
   

حممد بن زايد ي�ستقبل نائب 
رئي�س الوزراء وزير خارجية قطر

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل�شيخ  معايل  �أم�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س  �آل ثاين  حممد بن عبد�لرحمن 

خارجية دولة قطر �ل�شقيقة.                     )�لتفا�شيل �س2(

حكومة الإمارات متنح موظفيها اإجـازة 
دبي  2020 اإك�سبو  لزيارة  اأيام   6

•• اأبوظبي - وام:

�عتمد جمل�س �لوزر�ء، برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه 
 6 �إج��ازة ��شتثنائية ملدة  �هلل قر�ر� مبنح موظفي �حلكومة �لحتادية 
�أيام، لتمكينهم وعائالتهم من زيارة معر�س �إك�شبو 2020 دبي �لذي 

متتد فعالياته حتى نهاية �شهر مار�س �ملقبل. 
تتيح �لإجازة �ل�شتثنائية �لتي ميكن �ل�شتفادة منها على مد�ر فرتة 
�لط���الع على  و�أ���ش��ره��م  �لحت��ادي��ة  �ملعر�س ملوظفي �حلكومة  �إق��ام��ة 
�لتجارب �لعاملية �لرثية �لتي يحت�شنها �إك�شبو دبي 2020 ومعاي�شة 
تفا�شيل �حلدث �لعاملي �لذي ت�شت�شيفه �لإمار�ت وين�شجم يف �لوقت 
نف�شه مع نهج حكومة �لإمار�ت يف تعزيز بيئة عمل �إيجابية حمفزة 

ملوظفيها.                     )�لتفا�شيل �س2(

عبري مو�شي تو��شل جولتها يف حمافظات �لبالد

دمج اجلهات االحتادية الثالث يف جهة واحدة
رئي�س الدولة يعتمد مر�سوما باإن�ساء الهيئة 

الحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ
•• اأبوظبي -وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �عتمد 
ل��ل��ه��وي��ة و�جلن�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة  ب��اإن�����ش��اء  ح��ف��ظ��ه �هلل م��ر���ش��وم��اً 

و�جلمارك و�أمن �ملنافذ.
و�جلن�شية  للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  حم��ل  �جل��دي��دة  �لهيئة  و�شتحل 
و�حلدود  �ملنافذ  لأم��ن  �لعامة  و�لهيئة  للجمارك  �لحت��ادي��ة  و�لهيئة 
�ل�شفر  وج���و�ز�ت  �جلن�شية  ���ش��وؤون  بتنظيم  وت�شطلع  �حل��رة،  و�ملناطق 

ودخول و�إقامة �لأجانب يف �لدولة.              )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد يوؤكد: خرجنا من »كورونا« بخري و��شتفدنا من هذ� �لتحدي درو�شاً وجتارب عديدة )و�م(

حممد بن زايد يعلن عودة احلياة اإىل 
طبيعتها بعد جتاوز اأزمة »كورونا« بخري 

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
�حلياة  �أن   .. �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
بف�شل من   - �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف 
�هلل تعاىل - ب��د�أت يف �ل��ع��ودة �إىل 
ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا.. م�����ش��ي��ف��ا ���ش��م��وه �أن 
�آمن  �ل��دول��ة  يف  �ل�شحي  �لو�شع 
جائحة  م��ن  وخ��رج��ن��ا  ومطمئن 
و�شالمة  ب���خ���ري   19  � ك���وف���ي���د 
و��شتفدنا من هذ� �لتحدي درو�شاً 

وجتارب عديدة.
وق��ال �شموه خالل جمل�س ق�شر 
هذه  بروؤية  مبارك  �لبحر:�ليوم 
�لوجوه �لطيبة .. و�أريد �أن �أوؤكد 
�إىل  �حل��ي��اة  ع����ودة  ب��د�ي��ة  عليكم 
طبيعتها يف �لدولة �شو�ء يف �لعمل 
�أو �لدر��شة �أو �لعاد�ت و�ملمار�شات 
�ل��ي��وم��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع م���ع �لأخ����ذ 
ومر�عاة  �لح���رت�زي���ة  ب��الأ���ش��ب��اب 
�شلوكياتنا  يف  �ل��ت��غ��ي��ري  ب��ع�����س 

�حلياتية.
معربا  باحل�شور..  �شموه  ورح��ب 

لقاء يجمع حمدوك والربهان لتهدئة �سرق ال�سودان

الأمن ال�سوداين يحا�سر خلية اإرهابية جنوب اخلرطوم
•• اخلرطوم-وكاالت:

�ل�شود�نية  �حل��ك��وم��ة  �إع����الن  م��ع 
ت���ع���ل���ي���ق �ل����ت����ف����او�����س م������ع ق������ادة 
عادت  �لبالد،  �شرق  �لحتجاجات 

�لأزمة �إىل �ملربع �لأول.
مل  �حل���ك���وم���ة  م�������ش���اع���ي  �أن  �إل 
�أو���ش��ح��ت م�شادر  ف��ق��د  ت��ت��وق��ف، 
�لوزر�ء  رئي�س  �أن  �لأرب��ع��اء  �أم�����س 
وزر�ء  وخم�شة  حمدوك  �هلل  عبد 
بينهم )�ملالية و�خلارجية( �لتقو� 
�ل�������ش���ي���ادة عبد  رئ���ي�������س جم���ل�������س 
�لفتاح �لربهان م�شاء �أم�س �لأول 
�شرق  لأزم��ة  عاجلة  لو�شع حلول 
�ل��ربه��ان رف�س  �أن  �إل  �ل�����ش��ود�ن، 
حمدوك  وق��اب��ل  �ل�����وزر�ء  مقابلة 

منفرد�ً.
�مل�������ش���ادر م����ا �ل����ذي  ومل ت��ك�����ش��ف 
جمل�س  �أن  �إل  �لث��ن��ن،  ب��ن  د�ر 
�أ�شدر  �أم�س،  �ل��وزر�ء ويف بيان له 
قر�ر�ً بت�شكيل جلنة برئا�شة رئي�س 
�ملجل�س وع�شوية عدد من �لوزر�ء 
لالت�شال باملكون �لع�شكري لو�شع 
حلول لالأزمة، غري �أن �خلالفات 

يف  �سباط   4 واإ�ــســابــة  مقتل 
بالإ�سماعيلية ــار  ن ـــاق  اإط

•• القاهرة-وكاالت:

�أعلن �لنائب �لعام �مل�شري مقتل 
�ثنن  و�إ���ش��اب��ة  �شرطة  �شابطي 
�ملطلوبن  �أح���د  وم��ق��ت��ل  �آخ��ري��ن 
خ�����الل ت����ب����ادل لإط��������الق ن�����ار يف 
�لعا�شمة  �شمايل  �لإ�شماعيلية 

�لقاهرة �أم�س �لأربعاء.
وم�شادر  ع���ي���ان  ���ش��ه��ود  وح�����ش��ب 
�أم��ن��ي��ة �أك����دو� مل��وق��ع ���ش��ك��اي نيوز 
��شتمر  �ل��ن��ار  �إط����الق  �أن  ع��رب��ي��ة 
تتمكن  �أن  ق��ب��ل  ����ش���اع���ات  ل���ع���دة 
�ل�شيطرة  �لأج��ه��زة �لأم��ن��ي��ة م��ن 

على �ملوقف.
�ل��و�ق��ع��ة ح��دث��ت يف ���ش��ارع �أحمد 
�ل�شالم  ح�����ي  مب���ن���ط���ق���ة  ����ش���ق���ر 
ح�شرت  حينما  ب��الإ���ش��م��اع��ي��ل��ي��ة 
�أحد �ملطلوبن  قوة للقب�س على 
ففوجئو� بتح�شنه مع �آخرين يف 
�أحد �لعقار�ت وبادرو� قو�ت �لأمن 
لقتلى  �أدى  �ل��ن��ار، مم��ا  ب��اإط��الق 
و�إ���ش��اب��ات يف �شفوف �لأم���ن ومت 
�ل��دف��ع ب��ت��ع��زي��ز�ت �أم��ن��ي��ة متكنت 

من �ل�شيطرة على �ملوقف.
�أم����ر �ل��ن��ائ��ب �لعام  م���ن ج��ان��ب��ه، 

�مل�شري بالتحقيق يف �لو�قعة.

و�لع�شكري  �مل���دين  �مل��ك��ون��ن  ب��ن 
تعيق �لتو��شل بينهما حالياً.

م���ي���د�ن���ي���ا، �أف������اد ���ش��ه��ود ع���ي���ان يف 
�أم�������س �لأرب����ع����اء، باأن  �ل�������ش���ود�ن، 
طريقاً  �أغلقت  �لأمنية  �ل�شلطات 
ي�������ش���ق م���ن���ط���ق���ة ج�������ربة ج���ن���وب 
مكان  م����ن  ب���ال���ق���رب  �خل�����رط�����وم 
وج����دت ف��ي��ه خ��ل��ي��ة �إره��اب��ي��ة قبل 

يومن.
و�أ����ش���اف���ت م�����ش��ادر ���ش��ح��اف��ي��ة �أن 
ق������و�ت ����ش���ود�ن���ي���ة م�����ش��رتك��ة من 
�جلي�س و�ل�شرطة و�لدعم �ل�شريع 

�أمنية  عملية  ن��ّف��ذت  و�مل��خ��اب��ر�ت، 
�إرهابية  خ��ل��ي��ة  مل��د�ه��م��ة  ج���دي���دة 
خلية  ت�شتهدف  �لعا�شمة،  جنوب 
�إره���اب���ي���ة، ت�����ش��ت��غ��ل ب��ن��اي��ة م���ن 5 

طو�بق يف منطقة جربة.
تبادل  �مل���د�ه���م���ة  خ����الل  وج�����رى 
مقر  حم���ي���ط  يف  ن������ار  لإط���������الق 

�خللية �لإرهابية.
�ل��ق��و�ت �مل�شرتكة  يف ح��ن ع��رثت 
و�شعار�ت  م��ت��ف��ج��رة  م�����و�د  ع��ل��ى 
ت�شتغلها  ب�����ش��ق��ة  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
�خل���ل���ي���ة �لإره����اب����ي����ة �جل����دي����دة، 

�لإرهابية  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  �أن  م���وؤك���دة 
توقيف  يت�شن  ومل  بالفر�ر  لذت 

�أحد منهم.
�شهود  �أف������اد  م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  ويف 
�لبيب�شي  �أنه مت فتح طريق  عيان 
ب�����ش��اح��ي��ة ج����ربة، ح��ي��ث دوهمت 
�خل��ل��ي��ة، �أم����ام ح��رك��ة �ل�����ش��ري بعد 
�إغالقه ل�شاعات وعادت لطبيعتها. 
وج��اءت هذه �حلادثة بعد يومن 
�لأمنية  �ل�����ش��ل��ط��ات  �إع������الن  م���ن 
و4  ع�شكري  مقتل  �ل�����ش��ود�ن،  يف 
��شتباكات �ندلعت يف  م�شّلحن يف 
�لعا�شمة  بجنوب  ج��ربة  منطقة 
�خلرطوم، �أثناء تنفيذ قوة �أمنية 
مد�همة  م�����ش��رتك��ة  ع�����ش��ك��ري��ة   -
ملخباأين، بعد �أ�شبوع على مقتل 5 
�شباط خالل مد�همة مماثلة يف 

�ملنطقة نف�شها.
ك��م��ا �أ����ش���اف �لث��ن��ن �مل��ا���ش��ي، �أن 
�مل���د�ه���م���ة �أ����ش���ف���رت ع���ن م��ق��ت��ل 4 
�لإره��اب��ي��ة و�لقب�س  م��ن �خل��ل��ي��ة 
على �ثنن باملوقع �لأول، و�عتقال 
�لإرهابية  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  �ث��ن��ن 

باملوقع �لثاين.

قالت اإنها عّطلت خمّططات الغنو�سي

عبري مو�سي: الت�سدي ملحاولت اإعادة ربيع اخلراب 2

بدء اجتماع اللجنة الع�سكرية 
بجنيف لإخراج املرتزقة من ليبيا

•• جنيف-وكاالت:

5+5 �لفريق خريي �لتميمي،  �أعلن ع�شو �للجنة �لع�شكرية �مل�شرتكة 
�أن �جتماع جنيف �ملخ�ش�س مللف �إخر�ج �ملرتزقة و�لقو�ت �لأجنبية من 
�أم�س �لأربعاء، بح�شور �أع�شاء �للجنة و�ملبعوث �لأممي يان  ليبيا، بد�أ 

كوبيت�س و�أطر�ف دولية فاعلة يف �لأزمة �لليبية.
ت�شريح  �لليبي، يف  للجي�س  �لعامة  �لقيادة  �ل��ذي ميثل  �لتميمي  وق��ال 
�شبل  �شيبحث  �أي��ام،   3 ملدة  ي�شتمر  �ل��ذي  �لجتماع  �إن  ل�)�لعربية.نت(، 
تنفيذ خطة ترحيل �ملرتزقة من �لأر��شي �لليبية �لتي و�شعتها �للجنة 

�لع�شكرية.
�إىل ذلك، بد�أت بالفعل عملية �لرتحيل �لتدريجي للمرتزقة من ليبيا 
ولو باأعد�د ب�شيطة، حيث �أعلن �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان، �أم�س 
�لأول �لثالثاء، عودة نحو 300 مقاتل من �جلن�شية �ل�شورية �إىل تركيا، 
جرى نقل بع�شهم �إىل �شوريا، وهي �أوىل دفعات �ملرتزقة �ل�شورين �لتي 

تعود من ليبيا.
و�جتماع جنيف رفيع �مل�شتوى �لذي ياأتي بعد نحو عام من تو�شل �أطر�ف 
�لنز�ع �لليبي �إىل �تفاق لوقف �إطالق �لنار، ميثل فر�شة جديدة للتو�فق 
حول و�شع جدول زمني حمّدد لن�شحاب �ملرتزقة و�لقو�ت �لأجنبية من 
ليبيا، قد تكون �لأخ��رية قبل �لنتخابات �ملرتقبة نهاية �لعام �جلاري، 
و�لتي �أنهى �لربملان �إجناز كافة �لت�شريعات �لقانونية �لالزمة، يف �نتظار 

�لتز�م �لأطر�ف �ملجتمعة بتنفيذ �لرتتيبات �لأمنية.
�لعليا  �ملفو�شية  ت�شتمر  جنيف،  �جتماع  ع��ن  ينتج  ق��د  م��ا  �نتظار  ويف 
لالنتخابات،  و�للوج�شتية  �لفنية  �لتح�شري�ت  يف  بليبيا،  لالنتخابات 
من �أجل �إي�شال نحو 3 مالين ناخب �إىل �لت�شويت يف �ملوعد �ملحّدد، 
حيث �نتهت موؤخر� من �إعد�د مقر�ت �لقرت�ع، ومن تدريب �ملتعاونن 

على توزيع بطاقة �لناخب وموظفي مر�كز �لنتخاب.

ثمانية  يطرد  الأطل�سي  حلف 
اأع�ساء من البعثة الرو�سية لديه 

•• بروك�سل-رويرتز:

�شمال  ح���ل���ف  يف  م�������ش���وؤول  ق�����ال 
�لأطل�شي �أم�س �لأربعاء �إن �حللف 
�شحب �عتماد ثمانية �أع�شاء من 
بعثة رو�شيا لدى �حللف و�لذين 
رو���س مل  كانو� �شباط خمابر�ت 

يعلن عنهم.
�أن  �أي�����ش��ا  �مل�����ش��وؤول ميكننا  وق���ال 
�ملنا�شب  عدد  خف�شنا  �أننا  نوؤكد 
�لحتادية  ل��رو���ش��ي��ا  مي��ك��ن  �ل��ت��ي 
�شمال  ح���ل���ف  ل�����دى  �ع���ت���م���اده���ا 

�لأطل�شي �إىل ع�شرة.
�شيا�شة  ت��ظ��ل  �مل�����ش��وؤول  و�أ����ش���اف 
رو�شيا  جت�����اه  �لأط���ل�������ش���ي  ح���ل���ف 
ودفاعنا  ردعنا  عززنا  لقد  ثابتة. 
�لعدو�نية  �لإج������ر�ء�ت  ع��ل��ى  رد� 
�لوقت  ن��ظ��ل يف  ب��ي��ن��م��ا  ل��رو���ش��ي��ا 

نف�شه منفتحن حلو�ر هادف.
 

ا�ستعادا لغة احلوار جمددا:
نحو بداية النفراج بني ال�سني والوليات املتحدة؟

•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�سيباين

�شارك م�شوؤولون ع�شكريون �أمريكيون و�شينيون كبار يف مناق�شات يومي 
28 و29 �شبتمرب، وهي مناق�شات مل ي�شبق لها مثيل منذ �شنو�ت. وهو 
عالقة  بانفر�ج  بكن،  يف  كما  و��شنطن  يف  �لإر�دة  يعك�س  �أن��ه  يبدو  ما 

م�شطربة تهدد بالتدهور �إىل منحدر خطري.
ت�شي�س،  مايكل  �لفيديو،  طريق  عن  د�رت  �لتي  �ملحادثات،  هذه  �أج��رى 
�ملكتب  مدير  نائب  زويبينغ،  وه��و�ن��غ  �لأمريكي،  �ل��دف��اع  وزي��ر  م�شاعد 
�ل�شيني �مل�شوؤول عن �لتعاون �لع�شكري �لدويل. وبنهاية هذه �ملحادثات، 
�تفق �ل��رج��الن على ���ش��رورة ح��ل �لق�شايا �جل���ادة و�حل���ادة م��ن خالل 
�ملفاو�شات، من �أجل حت�شن �لعالقات �لع�شكرية بن �لقوتن �لعظمين 

يف �لعامل.             )�لتفا�شيل �س13(

•• الفجر – تون�س:

�عتربت رئي�شة �حلزب �لد�شتوري 
ت�شريح  يف  م��و���ش��ي  ع��ب��ري  �حل���ر 
تعطيل  يف  �شاهمت  �أن��ه��ا  �ذ�ع����ي، 
خمططات رئي�س حركة �لنه�شة 
ر��شد �لغنو�شي �لهد�مة باعتباره 
كان مكلفا مبهمة وكان ي�شتعمل 
كر�شي �لربملان لبيع تون�س، وفق 

تعبريها.
�لتي  �لت��ف��اق��ي��ات  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
عر�شة  ج��ع��ل��ت��ه��ا  ل���ه���ا  ت�������ش���دت 
وم�شمع  م���ر�أى  على  لع���ت���د�ء�ت 
�لعديدة  �ل�شكاوى  ورغم  �لدولة 
�مل��ق��دم��ة يف �ل��غ��ر���س �إل �أن��ه��ا مل 

تنل حقها بعد.
�لربملان،  �أ����ش���غ���ال  جت��م��ي��د  وع����ن 
�لد�شتوري  �حل��زب  رئي�شة  �أك��دت 
�ملجل�س  ح�����ل  م�����ع  �أن�����ه�����ا  �حل������ر 
و�لدعوة �إىل �نتخابات ت�شريعية.

الأردن  ــد  ــزوي ــت ل اتـــفـــاق 
�سوريا  عرب  بالكهرباء  لبنان 

 
•• عمان-اأ ف ب:

�تفق وزر�ء طاقة �لأردن و�شوريا 
يف  عقد  �جتماع  ختام  يف  ولبنان 
عمان �لأربعاء على خارطة طريق 
�لغارق  ل��ل��ب��ن��ان،  �ململكة  ل��ت��زوي��د 
�لقت�شادية،  �أزم����ات����ه  �أ�����ش����و�أ  يف 
�لأر��شي  ع��رب  م���رور�  بالكهرباء 

�ل�شورية.
ي�����ش��ه��د ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ن��ح��و عامن 
م�شبوق  غ��ري  �قت�شادياً  �ن��ه��ي��ار�ً 
������ش�����ّل ق������درت������ه ع����ل����ى ������ش����ت����ري�د 
���ش��ل��ع ح��ي��وي��ة �أب����رزه����ا �ل���وق���ود. 
و�ن��ع��ك�����س ���ش��ّح �مل���ح���روق���ات على 
كهرباء  م��ن  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
و�ت�شالت  و�أف���ر�ن  وم�شت�شفيات 

ومو�د غذ�ئية.
و�ل����رثوة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
�إنه  ب��ي��ان  �مل��ع��دن��ي��ة �لأردن����ي����ة يف 
�لطاقة  وزر�ء  �جتماع  خ��الل  مت 
و�شوريا  �لأردن  يف  و�ل���ك���ه���رب���اء 
ولبنان �لذي عقد يف مقر �لوز�رة 
يف ع��م��ان �لأرب���ع���اء �لت��ف��اق على 
تزويد لبنان بجزء من �حتياجاته 
م����ن �ل���ط���اق���ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة من 
�لكهربائية  �ل�شبكة  عرب  �لأردن 

�ل�شورية.

اخل�سر يف ال�سلطة؟
هذا هو احلال يف �ست دول من الحتاد الأوروبي

•• الفجر –خرية ال�سيباين

�إن و�شول �خل�شر �إىل �ل�شلطة، �لذي ياأمله مر�شحهم يانيك جادو، يف فرن�شا، 
قد �شبق �أن جت�ّشد على �أر�س �لو�قع من خالل حتالفات يف �شت دول �أوروبية. 
يذّكر �خل�شر يف �لربملان �لأوروبي باعتز�ز، �أن ت�شكيالتهم �شريكة يف حكومات 
�شتة بلد�ن من �لحتاد �لأوروبي، حتى و�أن �ختلفت �لتحالفات �ختالًفا كبرًي� 
من دولة �إىل �أخرى. ففي فنلند�، �ن�شمت �لر�بطة �خل�شر�ء عام 2019 �إىل 

�ئتالف ي�شار �لو�شط من خم�شة �أحز�ب.             )�لتفا�شيل �س10(

تقوم  �ل����ت����ي  �ل������زي������ار�ت  وح�������ول 
�لبالد  ج���ه���ات  خم��ت��ل��ف  يف  ب���ه���ا 
لالنتخابات،  بالإعد�د  وعالقتها 
ملتحمة  �ل��ي��وم  �أن��ا  مو�شي  قالت 
ومتو��شلة  �ل��ت��ون�����ش��ي  ب��ال�����ش��ع��ب 
عملية  ه��ن��اك  �أن  ب��اع��ت��ب��ار  م��ع��ه 

هناك  ك��م��ا  ل��ت��خ��دي��ره،  ممنهجة 
م�شاكل  على  للركوب  حم���اولت 
�لع�شرية �لأخرية لإعادة برجمة 
ربيع  و��شمه  �شيا�شي يهدم  منهج 

�خلر�ب 2.
)�لتفا�شيل �س11(

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

مواقــيت ال�صالة
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ال�ضيخ زايد اأراد مبكرا اأن يكون الف�ضاء 
ميدانا لطموح الإمارات واإجنازات اأبنائها

اأخبار الإمارات

قانون الربملان الليبي.. مفو�ضية 
النتخابات تتاأهب للحدث الكبري

عربي ودويل

»الأبي�ص« يلتقي نظريه الإيراين اليوم 
بطموح الفوز يف ت�ضفيات املونديال

الفجر الريا�ضي

وزير خارجية اجلزائر: 

ماكرون يعاين من اإفا�س يف الذاكرة 
•• باماكو-اأ ف ب:

�لفرن�شي  �لرئي�س  على  باللوم  لعمامرة  رمطان  �جلز�ئري  �خلارجية  وزي��ر  �ألقى 
�إميانويل ماكرون يف �لأزمات �لدبلوما�شية بن فرن�شا وبالده ومايل و�تهمه باأنه 

يعاين من �إفال�س يف �لذ�كرة، وفق ت�شريحات بثها �لتلفزيون �ملايل.
كذلك �أكد رمطان لعمامرة على �شرورة �أن يحرر بع�س �لزعماء �لأجانب تاريخهم 
من �ل�شتعمار، بح�شب ت�شريحات �أدىل بها م�شاء �لثالثاء بعد �جتماعه مع �لقادة 
�ن��دل��ع��ت بن  �ل��ت��ي  �لأزم����ة  �إىل  لعمامرة  ت��ط��رق  ب��ام��اك��و.  �مل��ال��ي��ن يف  �لنتقالين 
�جلز�ئر وباري�س بعد ت�شريحات ن�شبتها �شحيفة لوموند �لفرن�شية �إىل ماكرون 

حول �لنظام �ل�شيا�شي �لع�شكري �جلز�ئري �لذي قال �إنه يكر�س ريع �لذ�كرة.
تز�من ذلك مع �لتوتر بن فرن�شا ومايل �لذي تفاقم �إثر خطاب �أدىل به يف 25 
كوكال  ت�شوغيل  �لنتقايل  �مل��ايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  �ملتحدة  �لأمم  يف  �شبتمرب  �أيلول 
مايغا و�تهم فرن�شا �ملنخرطة ع�شكريا يف مايل منذ 2013 باأنها تخلت عن بالده 

لتربير �حتمال ��شتعانة باماكو ب�شركة فاغرن �خلا�شة �لرو�شية.

ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��روؤي��ت��ه��م بخري 
و����ش���ح���ة و�����ش����الم����ة.. وق������ال : 
فرتة  بعد  لروؤيتكم  هلل  �حلمد 
ن���ل���ت���ق خ���الل���ه���ا..  ط���وي���ل���ة مل 

�أهلنا  ب���روؤي���ة  ك��ب��رية  وف��رح��ت��ن��ا 
و�أخوتنا بخري.

�ل�شيخ  �ل�شمو  كما قدم �شاحب 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان .. 

�لتعازي �إىل كل من فقد عزيز� 
خالل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�شبب 

�لفرتة �ملا�شية.
)�لتفا�شيل �س2(

اإ�سرائيل تك�سف �سبكة جت�س�س �سيربانية اإيرانية
•• القد�س-وكاالت:

يف ظل ��شتمر�ر جولت �لتج�ش�س و�لهجمات �ل�شيرب�نية 
�أعلنت طهر�ن  ما  و�إي��ر�ن، بح�شب  �إ�شر�ئيل  �ملريبة بن 
�أكرث من مرة �شابقا، و�إ�شر�ئيل و�إن يف مر�ت �أقل، ك�شف 

�أم�س �لأربعاء عن �شبكة جت�ش�س �إير�نية يف �إ�شر�ئيل.
بال�شايرب  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة خم��ت�����ش��ة  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت  ف��ق��د 
�كت�شاف جمموعة جت�ش�س �شيرب�ين �إير�نية حتمل ��شم 

. MalKamak

كما قامت بالتج�ش�س على �أهد�ف يف �إ�شر�ئيل و�أخرى يف 
�أمريكا ودول �أخرى حول �لعامل.

