ل��ن  �شبتمر)اأيلول(.   8
اخل���ا����س ب����اإي����ران روب�����رت م����ايل يف 
“ل  اأمريكا  اأن  �شبتمر)اأيلول(   3
الأبد”  اإىل  الن���ت���ظ���ار  ت�����ش��ت��ط��ي��ع 
�شبورة”،  لتكون  “م�شتعدة  لكنها 
يبدو  اأ�شابيع،  �شتة  م��ن  اأك��ر  وبعد 
واملجتمع  الأمريكين  امل�شوؤولن  اأن 
لالنتظار،  م�������ش���ت���ع���دون  ال��������دويل 

التحرك  يتطلب  النووي  الت�شعيد 
الع�شكري.

ولكن ي�شعب العتقاد اأن بايدن الذي 
�شيا�شة  اأ���ش��ا���س  على  حملته  خ��ا���س 
اإي��ران �شيدعم  الت�شعيد مع  خف�س 
�شد  �شيا�شياً  للجدل  مثرية  �شربة 
ويعتقد  الإيرانية.  النووية  املن�شاآت 
كاْن اأن هذه املهمة �شتقع على عاتق 

الإ�شرائيلين، وحدهم.
الفعالة  اإىل غياب احللول  وبالنظر 
اأمام  ي��ك��ون  ل  ق��د  الع�شكرية،  غ��ري 
اعتناق  غ����ري  اآخ�������ر  خ����ي����ار  ب����اي����دن 
الأق�شى،  ال�����ش��غ��ط  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�شبيل  فهي  �شابقاً.  انتقدها  التي 
ال�شلمي الوحيد لفر�س تغيري على 

�شلوك اإيران اخلبيث.
اإي�������ران  اإ�����ش����رائ����ي����ل  ه���اج���م���ت  واإذا 
الأرجح  على  وا�شنطن  ف�شت�شجب 
�شيا�شة الدولة اليهودية علناً لكنها 
جانبها،  اإىل  �شريعاً  نف�شها  �شتجد 
بالتوازي مع اتهام طهران اخلاطئ 
مهاجمة  عر  ورده��ا  لالأمريكين، 
اإ���ش��رائ��ي��ل والأ����ش���ول الأم��ري��ك��ي��ة يف 

ال�شرق الأو�شط.
على  املتحدة  ال��ولي��ات  ك���اْن  يح�س 

فتتبنى  الأقل”  م��ق��اب��ل  “الأقل 
من  املزيد  لن��ت��زاع  متطرفاً  موقفاً 

التنازلت الأمريكية.
وق����د ي��خ��ت��ار ال���ن���ظ���ام ال��ت��خ��ل��ي عن 
واث��ق��اً من  ك��ام��ل  ب�شكل  امل��ح��ادث��ات 
قدرته على حتمل اأي �شغط اأمريكي 
ان��ت��ق��ام��ي. ول��ذل��ك، وب��ال��ت��ع��اون مع 
اإدارة  ب����داأت  ال��ق��ادة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ن، 
لكن  بايدن ت�شتعد ل�”اخلطة باء”. 

عنا�شر هذا البديل غري وا�شحة.
تت�شمن  اأن  مي���ك���ن  ج����ه����ة،  ف���م���ن 
على  م�شلة  عقوبات  فر�س  اخلطة 
اإيران ت�شبه حملة ال�شغط الأق�شى 
حلرمان  ت����رام����ب  ف���ر����ش���ه���ا  ال���ت���ي 
طهران من مليارات الدولرات التي 
ا�شتخدامها لتمويل  اأمكن للماليل 
الإره��اب. لكن بايدن رف�س مطوًل 
اإياها  وا���ش��ف��اً  �شلفه،  ا�شرتاتيجية 

بغري فعالة وخطرية.
وم�������ن ج����ه����ة ث����ان����ي����ة، ق�������ال وزي�����ر 
لبيد  يائري  الإ�شرائيلي  اخلارجية 
خالل اجتماع حديث مع بلينكن، اإن 

بايدن  اإدارة  اأن  يظهر  والن��ت��ظ��ار. 
تدرك اأن طهران ت�شتغل عمداً �شر 
وا�شنطن على غاياتها اخلبيثة. مع 
التو�شل  يف  وا�شنطن  ف�شلت  ذل��ك، 
نية  ف��ال  ال�شحيح،  ال�شتنتاج  اإىل 
يتوافق  اتفاق  اإىل  للتو�شل  لإي��ران 
مع م�شالح الغربين، وعو�س ذلك، 
مليارات  ا�شتعادة  اإىل  النظام  ي�شعى 
الدولرات من الأ�شول واحلفاظ يف 
النووي،  امل�شروع  على  نف�شه  الوقت 

قدر الإمكان.
ول��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذا ال���ه���دف، مي��ك��ن اأن 
“الأقل  ات��ف��اق  اإىل  ط��ه��ران  ت�شعى 
وا�شنطن  ف��رتف��ع  الأقل”  م��ق��اب��ل 
تنازلت  العقوبات مقابل  ج��زءاً من 
النهج  ه����ذا  ل��ك��ن  ن���ووي���ة ج���زئ���ي���ة. 
���ش��ي�����ش��م��ح لإي����������ران ب���اإن�������ش���اء خط 
النووية  للمحادثات  جديد  اأ���ش��ا���س 
نف�شه،  ال���وق���ت  ويف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  يف 
النقدية  ال�شيولة  اإي��ران  �شت�شتخدم 
الإقليمي،  عدوانها  متويل  ملوا�شلة 

وقمعها الداخلي.

النظام يف احل�شول  ف�شل  لو  وحتى 
ع���ل���ى م�����ا ي�����ري�����ده يف امل���ف���او����ش���ات 
هذه  م��ن  �شي�شتفيد  ف��اإن��ه  املرتقبة، 
املطالب  بتحريك  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�����ن�����ووي�����ة والق����ت���������ش����ادي����ة وف����ق����اً 
الوليات  ت��ظ��ل  ح��ن  يف  مل�شلحته، 

املتحدة يف موقف املتو�شل.
اإدارة  ت���ق���ب���ل  اأن  امل���ح���ت���م���ل  وم������ن 
مقابل  “الأقل  ب���ات���ف���اق  ب����اي����دن 
انتقالياً  انت�شاراً  باعتباره  الأقل” 
اأي  م��ع  وتتعامل  لديبلوما�شيتها، 
�شئياًل،  ك���ان  مهما  اإي�����راين  ت��ن��ازل 
على اأنه تطور بّناء ي�شتحق تخفيف 

العقوبات.
على  العتماد  ب��اي��دن  فريق  وي��اأم��ل 
يف  للتفاو�س  املفرت�س  التقدم  هذا 
اإحياء التفاق  املقبلة على  اجلولت 
ال���ن���ووي ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل. وم���ع ذلك، 
لحتمال  ال�شتعداد  وا�شنطن  بداأت 

ف�شل املفاو�شات مع اإيران.
طهران  ت��غ��ري  اأن  ك����اْن  ي�شتبعد  ل 
ا�شرتاتيجية  ع���ن  وت��ت��خ��ل��ى  راأي���ه���ا 

التقنيات  ا����ش���ت���خ���دم���وا  ال����ذي����ن 
النووي  احلم�س  لقطع  اجلزيئية 
من  املختلفة  احلية  الكائنات  بن 
الأكادميية الوطنية للعلوم تقييم 
وف��ر���س حظر على عدد  امل��خ��اط��ر 
من التجارب. ويف فراير 1975، 
يف موؤمتر اأ�شيلومار يف كاليفورنيا، 
عامل   100 م����ن  اأك������ر  اج���ت���م���ع 
ملناق�شة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن جميع 

املقاربة التي يجب اعتمادها.
امل���وؤمت���ر مت ت�شنيف     وم���ن ه���ذا 
خماطرها.  ح�شب  التجارب  فئات 
يف  اأن��ه��ا  على  بع�شها  ت�شنيف  ومت 
غ���اي���ة اخل����ط����ورة، يف ح���ن ميكن 
اتخاذ  مت  اإذا  ب����اأخ����رى  ال�������ش���م���اح 
تدابري لحتواء اخلطر. واأ�شبحت 
القواعد  اأ���ش��ا���س  التو�شيات  ه��ذه 

املعتمدة يف جميع اأنحاء العامل.
العلماء،  م��ن  للعديد  بالن�شبة     
للم�شوؤولية  رمًزا  اأ�شيلومار  اأ�شبح 
اأي  مل����ن����ع  ل���ل���ع���ل���م  الج����ت����م����اع����ي����ة 
جرثومة، على غرار فرانك�شتاين، 

من الهروب والت�شبب يف ا�شرار.
اإروي�������ن  ال���روف���ي�������ش���ور     ط������رح 
ت�������ش���ارج���اف، ع���ل���ى ه���ام�������س قمة 
هل  التالية:  الأ�شئلة  اأ���ش��ي��ل��وم��ار، 
م����ن ح���ق���ن���ا ال���ت���الع���ب ب�����ش��ك��ل ل 
رجعة فيه بتطور مالين ال�شنن 
لإر���ش��اء ط��م��وح وف�����ش��ول قلة من 
العلماء؟ هل كل ما يتيحه البحث 

يجب القيام به؟
    ع��ن��د ك��ت��اب��ة ه���ذه ال�����ش��ط��ور، ل 
الباحثن  اأن  دليل يف حوزتنا على 
ق���د ت���الع���ب���وا ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا، 
ت�����ش��ّرب من  ق���د  ال��ف��ريو���س  اأن  اأو 
امل����خ����ت����ر. وم������ع ذل�������ك، م����ا يثري 
القلق معرفة اأن باحثن نظروا يف 
اإجراء جتارب على اإعادة الرتكيب 
اجليني للفريو�س لإ�شابة اخلاليا 
�شوء  يف  اأك���ر.  ب�شهولة  الب�شرية 
درو�س  ف��اإن  درا�شتيك،  ك�شفته  م��ا 
كما  اليوم  منا�شبة  تظل  اأ�شيلومار 

كانت من قبل.
*رئي�س جمموعة
 ف�ساء ال�سحة

ال���ت���ح���رك ����ش���ري���ع���اً، ف��ت��ق��دم اإي�����ران 
النووي ي�شتمر بجدية، ول يف�شلها 
عن “اخلرق النووي” �شوى ب�شعة 

اأ�شابيع.
ويف وقت قد حتتاج فيه طهران اإىل 
النووية  امل��واد  لع�شكرة  اأك��ر  اأو  عام 
بعد حتقيقها اخل��رق، �شيعني تقدم 
مفاو�شات  اأي  اأن  ال��ن��ووي،  ال��ن��ظ��ام 
قنبلة  ظ��ل  يف  �شتكون  امل�شتقبل  يف 
ويدعو  و���ش��ي��ك��ة.  ن���ووي���ة  اإي���ران���ي���ة 
ال��ك��ات��ب يف اخل���ت���ام ال��غ��رب��ي��ن اإىل 
فالوقت  الن���ت���ظ���ار.  ع���ن  ال���ت���وق���ف 

ينفد.

ما يثري القلق معرفة اأن باحثني نظروا يف اإجراء جتارب على اإعادة الرتكيب اجليني للفريو�س لإ�سابة اخلليا الب�سرية ب�سهولة اأكرب

بقرار من وزارة ال�سوؤون الدينية:

تون�س: اإلغاء اتفاقية التعاون مع »احتاد علماء امل�ضلمني«

يف البحث عن احلقيقة:

اأ�ضل كوفيد-19: اإغراء الدكتور فرانك�ضتاين...!    ما وراء الوباء هناك 
احلقيقة  عــن  بحث 
لكـــتـــ�ـــســـاف اأ�ـــســـل 
ويعمل  ــس.  ــريو� ــف ال
عـــلـــمـــاء الأوبــــئــــة 
الفريو�سات  وعلماء 
ميكن  مــا  لفهم  بجد 
حدث،  قد  يكون  اأن 
املر�س  تف�سى  ــن  واأي
ومن  الأوىل؟  املـــرة 
امل�سابني  اأول  هـــم 
ــدوى؟ ومـــا هو  ــع ــال ب
ــذي كان  احلــيــوان ال
يف  امل�سيف  مبــثــابــة 

نقل الفريو�س؟

كيف يخ�ضر الغرب نفوذه مع اإيران مبرور الوقت؟
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عربي ودويل

وا�ضنطن بو�ضت: الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية ت�ضعيد اإيراين جديد

تركيا تن�ضر مئات اجلنود الإ�ضافيني �ضمايل �ضوريا.. ما الأهداف؟

رئي�ضة تايوان توؤكد وجود قوات اأمريكية يف اجلزيرة 
العرتاف  وا�شنطن  ح��ول��ت  عندما   1979 ال��ع��ام  يف  اأم��ريك��ي��ة 
الدبلوما�شي اإىل بكن. ولدى �شوؤالها عن عدد القوات الأمريكية 
ال���ذي يعتقده  ال��ع��دد  “لي�س  اأج��اب��ت ت�شاي  ت��اي��وان  امل��وج��ودة يف 
الوليات  النطاق م��ع  وا���ش��ع  ت��ع��اون  “لدينا  واأو���ش��ح��ت  ال��ن��ا���س«. 
اإذا كانت  املتحدة بهدف زيادة قدرتنا الدفاعية«. ويف �شوؤال عما 
واثقة من اأن الوليات املتحدة �شت�شاعد يف الدفاع عن تايوان اإذا 
لزم الأمر يف مواجهة ال�شن اأجابت ت�شاي “لدي ملء الثقة” يف 
ذلك. ويف حديث مع نواب اخلمي�س، قال وزير الدفاع التايواين 
ت�شيو كيو-ت�شنغ اإن هناك توا�شال منذ فرتة طويلة بن القوات 

الأمريكية والتايوانية.
)اجلنود  و���ش��ي��ك��ون  اأف�������راد  ت���ب���ادل  “لدينا  ال����وزي����ر  واأ�����ش����اف 
ذل��ك يختلف،  تعاون ع�شكري، لكن  اأج��ل  الأم��ريك��ي��ون( هنا من 

بح�شب تعريفي، عن وجود +قوات متمركزة+ هنا«.
تعتر ال�شن اأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي اإقليما تابعا لها 

•• تايبيه-اأ ف ب

اإن���غ-وي���ن وج���ود ع���دد �شغري من  ت�����ش��اي  ت��اي��وان  اأك����دت رئي�شة 
القوات الأمريكية يف اجلزيرة للم�شاعدة يف التدريبات الع�شكرية 
م�شيفة اأنه لديها “ملء الثقة” باأن اجلي�س الأمريكي �شيدافع 

عن البالد يف حال تعر�شها لهجوم �شيني.
ت�شاي  و�شفت  الأمريكية،  اإن”  اإن  “�شي  �شبكة  مع  مقابلة  ويف 
بلدا  ت��واج��ه  للدميوقراطية  اإقليمية  “منارة”  ب��اأن��ه��ا  ت��اي��وان 
ال�شيني  التهديد  اأن  اإىل  م�شرية  عمالقا،  ا�شتبداديا  جم���اورا 
يتزايد “كل يوم«. وكان م�شوؤول يف البنتاغون اأّكد يف وقت �شابق 
اأخرى  اإع��الم  وو�شائل  بر�س  لوكالة فران�س  ال�شهر اجل��اري  من 

وجود القوات الأمريكية.
زعيم  فيها  يقر  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ه��ي  ت�شاي  ت�شريحات  لكن 
ت��اي��واين ب��ه��ذا الأم����ر علنا م��ن��ذ م��غ��ادرة اآخ���ر ح��ام��ي��ة ع�شكرية 

اإذا لزم الأمر.  اإع��ادة �شم اجلزيرة يوما ما، بالقوة  وقد تعهدت 
وت�شاعدت التهديدات الع�شكرية ال�شادرة عن بكن يف ال�شنوات 
الأخرية، ما اأدى اإىل تفاقم املخاوف من اأن ت�شبح اجلزيرة التي 
رئي�شية.  عاملية  ا���ش��ط��راب  منطقة  ن�شمة  مليون   23 ي�شكنها 
وّبخ  الأرب��ع��اء،  التي عقدت  اآ�شيا الفرتا�شية  �شرق  وخ��الل قمة 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن بكن ب�شاأن حتركاتها قرب تايوان.

وخالل هذه القمة التي ح�شرها رئي�س جمل�س الدولة ال�شيني 
بقلق  “ت�شعر  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  ب��اي��دن  ق��ال  ت�شيانغ،  ك��ه  يل 
عر  ل��ل�����ش��ن...  وال�شتباقية  الق�شرية  الإج�����راءات  اإزاء  كبري 
م�شيق تايوان«. واأ�شاف بايدن خالل جل�شة مغلقة وفق ت�شجيل 
لت�شريحاته ح�شلت وكالة فران�س بر�س على ن�شخة منه، اأن مثل 

هذه التحركات “تهدد ال�شالم وال�شتقرار الإقليمين«.
الوليات  اإن  املا�شي يف منتدى متلفز  الأ�شبوع  قال  بايدن  وكان 

املتحدة م�شتعدة للدفاع عن تايوان �شد اأي غزو �شيني.

••وا�صنطن-وكاالت

ق��ال��ت ال�����ش��ح��اف��ي��ة ل��ي��ز ���ش��الي يف 
بو�شت”  “وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة 
م�شوؤولة  ط��ه��ران  اإن  الأم��ري��ك��ي��ة، 
ع��ن ه��ج��وم ب��ط��ائ��رة دون ط��ي��ار يف 
الأ�شبوع املا�شي على موقع اأمريكي 
يف �شوريا، ما �شيفتح جبهة جديدة 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ن  ال���ن���زاع  يف 
ان�شحاب  منذ  املنخف�س  واإي����ران، 
ال��ن��ووي يف  وا�شنطن م��ن الت��ف��اق 
من املرجح، اأن الت�شعيد   .2018
مرتبط  ال����ت����ن����ف،  ق�����اع�����دة  ����ش���د 
ملعاودة  ال�����ش��ئ��ي��ل��ة  ب���الح���ت���م���الت 
فييناومل  يف  ال��ن��ووي��ة  امل��ف��او���ش��ات 
ال���ه���ج���وم  اإ������ش�����اب�����ات يف  ت�������ش���ج���ل 
اأمريكياً  م��وق��ع��اً  ا���ش��ت��ه��دف  ال���ذي 
م���ع���زوًل يف ال��ت��ن��ف ق���رب احل���دود 
للجي�س  وفقاً  والعراقية،  الأردنية 
الأم��ري��ك��ي. ل��ك��ن و���ش��ائ��ل الإع���الم 
“ن�شراً”،  املوالية لإيران اعترته 
الأول  الرئي�شي  الهجوم  بو�شفه 
لإي�����ران ع��ل��ى ق����وات اأم��ري��ك��ي��ة، يف 
ال�شربة  ال��ه��ج��وم  و���ش��ك��ل  ���ش��وري��ا. 
تعقيداً، �شد قوة  والأك���ر  الأك��ر 
�شوريا،  يف  ن�شبياً  اأمريكية �شغرية 
دعماً   2015 يف  ه��ن��اك  ان��ت�����ش��رت 
�شد  الأك��راد  يقودها  التي  للقوات 

تنظيم داع�س.
الإثنن، رف�س  اإيجاز �شحايف  ويف 
ال���دف���اع  وزارة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث 
الأم��ري��ك��ي��ة ج���ون ك��ريب��ي توجيه 
على  اإي������ران  اإىل  م��ب��ا���ش��رة  ال���ل���وم 
ال���ه���ج���وم ب�������ش���واري���خ، وط����ائ����رات 
يف  ت�شبب  م��ا  مفخخة،  طيار  دون 
اأ�شرار بالغة يف القاعدة، ووفق ما 
تبن من �شور ن�شرت على مواقع 
وو�شفه  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل 
بهجوم “معقد ومن�شق ومتعمد”. 
مماثلة  ه����ج����م����ات  اأن  ولح��������ظ 
�شيعية موؤيدة  بوا�شطة ميلي�شيات 
لإي�����ران ���ش��د ج��ن��ود اأم��ري��ك��ي��ن يف 

اأماكن اأخرى.

•• عوا�صم-وكاالت

ن�شرت تركيا خالل ال�شاعات املا�شية 
امل���ئ���ات م���ن اجل���ن���ود الإ���ش��اف��ي��ن يف 
ا���ش��ت��ع��دادا لهجوم  ����ش���وري���ا،  ���ش��م��ال 
معلق منذ فرتة طويلة على القوات 
قال  ح�شبما  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال��ك��ردي��ة 
“بلومرغ”  ل���وك���ال���ة  م���������ش����وؤولن 

الإخبارية.
وك�����ش��ف امل�������ش���وؤولن ال���ل���ذان حتدثا 
هويتهما،  عن  الك�شف  عدم  �شريطة 
اإىل  ي��ه��دف  امل��خ��ط��ط  “الهجوم  اأن 
اإغ��الق اأك��ر من ثلثي ح��دود تركيا 
 910 طولها  يبلغ  التي  �شوريا،  مع 

كيلومرتات«.
اأي�شا  “تهدف  ت��رك��ي��ا  اأن  واأ����ش���اف���ا 
جنوب  مناطق  على  ال�شيطرة  اإىل 
ب��ل��دة ك��وب��اين، امل��ع��روف��ة ب��ا���ش��م عن 
الواقعة  امل���ن���اط���ق  ل���رب���ط  ال����ع����رب، 
نهر  و���ش��رق  غ���رب  �شيطرتها  حت��ت 

الفرات«.
املحتمل  “الهدف  اأن  اأو���ش��ح��ا  ك��م��ا 
الآخ����ر ه��و ال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى قاعدة 
م��ي��ن��اغ اجل���وي���ة ق����رب ب���ل���دة اأع�����زاز، 
حماية  وح��دات  عليها  ت�شيطر  التي 
ال�شعب الكردية وت�شن منها هجمات 
واملقاتلن  ال��رتك��ي��ة  ال���ق���وات  ع��ل��ى 

ال�شورين املتحالفن معها«.

اإعلم اإيراين
لإيران  موؤيدة  اإع��الم  و�شائل  لكن 
اإي����ران  ح���اول���ت ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن دور 
وعو�س  لها،  امل��وؤي��دة  وامليلي�شيات 
ذلك، عمدت اإىل الإ�شادة بالهجوم 
وملحت  اأ���ش��ا���ش��ي��اً،  جن��اح��اً  باعتباره 
�شد  حمتملة  اأخ��رى  هجمات  اإىل 

القوات الأمريكية يف �شوريا.
نف�شها  الإع�����الم  و���ش��ائ��ل  ون�����ش��ب��ت 
غري  جم����م����وع����ة  اإىل  ال����ه����ج����وم 
“حلفاء  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق  م���ع���روف���ة 
�شبق لها اأن اأ�شدرت بياناً  �شوريا”، 
ال�شهر اجلاري  �شابق من  وق��ت  يف 
“قا�ٍس” من  ب��ان��ت��ق��ام  ف��ي��ه  ه���ددت 
قاعدة  ع���ل���ى  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  غ������ارة 
 14 اإيرانية قرب مدينة تدمر يف 
وح�شب  الأول(.  )ت�شرين  اأكتوبر 
الغارة �شنت من اجتاه  البيان فاإن 

التنف.
واأظ�����ه�����ر ال����ه����ج����وم ع���ل���ى امل���وق���ع 
“جراأة وقوة كبريتن”  الأمريكي 
من  �شوريا”  “حلفاء  ج��ان��ب  م��ن 

����ش���اأن���ه ت��غ��ي��ري م���ي���زان ال���ق���وى يف 
“فار�س”  وك����ال����ة  وف�����ق  ����ش���وري���ا، 
ال��ت��ي يديرها  ل��الأن��ب��اء  الإي��ران��ي��ة 
احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين، الذي 
ي�����ش��رف ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة وا����ش���ع���ة من 

امليلي�شيات يف املنطقة.
الإخباري  “العهد”  م��وق��ع  وق���ال 
الهجوم  اإن  ال��ل��ب��ن��اين،  اهلل  حل��زب 
يوؤذن ببداية “مرحلة جديدة من 
فيها  “�شت�شعى  ال��ت��ي  املواجهة” 
اإيران وحلفائها اإىل حترير �شوريا 

من القوات الأمريكية«.
الأمريكي  الن�شحاب  اأن  ولح��ظ 
“فقط  ك������ان  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان،  م����ن 
ب�شبب �شغط العمليات الع�شكرية، 
ال�شيا�شي  ال�����ش��غ��ط  بفعل  ول��ي�����س 

والديبلوما�شي«.
و����ش���ب���ق ل���ل���ق���وات الأم����ري����ك����ي����ة يف 
تعر�شت  اأن  امل�����ج�����اور  ال�����ع�����راق 
بال�شواريخ  م���ت���ك���ررة  ل��ه��ج��م��ات 
يف الأع����وام الأرب��ع��ة امل��ا���ش��ي��ة، كما 
بطائرات  هجمات  ث��الث  ح�شلت 

املا�شي. وردت  العام  دون طيار، يف 
جوية  ب�شربات  املتحدة  ال��ولي��ات 
يف  لإي��ران  موالية  ميلي�شيات  �شد 
���ش��وري��ا، وال���ع���راق، ك���ان اآخ��ره��ا يف 
ف��راي��ر)���ش��ب��اط(، وق���د ت���رد على 
ال��ه��ج��وم الأخ����ري اأي�����ش��اً، وف���ق ما 

�شرح به كريبي.

جندي اأمريكي  900
ال���ق���وات  جت���اه���ل���ت  الآن،  وح���ت���ى 
املتحالفة  وامليلي�شيات  الإي��ران��ي��ة 
اأمريكي  ج����ن����دي   900 م���ع���ه���ا، 
�شوريا،  �شرق  �شمال  يف  منت�شرين 

وقاعدة التنف.
ال�شيف  ب��داأ يتغري منذ  لكن ذلك 
امل��ا���ش��ي، ع��ن��دم��ا ت��ع��ر���ش��ت قواعد 
اأمريكية يف مناطق ي�شيطر عليها 
الأكراد يف �شمال �شرق �شوريا، اإىل 
هجمات ���ش��اروخ��ي��ة، وف��ق م��ا قال 
املحلل يف معهد وا�شنطن ل�شيا�شات 

ال�شرق الأدنى مايكل نايت�س.
قرار  اإىل  ال��ت��غ��ي��ري  امل��ح��ل��ل  وع�����زا 

وق�����ش��ف��ت ت���رك���ي���ا م����واق����ع وح�����دات 
حماية ال�شعب الكردية عر احلدود، 
ع��ق��ب م��ق��ت��ل ���ش��رط��ي��ن ت��رك��ي��ن يف 
على  مورتر  قذائف  واإط��الق  �شوريا 
اأرا���ش��ي��ه��ا يف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن �شهر 

اأكتوبر اجلاري.
واعتر امل�شدران اأن اخلطة “ميكن 
رجب  ال��رتك��ي  ال��رئ��ي�����س  ت�شاعد  اأن 

الدعم  ح�����ش��د  يف  اأردوغ����������ان  ط���ي���ب 
الوليات  ع��ل��ى  وال�����ش��غ��ط  داخ��ل��ي��ا، 
القوات  جماح  لكبح  ورو�شيا  املتحدة 
اأنقرة  ت��ع��ت��ره��ا  ال���ت���ي  الكردية” 
اإرهابية. وجاءت خطوة اأنقرة بتعزيز 
اأول  ال��رمل��ان  ت�شويت  بعد  ال��ق��وات، 
اأول اأم�س الثالثاء على ال�شماح بن�شر 
قوات يف �شوريا والعراق ملدة عامن 

فاإن  “بلومرغ”  وح�����ش��ب  اآخ���ري���ن، 
املنطقة امل�شتهدفة للهجوم املخطط 
من  كبري  ح��د  اإىل  خالية  حاليا  ل��ه 
ال�شكان. ويف وقت �شابق من اأكتوبر، 
قال اأردوغان اإنه كان يخطط حلملة 
جديدة يف �شوريا بعد هجمات �شنتها 
التي  الكردية،  ال�شعب  حماية  ق��وات 

تدعمها وا�شنطن بقوة.

اتخذته اإيران بالإيعاز اإىل حلفائها 
القوات  م��ه��اج��م��ة  ع���ن  ب��ال��ت��وق��ف 
ل�شمان  ال����ع����راق،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
لالإنتخابات  مت��ه��ي��داً  ال���ش��ت��ق��رار، 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ال���ت���ي اأج����ري����ت هذا 

ال�شهر.
ووفق اخلبري يف ال�شوؤون الإيرانية 
العربي  اخل���ل���ي���ج  دول  م��ع��ه��د  يف 
ف��اإن م��ن املرجح،  ال��ف��وع��اين،  علي 
التنف،  ق��اع��دة  �شد  الت�شعيد  اأن 
ال�شئيلة  ب��الح��ت��م��الت  م��رت��ب��ط 
مل����ع����اودة امل���ف���او����ش���ات ال���ن���ووي���ة يف 

فيينا.
ت�شعى  اإي����ران رمب��ا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
التي  لل�شروط  راف��ع��ة  �شمان  اإىل 
املفاو�شات،  اإىل  للعودة  تطرحها 
�شد  التدمريية  قدراتها  باإظهار 

القوات الأمريكية يف املنطقة.
اأخ�����رى قد  اأن ه��ج��م��ات  واأ�����ش����اف 
اأمر  ح�����ش��ول  دون  “لكن  حت����دث 
م�شلحة  م��ن  لي�س  لأن  اأ���ش��ا���ش��ي، 
اإيران الذهاب بعيداً يف الت�شعيد«.