�ل�شايرب  �أبلغت هيئة  �أنها  �إىل  �ل�شركة  �أ�شارت  �إىل ذلك، 
�لأ�شر�ر  ملعرفة حجم  �لتي جتري حتقيقا  �لإ�شر�ئيلية 

�ملرتتبة عن هذ� �لتطور.
تعترب طهر�ن  �أنها  �أبيب  تل  �أك��دت  �أن��ه لطاملا  �إىل  ي�شار 
لها.  تهديد  �أك��رب  �ل�شرية  �أم  �لعلنية  ���ش��و�ء  و�أن�شطتها 
�لإ�شر�ئيلية  �ملخابر�ت  م��ر�ر�  طهر�ن  �تهمت  �ملقابل  يف 

مبحاولة تنفيذ هجمات �شيرب�نية د�خل �لبالد.

حتالف بن �ليميني �شيبا�شتيان كورت�س وزعيم �خل�شر فرينر كوجلر

هل هو �لنفر�ج؟

�لربهانحمدوك
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل مر�شوماً باإن�شاء �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية و�جلمارك و�أمن 

�ملنافذ.
و�شتحل �لهيئة �جلديدة حمل �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية و�لهيئة 
و�ملناطق  و�حل����دود  �مل��ن��اف��ذ  لأم���ن  �ل��ع��ام��ة  و�لهيئة  للجمارك  �لحت��ادي��ة 
�حلرة، وت�شطلع بتنظيم �شوؤون �جلن�شية وجو�ز�ت �ل�شفر ودخول و�إقامة 
�أم��ن �ملنافذ و�حل��دود و�ملناطق �حل��رة ورفع  �لأج��ان��ب يف �ل��دول��ة، وتعزيز 
كفاءتها وجاهزيتها، وتنظيم و�إد�رة �لعمل �جلمركي يف �لدولة مبا يتو�فق 

مع �ملعايري �لدولية و�ملتطلبات �لأمنية.
وتف�شياًل �شتخت�س �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية و�جلمارك و�أمن 
�ملتعلقة  و�لت�شريعات  و�ل�شرت�تيجيات  �ل�شيا�شات  و�إع��د�د  باقرت�ح  �ملنافذ 
�لأجانب  و�إق���ام���ة  ودخ����ول  �ل�شفر  وج�����و�ز�ت  و�جلن�شية  �ل��ه��وي��ة  ب�����ش��وؤون 

و�جل��م��ارك و�أم���ن �مل��ن��اف��ذ و�ع��ت��م��اده��ا م��ن جمل�س �ل����وزر�ء، و�ل��ع��م��ل على 
يف  �ل�شخ�شية  و�لبيانات  �ل�شكاين  �ل�شجل  نظام  وحتديث  وتطوير  �إن�شاء 
�لدولة و�إد�رتها وفق �أف�شل �ملمار�شات �لر�ئدة، وو�شع �لأنظمة و�لرب�مج 
و�لإج��ر�ء�ت ل�شمان �إ�شد�ر بطاقات �لهوية لكافة �ملو�طنن و�ملقيمن يف 

�لدولة.
و�ل�شرت�طات  و�مل��ع��اي��ري  و�ل��ل��و�ئ��ح  �لأن��ظ��م��ة  ب��اإع��د�د  �لهيئة  تخت�س  كما 
يف  �لأج��ان��ب  و�إق��ام��ة  ودخ���ول  و�جلن�شية  �ل�شفر  ج���و�ز�ت  ب�شوؤون  �ملتعلقة 

�لدولة بفئاتها �ملختلفة، و�عتمادها من جمل�س �لوزر�ء.
و�ل�شرت�طات  �ملعايري  وتوحيد  تطوير  �لهيئة  �خت�شا�شات  �شمن  وم��ن 
و�لإجر�ء�ت �ملتعلقة باأمن و�شالمة �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة ورفع 
�إىل  �إ�شافة  هذ�  �لأمنية،  �إمكانياتها  وتعزيز  �ملو�قع  هذه  وجاهزية  كفاءة 
و�لب�شائع  و�ل�شحنات  �مل�شافرين  على  و�لتفتي�س  و�لرقابة  �ملنافذ  �إد�رة 
و�خل��روج يف  �لدخول  ل�شبط حركة  تر�نزيت  و�لعابرة  و�ل�شادرة  �ل��و�ردة 

�ملنافذ و�ملناطق �حلرة.

وتخت�س �لهيئة باإ�شد�ر تر�خي�س �إن�شاء �ملنافذ و�ملناطق �حلرة وجتديدها 
وتعليقها و�شحبها و�إغالقها، و�عتمادها من جمل�س �لوزر�ء.

و�شتعمل �لهيئة على تطوير �لإجر�ء�ت �جلمركية �ملوحدة وتلك �خلا�شة 
عمليات  ومكافحة  �جلمركية،  و�لبيانات  و�لتعرفة  و�لرقابة  بالتفتي�س 
�ل��ت��ه��ري��ب �جل��م��رك��ي و�ل��غ�����س ع��ل��ى ك��اف��ة �ل�����ش��ح��ن��ات و�ل��ب�����ش��ائ��ع �ل����و�ردة 
معايري  مع  يتو�فق  مبا  �لدولة،  منافذ  عرب  تر�نزيت  و�لعابرة  و�ل�شادرة 

�لعمل �جلمركي.
وت��خ��ت�����س �ل��ه��ي��ئ��ة مب��ت��اب��ع��ة تنفيذ �لل���ت���ز�م���ات و�مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل��دول��ي��ة يف 
�أم��ن �ملنافذ و�حل��دود و�ملناطق �حل��رة مبا يف ذلك �عتماد وتطبيق  جمال 
�ملو�د  ع��ن  للك�شف  �مل�شتخدمة  �لأج���ه���زة  مل��و����ش��ف��ات  �لقيا�شية  �ل��ق��و�ع��د 
تخت�س  كما  منها.  و�ل��ع��اب��رة  �ل��دول��ة،  م��ن  و�ل�����ش��ادرة  �ل����و�ردة  و�لب�شائع 
�لهيئة بتمثيل �لدولة و�لن�شمام �إىل �أو توقيع �ملعاهد�ت و�لتفاقيات مع 
جمالت  يف  و�لدولية  و�لإقليمية  �خلليجية  و�لهيئات  و�ملنظمات  �ل��دول 

و�خت�شا�شات �لهيئة.

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�أن  �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. 
�حل��ي��اة يف دول���ة �لإم�����ار�ت - بف�شل 
من �هلل تعاىل - بد�أت يف �لعودة �إىل 
�لو�شع  �أن  طبيعتها.. م�شيفا �شموه 
ومطمئن  �آم���ن  �ل��دول��ة  يف  �ل�شحي 
وخ��رج��ن��ا م��ن ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د � 19 
هذ�  م��ن  و��شتفدنا  و���ش��الم��ة  بخري 

�لتحدي درو�شاً وجتارب عديدة.
وق����ال ���ش��م��وه خ����الل جم��ل�����س ق�شر 
ب��روؤي��ة هذه  �ل��ي��وم م��ب��ارك  �لبحر .. 
�أوؤكد  �أن  و�أري����د   .. �لطيبة  �ل��وج��وه 
ع��ل��ي��ك��م ب����د�ي����ة ع������ودة �حل����ي����اة �إىل 
�لعمل  ���ش��و�ء يف  �ل��دول��ة  طبيعتها يف 
و�ملمار�شات  �ل��ع��اد�ت  �أو  �ل��در����ش��ة  �أو 
�ل���ي���وم���ي���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع م�����ع �لأخ������ذ 
بالأ�شباب �لحرت�زية ومر�عاة بع�س 

�لتغيري يف �شلوكياتنا �حلياتية.
ب��احل�����ش��ور.. معربا  ���ش��م��وه  ورح����ب 

و�شحة  بخري  بروؤيتهم  �شعادته  عن 
و�شالمة.. وقال: �حلمد هلل لروؤيتكم 
نلتق خاللها..  بعد فرتة طويلة مل 
وفرحتنا كبرية بروؤية �أهلنا و�أخوتنا 

بخري.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق����دم  ك��م��ا 
حممد بن ز�يد �آل نهيان .. �لتعازي 

�إىل كل من فقد عزيز� ب�شبب فريو�س 
كورونا خالل �لفرتة �ملا�شية.

و�أ�شاف �شموه : �أن �شنة 2020 كانت 
�شعبة و�شهدت حتديات كبرية.. لكن 
دولة �لإمار�ت وهلل �حلمد ��شتطاعت 
�أن تخرج  �أو�ئ��ل �ل��دول  �أن تكون من 
من �لأزمة.. يف �لوقت �لذي و�جهت 

بع�س �لدول �شعوبات كبرية".
�لتي  �ل��ع��و�م��ل  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
�أ���ش��ه��م��ت يف ب����دء ع����ودة �حل���ي���اة �إىل 
ثالثة  ه����ي  �هلل  ب��ح��م��د  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
و��شتمر�رية  �ل���ل���ق���اح���ات  ت���وف���ر   :
ت���وف���ر بع�س  ب��ج��ان��ب  �ل��ف��ح��و���ش��ات 
�لعالجات �حلديثة يف دولة �لإمار�ت 

وعدد من دول �لعامل.
�حلالت  �نخفا�س  �إىل  �شموه  ولفت 
500 حالة  �أق��ل من  يف �ل��دول��ة �ىل 
وهذ� يب�شر باخلري وهو ي�شري �إىل �أن 
كورونا حتت �ل�شيطرة و�أقل خطورة 

مما كان عليه.
و�خ��ت��ت��م ���ش��م��وه ح��دي��ث ب��ح��م��د �هلل 

" �حلمد هلل على   : .. وق��ال  و�شكره 
�لأزمة  فقد خرجنا من   .. �شيء  كل 
وجتارب  و�شحة  و�أم����ان  وع��ز  بخري 
تعلمنا  لكننا  و�شدتها  رغم �شعوبتها 

منها �لكثري ".
جميع  �ىل  �ل�����ش��ك��ر  ����ش���م���وه  ووج������ه 
�جلهود �لتي بذلت وتبذل من �لفرق 

لل�شيطرة  ك��اف��ة  و�لطبية  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
��شتجابة  �جل��ائ��ح��ة..م��ث��م��ن��اً  ع��ل��ى 
�أثر  له  ك��ان  و�ل��ذي  �ملجتمع وتعاونه 
كبري يف جتاوز �ملخاطر و�حلد منها.

ح�شر �ملجل�س .. �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�آل نهيان ممثل �حل��اك��م يف  ب��ن ز�ي��د 
منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ طحنون 

بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
منطقة �لعن و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أب��وظ��ب��ي و�شمو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن 
�آل نهيان لالأعمال �خلريية  �شلطان 
�ل�شيخ  �شمو  و�ل��ف��ري��ق  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو 
�ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان ع�شو 
�أبوظبي  لإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
و�شمو �ل�شيخ ذياب بن ز�يد �آل نهيان 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن ز�ي�����د �آل 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
و�شمو  �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خالد بن حممد 
نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي رئي�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�شمو  �أب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب 
ز�يد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
وكبار  �ل�شيوخ  م��ن  وع���دد  نهيان  �آل 

�مل�شوؤولن.

دمج اجلهات االحتادية الثالث يف جهة واحدة

رئي�س الدولة يعتمد مر�سوما باإن�ساء الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ

حممد بن زايد : بف�سل اهلل خرجنا من اأزمة كورونا بخري وتعلمنا منها درو�سا وجتارب 
عديدة.. ونحمده على بداية عودة احلياة اإىل طبيعتها يف دولة الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطن لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 298،908 فحو�شات جديدة خالل �ل�شاعات 
�ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث 

تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وتو�شيع  �لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
�إ�شابة  حالة   156 عن  �لك�شف  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 737.229 حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 3 حالت م�شابة نتيجة تد�عيات �لإ�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،107 

حالت.

تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��شاتها لذوي �ملتوفن، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابن، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
بفريو�س  مل�شابن  ج��دي��دة  حالة   216 �شفاء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 730،309 حالت.

اأجريت 298,908 فحو�سات ك�سفت عن 156 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 216 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظي -وام:

�أو ر�شائل  �إىل عدم �لرد على �ملكاملات �ملجهولة  �أبوظبي �جلمهور  دعت �شرطة 
�لربيد �لإلكرتوين �أو �لر�شائل �لعادية �مل�شبوهة.

وحثت عمالء �لبنوك على �لتو��شل مع �لبنوك �لتي تقدم �خلدمات �مل�شرفية 
�أن  �إىل  ..لف��ت��ة  �لإلكرتونية  مو�قعها  على  هو�تفها  �أرق���ام  عرب  مبا�شرة  لهم 
هاتفياً  �ل�شحايا  م��ع  يتو��شلون  �أو  �إل��ك��رتون��ي��ة  رو�ب���ط  ير�شلون  �ملحتالن 
ويطلبون منهم تزويدهم ببياناتهم �لبنكية، متحججن بعدة �أ�شباب منها عدم 
حظر بطاقة �ل�شر�ف �لآيل، �أو بحجة حتديث �لبيانات، �أو �لإدعاء بفوز �لعميل 

بجائزة فاز بها يف م�شابقة مل ي�شرتك بها من �لأ�شا�س.
و�أو�شحت �شرطة �أبوظبي �أن �أ�شاليبهم �لحتيالية ت�شل �إىل درجة �لدعاء باأنهم 

�ل�شحايا  ��شتدر�ج  بهدف  �لوطني  �لتعقيم  يف  �مل�شاركن  �ملكرمن  �شمن  من 
بهذه �لطريقة �مل�شللة لالحتيال عليهم و�حل�شول على معلومات ح�شاباتهم 

�لبنكية و�إعادة ��شتخد�م تلك �لبيانات من جديد، يف �شحب �لأر�شدة �ملالية.
�شو�ء  �شخ�س،  �أي  مع  �ل�شرية  معلوماتهم  م�شاركة  بعدم  �جلمهور  ون�شحت 
�أرقام  �أو  �لإن��رتن��ت  ع��رب  �مل�شرفية  ب��اخل��دم��ات  �خلا�شة  �مل���رور  كلمات  �أك��ان��ت 
 CCV �لأم��ان  �أو رقم  �لآيل  �ل�شر�ف  باأجهزة  �ل�شخ�شية �خلا�شة  �لتعريف 

�أو كلمة �ملرور.
�حتيالية تردهم من قبل  �ت�شالت  �أي  �لإب��الغ عن  �لإ�شر�ع يف  �أهمية  و�أك��دت 
جمهولن تطالبهم ببياناتهم �مل�شرفية، وذلك عرب �لتو��شل مع خدمة �أمان 
ويف   sms2828 �لر�شائل  طريق  عن  �أو   8002626 �ملجاين  �لرقم  على 

حالة �لن�شب �لت�شال بالبنك و�إبالغ �أقرب مركز �شرطة.

•• اأبوظبي - وام:

�عتمد جمل�س �لوزر�ء، برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
"رعاه �هلل" ق��ر�ر� مبنح  �ل��وزر�ء حاكم دبي  نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
موظفي �حلكومة �لحتادية �إجازة ��شتثنائية ملدة 6 �أيام، لتمكينهم وعائالتهم 
�شهر  نهاية  فعالياته حتى  �ل��ذي متتد  دب��ي   2020 �إك�شبو  زي��ارة معر�س  من 
مار�س �ملقبل. تتيح �لإج��ازة �ل�شتثنائية �لتي ميكن �ل�شتفادة منها على مد�ر 
فرتة �إقامة �ملعر�س ملوظفي �حلكومة �لحتادية و�أ�شرهم �لطالع على �لتجارب 
�لعاملية �لرثية �لتي يحت�شنها "�إك�شبو دبي 2020"، ومعاي�شة تفا�شيل �حلدث 
حكومة  نهج  مع  نف�شه  �لوقت  يف  وين�شجم  �لإم���ار�ت  ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �لعاملي 

�لإمار�ت يف تعزيز بيئة عمل �إيجابية حمفزة ملوظفيها.

يعد "�إك�شبو دبي 2020" �لذي ي�شهد م�شاركة 192 دولة من خمتلف �أنحاء 
و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  يقام  دويل  �إك�شبو  معر�س  �أول  �ل��ع��امل، 

وجنوب �آ�شيا.
و ميثل �ملعر�س �ملقام حتت �شعار "تالقي �لعقول و�شنع �مل�شتقبل" �أر�شا خ�شبة 
�لبتكار�ت  �أح��دث  و��شتعر��س  جديدة  �شر�كات  وك�شب  �ل�شتثمارية  للفر�س 
لثقافات  �ل��رثي  �لتنوع  �ملجالت، ف�شال عن �لط��الع على  �لعلمية يف خمتلف 
معار�س  ت��اري��خ  يف  دورة  2020" �أك��رب  دب��ي  "�إك�شبو  يعد  و   . �ملتنوعة  �ل��ع��امل 
�إك�شبو منذ �نطالقة دور�ت �ملعر�س �لدويل قبل 170 عاما، من حيث �شموله 
و��شتقطابه للزو�ر �لدولين. و ي�شت�شيف �إك�شبو دبي 2020 نحو 60 عر�شا 
حيا ب�شكل يومي وي�شل �إجمايل زمن �لعرو�س مع نهاية �حلدث �لعاملي �ملمتد 

على مد�ر 182 يوما �إىل 76 �ألفا و620 دقيقة طيلة فرتة �حلدث �لدويل.

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س معايل �ل�شيخ حممد بن عبد�لرحمن �آل 

ثاين نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير خارجية دولة قطر �ل�شقيقة.

�للقاء �لذي  وبحث �شموه و معايل �ل�شيخ حممد بن عبد�لرحمن - خالل 
يخدم  مب��ا  تعزيزها  �شبل  و  �لأخ��وي��ة  �ل��ع��الق��ات   - �ل�شاطئ  ق�شر  يف  ج��رى 

م�شالح �لبلدين.
�لأمن  م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو   .. �للقاء  ح�شر 

�لوطني و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يد �آل نهيان.

ال�سحة تعلن تقدمي 47,154 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خال ال�ساعات الـ24 املا�سية

•• اأبوظبي -وام:

لقاح  47،154 جرعة من  تقدمي  �ملجتمع  وقاية  و  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
كوفيد19- خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات 
�لتي مت تقدميها حتى �م�س 20،320،419 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   205.46
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �ل��وز�رة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعيا 
يف  �شت�شاعد  �لتي  و  �لتطعيم  عن  �لناجتة  �ملكت�شبة  �ملناعة  �إىل  للو�شول 

تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على �لفريو�س .

حكومة الإمارات متنح موظفيها اإجـازة 6 اأيام لزيارة اإك�سبو 2020 دبي�سرطة اأبوظبي حتذر اجلمهور من اأ�ساليب املحتالني ل�سرقة اأر�سدتهم املالية

حممد بن زايد ي�ستقبل نائب رئي�س 
الوزراء وزير خارجية قطر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

م��ن خالل   - �لإم������ار�ت  دول���ة  ت�شعى 
وبر�مج  ط��م��وح��ة  ف�شائية  م�����ش��اري��ع 
�لوطنية  �لكو�در  قدر�ت  لبناء  و�عدة 
ومت���ك���ن �ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س وج����ذب 
�ل�شتثمار�ت �ملحلية و�لأجنبية - �إىل 
ت���ك���ر�ر م���ا ح��ق��ق��ت��ه خ���الل �خلم�شن 
عاما �لأوىل من �إجناز�ت على �لأر�س، 
وت�شجيل �إجناز�ت مثيلة يف �خلم�شن 
عاما �ملقبلة ولكن يف �لف�شاء، بعدما 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  �ل��دول��ة  متكنت 
���ش��ل��ب��ة لنطالق  ق����اع����دة  ب���ن���اء  م����ن 
�لأكرب  �لذي يعد  �لف�شائي،  قطاعها 
و�لأن�شط و�لأكرث تطور� يف �ملنطقة، 

�إىل �آفاق و�عدة ل يحدها �شقف.
وح��ل��م �ل��ف�����ش��اء ك����ان يف �ل���ب���دء حلم 
�أر�د  �ل����ذي  ز�ي����د رح��م��ه �هلل  �ل�����ش��ي��خ 
ل��ل��ك��ف��اء�ت و�ل��ع��ق��ول �لإم���ار�ت���ي���ة �أن 
�لف�شاء  ����ش��ت��ك�����ش��اف  جم����ال  ت���دخ���ل 
وتقنياته  علومه  تطوير  يف  وت�شهم 
ترك  �إىل  و�شول  �كت�شافاته  وتعزيز 
�إم��ار�ت��ي��ة وع��رب��ي��ة م��وؤث��رة يف  ب�شمة 
وحتقيق  �لف�شاء  �أ���ش��ر�ر  ��شتك�شاف 
و�إث���ر�ء  لالإن�شانية  �أف�����ش��ل  م�شتقبل 

م�شرية �ملعرفة �لب�شرية.
ل�شتقبال  �ل�����ش��ه��رية  �ل�������ش���ورة  يف  و 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان "طيب �هلل ثر�ه" قبل 45 عاما 
وكالة  وف���د   1976 ع���ام  حت��دي��د�  و 
عقب  "نا�شا"  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ف�����ش��اء 
تنفيذ �ملهمة �لف�شائية "�أبولو" �لتي 
مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  �ل��ق��م��ر..  و�شلت 
�لف�شاء  ق��ط��اع  يف  �ملتميز  �لإم������ار�ت 
تباعا  �مل�شرقة  ف�شوله  تو�لت  و�ل��ذي 
�ملا�شية،  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ����الل 
�خت�شرت  وق��ف��ز�ت  نوعية  ب��اإجن��از�ت 
�لف�شاء  ق���ط���اع  م�����ش��رية  يف  �ل���زم���ن 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ب��دول��ة 
من  ق��ادم��ة  ع��ام��ا  خلم�شن  لتوؤ�ش�س 

�لريادة يف �لف�شاء كما على �لأر�س.

مركز حممد بن را�سد للف�ساء .
�ل�شناعات  و يف نقلة نوعية يف قطاع 
حكومة  �أ�ش�شت  �ملتطورة،  �لف�شائية 
�لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة   2006 ع��ام  دب��ي 
"�إيا�شت"  �ملتقدمة  و�لتقنية  للعلوم 
�لف�شاء  ق��ط��اع  تاأ�شي�س  دع��م  ب��ه��دف 
�أبحاث  وتعزيز  �ملتقدمة  و�لتقنيات 
جمموعة  لتحقيق  و�شعت  �ل��ف�����ش��اء، 
من �لأهد�ف متثلت يف �لرتكيز على 
�لفرق  و�إع����د�د   ، �ملعرفة  نقل  ب��ر�م��ج 
و�ملهند�شن  �خل������رب�ء  م���ن  �لأوىل 
�لعلوم  يف  �ملتخ�ش�شن  �لإم��ار�ت��ي��ن 
وعلوم  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  �مل���ت���ق���دم���ة 
�لعلمية  �مل�����ش��اري��ع  و�إط����الق  �ل��ف�����ش��اء 
للدولة. و ��شتمرت �ملوؤ�ش�شة يف عملها 
تاأ�شي�س  ل��ت��م   2015 �أب���ري���ل  ح��ت��ى 
مركز حممد بن ر��شد للف�شاء بقر�ر 
م���ن ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
دبي "رعاه �هلل" و�ل��ذي ن�س على �أن 
للعلوم  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  دم��ج  يتم 
حممد  مركز  مع  �ملتقدمة  و�لتقنية 
ب���ن ر�����ش���د ل��ل��ف�����ش��اء وب���ذل���ك يتوىل 
م�شوؤولية دعم �مل�شاريع �لتكنولوجية 
و�ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي �مل���ت���ق���دم يف دول���ة 
�لإم��ار�ت و�مل�شاهمة يف دعم توجهات 
على  مبني  �قت�شاد  لبناء  �حل��ك��وم��ة 

�ملعرفة.
من  �ل������ع������دي������د  �مل��������رك��������ز  ح�����ق�����ق  و 
�لقمرين  �إط��الق  �أهمها  �لإجن���از�ت، 
1" و"دبي  "دبي �شات  �ل�شطناعين 

على  و2013   2009 يف   "2 ���ش��ات 
�ل���ت���و�يل.. وجن��اح��ه ب��اإط��الق "نايف 
1"، كاأول قمر ��شطناعي نانومرتي 
�أو�ئل  �خلارجي  �لف�شاء  �إىل  �إمار�تي 

�لعام 2017.
ل�شتك�شاف  �لإم����ار�ت  م�شروع  وج���اء 
ف���ك���رة يف �خللوة  ب�����د�أ  �ل�����ذي  �مل���ري���خ 
لي�شعد   2013 ع�����ام  �حل���ك���وم���ي���ة 
نحو  �لعربية  �لف�شائية  بالطموحات 
�لكوكب  �إىل  و�شول  �لعميق  �لف�شاء 

�لأحمر.
ر��شد  ب���ن  م���رك���ز حم��م��د  ي�����ش��رف  و 
ل��ل��ف�����ش��اء ع���ل���ى ب���رن���ام���ج �لإم��������ار�ت 
تنفيذ  ت��وىل  كما  للف�شاء..  �لوطني 
�ملريخ  ل�شتك�شاف  �لإم���ار�ت  م�شروع 
"م�شبار �لأمل" �لذي بد�أ ب�شكل عملي 

عام 2014 وي�شتمر حتى 2023.
وينفذ �ملركز �أي�شا "م�شروع �لإمار�ت 
ل�شتك�شاف �لقمر - 2024" و�لذي 
ت�شتهدف  �إم��ار�ت��ي��ة  مهمة  �أول  ي��ع��د 
�لهبوط يف منطقة مل ت�شتك�شفها �أي 
�شابقا  �لقمر  ��شتك�شاف  مهمات  من 

بحلول عام 2024.
م�شتك�شف  تطوير  �مل�شروع  ويت�شمن 
�إمار�تي �ل�شنع - يحمل ��شم "ر��شد" 
بن  ر����ش��د  �ل�شيخ  ل��ه  ب��امل��غ��ف��ور  تيمنا 
 .. دب��ي  نه�شة  ب��اين  مكتوم  �آل  �شعيد 
يقوم باإجر�ء �ختبار�ت علمية عديدة 
نوعية  ت���ط���ور�ت  �إح������د�ث  يف  ت�����ش��ه��م 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  جم����الت  يف 
مبا  و�ل��روب��وت��ات،  �لت�شال  وتقنيات 
�لقمرية،  �ل��رتب��ة  �خ��ت��ب��ار�ت  ذل��ك  يف 
للهياكل  �حل����ر�ري����ة  و�خل�����ش��ائ�����س 
�لكهرو�شوئي  و�ل��غ��الف  �ل�شطحية، 
�ل�����ق�����م�����ري، وق����ي����ا�����ش����ات �ل����ب����الزم����ا 
وجزيئات  �ل�شوئية،  و�لإلكرتونيات 
�مل�شيء  ف��وق �جل��زء  �مل��وج��ودة  �لغبار 

من �شطح �لقمر.

وكالة االإمارات للف�ساء .
وجاء تاأ�شي�س وكالة �لإمار�ت للف�شاء 
مب���وج���ب م���ر����ش���وم ب���ق���ان���ون �حت����ادي 
بهدف تنظيم وتطوير قطاع �لف�شاء 
�لأجيال  وت��اأه��ي��ل  و�إع�����د�د  ب��ال��دول��ة، 
تتمتع  �ل���ت���ي  �ل�������ش���اب���ة  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
متميزة،  وم��ه��ن��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  مب���ه���ار�ت 
�لوطني  �لقت�شاد  دع��ائ��م  ير�شخ  م��ا 
�مل�شتد�م و�ملتنوع و�ملبتكر، وي�شاهم يف 
�لتجارية  و�ملبادر�ت  �لأبحاث  تطوير 
و��شتك�شافه  �ل��ف�����ش��اء  ع��ل��وم  وب��ر�م��ج 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  �إقامة  عرب 

و�لرب�مج �لبحثية.
و منذ تاأ�شي�س وكالة �لإمار�ت للف�شاء 
�لف�شاء  �شهد قطاع   ،2014 ع��ام  يف 
تنفيذ�  متالحقة  تطور�ت  �لإمار�تي 
ل�شرت�تيجيات مدرو�شة، حيث مت يف 
عام 2016 �إطالق �ل�شيا�شة �لوطنية 
�لتوجهات  ت��ر���ش��م  و�ل���ت���ي  ل��ل��ف�����ش��اء 
جمال  يف  حتقيقها  �مل����ر�د  و�ل��غ��اي��ات 
�ل��ف�����ش��اء.. و�م���ت���د�د� ل��ذل��ك ويف عام 
�ل�شرت�تيجية  �إط���الق  مت   ،2019

لغاية   2030 ل��ل��ف�����ش��اء  �ل��وط��ن��ي��ة 
حتديد �لإطار �لعام ل�شناعة �لف�شاء 
يف �لإم�����ار�ت و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي �شيتم 

�لعمل عليها خالل �لعقد �لقادم.
ب�شفتها  �ل�����وك�����ال�����ة  ع���م���ل���ت  ك����م����ا 
�لبنية  ت��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  �حت���ادي���ة  ه��ي��ئ��ة 
�جلاذبة  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�لتطور  ي��دع��م  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت ومب���ا 
بيئة  وي��وف��ر  �لف�شائية  �لأن�شطة  يف 
�لعاملية  �ل�شركات  ل�شتقطاب  جاذبة 
يف جم���ال �ل��ف�����ش��اء، ح��ي��ث مت يف عام 
�لحتادي  �ل��ق��ان��ون  �إ���ش��د�ر   2019
و�لذي  �لف�شاء،  قطاع  تنظيم  ب�شاأن 
�لعامة  و�لأح����ك����ام  �ل��ق��و�ع��د  ي��و���ش��ح 
لتنظيم وت�شريح �لأن�شطة �لف�شائية 
�لوطنية  �ل�شيا�شات  مع  يتو�فق  ومبا 
�لدولة  تعد  �لتي  �لدولية  و�لقو�نن 

طرفا فيها.
و قد �أطلقت وكالة �لإمار�ت للف�شاء 
�لف�شائي،  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ت��ع��زي��ز  خ��ط��ة 
ب����ه����دف ت�����ش��ه��ي��ل �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت يف 
ي�شهم  ومبا  بالدولة  �لف�شاء  �شناعة 
 2071 �لإم����ار�ت  مئوية  حتقيق  يف 
يف  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  وخطة 
تنويع و��شتد�مة �لقت�شاد، بالإ�شافة 
�إىل تعزيز �قت�شاد �لدولة �لقائم على 
�ملعرفة و�لبتكار و�لتقنيات �ملتقدمة، 
وت�������ش���ج���ي���ع ري��������ادة �لأع������م������ال ورف����ع 
�ل�شغرية  �ل�����ش��رك��ات  تاأ�شي�س  م��ع��دل 

و�ملتو�شطة.
ويف �شياق ذلك، �أطلقت �لوكالة عدد� 
من �ملبادر�ت هي �لأوىل من نوعها يف 
ت��رك��ز على  �ل��ع��رب��ي  و�ل��ع��امل  �ملنطقة 
�لأفكار  حت��وي��ل  وت�����ش��ري��ع  �ح��ت�����ش��ان 
نتج  و  ف�شائية  م�شاريع  �إىل  �ملبتكرة 
عنها �حت�شان �شت �أفكار وحتويلها �ىل 
ثالث  و�شمان  وطنية  نا�شئة  �شركات 
�شفقات ��شتثمارية من قبل �ل�شركاء. 
و ت�شرف وكالة �لإمار�ت للف�شاء على 
�ملريخ  ل�شتك�شاف  �لإم���ار�ت  م�شروع 
جانب عدد من  �إىل  �لأمل"،  "م�شبار 
تنفيذها  يتم  �لتي  �لعلمية  �مل�شاريع 
م��ع �جلامعات  و�ل�����ش��ر�ك��ة  ب��ال��ت��ع��اون 
ومر�كز �لبحث و�لتطوير مبا يف ذلك 
م�شروع نو�بغ �لف�شاء �لعرب �لر�مي 
�لعربي  �ل�شباب  م��ن  جيل  خلق  �إىل 
�ملوؤهل يف قطاع �ل�شناعات �لف�شائية 
�أ���ش��رف��ت �ل��وك��ال��ة على  �مل��خ��ت��ل��ف��ة. و 
للتعاون  �لعربية  �ملجموعة  تاأ�شي�س 
�ملوؤ�ش�شات  ي�����ش��م  و�ل����ذي  �ل��ف�����ش��ائ��ي 
من  �لعلمية  �أو  �لف�شائية  و�جل��ه��ات 
14 دولة عربية مكونا نو�ة لنطالق 

�لتعاون �لف�شائي �لعربي باملنطقة.
وتتابع �لوكالة �شر�كتها وتعاونها مع 
يف  �لأكادميية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلامعات 
و�لطالبات  �لطلبة  لتحفيز  �ل��دول��ة 
علوم  در�������ش�����ة  يف  �لن�����خ�����ر�ط  ع���ل���ى 
ذل��ك من خالل  �لف�شاء ومت حتقيق 
�لدر��شية  و�لرعاية  �لبتعاث  برنامج 
و�كت�شاف  �ل���ع���ل���م���ي���ة  و�مل�������ش���اب���ق���ات 
و����ش��ت��ق��ط��اب �ل��ط��ل��ب��ة �مل��وه��وب��ن ويف 

�لتعليمية و��شتحد�ث  �ملناهج  تطعيم 
�ل�����درج�����ات �ل��ع��ل��م��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
ي�شاهم يف  م��ا  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �جل��ه��ات 
توفري �ل��ك��و�در �مل��وؤه��ل��ة �ل��ق��ادرة على 
ق��ي��ادة �ل��ق��ط��اع �إىل �مل��زي��د م��ن �لنمو 

�مل�شتد�م يف �مل�شتقبل.

الربنامج الوطني للف�ساء .
�لوطني  �ل���ربن���ام���ج  �إط�������الق  وج������اء 
قبل  م��ن   2017 �أب��ري��ل  يف  للف�شاء 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل"  "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�شلحة لإعد�د رو�د ف�شاء �إمار�تين، 
كوكب  �إىل  �لأم��ل  مب�شبار  و�لو�شول 
�ملريخ يف عام 2021 عام �خلم�شن، 

فو�شع خطة ملائة عام.

برنامج االإمارات لرواد الف�ساء .
برنامج  �إط���الق   2017 ع��ام  يف  ومت 
�ل��ف�����ش��اء، �لربنامج  ل���رو�د  �لإم�����ار�ت 
عربيا  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  �ملتخ�ش�س 
لتاأهيل رو�د ف�شاء �إمار�تين، وتر�شيخ 
مكانة دولة �لإمار�ت ك�شريك عاملي يف 
و�إر�شال  �مل��اأه��ول��ة،  �ل��ف�����ش��اء  رح���الت 
�إم��ار�ت��ي �إىل حمطة  �أول ر�ئ��د ف�شاء 
�ل��ف�����ش��اء �ل���دول���ي���ة.. وه���و م���ا حتقق 
ب��ان��ط��الق ر�ئ����د �ل��ف�����ش��اء �لإم���ار�ت���ي 
�شبتمرب   25 يف  �مل���ن�������ش���وري  ه�����ز�ع 
2019 �إىل �لف�شاء �خلارجي ليكون 
ي�شل  ع���رب���ي  وث���ال���ث  �إم����ار�ت����ي  �أول 
ي��ب��ل��غ حمطة  ع��رب��ي  و�أول  �ل��ف�����ش��اء، 

�لف�شاء �لدولية.
 2021 �أبريل  �لربنامج يف  كما �شم 
�لإمار�ت  برنامج  �لثانية من  �لدفعة 
�لدفعة  م��ع  لت�شكل  �ل��ف�����ش��اء،  ل���رو�د 
رباعيا  �إم��ار�ت��ي��ا  ف��ري��ق��ا  م��ن��ه  �لأوىل 
�ملال،  وحممد  �ملطرو�شي،  ن��ور�  ي�شم 

و�شلطان �لنيادي، وهز�ع �ملن�شوري.

للتعاون  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
الف�سائي .

�شاحب  �أط��ل��ق   ،2019 م��ار���س  ويف 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 
للتعاون  �لعربية  "�ملجموعة  م��ب��ادرة 
�لعا�شمة  تتخذ من  �لف�شائي" �لتي 
وت�شم  لها،  �أبوظبي مقر�  �لإمار�تية 
يف ع�شويتها لدى تاأ�شي�شها 14 دولة 
هي: �ململكة �لعربية �ل�شعودية، ودولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لبحرين، 
و�لأردن،  و�ل��ك��وي��ت،  ع��م��ان،  و�شلطنة 
وتون�س،  و�ل��ع��ر�ق،  و�مل��غ��رب،  وم�شر، 

و�جلز�ئر، و�ل�شود�ن، وموريتانيا.

و�سول م�سبار االأمل اإىل املريخ .
وب��ال��ت��ز�م��ن مع   2021 ف��رب�ي��ر  ويف 

�حتاد  لتاأ�شي�س  �لذهبي  �ليوبيل  عام 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
متكنت �لدولة بنجاح، �شهد له �لعامل، 
�لإجناز�ت  �شجل  يف  ��شمها  حفر  من 
�لعامل  يف  دول���ة  كخام�س  �لتاريخية 
ت�����ش��ل �إىل م����د�ر ك��وك��ب �مل���ري���خ عرب 
�ملريخ  ل�شتك�شاف  �لإم���ار�ت  م�شروع 
تتويجا  جاء  �لذي  �لأمل"،  "م�شبار 
ل�شنو�ت من �جلهود �ملتو��شلة يف بناء 
�ملعرفة  ونقل  متطور  ف�شائي  قطاع 
�إىل �لكو�در �لإمار�تية وتهيئة �لبيئة 
�لت�شريعية و�لتنظيمية و�ل�شتثمارية 
�لالزمة ل�شمان �لنمو �مل�شتد�م لهذ� 

�لقطاع �لو�عد.

برنامج نوابغ الف�ساء العرب .
�شاحب  �أع���ل���ن   2020 ي��ول��ي��و  ويف 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
"نو�بغ  ب���رن���ام���ج  �إط��������الق   ، �هلل" 
نوعه  م���ن  �لأول  �لعرب"  �ل��ف�����ش��اء 
عربيا، و�لذي يهدف لتدريب وتاأهيل 
�لعربية  و�لعقول  �ملو�هب  من  نخبة 
�لفذة يف علوم �لف�شاء و�لتكنولوجيا 
ومتكينهم  ب����ه،  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل��ت��ق��دم��ة 
باملهار�ت و�لقدر�ت �لتي متكنهم من 
��شتك�شاف  ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  ق��ي��ادة 

�لف�شاء وعلومه و�شناعاته.

كوكب  ل�شتك�شاف  �لإم���ار�ت  م�شروع 
�لزهرة وحز�م �لكويكبات .

�أكتوبر   5 وج���اء �لإع���الن م��وؤخ��ر� يف 
2021 عن �إطالق م�شروع �لإمار�ت 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف ك��وك��ب �ل���زه���رة وح���ز�م 
ل�شتك�شاف  عامليا  �لر�بع  �لكويكبات، 
�لكويكبات،  وح�����ز�م  �ل���زه���رة  ك��وك��ب 
لري�شم �آفاقا جديدة ل�شناعة �لف�شاء 

يف دولة �لإمار�ت.
�لأكرب من  �لف�شائي  �مل�شروع  ويعمل 
ن��وع��ه يف ت��اري��خ �ل���دول���ة ع��ل��ى �إجن���از 
م��رك��ب��ة ف�����ش��ائ��ي��ة ج���دي���دة ت��ق��ط��ع يف 
رحلتها �لف�شائية م�شافة تقدر بنحو 
3.6 مليار كيلومرت تعادل 7 �أ�شعاف 
�لرحلة �لتي قطعها "م�شبار �لأمل"، 
109 مالين  وتقرتب حتى م�شافة 
تكتفي  ول  �ل�شم�س..  م��ن  كيلومرت 
باإجر�ء  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لف�شائية  �ملهمة 
�شمن  كويكبات   7 ل�  متعمقة  در����ش��ة 
�أي�شا  تهبط  بل  �ل�شم�شية  �ملجموعة 

على �آخر كويكب منها.
�لف�شائية  �مل��رك��ب��ة  ت��ط��وي��ر  و���ش��ي��ت��م 
و���ش��ت��ك��ون جاهزة  ���ش��ن��و�ت   7 خ����الل 
 ،2028 بد�ية  يف  �لف�شائية  ملهمتها 
على �أن تبقى يف مهمتها �لعلمية مدة 
خم�س �شنو�ت من 2028 وحتى عام 
جمموعة  ��شتك�شاف  بهدف   ،2033
�ل�شم�شية  �ملجموعة  د�خ��ل  كويكبات 
مل ت�شل �إليها �أية مهمة ف�شائية من 
قبل، ودر��شة كوكب �لزهرة و�لتقاط 
�شور وجمع بيانات علمية دقيقة لأول 

�ملجموعة  �شمن  �لكويكبات  عن  مرة 
�ل�شم�شية.

و ت���ر����ش���خ �مل���ه���م���ة �جل�����دي�����دة ري�����ادة 
للعقول  ع���امل���ي���ة  وج����ه����ة  �لإم�����������ار�ت 
يف  �لنوعية  و�ل�شتثمار�ت  و�لكفاء�ت 
��شتك�شاف �لف�شاء و�ل�شناعات  قطاع 
�ملرحلة  يف  وت���ت���ع���اون  ب����ه،  �مل��رت��ب��ط��ة 
�لأوىل مع جامعة �لإم��ار�ت وجامعة 
�لغالف  ف���ي���زي���اء  وخم���ت���رب  خ��ل��ي��ف��ة 
جامعة  ل������دى  و�ل����ف���������ش����اء  �جل�������وي 

كولور�دو.
و يرت�فق م�شروع �لإمار�ت ل�شتك�شاف 
مع  �لكويكبات  وح��ز�م  �لزهرة  كوكب 
برنامج متكامل لدعم تاأ�شي�س �شركات 
�إمار�تية يف قطاع �لف�شاء متخ�ش�شة 
وعلومها،  �لف�شائية  �ل�شناعات  يف 
ح�شول  ����ش���م���ان  م�����ب�����ادرة  وي�����دع�����م 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شركات 
�ملتقدمة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
��شتك�شاف  م�شروع  �شمن  عقود  على 
�لكويكبات  وح������ز�م  �ل���زه���رة  ك���وك���ب 
ويرت�فق  �ل�����ش��م�����ش��ي،  �ل��ن��ظ��ام  د�خ����ل 
متكامل  وط��ن��ي  تدريبي  برنامج  م��ع 
ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�������ش���ن���اع���ات �مل��ه��ن��ي��ة لدى 
�ملو�طنن وتاأهيلهم لإن�شاء �شركاتهم 
�لف�شاء  ق���ط���اع  خل���دم���ة  �خل���ا����ش���ة 
ذ�ت  �لأخ���رى  �ل�شناعية  و�لقطاعات 

�لعالقة.

نقلة نوعية للم�ستقبل .
�لف�شائية  �مل�����ش��اري��ع  ه����ذه  ظ���ل  ويف 
�لعمالقة، ومع مو��شلة جهود زيادة 
�لإمار�تي  �لف�شائي  ق��ط��اع  ج��اذب��ي��ة 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�خلا�س  �ل��ق��ط��اع  وحتفيز  و�ل��ع��امل��ي��ة، 
للم�شاهمة ب�شكل �أكرب يف منو و�زدهار 
�أحد  �لف�شاء �لوطني باعتباره  قطاع 
�لقائم  �مل�شتقبل  �ق��ت�����ش��اد  ق��ط��اع��ات 
دولة  ت�شعى  و�لب��ت��ك��ار،  �ملعرفة  على 
�إح��د�ث نقلة نوعية يف  �إىل  �لإم���ار�ت 
�ملهمة  �ل��رو�ف��د  �أح��د  لي�شبح  �لقطاع 
ن�شطا  وم�شاهما  �لوطني،  لالقت�شاد 

يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل للدولة.
�لإم����ار�ت يف خططها  دول��ة  ت�شتند  و 
م�شاهمة  زي���ادة  نحو  �ل�شرت�تيجية 
�مل�شتد�م  �ل��ن��م��و  يف  �ل��ف�����ش��اء  ق���ط���اع 
ق���اع���دة  �إىل  �ل���وط���ن���ي  ل���الق���ت�������ش���اد 
�شلبة، مع وجود �أكرث من 17 قمر� 
مركبات  و7  م���د�ري���ة،  ����ش��ط��ن��اع��ي��ة 
ف�شائية جديدة قيد �لتطوير و�أكرث 
ومن�شاأة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��رك��ة   50 م��ن 
ذلك  يف  مب��ا  �ل��دول��ة  د�خ���ل  ف�شائية 
و5  نا�شئة،  و���ش��رك��ات  عاملية  ���ش��رك��ات 
وثالثة  �لف�شاء  لعلوم  بحثية  مر�كز 
�لف�شائية  �لعلوم  يف  جامعية  بر�مج 
�ملوؤهلة  �ل��ك��و�در  لتخريج  �ل��دول��ة  يف 
ل���ق���ي���ادة �ل���ق���ط���اع ن���ح���و �مل����زي����د من 
�لعاملن  عدد  يقدر  وحاليا  �لتطور، 
يف قطاع �لف�شاء �لإمار�تي باأكرث من 

3100 �شخ�س.

احلكومي  ال��ق��ط��اع��ن  ���س��راك��ة 
واخلا�ص .

مهما  دور�  �خل��ا���س  �لقطاع  يلعب  و 
�لف�شاء  ق���ط���اع  و�زده��������ار  ت���ط���ور  يف 
�لإمار�تي، جنبا �إىل جنب مع �لقطاع 
�لإمار�ت  دولة  وت�شتهدف  �حلكومي، 
�لقطاع  حتفيز  �ملقبلة  �لفرتة  خ��الل 
�أكرب  ب�شكل  �مل�شاهمة  ع��ل��ى  �خل��ا���س 
تو��شل  كما  �لقطاع،  وت��ط��ور  من��و  يف 
�ملوؤ�ش�شات  خ��دم��ة  يف  ب��دوره��ا  �ل��ق��ي��ام 
�لوطني،  �لف�شاء  ق��ط��اع  يف  �لعاملة 
�حلكومي  �لقطاعن  حتفيز  ب��ه��دف 
منو  مو��شلة  يف  للم�شاركة  و�خلا�س 

�لتعامل  جانب  �إىل  �لقطاع  و�زده���ار 
مع �لتحديات �لتي قد تو�جه �لقطاع 

وحتويلها �إىل فر�س للنمو.
يف  م���ه���م  دور  �خل����ا�����س  ل���ل���ق���ط���اع  و 
�لوطني  �ل��ف�����ش��اء  ق���ط���اع  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  م�شاهمته  ل��زي��ادة 
�ملزيد  و��شتقطاب  للدولة،  �لإجمايل 
و�لأجنبية،  �ملحلية  �ل�شتثمار�ت  من 
و�ملو�هب  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���و�در  وج����ذب 
�لدولة  د�خ�����ل  م���ن  �لأع����م����ال  ورو�د 
وخارجها، ليكونو� م�شاركن يف �لنمو 

�مل�شتقبلي للقطاع.
و ي��ت��ي��ح ق���ط���اع �ل��ف�����ش��اء �لإم����ار�ت����ي 
�أم����ام �شركات  �ل��ف��ر���س  �ل��ع��دي��د م��ن 
وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س باعتبارها 
�شريكا �أ�شا�شيا يف منو و�زدهار �لقطاع 
جمالت  يف  وخ�����ش��و���ش��ا  �ل��ف�����ش��ائ��ي، 
و�لت�شالت  �ل�شطناعية  �لأق���م���ار 
و�لتطبيقات  ب��ع��د  ع��ن  و�ل���ش��ت�����ش��ع��ار 

�لف�شائية وغريها.
لأهمية  م���ت���ز�ي���د  �إدر�ك  ه���ن���اك  و 
ب��ن��اء وت��ع��زي��ز �ل�����ش��ر�ك��ات م��ع �لقطاع 
�لف�شاء  ��شتك�شاف  �خلا�س يف جمال 
�لبتكار  وت�����ش��ري��ع  تقنياته  وت��ط��وي��ر 
�أ�شا�شيتن  فيه، وذلك عرب مرحلتن 
لإ�شر�ك �لقطاع �خلا�س ب�شكل فاعل 
يف  تتمثل  �لأوىل  �لف�شاء،  جم��ال  يف 
توفري منظومة حيوية �شاملة متكن 
�مل�شاهمة  و�ملبتكرين من  �مل�شتثمرين 
يف ت���ط���وي���ر خم���ت���ل���ف ج����و�ن����ب ه���ذ� 
�لثانية  �ملرحلة  تركز  فيما  �لقطاع، 
و�لإمكانات  �ل��ط��اق��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
خمتلف  يف  �مل���ط���ل���وب���ة  و�ل�����ك�����ف�����اء�ت 
قطاع  ي�شتهدفها  �لتي  �لتخ�ش�شات 

�لف�شاء �لوطني.

الت�سريعية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
والتنظيمية .

�لبنية  تطوير  على  �لعمل  ويتو��شل 
�لالزمة  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
لزيادة جاذبية قطاع �لف�شاء �لوطني 
ملزيد من �ل�شتثمار�ت ورو�د �لأعمال 
�خلا�س  �لقطاع  وموؤ�ش�شات  و�شركات 
���ش��و�ء م��ن د�خ��ل �ل��دول��ة �أو خارجها، 
وعلى  �ملعنية  �جل��ه��ات  ت�شتهدف  كما 
ر�أ�شها وكالة �لإمار�ت للف�شاء، جذب 
�لعاملة  �لعاملية  �ل�شركات  من  �ملزيد 
�ل��ف�����ش��ائ��ي لت��خ��اذ دولة  �ل��ق��ط��اع  يف 
وذلك  ل��ه��ا،  �إقليميا  م��ق��ر�  �لإم�����ار�ت 
لال�شتفادة من �لبيئة �ملحفزة لالبتكار 
�ل��دول��ة، ومن  �لتي توفرها  و�لإب���د�ع 
�ملو�هب  �ج��ت��ذ�ب  �ل��دول��ة على  ق���درة 
علوم  �ملتخ�ش�شة يف  �ملوؤهلة  و�لكو�در 
�ل�شتفادة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ف�����ش��اء، 
�لف�شاء  لقطاع  �مل�����ش��ت��د�م  �لنمو  م��ن 
و�لأ�شرع  �لأن�شط  باعتباره  �لوطني 

منو� يف �ملنطقة.

دور القطاع اخلا�ص .
بدور مهم يف  �لقطاع �خلا�س  ويقوم 
تطور و�زدهار قطاع �لف�شاء �لإمار�تي 
م�شتوى  ع���ل���ى  �لأك�������رب  ي���ع���د  �ل������ذي 
�ل�شتثمار�ت  ح��ي��ث  م���ن  �مل��ن��ط��ق��ة، 
وح���ج���م �مل�������ش���اري���ع، ف�����ش��ال ع���ن عدد 
ذلك  وي�شمل  فيه،  �لعاملة  �ل�شركات 
�مل�شاريع �لف�شائية �ملختلفة، �لتي تتم 
�لعاملة  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ش�شات  بجهود 
تتز�يد  �ل���ذي  �لف�شائي،  �ل��ق��ط��اع  يف 
�أهميته �ل�شرت�تيجية وم�شاهمته يف 

ما  �ل��وط��ن��ي، خ�شو�شا يف  �لق��ت�����ش��اد 
وتطوير  �لكو�كب  ��شتك�شاف  يخ�س 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �لت�������ش���الت و�لأق����م����ار 
�ل�شناعية، �إ�شافة �إىل �ل�شتفادة من 
تكنولوجيا  �إل��ي��ه  تو�شلت  م��ا  �أح���دث 
�ل�شتخد�مات  يف  �لف�شاء  وتطبيقات 
�ل�شتثمار�ت  ه��ذه  تاأتي  و  �لأر���ش��ي��ة. 
و�مل�شروعات �لف�شائية تاأكيد� على �أن 
مهم  دور  لها  �أ�شبح  �لف�شاء  تقنيات 
�لدول،  �قت�شاد�ت  دعم  ومت�شاعد يف 
يتجز�أ من مقومات  ج��زء� ل  وتعترب 
�حلياة �لع�شرية، بدء� من �لت�شالت 
و�مل��الح��ة و�ل��ب��ث �ل��ف�����ش��ائ��ي، و�شول 
و�لكو�رث  �لطق�س  �أح���و�ل  ر�شد  �إىل 

�لطبيعية و�لتنبوؤ بها.