“الأنا�شول”  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف����ادت 
الأول  اأم�������س  احل��ك��وم��ي��ة  ال���رتك���ي���ة 
يف  ق������ال  اأردوغ�������������ان  اأن  الأرب�������ع�������اء 
ط��ري��ق ع���ودت���ه م���ن اأذرب���ي���ج���ان اإىل 
حاليا  “تواجه  ب�����الده  اإن  ت��رك��ي��ا، 
ت���ه���دي���دات اإره���اب���ي���ة ع���ر احل����دود. 
���ش��ن��وا���ش��ل م��ع��رك��ت��ن��ا ���ش��د الإره�����اب 
وعر  ال��داخ��ل  يف  الت�شميم  بنف�س 

احلدود«.
املتحدة  ال�����ولي�����ات  اأن����ق����رة  وت���ت���ه���م 
بوعودهما،  ال���وف���اء  ب��ع��دم  ورو���ش��ي��ا 
ال�شعب  ح���م���اي���ة  وح�������دات  ب���اإج���ب���ار 
الن�شحاب  على  �شوريا  يف  ال��ك��ردي��ة 
على  ك��ي��ل��وم��رتا   30 م�����ش��اف��ة  اإىل 

الأقل من احلدود الرتكية.
الكردية دورا رئي�شيا  القوات  ولعبت 
الوليات  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  يف 
“داع�س”  تنظيم  مل��واج��ه��ة  امل��ت��ح��دة 
يف �شوريا، وكان دعم وا�شنطن لعدو 
رئي�شية  خ��الف  نقطة  الأب��رز  تركيا 

بن البلدين.
وح����دات حماية  اإىل  ت��رك��ي��ا  وت��ن��ظ��ر 
جماعة  اأن��ه��ا  على  ال��ك��ردي��ة  ال�شعب 
العمال  حل������زب  ت���اب���ع���ة  اإره�����اب�����ي�����ة 
اجلي�س  يقاتل  ال���ذي  ال��ك��رد���ش��ت��اين، 
الرتكي منذ عقود وت�شنفه الوليات 
املتحدة والحتاد الأوروبي اأي�شا على 

اأنه منظمة اإرهابية.

 الهند تخترب �ضاروخا بال�ضتيا مداه 5 اآلف كلم 
الأدن����ى م��ن ال���ردع امل��وث��وق به” ي��وؤك��د الل��ت��زام ب�”عدم 

ال�شتخدام الأول” “لالأ�شلحة النووية«.
البالغ طوله  اأجريت العديد من التجارب على ال�شاروخ 
17 مرتا من قبل، ولكن لي�س ليال، وقالت و�شائل اإعالم 

حملية اإن التوقيت يهدف اإىل توجيه “اإ�شارة” لبكن.
20 جنديا  ي��ت�����ش��اع��د ال��ت��وت��ر م���ع ال�����ش��ن م��ن��ذ م��ق��ت��ل 
امل��ت��ن��ازع عليه يف منطقة  ع��ل��ى ح��دوده��م��ا  ا���ش��ت��ب��اك��ات  يف 

الهيماليا يف حزيران/يونيو 2020.
وع��زز اجل���اران امل���زودان بال�شالح ال��ن��ووي م��ذاك احلدود 

بع�شرات اآلف اجلنود الإ�شافين.
وكثفت الهند التعاون الدفاعي مع دول الغرب يف ال�شنوات 
املا�شية، مبا ي�شمل حتالف “كواد” الذي ي�شم الوليات 

•• نيودلهي-اأ ف ب

اأجرت الهند جتربة على �شاروخ بال�شتي قادر على حمل 
ح�شبما  ك��ل��م،  اآلف  خم�شة  اإىل  م���داه  ي�شل  ن��ووي��ة  راأ����س 
اإعالم  و�شائل  اعترتها  خطوة  يف  ال��دف��اع،  وزارة  اأعلنت 
“اإ�شارة �شارمة” لل�شن يف وقت يدور نزاع حدودي بن 

البلدين.
قبالة  الكالم  عبد  جزيرة  من  اأغني-5  ال�شاروخ  انطلق 
الأول  اأم�����س  م��ت��اأخ��رة   �شاعة  يف  للهند  ال�شرقي  ال�شاحل 

الأربعاء، و�شقط يف مياه خليج البنغال.
الناجحة...  “التجربة  اأن  ال��دف��اع  ل���وزرة  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
“احلد  يف  املتمثلة  للهند  املعلنة  ال�شيا�شات  مع  تتما�شى 

املتحدة واليابان وا�شرتاليا.
ونيودلهي من كبار املتزودين بالعتاد الع�شكري الرو�شي، 
ال�شاروخية  الدفاع  منظومة  �شراء  مو�شكو  من  وطلبت 
ب�شبب  اأم��ريك��ي��ة  ب��ع��ق��وب��ات  ت��ه��دي��دات  رغ���م  اإ�س-400 

ال�شفقة البالغة قيمتها 5،4 مليارات دولر.
هذا  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف  ت��امي��ز  فاينان�شال  �شحيفة  وذك����رت 
ال�شوت  م��ن  اأ���ش��رع  �شاروخا  اخ��ت��رت  ال�شن  اأن  ال�شهر 
دار حول الأر�س يف مدار منخف�س قبل اأن يبداأ بالنزول 

�شوب هدفه الذي اأخطاأه.
نفت بكن التقرير و�شددت على اأن الختبار يتعلق بتجربة 
روتينية على “مركبة ف�شائية قابلة لإعادة ال�شتخدام«.

اجلبهة اجلديدة  ه��ي  ال�شوت  م��ن  الأ���ش��رع  وال�����ش��واري��خ 

على  التحليق  على  لقدرتها  نظرا  التكنولوجيا،  ه��ذه  يف 
مقارنة  ر�شدها  ي�شعب  وب��ال��ت��ايل  انخفا�شا،  اأك���ر  علو 
اأهدافها  ب��ل��وغ  ع��ل��ى  ول��ق��درت��ه��ا  البال�شتية،  ب��ال�����ش��واري��خ 

ب�شرعة اأكر، ول�شهولة مناورتها.
اخ���ت���رت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا وال�����ش��ن وكوريا 
ال�شمالية جميعها �شواريخ اأ�شرع من ال�شوت، وتقوم عدة 
التقنية ومن بينها الهند، وفق  اأخرى بتطوير هذه  دول 

تقارير.
نيودلهي  تعمل  انديا”،  اوف  “تاميز  �شحيفة  وبح�شب 
على متكن ال�شاروخ اأغني-5 من حمل عدة روؤو�س نووية 
يف نف�س الوقت، تتمكن من النف�شال عن بع�شها البع�س 

و�شرب اأهداف خمتلفة.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

   اإل اإذا كنت تعي�س على كوكب اآخر، فمن ال�شعب 
جتاهل احلادث املروع الذي جّد يف موقع ت�شوير 
اأحد امل�شاهد  اأثناء مترين على  “رو�شت«.     فيلم 
امل�شهد،  لت�شوير  الكامريا  تفعيل  قبل  بال�شالح 
اأ����ش���اب األ��ي��ك ب��ال��دوي��ن ب��ط��ري��ق اخل���ط���اأ، املخرج 

ومديرة الت�شوير وقد توفيت هذه الأخرية.
   يف الوقت احل��ايل، يدور التحقيق حول م�شاعد 
قبل  النارية  الأ�شلحة  ام��ان  عن  وامل�شوؤول  املخرج 
املتعلقة  والروتوكولت  القواعد  ان  ا�شتخدامها. 
عديدة،  الت�شوير  اأثناء  الأ�شلحة  هذه  با�شتخدام 

واحلوادث نادرة للغاية.
   ما وراء ت�شل�شل الأحداث التي يتوىل املحققون 
ب�شعة  منذ  قراءته  ميكن  ما  ترتيبها،  م�شوؤولية 
اأيام، انها �شهادات تعاطف اأو و�شف للم�شاعر التي 
مر بها اأع�شاء الفريق، فريق اب�شط ما يقال عنه 
فيلما،  ن�شنع  ونحن  ل من��وت  فاجعة.  يعي�س  ان��ه 

على الأقل، ل يجب ان يحدث ذلك.
   واإذا كان ال�شياق يف�شح املجال ملظاهر التعاطف، 
بع�س  فهناك  النف�س،  �شبط  الدن���ى،  احل��د  يف  اأو 
ال�شتثناءات لن لي�س كل النا�س عاطفين. ومن 
اأفراد  اأح���د  فعل  رد  جن��د  الفعل  ردود  اأب�����ش��ع  ب��ن 

عائلة ترامب.
   من بن ما ي�شتهر به األيك بالدوين �شخ�شيته 
معروف  ه��و  م��ا  بقدر  وال�����ش��راخ،  الغ�شب  �شريعة 
حقق  ���ش��ن��وات،  اأرب���ع  طيلة  التمثيل.  يف  مب��ه��ارت��ه 
ليف،  نايت  �شاترداي  جمموعة  يف  كبرًيا  جناًحا 
ب�شبب تقليده لدونالد ترامب. انه من الذين مل 
ي�شعفوا اأبًدا هذا الأخري او يجاملوه، بل كان يلعب 
اأحياًنا مع الرئي�س لعبة ت�شل حدود القذف على 

تويرت.
   حتى وان ل يوجد حب ول احرتام بن الرجلن، 
نهاية  دونالد جونيور  اأتوقع مبادرة  مع ذلك، مل 
الأ�شبوع املا�شي. فمن اجل ان يرد ال�شاع �شاعن 
منه،  �شخر  عائلته،  “�شرف”  ل�  وينتقم  للممثل، 
وذهب اإىل حد جعل العملية مربحة، بينما تثقل 

املاأ�شاة اجلميع.
ميكنك  دولًرا،   27.99 زه��ي��د  ���ش��ع��ر  م��ق��اب��ل     
تقتل،  ل  “البنادق  ن�شه:  قمي�س  على  احل�شول 
هكذا انتقد  لكن األيك بالدوين ميكن اأن يقتل”. 
ترامب البن املمثل و�شخر من تدخالته لتح�شن 

ق��وان��ن الأ���ش��ل��ح��ة يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة. وتتوفر 
���ش��ع��ارات اأخ�����رى مم��اث��ل��ة، ي��ت��زاي��د ع��ر���ش��ه��ا على 

ان�شتغرام.
عادًة  اأت��ن��اول  ل  اأنني يف مدونتي،  تعلمون  اأنتم     
هذا النوع من املو�شوعات. اإن ال�شيا�شين عدميي 
التي  البيئة  ال��وح��ل،  يف  يغرقون  الذين  ال�شمري 
لقد  “�شربي”.  ل��ي�����ش��وا  ج��ي��دا،  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ك��اث��رون 
اتخاذ  على  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  اأج��رت��ن��ي 
بع�س املنعطفات، لكننا دائًما ما نبتعد عن مناق�شة 

الأفكار.
ت��ت�����ش��اع��ف ع��ل��ى وجه     ولأن ه���ذه الن��ع��ط��اف��ات 
ال��ت��ح��دي��د، ف��اإن��ن��ي اك��ت��ب لأ���ش��ري ال��ي��ه��ا. ل تعاين 
ال�شيا�شة الأمريكية من نق�س يف الأوقات ال�شعبة 
واملظلمة، ونحن اأحياًنا جنعل املا�شي مثاليا، بينما 
من  “ما هو مهّيج ومثري”  ب�شهولة  نحن من�شح 
يل  يبدو  لكن  العظيمة،  ال�شخ�شيات  بع�س  ارث 

اأننا و�شلنا هنا اإىل قاع الهاوية. 
كان  امل�شتنقع،  لننظف  امل�شتنقع”،  »جت��ف��ي��ف     
املر�شح الذي �شي�شبح الرئي�س اخلام�س والأربعن 
وي�شري  ت��ك��راره��ا.  ل��ذة يف  املتحدة يجد  ل��ل��ولي��ات 
التلميح اإىل ف�شاد امل�شوؤولن املنتخبن يف وا�شنطن 
ا اإىل غياب ال�شمري واحلياء  العا�شمة، ولكن اأي�شً

اأو الأخالق.
   ان��ن��ا ن�شهد م��ن��ذ ث��الث��ن ع���اًم���ا، ا���ش��ت��ق��ط��اًب��ا اأو 
تطرًفا يف الآراء ال�شيا�شية، اىل درجة اأن امل�شوؤولن 
تيلور  م���ارج���وري  م��ث��ل  املنتخبن،  اجل��م��ه��وري��ن 
جرين، يثريون احلاجة اإىل طالق بن املواطنن 

الأمريكين، وهو �شكل من اأ�شكال النف�شال.
عن  التخلي  ن�شيف  اأن  يجب  ال��ت��ط��رف،  واإىل     
اأب�شط مبادئ اللياقة. اإذا مل ينتظر دونالد ترامب 
فان  ب���اول،  ك��ول��ن  لت�شويه  وف��ات��ه  بعد  �شاعة   24
ابنه ي�شخر من بالدوين بدًل من الظهور يف ثوب 

املحرتم لل�شحيتن وعائالتهما.
2021... ن�شارع اإىل حمو ذكرى     نحن يف عام 
الهجوم غري امل�شبوق على مبنى الكابيتول، ونهن 
ع�شكريا له �شجل حافل، وجنني املال على ح�شاب 
خ�شم، وممثل وكوميدي، ولي�س حتى �شيا�شيا، كان 

�شحية خطاأ فني فادح يف موقع ت�شوير فيلم.
   ك���ل ه����ذا ي��ب��دو يل غ���ري اأم���ري���ك���ي، ب��ع��ي��ًدا عن 
واأق���دره���م على مر  ال��ذي��ن عرفتهم  الأم��ري��ك��ي��ن 

ال�شنن رغم مفارقاتهم العديدة.
ترجمة خرية ال�شيباين

دونالد ترامب جونيور واأليك بالدوين: يف عمق امل�ضتنقع...!

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة والتاريخ الأمريكين

نا�ضطون يف كوبا يطالبون باإدانة عنف الدولة 
•• هافانا-اأ ف ب

الأول  اأم�س  واأجنبي   كوبي  نا�شط  مئتي  من  اأك��ر  طلب 
حلقوق  العليا  املفو�شة  اإىل  مفتوحة  ر�شالة  يف  الأرب��ع��اء 
الإن�شان يف الأمم املتحدة مي�شيل با�شليه، اإدانة عنف الدولة 
 15 املعار�شة يف  التي تنّظمها  التظاهرات  الكوبية مقابل 
الر�شالة  املوّقعون يف هذه  الثاين/نوفمر. وكتب  ت�شرين 
التي ح�شلت وكالة فران�س بر�س على ن�شخة منها، “ندعوكم 
اإىل الن�شمام اإلينا لإدانة بدون ا�شتئناف العنف املوؤ�ش�شاتي 
امل�����زدوج يف ك��وب��ا: ع��ن��ف ال���دول���ة وال��ع��ن��ف ال����ذي ت�شّجعه 
بالن�شاطات والأ�شاليب واخلطابات �شبه الع�شكرية«. وجاء 
11 متوز/ التاريخية يف  التظاهرات  اأنه منذ  الر�شالة  يف 

“ُتبقي  و”نحن جائعون”،  “حرية”  �شعاَري  يوليو حتت 
احلكومة الكوبية قيد الحتجاز اأكر من 500 متظاهر” 
و”قد ُطلبت لعدد كبري من بينهم، عقوبات مفرطة، من 

حرب،  ب�شيناريوهات  مرتبطة  جرائم  اإليهم  ن�شب  خ��الل 
وهو اأمر ل عالقة له بالو�شع الدويل للبالد«. وُحكم على 
والإخالل  العام  النظام  بتحقري  خ�شو�شاً  متهم  متظاهر 
مفرو�شة  عقوبة  اأك��ر  وه��ي  ���ش��ن��وات،  ع�شر  بال�شجن  ب��ه، 
حتى الآن، وفق ما علمت وكالة فران�س بر�س من اأقربائه 

ومنظمة حقوقية.
املعار�شة  )اأرخ��ب��ي��ل(  “اأر�شيبييالغو”  جمموعة  وت��دع��و 
هافانا  يف  ال��ث��اين/ن��وف��م��ر  ت�شرين   15 يف  ت��ظ��اه��رة  اإىل 
و�شّت مقاطعات يف اجلزيرة. وحّظرت احلكومة التظاهرة 

وهّددت منّظميها بعواقب جنائية اإذا ا�شتمروا فيها.
وحّذر الرئي�س ميغيل دياز-كانيل الأحد من اأن “هناك ما 
التظاهرات”.  اأن��واع  كل  ملواجهة  كوبا  الثّوار يف  يكفي من 
واأظهرت �شور ومقاطع فيديو ُن�شرت على مواقع التوا�شل 
يتدّربون  الجتماعي، مدنين يحملون ع�شي وم�شد�شات 

ملواجهة حمتملة.
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املال والأعمال
رحلة الحتاد للطريان امل�ضتدامة حتقق انخفا�ضا يف النبعاثات الكربونية بن�ضبة 72 باملئة

ج��دي��دة لأع�����ش��اء ال��غ��رف��ة، وزيادة 
حجم التبادل التجاري مع رو�شيا، 
وت���وف���ري اأر���ش��ي��ة م�����ش��رتك��ة لعقد 
مع  وم��ب��ا���ش��رة  م�شتقبلية  ل��ق��اءات 
الرو�شي  ال�شوق  يف  الأعمال  رجال 

ل�شتك�شاف الفر�س املتاحة. 
و���ش��وف ي��ق��دم ك��ل ط���رف مبوجب 
املذكرة، الت�شهيالت املتوفرة لديه 
براجمه  لتنفيذ  الآخ����ر  ل��ل��ط��رف 
تبادل  عملية  وتن�شيق  واأن�شطته، 
اإيجاد  ال��ت��ج��اري��ة، وب��ح��ث  ال��وف��ود 

جمالت جديدة تخدم الطرفن.

•• عجمان –الفجر: 
لو�شع  امل�������ش���رتك  ال��ع��م��ل  ب���ه���دف 
تعزز  ت���ن���م���وي���ة  وب�����رام�����ج  خ���ط���ط 
التجاري  وال����ت����ب����ادل  ال�������ش���راك���ة 
التجارية  وال����ف����ر�����س  وال�����وف�����ود 
وقعت  ال���ش��ت��ث��م��ارات،  وا�شتقطاب 
و���ش��ن��اع��ة عجمان  غ���رف���ة جت�����ارة 
غلوبال  “رو�س  مع  تعاون  مذكرة 
�شعياً  وذلك  الرو�شية،  اإك�شبورت” 
نحو دعم فر�س التعاون التجاري 
من  امل�شرتكة  ال�شتفادة  وحتقيق 
وال�شياحية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ف��ر���س 
الطرفن،  ب����ن  وال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
ت��وا���ش��ل العمال  وذل���ك يف م��رك��ز 

باإك�شبو.
�شيتعاون  امل����ذك����رة  خ�����الل  وم�����ن 
تنظيم  جم�������الت  يف  اجل����ان����ب����ان 
املوؤمترات، والجتماعات، والندوات 
ال���ع���الق���ة  ذات  ال����ع����م����ل  وور�����������س 
ب��ال��ط��رف��ن، واآل���ي���ات امل�����ش��ارك��ة يف 
جانب  اإىل  اخل���ارج���ي���ة.  امل��ع��ار���س 
البحث والتعاون يف و�شع اخلطط 
ال���رتوي���ج���ي���ة وت���وظ���ي���ف ق���ن���وات 
التوا�شل الجتماعي لالإعالن عن 
برامج اجلانبن وتنظيم اللقاءات 
وم�شتثمري  اع���م���ال  رج�����ال  ب���ن 

الطرفن. 
ووق�����ع م���ذك���رة ال���ت���ع���اون ك���ل من 

الغرفة  اأن  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة  يف 
ن��ح��و تعزيز  ب�����ش��ك��ل دائ�����م  ت�����ش��ع��ى 
وتنويع  امل�شرتك  التعاون  اأوا���ش��ر 
ال�����ش��راك��ات ال��ت��ج��اري��ة م���ع جميع 
مذكرة  توقيع  وياأتي  العامل،  دول 
م�شاركتها  فعاليات  التعاون �شمن 
الذي   ،2020 اإك�شبو  معر�س  يف 

لتطوير  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ش��ة  ي�����ش��ك��ل 
التو�شع  ف��ر���س  وت��ع��زي��ز  الأع���م���ال 
التجاري يف خمتلف املجالت ومع 

معظم الدول. 
مذكرة  خ�����الل  م����ن  واأ�شاف:” 
غلوبال  “رو�س  م�����ع  ال����ت����ع����اون 
اأ�شواق  اإىل فتح  ن�شعى  اإك�شبورت” 

املدير  اجل����ن����اح����ي،  ع���ل���ي  حم���م���د 
التجارة  تنمية  لقطاع  التنفيذي 
غرفة  يف  ال���دول���ي���ة  وال����ع����الق����ات 
بولياكوف  ودمي������رتي  ع���ج���م���ان، 
غلوبال  “رو�س  ل����  ال���ع���ام  امل���دي���ر 

اإك�شبورت«.
التعاون،  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  ح�����ش��ر 

النعيمي مدير اإدراة عالقات ودعم 
الع�شاء.

�شراكة  ع���ل���ى  امل������ذك������رة  وت���ن�������س 
ت����ب����ادل  م�������ش���ائ���ل  اجل����ان����ب����ن يف 
املتوفرة  والإح�شائيات  املعلومات 
ل���دى ال��ط��رف��ن، وال���ش��ت��ف��ادة من 
والأن�شطة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���رام���ج 

القن�شل  ن��ائ��ب  كا�شيموف  ر���ش��ول 
ل��رو���ش��ي��ا الإحت���ادي���ة بدبي،  ال��ع��ام 
وم�����روان ح����ارب ال��ع��ري��اين مدير 
الدولية  الرتويج والعالقات  اإدارة 
يف غرفة عجمان، وحممد املهريي 
واإ�شعاد  الت�������ش���ال  م���رك���ز  م���دي���ر 
عبداملح�شن  اهلل  وعبد  املتعاملن، 

التي  وامل������وؤمت������رات  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
ي��ن��ظ��م��ه��ا ك���ل ج���ان���ب. ف�����ش��اًل عن 
ال��ت��ع��اون مب��ج��ال ت��ب��ادل اخلرات 

والدرا�شات والبحوث. 
واأك���������د حم���م���د ع���ل���ي اجل���ن���اح���ي، 
ل��ق��ط��اع تنمية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
الدولية  وال����ع����الق����ات  ال����ت����ج����ارة 

لت�شافر جهود عدة جهات  يحتاج  الطائرة  م�شتدام على منت  ملنتج  ل  التو�شّ
على م�شتوى القطاع، والتن�شيق مع اإدارة املجال اجلوي للح�شول على امل�شار 
القيادة،  قمرة  منت  على  حديثة  متطورة  تقنيات  وامتالك  للرحلة،  الأمثل 
مب�شارات  املتعلقة  والإج�����راءات  للعمليات  اإ���ش��اف��ة  م�����ش��ت��دام،  ط���ريان  ووق���ود 
م�شتوى  على  نوعها  من  الأوىل  هي  ب��ادرة  ويف  امل��ط��ار.  يف  واملناولة  التكاثف 
القطاع، قامت الرحلة EY20 با�شتك�شاف طرق جتنب م�شارات التكاثف حيث 
عملت الحتاد مع �شركة �شاتافيا SATAVIA ومقرها اململكة املتحدة على 
و�شع خطة لتحديد املناطق الأكر عر�شة لت�شكل بلورات الثلج يف اجلو والتي 
الرحلة  م�شار  تعديل  ذلك  بعد  ليتم  ال�شار  التكاثف  م�شار  ت�شّكل  عنها  ينتج 
متّكنت  واملعّدلة،  الأ�شلية  الرحلة  خطة  اإىل  وا�شتناًدا  املناطق.  تلك  وجتنب 
64 طًنا من غاز ثاين  اإنتاج ما يقرب من  املتبعة من جتنب  ال�شرتاتيجية 
اأوك�شيد الكربون، ما نتج عنه خف�س غرامة الوقود اإىل 100 كغ، اأو ما يعادل 

الثمن، وُت�شّكل عملية ا�شتخراجه وتزويد الطائرات به بع�س التحدي بالن�شبة 
ل�شركات الطريان. وجاءت الرحلة EY20 لت�شهد على تلك العوائق حيث مل 
الوقود احليوي  باملئة من   38 ال�  بن�شبة  الطائرة  تتمّكن الحت��اد من تزويد 
الأ�شا�شية يف مطار لندن  التحتية  للبنية  املقررة لها مبا�شرة، نظًرا  امل�شتدام 
امل�شتدام  ال��وق��ود  حتميل  طريق  ع��ن  العملية  مت��ت  ذل��ك  ع��ن  ا  وعو�شً هيرو 
الذي ا�شرتته الحتاد عر نظام �شنبوري، يقوم على خدمة كافة م�شتخدمي 
املطار. لكن، وبالرغم من اأن الرحلة EY20 مل ت�شتفد بالكامل من اإمكانيات 
الكربون  انبعاث  املحتملة للحد من  الفائدة  اأن  اإل  امل�شتدام،  الوقود احليوي 
حقيقية وواردة. وبالتايل، ينبغي على القطاع واحلكومات العمل مًعا للت�شّدي 
لتلك املعوقات من خالل متويل الأبحاث وجهود التنمية على �شعيد الوقود 
الرحالت. وتتطلع  وت�شغيل  التخطيط  امل�شتدام وغريه من مراحل  احليوي 

الحتاد للعمل على اإيجاد احللول املنا�شبة لتلك املعوقات«.

•• اأبوظبي-وام: 

الأكر  الرحلة  ت�شغيل  م��ن  اأك��ت��وب��ر،   23 بتاريخ  للطريان،  الحت���اد  متّكنت 
ا�شتدامة م�شتفيدة من التجارب والدرا�شات والكفاءات الت�شغيلية التي قامت 
املكثف  برناجمها  ان��ط��الق��ة  منذ  املا�شين  ال��ع��ام��ن  م���دار  على  بتطويرها 
اإىل  هيرو  لندن  من  املتجهة   EY20 الرحلة  ا�شتطاعت  حيث  لال�شتدامة، 
اأوك�شيد الكربون من  72 باملئة من انبعاثات ثاين  اأبوظبي من احلد بن�شبة 

حيث القيمة املطلقة مقارنة برحلة مماثلة مت ت�شغيلها يف العام 2019.
وتاأتي الرحلة يف اإطار برنامج الحتاد غريناليرن، وهو �شراكة متتد على مدار 
عامن بن الحتاد وبوينغ ت�شتخدم ال�شركتان خالله اأ�شطول طائرات الحتاد 
ال�شتدامة  جوانب  من  العديد  لتح�شن  جت��ارب  كحقل   787 بوينغ  ط��راز 
اأن جناح عملية  املوؤ�ش�شات الرائدة يف قطاع الطريان. ول �شك  بال�شراكة مع 

0.48 طن من ثاين اأوك�شيد الكربون املنبعث. وقال حممد البلوكي، الرئي�س 
 “ التنفيذي للعمليات الت�شغيلية والتجارية يف جمموعة الحتاد للطريان.. 
اأن الحتاد  ا،  اأي�شً الرحلة وفورات جديرة باملالحظة. ويجدر بالذكر  حققت 
كان  ال�شفر،  اإىل  للو�شول  الكربونية  النبعاثات  من  باحلد  تعهدت  عندما 
والإيجابي  البّناء  التعاون  دون  من  يتحقق  لن  الأم��ر  ه��ذا  اأن  به  امل�شّلم  من 
بن خمتلف ال�شركاء والأط��راف املعنية يف القطاع. وهذا بال�شبط ما قامت 
الأهمية،  م��ن  ال��ق��در  نف�س  وعلى  امل�شتدامة.  الرحلة  خ��الل  م��ن  الحت���اد  ب��ه 
املالحة  خدمات  وم���زودو  امل��ط��ارات  و�شركاوؤهما،  وبوينغ  الحت��اد  ا�شتطاعت 
اجلوية واملوردون، ال�شتفادة من الرحلة للتعّرف اإىل اجلوانب الأخرى التي 
حتتاج اإىل مزيد من التح�شن«. واأ�شاف “ اأهم ما يف برنامج غريناليرن اأنه 
امل�شتدام  الطريان  وق��ود  اأن  طبًعا  املعروف  فمن  املمكن.  فّن  ا�شتك�شاف  يتيح 
اأ�شبح بدياًل ممكًنا للوقود الأحفوري القائم، اإل اأنه يف الوقت احلايل باهظ 

مليار درهم اأرباح بنك اأبوظبي الأول خالل الأ�ضهر الت�ضعة الأوىل  9.2

مركز »اإنتاج« ي�ضارك يف 
القرية العاملية مبنتجات الأ�ضر

•• دبي-وام:

ال�شارقة  يف  الجتماعية  اخلدمات  لدائرة  التابع  “اإنتاج”  مركز  ي�شارك 
الذي يعنى بدعم الأ�شر املنتجة يف “القرية العاملية.

ل�  دعما  تاأتي  امل�شاركة  هذه  اإن  اإنتاج  مركز  مديرة  احلمادي  مرمي  وقالت 
رخ�شة  على  واحلا�شلن  الجتماعي  ال�شمان  م�شتفيدي  من  اأ���ش��رة   13
ملنتجاتهم  عاملية  بوابة  لتوفري  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  “اعتماد” 

وفتح منافذ �شراء ت�شاهم يف الرتقاء بجودة الت�شويق ل�شناعات اأيديهم.
وتاأتي م�شاركة الأ�شر املنتجة بالركن 102 بجناح القرية الإماراتية باأربع 
باقات متنوعة يتم عر�شها وهي باقة “اإبداع” التي ت�شم املنتجات اليدوية 
وباقة “اأناقة” التي ت�شم املالب�س املتنوعة للكبار وال�شغار والك�ش�شوارات 
“مهرة”  البهاراتوباقة  الطعام من  التي ت�شم مطيبات  “اأطايب”  وباقة 

مبنتجات تراثية.
على توفري من�شات عر�س لالأ�شر  “اإنتاج”  وياأتي ذلك حر�شا من مركز 
من  فيها  ملا  املنزيل  الإنتاج  لفكرة  الرتويج  و  م�شاريعهم  وت�شويق  املنتجة 

فر�س لزيادة دخل الأ�شر امل�شتفيدة واملنتجة.