ا�سرتاتيجية وطنية.
"�ل�شرت�تيجية �لوطنية  و ت�شتهدف 
تعزيز   ،"2030 �ل��ف�����ش��اء  ل��ق��ط��اع 
م�������ش���اه���م���ة �ل����ق����ط����اع �ل���ف�������ش���ائ���ي يف 
�لقت�شاد  ودع��م  �لوطني،  �لقت�شاد 
�ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �مل��ع��رف��ة، و�ل��ع��م��ل على 
بينها،  م��ن  رئي�شية  �أه����د�ف  حتقيق 
�شر�كات و��شتثمار�ت حملية  "ت�شكيل 
�لف�شاء"،  �شناعة  يف  فاعلة  وعاملية 
�ملتقدمة  �ملحلية  �ل��ق��در�ت  و"تعزيز 
و�لت�شنيع  و�ل���ت���ط���وي���ر  �ل��ب��ح��ث  يف 

لتكنولوجيا �لف�شاء".

تعزيز اال�ستثمار الف�سائي .
تنفيذ  �لإم�����������ار�ت  دول������ة  وت����و������ش����ل 
لتحفيز  �مل��دى  طويلة  ��شرت�تيجيات 
من��و ق��ط��اع �ل��ف�����ش��اء �ل��وط��ن��ي، ومن 
بينها خطة تعزيز �ل�شتثمار �لف�شائي 
�لر�مية �إىل بناء قطاع ف�شائي �إمارتي 
قوي وم�شتد�م يدعم ويحمي �مل�شالح 
�لوطنية و�لقطاعات �حليوية، وي�شهم 
ت��ن��وي��ع �لق��ت�����ش��اد ومن����وه، ويعزز  يف 
�ملتخ�ش�شة،  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل���ك���ف���اء�ت 
و�لتقنية  �لعلمية  �ل���ق���در�ت  وي��ط��ور 
�لبتكار  ث��ق��اف��ة  وي���ر����ش���خ  �ل���ع���ال���ي���ة، 
دولة  دور  وير�شي  �لوطني،  و�لفخر 
وعامليا،  �إقليميا  ومكانتها  �لإم����ار�ت 
وذلك من خالل ت�شهيل تدفق �ملزيد 
�لف�شاء  �شناعة  يف  �ل�شتثمار�ت  من 
بالدولة، ومبا ي�شاهم يف حتقيق روؤية 
 2071 و�مل��ئ��وي��ة   2021 �لإم�����ار�ت 
يف  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  وخطة 
�لوطني،  �لقت�شاد  و��شتد�مة  تنويع 
على  �لقائم  �ل��دول��ة  �قت�شاد  وتعزيز 
�ملعرفة و�لبتكار و�لتقنيات �ملتقدمة. 
و�لبتكار  و�لتطوير  �لبحث  وحتفيز 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأع��م��ال  ري��ادة  وت�شجيع 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة.

حتفيز ريادة االأعمال الف�سائية .
�لأعمال  ري�����ادة  �ل���دول���ة  ك��م��ا حت��ف��ز 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  و�ل�������ش���رك���ات 
�ل��ع��ام��ل��ة يف �ل��ق��ط��اع �ل��ف�����ش��ائ��ي من 
خ���الل ج���ذب و ت��ع��زي��ز �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
وت�شهيل  وت�شجيع  �لف�شاء،  �شناعة 
�أع��م��ال �ل�����ش��رك��ات و�ل��ق��ط��اع �خلا�س 
ف��ي��ه، ب��ه��دف ج��ع��ل �لإم������ار�ت مركز� 
لالأن�شطة  رئي�شيا  وع��امل��ي��ا  �إق��ل��ي��م��ي��ا 
قطاع  م�شاهمة  و�شمان  �لف�شائية، 
�قت�شاد  تنويع  يف  �ل��وط��ن��ي  �لف�شاء 
�ل�����دول�����ة وت�����ش��ج��ي��ع �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
�ل���دخ���ول يف �شناعة  ع��ل��ى  �لأج��ن��ب��ي��ة 

�لف�شاء �لوطنية.

ال�سيخ زايد اأراد مبكرا اأن يكون الف�ساء ميدانا لطموح االإمارات واإجنازات اأبنائها

الإمارات تنقل جتربتها الناجحة اإىل الف�ساء مع م�ساريع
 ومبادرات جديدة ت�سنع بها م�ستقبل اخلم�سني عاما املقبلة

نقلة نوعية يف القطاع الف�سائي لي�سبح م�ساهما ن�سطا يف النمو امل�ستدام للناجت املحلي االإجمايل للدولة   • اإحداث 
للف�ساء عام 2006 اأ�س�ص ل�سناعة االأقمار اال�سطناعية يف الدولة  را�سد  بن  حممد  مركز  • انطالق 

% زيادة يف عدد املواطنن العاملن يف الوظائف التخ�س�سية يف القطاع الف�سائي يف الفرتة ما بن 2017 اإىل 2019   226 •
قيمة االإنفاق التجاري يف قطاع الف�ساء االإماراتي خالل ال�سنوات القليلة املا�سية  مليارات   9 •

و7 مركبات ف�سائية اأخرى قيد التطوير  املدار  حول  ا�سطناعيا  قمرا   17 من  اأكرث  االإمارات  • لدى 
الف�ساء االإماراتي يقدر حاليا باأكرث من 3100 �سخ�ص  قطاع  يف  العاملن  • عدد 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ح��ت��ف��ل��ت ج���ام���ع���ة حم���م���د ب����ن ز�ي����د 
�لعاملي  �ملعلم  بيوم  �لإن�شانية  للعلوم 
�أكتوبر  م��ن  �خلام�س  ي�شادف  �ل��ذي 

من كل عام.
ونظمت �جلامعة بهذه �ملنا�شبة عدد� 
من �لفعاليات ت�شمنت �جناز جد�رية 
�ف���رت�����ش���ي���ة ل�����ش��ك��ر �لأ�����ش����ات����ذة على 
م�����ش��رية �جلامعة  ل��ت��ع��زي��ز  ج��ه��وده��م 
�شعرية  م�شابقة  و�إج���ر�ء  �لأك��ادمي��ي��ة 
تناولت �لدور �ملتعاظم للمعلم �شارك 
من  بق�شائد  �جل��ام��ع��ة  ط���الب  فيها 
نظمهم و مت تكرمي �لفائزين �لأو�ئل 

بامل�شابقة .
بر�شائل  �جل���ام���ع���ة  �إد�رة  وب���ع���ث���ت 
�أع�����ش��اء �لهيئة  ل��ك��ل  ���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر 

�لتدري�شية .
و�أك�����د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �شامل 
�جلامعة  مدير  �لظاهري  �ليبهوين 
�ملعلم  ب���ي���وم  �جل���ام���ع���ة  �ح���ت���ف���ال  �إن 

ي��اأت��ي ت��ق��دي��ر� وع��رف��ان��ا ل��ل��دور �لذي 
�مل��ع��ل��م��ون و�لأ���ش��ات��ذة يف  ب��ه  ي�شطلع 
�لدفع مب�شرية �جلامعة �إىل �لأمام و 
و�شعها يف مكانة متقدمة من خالل 
�إىل  �ملتميزة  �لأك��ادمي��ي��ة  خمرجاتها 
�ملجتمع  خ���دم���ة  يف  دوره�������م  ج���ان���ب 
ت�شاهم  موؤهلة  ب�شرية  بكو�در  ورف��ده 
�لتي  و�لتطوير  �لتنمية  عمليات  يف 

ت�شهدها �لدولة.
�لتي  �لر�شالة  نبل  و  �أهمية  �إىل  ونوه 

خالل  من  �جلامعة  �أ�شاتذة  يحملها 
�تباع  و  �مل��ع��رف��ة  و  �ل��ع��ل��م  ن����ور  ن�����ش��ر 
�مل��م��ار���ش��ات يف طرق  و  �ل�شبل  �أف�����ش��ل 
�لتدري�س �حلديثة �لقائمة على �تباع 
و�لدر��شة  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث  م��ن��اه��ج 
�جلامعة  �أن  خا�شة  و�لتدبر  و�لتفكر 
ت�����ش��م ك�����و�در ت��دري�����ش��ي��ة م��ت��م��ي��زة مت 
��شتقطابهم من �أف�شل 200 جامعة 
حول �لعامل ح�شب �لت�شنيف �لعاملي.

جامعة  يف  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  و�أ�����ش����اف: 
�لإن�شانية  ل��ل��ع��ل��وم  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
مي��ث��ل �لح��ت��ف��ال ب��ي��وم �مل��ع��ل��م �لعاملي 
�مل�شرية  ل��ت��ق��ي��ي��م  �ل������ذ�ت  م���ع  وق���ف���ة 
وتعزيز �ملكت�شبات وتهيئة �ملناخ �ملالئم 
�ل��ذي��ن قمة ه��رم م�شرية  ل��الأ���ش��ات��ذة 
�أو����ش���ح  و  �مل�شتقبلية".  �جل���ام���ع���ة 
�لأكادميية  �ل���رب�م���ج  �أن  �ل��ي��ب��ه��وين 
تاأ�شي�شها  منذ  �جلامعة  تبنتها  �لتي 
وتلبي  لها  �ملعدة  ت�شري وفق �خلطط 
�لعلوم  جم��ال  يف  �ملجتمع  �حتياجات 

�لإن�شانية و�لجتماعية و�لفل�شفية.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

�ملدير  �ملن�شوري  �أّك��د حمد خمي�س   
�أن  �ل��ظ��ف��رة  مل�شت�شفيات  �لتنفيذي 
�ليوم �لعاملي للمعلمن ي�شكل فر�شة 
و�إبد�ء  مبعلمينا  لالحتفال  مو�تية 
فهم  جلهودهم،  و�لمتنان  �لتقدير 
حياتنا،  يف  �لإيجابي  �لتغيري  �شناع 
و�لقدوة �لتي حت�شد طاقات �لطلبة 

يف رحلتهم مع �لتعليم و�حلياة.
و�أ�شاد باأن قيادتنا �لر�شيدة حر�شت 
باملعلم  �لهتمام  على  �حلر�س  �أ�شد 
ورف����ع م��ك��ان��ت��ه مل���ا مي��ث��ل��ه م���ن قيمة 
ت��رب��وي��ة ك��ب��رية و�أه���م���ي���ة غ��ال��ي��ة يف 
�للَِّبَنُة  ه���و  �مل���ع���ّل���َم  ك����ون  �مل��ج��ت��م��ع 
�لأ�شا�شّية �لتي ل ينه�ُس �ملجتمُع �إّل 
تعطي  �لتي  �لّد�مغُة  و�لب�شمُة  بها، 

خا�شة  �ملهنّيَة،  م��الحَم��ُه  للمجتمِع 
�أ�شرف  ه���و  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �أن  ع��ل��م��ن��ا  �إذ� 
و�لأنبياء  �لر�شل  مهنة  كونها  �ملهن 

جميعاً.
وم��ن هنا ت��اأت��ي �أه��م��ّي��ُة �مل��ع��ّل��ِم �لذي 
�شناعة  يف  وح���ي���اَت���ه  وق���َت���ه  ك����ّر�����َس 

ع��ق��ِل��ِه وفكِرِه  و�أ���ش��ع��َل م��ن  �ل��ن�����سِء 
وجعَل  لبُة،  �لَطّ بنوِره  تهتدي  قب�شاً 
خاللِه  م��ن  ت��ع��رُب  ج�شر�ً  نف�شِه  م��ن 

�لأجياُل �إىل حمّطاتهم �لتالية.
مهنة  �أن  �إىل   �مل���ن�������ش���وري  و�أ�����ش����ار 
وظيفة  جم����رد  ل��ي�����ش��ت  �ل���ت���دري�������س 
بل  و�ملجتمع،  �لنا�س  حياة  يف  عابرة 
هي �أ�شا�س �لبناء �لأ�شري و�ملجتمعي 
و�لوطني، فاملعلم هو �أ�شا�س �ملجتمع، 
للوطن  نافعة  �أج��ي��اًل  بفكره  ُي��خ��ّرج 
�لهمم  ت��ع��ل��و  وب���ج���ه���ده  و�مل���ج���ت���م���ع، 
جميع  و�أن  �لإجن���������از�ت  وت����رت�ك����م 
�مل���ج���الت كانو�  ك��اف��ة  �مل��ت��م��ي��زي��ن يف 
نتاج عملية تعليم متميزة وخال�شة 
فكان  �لعمل  �أخل�شو�  معلمن  جهد 
�أعلى  على  ل��ك��و�در  و�ل��ن��ج��اح  �لتميز 

م�شتوى يف كافة نو�حي �حلياة.

•• الظفرة-وام:

ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
�حل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  �آل 
�ل�شكني  �أدن������وك  جم��م��ع   .. �ل��ظ��ف��رة 
�لظفرة  منطقة  يف  مزيرعة  مبدينة 
 898 ح���و�يل  تكلفته  بلغت  �ل���ذي  و 

مليون درهم.
ح�شر �لفتتاح معايل �لدكتور �شلطان 
�ل�شناعة  وزي�����ر  �جل���اب���ر  �أح���م���د  ب���ن 
"�لرئي�س  �مل��ت��ق��دم��ة  �لتكنولوجيا  و 
ظبي  �أب���و  ب���رتول  ل�شركة  �لتنفيذي 
وجمموعة   " �أدن���������وك   " �ل���وط���ن���ي���ة 
لل�شركة  �مل��ن��ت��دب  �لع�شو  �شركاتها" 
مدير  �لظاهري  مطر  �أحمد  و�شعادة 
مكتب �شمو ممثل �حلاكم يف منطقة 

�لظفرة.
و ����ش��ت��م��ع ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�إىل  ل����دى و����ش���ول���ه  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
مف�شل  ���ش��رح  �إىل  �ل�����ش��ك��ن��ي  �مل��ج��م��ع 
�ملجمع  وم�شتمالت  مو��شفات  ح��ول 
�لذي �أقيم على م�شاحة 95 �ألف قدم 
مربع تقريباً وبوحد�ت �شكنية بطاقة 
و  موظفا   1350 تكفي  ��شتيعابية 

عامال.
ب��ع��د �لف��ت��ت��اح �لر�شمي  ���ش��م��وه  وق����ام 
مبان  ي�شم  �ل���ذي  �ملجمع  يف  بجولة 
ريا�شية  ومن�شاآت  وخدمية  ترفيهية 
وم�������ش���ج���د� وع�����ي�����ادة ط���ب���ي���ة ووح�����دة 
��شافة  �ل�����ش��ح��ي  �ل�������ش���رف  مل��ع��اجل��ة 
�ملحيطة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة  ل��ل��م�����ش��اح��ات 
و  �حلام�س  للغاز  �شاه  حقل  مب�شنع 
�لتي مت ت�شجريها بعدد من �لنباتات 

�ملحلية.
�����ش����م����وه خ�������الل �جل����ول����ة  �ل����ت����ق����ى  و 
و�ملهند�شات  �ملهند�شن  من  جمموعة 
من �لعاملن يف �حلقل �لربي وتبادل 
معهم �حلديث حول طبيعة عملهم و 
�ملهام �ملوكلة �إليهم ومتنى لهم �لنجاح 

و �لتوفيق يف خدمة �لوطن.
وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 
نهيان " �إن توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
بالرتكيز على تطوير �لكادر �لب�شري 
�ملرجوة  نتائجها  حققت  �لإم���ار�ت���ي 
ع����رب �إ������ش�����ر�ك �ل�����ك�����و�در �لإم����ار�ت����ي����ة 
من  �لعديد  �إد�رة  يف  �مل��وؤه��ل��ة  �ل�شابة 
�مل�شاريع �لتي تتطلب درجة عالية من 
�لتخ�ش�شية وب�شكل خا�س �لطاقة ".

و ث���م���ن ����ش���م���وه ج���ه���ود " �أدن��������وك " 
و�ه���ت���م���ام���ه���ا ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب �ل����ك����و�در 

حتى  وتاأهيلها  وتدريبها  �لإم��ار�ت��ي��ة 
تتمكن من �لقيام بو�جباتها على �أكمل 
و�ملو�قع  �مل��ج��الت  خمتلف  ويف  وج���ه 
م��وؤك��د� �أن �أب��ن��اء �ل��وط��ن ه��م حا�شره 
م�شوؤولية  ت��ق��ع  وع��ل��ي��ه��م  وم�شتقبله 

كبرية يف �لعديد من �لقطاعات.
�أهمية زيادة ن�شبة  و �شدد �شموه على 
�لتوطن يف خمتلف �ملو�قع و �حلقول 
�لتابعة ل� " �أدن��وك " و من �جلن�شن 
كون هذ� �لأمر يحظى باهتمام كبري 
من �لقيادة �لر�شيدة و ي�شهم يف دعم 

�لإعالن  مت  �لتي  �خلم�شن  م�شاريع 
عنها موؤخر� ".

�ل�شور  �لتقاط  �ل��زي��ارة  ختام  يف  ومت 
م�شوؤويل  م����ع  ل�����ش��م��وه  �ل���ت���ذك���اري���ة 

ومهند�شي "�أدنوك ".
�ل�شيخ  �شمو  �فتتح  �أخ��رى  ناحية  من 
ن��ه��ي��ان طريق  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ح���م���د�ن 
منطقة  يف  م���زي���رع���ة   - ����ش���اه  ح���ق���ل 
م��ن قبل  تنفيذه  و�ل���ذي مت  �ل��ظ��ف��رة 
�لد�ر  و���ش��رك��ة  �ملتكامل  �لنقل  م��رك��ز 
تقديرية  بتكلفة  "�لد�ر"  �ل��ع��ق��اري��ة 

تبلغ 168.8 مليون درهم.
ياأتي تنفيذ �لطريق يف �إطار �حلر�س 
على جت�شيد روؤية وتوجيهات �لقيادة 
حتتية  بنية  بتوفري  للدولة  �لر�شيدة 
ع��ال��ي��ة �جل����ودة ت��ل��ب��ي ح��اج��ات �لفرد 
و�ملجتمع وتتما�شى مع �أف�شل �ملعايري 
مب�شتوى  �لرتقاء  وت�شتهدف  �لعاملية 
�لتنمية  �أرك���������ان  وت���وط���ي���د  �حل����ي����اة 

�مل�شتد�مة و�إ�شعاد �ملجتمع ورفاهيته.
و�ط����ل����ع ����ش���م���وه م����ن ����ش���ع���ادة طالل 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لذيابي 

�ل����د�ر �ل��ع��ق��اري��ة ع��ل��ى م��ر�ح��ل تنفيذ 
�لطريق �لذي يقع يف منطقة �شناعية 
بدوره  �شينعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر  حيوية 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �أب��وظ��ب��ي كمركز 
�قت�شادي و�شناعي متقدم مبا ي�شهم 

يف دعم �لقت�شاد �لوطني.
�إن�������ش���اء طريق  �مل�������ش���روع  ي��ت�����ش��م��ن  و 
وطريق  �لكربيت  م�شنع  بن  للربط 
بطول   /E90/ م��زي��رع��ة   – حميم 
13.3 كيلومرت مع عدد من �لأعمال 
للجمال  معابر   4 ت�شمنت  �لن�شائية 

ت��ف��ت��ي�����س جهاز  و�ل����غ����زلن وم��ن��ط��ق��ة 
حماية �ملن�شاآت �حليوية.

ثانياً  �لطريق كذلك مدخاًل  يوفر  و 
�مل�شروع  ليخت�شر  �ل��ك��ربي��ت  مل�شنع 
للقادمن  م����رت�ً  ك��ي��ل��و   35 م�����ش��اف��ة 
�مل�شنع  ب��اجت��اه  مزيرعة  منطقة  م��ن 
ر�بط  طريق  �إن�شاء  مع  ج�شر  وتنفيذ 
�أ�شفل �جل�شر يربط بن E 90 علوي 
دو�ري���ن يف كل جهة على  على طريق 
جانبي �جل�شر لتوفري حركة مرورية 

�ن�شيابية يف كل �لجتاهات.

و �أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 
على  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  نهيان 
توفري كل �شبل �لعي�س �لكرمي وتلبية 
خا�س  وب�شكل  �مل��و�ط��ن��ن  متطلبات 
�مل�شاكن  وتنفيذ  �لعمل  فر�س  توفري 
�جلهات  قبل  م��ن  �إن�����ش��اوؤه��ا  يتم  �لتي 
من  و  �خل��ا���س  �لقطاع  �أو  �حلكومية 
�ل�شتقر�ر  توفري  يف  ت�شهم  �أن  �شاأنها 
ورفع  �مل��و�ط��ن��ن  و�إ���ش��ع��اد  �لجتماعي 
م�شتوى معي�شتهم وفقاً لأعلى و�أرقى 

�ملعايري �لعاملية.
برتول  �شركة  بجهود  �شموه  �أ���ش��اد  و 
مركز  و  "�أدنوك"  �لوطنية  �أبوظبي 
�لنقل �ملتكامل و �شركة �لد�ر �لعقارية 
" �لد�ر" يف �إجناز �لعديد من �مل�شاريع 

�لتنموية يف منطقة �لظفرة.
�لدكتور  م���ع���ايل  ث���م���ن  ج��ه��ت��ه  م����ن 
�شلطان بن �أحمد �جلابر �فتتاح �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ح���م���د�ن  �ل�����ش��ي��خ 
جممع �أدنوك �ل�شكني يف ليو� و طريق 
حقل �شاه - مزيرعة وقال : " يعك�س 
�أدنوك  �شموه عدد� من من�شاآت  تفقد 
يف منطقة �لظفرة حر�شه على تنفيذ 
روؤية �لقيادة �لر�شيدة بتطوير �لبنية 
توفري  و���ش��م��ان  �ملنطقة  يف  �لتحتية 
و�ملوظفن  للمجتمع  �خلدمات  �أرق��ى 

و�لعمال".
مع  :" مت���ا����ش���ي���اً  م��ع��ال��ي��ه  �أ�����ش����اف  و 
ت��وج��ي��ه��ات �ل���ق���ي���ادة ت��و����ش��ل �أدن����وك 
ممكنة  قيمة  �أك��رب  لتحقيق  جهودها 
م���ن �مل�����و�رد �ل��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة حيث 
كبرية  �أهمية  �لظفرة  منطقة  حتتل 
يف ه���ذ� �مل���ج���ال ف��ه��ي حت��ت�����ش��ن ع���دد�ً 
كبري�ً من �حلقول و�ملن�شاآت و�مل�شانع 
�لقت�شاد  دع��م  يف  بقوة  ت�شاهم  �لتي 
�ملوؤ�ش�س  �لو�لد  روؤية  وتنفيذ  �لوطني 
نهيان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
م����و�رد  ب��ت�����ش��خ��ري  ثر�ه"  �هلل  "طيب 

�لدولة من �لطاقة خدمة للوطن".

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي   - �ل�����ش��ح��ة  د�ئ�������رة  ك���رم���ت 
بالتعاون مع مكتب �أبوظبي للمقيمن 
�لقت�شادية  �لتنمية  ل��د�ئ��رة  �ل��ت��اب��ع 
 ، 500 طبيب  �أك���رث م��ن  �أب��وظ��ب��ي   -
�لذهبية  �لإقامة  على  ح�شولهم  بعد 
�لتز�مهما  توؤكد  �لإم��ارة يف خطوة  يف 
�لعاملية  �مل���و�ه���ب  مت��ك��ن  مب��و����ش��ل��ة 
و�لإقامة  بالعي�س  تطلعاتهم  لتحقيق 
�إم��ارة �أبوظبي على �ملدى �لبعيد..  يف 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  ت��ن��ف��ي��ًذ�  وذل�����ك 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
"رعاه  �ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
�هلل" مبنح �لإقامة �لذهبية لأ�شحاب 
�ملتميزة.  �لعلمية و�خلرب�ت  �لكفاء�ت 
ونظمت د�ئرة �ل�شحة - �أبوظبي بهذه 

فيه  �لتقت  �فرت��شًيا  حفاًل  �ملنا�شبة 
مبعايل  ممثلة  للد�ئرة  �لعليا  �لإد�رة 
حامد  �آل  حممد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
رئي�س د�ئرة �ل�شحة و�شعادة �لدكتور 
�لد�ئرة  وك��ي��ل  �لكعبي  حممد  ج��م��ال 
�لإقامة  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ن  ب���الأط���ب���اء 
قطاع  يف  �ل���ع���ام���ل���ن  م����ن  �ل���ذه���ب���ي���ة 
�لرعاية �ل�شحية يف �لإمارة ، بح�شور 
م�����ش��ت�����ش��ار يف مكتب  �مل���ه���ريي  ح�����ارب 

�أبوظبي للمقيمن.
وق���ال م��ع��ايل ع��ب��د�هلل ب��ن حم��م��د �آل 
حامد : "يلعب قطاع �لرعاية �ل�شحية 
�إمارة  م�شتقبل  ر�شم  يف  رئي�شًيا  دوًر� 

�أبوظبي ودولة �لإمار�ت عموًما".
و�أ�شاف : "�شاهدنا خالل �لعام �ملا�شي 
�لعاملون يف  �ل��ذي تركه  �لأث���ر  م��دى 
�لنا�س  ح��ي��اة  على  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
وروؤية  توجيهات  ترجمة  يف  ودوره���م 

�شحة  و�شعت  �لتي  �لر�شيدة  �لقيادة 
ورف�������اه �أف��������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ع���ل���ى ر�أ������س 
معاين  �أ�شمى  ق��دم��و�  فقد  �أولوياتها 
يف  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  و�لل���ت���ز�م  �لت�شحية 
 "19 " ك��وف��ي��د -  م��و�ج��ه��ة ج��ائ��ح��ة 
ل��ي��ت��م��ت��ع ����ش���ك���ان �لإم����������ارة ب����الأم����ان 
و�ليوم، يحظى  و�ل�شالمة..  و�ل�شحة 
�لإم����ارة  يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
كاأحد  وع��امل��ًي��ا  �إقليمًيا  ر�ئ���دة  مبكانة 
و�أكرثها  �ل�شحية  �لقطاعات  �أف�شل 
تقدًما ويربهن على ذلك ما ناله من 
�لتقدير �لعاملي و�لت�شنيفات و�جلو�ئز 

�لتي ح�شلت عليها �لإمارة".
على  " ن���ح���ر����س   : م���ع���ال���ي���ه  وق�������ال 
�لدعم  �أ�شكال  كافة  تقدمي  مو��شلة 
�لإمارة  يف  �لعاملن  �لأط��ب��اء  جلميع 
وعائالتهم  مت��ت��ع��ه��م  ي�����ش��م��ن  مب����ا 
كرمية  وحياة  وم�شتقرة  �آمنة  باإقامة 

وياأتي  �لطيبة..  �لإم���ار�ت  �أر���س  على 
�أبوظبي  مكتب  م��ع  �ل��وث��ي��ق  ت��ع��اون��ن��ا 
قيادتنا  لتوجيهات  تنفيًذ�  للمقيمن 
وت��ق��دي��ر �جلهود  ب��ت��ك��رمي  �حل��ك��ي��م��ة 
�ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ت��ي ب��ذل��ه��ا �لأط���ب���اء، 
�لر�هنة،  �ل���ظ���روف  خ���الل  ���ش��ي��م��ا  ل 
متطلعن �إىل �أن تبقى �إمارة �أبوظبي 
وج��ه��ة لأف�����ش��ل �لأط��ب��اء م��ن خمتلف 