جمارك دبي تنظم 5 فعاليات 
نوعية يف يوم »الإمارات تربمج« 

•• دبي- وام:

تنظم جمارك دبي 5 فعاليات نوعية عن البتكارات الرقمية ودور الرجمة 
يف �شناعة امل�شتقبل وذلك مبنا�شبة يوم الرجمة الذي وجه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” بالحتفاء به يوم 29 اأكتوبر من كل عام حتت �شعار 
“الإمارات ترمج” والذي ي�شادف تد�شن �شموه اأول حكومة اإلكرتونية 

باملنطقة والعامل العربي قبل ع�شرين عاماً يف 29 اأكتوبر 2001.
الرقمي”  التحول  يف  واأث��ره��ا  “الرجمة  بعنوان  ن��دوة  الفعاليات  وت�شم 
وتتناول اأهمية الرجمة يف التحول الرقمي للموؤ�ش�شات وحتويل اخلدمات 
اإىل ذكية، واأثرها على ا�شرتاتيجية الدوائر احلكومية و�شعادة  التقليدية 
وت�شلط  امل�شتقبل”  “الرجمة و�شناعة  العمالء واملجتمع، وندوة بعنوان 
املجالت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف خم��ت��ل��ف  ال���رجم���ة يف ���ش��ن��اع��ة  ع��ل��ى دور  ال�����ش��وء 
عن  ور�شة  �شتعقد  كما  اجلمركي  العمل  جم��ال  يف  التحولت  وا�شت�شراف 
نظام حمرك املخاطر التنبوؤي بالعتماد على الذكاء ال�شطناعي وور�شة 
عن التجارة اللكرتونية عر احلدود و ا�شتخدام تقنية البلوك ت�شن يف 
تطوير من�شة جمارك دبي للتجارة الإلكرتونية اإ�شافة اإىل اطالق م�شابقة 
توعوية للجمهور عر من�شات التوا�شل الجتماعي عن دور الرجمة يف 

ر�شم مالمح امل�شتقبل.
املوانئ  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  م�شبح  حم��ب��وب  اأح��م��د  �شعادة  وق���ال 
واجلمارك و املنطقة احلرة املدير العام جلمارك دبي ان يوم الرجمة 29 
التي  النجاحات  يتوج  “الإمارات ترمج”  �شعار  اأكتوبر من كل عام حتت 
حققتها دولة الإم��ارات يف جمال تبني التحول الرقمي و اإطالق املبادرات 
�شباقة  الإم���ارات  كانت  حيث  التقني  تفوقها  تر�شخ  التي  احللول  وابتكار 
 29 يف التحول الإلكرتوين يف املنطقة بتد�شن احلكومة الإلكرتونية يف 
اأكتوبر 2001 كما تعزز مبادرة يوم الإمارات للرجمة اجلهود الوطنية 
واملرجمن  الأف���راد  حتفيز  عر  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  ا�شتكمال  يف 
يف دول��ة الإم��ارات وتوفري الفر�س لهم باعتبار الإم��ارات واح��ة املبتكرين 
وحا�شنة املبدعن مبا ي�شهم يف حتقيق روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�شد 

رعاه اهلل، باأن تكون الرجمة من اأهم اأدوات �شباب امل�شتقبل.
واأ�شاف ان موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة ت�شخر كافة التقنيات 
والذكاء  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  و  امل��ت��ط��ورة 
ال�شطناعي لرت�شيخ موقع الإمارات ودبي على �شعيد موؤ�شرات التناف�شية 
اخلدمات  اأن  اإىل  م�شرياً  ال��ذك��ي��ة..  واخل��دم��ات  العاملي  والب��ت��ك��ار  العاملية 
�شندوق  اأ�شاد  حيث  وا�شعة  دولية  با�شادات  حتظى  دبي  جلمارك  املتطورة 
النقد الدويل باعتماد الدائرة لتقنيات البلوك ت�شن يف ت�شهيل الإجراءات 
كما اعترت منظمة اجلمارك العاملية جمارك دبي منوذجاً يحتذى به يف 

العمل اجلمركي.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  ح��ق��ق��ت 
الأول �شايف اأرباح بلغت 9.2 مليار 
درهم خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل 
من العام 2021، بارتفاع 26% 
مقارنة مع الفرتة نف�شها من عام 
القوي  الأداء  يعك�س  م��ا   ،2020
لالأعمال الأ�شا�شية يف ظل حت�شن 
الإيجابية  والنتائج  الأعمال  بيئة 
الرامية  ال�شرتاتيجية  للمبادرات 
بح�شب  وذل���ك  الإي�����رادات  لتعزيز 
عن  اأم�س  ال�شادرة  املالية  النتائج 

املجموعة.
وارتفعت اإيرادات املجموعة بن�شبة 
الأع�����م�����ال  من�����و  ب���ف�������ش���ل   17%
والأداء  الر�شوم  اإي����رادات  وحت�شن 
الأمر  ال��ت��داولت  لأن�شطة  القوي 
ال������ذي ����ش���اه���م يف احل�����د م����ن اأث����ر 
ان��خ��ف��ا���س اأ���ش��ع��ار ال��ف��ائ��دة. وبلغ 
العائد ال�شنوي على ال�شهم 1.09 
 29% ب����ارت����ف����اع ن�����ش��ب��ت��ه  دره������م 
مقارنة مع الفرتة نف�شها من عام 

.2020
الت�شغيلية  التكاليف  ارتفعت  كما 
م��ق��ارن��ة م���ع ال���ف���رتة ن��ف�����ش��ه��ا من 

جمالت متنوعة مثل اأ�شواق راأ�س 
التجاري،  والتمويل  ال��دي��ن،  امل��ال 
واأ�شواق  ال�شت�شارية،  واخل��دم��ات 
اأبوظبي  امل��ال؛ ليوا�شل بنك  راأ���س 
ال���رائ���دة  م��ك��ان��ت��ه  ت��ر���ش��ي��خ  الأول 
توجهات  اأي�����ش��اً  ون�شهد  اإق��ل��ي��م��ي��اً. 
امل�شرفية  اخل���دم���ات  يف  اإي��ج��اب��ي��ة 
امل�شرفية  واخل���دم���ات  ل��ل�����ش��رك��ات 
امل�شرفية  اخل���دم���ات  ال��ت��ج��اري��ة، 
امل�شرفية  اخلدمات  ال�شتهالكية، 
تنامي  ���ش��وء  يف  العاملية  اخل��ا���ش��ة 
ث����ق����ة ال����ع����م����الء م�����ن ال�������ش���رك���ات 

والأفراد خالل هذه الفرتة«.
بنك  جم���م���وع���ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
حتقيق  وا���ش��ل��ت  الأول  اأب���وظ���ب���ي 
كفاءة عالية على م�شتوى العمليات 
م�شتويات  وحت��ق��ي��ق  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة، 
اإىل  امل�����ش��روف��ات  لن�شبة  اإي��ج��اب��ي��ة 
الإي��رادات بلغت %26.7، يف ظل 
الكفاءات  يف  ال�شتثمارات  توا�شل 
والعمليات  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ب�����ش��ري��ة 
احلديثة. والتقنيات  الت�شغيلية 
يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ه���ذه  و�شت�شتمر 
الكفاءة،  حتقيق  ملوا�شلة  امل�شتقبل 
وتعزيز  العمالء  جتربة  وحت�شن 

املزايا التناف�شية للمجموعة.

���ش��ن��غ��ه��اي يف ت��ع��زي��ز ح�����ش��ورن��ا يف 
متكن  وبالتايل  الآ�شيوية،  القارة 
اإىل هذه  ال��و���ش��ول  ع��م��الئ��ن��ا م��ن 
الأ����ش���واق ال���واع���دة«. واأ����ش���ارت اإىل 
اأنه يف �شوء اجلهود احلثيثة التي 
طليعة  يف  الإم������ارات  دول���ة  جعلت 
دول العامل التي جنحت يف التعايف 
جائحة  تداعيات  من  القت�شادي 
“كوفيد-19”  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
وم���ع دخ��ول��ن��ا ال���رب���ع الأخ�����ري من 
م��ت��ف��ائ��ل��ون حيال  ف���اإن���ن���ا  ال����ع����ام، 
كموؤ�ش�شة  تنتظرنا  التي  الفر�س 
تدعم  التي  الأ�ش�س  وكاأحد  مالية، 
التنموية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ط��م��وح��ات 
ل����الأع����وام اخل��م�����ش��ن امل��ق��ب��ل��ة وما 
ميثل  ذل�����ك،  ج���ان���ب  اإىل  ب��ع��ده��ا. 
الأول عن  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  اإع�����الن 
النبعاثات  �شايف  بخف�س  التزامه 
اإىل ال�شفر بحلول عام  الكربونية 
م�شرية  يف  ف��ارق��ة  عالمة   2050
امل��ج��م��وع��ة، ودفعة  ال���ش��ت��دام��ة يف 
التحديات  مواجهة  جلهود  هامة 
تواجه  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  امل���ن���اخ���ي���ة 

املجتمعات حول العامل.
بورديت  جيم�س  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
امل��ال��ي��ة ملجموعة  ال�����ش��وؤون  رئ��ي�����س 
الأداء  الأول”يعك�س  اأبوظبي  بنك 
اأبوظبي  بنك  حققه  ال��ذي  اجليد 
الأول كفاءة منوذج الأعمال املتنوع 
خ��الل فرتة  البنك  اعتمده  ال��ذي 
على  وقدرتنا  القت�شادي،  التعايف 
يف  املتاحة  الفر�س  من  ال�شتفادة 
ال�شوق لتعزيز عائدات املجموعة«.

اخل����دم����ات  “�شاهمت  واأ������ش�����اف 
ب�شكل  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل�����ش��رف��ي��ة 
رئي�شي يف منو اأرباح املجموعة على 
لأن�شطة  ال�شتثنائي  الأداء  خلفية 
امل�شتدامة يف  والأع��م��ال  ال��ت��داول، 

يف  وال�شتثمار  لالكتتاب  الدورية 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة 
يف  الأوىل  املرتبة  واحتل  اأفريقيا، 
الأمن  كاحلافظ  الإم����ارات  دول��ة 
من حيث قيمة الأ�شول، وهو اإجناز 
كبري يوؤكد املكانة ال�شتثنائية التي 
تتمتع بها املجموعة. ونفخر اأي�شاً 
الرئي�شي  الك��ت��ت��اب  ب��ن��ك  ب��ك��ون��ن��ا 
وال��وح��ي��د لأ���ش��ه��م ���ش��رك��ة اأدن����وك 
الأك����ر من  ه��و  اإدراج  ل��ل��ح��ف��ر، يف 
نوعه حتى اليوم يف اإمارة اأبوظبي، 
عاملي  ك��م��ن�����ش��ق  دورن�����ا  ج��ان��ب  اإىل 
لل�شفقة،  م�شرتك  اكتتاب  ومدير 
�شبكتنا  م���ن  ب��ال���ش��ت��ف��ادة  وذل�����ك 
املنت�شرة عاملياً وقدرتنا على جذب 
اأف�شل امل�شتثمرين املوؤ�ش�شين. وما 
ال�شفقات  م��ن  العديد  لدينا  زال 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي ���ش��ن��ع��م��ل على 
الذي  الزده����ار  ���ش��وء  يف  تنفيذها 

ت�شهده ال�شوق«.
تقدم  حتقيق  “ وا���ش��ل��ن��ا  وت��اب��ع��ت 
اهتماماتنا  جم�������الت  يف  ج���ي���د 
ال�شتمرار  م���ع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
املتخ�ش�شة  ال����ق����درات  ت��ع��زي��ز  يف 
الرئي�شية  اأعمالنا  قطاعات  �شمن 
امل�شتقبل  يف  النمو  م�شرية  ل��دع��م 
والتطور.  التحّول  وترية  وت�شريع 
منتجات  ط��رح  على  حالياً  ونعمل 
ج����دي����دة وم���ب���ت���ك���رة يف جم����الت 
رئي�شية، بال�شتفادة من ال�شراكات 
اإليه  تو�شلت  م��ا  واأح���دث  ال��ب��ّن��اءة 
التكنولوجيا لتقدمي اأف�شل احللول 
واخلدمات. كما نوا�شل التقدم يف 
باأعمالنا  اخلا�شة  ا�شرتاتيجيتنا 
ا�شتكمال  امل��ق��رر  ف��م��ن  ال��دول��ي��ة؛ 
عام  يف  م�شر  يف  الن��دم��اج  عملية 
ح�شولنا  اإىل  بالإ�شافة   ،2022
يف  اأعمالنا  لتو�شعة  املوافقة  على 

عام  من  الثاين  الربع  مع  مقارنة 
م����زدوج  ال��ن��م��و  ن��ت��ي��ج��ة   ،2021
الرقم يف ودائع احل�شابات اجلارية 

وح�شابات التوفري.
وبلغت القرو�س وال�شلفيات 404 
ن�شبته  ب��ارت��ف��اع  دره�����م،  م��ل��ي��ارات 
%4 خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل 
 1% وب��ن�����ش��ب��ة   ،2021 ع���ام  م��ن 
مقارنة مع الربع الثاين وحافظت 
�شيولة  م���ع���دلت  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ة 
ب��ل��غ م���ع���دل تغطية  ق���وي���ة، ح��ي��ث 

ال�شيولة 124%.
الرئي�س  الر�شتماين  هناء  وقالت 
اأبوظبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي 
الأول  اأبوظبي  بنك  “حقق  الأول 
اأداًء متميزاً خالل الأ�شهر الت�شعة 
الأوىل من عام 2021، ما يعك�س 
خططنا  يف  امل����ل����ح����وظ  ال����ت����ق����دم 
والتقدم،  النمو  لتحقيق  الرامية 
يف الوقت الذي نوا�شل فيه القيام 
ت�شريع  وم���وؤث���ر يف  رئ��ي�����ش��ي  ب����دور 
وت���رية ال��ت��ع��ايف الق��ت�����ش��ادي حيث 
ح��ق��ق��ن��ا اأع���ل���ى ن�����ش��ب��ة اأرب������اح حتى 
بف�شل  الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  الآن 
الأن�شطة  يف  امل��ل��ح��وظ  الن��ت��ع��ا���س 
واملنطقة  اأبوظبي،  يف  القت�شادية 

ب�شكل عام«.
واأ����ش���اف���ت “ اأث���م���ر ت��رك��ي��زن��ا على 
زيادة  ع��ن  اإ�شرتاتيجيتنا  حتقيق 
وتنفيذ  الأع������م������ال  اأن�������ش���ط���ة  يف 
ال�������ش���ف���ق���ات؛ ح���ي���ث وا�����ش����ل بنك 
حلول  ت���ق���دمي  الأول  اأب����وظ����ب����ي 
والفوز  للعمالء،  امل�شتوى  عاملية 
كما  واإدارت��ه��ا.  الكرى  بال�شفقات 
حافظ البنك خالل الربع الثالث 
من العام على مكانته الرائدة على 
البنوك  ك���اأب���رز  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى 
امل�����ش��ن��ف��ة ���ش��م��ن ج��م��ي��ع اجل����داول 

ال�شتثمارات  نتيجة  املا�شي  العام 
الرقمية  امل���ب���ادرات  يف  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
جانب  اإىل  والإ�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة، 
“عوده  ب���ن���ك  اأع�����م�����ال  اح���ت�������ش���اب 
م�شر” يف حن حافظت املجموعة 
ال�شيولة  م��ن  ق��وي��ة  م��ع��دلت  على 

وراأ�س املال وجودة الأ�شول.
 3.9 الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  وح��ق��ق 
خالل  �شافية  اأرباحا  دره��م  مليار 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجلاري 
الربع  مع  مقارنة   34% بارتفاع 
مقارنة   54% وبن�شبة  ال���ث���اين، 
مع الفرتة نف�شها من عام 2020 
الت�شغيلية  الإي�����رادات  بلغت  فيما 
16.0 مليار درهم خالل الأ�شهر 
 ،2021 ع��ام  م��ن  الأوىل  الت�شعة 
%17 مقارنة مع  بارتفاع ن�شبته 
 ،2020 ع��ام  م��ن  نف�شها  ال��ف��رتة 
نتيجة النمو القوي لالإيرادات من 
خم�ش�شات  وبلغت  ال��ف��وائ��د  غ��ري 
مليار   1.9 ال��ق��ي��م��ة  ان���خ���ف���ا����س 
 16% بن�شبة  اأق����ل  وه���ي  دره�����م، 
م��ق��ارن��ة م���ع ال���ف���رتة ن��ف�����ش��ه��ا من 
حت�شن  ي��ع��ك�����س  م���ا   ،2020 ع����ام 
واملحافظة  القت�شادية  ال��ظ��روف 
الكافية للمخ�ش�شات  الن�شب  على 
الت�شغيلية  التكاليف  بلغت  فيما 
ن�شبته  بارتفاع  دره��م،  مليار   4.4
نف�شها  الفرتة  مع  مقارنة   15%

من عام 2020.
 983 اإج����م����ايل الأ������ش�����ول  وب���ل���غ 
 7% ن�شبته  بارتفاع  دره��م،  مليار 
الأوىل  ال��ت�����ش��ع��ة  الأ����ش���ه���ر  خ����الل 
بلغت  ح���ن  يف   2021 ع����ام  م���ن 
مليارات   606 ال��ع��م��الء  ودائ�����ع 
دره������م، ب���ارت���ف���اع ن�����ش��ب��ت��ه 12% 
من  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خالل 
 5% ن�شبته  وارتفاع  عام2021، 

بهدف ال�ستفادة امل�سرتكة من الفر�س التجارية وال�سياحية وال�ستثمارية 

غرفة عجمان توقع مذكرة تعاون مع »رو�س غلوبال اإك�ضبورت«

اعتبارًا من 15 دي�ضمرب ويز اإير اأبوظبي ت�ضيف مو�ضكو اإىل قائمة وجهاتها
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأحدث  اأبوظبي”،  اإي��ر  “ويز  اأعلنت 
دولة  يف  الوطنية  ال��ط��ريان  ���ش��رك��ات 
الإمارات العربية املتحدة، عن اإ�شافة 
م��و���ش��ك��و ال��ع��ا���ش��م��ة لأك�����ر دول�����ة يف 

ر�شوم  اأي  دون  امل���غ���ادرة  م��ن  ���ش��اع��ات 
ال�شعر  ك��ام��ل  وا�����ش����رتداد  اإ���ش��اف��ي��ة، 

الأ�شلي للتذكرة مبا�شرًة.
كما طّبقت ال�شركة اإجراءات ال�شحة 
طائراتها  ���ش��ب��ك��ة  ع���ر  وال�������ش���الم���ة 
حر�شاً على �شحة و�شالمة امل�شافرين 

وطاقم الطائرة. 

حركة  زي������ادة  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  ط��وي��ل��ة 
نحر�س  اإذ  ال���ب���ل���دي���ن،  ب����ن  امل�������رور 
ع��ل��ى ت���ق���دمي خ���ي���ارات ف���ري���دة اأم����ام 
وعلى  معقولة،  وباأ�شعار  امل�شافرين 
هذا النحو، نحن الآن جنعل الو�شول 
اإىل مو�شكو اأكر �شهولة من اأي وقت 
من  املزيد  اإ�شافة  و�شنوا�شل  م�شى، 
الوجهات اإىل �شبكتنا يف الوقت الذي 
القيود  تخفيف  ال��ع��امل  ف��ي��ه  ي�شهد 
على ال�شفر«. وي�شم اأ�شطول طائرات 
4 طائرات من  اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز 
طراز اإيربا�س A321neo اجلديدة 
ب�شمة  اأق��ل  لل�شركة  تتيح  التي  كلًيا، 
يف  مبناف�شيها  مقارنة  ممكنة  بيئية 
اأي�شاً  للم�شافرين  وميكن  املنطقة. 
احل���ج���ز م��ب��ك��راً ع��ل��ى م���نت خطوط 
خدمة  بف�شل  اأبوظبي”  اإي���ر  “ويز 
للم�شافرين  تتيح  التي  فليك�س،  ويز 
اإلغاء حجوزاتهم قبل ثالث  اإمكانية 

خمتلف  ت���ل���ب���ي  م��ت��ك��ام��ل��ة  ك���وج���ه���ة 
ال��ت��ف�����ش��ي��الت واخل��������ريات.  وخ���الل 
“اأجنحة  م�����وؤمت�����ر  يف  م�������ش���ارك���ت���ه 
يف  ال����ي����وم  ي���ق���ام  ال������ذي  امل�شتقبل” 
مو�شكو، قال جوزيف فارادي الرئي�س 
التنفيذي ل�شركة “ويز اإير”: “نوؤكد 
م��ن خ��الل ه��ذه الإ���ش��اف��ة ويف �شوء 
تخفيف قيود ال�شفر، التزامنا بتوفري 
للم�شافرين  اخل����ي����ارات  م���ن  امل���زي���د 
الرو�س وباأ�شعار خمف�شة، اإذ توا�شل 
يف  ال��ت��زام��ه��ا  اأبوظبي”  اإي����ر  “ويز 
التي  ال�شتثنائية  ال��وج��ه��ات  ت��وف��ري 
والغنية بالثقافات والفنون والطبيعة 
بان�شمام  ال��ي��وم  ون��رح��ب  ال�����ش��اح��رة، 

مو�شكو اإىل �شبكتنا«. 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ك��ي�����س ف���ان �شايك 
اإي����ر  “ويز  ل�������ش���رك���ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
بن  امل�شار  ك��ان  “لطاملا  اأبوظبي”: 
الإم��ارات ورو�شيا رائجاً لفرتة  دول��ة 

اعتباراً من 15 دي�شمر مبعدل اأربع 
رحالت اأ�شبوعياً اأيام الأحد والثنن 
والأرب����ع����اء واجل��م��ع��ة، واع���ت���ب���اراً من 
ال�شركة  ���ش��ت�����ش��رّي   ،2022 ف��راي��ر 
مو�شكو،  اإىل  ي��وم��ي  مب��ع��دل  رح��ل��ة 
التي  ال��وج��ه��ات  ع��دد  ب��ذل��ك  لريتفع 
ت�����ش��ل اإل��ي��ه��ا ط���ائ���رات ال�����ش��رك��ة اإىل 
33 وجهة. وتبداأ اأ�شعار التذاكر من 
219 دره��م اإم��ارات��ي*، وتتوفر على 
 ،wizzair.com الإلكرتوين  املوقع 
اخلا�س  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  وتطبيق 

بال�شركة.
وت��ع��ت��ر م��و���ش��ك��و واح�����دة م���ن اأك���ر 
يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة  الرتفيهية  ال��وج��ه��ات 
املعمارية  بالهند�شة  تتميز  ال��ع��امل، 
ال�شاخبة  الليلية  احلياة  اإىل  املذهلة 
الفنية،  وامل��ع��ار���س  امل��ذه��ل  وامل�����ش��رح 
ت���ن���اول الطعام  ع���ن جت����ارب  ف�����ش��اًل 
مكانتها  م��ن  املدنية  لتعزز  ال�شهية، 

العامل، اإىل قائمة وجهاتها، وت�شتهر 
والرتاث،  والثقافة  بالفنون  املدينة 
الوجهات  اأك������ر  م����ن  واح�������دة  ف���ه���ي 

ال�شياحية طلباً حول العامل. 
ت�شيري  اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز  و�شتبداأ 
الرو�شية  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل  رح��الت��ه��ا 
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املال والأعمال

مهرجان »ديوايل« يقدم عرو�ضا ترويجية مميزة للمت�ضوقني 
قطاع  تن�شيط  “ يف  “ديوايل  الأ���ش��واء  مهرجان  ي�شاهم  والتجزئة: 
ال��ت��ج��زئ��ة يف دب���ي وي��ت��زام��ن ذل���ك م��ع ال��زخ��م ال���ذي ي��ح��دث��ه معر�س 
التجارية  وامل��ح��الت  الت�شوق  م��راك��ز  وت��ق��دم  دبي”   2020 “اإك�شبو 
الكثري من العرو�س الرتويجية املميزة خالل هذه املنا�شبة ال�شنوية 
لإتاحة املجال اأمام املت�شوقن ل�شراء احتياجاتهم وكذلك الهدايا التي 
يرغبون بتقدميها لأحبائهم ل�شيما ونحن نقرتب من مو�شم الأعياد 
حيث يعد هذا هو الوقت املثايل للبدء بالت�شوق للمنا�شبات اخلا�شة 
الت�شويقية  العرو�س  م��ن  ال�شتفادة  وزواره���ا  دب��ي  ل�شكان  وميكن   .
التي يقدمها مهرجان “ ديوايل “ وال�شتمتاع بالفعاليات والن�شطة 
الرتفيهية امل�شاحبة يف مراكز الت�شوق والعديد من الوجهات املعروفة 

بدبي .

•• دبي-وام:

العرو�س  م���ن  جم��م��وع��ة  “ديوايل”  الأ������ش�����واء  م���ه���رج���ان  ي���ق���دم 
يتيح  امل�شاركة مبا  التجارية  واملحالت  الت�شوق  الرتويجية يف مراكز 
الفر�شة اأمام املت�شوقن ل�شراء منتجات مميزة باأ�شعار مناف�شة.  ويعد 
مهرجان الأ�شواء “ديوايل”- الذي تنظمه موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات 
والتجزئة - اأحد الأحداث الرئي�شية �شمن تقومي دبي ال�شنوي لقطاع 
التجزئة والتي ت�شاهم جميعها يف تن�شيط قطاع التجزئة وال�شتمتاع 
مب�شاركة  مدينة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  املتنوعة  الرتويجية  بالعرو�س 

العديد من ال�شركاء يف القطاع اخلا�س. 
للمهرجانات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة  اأح��م��د  وق���ال   

»كهرباء ال�ضارقة« تنفذ خط مياه اإ�ضرتاتيجيا من »خورفكان« اإىل »�ضي�س«

»اأرا�ضي عجمان« تعرف ب�ضيا�ضات واآلية املزادات العقارية

طريان الإمارات وفالي دبي حتتفالن باأربع �ضنوات 

تبعًا لأحدث تقرير �سادر عن وكالة الت�سنيف الئتماين العاملية »�ستاندارد اآند بورز«
توقعات بانتعا�س اقت�ضادي ملمو�س يف راأ�س اخليمة 
لفرتة ما بعد اجلائحة مع نظرة م�ضـتقبلية م�ضتقرة

حكومة الفجرية تبحث تعزيز التعاون القت�ضادي والبيئي مع ماليزيا

 – ال�شاحة  نفق  وت�شجري  �شي�س 
حم���ط���ة ال����ب����رتول وغ����ريه����ا من 
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة ح��ي��ث من 
ال�شتهالك  ي�����ش��ل  اأن  امل���ت���وق���ع 
جالون   300،000 اإىل  اليومي 
امل�شروع  تنفيذ  اأن  وذك��ر  تقريبا. 
اأف�����ش��ل امل��وا���ش��ف��ات بعد  مت وف���ق 
مراعاة  خاللها  مت  �شاملة  درا�شة 
طول امل�شافة بن خورفكان �شي�س 
ومت  الأر�����س  منا�شيب  واخ��ت��الف 
واملعدات  املتطلبات  اأح��دث  توفري 
الفنية حيث يتم التحكم ومراقبة 
الفنية  وامل���ت���ع���ل���ق���ات  امل����ي����اه  خ����ط 
مراقبة  اأجهزة  بوا�شطة  بالكامل 

وحتكم ذكية ومتطورة .

 337 ي�شتوعب  امللتقى  نفق  بعد 
األف جالون تقريبا وخ��زان علوى 
 221 ي�شتوعب  �شي�س  مدينة  يف 
املياه  كميات  وت��ق��در  ج��ال��ون  األ���ف 
امل�شروع مبا يقارب  املخزنة خالل 

1،350،000 جالون.
يعتر  امل���������ش����روع  اأن  اإىل  ون�������وه 
م�������ن امل�����������ش�����اري�����ع ال�����������ش�����روري�����ة 
والإ�شرتاتيجية حيث يعد م�شدرا 
رئي�شيا لتوفري املياه اإىل ا�شرتاحة 
���ش��د ال��رف��ي�����ش��ة ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
امل�شاريع احلالية وامل�شتقبلية على 
ام��ت��داد ط��ري��ق خ��ورف��ك��ان وكذلك 
ا�شرتاحة  مثل  �شي�س  مدينة  يف 
و�شوق  �شي�س  وا���ش��رتاح��ة  الغزير 

والأجهزة  امل���ع���دات  ج��م��ي��ع  وج����ود 
املتعلقة  والكهربائية  امليكانيكية 
وامل�شاعدة لت�شغيل املحطة واأجهزة 
اإطفاء احلريق، اأما املحطة الثانية 
فتقع بعد ا�شرتاحة �شد الرفي�شة 
م��ب��ا���ش��رة وال��ث��ال��ث��ة ت��ق��ع ق��ب��ل نفق 
ال�شاحة مبا�شرة وتتكون املحطتان 
من 3 م�شخات اإ�شافة اإىل خزان 
ي�شتوعب  حم��ط��ة  ك���ل  يف  واح�����د 
ت��ق��ري��ب��ا مع  األ�����ف ج���ال���ون   222
والأجهزة  امل���ع���دات  ج��م��ي��ع  وج����ود 
املتعلقة  والكهربائية  امليكانيكية 
اإطفاء احلريق  واأجهزة  وامل�شاعدة 
امل�شروع  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ك���ذل���ك. 
ت�شمن تنفيذ خزان حتت الأر�س 

اإىل ازدياد عدد املعامالت العقارية، 
ون�شاط التعدين، وجتارة الب�شائع، 

وارتفاع اأعداد ال�شياح.
الإمارة  ت�شهد  اأن  الوكالة  وتوقعت 
املدى  على  ال��ن��ط��اق  وا���ش��ع  انتعا�شاً 
ب��ن�����ش��اط قطاع  ال��ق��ري��ب م���دف���وع���اً 
الطلب  ارت���ف���اع  ���ش��وء  ال��ت��ع��دي��ن يف 
اآند  “�شتاندارد  و�شلطت  ال��ع��امل��ي. 
الطلب  زي����ادة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  بورز” 
اإحدى  من �شركة “�شتيفن روك”، 
العامل،  امل��ح��اج��ر يف  ���ش��رك��ات  اأك����ر 
لبناء  ال�شخور  بتوريد  تقوم  والتي 
م�شروع  ���ش��م��ن  ا���ش��ط��ن��اع��ي��ة  ج����زر 
ال��ت��اب��ع ل�شركة  غ���از احل��ي��ل وغ�����ش��ا 
برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك”، 
غ�شا  امتياز  من  الغاز  ينتج  وال��ذي 

البحري.
ي�شاف اإىل ذلك العقد الذي وقعته 
املا�شي  اأب��ري��ل  يف  روك”  “�شتيفن 
للقطارات”،  “الحتاد  ���ش��رك��ة  م��ع 
ال�شكك  ل�����ش��ب��ك��ة  وامل�����ش��غ��ل  امل���ط���ور 
دول�����ة  ال����وط����ن����ي����ة يف  احل�����دي�����دي�����ة 
الإن�شائية  امل���واد  لتزويد  الإم����ارات، 
راأ�س  ت��رب��ط  حديدية  �شكة  مل�شروع 

اخليمة باأبوظبي.