�أنحاء �لعامل للعمل و�لعي�س".
�حلا�شلن  ق��ائ��م��ة  �ن���ت���ق���اء  مت  وق����د 
ع��ل��ى �لإق���ام���ة �ل��ذه��ب��ي��ة �ل��ت��ي �شملت 
ب��ع��د عملية  500 ط��ب��ي��ب  م��ن  �أك����رث 
خاللها  مت  ومتكاملة  �شاملة  �ختيار 
حدة  على  طبيب  كل  وتقييم  تر�شيح 
ب��ن��اًء ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ع��اي��ري ت�شمل 
وكجزء  و�لأد�ء  و�ل�شمعة  �مل���وؤه���الت 
ل�شتقطاب  �مل��ت��و����ش��ل��ة  �جل���ه���ود  م���ن 
�ملو�هب �إىل �إمارة �أبوظبي، وللحفاظ 

د�ئرة  �أع��ل��ن��ت  �لإم����ارة  م�شتقبل  على 
�أبوظبي  ومكتب  �أب��وظ��ب��ي   - �ل�شحة 
�ملزيد  ل��ت��ك��رمي  نيتها  ع��ن  للمقيمن 
جمال  يف  �لعاملن  �لأخ�شائين  من 
مكافاأة  �ملقرر  فمن  �ل�شحية  �لرعاية 
جم����م����وع����ات �إ�����ش����اف����ي����ة �أخ���������رى من 
على  للح�شول  وتر�شيحهم  �لأط��ب��اء 
�لإق���ام���ات �ل��ذه��ب��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه قال 
م��ع��ايل حم��م��د ع��ل��ي �ل�����ش��رف��اء رئي�س 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية - �أبوظبي : 
"مت �إطالق مكتب �أبوظبي للمقيمن 
ل��ت��م��ك��ن ج��م��ي��ع �أف������ر�د جم��ت��م��ع��ن��ا يف 
ومبدعن  ع�����ائ�����الت  م�����ن  �لإم������������ارة 
�لعي�س  م��ن  وم�شتثمرين  وم��ه��ن��ي��ن 
طويلة  باإقامة  و�ل�شتمتاع  برفاهية، 
�لأم�����د يف �لإم�������ارة ون��ح��ن ن��ب��ذل كل 
و�خلدمات  �ل��دع��م  ل��ت��ق��دمي  بو�شعنا 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  للمقيمن 

ل��ك��ل من  �أب��وظ��ب��ي م��وط��ن��اً  ك��ي تبقى 
�ل��ه��دف من  �أن  و�أو���ش��ح  فيها".  يقيم 
د�ئرة  �لتي جتمعنا مع  �ل�شر�كة  هذه 
�ل�����ش��ح��ة-�أب��وظ��ب��ي ه���و حت��ق��ي��ق هذه 
�لأهد�ف و�مل�شي قدًما �إىل ما هو �أبعد 
م��ن ذل��ك م��ن خ��الل م��ك��اف��اأة وتقدير 
�شاهمو�  �ل���ذي���ن  �مل��ل��ه��م��ن  �لأط����ب����اء 
للعي�س  �آم��ن��اً  م��ك��اًن��ا  �لإم����ارة  يف جعل 
و�لعمل و�لزيارة للجميع وتوفري كافة 
�لظروف �ملالئمة لينعمو� بال�شتقر�ر 
و�لر�حة و�لأمان كما نتطلع من خالل 
هذه �ملكافاآت �إىل فتح �آفاق جديدة من 
�لفر�س للكثريين فيما نو��شل �شعينا 
�لتعاون  �ملزيد من خالل  �إىل حتقيق 

مع كافة �جلهات �حلكومية.
�لرعاية  ق��ط��اع  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 
ي�شهد  �أب��وظ��ب��ي  �إم������ارة  �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
ب��ف�����ش��ل �خلطط  ت����ط����وًر� م��ت�����ش��ارًع��ا 

و�ل�شيا�شات  �ل��ط��م��وح��ة،  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملو�هب  وت���دف���ق  �ل���ر�ئ���دة  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف جم���ال �لب��ت��ك��ار فقد 
وخمرجات  تناف�شية  م��ن  ذل���ك  ع����ّزز 
م��ن��ظ��وم��ة �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة على 
�مل�������ش���ت���وى �ل���ع���امل���ي وت����وؤك����د �لإق����ام����ة 
�لذهبية للمو�هب �خلا�شة �ملخ�ش�شة 
لالأطباء على �أهمية �لرعاية �ل�شحية 
وحتقيق  �مل�شتقبل  ر���ش��م  يف  ودوره�����ا 
تقدمه  مبا  وذل��ك  �ملنطقة  يف  �لنجاح 
م���ن ف��ر���ش��ة �لإق����ام����ة ط��وي��ل��ة �لأم����د 
لأخ�شائيي �لرعاية �ل�شحية �ملميزين 
�أب���وظ���ب���ي مم���ا ي��ه��ي��ئ لهم  �إم�������ارة  يف 
ظروف �ل�شتقر�ر يف �لإمارة و�لتمتع 
و�لطماأنينة.  �ل���ر�ح���ة  م���ن  ب��امل��زي��د 
�إمارة  يف  �لذهبية  �لإقامة  تتوفر  كما 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن �لأج����ان����ب 
جميع  من  �ل��ب��ارزة  �ملو�هب  و�أ�شحاب 

�لإقامة  �لعامل حيث تتيح لهم  �أنحاء 
ملدة ت�شل �إىل ع�شر �شنو�ت و�ل�شتفادة 
و�لدر��شة  و�لعمل  �لعي�س  فر�س  من 

يف �أبوظبي دون �حلاجة �إىل كفيل.
وت���ن���ط���وي �لإق�����ام�����ة �ل���ذه���ب���ي���ة على 
جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة م���ن �ل��ف��ئ��ات �لتي 
مي��ك��ن �أن ي��ت��اأه��ل ل��ه��ا �ل���ر�غ���ب���ون يف 
�لعمل و�لإبد�ع و�لدر��شة و�ل�شتثمار 
مبا  بالإمارة  �لرئي�شية  �لقطاعات  يف 

يف ذلك �لرعاية �ل�شحية.

�سحة اأبوظبي تكرم 500 طبيب بعد ح�سولهم على الإقامة الذهبية

•• راأ�س اخليمة -وام:

�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، بح�شور �ل�شيخ 
�لعامة  �خلدمات  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي  �شعود  بن  �أحمد 
حممد  بن  �شقر  مبدينة  �شموه  ق�شر  يف  �خليمة،  ب��ر�أ���س 
ح��ارب �خلييلي وكيل  �ل��رك��ن خليفة  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �أم�����س، 

وز�رة �لد�خلية، �لذي قدم لل�شالم على �شموه.
و�طلع �شموه خالل �للقاء على خطط وبر�مج و��شرت�تيجية 
�خلدمات  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�لأمنية وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية لرت�شيخ �لأمن و�لأمان 

يف �لإمارة و�لدولة، وذلك بح�شور �للو�ء علي عبد �هلل بن 
علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة.

وفريق  �لد�خلية  وز�رة  تبذلها  �لتي  �جلهود  �شموه  وثمن 
عملها بقيادة �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
�ل��ذي يويل  �لد�خلية،  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�ل�شرطي وتطوير  �لعمل  بتعزيز منظومة  كبري�ً  �هتماماً 

كافة �ملجالت �لأمنية يف �لدولة.
لدعم  وتقديره  �شكره  ع��ن  �ل��رك��ن،  �ل��ل��و�ء  �شعادة  و�أع���رب 
وتوجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة، �لتي ت�شاهم 
يف تعزيز وتر�شيخ مفهوم �لأمن و�لأمان و�ل�شتقر�ر لدى 

جميع �ملو�طنن و�ملقيمن و�لزو�ر يف �إمارة ر�أ�س �خليمة.

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط وبرامج وزارة الداخلية

حمدان بن زايد يفتتح جممع اأدنوك ال�سكني يف ليوا و طريق حقل �ساه مزيرعة

املعلم �سانع التغيري االإيجابيجامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية حتتفي بيوم املعلم العاملي
املن�سوري : قيادتنا الر�سيدة اهتمت 

باملعلم ورفعت مكانته عاليا

جمعية املعلمني تنظم احتفالها 
ال�سنوي باليوم العاملي للمعلم

•• عجمان -وام:

نظمت جمعية �ملعلمن يوم �أم�س �لأول �حتفالها �ل�شنوي مبنا�شبة �ليوم �لعاملي 
للمعلم �لذي ي�شادف 5 �أكتوبر من كل عام و�أقيم هذ� �لعام يف �إمارة عجمان 
حتت �شعار )�ملعلم ولء وعطاء( بح�شور �ل�شيخة عزة بنت ر��شد �لنعيمي رئي�س 
موؤ�ش�شة حماية للمر�أة و�لطفل و�ل�شيخة عزه بنت عبد�هلل �لنعيمي مدير عام 

موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �خلريية .
ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم حتت رعاية معايل ح�شن بن �إبر�هيم �حلمادي وزير 
�لرتبية و �لتعليم - �شعادة �لدكتور عمر بن عبد�لرحمن �لنعيمي �لأمن �لعام 
للمجل�س �لوطني �لحتادي و عدد من �ملعلمن و �ملعلمات �لعاملن يف �ملد�ر�س 
�لتعليمية  و�لقياد�ت  �ملجتمعية  �ل�شخ�شيات  من  وع��دد  و�خلا�شة  �حلكومية 
وجاء تقدير� وعرفانا للمعلم و دوره �ملهم وعطائه ومتيزه �أثناء جائحة كورنا 
و �لذي كان له �أكرب �لأثر يف تو��شل �لتعليم يف �لدولة بجودة ومتيز وكفاءة 

رغم كل �لتحديات �لتي و�كبت كورونا.
تخلل �حلفل فقر�ت فنية و ثقافية وق�شائد �شعرية قدمها �ل�شاعر�ن �لدكتور 
خاللها  �أك��د�  و�ل��ل��ذ�ن  �لكتبي  �لرفي�شا  علي  بن  و�شلطان  قنب�س  جميل  �أك��رم 

�أهمية دور �ملعلم و علو مكانته يف �لدولة.
ويف ختام �حلفل كرمت �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي و�ل�شيخة عزة بنت 
كان  �لتي  و  �ملتعاونة  و�ملوؤ�ش�شات  و�ملعلمات  �ملعلمن  من  ع��دد�  �لنعيمي  ر��شد 
لهم دور يف تفعيل �أن�شطة وبر�مج جمعية �ملعلمن على م�شتوى �لدولة خالل 

�لفرتة �ملا�شية .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

�لتابعة  �ل�شارقة"  "نا�شئة  ب�����د�أت 
�لقادة  قرن" ل�شناعة  "ربع  ملوؤ�ش�شة 
مر�كزها،  �أب�����و�ب  ف��ت��ح  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن، 
و�شط  تدريجياً  منت�شبيها  ل�شتقبال 
و�ل�شعادة،  �ل���ف���رح  مي��ل��وؤه��ا  �أج������و�ء 
م�����ر�ع�����ي�����ة ت���ط���ب���ي���ق �لإج����������������ر�ء�ت 
�ل�شحية  �لبيئة  لتوفري  �لحرت�زية 
�لآمنة للمنت�شبن من 13 �إىل 18 

عاماً، و�لكادر �لإد�ري يف كل مركز. 
يف  ممتعة  �أوق��ات��اً  �ملنت�شبون  وق�شى 
يف�شلونها،  �لتي  �لأن�شطة  ممار�شة 
�ل�شالت،  ق����دم  ك����رة  ب���ن  ت��ن��وع��ت 
وتن�س  و�لبلياردو  �شتي�شن،  و�لبالي 
ريا�شة  ع��ل��ى  وت���دري���ب���ات  �ل���ط���اول���ة 
ت�شميم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ت��اي��ك��ون��دو، 
وبناء �لروبوتات، مع �للتز�م بتعقيم 
�لأي�����دي و�رت������د�ء �ل��ك��م��ام��ات طو�ل 

فرتة �لتو�جد يف �ملر�كز.
مدير  نائب  �ل�شام�شي،  م��وزة  �أك��دت 
نا�شئة �ل�شارقة، حر�س �ملوؤ�ش�شة على 
توفري كافة م�شتلزمات �لعودة �لآمنة 
تدريجياً �إىل مر�كز نا�شئة �ل�شارقة، 

و��شتقبال �ملنت�شبن جمدد�ً يف �أجو�ء 
مفعمة بالن�شاط و�حليوية، ت�شهم يف 
لقيادة  وتاأهيلهم  �ملنت�شبن  �ح��ت��و�ء 

�مل�شتقبل.
�نتهاء  �إىل  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أ������ش�����ارت 
للمباين  �ل�شامل  �لتعقيم  عمليات 
و�لأدو�ت  �لأن�شطة  ممار�شة  وقاعات 
�ملعقمات  ت���وف���ري  م���ع  و�حل����اف����الت، 
و�أج��ه��زة قيا�س درج��ة �حل����ر�رة، �إىل 
ج���ان���ب ع���ر����س م���ق���اط���ع م���رئ���ي���ة يف 
حتث  ب��امل��ر�ك��ز،  �لتفاعلية  �ل�شا�شات 

على �أهمية �للتز�م مب�شافة �لتباعد 
وتعقيم �ليدين و�رتد�ء �لكمامات.

كما لفتت �ل�شام�شي �إىل �أنه مت تدريب 
جميع �لعاملن يف �ملر�كز على كيفية 
تنفيذ �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �لو�ردة 
يف دليل �لعودة �إىل مر�كز �ملوؤ�ش�شات 
ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة 
�أعلى  وفق  وذل��ك  و�ملبتكرين،  �لقادة 

ل�شمان  و�ل�شالمة،  �لأم���ن  معايري 
للمنت�شبن.   �ل�شحية  �لبيئة  توفري 
مركز  م��ن  �ل�شويدي  �شلطان  وع��رب 
باإعادة  ���ش��ع��ادت��ه  ن��ا���ش��ئ��ة و����ش��ط ع��ن 
فتح �ملر�كز، وقال: "ُعدت �إىل �ملركز 
�ملف�شلة   ريا�شتي  تدريبات  ملمار�شة 
�لتايكوندو، بعد �أن حاولت �ملحافظة 
�لبدنية خالل  لياقتي  علي م�شتوى 

�مل�شاركة  خ��الل  م��ن  �جلائحة  ف��رتة 
�لتي  �لف���رت�����ش���ي���ة  �ل���ت���دري���ب���ات  يف 
ن��ظ��م��ه��ا م���رك���ز ن��ا���ش��ئ��ة و�����ش���ط عن 
ُبعد، ويعود �لف�شل لنا�شئة �ل�شارقة 
�لدفاع  ل��ري��ا���ش��ات  �ل�����ش��ارق��ة  ون����ادي 
�لعديد  �ك��ت�����ش��اب  يف  �ل��ن��ف�����س،  ع���ن 
م���ن �مل���ه���ار�ت �ل��ت��ي �أه��ل��ت��ن��ي  للفوز 
ومن  �لبطولت".  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف 

من  �لكتبي  خليفة  علي  ق��ال  جهته 
مركز نا�شئة �ملد�م: "�شعور بالفرحة 
و�ل�شعادة ل �أمتكن من و�شفه، لفتح 
منذ  بلهفة  �نتظرها  وحلظة  �ملركز، 
م��د�ر عام ون�شف  �متدت على  فرتة 
تقريباً، كنت �أتو��شل فيها بن حن 
لل�شوؤ�ل عن  �مل��رك��ز  م��ع مدير  و�آخ���ر 
موعد فتح �ملركز، و�حلمد هلل حتقق 
�ليوم  و�أن��ا  ما كنت �نتظره و�أمت��ن��اه، 
ب��ن �أ���ش��دق��ائ��ي يف �مل��رك��ز �أ���ش��ارك يف 
م��ب��ار�ة ودي���ة يف ك���رة ق���دم �ل�شالت 
قائمة  وجت���م���ع  �أع�شقها".  �ل���ت���ي 
�لعديد  ب��امل��ر�ك��ز،  �خلا�شة  �ل��رب�م��ج 
من �لرب�مج �لو�قعية و�لفرت��شية 
وتن�س  و�لبلياردو  �لقدم  ك��رة  ومنها 
�ل��ط��اول��ة و�ل��ت��اي��ك��ون��دو، �إ���ش��اف��ة �إىل 
ت���ق���ن���ي���ات �ل���ت���ح���ري���ك �ل���رق���م���ي عن 
�لعاملي،  �لأدب  من  ومقتطفات  ُبعد، 
دي  �إي  "فيك�س  �لروبوتات  وبرنامج 
�آر"، ،وبرنامج فنون �لعر�ئ�س "ور�شة 
وبرنامج  �لظل"،  خ��ي��ال  �أ���ش��ا���ش��ي��ات 
"�لطائر�ت من دون طيار"، و�لعديد 
يف  �مل�شوقة  و�لأن�شطة  �ل��رب�م��ج  من 

�نتظار �ملنت�شبن. 

•• ال�سارقة -وام:

للتدريب  �ل�شارقة  م��رك��ز  �عتماد  ع��ن  �ل�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �أعلنت 
�ل�شارقة  برنامج  �شمن  للتدريب  موؤهال  ر�شميا  مركز�  لها  �لتابع  و�لتطوير 
ل�شالمة �لغذ�ء وذلك بعد ح�شوله على �شهادة معتمدة من قبل بلدية �ل�شارقة 
يف  و�لعمال  للم�شرفن  عمل  وور���س  دور�ت  تنفيذ  �إمكانية  للمركز  تتيح  و�لتي 

�ملن�شاآت �لغذ�ئية على �ملمار�شات �ل�شحية �جليدة. و�أكد �شعادة حممد �أحمد �أمن 
�ل�شارقة  مركز  ح�شول  �أن  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  عام  مدير  �لعو�شي 
وكفاءة  ج��ودة  يوؤكد  مميز�  �إجن��از�  يعد  �لعتماد  ه��ذ�  على  و�لتطوير  للتدريب 
�لرب�مج و�لدور�ت �لتدريبية �لتي يقدمها بهدف رفع كفاءة �جلهاز �لوظيفي يف 
�لقطاعن �لعام و�خلا�س وتزويده باملوؤهالت �لعلمية كما يعك�س �هتمام غرفة 
مهار�ت  تعزيز  �شاأنها  من  �لتي  و�لرب�مج  �ملبادر�ت  كافة  يف  بامل�شاهمة  �ل�شارقة 

�لكو�در �لعاملة يف �لقطاع �خلا�س ل �شيما و�أن برنامج �ل�شارقة ل�شالمة �لغذ�ء 
يعترب من �لرب�مج �لر�ئدة �لتي ت�شاهم يف رفع �لوعي �ملجتمعي حول �ل�شحة 
و�لتو��شل  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  م��ن  �نطالقا  وذل���ك  �لأغ��ذي��ة  و�شالمة  �لعامة 
لتعزيز  كافة  �ملجالت  يف  �خلدمات  �أف�شل  لتقدمي  �ل�شارقة  بلدية  مع  �لد�ئم 
�لدور �لريادي لإمارة �ل�شارقة. ولفت �لعو�شي �إىل حر�س غرفة �ل�شارقة على 
تطوير بر�مج �ملركز و��شتثمار كافة �لإمكانيات لتدريب وتاأهيل �لكو�در �لعاملة 

لدى �شركاء �لغرفة من �لأع�شاء �ملنت�شبن لقطاع �لأعمال وكذلك يف �لأجهزة 
و�لدو�ئر �حلكومية من خالل �إعد�د بر�مج ودور�ت وفق �أعلى �مل�شتويات �لعاملية 
تتنا�شب وطاقات و�إبد�عات �لعاملن يف خمتلف �ملجالت وتو�كب �لتطلعات وكل 
ما هو جديد وم�شتحدث يف جمالت �لتدريب و�لتاأهيل �لتي ت�شهم يف �لرتقاء 
�لأعمال  يف  و�ع��دة  ق��ي��اد�ت  �إع���د�د  على  وت�شاعد  �لوظيفية  �لكفاءة  مب�شتويات 

ت�شتطيع حتقيق �لنجاح و�لوفاء باحتياجات �إد�رية وفنية معينة.

•• دبي-وام: 

�أطلقت حكومة دول��ة �لإم��ار�ت منحة 
ت�شميم �مل�شتقبل �لتي تهدف �إىل جمع 
�لأفكار و�ملقرتحات و�مل�شاريع �ملبتكرة، 
�آلية  وت�شريع  و�ختبارها  لتطويرها 
وتوظيفها  منها  لال�شتفادة  تطبيقها 
للتحديات،  �شريعة  ح��ل��ول  �إي��ج��اد  يف 
�لعمل  �ل��ن��ت��ائ��ج يف  �أف�����ش��ل  وحت��ق��ي��ق 

�حلكومي �مل�شتقبلي.
�مل��ن��ح��ة، بالتز�من  ج���اء �لإع����الن ع��ن 
لت�شميم  �ملهني  �لربنامج  �ختتام  مع 
�مل�شاريع  و�����ش���ت���ع���ر�����س  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
منت�شبوه  ط���وره���ا  �ل���ت���ي  �ل���ري���ادي���ة 
�لوزر�ء و�مل�شوؤولن  باإ�شر�ف عدد من 
يف ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم�������ار�ت وخ���رب�ء 
حكومة  �أطلقتها  م��ب��ادرة  يف  عاملين، 
دولة �لإم��ار�ت، و�أ�شرف على تنفيذها 
لالبتكار  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د  م���رك���ز 

�حلكومي.
لت�شميم  �مل��ه��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
�لعقول  �أف�����ش��ل  ج���ذب  �إىل  �مل�شتقبل 
مهار�تهم  وتنمية  �ل�شابة  و�مل��و�ه��ب 
وق�����در�ت�����ه�����م �ل���ع���م���ل���ي���ة و�مل���ع���رف���ي���ة، 
ومت���ك���ي���ن���ه���م م�����ن ت���ط���وي���ر �لأف�����ك�����ار 
�خل����الق����ة، و�إت�����اح�����ة �ل���ف���ر����ش���ة لهم 
للتحديات  حلول  �إيجاد  يف  للم�شاركة 
ت���و�ج���ه �حل���ك���وم���ات م���ا يعك�س  �ل���ت���ي 
دولة  حكومة  توجهات  وفل�شفة  روؤي��ة 
ب��ن��اء �لإن�����ش��ان وحتفيزه  �لإم�����ار�ت يف 
ت�شكيل  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 

مالمح �مل�شتقبل.
م�شاريع  ��شتعر��س  جل�شة  يف  ���ش��ارك 

لت�شميم  �ملهني  للربنامج  �ملنت�شبن 
بنت  ن��ورة  معايل  م��ن:  ك��ل  �مل�شتقبل، 
حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�شباب 
و معايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  �لق��ت�����ش��اد وم���ع���ايل 
�لفال�شي  بالهول  حميد  �هلل  عبد  بن 
و�مل�شاريع  �لأعمال  لريادة  دول��ة  وزي��ر 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة ومعايل �لدكتور 
ث��اين ب��ن �أح��م��د �ل��زي��ودي وزي���ر دولة 
للتجارة �خلارجية ومعايل عهود بنت 
للتطوير  دولة  وزي��رة  �لرومي  خلفان 
�شارة  وم��ع��ايل  و�مل�شتقبل  �حل��ك��وم��ي 
ب��ن��ت ي��و���ش��ف �لأم������ريي وزي�����رة دولة 
عمر  وم��ع��ايل  �ملتقدمة  للتكنولوجيا 
بن �شلطان �لعلماء وزير دولة للذكاء 
�لرقمي  و�لق���ت�������ش���اد  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
ب��ع��د و�شعادة  �ل��ع��م��ل ع��ن  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
م���دي���ر عام  ل����وت����اه  ن���ا����ش���ر  ع���ب���د �هلل 
مكتب رئا�شة جمل�س �لوزر�ء يف وز�رة 
�ل��وزر�ء، و�شعادة هدى  �شوؤون جمل�س 
�لها�شمي م�شاعد وزير �شوؤون جمل�س 
ل�شوؤون �ل�شرت�تيجية رئي�س  �ل��وزر�ء 
�حلكومي  و�لب��ت��ك��ار  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�شعادة  �لإم���������ار�ت،  دول�����ة  حل��ك��وم��ة 
�شعيد �لعطر رئي�س �ملكتب �لإعالمي 
و�شعادة  �لإم���������ار�ت،  دول�����ة  حل��ك��وم��ة 
�مل�شمار مدير  �ملهند�س ماجد �شلطان 
ع����ام �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع 

�لت�شالت و�حلكومة �لرقمية.
حكومة  �أن  �ل��ه��ا���ش��م��ي  ه���دى  و�أك�����دت 
�ل�شمو  دول��ة �لإم��ار�ت بقيادة �شاحب 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، تتبنى 
يف  �لبتكار  على  يقوم  تطويرياً  فكر�ً 

�لعمل �حلكومي.
�مل�شتقبل"  ت�شميم  "منحة  �إن  وقالت 
تعزيز  جل���ه���ود  د�ع����م����ة  �أد�ة  ت�����ش��ك��ل 
�لبتكار يف ت�شميم �مل�شتقبل، وخطوة 
حكومة  وم��ب��ادر�ت  جهود  يف  �إ�شافية 
لتحفيز  �ل���ه���ادف���ة  �لإم����������ار�ت  دول������ة 
و��شتقطابها  �ل�شابة  �لعاملية  �ملو�هب 
�لعمل  من���اذج  ت�شميم  يف  للم�شاركة 
مع  ين�شجم  ما  �مل�شتقبلي،  �حلكومي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق مبادئ  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل���ه���ود 
�خلم�شن لدولة �لإم��ار�ت من خالل 
مكانة  وير�شخ  �لعقول،  يف  �ل�شتثمار 
دولة �لإم��ار�ت بيئة حا�شنة وحمفزة 

�لأفكار  لتوليد  وخم��ت��رب�  للمو�هب، 
�إىل  وحتويلها  و�لإب��د�ع��ي��ة  �خل��الق��ة 

و�قع.
و�أ�شارت هدى �لها�شمي �إىل �أن �لأفكار 
و�حللول �ملبتكرة �لتي طورها منت�شبو 
�مل�شتقبل،  لت�شميم  �ملهني  �لربنامج 
لتطوير  مهمة  �نطالق  نقطة  ت�شكل 
جاهزية  ت���ع���زز  وم�����ش��اري��ع  م����ب����ادر�ت 
�حل��ك��وم��ة وم��رون��ت��ه��ا ب��ال�����ش��ر�ك��ة مع 

�ملجتمع.
وتركز "منحة ت�شميم �مل�شتقبل" �لتي 
جت�ّشد توجهات دولة �لإم��ار�ت خالل 
بيئة  تهيئة  على  �جلديدة،  �خلم�شن 
�ملبتكرة  �حلكومية  للمبادر�ت  د�عمة 
�أهد�ف  وتطويرها من خالل حتديد 

�مل�شاريع و�لأفكار وتو�شيح نهج و�آلية 
للم�شروع  عام  هيكل  وتطوير  �لعمل، 
وو�شع �لنتائج �ملتوقعة، و�أبرز �ل�شركاء 
وموؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  م��ن 
حتقيق  ي�شمن  مب��ا  �خل��ا���س  �لقطاع 
ب�شكل  �ل��ن��ت��ائ��ج  وتقييم  �مل�����ش��ت��ه��دف��ات 
م�شتمر و�لأثر �ملتوقع لتحقيق �أف�شل 
ق��ط��اع��ات حيوية   4 �ل��ن��ت��ائ��ج، ���ش��م��ن 
و�ملجتمع،  و�لتعليم،  �لقت�شاد،  ه��ي: 

و�لعمل �حلكومي.
كما تهدف �ملنحة �إىل متكن �حلكومات 
�أكرث  م�شتقبلية  �قت�شاد�ت  بناء  م��ن 
��شتد�مة للتعامل مع �لأهد�ف طويلة 
ملو�جهة  �آليات وحلول  �مل��دى، وتوفري 
حتديات �لتمويل �حلكومي، و�لأدو�ت 

و�لتقّدم على  �لنمو  �لالزمة لتحقيق 
و�لجتماعي،  �لقت�شادي  �ل�شعيدين 
ل��الإن��ف��اق �حلكومي  �ل��ع��ام  و�ل��ت��وج��ه 
�ل������ذي ي���ق���وم ع���ل���ى دع�����م �لأف���������ر�د يف 
خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت �حل��ي��وي��ة وخطط 
�لأزمات  مع  �لتعامل  وكيفية  �لإنفاق 

و�لطو�رئ.
وت�شعى �ملنحة �لتي ي�شرف عليها مركز 
�حلكومي  لالبتكار  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�إىل دعم �أف�شل �لأفكار و�لقرت�حات، 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�����ش��رك��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لر�ئدة يف �لدولة، مبا ي�شمن ت�شريع 
�ل�شوء  وت�شليط  �لب��ت��ك��ار�ت،  تطوير 
�لتي  �لإج�����������ر�ء�ت �حل���ك���وم���ي���ة  ع���ل���ى 
�حلوكمة،  نظام  على  �إي��ج��اب��اً  تنعك�س 

وتنفيذ �لأفكار و�ختبارها وتطويرها 
لدعم عمل �حلكومات.