اإىل  م�شريًة  اجل��ائ��ح��ة،  مكافحة  يف 
الإ�شابة  ح�����الت  ع����دد  ان��خ��ف��ا���س 
بفريو�س  اجل�����دي�����دة  وال�����وف�����ي�����ات 
الإم��������ارات  دول������ة  يف  كوفيد-19 
مقارنة ببقية دول املنطقة والعامل.

ر�شمي  متحدث  قال  ال�شدد،  وبهذا 
ب��ا���ش��م ح��ك��وم��ة راأ������س اخل���ي���م���ة.. “ 
الئتماين  الت�شنيف  تقرير  ي�شاهم 
بورز  اآن��د  �شتاندارد  لوكالة  الأخ��ري 
باقت�شاد  ال��ث��ق��ة  م�����ش��ت��وى  رف����ع  يف 
راأ�س اخليمة وجاء تقييمهم لناحية 
النظرة امل�شتقبلية الإيجابية نتيجة 
للتوجه املايل احل�شيف والإجراءات 
امل��درو���ش��ة ال��ت��ي ات��خ��ذن��اه��ا على مر 
وُيعزى  اقت�شادنا.  لتنويع  ال�شنن 
املحلية  اجل���ه���ود  اإىل  اأي�������ش���اً  ذل����ك 
الت�شدي  يف  ال���ق���وي���ة  وال���وط���ن���ي���ة 
للجائحة م��ع جن��اح الإم����ارات حتى 
من   %  85 ح���وايل  بتطعيم  الآن 

�شكانها«.
اأن  بورز”  اآن��د  “�شتاندارد  وتوقعت 
حتقق راأ�س اخليمة منواً بن�شبة 3% 
يف عام 2021، حيث اأظهر الن�شف 
الأول من العام انتعا�شاً قوياً مقارنة 
بعام 2020 ويرجع ال�شبب يف هذا 

•• راأ�س اخليمة-وام:

الت�شنيف  وك�����ال�����ة  ت���ق���ري���ر  اأك��������د 
اآند  “�شتاندارد  العاملية  الئ��ت��م��اين 
امل�شتقرة  امل�شتقبلية  النظرة  بورز” 
توقعات  مع  اخليمة  راأ���س  لقت�شاد 
�شنوي  منو  معدل  الإم���ارة  بتحقيق 
%2.5 وذلك خالل  ن�شبته  تقارب 
الفرتة بن عامي 2021 و2024 
بانتعا�س  ي��ب�����ش��ر  ال������ذي  الأم��������ر   ،
بعد  م��ا  ملرحلة  ملمو�س  اق��ت�����ش��ادي 
اأند  “اإ�س  وك��ال��ة  وثبتت  اجل��ائ��ح��ة. 
عند  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ت�شنيف  بي” 
عند  ال�����ش��ي��ادي  وت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا   »-A«
نظرتها  اأي�����ش��اً  ثبتت  كما   ،»A-2«
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة امل�����ش��ت��ق��رة ل����الإم����ارة، 
وا���ش��ت��ن��دت يف ه����ذا ال��ت�����ش��ن��ي��ف اإىل 
الإمارة  ب��ه  تتميز  م��ا  اإىل  توقعاتها 
م�شادر  وتنوع  مالية،  ح�شافة  من 
عما  ف�شاًل  فيها،  ال��وط��ن��ي  ال��دخ��ل 
بالإ�شافة  ا���ش��ت��ق��رار،  م��ن  ب��ه  تتميز 
اإىل كونها جزءاً من دولة الإمارات.

وا�����ش����ت����ن����دت ال�����وك�����ال�����ة ك����ذل����ك يف 
توقعاتها القت�شادية الإيجابية اإىل 
والحتادية  املحلية  امل��ب��ادرات  جن��اح 

•• ال�صارقة- وام: 

وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  اأجن��زت 
ال�شارقة م�شروع خط املياه العذبة 
منطقة  اإىل  خورفكان  مدينة  من 
كلم   24 ب��ط��ول  ب��ال��ك��ام��ل  �شي�س 
اإىل  اإ����ش���اف���ة  مم   300 وب��ق��ط��ر 
3 حم��ط��ات ���ش��خ ل��ل��م��ي��اه وخ���زان 
حتت الأر���س واآخ��ر علوي بتكلفة 
مليون   185 ب��ل��غ��ت  اإج���م���ال���ي���ة 
درهم، حيث ا�شتمر تنفيذ امل�شروع 
اأك���ر م��ن ع��ام��ن وب�����داأت الهيئة 
املياه  وو����ش���ول  اخل���ط  ت�شغيل  يف 
مدينة  اإىل  خورفكان  مدينة  م��ن 

�شي�س.
امل��ال مدير  اأح��م��د  املهند�س  واأك���د 
كهرباء  ب��ه��ي��ئ��ة  خ���ورف���ك���ان  اإدارة 
امل�شروع  اأن  ال�شارقة  وغ��از  وم��ي��اه 
وتوجيهات  روؤي���ة  وف��ق  تنفيذه  مت 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ل�شكان  اخل��دم��ات  اأف�شل  بتوفري 
م���ن���ط���ق���ة ����ش���ي�������س وامل���������ش����روع����ات 

التطويرية باملنطقة.
من  يتكون  امل�شروع  اأن  اإىل  ولفت 
�شتيل/  /ك����ارب����ون  اأن���اب���ي���ب  خ���ط 
ي��ب��داأ م��ن م��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان عند 
القاد�شية  مبنطقة  الربط  نقطة 
ومير على امتداد �شارع خورفكان 
كما  �شي�س،  مدينة  عند  وينتهي 
3 حم��ط��ات �شخ  اإن�����ش��اء ع���دد  مت 
للمياه تتكون الأوىل التى يف بداية 
منطقة وادي �شي من 3 م�شخات 
ي�شتوعب  واح������د  ك����ل  وخ����زان����ن 
ت��ق��ري��ب��ا مع  األ�����ف ج���ال���ون   318

النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان ، ومتابعة ودعم �شمو ال�شيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي.

ياأتي يف  العقارية  امل��زادات  اآلية جديدة لإقامة  اإعتماد  اأن  املهريي  واأ�شاف 
اإطار اخلطة املتكاملة التي و�شعتها الدائرة يف �شبيل تطوير كافة خدماتها 
يف  الإب���داع  نطاق  وتو�شيع  املبتكرة  الرقمية  والأ�شاليب  احل��ل��ول  وتعزيز 
للمتعاملن  وا�شتثنائية  ثرية  جتربة  خلق  ي�شمن  مبا  احلكومي  العمل 

ويرفع م�شتويات الر�شا وال�شعادة لديهم.
عجمان”  “مزادات  جلنة  رئي�س  ال�شام�شي  را�شد  يو�شف  ذكر  جانبه  ومن 
و�شيا�شة  اآلية  تطوير  على  عملت  العقاري  والتنظيم  الأرا���ش��ي  دائ��رة  اأن 
التي  القيمة  و مالحظاتهم  املعنين  اآراء  بالرتكاز على  العقارية  امل��زادات 
اأن  م��وؤك��داً  املتبعة،  اجل��دي��دة  والآل��ي��ة  للروؤية  العري�شة  اخلطوط  ر�شمت 
م�شروع مزادات عجمان من �شاأنه اأن ي�شهم يف احلفاظ على ا�شتقرار ال�شوق 
العقاري ودفع عجلة الإقت�شاد و تعزيزتناف�شية الأعمال وثقة امل�شتثمرين 

ورجال الأعمال يف املناخ الإقت�شادي باإمارة عجمان.

•• عجمان - وام:

تعريفية  ور���ش��ة  ع��ج��م��ان  ال��ع��ق��اري يف  والتنظيم  الأرا����ش���ي  دائ����رة  ع��ق��دت 
ل�شتعرا�س و�شرح �شيا�شات واآلية املزادات العقارية، ح�شرها �شعادة املهند�س 
وامل�شتثمرين  الأعمال  رج��ال  و  الدائرة  عام  املهريي مدير  بن عمري  عمر 

وممثلي �شركات التطوير العقاري واملكاتب العقارية.
الأرا�شي  دائ��رة  ع��ام  مدير  املهريي  عمري  بن  عمر  املهند�س  �شعادة  وق��ال 
العقارية  امل��زادات  �شيا�شة  �شرح  تاأتي بهدف  الور�شة  اإن  العقاري  والتنظيم 
ت�شكيلها  التي مت  م��زادات عجمان”  “جلنة  مهام  واأب��رز  اأه��م  وا�شتعرا�س 
بتوجيهات من رئي�س الدائرة ال�شيخ عبدالعزيز بن حميدالنعيمي بهدف 
عمل  اأ�شاليب  تبني  خ��الل  من   ، والعقارات  الأرا���ش��ي  بيع  عمليات  تنظيم 
اجلهود  وت��دع��م  املعنين  تطلعات  م�شتوى  اإىل  ترقى  ومبتكرة  متجددة 
كافة  اإم��ارة عجمان على  ت�شهدها  التي  املت�شارعة  التنمية  ملواكبة  الرامية 
را�شد  بن  حميد  ال�شموال�شيخ  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  الأ�شعدة 

118 وجهة تخدمها فالي دبي يف حن ي�شتطيع  الو�شول اإىل اأكر من 
عمالء فالي دبي الو�شول اإىل اأكر من 126 مدينة على �شبكة خطوط 

طريان الإمارات.
وت��ع��د زجن��ب��ار وم��ال��ي��ه “املالديف” وك��اث��م��ان��دو م��ن اأب���رز ال��وج��ه��ات التي 
ا�شتاأثرت باأعلى حجوزات من خالل �شراكة الرمز امل�شرتك خالل الأ�شهر 

الثني ع�شر املا�شية.
“�شكاي واردز طريان الإمارات”  8.4 مالين ع�شو يف  اأكر من  وح�شل 
خالل ال�شنوات الأربع املا�شية على 133 مليار ميل �شكاي واردز من خالل 

ال�شراكة بن طريان الإمارات وفالي دبي.
ويوا�شل برنامج مكافاأة الولء احلائز جوائز عاملية النمو وتنويع حمفظة 

�شراكاته لتقدمي امتيازات فريدة لأكر من 27 مليون ع�شو.

•• دبي - وام:

�شمن  �شفرهم  متابعة  �شهولة  من  راك��ب  مالين   8.3 من  اأك��ر  ا�شتفاد 
اللتان  الناقلتان  ب��داأت  دب��ي منذ  الإم���ارات وف��الي  �شبكة خطوط ط��ريان 

تعمالن انطالقا من دبي �شراكتهما يف اأكتوبر 2017.
الولء اخلا�س  برنامج مكافاأة  الإمارات”  واردز طريان  “�شكاي  ويوا�شل 
بعمالء طريان الإمارات وفالي دبي تو�شيع قاعدة ع�شويته العاملية حيث 

يقدم مكافاآت ومزايا ح�شرية لأكر من 27 مليون ع�شو.
الرئي�س  الأع��ل��ى  الرئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  وق���ال 
ال�شراكة  اإن  دب��ي..  ورئي�س فالي  واملجموعة  الإم��ارات  التنفيذي لطريان 
ال�شرتاتيجية بن طريان الإمارات وفالي دبي توا�شل حتقيق جناح كبري 

للعمالء  امل���دجم���ة  ال�����ش��ب��ك��ة  وت���وف���ر 
اأكر  اأف�����ش��ل وخ��ي��ارات  جت��رب��ة �شفر 
ومرونة اأكر مع زيادة تدفق الزائرين 
عر مركزنا العاملي احلديث.. معربا 
م��ع احلدث  وب��ال��ت��زام��ن  �شعادته  ع��ن 
اأن   2020 اإك�شبو  ال�شخم  ال��ع��امل��ي 
نلعب دورا حيويا يف الرتحيب باأكر 

من 25 مليون زائر يف دبي.
وتوفر �شبكة طريان الإمارات وفالي 
واإىل  م��ن  �شهاًل  �شفراً  للعمالء  دب��ي 
 100 يف  وج���ه���ات   210 م���ن  اأك����ر 

دولة.
ومي���ك���ن ل��ع��م��الء ط�����ريان الإم�������ارات 

ب��ي��ئ��ي��ة عاملية  ���ش��ي��اح��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
عاملية،  م�����دن  ت�����ش��اه��ي  ج����اذب����ة 
م����ن ح���ي���ث م���وق���ع���ه���ا اجل����غ����رايف 
القت�شادية  وم��ك��ان��ت��ه��ا  امل��ت��م��ي��ز 
اإقامة  اأهمية  اإىل  م�شرية  عاملًيا، 
امل�شاريع امل�شرتكة مع ماليزيا يف 
جمال البيئة اخل�شراء والبتكار 
والخ�����رتاع�����ات واحل����ف����اظ على 

املوارد املائية.
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���س ���ش��ل��ط��ان جميع 
الذي  احل��ي��وي  ال���دور  الهندا�شي 
ت�شطلع به غرفة جتارة و�شناعة 
الفجرية يف جذب رجال الأعمال 
توفري  خ����الل  م���ن  الإم�������ارة  اإىل 
وتقدمي  ج��اذب��ة  ا�شتثمارية  بيئة 
الت�شهيالت التي تواكب تطورات 

قطاع الأعمال يف العامل.
توقيع  مت  ال����ل����ق����اء،  خ����ت����ام  ويف 
حكومة  ب��ن  النوايا”  “خطاب 
ال���ف���ج���رية وم���ال���ي���زي���ا، يف اإط�����ار 
ت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل�������رات 
اجلانبن  ب����ن  والج����ت����م����اع����ات 
والبيئي  الق��ت�����ش��ادي  امل��ج��ال  يف 
البيئة  ب����روت����وك����ول  وت���ط���ب���ي���ق 
اخل�����ش��راء ال��ذي يحد م��ن تلوث 

غاز الكربون.

••الفجرية -وام:

الدوائر  م���ن  م�������ش���وؤول���ون  ب��ح��ث 
مع  ال����ف����ج����رية  يف  احل����ك����وم����ي����ة 
واملياه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  م���ن  وف����د 
يف  التعاون  تعزيز  �شبل  املاليزية 
بن  والبيئي  القت�شادي  املجال 
الإمارة ودولة ماليزيا، ومناق�شة 
ال�شتفادة  الأ�شاليب اجلديدة يف 
م��ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اخل�����ش��راء، و 
موارد  واإدارة  املناخ  على  احلفاظ 
الوفد  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ك���ان يف  امل���ي���اه. 
�شينغ  ت���راأ����ش���ه  ال�����ذي  امل���ال���ي���زي 
ت���او ك��ي��م ن��ائ��ب الأم����ن ال��ع��ام يف 
املاليزية  وامل���ي���اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة 
���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ب��ي��د ب���ن ماجد 
ال�شناعة  دائ���������رة  ع������ام  م����دي����ر 
بح�شور  بالفجرية،  والق��ت�����ش��اد 
هيئة  مدير  املعال  اأ�شيلة  �شعادة 
الفجرية للبيئة و �شلطان جميع 
ع�����ام غرفة  م���دي���ر  ال���ه���ن���دا����ش���ي 
وعدد  الفجرية،  و�شناعة  جت��ارة 
احلكومية  ال���دوائ���ر  م����دراء  م��ن 
اللقاء  ون���اق�������س  ال����ف����ج����رية.  يف 
اإمكانية عقد ال�شراكات التجارية 
تعزيز  و���ش��ب��ل  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 

النظيفة  ال���ط���اق���ة  اإىل  ت���دع���و 
النبعاثات  وتخفيف  واخل�شراء 
ا�شتخدام  خ��الل  م��ن  الكربونية 

التكنولوجيا احلديثة.
كيم  ت��او  �شينغ  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن 
نائب الأمن العام يف وزارة البيئة 
الكبري  بالتطور  املاليزية  واملياه 
الذي ت�شهده اإمارة الفجرية على 
القت�شادية  الأ���ش��ع��دة  خمتلف 
يف  ودوره����ا  والبيئية  وال��ت��ج��اري��ة 

توفري بيئة ا�شتثمارية جاذبة.
وا������ش�����ت�����ع�����ر������س ك�����ي�����م اأج������ن������دة 
م��ال��ي��زي��ا ملعاجلة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
تغري املناخ وبناء منوذج اقت�شادي 
اأخ�شر، اإ�شافة اإىل جتربة ماليزيا 
منخف�شة  “املدن  م�������ش���روع  يف 
من  الكهرباء  وتوليد  الكربون” 

الطاقة النظيفة.
اأ�شيلة  �شعادة  رحبت  جانبها  من 
املعال بالوفد املاليزي، ودعت اإىل 
اإمارة  يف  البيئي  ال�شتثمار  فتح 
امل�شاريع  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ف��ج��رية 
الإمارة  ت�شع  اأن  �شاأنها  التي من 

ف����ر�����س ال����ت����ع����اون الق���ت�������ش���ادي 
املتبادل  وال�شتثمار  وال�شياحي 
ب�������ن ال�����ف�����ج�����رية وم�����ال�����ي�����زي�����ا، 
اأبرز  ا���ش��ت��ع��را���س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
البيئة  الفر�س يف املحافظة على 
وموارد املياه من خالل ا�شتخدام 
مت  كما  اخل�����ش��راء،  التكنولوجيا 
“نك�شت  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع  الت���ف���اق 
ك��ري��ن “ امل��ال��ي��زي��ة ال��ع��امل��ي��ة على 
خلق فر�س يف جمال التكنولوجيا 
ا�شتثمارات  تبلغ  اخل�شراء، حيث 
�شناعة  يف  املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�شة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اخل�������ش���راء نحو 

100 مليون دولر.
الفجرية  ه��ي��ئ��ة  وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
القائمة  م�شاريعها  اأه���م  للبيئة 
م�شاريع  م���ث���ل  وامل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة، 
وحمطات  الإل�����ك�����رتوين  الأن������ف 
ال��ه��واء و حم��ط��ات البيئة  ج���ودة 
البحرية، وحممية وادي الوريعة 
التي تزخر بتنوع بيولوجي فريد 

يف النباتات واحليوانات.
وق�����ال حم��م��د ع��ب��ي��د ب���ن ماجد 

بالوقود، عّزز ح�شورها يف قائمة 
التجارية  النفط  تخزين  حم��اور 
ال��ع��امل��ي��ة، م��وؤك��ّدا دور الإم����ارة يف 
التي  البيئية  ال�شيا�شات  تطبيق 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�����ش��رق��ي 
ت���ب���واأت مكانة  ال��ف��ج��رية،  ح��اك��م 
العاملية  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  رف��ي��ع��ة 
يف ال��ت��ج��ارة والق��ت�����ش��اد، ك��م��ا اأن 

ال�شناعة  دائ���������رة  ع������ام  م����دي����ر 
اإمارة  اإن  بالفجرية  والق��ت�����ش��اد 
�شاحب  من  بتوجيهات  الفجرية 
حممد  ب��ن  ح��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 

الذي  الهام  ال�شرتاتيجي  املوقع 
ت��ت��م��ت��ع ب���ه الإم������ارة ع��ل��ى �شاحل 
خليج عمان وامتالكها ثاين اأكر 
يف تزويد ال�شفن  “عاملي”  ميناء 

احلكومة اليابانية تخف�س تقييم 
القت�ضاد للمرة الأوىل منذ 18 �ضهرا

•• طوكيو-وام: 

تقييمها  اليابانية  احلكومة  خف�شت 
ال�شامل لقت�شادات املناطق لأول مرة 
منذ 18 �شهرا، بت�اأثري نق�س الرقائق 
التوريد على  �شل�شلة  العاملية وتعطل 
�شناعة ال�شيارات. وقالت وزارة املالية 
يف تقريرها عن �شهر اأكتوبر احلايل، 
ال�شنوي  وه��و ج��زء من تقييمها رب��ع 
الذي يغطي 11 منطقة يف اليابان.. 
اقت�شادات  يف  ال���ت���ع���ايف  وت������رية  اإن 
املناطق اليابانية “معتدلة” ويرجع 
الإمدادات،  نق�س  اإىل  جزئياً  ال�شبب 
اأنها  ال�شابق  تقييمها  يف  ج��اء  بينما 
“تتعافى رغم روؤية ال�شعف يف بع�س 

القطاعات«.
القت�شاد  لتقييم  خف�س  اأول  وه��ذا 
كان  عندما  املا�شي  العام  اإبريل  منذ 
ركود  م��ن  يعاين  الياباين  القت�شاد 
ال���ت���اأث���ري الأويل  ن���اج���م ع���ن  خ��ط��ري 
لوباء فريو�س كورونا. وذكر التقرير 
موؤقتاً”  “يتوقف  ال�شيارات  اإنتاج  اأن 
املو�شالت  اأ����ش���ب���اه  اأزم�����ة  اأدت  ح��ي��ث 
جانب  اإىل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف 
نق�س قطع الغيار الناجم عن اإغالق 
امل�شانع يف دول جنوب �شرق اآ�شيا حيث 
الإ���ش��اب��ة بفريو�س  ارت��ف��ع��ت ح����الت 
�شناعة  �شركات  اإج��ب��ار  اإىل  ك��ورون��ا، 

ال�شيارات على خف�س الإنتاج.
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العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/7589 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1-  ينج جوان يل 2- �شي�شاو ياجن - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع
املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك��م بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د 
والزامهما  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )400056.80( وق��دره  به 

بالت�شامن  .
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7556/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/141 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )373004.50( �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : فالي ويل للنقل �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى بناية توين تاورز )برج املكاتب( 

- �شقة الطابق 21 - مكتب 2104 بعد فندق ريدي�شون بلو
املطلوب اإعالنه : 1- �شوبا للهند�شة واملقاولت �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )373004.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم 1201/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف: الدائرة العقارية اجلزئية ال�شابعة رقم 248
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا للمدعي مبلغ )1،350،160( 
رفع  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  اماراتي  دره��م  و�شتون  ومائة  الف  وخم�شون  وثالثمائه  مليون 
الدعوى. املدعي : ح�شن احمد حممد ح�شن الغري  عنوانه : دولة المارات العربية املتحدة - امارة دبي - �شارع 
1407 - هاتف:0557476000 - رقم مكاين:0598492686 -  بني يا�س - بناية امل�شرف - مكتب رقم 

 aliibrahimadvocates1@gmail.com:الريد اللكرتوين
وميثله / علي اإبراهيم حممد احلمادي 

املطلوب اإعالنه :  1- رويف للعقارات �س ذ م م - �شفته : مدعي عليه
بان  بالت�شامن والت�شامم  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  الإع��الن : قد  مو�شوع 
والفائدة  اماراتي  دره��م  و�شتون  ومائة  الف  وخم�شون  وثالثمائه  مليون   )1،350،160( مبلغ  للمدعي  يوؤديا 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى - وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2021/11/8  ال�شاعة 
09.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بالن�شر        

 2351/2021/11 مدين جزئي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- يو�شف حنا زهرة ب�شفته 
مدير �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�شركة دبي للتاأمن - �شركة م�شاهمة عامه 
ب�����ش��داد مبلغ وقدره  امل��دع��ي عليهما  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
)2.822.789.00( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من 

تاريخ املطالبة الق�شائية ولغاية ال�شداد التام. 
نود اعالمكم انه قد مت ت�شجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �شدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�شور 
عر برنامج الت�شال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية الثالثة ع�شر ، على هاتف 
رق��م:00971502350991 - املوافق: 2021/10/31 وذلك من ال�شاعة 9:00 �س ولغاية 12:30 ظ او احل�شور 
املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�شيد( لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها 
وما يفيد امكانية الت�شوية ، لئحة الدعوى + حافظة م�شتندات ميكنكم الطالع عليها من خالل النظام 

اللكرتوين ملحاكم دبي لال�شرتاك يرجى التوا�شل على مركز الت�شال 043347777. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اعالن بالن�شر        
 5220/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- النور�س الذهfي لالعمال الفنيه �س.ذ.م.م 2- عبد اجلواد علي عبداجلواد 
حرز اهلل   -  جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :عبد الغني حممد حريد حممد
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 

طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/11   بالزام املدعي 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )100000( درهم فقط مبلغ وق��دره مائة الف درهم ، والفائدة  عليها بان 
ال�شداد والزامها الر�شوم وامل�شاريف والف  القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بالن�شر        
 5416/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

  - �����س.ذ.م.م    لل�شناعات اخل�شبية  دي��زرت  �شيدر  زه��ره 2-  : 1- كميل حنا  املدعي عليهما  اإىل 
جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م فرع دبي 
ال��زام املدعي  ب��ت��اري��خ:2021/8/22  اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  ا�شت�شدار امر  طلب 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )964.884.40( درهم ت�شعمائة واربعة و�شتون 
الف وثمامنائة واربعة وثمانون درهم واربعون فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  وبالر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  �شيك  كل  ا�شتحقاق 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بالن�شر        
 6454/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- عر اخلليج الدولية دبي دبليو �شي �س.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :خط ال�شم�س للخدمات البحرية حمدودة امل�شوؤولية �شركة خا�شة 

بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/5  ا�شت�شدار امر  طلب 
الف ومائة  امريكي فقط ثمانية وخم�شون  توؤدي للمدعي مبلغ )58169.72( دولر  بان  عليها 
درهم   )213482( مبلغ  مايعادله  لغ��ري  �شنتا  و�شبعون  واثنان  امريكي  دولر  وت�شعون  وت�شعة 
ام��ارات��ي لغ��ري مع  دره��م  واثنان وثمانون  واربعمائة  ال��ف  ام��ارات��ي فقط مائتي وثالثة ع�شر 
 2021/9/29 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %5 ب��واق��ع  القانونية  الفائدة 
وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف 

ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن حكم بالن�شر

309/2021/38 جتاري م�شارف جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )2.753.993( درهم مليونان و�شبعمائة 

وثالثه وخم�شون الف وت�شعمائة وثالثة وت�شعون درهما ، ل�شالح البنك املدعي مع الزامها باداء فائدة 
قانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام لكامل مبلغ املديونية مع الزام املدعي 

عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  البنك التجاري الدويل �س.م.ع  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- را�شيل لوي�س وون�س - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/9/7 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )2.753.993(  بان  املدعي عليها  الزام  ���س.م.ع  الدويل  التجاري  ل�شالح/البنك 
القانونية  والفائدة   ، درهما  وت�شعون  وثالثة  وت�شعمائة  الف  وخم�شون  وثالثه  و�شبعمائة  مليونان  دره��م 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2021/7/18 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ري�شارد بريتراند 
جزئي مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001323/ 

اإىل املحكوم عليه :ري�شارد بريتراند
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ:معاذ كردي ، اجلن�شية هولندي - 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 51875.0 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عبداهلل عبدالعزيز موؤمن حمد اجلنيبي 
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004013/ 

اإىل املحكوم عليه :عبداهلل عبدالعزيز موؤمن حمد اجلنيبي
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ:بنك ابوظبي التجاري )بنك الحتاد �شابقا( 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 1444446 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة  الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - مركز مزايا الطبي زينب عماد عبدالمري 
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002412/ 

اإىل املحكوم عليه :1- مركز مزايا الطبي 2- زينب عماد عبدالأمري
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ:ماريا تريدجن م.م.ح 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اأعاله   اليها  امل�شار  الق�شية  يف 
الكلي  : املجموع  ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي  الر�شم املحدد لذلك  املذكور ودفع 
5% من تاريخ  9.818 درهم بال�شافة للفائدة القانونية بواقع  �شامال الر�شوم وامل�شاريف 

.  2021/2/26
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن مبوعد جل�شة اإدارة الدعوى بالن�شر
رقم الدعوى 2021/850- جتاري جزئي    

بناء على طلب/مدعي/�شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م - فرع اجلن�شية
اىل مدعي عليه/عمار بلقي�س بلقي�س - اجلن�شية/رو�شيا

مدعي عليه/بلقي�س ملقاولت البناء ذ.م.م - اجلن�شية
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد عنك يف 
ال�شاعة:09:00 من يوم الحد املوافق:2021/10/31 لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار�شال  او  ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور  ودف��وع 
المر  ا�شدار  قانونا 2-  املقرر  الر�شم  �شداد  بعد  المر  الدعوى غيابيا طالبا فيها:1- قبول �شحيفة 
درهم  وق��دره )70.187(  المر مبلغ  والت�شامم لطالبة  بالت�شامن  يوؤديا  بان  املطلوب �شدهما  بالزام 
ا�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع   - دره��م  وثمانون  و�شبعة  ومائة  ال��ف  �شبعون 
الالئحة  ل��ل��م��واد:79-78-67 من  وف��ق  املعجل  بالنفاذ  الم��ر  �شمول  التام مع  ال�شداد  �شيك وحتى  كل 

التنظيمية الزام املطلوب �شدهما المر بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
 مكتب اإدارة الدعوى البتدائية 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006860 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حميد اهلل مواحد حممد عامل 
جمهول حمل الإقامة  : عجمان الرا�شديه بجانب مطعم ق�شر اخلليج

نعلمكم ان املدعي:احمد موحيد حممد عامل قد اقام الدعوى املذكورة اعاله ويطالب فيها 
انكار  القا�شي يف حالة  امام  اليمن  املطالبة بحلف   - التي:املطالبة مببلغ 19660 درهم 
املبلغ - الزام املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة - اعالن املدعي عليه 
باجلل�شة ولئحة الدعاء - �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة 5 

من قانون الجراءات املدنية.
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/11/2 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت   .
او  �شخ�شيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية 
بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/25م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
MOJAU_2021- 0029429 رقم املعاملة

تنازل/بيع
اعالن ن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:ماهر حممد �شعد - لبناين اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:عمر حممد �شعد - لبناين 
ل�شالح  برذر  )بي�شت  امل�شماه  خدمات  بوكيل  الفردية  املوؤ�ش�شة  يف  وذلك   ، اجلن�شية 
رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  والتي  الثقيلة(  والليات  املعدات  ميكانيكا 

جتارية رقم:607384
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
MOJAU_2021- 0029351 رقم املعاملة

تنازل/بيع
اعالن ن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:عبداجلبار �شنوبر خان - باك�شتاين اجلن�شية -يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/حممد �شرفراز 
امل�شماه  الفردية بوكيل خدمات  املوؤ�ش�شة  باك�شتاين اجلن�شية - وذلك يف   - نواز  حممد 
)ور�شة طريق امل�شافر ل�شيانة ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 

جتارية رقم:611854.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
MOJAU_2021- 0029332 رقم املعاملة

تنازل/بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حممد جهانغري عامل حممد مر�شد ميا - بنغالدي�شي 
اجلن�شية ارغب يف التنازل عن كامل ح�شتي البالغة 100% اىل ال�شيد/جمري ح�شن 
الرخ�شة  100% يف  ن�شبه  - بنغالدي�شي اجلن�شية لت�شبح  �شردار  �شم�س احلق  �شردر 
با�شم )املباين الذهبية لتنظيف املباين( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب الرخ�شة 

رقم:748296 - تنازل �شاحب الرخ�شة.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن حكم بالن�شر        

18/2020/78 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- بدر نهري رجب العنزي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2021/10/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
يوؤدي للمدعية  بان  بالزام ملدعي عليه  ال�شتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ش�شة  اعاله ل�شالح/ 
احلا�شل  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  والفائدة   - دره��م   )122.674( وم��ق��داره  مبلغ 
مقابل  دره��م  وخم�شمائة  وامل�شاريف  الر�شوم  الزمته  كما  التام  ال�شداد  وحتى  يف:2020/2/1 
اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

MOJAU_2021- 0029506 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
 يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بن الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول : ح�شن علي ح�شن احمد احلو�شني - اجلن�شية : الإمارات. 
اإىل الطرف الثاين : علي عبداهلل حممد خلفان النقبي - اجلن�شية : الإمارات.

بال�شم التجاري )ور�شة ال�شوجلان لت�شليح كهرباء ال�شيارات( ن�شاط الرخ�شة )ن�شاط 
الرخ�شة ت�شليح كهرباء ال�شيارات( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�شادية يف خورفكان 

- ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 241894 ال�شادرة بتاريخ 1994/7/19
 يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل
بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بالن�شر        

 1600/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- احمد حممد روؤوف )مالك( �شي انرت خلدمات املعامالت
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :فوؤاد عموري لقطع غيار ال�شفن �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهم مت�شامنن ب�شداد مبلغ وقدره 
ال�شداد  )2.519.715( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 

التام والزامهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
قاعة  يف  �شباحا   09:30 ال�شاعة   2021/11/7 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

MOJAU_2021- 0029326 رقم املعاملة
اإعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:�شامر عبدالرحمن �شاهر - اجلن�شية �شوريا - يرغب 
امل�شماه  الرخ�شة  100% يف  البالغة  كامل ح�شته  49% من  والتنازل عن  البيع  يف 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  العالنية(  الهدايا  وانتاج  لتجهيز  )جونة 
بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم:786325 - اىل ال�شيد/�شاميا ندمي ح�شن - اجلن�شية 

لبنان - تعديالت اخرى:ليوجد.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
MOJAU_2021- 0029431 رقم املعاملة

اإعالن بالن�شر
ترغب   - �شوريا  اجلن�شية   ، حممد  عو�س  ال�شيدة:اميان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الدين  ال�شيد/حمي  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شتها  والتنازل عن  البيع  يف 
عبدو �شحاده - اجلن�شية �شوريا ، بالرخ�شة امل�شماه )جنوم البداع لتجارة مواد البناء( 
تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )611318( ال�شادرة من دائرة التنمية 

القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:ليوجد.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
MOJAU_2021- 0029437 رقم املعاملة

اإعالن بالن�شر
اجلن�شية   - املهريي  بطي  �شعيد  علي  ال�شيد:عبدالرحمن  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/

للنقليات(  )افغان  امل�شماه  الرخ�شة  يف  المارات  اجلن�شية   - ر�شا  �شفر  حممد  ح�شن 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  رقم:124944  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية بال�شارقة.تعديالت اخرى:ليوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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MOJAU_2021- 0029505 رقم املعاملة

اإعالن بالن�شر
البيع  يف  يرغب  املغرب  اجلن�شية   - املرابطي  ال�شيد:يو�شف  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيخ -  ال�شيد/حممد حرمه  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�شته 
اجلن�شية موريتانيا يف الرخ�شة امل�شماه )ور�شة بيت املجاز لت�شليح ال�شيارات( تاأ�ش�شت 
بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 785917 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقة - تعديالت اخرى:ليوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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MOJAU_2021- 0029358 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اإعالن

جتارية  الرخ�شة  متلك  اجلن�شية  مغربية   - بورا�س  ال�شيدة:نرميان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)ارجان لتجارة املالب�س( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:743762 
من  �شادرة  عامة  بوكالة  اجلن�شية  �شوري   - ع�شكر  بعيتى  ال�شيد/منيف  بالتوقيع  عنها  وينوب 
ال�شيدة/نرميان  ان  حيث   SH20181024C94442:رقم الت�شديق  برقم  العدل  الكاتب 
التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  مغربية   - بورا�س 
 - ال�شهبي  ال�شيد/حازم عبدالقادر عبداحلميد  100% اىل  البالغة  املالب�س(  لتجارة  )ارجان 
م�شري اجلن�شية تنازل �شاحب الرخ�شة لخر - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8692(

مقدم من املنذرة : جنمة العائلة للمقاولت )�س.ذ .م .م(. 
موطنه املختار : مكتب املحامي/ )يون�س حممد البلو�شي للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية ( – امارة ال�شارقة 
2000 – الطابق اخلام�س - مكتب رقم 546 - هاتف  - دوار الريد الكبري - �شارع الزهراء - بناية داما�س 

06-5322229 وميثله املحامي /يون�س حممد
املنذر اإليها : ذافاميلي ديفيلوبريز ليمتد. 

عنوانها: اأمارة دبي-بر دبي - القوز ال�شناعية - �شارع ال�شيخ زايد - جوار م�شنع روميو اإنرتيورز- خلف معر�س 
اودي لل�شيارات - هاتف 0509128335 -تلفون 043955508 مكاين 2243584342

يخطر املنذر اليها ب�شداد املبلغ امل�شتحق وقدره )1،845،037،87( درهم، )مليون وثمامنائة خم�شة واربعون 
األف و�شبعة وثالثون درهم و�شبعة وثمانون فل�س( خالل مهلة اأق�شاها 15 اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار.  فاإن 
مل تنفذ املنذر اليها التزامها بال�شداد، ف�شوف يلجاأ املنذر عند انتهاء املهلة اىل املحكمة املخت�شة لإ�شت�شدار حكم 
ق�شائي �شدها ب�شداد املبلغ والفائدة القانونية )12%( حتى تاريخ ال�شداد والر�شوم الق�شائية وامل�شروفات 

ومقابل اأتعاب املحاماة، مع حفظ كافة حقوق املنذر لدى املنذر اليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6834(

رقم املحرر  2021/1/172328 
املنذر : �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

اجلن�شية  هندي  ايليميان  برميا�شاندران  ل�شاحبها  البناء  مواد  لتجارة  املها  موؤ�ش�شة  املنذر اإليهم :1- 
ال�شيكات - هندي اجلن�شية على  املوقع  و  املالك  ب�شفته  ايليمبان  برميا�شاندران   -  2

املو�شوع : اإنذار بالتكليف بالوفاء
اأول : املنذرة هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال جتارة مواد البناء، وتتخذ من اإمارة دبي مقرا ملزاولة ن�شاطها التجاري بالرخ�شة 

التجارية رقم )520860( �شادرة عن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
الدوات  بيع  و  و متدياتها  الكهربائية  الأدوات  بيع  ن�شاطها يف جمال  تبا�شر  الثاين  اليه  املنذر  فردية مملوكة من  موؤ�ش�شة  الأوىل هي  اإليها  املنذر   : ثانيا 
ال�شارقة مقرا ملزاولة ن�شاطها التجاري بالرخ�شة التجارية رقم )770778( �شادرة عن  اإم��ارة  ، وتتخذ من  ادوات الن��ارة  ال�شحية و ت�شديداتها و بيع 

دائرة التنمية القت�شادية بامارة ال�شارقة.
ثالثا : بتاريخ 2020/10/18 حرر املنذر اليه الثاين من ح�شاب املنذر اليها الأوىل لدى بنك ابوظبي التجاري �شيك رقم )000076( ل�شالح املنذرة مببلغ 

50000 درهم )خم�شون الف درهما(. 
رابعا : ارتد ال�شيك دون �شرف لدى عر�شه يف ميعاد ا�شتحقاقه ودون الوفاء بقيمته ب�شبب عدم كفاية الر�شيد. 

طالبت املنذرة املنذر اليهما عدة مرات و بكافة الطرق الودية بالوفاء بقيمة ال�شيك �شالف الذكر ال انهما مل يقوما بالوفاء بقيمة ال�شيك كاملة حيث تر�شد 
بذمتهما و اىل تاريخه مبلغ 19،579،72 )ت�شعة ع�شر الف و خم�شمائة و ت�شعه و �شبعون درهما واثنان و �شبعون فل�شا(

و  ال�ف  ع�ش�ر  )ت�ش�ع�ة   19،579،72 ق�دره  قيمت�ه  الب�الغ  و  بذمتهما  املرت�ش�د  ب�املبلغ  بالوف�اء  ال�ي�هم  املن�ذر  لتكليف  الإن�ذار  ه�ذا  توج�ه  املنذرة  فاإن  عليه، 
القانونية  اإتخاذ الإج��راءات  الإن��ذار حتت طائلة  ت�اريخ ت�شلمهم لهذا  اأي�ام م�ن  اثن�ان و �ش�بعون فل�ش�ا( خ�الل خم�ش�ة  خم�شمائة و ت�شعة و �شبعون درهم�ا و 

الكاتب العدلللمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�ش�وم الق�شائية وامل�شاريف.

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8744(

رقم املحرر 2021/1/217936 
املنذر : ابراهيم يو�شف عبد الرحمن الرحماين 
املنذر اإليه : التاج امللكي ل�شناعة الغداية ذ م م

بدل  �شداد   ب�شروره  عليكم  ننبه  الخطار  ه��ذا  مبوجب  فاإننا   : يلي  ما  نطلب  فاأننا 
)املنذر(   موكلتنا  وب��ن  بينكم  املحرر  الي��ج��ار  عقد  مبوجب  عليكم  امل�شتحق  الي��ج��ار 
وال��ب��ال��غ��ة 295000 دره���م وم��ا ي�شتجد م��ن اي��ج��ار خ��الل ث��الث��ن ي��وم��ا م��ن تارخ 
اخطاركم بال�شداد، واإل فاإننا �شنظطر اىل اتخاذ كافه الجراءات القانونيه يف حقكم 
وم��ن �شمنها اخ��الء العن امل��وؤج��رة و���ش��داد ب��دل الي��ج��ار حتى ت��اري��خ الخ���الء التام 
والفعلي والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا )املنذرة( مع ت�شمينكم الر�شوم وامل�شروفات 

ومقابل اتعاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اإعالن اجتماع اخلربة احل�شابية

يف الدعوي رقم 2217 ل�شنة 2021عمایل جزئى -ال�شارقة 
املقامة من / منوجهر حممد من�شوري

�شد - الدرهمن للتجارة
للتجارة  الدرهمن  اأعالنها/  • املطلوب 

نعلن نحن جلنه اخلراء املنتدبه )اأمين �شعيد عطا النجار ، ح�شن ال�شيد حممود - احمد عبيد الطاير 
ال��واردة باحلكم  اأنه مت تعيننا من حمكمة ال�شارقة الحتادية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�شابية   ،
ال�شادر بتاريخ  2021/10/17 يف الدعوى املذكورة اأعاله - كما نعلن املدعي عليها املذكورة اأعاله ، 
حل�ش�ور اجتماع اخلرة املقرر له جل�شة يوم الربعاء املوافق 03-11 -2021 يف متام ال�شاعة 3:00 
م�شاًء  وذلك من خالل الت�شال املرئي بجميع اأطراف النزاع عر تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول 

على الرابط ادناه – ولال�شتف�شارات هاتف رقم 3413632 04.
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/87372271375?pwd=eWVHTjFGTzlBaGO5MDIxdUZpZ29CZz09 
Meeting ID: 873 7227 1375
Passcode: NYQ7Bw

بالنيابة عن جلنة اخلربة املنتدبة
خبري ح�شابي / احمد عبيد الطاير

اإجتماع خربة 

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

تغيري ا�شـم / مربوك عو�ص حممد حممد العامري 
حممد  حممد  عو�س  )مروك  املواطن  تقدم 
البتدائية   اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب  العامري( 
)مروك(  من  ا�شمه  بتغيري  التوثيقات  ق�شم 
به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن  اىل)مبارك( 
تاريخ من  يوما   15 خالل  املذكور  الق�شم   اىل 

ن�شر العالن
قا�شي تركات الدائرة الثالثة  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

تغيري ا�شـم / عبدال�شالم عمر احمد عبدالكرمي عمر 

تقدم املواطن )عبدال�شالم عمر احمد عبدالكرمي عمر( 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية  ق�شم التوثيقات 

بتغيري ا�شمه من )عبدال�شالم اىل )�شامل( 
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ  ن�شر العالن
قا�شي تركات الدائرة الثالثة  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : هنيه اجلناحي خلياطة امللب�س الن�سائية - �س ذ م م  
العنوان : حمل M-08 ملك عليه احمد رم�شان جمعه - بردبي - البدع - ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 719754 رقم القيد بال�شجل 
باأنه  التنمية القت�شادية بدبي  دائرة  تعلن  1146883 مبوجب هذا   : التجاري 
قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/10/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2021/10/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعن عبداهلل الها�سمي لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب 
رقم 803-18 ملك كمال بوري - بردبي - اخلليج التجاري  هاتف :    فاك�س :   
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : عبداهلل الها�سمي لتدقيق احل�سابات
- اخلليج  ب��ردب��ي   - ب���وري  ك��م��ال  م��ل��ك   18-803 رق���م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
التجاري  هاتف :     فاك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
اجلناحي  هنيه  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي 
ق��رار حماكم  م   وذل��ك مبوجب  الن�سائية - �س ذ م  خلياطة امللب�س 
دبي بتاريخ  2021/10/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/10/18
امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  107/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187  

مو�شوع التنفيذ :  ا�شدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 1076 البالغ م�شاحته 552.40 مرت مربع مبنطقة القوز الوىل 
باإمارة دبي نظري مبلغ 1،586،629.73 درهم 

طالب التنفيذ: م�شرف ابوظبي الإ�شالمي   عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت - بناية م�شرف ابوظبي 
ال�شالمي - خلف اجلامعة المريكية - هاتف 044372000 - رقم مكاين 3080395337 وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  

املطلوب اإعالنه : حممد �شعيد خالد احمد ال علي   عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة القوز الوىل - العقار رقم 1076 - رقم مكاين / 
MSaeedAlAli@gmail.com  -   0509300000  -  3080395337

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http://www. بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : القوز الوىل - 

رقم الر�س 1076  - رقم البلدية : 2154-354 امل�شاحة : 552.40 مرت مربع - التقييم : 3300000 درهم.  
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  196/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

6 مببنى  622 بالطابق رقم  اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد الرهن بال�شيغة التنفيذية وايقاع احلجز على العقار رقم  مو�شوع التنفيذ : 
رويال ريزيدني�س 1 البالغ م�شاحته 85.22 مرت مربع واملواقف رقم B1-58 على قطعة الر�س رقم 25 مبنطقة احلبيه الرابعة باإمارة 

دبي ن نظري مبلغ 443،369.05 درهم 
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 

الني�شان لل�شيارات - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826
وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  

املطلوب اإعالنه : هوا بينغ - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى رويال ريزيدني�س 1 - العقار رقم 622 - رقم مكاين 
penghua.o3@hotmail.com  -  050000000000000 - 69731 20643 :

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http://www. بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 25 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : رويال ريزيدني�س 1 - رقم الوحدة : 622 - امل�شاحة 

: 85.22 مرت مربع - التقييم )495،693/02( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 107/2018/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187  
مو�شوع التنفيذ :  ا�شدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 1076 البالغ م�شاحته 552.40 مرت مربع مبنطقة القوز الوىل 

باإمارة دبي نظري مبلغ 1،586،629.73 درهم 
طالب التنفيذ: م�شرف ابوظبي الإ�شالمي   عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت - بناية م�شرف ابوظبي 

ال�شالمي - خلف اجلامعة المريكية - هاتف 044372000 - رقم مكاين 3080395337 وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعالنه : حممد �شعيد خالد احمد ال علي   عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة القوز الوىل - العقار رقم 1076 - رقم مكاين / 

MSaeedAlAli@gmail.com  -   0509300000  -  3080395337
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http://www. بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : القوز الوىل - 

رقم الر�س 1076  - رقم البلدية : 2154-354 امل�شاحة : 552.40 مرت مربع - التقييم : 3300000 درهم.  
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  196/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

6 مببنى  622 بالطابق رقم  اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد الرهن بال�شيغة التنفيذية وايقاع احلجز على العقار رقم  مو�شوع التنفيذ : 
رويال ريزيدني�س 1 البالغ م�شاحته 85.22 مرت مربع واملواقف رقم B1-58 على قطعة الر�س رقم 25 مبنطقة احلبيه الرابعة باإمارة 

دبي ن نظري مبلغ 443،369.05 درهم 
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 

الني�شان لل�شيارات - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826
وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  

املطلوب اإعالنه : هوا بينغ - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى رويال ريزيدني�س 1 - العقار رقم 622 - رقم مكاين 
penghua.o3@hotmail.com  -  050000000000000 - 69731 20643 :

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http://www. بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 25 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : رويال ريزيدني�س 1 - رقم الوحدة : 622 - امل�شاحة 

: 85.22 مرت مربع - التقييم )495،693/02( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0025055
اخطار عديل للوفاء مببلغ 28953،04 درهم

اإخطار عديل
املخط�ر : �شركة العجوبة لت�شنيع الالملنيوم والزجاج ذ م م - وال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برقم 552767 وميثلها ال�شيد / ماتيو 
جيورج كامبادام – هندي اجلن�شية ب�شفته �شريك ومدير يف الرخ�شة املذكورة اعاله وميثله بالوكالة ال�شيد / ديني جاكوب – هندي اجلن�شية ويحمل بطاقة 

هوية رقم 784199294859790 مبوجب وكالة م�شدقة من كاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/210777
العنوان : ال�شارقة  - �شناعية 11 - هاتف رقم : )0558788586( )0503218376(

املخطر اإليهم : ال�شادة / امل�شرق لالملنيوم والزجاج - واملرخ�شة برقم امللف :13976 و�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بامارة عجمان
ال�شيد/ البري الفون�س داود �شوريال - م�شري اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784196008710640 

)0565662928(  )0506315003( رقم  هاتف   - اأدنوك  بجوار   - اجلرف  منطقة  العنوان : عجمان – ال�شناعية 01- 
مو�شوع الإخطار : بدفع قيمة ال�شيكات

الوق�ائ�ع :  حيث اأن املخطر اليه حرر �شيكات و بياناتهم كالتايل :
بقيمة )16835.32( درهم بتاريخ )2019/04/30(   )541606( رقم  �شيك   -1

)2019/07/31( بتاريخ  )12117،72(درهم  بقيمة  رقم)541628(  �شيك   -2
ال�شيكات م�شحوبه على )بنك م�شر ( و ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب  هذه  املخطرو  ل�شالح  حمرره  • ال�شيكات 

ال�شيكات )28953،04( درهم مبالغ  ب�شداد  اإليه  املخطر  يطالب  املخطر  اأن  • حيث 
قيمه ال�شيكات على الرغم من ا�شتنفاذ كافة الطرق الودية  �شداد  يرف�س  اإليه  املخطر  اأن  • وحيث 

• وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة اأق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم الخطار وال �شوف ي�شطر ا�شفا 
لتخاذ الجراءات القانونية �شده .

• وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�شميا .
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0028103
املخط�ر/ عبداهلل حممد �شعيد حممد ال�شويدي ، اجلن�شية - المارات العربية املتحده ،  ويحمل بطاقه هويه رقم 784196229057250

العن�وان / ال�شارقة - اخلان - هاتف رقم / 0506374000
اجلن�شية   ، بولكل  جولم  �شهيل   / – الهند  اجلن�شية   ، حممد  لكات  كالو  نوفل   / وميثلها   - م  م  ذ  البحرية  للخدمات  فوكا�س   / اإليه  املخطر 
رقم  هاتف   - ال�شام�شي  عبداهلل  ماجد  بن  حميد  ال�شيخ  ملك   2 رقم  �شقه  الزهراء  �شارع  خلف   - امل�شلى   - ال�شارقة  العن�وان/   - الهند   –

0502304641 - /
املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 127200 درهم

املخطر اإليه حرر �شت �شيكات للمخطر مببلغ 127200 درهم مو�شوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ 
ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك اإل اأنه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبيانه كالتايل:
ال�شيك الول 002717 مببلغ 19300 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2020/12/25 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري

ال�شيك الثاين 002716 مببلغ 19300 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2020/10/28 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الثالث 002714 مببلغ 25000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2020/09/25 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك الرابع 002713 مببلغ 25000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2020/08/25 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري

ال�شيك اخلام�س 002718 مببلغ 19300 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2020/02/28 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك ال�شاد�س 002719 مببلغ 19300 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2020/04/28 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري

وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية،

واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
 اإخطار عديل بالوفاء  برقم املحرر 2021/0027219

اإنذار عديل بالتكليف بالوفاء 
املنذر : نور الأمن عبدالباري - يحمل هوية اإمارتية رقم :- 784197368543621 - اجلن�شية بنغالدي�س  عنوانه : ال�شارقة 

- ال�شناعية 4 - ال�شارع ال�شناعي الرابع حمل ندهب املدينة لتجارة املفرو�شات - هاتف رقم :-0568730591
�شد - املنذر اإليه :- عبداللطيف حممد طاهر مياه - اجلن�شية / بنغالدي�س - عنوانه:- ال�شارقة - بو �شغارة - �شارع ال�شتقالل – 

معر�س رقم 3 مفرو�شات ابن الديرة - هاتف رقم:- 0586269900
املو�شوع اندار بتكليف املنذر اإليه اأن يوؤدي للمنذر مبلغ )15000( درهم

املنذر مبوجبها بالإتفاق فيما بينه وبن املنذر اإلية ب�شراء ب�شاعة من  قام  اإليه  واملنذر  املنذر  بن  جتارية  تعامالت  مبوجب   -1
معار�س املنذر اإليه بقيمة مبلغ )15000( درهم وقام املنذر بدفع املبلغ للمنذر اإليه كامل على اأن يفي بالتزامه يف املواعد املتفق 
عليه اأخل املنذر اإليه بوفائه ومن ثم طلب املنذر اأمواله ولكن تعذر �شدده من قبل املنذر اإليه وقام بتحرير 3 �شيكات ووعد بوعود 

مزيفة لل�شند وملا يفي
حيث اأن املنذر اإليه اإ�شتلم كامل املبلغ وواقع مبوجب اإ�شتلمه على عدد 3 �شيكات م�شتحقة الدفع وبيناتة كالأتى :  -2

1-�شيك رقم )114916( بقيمة )5000( درهم م�شتحق ال�شداد بتاريخ 2018-12-15
2- �شيك رقم )114917( بقيمة )5000( درهم م�شتحق ال�شداد بتاريخ 2019-1-15

بتاريخ 2019-2-15 ال�شداد  م�شتحق  درهم   )5000( بقيمة   )114918( رقم  �شيك   -3
ويف حال تقدمي ال�شيكات للبنك كال ح�شب مواعده اعيدت ال�شيكات بدون �شرف ب�شبب عدم كفاية الر�شيد

املنذر اإلية ب�شداد هذا املبلغ مراراً وتكرارا تهرب وتن�شل من دفع املبلغ املرت�شد بذمتة مبطالبة   -3
4- حيث اأن املنذر يرغب يف احل�شول على املبلغ املرت�شد بذمه املنذر اإليه ب�شكل ودي دون اللجوء اىل الق�شاء فلجاء اىل هذا الإنذار 
كبداية اإىل الإجراءات القانونية التي �شنتخذها م�شتقباًل،  لذلك ،  فاإننا نوجه هذا الإنذار لكم لتكليفكم ب�شداد مبلغ )15000( 
للق�شاء  الأمر  رفع  اإىل  �شن�شطر  ال�شداد  عن  تخلفكم  حال  ويف  الإنذار  هذا  تاريخ  من  اأيام  خم�شة  خالل  يف  وذلك  للمنذر  درهم 
ل�شت�شدار اأمر اداء لإلزامكم جراً ب�شداد ذلك املبلغ بالإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية ،، ولذا فاإننا نخطركم مبا جاء يف 

هذا الإنذار وما�شتمل عليه ليكون حجة مبدلولة يف مواجهتكم
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

MOJAU_2021- 0029323 رقم املعاملة
اعالن ن�شر   

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيد / حمزة ايندوكان مامو مانان - اجلن�شية الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
التنمية القت�شادية  دائرة  ال�شادرة من  البدنية(  للياقة  امل�شماه )ال�شقر الحمر  الرخ�شة  50% يف  البالغة  ح�شته 

بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )755110(، اإىل ال�شيد / رم�شيد عبداملجيد عبداملجيد كوزوكال - اجلن�شية الهند ، 
كما يرغب / ها�شم �شايداراكاث معن كتكان – اجلن�شية الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن 25% من كامل ح�شته 
البالغة 50% يف الرخ�شة امل�شماه )ال�شقر الحمر للياقة البدنية( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 

برخ�شة جتارية رقم )755110(، اإىل ال�شيد /رم�شيد عبداملجيد عبداملجيد كوزوكال - اجلن�شية الهند ،
كما يرغب / ها�شم �شايداراكاث معن كتكان – اجلن�شية الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن 25% من كامل ح�شته 
البالغة 50% يف الرخ�شة امل�شماه )ال�شقر الحمر للياقة البدنية( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 

برخ�شة جتارية رقم )755110(، اإىل ال�شيد / انبل كاكوتاكات نادوفيليبورايل- اجلن�شية الهند 
تعديالت اأخرى: ل يوجد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0018998
اخطار وتكليف بالوفاء

مقدم من املخطر :- حاجى عبدالرحمن عبداهلل احمد الهاجري - اأماراتي اجلن�شية - العنوان :- ال�شارقة - هاتف 
2- رجيب عبدالرحمن -هندي اجلن�شية -   ، 1- هيرو العقارية ذ،م،م  0506461636 - املخطر اليهما   -:
العنوان : ال�شارقة - �شارع امللك في�شل - بناية املرزوقي نف�س بناية فندق �شرياتون الطابق �شقه 1602 هاتف : 

0502333391-  0551111151
املو�شوع اخطار عدىل مببلغ وقدره 750،000 درهم �شبعمائة وخم�شون الف درهم

املخطر اليها مدينان للمخطر مببلغ وقدره �شبعمائة وخم�شون الف درهم مبوجب خم�شة �شيكات مذيله وممهورة 
بتوقيع املخطر اليه الثاين ب�شفته املدير واملخول بالتوقيع عن املخطر اليها الأوىل ل�شالح املخطر مببلغ وقدره 
�شبعمائة وخم�شون الف درهم بياناتها كالأتي : ال�شيك الأول برقم 000266 وم�شتحق بتاريخ  4/12/ 2021 
000267 وم�شتحق  150،000درهم وم�شحوب على بنك الإمارات دبي الوطني ، ال�شيك الثاين برقم  مببلغ 
الثالث  ال�شيك   ، الوطني  دبي  الإمارات  بنك  وم�شحوب على  درهم   150،000 2021 مببلغ   /5/12 بتاريخ  
برقم 000268 وم�شتحق بتاريخ  6/12/ 2021 مببلغ 150،000درهم وم�شحوب على بنك الإمارات دبي 
الوطني، ال�شيك الرابع برقم 000269 وم�شتحق بتاريخ  7/12/ 2021 مببلغ 150،000 درهم وم�شحوب 
2021 مببلغ   /8/12 بتاريخ   000270 وم�شتحق  ال�شيك اخلام�س برقم   ، الوطني  الإمارات دبي  على بنك 
150،000درهم وم�شحوب على بنك الإمارات دبي الوطني. لكل �شيك حجة ودليل ل يقبل اإثبات العك�س على اأن 
املخطر اإليهما مدينان باملبلغ مو�شوع الإخطار وهذا ال�شيكات. وملا كان ذلك وفقا لأحكام املواد اأرقام 62 و 63 من 
قرار جمل�س الوزراء رقم 57 ل�شنة2018 يف �شاأن الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية رقم 11 ل�شنة 
1992 وفقا لآخر تعديالته فاإن املخطر يخطر املخطر اإليه مبوجب هذا الإخطار ب�شرورة الوفاء باملبلغ املذكور 
العالية و اداء املبلغ وذلك بعد اأن ا�شتنفذ املخطر كافة الطرق الودية باملطالبة مرارا وتكررا للمخطر اإليهما باأداء 
املبلغ مو�شوع الإخطار، بناء على ما تقدم ، فاإن املخطر يخطر املخطر اإليهما ب�شرورة الوفاء واأداء املبلغ امل�شتحق 
%12 فائدة قانونية من تاريخ  750،000 درهم �شبعمائة وخم�شون الف درهم و  واملقدر مببلغ مببلغ وقدره 
ال�شتحقاق وذلك بالت�شامن والت�شامم فيما بينهما وذلك يف موعد اأق�شاه 7 �شبعة اأيام من تاريخ هذا الخطار 
مع حفظ حق املخطر يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مو�شوع الخطار مع حتمل املخطر اليها 