وت��ف��ت��ح �مل��ن��ح��ة �مل���ج���ال �أم������ام خ���رب�ء 
من  و�ملبتكرين  و�لباحثن،  �لبتكار، 
�لأفكار  و�أ����ش���ح���اب  �مل��ج��ت��م��ع،  �أف������ر�د 
�حلكومية،  �جل����ه����ات  يف  �خل����الق����ة 
ل��ت��ق��دمي �أف���ك���اره���م وت��ط��وي��ره��ا عرب 
ملنحة  �ملخ�ش�س  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع 
https://gic. �مل�شتقبل:  ت�شميم 
و�ختبار   ،/mbrcgi.gov.ae
هذه �لأفكار مبا ي�شمن ت�شريع عملية 
وخلق  �حل��ك��وم��ي،  �لعمل  يف  �لب��ت��ك��ار 
ب��ي��ئ��ة د�ع��م��ة ل��الب��ت��ك��ار�ت و�مل���ب���ادر�ت 

�حلكومية �لريادية.
�لتي  �مل�����ش��اري��ع  �خ��ت��ي��ار  ومت���ت عملية 
���ش��ت�����ش��ت��ف��ي��د م����ن �مل���ن���ح���ة، ب���ن���اء على 
تكون  �أن  على  ت��رك��ز  حم���ددة  معايري 
وم���وؤث���رة، ود�عمة  �إب��د�ع��ي��ة  �لأف���ك���ار 
�حلكومات،  يف  �ل��ت��ح�����ش��ن  ل��ع��م��ل��ي��ة 
وخ���الق���ة وم��ب��ت��ك��رة، وع��م��ل��ي��ة، ميكن 
يف  وت�شهم  �شهور،   6 خ��الل  تطبيقها 
�لقطاعات  يف  نوعية  ق��ف��ز�ت  حتقيق 
م�شتوى  على  تنفذها  وميكن  �ملعنية، 
تطبيقها  قابلية  �إىل  �إ�شافة  �ل��دول��ة، 

على �مل�شتوى �لعاملي.
وت�شكل �لأفكار و�مل�شاريع �ملبتكرة �لتي 
مت ت�شميمها من قبل �ملو�هب �ل�شابة 
�حلكومي،  �ل��ع��م��ل  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
فاعلية  ذ�ت  جذرية  حلول  وتت�شمن 
ت���ع���ك�������س �ل����ت����ح����ّول م�����ن �لأ����ش���ال���ي���ب 
�لتقليدية يف �حل�شول على �ملعلومات 
للم�شتقبل  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  و�ل��ب��ي��ان��ات 
�إىل  �حل��ك��وم��ات،  قبل  م��ن  وت�شميمه 

�أ�شحاب  ���ش��ن��اع��ت��ه  يف  ي�����ش��ارك  ع���امل 
�مل���و�ه���ب و�لأف��������ر�د ل��رت���ش��ي��خ منوذج 

جديد يف �لعمل �حلكومي �مل�شتقبلي.
ورك���������زت �مل���������ش����اري����ع ع���ل���ى ع������دد من 
حمور  يف  و�شملت  �لرئي�شية،  �مل��ح��اور 
مو��شيع  �لرقمية"  "�حلكومة 
لتوفري  �ل��رق��م��ي��ة  ت��وظ��ي��ف �حل���ل���ول 
حمورها  ��شتباقية  حكومية  خدمات 
"�لقت�شاد"  حم����ور  ويف  �مل���ت���ع���ام���ل، 
�لنتقال  ل��دع��م  م�����ش��اري��ع  ت��ط��وي��ر  مت 
عرب  �مل��ع��رف��ة  على  ق��ائ��م  �قت�شاد  �إىل 
�لقطاعات  وت�شجيع  �لبتكار،  ت�شجيع 

ذ�ت �لقيمة �مل�شافة �لعالية.
�أم��ا يف حم��ور "مكانة دول��ة �لإم���ار�ت 
عاملياً" فركزت �مل�شاريع على �ملبادر�ت 
�لإمار�ت  دول��ة  ري��ادة  بتعزيز  �لكفيلة 
خمتلف  يف  �ل���ع���امل���ي���ة  وت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا 
"�لبيانات"  حم���ور  و���ش��م��ل  �مل���ج���الت، 
�ملفتوحة  �ل��ب��ي��ان��ات  لتوفري  م�شاريع 
لالأفر�د و�ملوؤ�ش�شات و�جلهات، وتنظيم 
عمليات م�شاركة ونقل �لبيانات، فيما 
"�لنخبة"،  حم����ور  م�����ش��اري��ع  ���ش��م��ل��ت 
لتعزيز  مبتكرة  وحلول  �أفكار  تطوير 
ريادة �لإم��ار�ت يف تر�شيخ بيئة جاذبة 

للعقول و�ملهار�ت و�ملو�هب.
مي���ك���ن ت���ن���زي���ل �ل���ف���ي���دي���و �خل���ا����س 
�لإلكرتوين:  �ل��ر�ب��ط  ع��رب  ب��امل��ب��ادرة 
h t t p s : / / w e . t l / t -
ميكن  كما   ..  eQFsIlhMNq
�لطالع على �لفيديو �خلا�س بختام 
�مل�شتقبل  لت�شميم  �ملهني  �ل��ربن��ام��ج 
https://we.tl/t- :عرب �لر�بط

.  1dG3kc3Pyb

•• ابوظبي-الفجر:

و�ملو�رد  و�ل�شكان  و�لعمل  �لجتماعية  �ل�شوؤون  جلنة  و��شلت 
�جتماع  خ�����الل  �لحت��������ادي  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�للجنة،  رئي�س  �لفال�شي  بالهول  حميد  �شر�ر  �شعادة  برئا�شة 
�ل�شمان  ب�شاأن  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة 

�لجتماعي.
كل من: هند حميد  �شعادة  �للجنة  �أع�شاء  �لجتماع  �شارك يف 
علي  وحميد  �ملهريي،  �أحمد  وجميلة  �للجنة،  مقررة  �لعليلي 
�لك�شف،  عي�شى  وحممد  �ل�شام�شي،  ر��شد  وخلفان  �ل�شام�شي، 
���ش��ر�ر حميد  ���ش��ع��ادة  وق���ال  �مل��ن�����ش��وري.  ون��اع��م��ة عبد�لرحمن 

�إن����ه مت خ����الل �لجتماع  �ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ف��ال���ش��ي رئ��ي�����س  ب��ال��ه��ول 
��شتعر��س در��شة حتليلية حول �ل�شمان �لجتماعي يف �لدولة، 
�مل�شتحقة  �حل����الت  �لج��ت��م��اع��ي��ن يف حت��دي��د  �ل��ب��اح��ث��ن  ودور 
�مليد�ين  �ل��ب��اح��ث  دور  تفعيل  و�أه��م��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي،  لل�شمان 

لالطالع عن قرب  على و�شع م�شتحقي �ل�شمان. 
ب�شاأن  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع  �للجنة   وتناق�س 
�ل�����ش��م��ان �لج��ت��م��اع��ي، ���ش��م��ن ث��الث��ة حم�����اور، ه����ي: تطوير 
للتغري�ت  �لت�شريعات �ملتعلقة بنظام �ل�شمان �لجتماعي وفقاً 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  و��شرت�تيجية  و�لجتماعية،  �لقت�شادية 
�لدولية  �مل��م��ار���ش��ات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل�شمان  ب�����ش��اأن 

�ملطبقة يف �لدول �ملتقدمة ب�شاأن �ل�شمان �لجتماعي.

جلنة بالوطني الحتادي توا�سل مناق�سة مو�سوع ال�سمان الجتماعي

اختتمت الربنامج املهني لت�سميم امل�ستقبل با�ستعرا�ص م�ساريع املنت�سبن

حكومة الإمارات تطلق منحة ت�سميم امل�ستقبل لتحفيز املواهب العاملية ال�سابة للم�ساركة يف تطوير مناذج العمل احلكومي

اعتماد ال�سارقة للتدريب مركزا ر�سميا �سمن برنامج الإمارة ل�سامة الغذاء

بفرحة تغمرهم

نا�سئة ال�سارقة يعودون ملمار�سة اأن�سطتهم الواقعية يف املراكز جمددًا 

لل�سن  املراعية  املدن  ملعايري  ال�سارقة  ا�ستيفاء  % ن�سبة   87
•• ال�سارقة-وام: 

�أعلن �ملكتب �لتنفيذي لربنامج �ل�شارقة مدينة مر�عية لل�شن �أن ن�شبة ��شتيفاء 
وذلك �شمن قطاعات  �ملائة  87 يف  بلغت  لل�شن  �ملر�عية  �ملدن  ملعايري  �ل�شارقة 
�إجمايل عدد  165 معيار�ً من  ��شتيفاء  �لثمانية حيت مت  �ملر�عية لل�شن  �ملدن 

�ملعايري �لتي يبلغ عددها 189 معيار�ً .
و�أو�شح �ملجل�س �أن عدد معايري �مل�شاحات �خلارجية و�لأبنية قد بلغ 30 معيار�ً 
و33 معيار�ً يف جمال �لنقل و27 معيار�ً يف قطاع �لإ�شكان و15 معيار�ً يف قطاع 
 22 11 معيار�ً يف قطاع �لح��رت�م و�لإدم��اج �ملجتمعي و  �مل�شاركة �ملجتمعية و 
�لت�شالت  14 معيار�ً يف قطاع  و  و�لتوظيف  �ملدنية  �مل�شاركة  معيار�ً يف قطاع 

و�ملعلومات و13 معيار�ً يف قطاع �لدعم �ملجتمعي و�خلدمات �ل�شحية.

ويحر�س �ملكتب �لتنفيذي لربنامج �ل�شارقة مدينة مر�عية لل�شن بدعم �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�ل�شارقة على تطوير وحت�شن �خلدمات �ملقدمة من قبل �جلهات �ملخت�شة و�لتي 
تندرج �شمن معايري �ملدن �ملر�عية لل�شن وحتديثها ب�شكل دوري وتوثيقها ملتابعة 

�لعمل عليها لالرتقاء بجودتها ، ل�شمان تقدمي �أف�شل �خلدمات للم�شنن.
�أن �ملكتب �لتنفيذي لربنامج �ل�شارقة مدينة مر�عية لل�شن قطع �شوطاً  يذكر 
كبري�ً يف ��شتيفاء معايري �لربنامج حيث بلغت ن�شبة توفر �ملعايري قبل �نطالقه 
92 معيار�ً متوفر� ويف غ�شون �شنو�ت  يف يوليو 2017 " 48 يف �ملائة" بو�قع 
قليلة �رتفعت �لن�شبة لت�شل 87 يف �ملائة بو�قع 165 معيار�ً متوفر�ً مما يدل 
على تكاتف جهود �إمارة �ل�شارقة بتوجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة لتوفري 
��شتيفاء  متابعة  على  �ملكتب  ويعمل  �ل�شن.  كبار  لفئة  م�شتد�مة  �شحية  بيئة 

�ل�شبكة  يف  �لإم���ارة  ع�شوية  ��شتمر�رية  ل�شمان  للمعايري  �حلكومية  �جلهات 
�خلطة  �شمن  �لعمل  خالل  من  �ل�شارقة  باإمارة  لل�شن  �ملر�عية  للمدن  �لعاملية 
�إطالق مبادر�ت وم�شروعات  �لرتكيز على  ، من خالل  للمكتب  �ل�شرت�تيجية 
ت�شمل  و�لتي  و�ملجالت  �لقطاعات  كافة  يف  �ل�شن  كبار  خدمة  بهدف  تطويرية 
�لجتماعية  و�مل�شاركة  و�لإ�شكان  و�لنقل  و�لأبنية  �خلارجية  �مل�شاحات  جم��ال 
و�لإت�شالت  و�لتوظيف  �ملدنية  و�مل�شاركة  �لجتماعي  و�لن��دم��اج  و�لح���رت�م 
و�ملعلومات و�لدعم �ملجتمعي و�خلدمات �ل�شحية. ويهدف �ن�شمام �إمارة �ل�شارقة 
�إىل �شبكة �ملدن �ملر�عية لل�شن �إىل توفري بيئة مادية و�شحية و�جتماعية �شاملة 
م�شتد�مة تتيح لكبار �ل�شن �حل�شول على �ملو�رد و�خلدمات بكل �شهولة وي�شر 
لتح�شن نوعية حياتهم و�إتاحة �ملجال لهم مل�شاركتهم خلرب�تهم مع �لآخرين 

حتى ي�شعرو� باأنهم جزء �أ�شا�شي ل يتجز�أ من نو�ة �ملجتمع.

يت�سرف جمل�ص االإدارة بدعوة ال�سادة االأع�ساء امل�ساهمن الجتماع اجلمعية العمومية العادية 
)عن بعد / اإلكرتونيًا( دون احل�سور ال�سخ�سي وذلك يف متام ال�ساعة  الرابعة ع�سرا من يوم  
https://www.agm-sys.net/ االإلكرتوين  الرابط  خالل  من   2021/10/23 املوافق  ال�سبت 

rakcoop    لدى مزود اخلدمة للنظر يف جدول االأعمال التايل:

يف  املنتهية  املالية  ال�سنوات  ع��ن  اجلمعية  ن�ساط  ع��ن  االإدارة  جمل�ص  تقرير  �سماع    -1
2019/12/31, 2020/12/31 والت�سديق عليه.

2- �سماع  تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 2019/12/31, 2020/12/31 
والت�سديق عليه.

3- مناق�سة ميزانية اجلمعية وح�ساب االأرباح واخل�سائر عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 12/31/ 
2019, 2020/12/31 ومقرتح جمل�ص االإدارة لتوزيعات االأرباح والت�سديق عليها.

4- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ص االإدارة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف12/31/ 2019 ,2020/12/31.
5- اإبراء ذمة مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31, 2020/12/31.

6- تعين مدققي احل�سابات لعام 2021 وحتديد اأتعابهم اأو تخويل جمل�ص االإدارة.
7- االطالع على القرار الوزاري ب�ساأن تعين جمل�ص االإدارة للفرتة القادمة.

 مالحظات:
هواتفهم  على  امل�ساهمن  االأع�ساء  جلميع  ن�سية  ر�سائل  باإر�سال  اخلدمة  مزود  يقوم  �سوف   .1
اخلا�سة  واالر�سادات  االلكرتوين  والرابط  الع�سوية  رقم  بها  مو�سحا  اجلمعية  لدى  امل�سجلة 

باالجتماع وذلك فور ن�سر اعالن الدعوة.
ح�سور  لت�سجيل  الالزمان  املرور  وكلمة  امل�ستخدم  ا�سم  على  امل�ساهمن  االأع�ساء  حل�سول    .2
https://www. االإلكرتوين    الرابط  على  الت�سجيل  عليهم  يجب  العمومية  اجلمعية  اجتماع 

agm-sys.net/rakcoop    وفقا لالإر�سادات املو�سحة بالرابط وعلى االأع�ساء امل�ساهمن الذين 

مل تردهم ر�سائل ن�سية حتديث بياناتهم على نف�ص الرابط علما باأن الت�سجيل للح�سول على 
ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور مفتوح قبل موعد االجتماع باأ�سبوع وحتى بداية االجتماع وذلك 

يف حال كانت بيانات امل�سجلن �سحيحة وحمدثة.
بالت�سجيل  الذين قاموا  امل�ساهمن  لالأع�ساء  املرور  امل�ستخدم وكلمة  ا�سم  ار�سال  يتم  �سوف   .3
وكانت بياناتهم �سحيحة وحمدثة يوم اخلمي�ص املوافق 2021/10/21 وي�ستمر ت�سجيل ح�سور 
اجتماع اجلمعية العمومية عن طريق ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور حتى بداية االجتماع ويف�سل 

اأن يقوم الع�سو امل�ساهم بالت�سجيل املبكر لتفادي االزدحام وال�سغط على املوقع االلكرتوين.
ومزود  االجتماع  رئي�ص  بح�سور  وذلك  اأعاله  الرابط  خالل  من  اجلمعية  اجتماع  يعقد   .4
ح�سور  ويكون  ال���وزارة,  وممثل  االجتماع  ومقرر  احل�سابات  مدقق  االلكرتونية  اخلدمة 

االأع�ساء امل�ساهمن من خالل امل�ساركة االلكرتونية وبدون ح�سور �سخ�سي.
احل�سور  يف  احلق  له  من  هو  اجلمعية  ع�سوية  �سجل  يف  امل�سجل  امل�ساهم  الع�سو  يكون   .5

والت�سويت على القرارات من خالل امل�ساركة االلكرتونية.
والبيانات  ال�سابقة  االجتماع  جل�سة  حم�سر  على  االط��الع  امل�ساهمن  لالأع�ساء  ميكن   .6
االأرب��اح  توزيع  ومقرتح  االدارة  جمل�ص  وتقرير  اخلارجي  املدقق  وتقرير  للجمعية  املالية 
واي م�ستندات متعلقة باجلمعية العمومية من خالل املوقع االلكرتوين ملزود اخلدمة الكرتوين 

https://www.agm-sys.net/rakcoopومن خالل زيارة مقر اجلمعية.

7. ال يكون انعقاد اجلمعية العمومية �سحيحًا اإال اإذا مت ت�سجيل اغلبية االأع�ساء امل�ساهمن 
الثاين  االجتماع  عقد  �سيتم  فاإنه  االأول  االجتماع  يف  الن�ساب  هذا  يكتمل  مل  فاإذا  اإلكرتونيا, 
بعد ن�سف �ساعة من االجتماع االأول ويعترب االجتماع الثاين �سحيحا اإذا �سجل الكرتونيا ع�سر 

عدد االأع�ساء امل�ساهمن اأو خم�سة ع�سر ع�سوا م�ساهما على االأقل.
)1-50( ل�سنة 2021 يجوز  ملن له حق احل�سور اجلمعية العمومية  رقم  الوزاري  للقرار  وفقا   .8
او  االإدارة   جمل�ص  اأع�ساء  دون  من  العمومية  اجلمعية  اأع�ساء  من  اآخر  ع�سوا  عنه  ينيب  ان 
حق  على  �سراحة  ين�ص  بالكتابة  ثابت  خا�ص  توكيل  مبقت�سى  وذل��ك  باجلمعية  العاملن 
ناق�سي  وميثل  قراراتها  على  والت�سويت  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  ح�سور  يف  التوكيل 
االهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويتعن ان يكون توقيع الع�سو الوارد يف الوكالة امل�سار 
اليها هو التوقيع املعتمد من كاتب العدل او بنك بالدولة �سريطة ان يكون للموكل ح�ساب لديه 

ويكون اآخر موعد لت�سليم التوكيالت الإدارة للجمعية هو 2021/10/18
لال�ستف�سار يرجى االت�سال على ارقام اجلمعية  072365335 

 اأرقام هواتف مزود اخلدمة   97144203389+/ 0558445565    
support@mbit-solutions.com االمييل

 جمل�ص االدارة

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية للعامني املاليني  2019 و 2020   
جلمعية راأ�س اخليمة التعاونية ال�ستهاكية

من خال امل�ساركة اللكرتونية لاأع�ساء امل�ساهمني )عن بعد( دون احل�سور ال�سخ�سي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

�أكدت �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لرتبوية على �أهمية �لدور �لر�ئد 
�لذي ينه�س به �أ�شحاب �لهمم يف دعم م�شرية �لنه�شة �حل�شارية �لتي 
ت�شهدها �لدولة .. م�شرية �إىل �أن �لقيادة �لر�شيدة �أولت �أ�شحاب �لهمم 
كل �لهتمام و�لرعاية ووفرت لهم بيئات تعليمية و�شحية و�جتماعية 
يف  �لإب��د�ع��ي��ة  طاقاتهم  ع��ن  و�لتعبري  مو�هبهم  �إط���الق  م��ن  متكنهم 
يف  لهم  �لكامل  �لن��دم��اج  يحقق  مبا  �ملجتمع  وخدمة  و�لعمل  �لتعليم 

�حلياة �ليومية ملجتمع �لإمار�ت.
�لعامة  �لأمانة  �لتي نظمتها  �لتطبيقية  �لعمل  ور�شة  ذلك خالل  جاء 
جلائزة خليفة �لرتبوية "عن بعد" حول جمال �أ�شحاب �لهمم وحتدثت 

�أ�شحاب �لهمم وموزة عبيد  فيها كل من بارعة �شليمان حمكم جمال 
�ل�شريدي �لفائزة بجائزة خليفة �لرتبوية بالدورة �لر�بعة ع�شرة .

ورحبت بارعة �شليمان باحل�شور وباركت باليوم �ملعلم �لعاملي .. و�أكدت 
م�شريتها  �ن��ط��الق  منذ  �لهمم  �أ�شحاب  مبجال  �جل��ائ��زة  �هتمام  على 
يف  للعاملن  م�شتقاًل  جم���اًل  �جل��ائ��زة  ت��ط��رح  حيث   2007 �ل��ع��ام  يف 
�لأف��ر�د و�ملوؤ�ش�شات وقد جنحت �جلائزة  �لهمم بفئتيه  �أ�شحاب  جمال 
�ملعنين  و�لأف��ر�د  و�ملر�كز  �ملوؤ�ش�شات  قبل  �لتميز من  قاعدة  تو�شيع  يف 
برعاية �أ�شحاب �لهمم وهو ما يعك�شه �إقبال �ملر�شحن على نيل �جلائزة 

يف دور�تها �ملختلفة .
و�أو�شحت �أن �جلائزة تنظم مثل هذه �لور�شة بهدف ن�شر ثقافة �لتميز 
يف �مليد�ن �لرتبوي حول رعاية �أ�شحاب �لهمم وتهيئة �لبيئة �ملعززة لهم 

على �لإبد�ع و�لندماج يف �ملجتمع و�أن وز�رة �لرتبية و�لتعليم وموؤ�ش�شة 
�لإم��ار�ت للتعليم �ملدر�شي عملتا وتعمل على تطوير �لرب�مج �خلا�شة 
لدمج �لطلبة من �أ�شحاب �لهمم يف مد�ر�س �لتعليم �لعام وتقدم لهم 
�لهمم  �أ���ش��ح��اب  غ��ري  م��ن  �أق��ر�ن��ه��م  مل�شايرة  �ملطلوبة  �خل��دم��ات  جميع 
بالإ�شافة �إىل ما تطرحه �ملوؤ�ش�شات �ملعنية برعاية �أ�شحاب �لهمم من 

مبادر�ت للنهو�س بهذه �لفئة �لغالية يف �ملجتمع.
وق��ال��ت ب��ارع��ة ���ش��ل��ي��م��ان �إن �جل���ائ���زة ط��رح��ت جم���ال �أ���ش��ح��اب �لهمم 
�لتخطيط  ت�شمل:  و�لتي  �لأف��ر�د  لفئة  �ملحددة  �ملعايري  �إىل  وتطرقت 
�لتقنيات  �لعمل،  ممار�شة  �إ�شرت�تيجية  �لعمل،  /بيئة  �ملهني  و�لأد�ء 
�لهمم  �أ�شحاب  ورعاية  �لتقومي  و�أ�شاليب  و�أدو�ت  و�ملهنية/  �لرتبوية 
و�ملجتمع  �لأم���ور  �أول��ي��اء  مع  �لتو��شل  �ملعرفة  ونقل  �ملهنية  و�لتنمية 

�ملحلي و�لنتاجات و�لإجناز�ت و�لتعليم و�لتنمية �مل�شتد�مة كما تت�شمن 
معايري فئة �ملر�كز و�ملوؤ�ش�شات : �لتخطيط و�لتنظيم �لإد�ري، و�أدو�ت 
�أ�شحاب  ومتكن  و�ملالية  �لب�شرية  �مل���و�رد  و�إد�رة  �لتقومي،  و�أ�شاليب 
�لهمم ورعايتهم و�إ�شرت�تيجيات �لتعليم وبيئة �لتعّلم/ �لعمل و�لعالقة 

مع �ملجتمع �ملحلي .
يف  باجلائزة  �لفوز  يف  جتربتها  �ل�شريدي  م��وزة  عر�شت  جانبها  وم��ن 
�لدورة �لر�بعة ع�شرة .. قائلة ت�شعى �جلائزة �إىل تكرمي �ملتميزين من 
�لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �لعاملن مع �أ�شحاب �لهمم.. وكوين معلمة 
يف هذ� �ملجال كنت حري�شة على ح�شور �لور�س �لتطبيقية �لتي تعقدها 
�جلائزة مما �شاهم يف و�شوح �لروؤية لدي حول عدة معايري وتكلل ذلك 

بالفوز باجلائزة �لتي �عتربها و�شاماً على �شدري.

خليفة الرتبوية توؤكد اأهمية دور اأ�سحاب الهمم يف دعم النه�سة احل�سارية يف الدولة

افتتاح اجلناح امل�سري يف اك�سبو ٢٠٢٠ دبي تزامنا مع انت�سارات اأكتوبر
•• اأ�سامة عبد املق�سود : الفجر 

تز�منا مع �حتفالت م�شر بن�شر �أكتوبر �ملجيد وذكرى �لعبور �لذي �أ�شبح 
�يقونة �لحتفالت �مل�شرية �حلديثة، �فتتحت نيفن جامع وزيرة �لتجارة 
و�ل�شناعة �جلناح �مل�شري مبعر�س " �ك�شبو ٢٠٢٠ دبي" �شباح �أم�س �لأول 
�لكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  بح�شور  �جل���اري  �ل�شهر  م��ن  �خلام�س  �لثالثاء 
وزيرة �لثقافة و�ل�شباب بالإمار�ت و�شريف �لبديوي �ل�شفري �مل�شري بدولة 
�لإمار�ت و�ل�شفري �أ�شرف �لديب �لقن�شل �لعام مل�شر بدبي، و�لوزير �ملفو�س 
جتاري �أ�شرف حمدي رئي�س �ملكتب �لتجاري نائب �ملفو�س �لعام للم�شاركة يف 

معر�س �ك�شبو ٢٠٢٠ دبي، وذلك مبنطقة �لفر�س باملعر�س. 

وبد�أت مر��شم �لفتتاح بتد�شن �أعمال و�أن�شطة �جلناح �مل�شري ر�شميا وذلك 
جت�شد  و�أث���ار  معرو�شات  من  �جلناح  يحتويه  ملا  �لنبهار  من  �أج���و�ء  و�شط 
وما  �مل�شرين  ع��ر�ق��ة  ع��ن  يعرب  ت��اري��خ  م��ن  وم��ا حتمله  �مل�شرية  �حل�شارة 
قدمته للب�شرية، كما ي�شم �جلناح �مل�شري �شل�شلة من �مل�شروعات �لتنموية 

�حلديثة �لتى تتما�شى مع �لتكنولوجيا و�لذكاء �ل�شطناعي.
و�أكدت �لوزيرة �أن �جلناح �مل�شري يعترب �أحد �أهم �لأجنة �مل�شاركة باملعر�س 
�لعالقات �ل�شرت�تيجية  �لإم��ار�ت مما يعك�س  حيث يقع بجو�ر جناح دولة 
للدولة  �ملتميزة  �مل�شاركة  �أن  �إىل  م�شرية  �ل�شقيقن،  �لبلدين  تربط  �لتى 
�ل��ذي بحدث  �لكبري  ه��ذ� �حل��دث  �مل�شرية تعك�س حر�س م�شر على جن��اح 

لأول مرة يف �لدول �لعربية.

�ملا�شي  �خلمي�س  ي��وم  �ك�شبو  �فتتاح  من  �شهد  �مل�شري  �جلناح  �أن  و�أ�شافت 
�جلناح  لتميز  نظر�  وذل��ك  �لعامل  دول  خمتلف  من  للز�ئرين  كبري�  �إقبال 
�ك�شبو  معار�س  ت��اري��خ  يف  م�شبوقة  و�ل��غ��ري  �ل��ف��ري��دة  مبحتوياته  �مل�شري 
�لأثري للكاهن ب�شماتيك و�لذي ي�شرد  �لتابوت  �ملحتويات  ر�أ�س هذه  وعلى 
�لفرعونية  �مل�شتن�شخات  م��ن  ع��دد  ي�شم  كما  �لقدمية،  �مل�شرية  �لعقيدة  
�لتى �شتكون لها دور� جاذبا للمالين من �لزو�ر، ف�شال عن �لعر�س �ل�شيق 
لكافة �لتطور�ت �لتى �شهدتها م�شر خالل �لفرتة �ملا�شية خا�شة يف جمال 
من  وذل��ك  �لقومية  و�مل�شروعات  �لذكية  و�مل��دن  �لتحتية  و�لبنية  �ل�شناعة 

خالل �شا�شات تفاعلية على �أحدث �لطر�ز �لتكنولوجي. 
خمتلف  م��ع  و�لتن�شيق  �لتجهيز�ت  ب�شدد  �مل�شري  �جل��ن��اح  ب��اأن  و�أو���ش��ح��ت 

�مل�شري و�لتى  �ملقررة يف �جلناح  �لفعاليات  �ملعنية لبدء  �ل��وز�ر�ت و�جلهات 
وقطاعات  �مل�شرية  ل��ل��دول��ة  �ل��رتوي��ج  ت�شتهدف  كما  فعالية   ١٠٠ تتعدى 
�ل�شتثمار و�ل�شناعة و�ل�شياحة و�لريا�شة و�لزر�عة  من خالل �ل�شخ�شيات 

�لعامة مع تنظيم زيار�ت لهوؤلء �لرموز�مل�شرية.
�جلدير بالذكر �أن عدد� من �ل�شخ�شيات �مل�شرية و�لإمار�تية �شهدو� �فتتاح 
�لإمار�ن  ملجل�س  �لعام  �لأم��ن  �جل���رو�ن  جمال  بينهم  من  �مل�شري  �جلناح 
�ل�شمري  و�شعود  �مل�شري  �لأع��م��ال  رج��ل  �لعنن  �أب��و  وحممد  للم�شتثمرين 
مدير �إد�رة �لرقابة يف د�ئرة �لتنمية ية يف �إمارة عجمان، كما �أعرب �حل�شور 
عن �شعادتهم مبا �شاهدوه من حمتويات ت�شمن �ملا�شي و�حلا�شر يف �جلناح 

�مل�شري.

مفو�ص اجلناح الفرن�سي ل�)وام(: اإك�سبو 2020 دبي فر�سة لدخول اأ�سواق جديدة وتاأ�سي�ص جمتمعات م�ستدامة

جهود الإمارات ل�ست�سافة اإك�سبو 2020 دبي ومواجهة كورونا �سهادة عاملية جديدة على جدارتها التنظيمية و جناعة اإجراءاتها
•• دبي -وام:

�لعام  �ملفو�س  لينكييه  �إري��ك  �أك��د 
للجناح �لفرن�شي يف �إك�شبو 2020 
�لفرن�شية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س  دب���ي 
جهود  �أن  "كوفرك�س"  للمعار�س 
�إك�شبو  �لإم��ار�ت ل�شت�شافة  دول��ة 
جائحة  وم��و�ج��ه��ة  دب���ي   2020
�لعامل  ي�شهدها  �لتي  "كورونا" 
جديدة  عاملية  �شهادة  مبثابة  تعد 
�لتنظيم  �ل��دول��ة يف  ج����د�رة  ع��ل��ى 
�ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي لأه�����م ح����دث ثقايف 

وح�شاري على م�شتوى �لعامل.
�إري���ك لينكييه يف ح��و�ر مع  وق��ال 
"و�م" �إن  �لإم������ار�ت  �أن��ب��اء  وك��ال��ة 
�نطلق  �ل��ذي  دب��ي   2020 �إك�شبو 
�لعقول  "تو��شل  ����ش���ع���ار  حت����ت 
تعزيز  �مل�شتقبل" ي�شهم يف  و�شنع 
و�إيجاد حلول  �لوعي �جلماهريي 
لأه����م �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ر�ه��ن��ة �لتي 

دبي   2020 �إك�شبو  يف  �لفرن�شي 
لتو�جدنا يف �حلدث  " خططنا   :
ل��ع��دد م���ن �ملحاور  �ل�����دويل وف��ق��ا 
هدفا   17 ت�����ش��م��ل  و�لأه������������د�ف 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أه�����د�ف  م��ن 
وتهدف جميعها ب�شكل �أ�شا�شي �إىل 
حتديات  �أه��م  ب�شاأن  �لوعي  تنمية 
على  �ل�����ش��وء  وت�شليط  �مل�شتقبل 
جمالت  يف  �لفرن�شية  �مل���ب���ادر�ت 
�لتنوع �لبيولوجي و�ملناخ و�ل�شالم 
بينما  و�ل���ش��ت��ه��الك..  و�ل��ف�����ش��اء 
�ملعماري  �مل��و���ش��وع  �ل�شوء  يعترب 
�لفرن�شي  �جل���ن���اح  يف  �لأ����ش���ا����ش���ي 
و�ل��ذي ي��ر�ه �ل��زو�ر �أثناء رحلتهم 
فيه. و حول دور �إك�شبو 2020 دبي 
يف تعزيز �لعالقات �ل�شرت�تيجية 
بن فرن�شا و�لإم��ار�ت.. �أو�شح �أن 
م�شاركة فرن�شا يف �إك�شبو 2020 
لتعزيز  ف��ر���س  ت��وف��ري  يف  ت�����ش��ه��م 
�لقت�شادي  �ل���ت���ع���اون  ع����الق����ات 

وعلميا وتكنولوجيا".
يتميز  �لفرن�شي  �جلناح  �أن  ذكر  و 
�مل��ع��ار���س �ل��دول��ي��ة باأنه  �أغ��ل��ب  يف 
" ن�شعى   : ق����ال  و  زي�����ارة  �لأك�����رث 
خالل  �ل����زو�ر  م��الي��ن  ل�شتقبال 
 2020 �إك�������ش���ب���و  �ن���ع���ق���اد  ف�����رتة 
وت���ق���دمي جت��رب��ة ر�ئ���ع���ة ل��ه��م مع 
�لتز�منا بتد�بري �ل�شحة و�لأمان 
"كوفيد19-"  فريو�س  مبو�جهة 
و�أكد �لتزم �جلناح �لفرن�شي بلعب 
 2020 �إك�شبو  جعل  يف  ه��ام  دور 

جتربة فريدة ل تن�شى للجميع.
و حول حماور �مل�شاركة �لفرن�شية 
و�لر�شالة  دب��ي   2020 �إك�شبو  يف 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة جل���ن���اح ب�������الده.. قال 
�إريك لينكييه �إن �جلناح �لفرن�شي 
ي�����ش��ل��ط �ل�������ش���وء ع��ل��ى �مل����و�ه����ب و 
يف  دور�  ت��ل��ع��ب  �ل���ت���ي  �ل�������ش���رك���ات 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  تنفيذ 
�لأمم  منظمة  عنها  �أع��ل��ن��ت  �ل��ت��ي 

يجتمع  حيث  �لب�شرية  تو�جهها 
زو�ر �ملعر�س على مدى �شتة �أ�شهر 
ل��ت��ب��ادل �لأف���ك���ار و�ق�����رت�ح حلول 

تخدم �لإن�شانية.
�ل��ع��امل يف  �إن جمع دول  �أ���ش��اف  و 
�إبد�عاتها  ل��ع��ر���س  و�ح����د  م��ك��ان 
�أن  �إىل  م���������ش����ري�  م����ه����م  ح��������دث 
�إك�شبو  يف  ف���رن�������ش���ا  م���������ش����ارك����ة 
مهمة  فر�شا  تطرح  دبي   2020
�لقت�شادية  �ل���ع���الق���ات  ل��ت��ع��زي��ز 
و�لثقافية  و�لأكادميية  و�لتجارية 
ل�شناعة  و�ل���ع���امل  �لإم�������ار�ت  م���ع 

م�شتقبل �أف�شل.
و نوه �إىل �أن فرن�شا ت�شعى للتعبري 
بالتحول  �خل��ا���ش��ة  روؤي���ت���ه���ا  ع���ن 
ل�شناعة  �لإب������د�ع������ي  و  �ل��ب��ي��ئ��ي 
م�شتقبل م�شرق �إ�شافة �إىل تعزيز 
و�ل��ع��م��ل �جلماعي  �ل��ت��ف��اوؤل  ق��ي��م 
وق���ال :" ل��ذ� ن��ق��دم ب��ال��ت��ع��اون مع 
�شركائنا برناجما ثقافيا وتعليميا 

�إك�����ش��ب��و 2020  �مل��ت��ح��دة و مي��ث��ل 
دبي فر�شة مثالية للفنانن ورو�د 
و�ل�شركات  و�ل��ب��اح��ث��ن  �لأع���م���ال 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ملجتمعات  �لنا�شئة 
�لتو�شع  يف  ترغب  �لتي  �لفرن�شية 
�لتعبري  و  �أ�شو�ق جديدة  و دخول 
جمتمعات  بتاأ�شي�س  �لتز�مها  عن 
�شعار  �إن��ه يف  و�أ���ش��اف   . م�شتد�مة 
ب�شرعة  �إب��د�ع  " فرن�شا   .. �جلناح 
بعر�س  ج��ن��اح��ن��ا  ي��ل��ت��زم  �ل�شوء" 
�لفرن�شية  و�ل�������ش���رك���ات  �مل���و�ه���ب 
�أهد�ف  تنفيذ  يف  دور�  تلعب  �لتي 
يف  و�مل�شاهمة  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�لعمل  �إىل  �إ�شافة  �لب�شرية  تقدم 
ع��ل��ى �ل���رتوي���ج ل��ت��اأ���ش��ي�����س منوذج 
وثقايف  و�ج���ت���م���اع���ي  �ق���ت�������ش���ادي 
�لعمل  ع��رب حتفيز  وذل���ك  ج��دي��د 
م�شتقبل  يف  ل��ل��ت��ف��ك��ري  �جل��م��اع��ي 

�لعامل بالتنوع �لذي يتميز به.
للجناح  �ل����ع����ام  �مل���ف���و����س  ق�����ال  و 

جمتمعات م�شتد�مة.
�جلناح  �إن  لينكييه  �إري����ك  وق����ال 
ي��ل��ع��ب دور� ح��ي��وي��ا يف  �ل��ف��رن�����ش��ي 
وتعزيز  فرن�شا  �ق��ت�����ش��اد  تن�شيط 
�لإم����ار�ت  يف  �لفرن�شي  �حل�����ش��ور 
��شرت�تيجية  م�����ن  ج������زء  وه������و 
�لهادفة  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
عامليا  فرن�شا  ح�����ش��ور  ت��ع��زي��ز  �إىل 
و �ل���رتوي���ج ل��رغ��ب��ة ���ش��رك��ات��ه��ا يف 
مل�شتقبل  م�����ش��ت��د�م  جم��ت��م��ع  ب��ن��اء 
ج���م���اع���ي �أف���������ش����ل.. وي����ق����دم لهم 
�جلناح �لفرن�شي �لفر�شة لعر�س 
جانب  �إىل  و�إبد�عاتهم  مو�هبهم 

�شركائهم �لدولين.
�لفرن�شي  �جل���ن���اح  �إن  و�أ�����ش����اف 
يكون  �أن  مي���ك���ن  ك���ي���ف  ي���و����ش���ح 
�لع���ت���م���اد �مل���ت���ب���ادل ب���ن �مل���ن���اخ و 
�أد�ة  �ل��دويل  �مل�شتوى  على  �لبيئة 
للتعاون �لدويل وتطوير �لأعمال 
بينما  عملية..  حلول  �ق���رت�ح  م��ع 

و�لثقايف  و�لأك���ادمي���ي  و�ل��ت��ج��اري 
من �أجل م�شتقبل �أف�شل وم�شتد�م 
�إ�شافة �إىل �أجندة �جلناح �لفرن�شي 
�لقائمة على 17 هدفا من �أهد�ف 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة و�ل���ت���ي تعد 
�لدولتن  ب��ن  م�����ش��رتك��ة  �أول���وي���ة 
وهو �أمر يف منتهى �لأهمية لفرتة 

ما بعد جائحة "كورونا".
و �أ�شاف �إن �لإمار�ت تعترب �شريكا 
�أكرث  ي��وج��د  �إذ  ل��ف��رن�����ش��ا  رئ��ي�����ش��ي��ا 
ف��رن�����ش��ي��ة يف  ����ش���رك���ة   600 م����ن 
�لإمار�ت تقدم �شورة �إيجابية عن 
�ل�شناعات و�لإبد�عات و�خلدمات 
�إك�شبو  �أن  �إىل  �لفرن�شية.. م�شري� 
2020 دبي ميثل فر�شة مثالية 
للفنانن ورو�د �لأعمال و�لباحثن 
و�ملجتمعات  �لنا�شئة  و�ل�����ش��رك��ات 
�لتي ترغب  �لفرن�شية  و�ملوؤ�ش�شات 
�أ�شو�ق جديدة  �لتو�شع ودخ��ول  يف 
بتاأ�شي�س  �لتز�مها  ع��ن  و�لتعبري 

�لت�شاق  ب�����ش��م��ان  ف��رن�����ش��ا  ت��ل��ت��زم 
�لوطنية  �شيا�شاتها  ب��ن  �ل��ق��وي 
 2020 �إك�شبو  يوفر  و  و�لدولية 
من�شة ر�ئدة لت�شليط �ل�شوء على 
�إري��ك لينكييه  ه��ذ� �ل�شاأن . وق��ال 
جتربة  يقدم  �لفرن�شي  �جلناح  �إن 
فريدة ل تن�شى لز�ئريه من خالل 
�لتعبري عن روؤية فرن�شا �خلا�شة 
ب���ال���ت���ح���ول �ل���ب���ي���ئ���ي و�لإب�����د�ع�����ي 
�إ�شافة  �أف�شل  م�شتقبل  ل�شناعة 
�لفن  جم�������الت  يف  ق���وت���ه���ا  �إىل 
و�لتكنولوجيا يف رحلة تهدف �إىل 
و�شناعة  حا�شرنا  ت�شكيل  �إع����ادة 

م�شتقبلنا.

جلنة ال�سداقة الربملانية الإماراتية البوروندية تبحث �سبل تعزيز عاقات التعاون

و�خلرب�ت  �ملعلومات  تبادل  �آل��ي��ات 
و�أف�شل  و�ل��رق��اب��ي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 

�ملمار�شات و�ملعارف �لربملانية. 
وعر�شت �شعادة �لبريق م�شرية دعم 
�ملر�أة يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي، 

بن  �لعالقات  تطوير  �أهمية  �إىل  
�ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��دي��ق��ن ل���ش��ي��م��ا يف 
�مل�شرتك،  �ل��ربمل��اين  �لعمل  جم��ال 
�لتفاهم  مذكرة  تفعيل  خ��الل  من 
�ملجل�س  ب���ن  �مل���وق���ع���ة  و�ل���ت���ع���اون 

حيث   ،2020 �ك�شبو  معر�س  يف 
ي���ع���ت���رب �حل�������دث �ل���ع���امل���ي �لأك�����رب 
�أن  �إىل  م�شرية  �لوباء،  تف�شي  منذ 
�ل�شتثنائية  و�لظروف  �لتد�عيات 
جائحة  ج��ر�ء  �لعامل  �شهدها  �لتي 

�لإمار�تية �لبوروندية 
�إط���ار  ي���اأت���ي يف  �أن ه���ذ� �لج��ت��م��اع 
�لربملاين  �ل��ت��ع��اون  وتعزيز  تفعيل 
�مل���������ش����رتك وت����وط����ي����د �ل���ع���الق���ات 
�مل��ج��ل�����ش��ن، م�شرية  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ن 

حيث تعترب دول��ة �لإم���ار�ت �شمن 
قائمة �أعلى �لدول يف ن�شب متثيل 
�ملر�أة يف �لربملان و�لتي بلغت ن�شبة 
و�أثنت  �لأع�شاء،  عدد  من   50%
بوروندي  جمهورية  م�شاركة  على 

و�جلمعية  �لحت���������ادي  �ل���وط���ن���ي 
يناير  يف  �ل���ب���ورون���دي���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
تعزيز  يف  ي�����ش��اه��م   مب��ا   ،2017
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق و�ل����ت����ع����اون يف جم���ال 
�ل��ربمل��ان��ي��ة، ودعم  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

•• ابوظبي-الفجر:

�لربملانية  �ل�شد�قة  جلنة  عقدت 
�ل��ربون��دي��ة يف �ملجل�س  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�شعادة  برئا�شة  �لحت���ادي  �لوطني 
جمموعة  رئي�شة  �ل��ب��ريق  عائ�شة 
جلنة �ل�شد�قة مع برملانات �لدول 
�لأفريقية، �جتماعا �فرت��شيا مع 
جلنة �ل�شد�قة �لربملانية للجمعية 
�ل��وط��ن��ي��ة ب��ج��م��ه��وري��ة ب���ورون���دي، 
بهدف مناق�شة �شبل تعزيز عالقات 

�لتعاون �لربملانية بن �جلانبن.
�شارك يف �لجتماع �أع�شاء �ملجل�س 
جلنة  �أع�����ش��اء  �لحت����ادي،  �لوطني 
�لإمار�تية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��د�ق��ة 
عفر�ء  من  كل  �شعادة  �لبوروندية 
رئي�شة  ن���ائ���ب���ة  �ل��ع��ل��ي��ل��ي  ب���خ���ي���ت 

�ملجموعة وكفاح حممد �لزعابي.
�لبريق  ع��ائ�����ش��ة  ����ش���ع���ادة  و�أك��������دت 
�لربملانية  �ل�شد�قة  جلنة  رئي�شة 

 ،"19 – "كوفيد  �مل�شتجد  كورونا 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ن  ت�شتدعي 
من  م��زي��د�  و�حلكومية  �لربملانية 
�ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ك��ات��ف ل���ل���ع���ودة �إىل 
جميع  يف  �لأع����م����ال  �����ش���ت���م���ر�ري���ة 

�لقطاعات.
����ش���ع���ادة غونغو  �أك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
�ل�شد�قة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ث��ا���ش��ن 
�لبوروندية �لإمار�تية يف �جلمعية 
�أهمية  على  �لبوروندية  �لوطنية 
ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات �ل��ربمل��ان��ي��ة بن 
�ملجل�س �لوطني �لحت��ادي وبرملان 
ج���م���ه���وري���ة ب������ورون������دي، وت����ب����ادل 
خمتلف  ح������ول  �ل���ن���ظ���ر  وج�����ه�����ات 
�مل�شرتك،  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �لق�شايا 
و�أعرب عن تطلعه لنجاح م�شاركة 
دولتهم يف معر�س �ك�شبو 2020، 
حيث يج�شد جناح بروندي �لتقدم 
�ل�������ذي ت�������ش���ه���ده �جل����م����ه����وري����ة يف 

جمالت �لبيئة و�لثقافة. 

وفد وزارة الثقافة وال�سباب يزور معر�س الريا�س الدويل للكتاب 2021
•• اأبوظبي-الفجر: 

معر�س  ب��زي��ارة  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  م��ن  وف��د  ق��ام 
�ل��ري��ا���س �ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب 2021، �ل����ذي ي��ق��ام حتت 
رعاية خادم �حلرمن �ل�شريفن، �مللك �شلمان بن عبد 
ولغاية  �أكتوبر   1 من  �لفرتة  خ��الل  �شعود،  �آل  �لعزيز 
�لوفد  �شارك  حيث  �لريا�س"،  "و�جهة  يف  �أكتوبر   10
يف �فتتاح �ملوؤمتر �لدويل للنا�شرين و�جلل�شة �حلو�رية 

�لتي قدمتها �لهيئة �ل�شعودية للملكية �لفكرية. 
و�ط��ل��ع �ل��وف��د ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة م��ب��ارك �ل��ن��اخ��ي وكيل 

وز�رة �لثقافة و�ل�شباب، وعلي �ل�شعايل �لوكيل �مل�شاعد 
لقطاع �لرت�ث و�لفنون �ملكلف، و�لذي كان يف ��شتقباله 
�ملعر�س، على  �لو��شل مدير عام  �لدكتور عبد�للطيف 
�حلثيثة  و�جل��ه��ود  �لن�شر،  قطاع  يف  �لنوعية  �مل��ب��ادر�ت 
للمملكة �لعربية �ل�شعودية لدفع عجلة �شناعة �لكتابة، 
�لنه�شة  �لريا�س �لدويل للكتاب يف دعم  ودور معر�س 
نطاق  وتو�شيع  بالكتاب  لالرتقاء  و�لثقافية  �ملعرفية 

�نت�شاره، و�شوًل �إىل جمتمع �ملعرفة. 
و�ل���ت���ق���ى وف����د �ل��������وز�رة �ل�����ش��ي��خ��ة ب�����دور ب��ن��ت �شلطان 
وموؤ�ش�س  للنا�شرين،  �لدويل  �لحتاد  رئي�شة  �لقا�شمي، 

�شبارو  وب�شار  �لإم��ار�ت��ي��ن،  �لنا�شرين  جمعية  ورئي�س 
�لتعاون  لتعزيز  �لعرب،  �لنا�شرين  �لعام لحتاد  �لأمن 
�إىل فر�س  �لتحديات  �لن�شر، وحتويل  لالرتقاء بقطاع 
تطويرية، خا�شة يف ظل �لظروف �لتي فر�شتها جائحة 
�ملن�شات  �ل��وف��د  ز�ر  ك��م��ا  �ل��ق��ط��اع.   ع��ل��ى  كوفيد19- 
�أبوظبي  مركز  ومنها،  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �لإمار�تية 
للغة �لعربية، وم�شروع كلمة، ومبادرة "من�شة" �لتابعة 
�لأجنحة  وب��ع�����س  �لإم���ار�ت���ي���ن،  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  جل��م��ع��ي��ة 
�لتابعة للمملكة �لعربية �ل�شعودية كهيئة �لإعالم �ملرئي 
"هاوي"  ومبادرة  بالريا�س،  �لأدب��ي  و�لنادي  و�مل�شموع، 

ومكانز �ملخطوطات.  وبهذه �ملنا�شبة قال �شعادة مبارك 
تظاهرة  للكتاب  �ل���دويل  �لريا�س  معر�س   " �لناخي: 
يف  رئي�شية  ك��اأد�ة  �لكتاب  �أهمية  توؤكد  متجددة  ثقافية 
ن�شر �لثقافة و�ملعرفة و�إثر�ء �ملحتوى �لفكري و�ملعريف، 
وتكر�س �لقر�ءة كاأ�شلوب حياة لالرتقاء بو�قع �لإن�شان 
�لذي يعد حمور �لبناء و�لنه�شة �ل�شاملة �لتي ت�شهدها 
مكانة  �ملعر�س  وي��ع��زز  ي��دع��م  كما  و�ملجتمعات،  �ل���دول 
للثقافة  وحا�شنة  كوجهة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
و�ملثقفن  �لكتاب  يجمع  عاملياً  ثقافياً  ومركز�ً  �لعربية، 

من �شتى �أنحاء �لعامل". 
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اأخبـار الإمـارات
مركز الهال الأحمر يف اأبوظبي يت�سلم تربعات عينية من الداخلية

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم مركز �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف �أبوظبي، تربعات عينية من وز�رة 
�لد�خلية لدعم بر�جمه �لإن�شانية، متثلت يف توفري كميات كبرية من �ملو�د 
�مل�شوؤولية  جو�نب  لتعزيز  �ل���وز�رة  جهود  �شمن  وذل��ك  �خلريية،  و�ل��ط��رود 
�ملجتمعية وتقدمي �لدعم و�مل�شاعد�ت �خلريية لالأ�شرة �ملتعففة. وكانت وز�رة 
�لعامة - قد نفذت مبادرة جمتمعية  �إد�رة �لعالقات  �لد�خلية - ممثلة يف 
بالتعاون مع �لهالل �لأحمر �لإمار�تي وبالتز�من مع �ليوم �لعاملي للعمل 
�خلريي، لتوعية وحتفيز �ملجتمع و�إعالء قيم �خلري و�لت�شامن وم�شاعدة 
مبد�أ  وتفعيل  �خلريية  و�لأن�شطة  �لتطوعية  �لعمال  خالل  من  �لآخرين 

�ل�شر�كة بن �لوز�رة و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية.
مببادرة  �أبوظبي  يف  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  مركز  مدير  �ل�شويدي  �شامل  و�أ���ش��اد 
وز�رة �لد�خلية، ودعمها لرب�مج �ملركز وم�شاندة �خلدمات �لإن�شانية �لتي 

ي�شطلع بها على �شاحته �ملحلية.
�لتي تعزز  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  �لأح��م��ر تثمن عاليا مثل  �لهالل  �إن هيئة  وق��ال 
�ملجتمع  وقطاعات  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات  �ل����وز�ر�ت  م��ع  �ل�شر�كة  جم��الت 
مظلته  وتو�شيع  �لإن�شاين  للعمل  �إ�شافية  مكت�شبات  وحتقق  كافة،  �ملحلي 
وترقية بر�جمه.. موؤكد� �أن �ملبادرة تو�شح بجالء �هتمام �لوز�رة بجو�نب 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية، وحر�شها على تعزيز �جلهود �ملبذولة يف �لدولة يف هذ� 

�ل�شدد.