كافة الر�شوم وامل�شاريف املرتتبة على حت�شيل املبلغ قيمة ال�شيكات مو�شوع الإخطار ، 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

اأداء  امر   SHCFICICPL2021 /0007201 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : حامد يو�شف حممد يو�شف - باك�شتاين اجلن�شية 

العربية  المارات   - القبي�شي  حجي  حممد  املدعي/علي  بان  نعلمكم 
املتحدة/اجلن�شية

�شده  املقدم  بالزام  للمطالبة:ناأمر  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
وخم�شون  ومائتان  الف  �شتة  درهم   )6250( مبلغ  للطالب  يوؤدي  بان 
قابال  غري   - ذلك  ماعدا  ورف�شت  وامل�شاريف  والر�شوم   - درهم  الف 

لال�شتئناف - حرر بتاريخ:2021/10/5
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

اأداء  امر   SHCFICICPL2021 /0007202 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : اندونيل دانثانار ايانة �شريالنكي - اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي/علي حممد حجي القبي�شي 

 المارات العربية املتحدة/اجلن�شية

الوراق  على  الطالع  للمطالبة:بعد  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 

ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ )�شتة الف وخم�شمائة 

درهم والزمته بامل�شروفات  - حرر بتاريخ:2021/10/20

املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 

 اإعـــالن �شطب قيد
اكاونتينج  اند  تاك�س  ديلتاكاب  جريمال  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
ليمتد - فرع دبي )اجلن�شية: املانيا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف 
اإمارة دبي )العنوان: مرا�شي حمرك - �شاحة اخلليج مبنى 12 - �س.ب:32527( 
واملقيدة حتت رقم )5456( يف �شجل ال�شركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام 
التجارية وتعديالتة و  ال�شركات  �شاأن  القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف 
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة 
ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة 

الت�شجيل التجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

العدد 13378 بتاريخ 2021/10/29 
MOJAU_2021- 0029291 رقم املعاملة

تنازل/بيع
اإعالن بالن�شر

باك�شتاين اجلن�شية يرغب يف   - ال�شيد:كليم اخرت مالك خدا بخ�س  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اخرت  ن�شيم  و�شيم  ال�شيد/حممد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
- باك�شتاين اجلن�شية وذلك يف املوؤ�ش�شة الفردية بوكيل خدمات امل�شماه )الختيار الرفيع لتجارة 
مواد البناء( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم:741313 - تعديالت 
اخرى:مت تغيري ال�شكل القانوين من/موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل/�شركة ال�شخ�س الواحد 
ذ.م.م - مت تغيري ال�شم التجاري من/الختيار الرفيع لتجارة مواد البناء اىل/الختيار الرفيع 

لتجارة مواد البناء ذ.م.م �شركة ال�شخ�س الواحد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

Date 29/ 10/ 2021  Issue No : 13378
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0006860 Civil/ Partial

To Defendant: HAMIDULLAH MAWAHED M ALEM
Unknown Place of Residence: Ajman, Rashidya, next to Qasr Alkhalij Restaurant
Please be noted that the plaintiff: Ahmed Mowahed filed the above mentioned case 
requesting the following:
-Requesting the payment of AED 19660
-Requesting to make the oath before the judge in case of denial
-Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees
- Notify the defendant with the hearing and the statement
-The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229, section 5 
of the Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 02/11/2021 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office) in person or to 
be represented by a legal attorney within 10 days of the date of publication in order 
to consider the above mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Hamid Abdullah Alsaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 29/ 10/ 2021  Issue No : 13378
Legal notice by publication 

8692-2021
Submitted by warner: Family Star Construction (L.L.C).
Chosen domicile: Lawyer's office / (Younis Mohammed Al Blooshi Lawyer & Legal 
Consultants) Sharjah Emirate -Great Postal Roundabout - Al Zahra Street - Damas 
2000 Building – Fifth Floor Office No. 546 - Tel. 06-5322229 represented by Lawyer/
Younis Muhammad 
Warnee: The Family Developers Limited
Address: Dubai, Bur Dubai - Al Quoz Industrial City - Sheikh Zayed Road -next to 
Romeo Interiors Factory - behind the Audi Car Showroom - Tel: 0509128335- Tel. 
043955508   Makani 2243584342|
The warnee shall be notified of the payment of the amount due in the amount of 
(1,845,037,87) dirhams, (one million eight hundred forty-five thousand and thirty-
seven dirhams and eighty-seven fils) within a maximum period of 10 days from the 
date of publication of this warning. If the warnee does not fulfill her obligation to 
pay, upon the expiry of the time limit, the warner will resort to the competent court to 
obtain a court ruling against warnee to pay the amount and the legal interest ( 12%) up 
to the date of payment, judicial fees, expenses, and attorney's fees, while preserving 
all the rights of the warner with the warnee.
Notary public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
تاريخ: 2021/09/16 املودعة بالرقم 359691 

بيانات الأولوية: 
ال�شم: يونيليفر جلوبال اآي بيه ليمتد

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ، مري�شي�شايد ، �شي اإت�س 62 4 زد دي ، اململكة املتحدة .
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
عطور، زيوت عطرية، �شابون، م�شتح�شرات جتميل، ظالل العيون، طالء ال�شفاه، كرميات اأ�شا�س، منظفات 
لل�شعر وفروة  للب�شرة، مرطبات، م�شتح�شرات تواليت غري طبية، م�شتح�شرات جتميل  الب�شرة، م�شاحيق 
الراأ�س، �شامبو، م�شتح�شرات تلوين ال�شعر، غ�شولت )لو�شن( لل�شعر، بل�شم لل�شعر، منتجات ت�شفيف ال�شعر، 

جل لل�شعر، مو�س لل�شعر، رذاذ )�شراي( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات TONI & GUY باللغة الإجنليزية

  ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  29 اأكتوبر 2021 العدد 13378

EAT 174791
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••  اأبوظبي-الفجر

اأخريا عادت الأن�شطة احلية لالأوملبياد 
اخلا�س والتي كانت قد توقفت ب�شبب 
وب����اء ك���ورون���ا ال����ذى اج���ت���اح ال���ع���امل ، 
ح��ي��ث ت��ق��ام وع��ل��ى م���دى ث��الث��ة اأي���ام  
الدورة الإقليمية لريا�شة الفلور بول 
ال�شتوية  العاملية  لالألعاب  ا�شتعدادا 
الرو�شية  ب���ك���ازان  ت��ق��ام  ���ش��وف  ال��ت��ي 
ال����دورة  وه���ي   ،  2023 م��ط��ل��ع ع���ام 

القليمية  ال��رئ��ا���ش��ة  ت���رع���اه���ا  ال���ت���ي 
برئا�شة  ال����دويل  ل��الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 
الرئي�س  الوهاب  عبد  اأمي��ن  املهند�س 
تنظيمها  ع���ل���ى  وي����ق����وم  الق���ل���ي���م���ي  
الأوملبياد اخلا�س الإماراتي ، برئا�شة 
ت�شهد  امل��زروع��ي  �شما  ال��وزي��رة  معاىل 
م�شاركة عدد  كبري من مدربي وحكام 
امل���ن���ط���ق���ة.   و����ش���رح �شريف  ب���رام���ج 
الفوىل مدير عام الألعاب وامل�شابقات 
الدورة  تلك  ب��اأن  الإقليمية  بالرئا�شة 

ك��ن�����ش��اط حى  ت��ق��ام  ال��ت��ى  ه��ى الأوىل 
ب�شبب  الن�����ش��ط��ة  جتميد  مت  اأن  ب��ع��د 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا  ، واق���ام���ة ال����دورات 
الرقمية  امل��ن�����ش��ة  ع���ر  والأن�������ش���ط���ة 
، وبعد عملية  الزوم  با�شتخدام تقنية 
ال��ف��ت��ح ال��ت��ى ���ش��ه��دت��ه��ا ع���دد م��ن دول 
ال��ع��امل و ع���ودة اجل��م��اه��ري للمالعب 
، قررت الرئا�شة القليمية  الريا�شية 
عودة الأن�شطة احلية ، ونظرا لأن عام 
اللعاب  اقامة  ي�شهد  �شوف   2023

الرو�شية  ب���ك���ازان  ال�����ش��ت��وي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
فى  املنطقة  برامج  خمتلف  وم�شاركة 
اأول دورة  اإق��ام��ة  تلك الل��ع��اب ج��اءت 
بول  الفلور  ريا�شة  فى  حية  تدريبية 
من  عدد  م�شاركة  ت�شهد  �شوف  والتى 
الريا�شة  ت��ل��ك  ف���ى  امل��ن��ط��ق��ة  ب���رام���ج 
املحا�شرات  ب��ال��ق��اء  ي��ق��وم  و����ش���وف   ،
هومان"  "�شتن  والعملية  النظرية 
الفلور  ف���ى ري��ا���ش��ة  ال��ع��امل��ي  اخل��ب��ري 
، و�شوف  ال��دويل للعبة  ب��ول بالحتاد 

النظري  ب�����ش��ق��ي��ه��ا  ال�������دورة  ي��ح�����ش��ر 
وال���ع���م���ل���ي جم���م���وع���ة م����ن امل���درب���ن 
الدولة  الإم���ارات  دولتي  من  واحلكام 
مع�شكرا  تقيم  التى  والكويت  املنظمة 
م�شاركة  اىل  ا���ش��اف��ة  ب��دب��ى،  ت��دري��ب��ا 
ب��رام��ج املنطقة م��ن خ���الل بث  ب��اق��ى 
على  ت�شتمر  وال��ت��ى  ل���ل���دورة  م��ب��ا���ش��ر 
.   وك�شف د.عماد  اأي���ام  ث��الث��ة  م��دى 
الريا�شة  ع���ام  م��دي��ر  ال��دي��ن  حُم��ي��ي 
باأنه   ، الإقليمية  بالرئا�شة  والتدريب 

ولأول مرة تدخل ريا�شة "الفلوربول" 
اجلماعية  ال�شتوية  الريا�شات  �شمن 
ال��ت��ي مت��ار���ش��ه��ا ب��رام��ج امل��ن��ط��ق��ة مثل 
الريا�شة  تلك  واأن  الأر���ش��ي،  الهوكي 
الأر�شي،  ال��ه��وك��ي  م��ن  ال�شبه  قريبة 
ح��ي��ث ي��ت��ك��ون ال��ف��ري��ق م��ن 5 لعبن 

ي�شبه  مب���ا  ي��ن��ت��ه��ي  ال��ل��ع��ب  ع�����ش��ا  واأن 
البال�شتيك  م���ن  م�����ش��ن��وع  امل�������ش���رب 
اإبعاده  ب�شبكة  مرمى  وهناك  امل��ق��وى، 
الكرة  واأن  �شم،   60×115×160
اأنها  اأي  البال�شتيك  م��ن  م�شنوعة 
على  ممار�شتها  وميكن  اآمنة،  ريا�شة 

اأي ملعب، وم��دة امل��ب��اراة ت��ب��داأ م��ن 8 
دقائق ملباريات التق�شيم، اأما املناف�شات 
فتقام على �شوطن مدة كل �شوط 10 
دقائق، اأما يف املباراة النهائية فمدتها 
فيها  يتم  دقيقتن  واآخر  دقيقة   12

اإيقاف ال�شاعة.

•• دبي-الفجر:

 يوا�شل منتخبنا الوطني لكرة قدم ال�شالت تدريباته اليومية حتت قيادة 
املدرب الوطني عبدالروؤوف عمر املرزوقي وجهازه الفني امل�شاعد يف مع�شكره 
املا�شي وي�شتمر  ، وال��ذي بداأ يوم الثنن  الداخلي يف �شالة نادي البطائح 
للم�شاركة يف  ا�شتعدادته  التجمع �شمن  وياأتي هذا   . ال�شبت   يوم غد  حتى 
بطولة كاأ�س جمل�س التعاون اخلليجي املقرر اقامتها للفرتة من 5 اإىل 14 
فراير 2022 يف مدينة جدة باململكة العربية ال�شعودية ، وت�شفيات غرب 
اآ�شيا املوؤهلة لنهائيات بطولة كاأ�س اآ�شيا يف دولة الكويت للفرتة من 1 اإىل 

ذاته. العام  من  اإبريل   14
 ويخو�س املنتخب خالل التجمع احلايل مباراة ودية اأمام فريق الن�شر يوم 
ال�شبت املقبل على �شالة البطائح  ، والتي يهدف  من خاللها اجلهاز الفني 
والإداري الوقوف على امل�شتوين البدين والفني جلميع الالعبن املن�شمن 
الفني  اجلهاز  متابعات  اختيارهم من خالل  والذين مت   ، احلالية  للقائمة 
وم�شابقتي   ، ال�شالت  قدم  لكرة  الإم��ارات  كاأ�س  بطولة  ملباريات  للمنتخب 

دوري ال�شالت والرديف.
  و�شمت قائمة منتخبنا لهذا التجمع 19 لعباً ، هم : حمد حيدر ، علي 
احل��م��ادي ، حم��م��د ف��دع��ق ، را���ش��د ال��ه��ن��ائ��ي ، ح�شن احل��ن��ط��وب��ي ، عبداهلل 

ال�شوكة  خالد   ، خالد  �شعود   ، احل��م��ادي  اأح��م��د   ، النقبي  عمر   ، احلو�شني 
)خورفكان( را�شد عبيد ، عبداهلل اخلمري ، وليد ب�شر )�شباب الأهلي( اأحمد 
ال�شويدي ، عمر باحلاج ، حمد ح�شن )البطائح( حممد عبيد ، �شعيد جا�شم 

جنكل )الن�شر( عبداهلل عبداملجيد )احتاد كلباء(.
  و�شرح عبدالروؤوف عمر املرزوقي املدرب الوطني للمنتخب قائاًل : " اإن 
الرتكيز  على حتقيق  ي�شاعدان  التدريبات  الالعبن خالل  جدية وحما�س 
 ، اللعب  طريقة  يف  بينهم  والن�شجام  التناغم  من  حالة  وحتقيق  املطلوب  

وتطبيق عدد من اخلطط التدريبية التي بداأنا العمل عليها مبكراً".
 وتوجه بال�شكر جلميع الأندية ومدربي فرق ال�شالت على  تعاونهم الكبري 

تهيئة  يف  ال�شالت  لكرة  التنفيذية  واللجنة  الكرة  احت��اد  بجهود  م�شيداً   ،
للم�شاركات  متهيداً  املنتخب  ملع�شكرات  اجليد  ل��الع��داد  املنا�شبة  الأج���واء 

املقبلة.
قدم  لكرة  الوطنية  املنتخبات  م�شرف  ال�شام�شي  خمي�س  اأ�شار   ، جهته  من   
برنامج  للمنتخب �شمن  الرابع  التجمع  هو  احلايل  املع�شكر  اأن   ، ال�شالت 
الكرة  امل�شتمر بن احتاد  التعاون  اأن  ، موؤكداً  املقبلة  اإع��داده لال�شتحقاقات 
واللجنة التنفيذية لكرة قدم ال�شالت مبجل�س ال�شارقة الريا�شي لتح�شري 
منتخبنا الوطني مي�شي ب�شورة ممتازة ، م�شيداً بتعاون  الأندية امل�شت�شيفة 

للمع�شكرات ، حيث ت�شع كل اإمكانياتها املتاحة  يف خدمة املنتخب.

منتخبنا الوطني لكرة ال�ضالت يوا�ضل تدريباته مبع�ضكره الداخلي يف البطائح

برعاية الرئا�سة الإقليمية وتنظيم اإماراتي وم�ساركة عدد من برامج املنطقة

لأول مرة بعد انك�ضار كورونا عودة الأن�ضطة احلية لالأوملبياد 
اخلا�س بدورة اإقليمية يف الفلور بول 

•• دبي-الفجر

لليخوت  دب�����ي  خ�����ور  ن������ادي  ك�����ش��ف 
واجل��������ول��������ف ع�������ن ا������ش�����ت�����ع�����دادات�����ه 
ع�شر  الثانية  الن�شخة  ل�شت�شافة 
الهادي  وامل��ح��ي��ط  اآ���ش��ي��ا  بطولة  م��ن 
جمموعٍة  مب�شاركة  الهواة  جلولف 
للتناف�س  ال��الع��ب��ن  م���ن  م��ت��م��ي��زة 
نوفمر   6 اإىل   3 م��ن  اللقب  على 
قائمة  راأ����س  على  وي��اأت��ي   .2021
ناكاجيما  كيتا  ال��ي��اب��اين  امل�شاركن 
لعبي  ب����ن  ع���امل���ي���اً  اأول  امل�����ش��ن��ف 
يوك�شن  وال�شيني  الهواة،  اجلولف 
اآ�شيا  ل��ن ال��ف��ائ��ز م��رت��ن ب��ب��ط��ول��ة 
للهواة  للجولف  ال��ه��ادي  وامل��ح��ي��ط 
على  ال���ت���ف���وق  اإىل  ي�����ش��ع��ى  وال������ذي 
مناف�شه هيديكي مات�شوياما، حامل 
لقب بطولة الأ�شاتذة عامي 2010 
يفوز  لع��ب  اأول  لي�شبح  و2011، 

بالبطولة ثالث مرات.
لليخوت  دب��ي  خ��ور  ن���ادي  و�شي�شهد 
واجلولف مناف�شات حما�شية جتمع 
ب�شبب  طويل  غياب  بعد  الالعبن 
حيث  كوفيد19-،  اأزم���ة  ت��داع��ي��ات 
نوعها  م��ن  الأب����رز  البطولة  ُت�شكل 
الهادي  وامل��ح��ي��ط  اآ���ش��ي��ا  منطقة  يف 

دعوة  للح�شول على  مثالية  فر�شًة 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة الأ����ش���ات���ذة، 
150 من  الن�شخة  وحجز مكان يف 
بطولة �شانت اأندروز املفتوحة العام 

املقبل.

الياباين كيتا ناكاجيما
ناكاجيما  ك��ي��ت��ن��ا  ال���ي���اب���اين  ُي��ع��ت��ر 
ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 21 ع��ام��اً رابع 
امل�شاركن يف البطولة من امل�شنفن 
لالعبي  ع���امل���ي���اً  الأول  امل����رك����ز  يف 
ال����ه����واة، وي��ن�����ش��م بذلك  اجل���ول���ف 
وتاكومي  مات�شوياما  مواطنيه  اإىل 
لك،  كورتي�س  والأ����ش���رتايل  ك��ان��اي��ا 
الأول  املركز  يف  ناكاجيما  حّل  حيث 
عام  بالبطولة  الفائز  كانايا  مكان 
ممار�شة  اإىل  انتقاله  بعد   2018
ويخو�س  الح�����������رتايف،  اجل����ول����ف 
البطولة  يف  ال���راب���ع���ة  م�����ش��ارك��ت��ه 
اأف�شل  نتيجة  حتقيق  على  م�شمماً 
من عام 2018 حن حّل يف املركز 

الثاين.
وقال اإن اأهدافه لعام 2021 متثلت 
احرتافية  ج��ول��ف  ببطولة  ب��ال��ف��وز 
اآ�شيا  ل��ق��ب  وح�����ش��د  ه�����اٍو  ك���الع���ب 
للهواة  للجولف  ال��ه��ادئ  وامل��ح��ي��ط 

مع  الأول  احل���ل���م  ح��ق��ق  اأن  وب���ع���د 
املفتوحة  بانا�شونيك  ببطولة  ف��وزه 
لي�شبح خام�س هاٍو يفوز ببطولة يف 

تاريخ تلك اجلولة الحرتافية.

الكوري �سام ت�سوي
البالغ  ت�شوي  �شام  الكوري  يخو�س 

الت�شنيف  ذو  ع��ام��اً   21 العمر  م��ن 
13 البطولة بر�شيد حافل  العاملي 
ليثبت نف�شه كمناف�س ل ُي�شتهان به 
لناكاجيما ولن، وحقق ت�شوي نتائج 
دولية  مناف�شات  خم�س  يف  متميزة 
لهواة اجلولف بن مايو ويوليو من 

العام اجلاري. 

وي�����ش��ارك ت�����ش��وي ه���ذا ال��ع��ام للمرة 
عليه  وُت��ع��ل��ق  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  الأوىل 
ف��وز طال  ال��ك��وري��ن لتحقيق  اآم���ال 
الفوز  ح��ال  يف  و�شي�شبح  ان��ت��ظ��اره، 
بالبطولة ثالث بطل كوري بعد هان 
الفتتاحية  الن�شخة  يف  وون  ت�شانغ 
عام  يف  وو  ت�شانغ  ويل   2009 ع��ام 

.2013

ال�سيني يوك�سني لني
ذو  ل��ن  ي��وك�����ش��ن  ال�شيني  ي�شتعد 
والفائز   22 ال���ع���امل���ي  ال��ت�����ش��ن��ي��ف 
بالبطولة يف ويلينجتون عام 2017 
للحفاظ   2019 ع����ام  و���ش��ن��غ��ه��اي 

ع��ل��ى ل��ق��ب��ه ك���ث���اين لع����ب ي���ف���وز يف 
تاريخ بطولة  دورت��ن متتاليتن يف 
الهادي للجولف بعد  اآ�شيا واملحيط 
هيديكي مات�شوياما، ويتطلع كذلك 
اإىل التفوق على الأ�شطورة الياباين 
وحتقيق رقم قيا�شي بالفوز باللقب 
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة. وي�����ش��ارك ل��ن هذا 
البطولة،  يف  اخلام�شة  للمرة  العام 
حيث بداأ م�شواره يف كوريا اجلنوبية 
 ،21 ب���امل���رك���ز  وح�����ل   2016 ع�����ام 
واحل�����ش��ول ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ت��ا���ش��ع يف 

�شنغافورة عام 2018.

الــــــتــــــايــــــلنــــــدي بـــــوويـــــت 
اأنوبان�سوب�سي

واملحيط  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ت�����ش��ه��د  مل 
ال����ه����ادي ل��ل��ج��ول��ف م�������ش���ارك���ات من 
اليوم  وي�شتعد  ال��ي��وم  قبل  تايالند 
الالعب اأنوبان�شوب�شي، ذو الت�شنيف 
 22 العمر  والبالغ من   42 العاملي 
املهنية  عاماً لالنطالق يف م�شريته 
�شجالت  اإىل  تايالند  ا�شم  واإ�شافة 
اأنوبان�شوب�شي  و����ش���ارك  ال��ب��ط��ول��ة، 
الدويل  الفريق  اأع�شاء  من  كواحٍد 
يف ك����اأ�����س اأرن������ول������د ب����امل����ر م���رت���ن، 
الثالث  املباريات  يف  الفوز  ليح�شد 

التي خا�شها عام 2021. 

الهندي اأرجون جوبتا
يحظى ال�شاب الهندي ذو الت�شنيف 
بر�شيد  ع��ام��اً   17 وال��ب��ال��غ   202
قيا�شاً  الإجن���������ازات  م���ن  م��ت��وا���ش��ع 
اأنه  اإل  امل��ن��اف�����ش��ن،  م���ن  ب��ن��ظ��رائ��ه 
ن��ادي خور  يفوقهم خ��رة مبالعب 
دبي لليخوت واجلولف باعتباره من 
وفاز  رحابها،  يف  ون�شاأ  دب��ي  مواليد 
للجولف  اأب��وظ��ب��ي  ببطولة  ج��وب��ت��ا 
ل���ل���ه���واة، مم���ا اأه���ل���ه ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
اإ����س ب��ي �شي  اإت�����س  اأب��وظ��ب��ي  بطولة 
الأوروبية.  اجلولة  �شمن  للجولف 
اأن احت��اد الإم��ارات للجولف  وُيذكر 
����ح ن����ات����ايل، ال�����ش��ق��ي��ق��ة ال����ت����واأم  ر�����شّ
الإمارات  با�شم  للم�شاركة  جلوبتا، 
اآ�شيا  ب��ط��ول��ة  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
لل�شيدات،  للهواة-  الهادي  واملحيط 
اأبوظبي  بالعا�شمة  ���ش��ُت��ق��ام  وال��ت��ي 
 13 ولغاية   10 الفرتة من  خ��الل 

نوفمر 2021.
بطولة  ح��ول  املعلومات  م��ن  ومل��زي��د 
للجولف،  ال���ه���ادي  وامل��ح��ي��ط  اآ���ش��ي��ا 
AACgolf. زي���������ارة:  ُي����رج����ى 

.com

••  اأبوظبي-الفجر

ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل و 50 
بطولة  مناف�شات  انطالق  على  يوًما 
العامل لل�شباحة للم�شافات الق�شرية 
)25 مرًتا(، يوا�شل جمل�س اأبوظبي 
التنظيمية  حت�����ش��ريات��ه  ال��ري��ا���ش��ي 
ال���دويل لل�شباحة،  ب��اإ���ش��راف الحت���اد 
وال����ك���������ش����ف ع������ن م��������دى ت�����ط�����ورات 
ا�شت�شافة  م���وق���ع  يف  ال���ت���ج���ه���ي���زات 
احلدث العاملي الذي يقام يف الحتاد 
اأري���ن���ا ب��ج��زي��رة ي��ا���س خ���الل الفرتة 

 .2021 دي�شمر   21-16
مناف�شات  ان����ط����الق  اق�������رتاب  وم�����ع 
العاملي  اأبوظبي  ومهرجان  البطولة 
ل���الأل���ع���اب امل���ائ���ي���ة، ي��ح��ر���س جمل�س 
ال��ري��ا���ش��ي لإع����داد وتهيئة  اأب��وظ��ب��ي 
التي  وامل������راف������ق  امل����ن���������ش����اآت  ج���م���ي���ع 

اأعلى  وف����ق  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��ت��ح��ت�����ش��ن 
امل��ب��ت��ك��رة، لأهمية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
احلدث املرتقب الذي ي�شهد م�شاركة 
���ش��ب��اح��ي العامل  اأف�����ش��ل  ن��خ��ب��ة م���ن 
اأبوظبي  يف  ال��ق�����ش��رية  ل��ل��م�����ش��اف��ات 
وخو�س مناف�شات البطولة العاملية يف 
ا�شتعرا�س مبهر ملواهبهم وقدراتهم 

الريا�شية.
بطولة  ا�شت�شافة  م��وق��ع  ويت�شمن 
العامل لل�شباحة للم�شافات الق�شرية 
)25 مرًتا( يف الحتاد اأرينا حو�شي 
���ش��ب��اح��ة، ح��ي��ث ت��ع��م��ل ���ش��رك��ة مريثا 
ال���رائ���دة عاملًيا  ال�����ش��ب��اح��ة  لأح���وا����س 
يف ه��ذا امل��ج��ال وك��وادره��ا م��ن خراء 
الت�شميم على تنفيذهما، ومع انتهاء 
ت���ت���ح���ول وجهة  ال���رتك���ي���ب،  اأع����م����ال 
املنطقة  يف  الأ�شخم  املكيفة  الرتفيه 
التقنية  التجهيزات  باأحدث  وامل��زودة 

اإىل �شالة �شباحة مبعايري عاملية مت 
اإن�شاوؤها ح�شرًيا لهذا الغر�س.