امل�سرف املركزي ي�سدر م�سكوكات تذكارية احتفاء بالت�سغيل 
التجاري لأوىل حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن م�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي عن �إ�شد�ر م�شكوكات 
بر�كة  حمطات  لأوىل  �لتجاري  بالت�شغيل  �حتفاًء  تذكارية  ف�شية 
للطاقة �لنووية �ل�شلمية. وي�شعى �مل�شرف �ملركزي من خالل �إ�شد�ر 
هذه �مل�شكوكات �لتذكارية �إىل ت�شليط �ل�شوء على �لإجناز �لتاريخي 
�خلا�س للمحطة �لأوىل يف بر�كة و�لتي �أ�شبحت �أكرب م�شدر منفرد 
�لتي  ب��ر�ك��ة،  حم��ط��ات  �شت�شهم  حيث  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  يف  للكهرباء 
تديرها كفاء�ت �إمار�تية متخ�ش�شة وموؤهلة �إىل جانب خرب�ت عاملية، 
يف حتقيق �لروؤية �لوطنية للدولة �لر�مية �إىل �حلفاظ على ��شتد�مة 

طاقة  �إن��ت��اج  خ��الل  من  �ل�شاملة  �لتنمية  وتعزيز  �لقت�شادي  �لنمو 
كهربائية خالية من �لنبعاثات �لكربونية على مد�ر �ل�شاعة.

و�شيطرح �مل�شرف �ملركزي 500 م�شكوكة من �لف�شة، زنة كٍل منها 
40 غر�ماً، ويت�شمن �لوجه �لأمامي للم�شكوكة ر�شماً للمحطة �لأوىل 
يف بر�كة مع كتابة ��شم حمطات بر�كة باللغتن �لعربية و�لإجنليزية. 
�أما �لوجه �خللفي للم�شكوكة، فيت�شمن �شعار دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و��شم �مل�شرف �ملركزي باللغتن �لعربية و�لإجنليزية. و�شيتم 
ت�شليم كافة �مل�شكوكات �إىل موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية، �جلهة 
�ملالكة و�ملطورة للمحطات. ولن تكون �مل�شكوكات متاحة للبيع يف �ملقر 

�لرئي�شي للم�شرف �ملركزي وفروعه.

حمدان بن حممد ي�سدر قرارا ب�ساأن تنظيم التعليم املهني يف دبي

تلبية احتياجات �سوق العمل من الكوادر الفنية املتخ�س�سة وا�ستقطاب ال�ستثمارات يف جمال التعليم امِلَهني وت�سجيع اأفراد املجتمع على اللتحاق به
التعليمية  املن�ساآت  يف  درا�ستهم  ال�ستكمال  املَِهني  التعليم  خريجي  اأمام  الفر�سة  • اإتاحة 

مكتوم بن حممد يرتاأ�س اجتماع جلنة امليزانية العامة

جمل�س ال�سارقة للتعليم يطلق برناجما لكت�ساف املواهب الطابية

•• دبي -وام:

�لأطر  وحتديث  دب��ي  يف  �لتعليم  لقطاع  �مل�شتمرة  �لتطوير  جهود  �شياق  يف 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أ���ش��در  �لتعليمية،  للعملية  �ملنظمة  �لت�شريعية 
�لتنفيذي لإمارة  �ملجل�س  �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س  ر��شد  حممد بن 
�ملَِهني يف  �لتعليم  تنظيم  ب�شاأن   2021 ل�شنة   30 رقم  �ملجل�س  ق��ر�ر  دب��ي، 
دبي، بهدف �شمان جودة خمرجاته، و�إعد�د �لكو�در �لفنية �ملاهرة و�ملوؤهلة 
نظرياً وعملياً لتلبية �حتياجات �شوق �لعمل من �لكو�در �لفنية �ملتخ�ش�شة 
يف �لقطاعن �لعام و�خلا�س، ومبا يدعم خطط �لتنمية �مل�شتد�مة، عالوة 
على ��شتقطاب �ل�شتثمار�ت يف جمال �لتعليم �ملَِهني، وت�شجيع �أفر�د �ملجتمع 
على �للتحاق بالتعليم �ملهني، و�إتاحة �لفر�شة �أمام خريجي �لتعليم �ملَِهني 

ل�شتكمال در��شتهم يف �ملن�شاآت �لتعليمية �ملختلفة.
�شة، تهدف  ف �لقر�ر �لتعليم �ملهني على �أنه منظومة تعليمية ُمتخ�شِّ وعرَّ
�إىل �إك�شاب �لأفر�د معارف ومهار�ت مهنية وفنية ُمعّينة، �أو تطوير قدر�تهم 

�لتقنّية و�لفنية ملز�ولة مهنة �أو حرفة �أو وظيفة حُمّددة.

اخت�سا�سات الهيئة.
ووفقاً للقر�ر تتوىل هيئة �ملعرفة و�لتنِمية �لب�شرّية يف دبي مهمة �لإ�شر�ف 
ذلك:  �شبيل  يف  �شالحياتها  م��ن  وي��ك��ون  �لإم����ارة،  يف  �ملِ��َه��ن��ي  �لتعليم  على 
�إقر�ر �ل�شيا�شات �لالزمة لتح�شن جودة �لتعليم �ملَِهني يف �لإم��ارة، ورفعها 
�لالزمة  �لإ�شرت�تيجية  و�عتماد �خلطط  ة لعتمادها،  �ملُخت�شّ �إىل �جلهات 
وت�شنيفها  �ملَِهنّية  �ملُ��وؤّه��الت  وتطوير  وت�شميم  �ل�شيا�شات،  ه��ذه  لتنفيذ 
وحتديد م�شتوياتها، وفقاً لل�شو�بط و�ملعايري �ملعتمدة دولياً ولدى �لهيئة، 
يف  �لعمل  �شوق  و�حتياجات  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  خطط  تنفيذ  ُيلّبي  ومب��ا 

�لقطاعن �لعام و�خلا�س من �لكو�در �لفنية �ملاِهرة و�ملوؤهلة.
�مل�شاقات  �شل�شلة  يف  و�ملتمثلة  �ملَِهنّية  �ملوؤهالت  باعتماد  �لهيئة  تخت�س  كما 
لها عدد  و�لتي  و�لعملية مب�شتويات خمتلفة،  و�لتطبيقية  �لنظرية  و�مل��و�د 
مبا  خمتلفة  تعلُّم  �أ�شاليب  با�شتخد�م  تنفيذها  يتم  �ملعتمدة،  �ل�شاعات  من 
فيها �لتعلُّم عن ُبعد و�لتعلُّم �لّذكي، و�لتي يتم تطويرها من �جلهات �لعامة 
�ملُوؤّهالت  م��ن  �مل�شتهدفة  �لعمرية  �لفئات  وحت��دي��د  �لإم����ارة،  يف  ��ة  و�خل��ا���شّ
�ملَِهنّية وبر�مج �لّتلمذة �ملَِهنّية، وو�شع �ل�شو�بط و�ملعايري �لالزمة ل�شمان 
جودة هذه �ملوؤهالت �ملهنية وتطويرها ب�شكٍل م�شتمر، مبا يف ذلك �ملوؤهالت 
�لتي ُتقّدم عن ُبعد، و�لتن�شيق مع �ملن�شاآت �لتعليمية د�خل �لإمارة وخارجها، 
ب�شاأن قبول �ل�شهاد�ت �ملهنية �مل�شمولة باأحكام هذ� �لقر�ر، و�إ�شد�ر �ملو�فقة 
�ملهنية  �لأن�شطة  من  �أي  مبز�ولة  يرغب  �ل��ذي  �لت�شريح  لطالب  �ملبدئية 
وتنفيذ  وتطوير  ت�شميم  يف  و�ملتمثلة  �لقر�ر،  هذ�  �أحكام  مبوجب  �ملنظمة 
�ملوؤهالت �ملهنية و�إج��ر�ء �لختبار�ت �لالزمة للح�شول على هذه �ملوؤهالت 
ذ�ت  �لأن�شطة  من  وغريها  �ملهنية  �لتلمذة  بر�مج  وتنفيذ  جودتها  و�شمان 
عليها  �ملن�شو�س  و�ل�شو�بط  لل�شروط  وفقاً  وذلك  �ملهني،  بالتعليم  �ل�شلة 
يف هذ� �لقر�ر وما هو معتمد لدى هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية يف هذ� 

�ل�شاأن، وبح�شب نوع �لت�شريح �ملطلوب.
وت�شمل �خت�شا�شات هيئة �ملعرفة و�لتنِمية �لب�شرية يف دبي، �إ�شد�ر �لت�شريح 
و�لإج�����ر�ء�ت  ل��ل�����ش��روط  وف��ق��اً  �مل��ط��ل��وب،  �لت�شريح  ن���وع  وجت��دي��ده بح�شب 

ادرة مُبوجِبه،  و�لأِدّلة �لفنية �ملن�شو�س عليها يف هذ� �لقر�ر و�لقر�ر�ت �ل�شّ
وُمعادلة �ملُوؤهالت �ملَِهنّية �ملمنوحة خارج �لإمارة، وو�شع �ل�شروط و�ملعايري 
و�لإجر�ء�ت �خلا�شة باإ�شد�ر �ل�ّشار�ت، وهي عبارة عن دللة �إلكرتونية على 
�شكل ر�شم �أو عالمة �أو رمز �أو �شورة �أو غري ذلك من �لأ�شكال �لإلكرتونية، 
ُت�شِدرها موؤ�ش�شة �لتعليم �ملَِهني �أو �جِلهة �ملاِنحة للطالب عند منحه �ل�شهادة 
�ملَِهنّية �أو �جتيازه لبع�س �لرب�مج �ملَِهنّية �لتي ل يحتاج �جتيازها �حُل�شول 
على �ل�ّشهادة �ملَِهنّية، وتقييم �ملُ�شّرح لهم وفقاً للمعايري و�ملوؤ�شر�ت �ملعتمدة 

لديها يف هذ� �ل�شاأن، ون�شرها بالطريقة �لتي تر�ها منا�شبة.
�ملطلوبة  و�لإد�ري����ة  �لفنية  �ل��ك��و�در  حتديد  للقر�ر،  وف��ق��اً  �لهيئة،  وت��ت��وىل 
ملُز�ولة كل ن�شاط من �لأن�شطة �ملَِهنّية، و�إ�شد�ر �لت�شاريح �أو �ملو�فقات على 
�لتعليمية  �لإعالنات  ن�شر  على  لهم  للُم�شّرح  �ملو�فقات  و�إ�شد�ر  تعيينهم، 
�لت�شويقية، و�لتن�شيق يف هذ� �ل�شاأن مع �جلهات �ملعنية، و�لرقابة و�لتفتي�س 
و�لقر�ر�ت  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  ب��اأح��ك��ام  �لتز�مهم  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  لهم،  �ملُ�����ش��ّرح  على 
�ل�شادرة مبوجبه، كما تتوىل �لهيئة �لتن�شيق مع �لقطاعن �لعام و�خلا�س 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�إمارة دبي، لتحديد �لوظائف و�ملَِهن �لتي 
�ملَِهنّية  �ملُ��وؤّه��الت  على  �حلا�شلن  �لأ�شخا�س  قبل  من  مز�ولتها  ي�شرتط 

�ملنا�شبة ل�شغل هذه �لوظائف و�ملَِهن.
ومبوجب �لقر�ر، ُيحظر على �أي �شخ�س طبيعي �أو �عتباري ُمز�ولة �أي من 
هيئة  من  �لت�شريح  على  �حُل�شول  بعد  �إل  دب��ي  �إم��ارة  يف  �ملَِهنّية  �لأن�شطة 
لل�شروط  وفقاً  �لت�شريح  �إ���ش��د�ر  ويتم  دب��ي،  يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
�ل�شادرة مُبوجبه،  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لقر�ر  عليها يف هذ�  �ملن�شو�س  و�لإج���ر�ء�ت 

ومبا يتنا�شب مع �لن�شاط �ملَِهني �ملطلوب ُمز�ولِته.
وحدد �لقر�ر �شروط �إ�شد�ر �ملو�فقة �ملبدئية قبل ��شتكمال �إجر�ء�ت �إ�شد�ر 
�لت�شريح �لذي ُي�شمح مبوجبه ملوؤ�ش�شة �لتعليم �ملَِهني �أو للجهة �ملاِنحة �لتي 
�إج��ر�ء �لختبار�ت �لالزمة  �أو  �ملَِهني  �ملوؤهل  ُت��ز�ول ن�شاط ت�شميم وتطوير 
تنفيذ  ج��ودة  �شمان  �أو  �ملَِهنّية  �ل�شهادة  منح  �أو  �ملوؤهل  ه��ذ�  على  للح�شول 
�أو ل�شاحب �لعمل، بح�شب �لأحو�ل،  �أو جلهة �شمان �جلودة  �ملَِهني،  �ملوؤهل 
مُبز�ولة �أي من �لأن�شطة �ملَِهنّية. كما حدد مدة �شالحية �ملو�فقة �ملبدئية، 
وم��دة هذ�  �ملهنية  �لأن�شطة  �أن��و�ع  ن��وع من  لكل  �لت�شريح  �إ���ش��د�ر  و�شروط 

�لت�شريح.

التزامات موؤ�س�سة التعليم املَِهني.
�للتز�مات،  من  بعدد  �ملَِهني  �لتعليم  موؤ�ش�شة  تلتزم  �أن  على  �لقر�ر  ون�ّس 
�أح��ك��ام ه��ذ� �لقر�ر  �ل�����ّش��اري��ة يف �لإم�����ارة، مب��ا يف ذل��ك  �لت�شريعات  وم��ن��ه��ا: 
�ملعرفة  هيئة  ُت�����ش��ِدره��ا  �ل��ت��ي  و�لتعليمات  مب��وج��ب��ه  �ل�����ش��ادرة  و�ل���ق���ر�ر�ت 
لها  �ملُ�شّرح  �ملَِهني  بالن�شاط  �لعالقة  ذ�ت  �ل�شوؤون  يف  �لب�شرية  و�لتنِمية 
�ملَِهنّية  �مل��وؤه��الت  ��ادر لها، مب��ا يف ذل��ك  �ل�����شّ مُب��ز�ول��ِت��ه، و���ُش��روط �لت�شريح 
�ملُحّددة لها بالت�شريح، و�شمان جْودة �لتعليم �ملَِهني، وفقاً ملا هو معتمد لدى 
�لهيئة يف هذ� �ل�شاأن، وتوفري �لو�شائل و�لأدو�ت و�لتجهيز�ت �لالزمة ملز�ولة 
�لن�شاط �ملَِهني مبا يف ذلك �لو�شائل و�لأدو�ت و�لتجهيز�ت �لتي تتنا�شب مع 

�حتياجات �لطلبة من ذوي �لإعاقة �ملُ�شّجلن لديها.
ب�شكل  �لفنية  �ل��ك��و�در  وتطوير  بتاأهيل  �ملهني  �لتعليم  موؤ�ش�شة  تلتزم  كما 
م�شموحاً  يُكن  مل  ما  مقرها،  خ��ارج  �ملَِهني  �لن�شاط  ُمز�ولة  وع��دم  م�شتمر، 

بذلك  مو�فقة  لها  ت�شُدر  �أن  �أو  لها  ادر  �ل�شّ �لت�شريح  مبوجب  بذلك  لها 
من �لهيئة وفقاً لل�شروط و�لإج��ر�ء�ت �ملعتمدة لديها يف هذ� �ل�شاأن، وعدم 
��شتخد�م مقر موؤ�ّش�شة �لتعليم �ملَِهني لغري �لغر�س �ملُ�شّرح به، وعدم تعديل 
�أي نوع من �أنو�ع �ملُوؤّهالت �ملَِهنّية �ملعتمد لها تقدميها، �إل بعد �حل�شول على 
�ل�ّشار�ت  �أو  �ملَِهنّية  �ل�شهاد�ت  ذلك، وعدم منح  �مل�شبقة على  �لهيئة  مو�فقة 
�ملعلومات  وت��ق��دمي  ملنِحها،  �ملعتمدة  �ملتطلبات  ��شتكمال  بعد  �إل  للطلبة 
�لقيام  عند  ِقبلها،  من  وللُمخّولن  ن  �ملُخت�شّ وملوظفيها  للهيئة  و�لبيانات 
باأعمال �لرقابة و�لتفتي�س و�لتقييم على موؤ�ش�شة �لتعليم �ملَِهني ومر�ِفقها، 
وخالل �ملو�عيد �ملُحّددة من قبل �لهيئة. وت�شمل �لتز�مات موؤ�ش�شة �لتعليم 
وقيم  �لعامة  و�لآد�ب  �ل��ع��ام  �لنظام  على  �ملحافظة  ���ش��رورة  ك��ذل��ك،  �ملهني 
�إثارة  �أو  �ل�شيا�شة  �لتدخل يف  �أو  ل��الأدي��ان،  �لإ���ش��اءة  �ل��دول��ة، وع��دم  وتقاليد 
�لنز�عات �لطائفية �أو �لعن�شرية �أو �لعرقية، وعدم قبول �لِهبات �أو �لتربعات 
من �أي جهة د�خل �إمارة دبي �أو خارجها �إل بعد �حُل�شول على ُمو�فقة �لهيئة 
و�جلهات �حلكومية �ملعنية �ملُ�شبقة على ذلك، �إ�شافة �إىل �شمان رعاية حقوق 
ادر لها  �لطلبة و�ملحافظة عليها. وحدد �لقر�ر �لتز�مات �جلهة �ملاِنحة �ل�شّ
�لت�شريح، و�لتز�مات جهة �شمان �جلودة، وكذلك �لتز�مات �شاحب �لعمل، 
وتعترب �ل�شهاد�ت �ملَِهنّية �لتي ُت�شاِدق عليها هيئة �ملعرفة و�لتنِمية �لب�شرية 
وجه  وعلى  لها،  �شة  �ملُخ�شّ �لأغ��ر����س  جلميع  �لإم���ارة  يف  مقبولة  دب��ي،  يف 
�خل�شو�س لأغر��س �لتوظيف �أو ��شتكمال �لدر��شة �أو لغايات ُمز�ولة �أي من 
�ل�شارية  للت�شريعات  للهيئة وفقاً  �لإم��ارة. ويجوز  �لقت�شادية يف  �لأن�شطة 
و�ل�شالحيات  �ملهام  من  ب��اأي  �لقيام  خا�شة  �أو  عامة  جهة  �أي  �إىل  تعهد  �أن 
�إبر�مه معها يف  �ملنوطة بها مُبقت�شى هذ� �لقر�ر، وذلك مبوجب عقد يتم 
�أحكام  و�أي  طرفيه  و�لتز�مات  وحقوق  مدته  مُبقت�شاه  حُت��ّدد  �ل�شاأن،  ه��ذ� 

�أخرى ذ�ت عالقة.

التظلم وتوفيق االأو�ساع ووفقًا للقرار.
يجوز لكل ذي م�شلحة، �لتظلُّم خّطياً �إىل مدير عام هيئة �ملعرفة و�لتنمية 
�لب�شرية من �لقر�ر�ت �أو �لإجر�ء�ت �أو �جلز�ء�ت �أو �لتد�بري �ملُّتخذة بحقه 
تقدمي  يتم  �أن  على  مُبقت�شاه،  ��ادرة  �ل�����شّ و�ل��ق��ر�ر�ت  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  مبوجب 
�لتظلم خالل ثالثن يوماً من تاريخ �إخطاره بالقر�ر �أو �لإجر�ء �أو �جلز�ء 
�أو �لتدبري �ملُتظّلم منه، ويتم �لبت يف هذ� �لتظلُّم خالل ثالثن يوماً من 
و�لتنِمية  �ملعرفة  هيئة  ع��ام  مدير  لها  ُي�شكِّ جلنة  قبل  م��ن  تقدميه  ت��اري��خ 
ادر عن هذه �للجنة نهائياً. �لب�شرية يف دبي لهذه �لغاية، ويكون �لقر�ر �ل�شّ

بتنفيذ  وقيامها  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أه����د�ف  حتقيق  م��ن  �لهيئة  متكن  ول��غ��اي��ات 
مُبقت�شاه،  ادرة  �ل�شّ و�لقر�ر�ت  �أحكامه  مبوجب  بها  �ملُنوطة  �لخت�شا�شات 
تتعاون �جلهات �حلكومية كل يف حدود �خت�شا�شه مع هيئة �ملعرفة و�لتنمية 
�لب�شرية وتقدم �لعون و�مل�شاعدة للهيئة متى ُطِلب منها ذلك، وعلى كل من 
ُيز�ول �لن�شاط �ملَِهني يف �إمارة دبي وقت �لعمل بهذ� �لقر�ر توفيق �أو�شاعه 
ملُدير  ويجوز  ب��ه،  �لعمل  تاريخ  و�ح��دة من  �شنة  خ��الل  و�أحكامه،  يتفق  مبا 
عام هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية متديد هذه �ملُهلة ملرة و�حدة فقط يف 

�لأحو�ل �لتي ت�شتدعي ذلك.
�آخ��ر �إىل �مل��دى �ل��ذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ�  وُيلغى �أي ن�س يف �أي ق��ر�ر 

�لقر�ر، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

•• دبي -وام:

بن  ب��ن حم��م��د  م��ك��ت��وم  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���س 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية، �أم�س، �لجتماع 
بح�شور  �ل��ع��ام��ة،  �مليز�نية  للجنة  �ل���دوري 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، 
ومعايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير 
بن  �ل���وزر�ء، ومعايل حممد  �شوؤون جمل�س 
هادي �حل�شيني وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية، 
وم���ع���ايل خ���ال���د حم��م��د ب��ال��ع��م��ى حمافظ 
م�شرف �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي، 

وذلك يف مقر "�إك�شبو 2020 دبي".
م�شروع  �لج��ت��م��اع  خ��الل  �للجنة  وناق�شت 
�ل�شنو�ت  ل���دورة  ل��الحت��اد  �لعامة  �مليز�نية 
�شوء  يف  وذل�������ك   ،  2026  -  2022
�مل�����ش��ت��ج��د�ت و�لإج��������ر�ء�ت �ل��ت��ي ق��ام��ت بها 
وز�رة �ملالية لإعد�د م�شروع �مليز�نية �لعامة 
�خلم�س  لل�شنو�ت  �مليز�نية  ل��دورة  لالحتاد 

�ملقبلة.

�لنقدية  �لتدفقات  �للجنة  ��شتعر�شت  كما 
لالحتاد  �لعامة  �مليز�نية  مل�شروع  �ملتوقعة 
و�ل�������دورة  2022م  ل���ع���ام  �مل���ال���ي���ة  ل��ل�����ش��ن��ة 
 -  2022 ل��ل�����ش��ن��و�ت  �ل���ق���ادم���ة  �خل��م�����ش��ي��ة 
�إىل تقدير�ت وتوقعات  بال�شتناد   ،  2026
وم�شروفاتها  لإير�د�تها  �لحتادية  �جلهات 
�لإنفاق  �أول���وي���ات  ع��ل��ى  وب��ن��اء  �مل�شتقبلية، 

�لعام على �لرب�مج �لتنموية.
وب���ن���اًء ع��ل��ى خم���رج���ات �لج���ت���م���اع، وجهت 
��شتكمال  على  بالعمل  �ملالية  وز�رة  �للجنة 
ميز�نية  م�شروع  لرفع  �لالزمة  �لإج���ر�ء�ت 
تقدير�ت  و���ش��ع  م��ع   2022 �ملالية  �ل�شنة 
لة مل�شروع دورة �مليز�نية �لعامة لالحتاد  مف�شّ
�آخذة يف �عتبارها  �ملقبلة،  لل�شنو�ت �خلم�س 

�لرب�مج و�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �ملعتمدة، 
و�لر�مية مبجملها �إىل دعم حتقيق �مل�شاريع 
للخم�شن  بال