ال�شباحة  ح����و�����س  اأب������ع������اد  وت���ب���ل���غ 
X 26م،  25م  املخ�ش�س لل�شباقات 
يف  امل�����ش��ارك��ن  لل�شباحن  ميكن  كما 
الإحماء  تدريبات  ممار�شة  البطولة 
يف حو�س �شباحة منف�شل تبلغ اأبعاده 
من  كل  عمق  ويبلغ  X 20م،  25م 
تزوديهما  وي��ت��م  م��رتي��ن،  احلو�شن 
باملياه والتحكم بدرجة حرارتهما عن 
تتمتع  التي  الرائدة  الأنظمة  طريق 
بها الحتاد اأرينا، كما يتم نقل حو�شا 
اأبوظبي  اإىل  اإيطاليا  م��ن  ال�شباحة 
اأعمال  لتنطلق  خ��ا���ش��ة،  ح��اوي��ات  يف 
ابتداًء  اأري���ن���ا  الحت�����اد  يف  ال��رتك��ي��ب 
لغاية  وت�����ش��ت��م��ر  ن��وف��م��ر   29 م���ن 
فعاليات  وتقام  القادم.  دي�شمر   12
للم�شافات  لل�شباحة  ال��ع��امل  بطولة 

م�����رًتا( يف الحت���اد  ال��ق�����ش��رية )25 
اأري��ن��ا ب��ج��زي��رة ي��ا���س، خ���الل الفرتة 
�شمن   ،2021 دي�شمر   21-16
للريا�شات  العاملي  اأبوظبي  مهرجان 
اأكر  م�����ش��ارك��ة  ي�شهد  ال����ذي  امل��ائ��ي��ة 
اأكر  ميثلون  ريا�شي   1000 م��ن 
على  يتناف�شون  جن�شية،   180 م��ن 
لقب عاملي يف خمتلف امل�شابقات   44
التي تقام على مدار 6 اأيام، مبجموع 
جوائز تبلغ قيمتها 2.8 مليون دولر 
العامل  ب��ط��ول��ة  وتت�شمن  اأم��ري��ك��ي. 
 25( الق�شرية  للم�شافات  لل�شباحة 
وال�شيدات  للرجال  مناف�شات  م��رًتا( 
يف ج��م��ي��ع امل�����ش��اب��ق��ات الأرب�����ع، وهي: 
ال�شدر،  ���ش��ب��اح��ة  احل�����رة،  ال�����ش��ب��اح��ة 
اإقامة  مع  والفرا�شة،  الظهر  �شباحة 

مناف�شات الفردي واملتنوع والتتابع.
املتعة  ال�����ع�����امل�����ي  احل���������دث  وي������ق������دم 

الأ���ش��رة من  اأف��راد  والرتفيه ملختلف 
الحتفالية  باأجوائه  الأع��م��ار  جميع 
تت�شمن،  والتي  املختلفة،  وفعالياته 
الريا�شات  مناف�شات  اإىل  بالإ�شافة 
املائية امل�شوقة، العديد من الأن�شطة 
التي ت�شت�شيفها  العائلية  الرتفيهية 
القرية الريا�شية حيث ميكن للزوار 
وا�شعة  جم���م���وع���ة  ع���ل���ى  ال����ت����ع����رف 
التفاعلية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  وم��ت��ن��وع��ة 
الثقافية،  وال���ف���ع���ال���ي���ات  امل���م���ت���ع���ة، 
الت�شوق،  جت������ارب  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وت����ذوق الأط��ع��م��ة وامل�����ش��روب��ات، كما 
املزيد  ع��ن  احل��دث  منظمو  �شيك�شف 
الريا�شية  ال���ق���ري���ة  اأن�������ش���ط���ة  م����ن 
خ��الل ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة. وم��ن جهته 
ق�����ال ع������ارف ح���م���د ال�����ع�����واين، اأم����ن 
الريا�شي:  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ع����ام 
اأرينا  الحتاد  تقدمه  مبا  "فخورون 

دولية  مبعايري  متطورة  مرافق  من 
تتنا�شب مع �شمعة اأبوظبي ومكانتها 
الريادية باعتبارها وجهة عاملية اأوىل 
لكرى الفعاليات الريا�شية العاملية، 
مبوقعها  اأري���ن���ا  الحت����اد  تتميز  ك��م��ا 
على جزيرة يا�س حيث تقام م�شابقات 
للريا�شات  العاملي  اأبوظبي  مهرجان 
�شري  ملتابعة  ق��دًم��ا  ونتطلع  امل��ائ��ي��ة، 
الوجهة  ه����ذه  حت���وي���ل  يف  الأع����م����ال 
عاملي  موقع  اإىل  ال��رائ��دة  الرتفيهية 
وفعاليات  م���ن���اف�������ش���ات  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف 

ال�شباحة  ب����ط����ولت  اأه�������م  اإح��������دى 
تقت�شر  "ل  وت�����اب�����ع:  الدولية". 
يف  وال�شتعدادات  التح�شري  م�شرية 
يا�س  ا  اأي�شً ت�شمل  بل  اأري��ن��ا،  الحت��اد 
ب��اي امل��ح��اذي ل��ه��ا، والأع���م���ال جارية 
لإن�������ش���اء ب����رج غ��ط�����س ب���ارت���ف���اع 27 
من�شات  ث��الث  اإىل  بالإ�شافة  م��رًتا، 
غ��ط�����س ب��ارت��ف��اع��ات م��ت��ب��اي��ن��ة، حيث 
التاأهيلية  الت�شفيات  فعاليات  تقام 
العايل،  ل��ل��غ��ط�����س  ال���ع���امل  ل��ب��ط��ول��ة 
للفرق".  للغط�س  ال��ع��امل  وب��ط��ول��ة 

اجلماهري  ح�����ش��ور  ت���ذاك���ر  وت��ت��وف��ر 
اأرينا  ل��الحت��اد  الر�شمي  امل��وق��ع  ع��ر 
باأ�شعار   EtihadArena.ae  :
لل�شباقات  دراه�������م   10 م����ن  ت����ب����داأ 
ال��ف��ردي��ة، ف��ي��م��ا ت��ب��داأ اأ���ش��ع��ار باقات 
العائالت لل�شباقات الفردية من 35 
امل��ن��ظ��م��ون اجلمهور  وي��ح��ث  دره�����م، 
على امل�شارعة بحجز تذاكرهم وعدم 
احلدث  ه��ذا  ح�شور  فر�شة  تفويت 
اأبوظبي  ت�شت�شيفه  ال����ذي  ال��ع��امل��ي 

للمرة الأوىل.

يحت�سنها نادي خور دبي من3 – 6 نوفمرب املقبل

خم�ضة اأ�ضماء واعدة ت�ضارك يف بطولة اآ�ضيا واملحيط الهادي جلولف الهواة

 التح�سريات تتوا�سل يف موقع ا�ست�سافة احلدث املرتقب...

اأبوظبي يف  لل�ضباحة  العامل  بطولة  انطالق  على  يوًما   50
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الفجر الريا�ضي

اأقال نادي بر�شلونة، بطل اإ�شبانيا 26 مّرة واأوروبا 5 مرات، يف وقت متاأخر 
من ليل اأم�س اخلمي�س مدّربه الهولندي رونالد كومان بعد 14 �شهراً من 
اأمام رايو  تعيينه، وذلك بعد خ�شارة جديدة يف ال��دوري املحلي لكرة القدم 
القطري  ال�شد  وم��درب  ال�شابق  و�شطه  لعب  حظوظ  تبدو  فيما  فايكانو، 

احلايل ت�شايف هرناندي�س مرتفعة خلالفته.
وبخ�شارته على اأر�س رايو فايكانو �شفر1-، يكون بر�شلونة قد ُمني بخ�شارة 

ثالثة يف ع�شر مباريات، ليحتل مركزاً تا�شعاً خميباً يف ترتيب الليغا.
مهامه  من  كومان  رونالد  بر�شلونة  "اأَعفى  ر�شمي  بيان  يف  النادي  واأعلن 
بعد  ب��ال��ق��رار  ال��ن��ادي ج���وان لب��ورت��ا  رئي�س  اأب��ل��غ��ه  الأول.  للفريق  ك��م��درب 

اخل�شارة اأمام رايو فايكانو".
�شيوتات  يف  اخلمي�س  ي���وم  ال��ف��ري��ق  ك��وم��ان  رون��ال��د  "�شيوّدع  ال��ب��ي��ان  ت��اب��ع 
له  ويتمنى  للنادي  خدمته  على  ي�شكره  اأن  بر�شلونة  نادي  يود  اإ�شبورتيفا. 

التوفيق يف م�شريته الحرتافية".
موقعة  خ�شارة  اثر  منخف�شة  مبعنويات  فايكانو  مباراة  بر�شلونة  وخا�س 
 )2-1( م��دري��د  ري���ال  التاريخي  غ��رمي��ه  اأم���ام  اأر���ش��ه  ال�"كال�شيكو" على 
للمرة الثانية توالياً، وقد اأهدر له مهاجمه ممفي�س ديباي فر�شة التعادل 

اأمام فايكانو با�شاعته ركلة جزاء يف الدقيقة 72.
ليونيل  الأرجنتينية  الأ�شطورة  قاده  الذي  للفريق  �شبحاً  بر�شلونة  ويبدو 
مي�شي لنحو عقدين قبل رحيله يف ال�شيف املا�شي اإىل باري�س �شان جرمان 
وجود  ظ��ل  يف  حتى  الأخ���رية  ال�شنوات  يف  ب��داأ  تراجعه  اأن  علماً  الفرن�شي، 
ال�شابقة  الإدارة  مع  الف�شائح  حد  اإىل  و�شلت  تباينات  بعد  وذل��ك  مي�شي، 

بقيادة الرئي�س ال�شابق جوزيب ماريا بارتوميو.
وفقد الفريق الكاتالوين الذي يعاين م�شكالت 

ع��ل��ى غرار  ف��ت��اك��ة  اأ���ش��ل��ح��ة هجومية  م��ال��ي��ة 
لوي�س  املخ�شرم  الأوروغ���وي���اين  مي�شي، 

�شواري�س، الفرن�شي اأنطوان غريزمان، 
اإىل  املنتقل  نيمار  الرازيلي  وقبلهم 

�شان جرمان ب�شفقة كانت الأغلى 
ملوين   222( ال����ت����اري����خ  يف 

يورو(.
عاماً(   58( ك���وم���ان  وك�����ان 
"عدم  اأن  اخل�شارة  بعد  ق��ال 
ت�شجيل الأهداف هو م�شكلة 

ميكنهم  لع��ب��ون  هناك   )...(
ت�شجيل الأهداف".

املخ�شرم  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  ع���ن  وحت������ّدث 
�شيتي  مان�ش�شرت  م��ن  ال��ق��ادم  اأغ��وي��رو  �شريخيو 

مي�شي  مواطنه  جانب  اإىل  اأ�شاًل  للعب  الإنكليزي 
قبل الرحيل ال�شادم لالأخري "اأغويرو كان دائماً هدافاً، ممفي�س 

اأن  15-20 هدفاً يف كل مو�شم منذ �شنوات. من املمكن  ي�شجل 
يكون خط الو�شط لدينا مرتاجعاً لكن ل ميكنني اإلقاء اللوم على 

الفريق".
عادلة،  لي�شت  النتيجة  اللقاء.  اأج���واء  يف  للدخول  "كافحنا  وتابع 

لكنها كما هي ول ميكننا تغيريها".
وقد توؤثر البداية ال�شيئة لر�شلونة على امكانية حلوله بن الربعة 
الوائل وبالتايل عدم تاأهله اإىل دوري اأبطال اأوروبا املو�شم املقبل، ما 
اأ�شاًل من هذه  املرهق  النادي  قد يخلق تداعيات مالية موؤملة على 
الناحية. وبحال جلوء الإدارة اإىل تعين ت�شايف، �شيلقى هذا القرار 
رد فعل اإيجابي من اجلماهري، نظراً للقيمة الفنية واملعنوية التي 
يحملها مذ كان لعب و�شط فذ يف �شفوف الفريق وقاده مع زميله 

اأندري�س اإينيي�شتا اإىل عدة األقاب حملية وقارية.
الهجومي للفريق  اللعب  ا�شتعادة منط  النادي  كما يحلم ع�شاق 
ال����ذي اخ���ت���ره ت�����ش��ايف لع���ب���اً حت���ت ا����ش���راف امل�����درب ال��ف��ذ بيب 

غوارديول الذي ي�شرف راهناً على مان�ش�شرت �شيتي.
لقباً  املا�شي  ي��وم اجلمعة  اأح���رز  ق��د  ع��ام��اً(  ت�شايف )41  وك��ان 
اأم���ري قطر على  ك��اأ���س  نهائي  بتتويجه يف  ال�����ش��د،  م��ع  ج��دي��داً 

ح�شاب الريان بركالت الرتجيح.
قال ع�شية املباراة "عندما ات�شل بي بر�شلونة بعد ثالثة اأ�شهر 
من قدومي اإىل ال�شد مل اأكن جاهزاً.. الآن اختلف الو�شع.. 

لكني �شعيد للبقاء مع ال�شد".
الأرجنتيني  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  امل��ط��روح��ة يف  ال���ش��م��اء  وم���ن 
تن  اإري��ك  والهولندي  ريفرباليت  م��درب  غاياردو  مار�شيلو 

هاغ مدرب اأياك�س اأم�شرتدام.
قد  املو�شم،  منت�شف  املهمة  بقبول  الكرى  ال�شماء  اأح��د  ت��ردد  بحال  لكن 
يتم اللجوء ب�شكل موقت اإىل ابن النادي �شريجي بارجوان، الظهري الأي�شر 

الدويل ال�شابق يف �شفوف الفريق خالل الت�شعينيات.
األفي�س،  �شد  املقبلة،  الدولية  النافذة  قبل  �شهلة  مباريات  الفريق  تنتظر 

دينامو كييف الأوكراين يف دوري الأبطال، و�شلتا فيغو.
لر�شلونة  الفوز  هدف  �شاحب  كومان،  اأ�شرف  بر�شلونة،  اإىل  قدومه  قبل 
اأن��دي��ة فيتي�س  1992، على  ع��ام  الأب��ط��ال  ي��ح��رزه يف دوري  نهائي  اأول  يف 
واأياك�س وبنفيكا الرتغايل وايندهوفن وفالن�شيا الإ�شباين واألكمار وفينورد 

و�شاوثمبتون واإيفرتون الإنكليزين بال�شافة اإىل املنتخب الهولندي.
ُعّن �شاحب الت�شديدات ال�شاروخية �شابقاً يف اآب/اأغ�شط�س 2020 يف عهد 
امللك  كاأ�س  لقب  حم��رزاً  الأول  مو�شمه  يف  ن�شبياً  جناحاً  وحقق  بارتوميو، 

ومعيداً مي�شي اإىل �شكة الفريق بعد تباينات حادة مع الإدارة.
لكن خيبة الدوري املحلي وخ�شارة اأمام باري�س �شان جرمان يف دور ال�16 من 
دوري الأبطال األقت بظاللها على اإمكانية مواجهة الأندية البارزة يف القارة، 

فكانت خ�شارة ريال الأخرية مبثابة الق�شة التي ق�شمت ظهر البعري.
اأعيد انتخاب لبورتا يف اآذار/مار�س املا�شي، وفيما دعمه اأكر من مرة برغم 

تردي النتائج، كان فقدان الثقة وا�شحاً بن الرجلن.
تدعيم  لعدم  انزعاجه  الربعاء عن  وعّر  كثرياً"،  "يتكّلم  كومان  عنه  قال 
ال�شنوات الأخ��رية عززت الأندية �شفوفها خالفاً  "يف  اإذ  الفريق كما يجب 
اأب��رز قيمه  ي��ورو وخ�شر  1.35 مليار  يبلغ  دي��ن  النادي حتت  وي��رزح  لنا". 

الت�شويقية املتمثلة مبي�شي اأف�شل لعب يف العامل �شت مرات.
غرار  على  بر�شلونة،  يف  املتغرّي  الو�شع  من  �شابة  وج��وه  وا�شتفادت 
الأمريكي  غ��ون�����ش��ال��ي�����س،  ن��ي��ك��و  غ����ايف،  ب���ي���دري، 
���ش��ريج��ي��ن��ي��و دي�����ش��ت والأوروغ����وي����اين 
اأرك���ان الفريق  اأراوخ���و، لكن  رون��ال��د 

واجهت اخليبة تلو الأخرى.
دوراً  النتائج  لعبت  املطاف،  نهاية  يف 
بداية  ظ���ل  يف  خ�����ش��و���ش��اً  ح��ا���ش��م��اً، 
بر�شلونة الكارثية يف دوري الأبطال، 
كل  اأم���ام  نظيفة  بثالثية  وخ�����ش��ارت��ه 
وبنفيكا  الأمل����اين  ميونيخ  ب��اي��رن  م��ن 
ب�شق  يفوز  اأن  قبل  الرتغايل، 
دينامو  ع��ل��ى  الأن���ف�������س 

كييف -1�شفر.

•• اأبوظبي-وام: 

اخليول  جلمال  الوطنية  الإم���ارات  لبطولة  الثاين  اليوم  فعاليات  �شهدت 
لأكادميية  الكرى  بال�شالة  الثالثاء  يوم  انطلقت  التي  الأ�شيلة،  العربية 
بوذيب للفرو�شية وتختتم م�شاء اليوم اجلمعة، مناف�شات مثرية بن اخليول 

امل�شاركة.
واأحرزت الفر�س "ب�شندر �شتيمو�شايلو" ملربط عجمان اأعلى معدل يف البطولة 
حتى الن بلغ 93.80 نقطة، ومتيزت بقية الأ�شواط اأي�شا مبعدلت عالية 

من النقاط مما ي�شري اإىل ارتفاع م�شتوى اخليول املتناف�شة.
وتقام البطولة - التي ت�شارك فيها 433 خياًل - حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
مبا�شر  وباإ�شراف  العربية،  للخيول  الإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  حمدان  بن  حمد  بن  زاي��د  ال�شيخ  من 

اجلمعية، رئي�س اللجنة العليا للبطولة .
"ب�شندر �شتيمو�شايلو" ملربط عجمان، عندما ت�شدرت  وجاء تفوق الفر�س 
الثاين يف  املركز  �شنوات وما فوق، وتلتها يف   10 الأفرا�س عمر  �شوط فئة 
ترتيب ال�شوط "اإم . يف. ايه. مرييال مي�شت" ملربط بن هميلة، فيما حلت 

ثالثة "زينة كي . اأي" ملربط بابل.

وكات املهرة "هلهولة" ملربط عليان �شعيد الهاجري قد ا�شتهلت الفعاليات 
"ب"، وجاءت يف  بتحقيق املركز الأول يف �شوط فئة املهرات عمر 3 �شنوات 
املركز الثاين "ج . �س . رنيم" ملربط اجلواهر، فيما ذهب املركز الثالث اىل 

البداير. البداير" ملربط  "دلل 
بن  حمدان  بن  ه��زاع  بروق" لل�شيخ  "الأريام  "ب" املهرة  الق�شم  وت�شدرت 
الراقة   . ج   . "ع  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ون��ال��ت لقب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
"اأي . كي . جا�شمينة"  اخلام�شة" ملربط عجمان، وجاءت يف املركز الثالث 

ملربط الهواجر.
"دي مودي" ملربط  اأح���رزت  �شنوات،   6 اإىل   4 الأف��را���س عمر من  ويف فئة 
غالب املركز الأول يف الق�شم "اأ"، تاركة املركز الثاين ل� " اأي . يف . بريبيل 
بابل" ملربط  "زمردة  الثالث  املركز  فيما حلت يف  بن هميلة،  راين" ملربط 

بابل. 92.00 نقطة.
اأما �شدارة الق�شم "ب" يف فئة الأفرا�س عمر من 4 اإىل 6 �شنوات، فكان من 
ن�شيب "دي و�شايف" ملربط دبي، وجاءت يف املركز الثاين "ع . ج . بنف�شج" 

ملربط عجمان، وحلت ثالثة " دي غرا�شيب" ملربط عدنان عبداهلل ال�شحي.
فئة  ال�شميلي،  �شليك  حم��م��د  اأح��م��د  مل��رب��ط  اجلمال"  "�شحر  وت�����ش��درت 
الأفرا�س عمر من 7 اإىل 9 �شنوات، وجاءت يف املركز الثاين "الأريام خلود" 

ل�شطبالت الأريام، فيما حلت يف املركز الثالث "دي حنن" ملربط دبي.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ويل عهد  حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، انطلقت اأم�س م�شابقات 
مزاينة �شويحان مبهرجان الظفرة بدورته 15 /مو�شم مزاينات الإبل 
الثقافية  وال��رام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  م��ن  بتنظيم  ب��اأب��وظ��ب��ي/، 
والرتاثية باأبوظبي، وت�شتمر مزاينة �شويحان لغاية 4 نوفمر املقبل.

وبداأ �شباح اأم�س مالك الإبل من دولة الإمارات ودول اخلليج العربي 
بالتوافد اإىل موقع املهرجان لإدخال الإبل امل�شاركة يف اأ�شواط املفاريد 

املبيت، ا�شتعدادا لالإعالن عن  �شبوك  اإىل  الإبل  مبزاينة  – جماهيم 
بعد عر�شها على جلان  50 جائزة  لها  التي خ�ش�س  الأ���ش��واط  نتائج 
القبائل،  لأب��ن��اء  وال��ت��الد  لل�شرايا  اأ���ش��واط   5 �شمن  والتحكيم،  الفرز 
به يف موقع  املعمول  والح��رتازي��ة  الوقائية  ب��الإج��راءات  التزام  و�شط 
مزاينة �شويحان، والتي تقت�شر على احلا�شلن على التطعيم مع اإبراز 
نتيجة فح�س �شلبية لكوفيد19- عر تطبيق احل�شن مبدة ل تتجاوز 

�شاعة.  48
و تبداأ الإبل امل�شاركة يف اأ�شواط املفاريد حمليات �شمن اأ�شواط ال�شرايا 
املفاريد  واأ���ش��واط  القبائل،  واأب��ن��اء  ال�شيوخ  ال�شمو  لأ�شحاب  وال��ت��الد 

و�شيتم  املبيت،  �شبوك  اإىل  بالدخول  اليوم،  �شباح  الأ�شايل،  املهجنات 
اإعالن نتائجها يوم ال�شبت.

وت�شهد مزاينة الإبل مبهرجان الظفرة تو�شعاً كبرياً يف دورتها اخلام�شة 
ع�شرة لت�شمل مزاينات الإبل يف مو�شم مزاينات اأبوظبي و�شمن اأربعة 
مناطق، حيث انطلقت مزاينة �شويحان ام�س وت�شتمر لغاية 4 نوفمر 
املقبل، وقد خ�ش�س لها جوائز بقيمة ت�شل لنحو 11 مليونا و415 األف 
درهم، فيما تقام مزاينة رزين خالل الفرتة من 25 نوفمر واملقبل و 
لغاية 2 دي�شمر القادم و خ�ش�س لها جوائز بقيمة 11 مليونا و415 
 23 اأم��ا مزاينة مدينة زاي��د ف�شتنطلق خالل الفرتة من  األ��ف دره��م، 

ولغاية 30 دي�شمر القادم ، وقد خ�ش�س لها جوائز بقيمة 11 مليونا 
التي  الظفرة  دره��م، وم�شك اخلتام مع مزاينة مهرجان  األ��ف  و415 
2022 مبجموع جوائز  22 يناير  اإىل   13 �شتقام خالل الفرتة من 

يبلغ 51 مليونا و668 األف درهم.
يناير   22 اإىل   13 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  ال��رتاث��ي��ة  امل�شابقات  و�شتقام 
2022 يف موقع مهرجان الظفرة مبدينة زايد، و�شت�شمل اإقامة 27 
الأ�شيلة،  العربية  اخليول  /�شباق  التالية  الفئات  على  موزعة  �شوطاً، 
مزاينة  ال�شقور،  مزاينة  العربي،  ال�شلوقي  �شباق  بال�شقور،  ال�شيد 

ال�شلوقي العربي، الرماية، مزاينة غنم النعيم/.

حتت رعاية حممد بن زايد ..انطالق »مزاينة �ضويحان« يف مهرجان الظفرة بدورته الـ 15

هل ياأتي ت�ضايف خلفًا لكومان يف تدريب بر�ضلونة ؟ الفر�س »ب�سندر« ت�سجل اأعلى معدل يف اليوم الثاين للبطولة

مناف�ضات مثرية يف بطولة الإمارات جلمال اخليول

•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق اليوم، بطولة اأبوظبي العاملية لأ�شاتذة كرة ال�شلة الثالثية، التي ينظمها 
"فيبا"،  ال�شلة  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  مع  بالتعاون  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س 
وت�شتمر حتى 30 اأكتوبر احلايل، وذلك يف امللعب امل�شمم خ�شي�شا ل�شت�شافة 

املناف�شات يف منطقة كا�شر الأمواج بكورني�س اأبوظبي.
العام،  هذا  العا�شر  بعيدها  حتتفل  التي  العاملية  اجلولة  �شمن  البطولة  وتقام 
اإىل فريق  اإ�شافة  العامل،  5 فرق يف  اأف�شل  14 فريقا، من �شمنهم  مب�شاركة 
اأبوظبي املتوج ببطولة اأبوظبي املجتمعية التي اأقيمت على مدار ثالثة اأ�شابيع 
على  الالعبن  اأف�شل  م��ع  للتناف�س  فر�شة  املحلين  الأب��ط��ال  منح  اإط���ار  يف   ،
الأوىل  للمرة  اأبوظبي  اإىل  العاملية من جديد  البطولة  العامل. وتعود  م�شتوى 
منذ خم�شة اأعوام لتوؤكد على املكانة املرموقة التي تتمتع بها العا�شمة، وريادتها 
يف ا�شت�شافة الفعاليات الريا�شية الدولية البارزة، وفق اأعلى معايري ال�شالمة 
ويف بيئة اآمنة و�شحية، وتاأكيدا لثقة الحتاد الدويل لكرة ال�شلة يف الإمكانيات 

والبنية التحتية الكبرية املتوفرة يف اأبوظبي كعا�شمة للريا�شة العاملية.
وجتمع البطولة املرتقبة، التي تقام �شمن �شل�شلة اجلولت العاملية، نخبة لعبي 
منتخبات  مع  الفائزين  النجوم  مقدمتهم  يف  ال��ع��امل،  يف  الثالثية  ال�شلة  ك��رة 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  والرونزية  والف�شية  الذهبية  بامليداليات  بالدهم 

طوكيو 2020.
ويت�شدر فريق ليمان ال�شربي �شاحب املركز الأول يف ت�شنيف اجلولت العاملية 

لعبيه  فاز  ال��ذي  لتفيا  من  ريجا  وفريق  البطولة،  يف  امل�شاركة  الفرق  قائمة 
بذهبية الأوملبياد.

اأبوظبي  جمل�س  يف  الفعاليات  لقطاع  التنفيذي  املدير  العريفي  �شهيل  وع��ر 
الريا�شي عن �شعادته بعودة البطولة العاملية لأ�شاتذة كرة ال�شلة الثالثية اإىل 
اأبوظبي، م�شريا اإىل اأن احلدث الكبري ي�شم نخبة من اأف�شل املواهب الريا�شية 

يف عامل كرة ال�شلة الثالثية.
وف��خ��ورون يف جمل�س  العاملية من جديد،  البطولة  ا�شت�شافة  " ت�شعدنا  وق��ال 
اأبوظبي الريا�شي كوننا جزء من رحلة الحتاد الدويل مع كرة ال�شلة الثالثية 
وال�شراكة  الوطيدة  العالقة  هذه  لتعزيز  ون�شعى  �شنوات،  ل�10  ا�شتمرت  التي 

املتميزة مع الحتاد الدويل للعبة ل�شنوات عديدة قادمة".
بعد  وازدادت  الوا�شعة،  ب�شعبيتها  الثالثية  ال�شلة  كرة  ريا�شة  " تت�شم  واأ�شاف 
الذي  النجاح  م��ن  واث��ق��ون  ونحن  م��وؤخ��را،  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  يف  الأول  ظهورها 
�شتحققه البطولة، ل �شيما بالتزامن مع الزدهار الكبري الذي تعي�شه العا�شمة 

باأجندتها احلافلة بالفعاليات الريا�شية العاملية املرموقة لهذا املو�شم".
وقال األيك�س �شان�شيز مدير بطولت كرة ال�شلة الثالثية لدى الحتاد الدويل 
 2015 عامي  اأبوظبي  يف  اأقيمتا  اللتان  البطولتان  م��ازال��ت   " ال�شلة..  لكرة 
و2016 من اأكر ن�شخ البطولة جناحا على الإطالق، وهذا ما دفعنا للتعاون 
ن�شختها  غي  العاملية  البطولة  لتنظيم  جم��ددا  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مع 
اجلديدة، ونحن �شعداء بهذه ال�شراكة املثمرة، وعلى ثقة بنجاح الن�شخة احلالية 

ب�شورة ل مثيل لها".

•• اأبوظبي-وام:

الإم��ارات للم�شارعة واجل��ودو برئا�شة �شعادة حممد بن ثعلوب  هناأ احت��اد 
الدرعي �شفري الحتاد الدويل للجودو لل�شداقة وال�شالم والإن�شانية رئي�س 
اليوم  العامل مبنا�شبة  واأ�شرة اجل��ودو يف  ال��دويل للجودو  واأع�شاء الحت��اد 
العاملي للجودو الذي ي�شادف 28 اأكتوبر من كل عام . واأكد نا�شر التميمي 
الأمن العام لحتاد الإمارات للجودو اأمن �شندوق الحتاد الدويل خالل 

اأهمية  الحت���اد  رئي�س  ع��ن  نيابة  الفيديو  تقنية  ع��ر  اأم�����س  األ��ق��اه��ا  كلمة 
امل�شاركة يف هذه املنا�شبة التي ت�شم كافة الحت��ادات الأع�شاء من خمتلف 
قارات العامل املمثلة لعائلة اجلودو يف العامل، لالحتفال معا باليوم العاملي 

للجودو والذي يتجدد حتت �شعار "الت�شامن".
ريا�شة  قيم  م��ن  ال�شعوب  ب��ن  بالت�شامن  الحتفال  اأن  التميمي  واأو���ش��ح 
اجلودو، التي حت�س على جتاوز الختالفات، وتعزيز معاين اجلودو لل�شالم 

، واجلودو لالجئن ، واجلودو لالأطفال ، واجلودو للجميع.

انطالق بطولة اأبوظبي العاملية لأ�ضاتذة كرة 
ال�ضلة الثالثية مب�ضاركة جنوم اأوملبياد طوكيو

»جودو الإمارات« ي�ضارك يف احتفالية 
الحتاد الدويل باليوم العاملي للجودو

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امللك حمد  اأخيه �شاحب اجلاللة  بح�شور  امل�شلحة 
بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة 
ال�شريعة  للزوارق  اأبوظبي  اأع�شاء فريق  �� عددا من 
وري��ا���ش��ة ال���دراج���ات امل��ائ��ي��ة .. ال��ف��ائ��زي��ن ببطولت 
الدكتور  ال�شيخ  �شمو  يرافقهم   .. عاملية  ومناف�شات 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو 
اأبوظبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 

الدويل للريا�شات البحرية.
وه���ن���اأ ���ش��م��وه ال��ف��ائ��زي��ن اأب���ط���ال الإم�������ارات ����� خالل 
 ��� البحر  ق�شر  يف  �شموه  جمل�س  يف  لهم  ا�شتقباله 
متمنيا لهم وجلميع الريا�شين يف الدولة التوفيق 
يف حتقيق مزيد من البطولت والألقاب التي ت�شاف 

اإىل �شجل دولة الإم��ارات من الإجن��ازات يف خمتلف 
الأنواع الريا�شية.

ودعمه  الريا�شي  بالقطاع  الهتمام  اأن  �شموه  واأك��د 
اأبطال  لإع���داد  ال��دول��ة وخططها  روؤي��ة  ياأتي �شمن 
اأن  اإىل  م�شريا   .. الريا�شات  خمتلف  يف  اإم��ارات��ي��ن 
الدولة لن تدخر جهدا يف دعم الريا�شين والريا�شة 
بها وتطويرها لرفع  النهو�س  وتوفري كل مقومات 

علم الدولة على من�شات التتويج العاملية.
�شكرهم  ع��ن  الإم�����ارات  اأب��ط��ال  اأع����رب  م��ن جانبهم 
بهما  يحظى  اللذين  والهتمام  للدعم  وتقديرهم 
الإم���ارات من قبل �شاحب  دول��ة  الريا�شة يف  قطاع 
اآل ن��ه��ي��ان وقيادة  ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د 
ال��دول��ة مم��ا ك��ان ل��ه كبري الأث���ر يف الإجن����ازات التي 
اأنواع  خمتلف  يف  الإم��ارات��ي��ون  الريا�شيون  يحققها 
الريا�شات الفردية واجلماعية يف املحافل الإقليمية 

والدولية.

بح�سور ملك البحرين .. حممد بن زايد ي�ستقبل عددا من اأع�ساء فريق اأبوظبي للزوارق ال�سريعة والدراجات املائية الفائزين ببطولت ومناف�سات عاملية

حممد بن زايد يوؤكد الهتمام بالقطاع الريا�ضي ودعمه لإعداد اأبطال اإماراتيني يف خمتلف الريا�ضات



حذاء مطاطي ينقذ مراهقًا من املوت 
ك�شفت اإحدى الأمهات يف كوينزلند عن ال�شبب غري العادي لنجاة 
تالن  الأ�شرتايل  التلميذ  كان  الرق.  ال�شغري من �شاعقة  ابنها 
روز، 14 عاًما، حمظوظاً لبقائه على قيد احلياة بعد اأن األقت به 
ا قبيل دخوله اإىل املدر�شة يوم اجلمعة  �شحنة كهربائية قوية اأر�شً
�شاعقة  ارت��دت  املدر�شة،  بدخول  يهم  تالن،  كان  فبينما  املا�شي. 

قوية من عمود معدين قريب واأ�شابت ج�شمه.
وك�شفت والدته، مي�شيل نيمو، عن اأن الأطباء اأخروها باأن نعلي 

حذائه املطاطي ال�شميك، تلقيا غالبية التيار، واأنقذا حياته.
وقالت الأم ل�شحيفة ديلي ميل الريطانية، اإن العا�شفة الرعدية 
اإىل  لإي�شاله  ابنها  اأن حتدث حال خروجها مع  و�شك  كانت على 

املدر�شة. وقبل حلظات من و�شولهما بداأت العا�شفة.
املنزل، بدقائق قليلة، تلقت  اإىل  ابنها وع��ادت  الأم  اأن تركت  وبعد 
ات�����ش��اًل م��ن م�����ش��وؤويل امل��در���ش��ة علمت م��ن خ��الل��ه اإ���ش��اب��ة ابنها 
ب�����ش��اع��ق��ة. وب��ح�����ش��ب زم����الء ال�����ش��اب، ف��ق��د اأدت ق���وة ارت�����داد تيار 
ال�شاعقة اإىل اإلقاء تالن على الأر�س وت�شببت بت�شنجات يف جميع 
ع�شالت ج�شمه. وبقي ال�شاب يف حالة من ال�شدمة وفقد مقدرته 
ال�شدمة  تلقيه  بعد  كاملة  دقيقة  مل��دة  ���ش��يء  ب���اأي  ال�شعور  على 

الكهربائية القوية، قبل اأن ي�شتعيد حوا�شه �شيئاً ف�شيئاً.

ا�ضتهتار �ضاد موقع ت�ضوير را�ضت
اأقر م�شاعد خمرج فيلم "را�شت" باأنه مل يتحقق من ال�شالح الذي 
العمل  ت�شوير  م��دي��رة  عر�شية  ب�����ش��ورة  ب��ال��دوي��ن  األ��ي��ك  فيه  قتل 
املحلية  ال�شلطات  حتدثت  فيما  امل�شاهد،  اأح��د  على  التمّرن  خ��الل 
اإمكان مالحقة  ا�شتبعاد  دون  الت�شوير،   "ا�شتهتار" �شاد موقع  عن 
املمثل. واأو�شحت املدعية العامة يف مدينة �شانتا يف )عا�شمة ولية 
اأم�س  �شحايف  موؤمتر  خالل  كارماك-األتوي�س  ماري  مك�شيكو(  نيو 
الأول الأربعاء اأن امل�شوؤوليات مل حُتدد بعد غري اأنه من غري امل�شتبعد 
مالحقة املمثل األيك بالدوين الذي يتوىل اأي�شا دور املنتج التنفيذي 
لفيلم الوي�شرتن ذي امليزانية املنخف�شة. ومل يتم توقيف اأحد حتى 
كانوا  الذين  ال�شهود  اإىل  ال�شتماع  عمليات  تتوا�شل  فيما  ال�شاعة، 
هات�شينز  هالينا  ق�شت  حيث  كريك  بونانزا  مزرعة  يف  موجودين 
األيك  اإىل  واإ�شافة  الأول/اأك��ت��وب��ر.  ت�شرين   21 يف  قاتلة  بر�شا�شة 
على  اآخ��ري��ن  اأ�شخا�شا  الق�شائية  املالحقات  تطاول  قد  بالدوين، 
املمثل  �شّلم  الذي  ديف هولز  املخرج  م�شاعد  بينهم  باحلادثة،  �شلة 
ال�شالح للتمّرن على امل�شهد واأقّر باأنه مل يتحقق منه قبل احلادثة. 
وقال اأدان مندوزا قائد �شرطة مقاطعة �شانتا يف "اأظن اأن جوا من 
ال�شتهتار كان �شائدا على موقع الت�شوير هذا واأن ثمة اأ�شئلة يتعن 
عن  البحث  مك�شيكو(  )نيو  الولية  ورمب��ا  )ال�شينما(  القطاع  على 
اإجابات لها". واأفاد �شهود باأن ديف هولز اأبلغ بالدوين باأن ال�شالح 
"بارد"، ما يعني يف امل�شطلحات ال�شينمائية اأنه غري حم�شو وبالتايل 

ل خطر من ا�شتخدامه.

مزاد اإلكرتوين للوحات تعر�س �ضتان يل على اأغلفة كتبه امل�ضورة 
�شتان يل  تعر�س  فنية  اأع��م��ال  اإل��ك��رتوين ع�شرة  م��زاد  طرحت يف 
مبدع �شخ�شيات الأبطال اخلارقن لعامل مارفل على اأغلفة كتبه 
امل�شورة موقعة من املوؤلف الراحل، و�شيح�شل الفائزون يف املزاد 

على الن�شخ الأ�شلية والن�شخ الرقمية للوحات.
ال��ذي يقف وراء  الرجل  العمل مع  البوب روب برايور  وب��داأ فنان 
 2017 �شخ�شيات �شبايدر-مان واأي��رون مان وبالك بانر يف عام 
مثل  ي�����ش��وره  يل" ح��ي��ث  ل�����ش��ت��ان  ���ش��ور  الإرث:  "جمموعة  ع��ل��ى 

�شخ�شياته ال�شهرية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بالون بحجم حبة العنب ينظم �ضربات القلب
قد ت�شبح املعاناة من �شربات قلب خطرية وغري منتظمة �شيًئا من املا�شي بف�شل بالون بحجم حبة العنب يعيد 

الن�شاط الكهربائي للقلب يف ثواٍن معدودة.
ومن املقرر اأن يتم تقدمي العملية يف عيادات القلب يف جميع اأنحاء بريطانيا بعد موافقة وا�شعة النطاق من قبل 
روؤ�شاء ال�شحة. واأثناء العالج اجلديد، امل�شمى ال�شتئ�شال بالبالون بالرتددات الراديوية، يتم اإدخال بالون مزود 
بع�شرة اأقطاب من خالل �شريان يف الفخذ، ومير حتى ي�شل اإىل الأوردة الرئوية التي تنقل الدم املوؤك�شج اإىل القلب، 

حيث توجد الأع�شاب التالفة عادة.
اأن  يعني  مما  �شليمة،  القلب  يف  ال�شليمة  الأن�شجة  ترك  يتم  كما  املو�شعي،  التخدير  حتت  اجلراحة  اإج��راء  ويتم 
املر�شى يعانون من م�شاعفات اأقل. وقال الدكتور مالكومل فينلي، ا�شت�شاري اأمرا�س القلب يف مركز بارت�س للقلب 
يف لندن "هذه هي احلدود التالية لعالج القلب. هذه التقنية �شريعة للغاية ودقيقة ب�شكل ل ي�شدق. وهذا يعني اأن 

املر�شى يتعافون ب�شكل اأ�شرع، وميكن اأن يدخلوا ويخرجوا من امل�شت�شفى يف اأقل من يوم واحد".
وحتى الآن، يتم اإجراء عمليتن جراحيتن للتعامل مع هذه امل�شكلة، الأوىل ت�شمى ال�شتئ�شال بالتريد، وت�شتخدم 
ا با�شتخدام بالون، يتم تريده اإىل 40 درجة  غاًزا �شديد الرودة حلرق الأوردة الرئوية وتندبها. ويتم ذلك اأي�شً

مئوية حتت ال�شفر، ويتم نفخه عند مدخل كل من الأوردة الرئوية الأربعة.

اجلمعة   29  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13378  
Friday    29   October   2021   -  Issue No   13378

مادة خطرية  يف الوجبات ال�ضريعة
والكربوهيدرات.  احلرارية  وال�شعرات  الكولي�شرتول  من  اأخطر  الأمر  اإن 
هذه خال�شة درا�شة جديدة ك�شفت وجود ما هو اأخطر من ذلك يف الوجبات 

ال�شريعة.
وطلب باحثون من جامعة جورج وا�شنطن ع�شرات الوجبات ال�شريعة من 
الفثالت،  م��ادة  ليجدوا  الغذائية،  عنا�شرها  حتليل  على  وعملوا  املطاعم 

التي ت�شتخدم جلعل البال�شتيك مرنا، يف 80 باملئة من العينات.
ال�شابون  مثل  ال�شناعية  املنتجات  م��ئ��ات  �شنع  يف  ال��ف��ث��الت  وت�شتخدم 

وال�شامبو والأكيا�س البال�شتيكية.
وترتبط هذه املادة بالعديد من امل�شكالت ال�شحية، مبا يف ذلك ال�شرطان 
وتلف الكبد والعقم، بالإ�شافة اإىل �شعوبة التعلم وا�شطراب النتباه لدى 
الأطفال. واختار الباحثون وجبات �شريعة من عالمات جتارية �شتى، وكان 
معيار انتقاء قائمة الوجبات اعتمادا على اأكرها مبيعا، وهي الهامرغر 

والبطاطا املقلية والبيتزا باجلنب والدجاج املقلي.
من  اأعلى  م�شتويات  على  حتتوي  اللحوم  من  امل�شنوعة  العنا�شر  وكانت 
الدرا�شة  نتائج  بح�شب  اجل��نب،  وبيتزا  املقلية  بالبطاطا  مقارنة  الفثالت 

التي ُن�شرت يف جملة علوم التعر�س وعلم الأوبئة البيئية.

ما هي العالمات املبكرة ل�ضرطان الربو�ضتات؟
�شرطان الرو�شتات مر�س خبيث له اأعرا�س قليلة، مما يعني اأنه بالن�شبة 
يف  ال�شرطان  يبداأ  حتى  م�شكلة  هناك  اأن  يدركوا  لن  الرجال  من  للعديد 

النت�شار.
تزيد  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  اإن  املتحدة  اململكة  يف  ال�شحية  الإر����ش���ادات  وت��ق��ول 
اأعمارهم عن 50 عاًما هم اأكر عر�شة لالإ�شابة ب�شرطان الرو�شتات، واإذا 
كانت لديك خماوف، اأو كنت اأكر عر�شة لالإ�شابة ب�شرطان الرو�شتات، 

ُين�شح بالتحدث اإىل طبيبك العام.
وفًقا ملعهد �شرطان الرو�شتات يف اململكة املتحدة، ل يالحظ معظم الرجال 
اإىل حد  الرو�شتات، وهذا يرجع  ل�شرطان  املبكرة  الأعرا�س  اأو  العالمات 

كبري اإىل كيفية تطور �شرطان الرو�شتات.
وقد يعاين بع�س الأ�شخا�س من تغريات يف طريقة التبول اإذا تطور منو 
ال�شرطان بالقرب من جمرى البول، ومع ذلك، بالن�شبة للكثريين، ينمو 
اأي  اأنه ل ي�شبب  ال�شرطان يف اجلزء اخلارجي من الرو�شتات، مما يعني 
اأعرا�س ملحوظة حتى يبداأ يف النت�شار. وعند مالحظة بع�س التغريات 
يف طريقة التبول، على �شبيل املثال �شعف التدفق، وال�شعور باأنك ل تفرغ 
اأقل خطورة  ال�شبب عادًة م�شكلة  تتبول كثرًيا، يكون  اأو  بالكامل،  مثانتك 

مثل ت�شخم الرو�شتات، وهو لي�س من اأعرا�س �شرطان الرو�شتات.

عقار م�ضاد لالكتئاب 
يعالج كوفيد 

اأظهرت درا�شة ن�شرت اأم�س اخلمي�س 
فلوفوك�شامن  ع��ق��ار  ا���ش��ت��خ��دام  اأن 
ل���ع���الج مر�شى  ل��الك��ت��ئ��اب  امل�����ش��اد 
باأعرا�س حادة  كوفيد19- امل�شابن 
قد يقلل مبعدل الثلث من حاجتهم 
وقال  طويلة.  ل��ف��رتات  لال�شت�شفاء 
البحث  ه���ذا  اإن  ال���درا����ش���ة  وا���ش��ع��و 
احلماية  تعزيز  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن 
م��ن اأع���را����س ك��وف��ي��د احل����ادة بكلفة 
منخف�شة اأو حتى الوفاة يف البلدان 
اللقاحات.  نق�س  م��ن  ت��ع��اين  ال��ت��ي 
ي�شتخدم  ف��ل��وف��وك�����ش��ام��ن  وع���ق���ار 
والعقلية  النف�شية  الأمرا�س  لعالج 
القهري،  والو�شوا�س  الكتئاب  مثل 
مزاياه  ب�شبب  للتجارب  اختري  وقد 

امل�شادة لاللتهابات.
عن  ال��ن��اجت��ة  امل�شاكل  م��ن  فالعديد 
ك��وف��ي��د ي��ت�����ش��ب��ب ب��ه��ا ال���ت���ورم جراء 
التفاعل املفرط للجهاز املناعي �شد 
ال�شابة. ون�شر باحثون من اأمريكا 
"ذا  جملة  يف  واجلنوبية  ال�شمالية 
لن�شيب بابليك هالث" نتائج جتارب 
بكوفيد  م�شاب   1،500 فيها  �شارك 
 741 اأ�����ش����ل  وم�����ن  ال������رازي������ل.  يف 
احتاج  فلوفوك�شامن  تلقوا  �شخ�شا 
اىل  فقط  باملئة   10 اأي  م�شابا   79
العالج.  لتلقي  امل�شت�شفى  يف  البقاء 
اإعطاء  اأن  اىل  ال��ب��اح��ث��ون  واأ�����ش����ار 
انخفا�س  اىل  اأدى  فلوفوك�شامن 
بن�شبة  ال�شت�شفاء  ح��الت  يف  ن�شبي 
من  ميلز  ادوارد  وق���ال  ب��امل��ائ��ة.   32
العاملن  واأح���د  ماكما�شرت  جامعة 
كوفيد19-  ي��زال  "ل  التجارب  على 
ي�����ش��ك��ل خ��ط��را ع��ل��ى الأ���ش��خ��ا���س يف 
البلدان ذات املوارد املنخف�شة اأو التي 

تعاين من حمدودية اللقاحات".

قواعد اأ�ضا�ضية للحفاظ على 
نباتاتك املنزلية يف ال�ضتاء

بالنباتات  العناية  تكون  اأن  ميكن 
امل��ن��زل��ي��ة اأم������ًرا ����ش���اق���اً، خ��ا���ش��ة يف 
اأ���ش��ه��ر ال�����ش��ت��اء ع��ن��دم��ا مي��ك��ن اأن 
هذه  على  البيئية  ال��ع��وام��ل  ت��وؤث��ر 
�شحيفة  وحت����دث����ت  ال����ن����ب����ات����ات. 
خبري  مع  الريطانية  اإك�شري�س 
برو�س  دان��ي��ال  الداخلية  النباتات 
لكت�شاف اأف�شل الن�شائح للحفاظ 
على النباتات املنزلية خالل ف�شل 
ا�شِق نباتاتك ب�شكل كاٍف،  ال�شتاء: 
�شقاية  لكن لي�س كثرًيا: قد تبدو 
ن��ب��ات��ات��ك وك���اأن���ه���ا اجل�����زء الأك����ر 
و�شوًحا يف العناية بها، ولكن وفًقا 
تكون  اأن  مي��ك��ن  ب���رو����س،  ل��ل�����ش��ي��د 
ا طريقة موؤكدة للق�شاء على  اأي�شً
برو�س  ال�شيد  ويو�شي  النباتات. 
الإ�شبع"  "اختبار  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
نبتتك  ك���ان���ت  اإذا  م����ا  ل���ت���ح���دي���د 
املاء  من  كافية  كمية  على  حتتوي 
اأن  ه��و  فعله  عليك  م��ا  ك��ل  ل.  اأم 
جافة  ك��ان��ت  واإذا  ال���رتب���ة،  تلم�س 
تكن  مل  واإن  امل���اء،  بع�س  فا�شكب 

كذلك فاتركها ت�شرتيح اأكر.
ت���اأك���د م���ن م���ق���دار ال�����ش��وء ال���ذي 
اأن  ن���ب���ات���ات���ك: يف ح����ن  حت���ت���اج���ه 
الرئي�شية  امل�شادر  اأحد  ال�شوء هو 
نبات  كل  فلي�س  النباتات،  لتغذية 
حماًما  ي���اأخ���ذ  اأن  ي���ري���د  م���ن���زيل 
�شم�شًيا يف اأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة. 
من  ال��ع��دي��د  تف�شل  ال���واق���ع،  ويف 
النباتات املنزلية اأن تكون خمباأة يف 
زاوية مع القليل من ال�شوء القادم 
ال�شيد برو�س  ال��ن��اف��ذة. وق��ال  م��ن 
بالنباتات،  الأم��ر  يتعلق  "عندما 
الذي  النبات  ن��وع  تفهم  اأن  عليك 
لديك، واملكان الأف�شل لو�شعه يف 

منزلك".

ابنة اأجنلينا جويل تناف�ضها جمال
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ���ش��ورت��ان  ان��ت�����ش��رت 
الج���ت���م���اع���ي اأث�����ارت�����ا ���ش��ج��ة وب��ل��ب��ل��ة بن 
العاملين  اأجنلينا  النجمن  لبنة  املتابعن 

جويل  و براد بيت .
وتفاعل  اأجن��ل��ي��ن��ا،  ت�شبه  اب��ن��ت��ه��م��ا  ب���دت  اإذ 
بال�شورتان  ال��ف��ت��اة  ج��م��ال  م���ع  امل��ت��اب��ع��ون 
ح���ي���ث علق  ���ش��ف��ح��ات��ه��م،  وت����داول����وه����ا يف 

اأحدهم: "ن�شخة عن اأجنلينا".
اأبيها  اأ�شنان  ت�شبه  اأ�شنانها  اآخ��ر،  قال  بينما 

براد بيت.
ي�شار اإىل اأن جويل اأطلت يف مهرجان روما 
ح�شرت  حيث  ال�16،  ب��دورت��ه  ال�شينمائي 

.The Eternals عر�س فيلمها اجلديد
اأجنلينا البالغة من العمر 46 عاماً خطفت 
 Atelier م���ن  ف�����ش��ي  ب��ف�����ش��ت��ان  الأ�����ش����واء 
ال�شعر  ب��ل��وك  م��ب��ه��رة  وب����دت   ،Versace
جداً  الناعم  وماكياجها  املن�شدل،  الطويل 

والب�شيط.

تعلم املكفوفني الطهي بعدما فقدت ب�ضرها 
م��ن حيدر  ع��اًم��ا،   52 ك��اب��ور،  ب��اي��ال  الهندية  ك��ان��ت  لطاملا 
�شن  يف  الب�شر  ف��ق��دان  لكن  بالطهي،  للغاية  �شغوفة  اأب���اد 
معه.  التاأقلم  ال�شعب  من  ك��ان  دماغية  جلطة  ب�شبب   22
ومع ذلك، فقد حافظت على حبها للطهي وبداأت بتعليمه 
للمكفوفن. خالل الإغالق العام املا�شي، ا�شتخدمت بايال 
ب�شرًيا،  املعاقن  الأ�شخا�س  مل�شاعدة  الطهي  يف  مهاراتها 
من خالل م�شاركة درو�س املطبخ عر ميزة بودكا�شت على 
يوتيوب. وح�شلت بايال موؤخراً على جائزة املركز الوطني 
الإلهام  عن  وحتدثت  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�شخا�س  لتوظيف 
بالطهي  بايال  اهتمام  ب��داأ  بالطهي.  اخلا�شة  قناتها  وراء 
تعليمية  ل���دورة  خ�شوعها  خ��الل  ب�شرها،  تفقد  اأن  قبل 
الأطعمة  اإع��داد  يف  ت�شتمتع كثرياً  الفنادق، وكانت  اإدارة  يف 
وطهيها وفق معايري دقيقة. وعندما بداأ الوباء ومت فر�س 
الإغالق يف البالد، قررت بايال م�شاعدة الأ�شخا�س املعاقن 
ب�شرياً عر تعليمهم طرق اإعداد الوجبات �شمن �شل�شلة من 

الت�شجيالت ال�شوتية على ميزة بودكا�شت على يوتيوب.

اآلف املخلوقات ميتة على ال�ضاطئ.. ماذا يحدث ؟
مياه  اأن جرفت  بعد  الريطانية حتقيقا،  ال�شلطات  فتحت 
�شرقي  �شمال  �شواطئ  على  امليتة  املخلوقات  اآلف  البحر 
اإجنلرتا، بهدف ك�شف اأ�شباب الظاهرة املقلقة. وقالت وكالة 
البيئة الريطانية ل�شبكة "�شي اإن اإن" الإخبارية الأمريكية، 
اإنها تعمل مع جهات اأخرى عدة للتحقيق يف �شبب جرف جثث 
اآلف احليوانات، ومن بينها املئات من �شرطان البحر، على 
طول ال�شاطئ يف م�شب نهر تيز وال�شواطئ املجاورة، ف�شال 
عن كميات كبرية من النباتات والأع�شاب البحرية. وي�شارك 
يف التحقيق مركز البيئة وم�شايد الأ�شماك وتربية الأحياء 
ال�شاحلية  الأ�شماك  م�شايد  على  املحافظة  وهيئة  املائية، 
ال�شمالية ال�شرقية يف بريطانيا. وقال املتحدث با�شم وكالة 
البحر  وبلح  وال��روا���ش��ب  املياه  من  عينات  "جمعت  البيئة: 
كان  اإذا  فيما  للنظر  للتحليل،  واأر���ش��ل��ت  البحر  و���ش��رط��ان 
التلوث قد �شاهم يف نفوقها". ونقلت "�شي اإن اإن" عن �شهود 
عيان، قولهم اإنهم �شاهدوا "تراكما للق�شريات الرخوة" على 
اأنه  ال�شواطئ يف الأ�شابيع القليلة املا�شية. واأ�شاف ال�شهود 
على  مكد�شة  البحرية  الأع�شاب  اأكوام  روؤية  اأي�شا  "ميكن 
من  الآلف  واأع��اله��ا  اخل�����ش��ر،  م�شتوى  اإىل  ي�شل  ارت��ف��اع 
اأن "الرائحة كانت مروعة للغاية"،  الق�شريات". واأو�شحوا 

حيث بداأت جثث احليوانات يف التحلل.

نا�ضا تطلق اأربعة رواد ف�ضاء 
تر�شل وكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا( الأحد يف �شاروخ 
ف�شاء  رواد  ث��الث��ة  اك�س"،  "�شباي�س  ���ش��رك��ة  �شنع  م��ن 
اأمريكين واآخر اأملانياً اإىل حمطة الف�شاء الدولية حيث 

�شيم�شون �شتة اأ�شهر يف مدار الأر�س.
"�شباي�س  توفرها  منتظمة  ماأهولة  مهمة  ثالث  وه��ذه 
الذي  املهمة  طاقم  و�شيحل  نا�شا.  وكالة  اك�س" حل�شاب 
مهمة  يف  الأرب��ع��ة  ال��رواد  حمل   ،"-3 "كرو  ا�شم  يحمل 
منذ  الدولية  الف�شاء  حمطة  يف  املوجودون  "كرو2-"، 

ني�شان/ابريل، بينهم الفرن�شي توما بي�شكيه.
تعود  الطاقمن،  بن  ق�شرية  وت�شليم  ت�شلم  فرتة  وبعد 
الثاين/نوفمر"،  ت�شرين  "مطلع  الأر�س  اإىل   "2 "كرو 

وفق وكالة نا�شا التي مل تعط تاريخا حمددا.

اأ�ضماك القر�س غري قادرة على التمييز بني الب�ضر 
الأمواج  راكبي  تهاجم  التي  القر�س  اأ�شماك  تعاين 
علماء  اأن  لدرجة  الب�شر  يف  �شعفا  ال�شباحن،  اأو 
بينهم وبن  الأرج��ح  اأنها تخطئ على  اإىل  خل�شوا 
فرائ�شها املعتادة مثل اأ�شد البحر، على ما اأظهرت 

درا�شة حديثة.
جملة  نتائجها  ن�شرت  التي  الدرا�شة  معدو  وكتب 
"من  �شو�شاييتي"،  ل�"رويال  "انرتفاي�س" التابعة 
اأب��ي�����س، ل ت�شمح احل��رك��ة ول  ق��ر���س  وج��ه��ة نظر 
زعنفيات  بن  الوا�شح  الب�شري  بالتمييز  ال�شكل 
"يدعم  اأن عملهم  اإىل  الأق��دام والب�شر". وخل�شوا 
اإىل  القر�س  اأ���ش��م��اك  هجمات  بع�س  تعزو  نظرية 

اخلطاأ يف التعريف".
وقالت املعّدة الرئي�شية للدرا�شة لورا راين الباحثة 
يف ق�����ش��م ال��ع��ل��وم احل��ي��وي��ة يف ج��ام��ع��ة م���اك���واري 
الأ�شرتالية لوكالة فران�س بر�س "هذه اأول درا�شة 
الب�شرية  النظر  وجهة  من  النظرية  ه��ذه  تختر 

ل�شمكة قر�س بي�شاء".
ن��ادرة )اأق��ل من  اأ�شماك القر�س  ت��زال هجمات  ول 
 ،)2020 ع��ام  ال��ع��امل  م�شتوى  على  هجوما  �شتن 

بح�شب ق�شم متخ�ش�س يف جامعة فلوريدا.
لكنها توؤدي وفق الدرا�شة، اإىل مناخ دائم من اخلوف 
"غري املتنا�شب" املرتبط باجلهل بدوافع احليوان، 
باأي  م��دف��وع��ا  ال��ه��ج��وم  ي��ك��ون  ل  عندما  خ�شو�شا 
ا�شتفزاز. ويف بع�س الأحيان تف�شي هذه الهجمات 

اإىل حمالت �شيد ت�شر اأي�شاً بالأنواع الأخرى.
وغالبا ما تقف اأ�شماك القر�س البي�شاء وراء هذه 

الهجمات.
وفيما ُيعرف اأن القر�س الأبي�س يكت�شف الأ�شوات 
اأنه  امل��ف��رت���س  ب��ع��ي��دة، م��ن  وال���روائ���ح م��ن م�شافة 
الفري�شة  ل��ر���ش��د  ب�����ش��ره  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  ي��ث��ق 
الب�شري  النظام  فاإن  والت�شويب عليها. مع ذلك، 
ل�شمك القر�س يكاد يكون غري ح�شا�س على اللون 
ولديه قدرة �شعيفة جدا على التمييز بن تفا�شيل 

ال�شكل.
التحليلية  القر�س  اأ�شماك  قوة  اأن  الدرا�شة  وبّينت 
التي تقل �شت مرات عن قدرة الإن�شان، اأدنى لدى 
اأ�شماك القر�س البي�شاء ال�شابة التي متّثل اخلطر 

الأكر على راكبي الأمواج.

اإيفون زميا خلل ح�سورها العر�س الأول لفيلم »الليلة الأخرية يف �سوهو« يف لو�س اأجنلو�س ، كاليفورنيا.ا ف ب

كايلي جيرن ت�ضتعر�س خزانتها 
املتابعن  و�شاركت  خزانتها  جينري   الواقع  كايلي  تلفزيون  جنمة  ا�شتعر�شت 
فيديو ن�شرته يف �شفحتها اخلا�شة على موقع التوا�شل الجتماعي، ظهر فيه 

اأحذية وحقائب ذي األوان توحي بف�شل اخلريف.
وعلقت كايلي على الفيديو قائلة: "مرحبا ف�شل اخلريف".

واأثار الفيديو تفاعل املتابعن وانهالت التعليقات عليه معرين عن اإعجابهم 
بذوقها.

وكانت التقطت كايلي ال�شورة اأمام املراآة، وظهرت مبالب�س وا�شعة لكنها اأبرزت 
بطنها املنتفخ بارتدائها كروب توب.

من  الكثري  لها  تركوا  الذين  املتابعن  من  كبري  عدد  اإعجاب  ال�شورة  ولقيت 
التعليقات الداعمة.

من  الثاين  بطفلها  حملها  اأعلنت  كايلي  اأن  موؤخراُ  �شحافية  تقارير  وك�شفت 
زوجها النجم الراب العاملي ترافي�س �شكوت.


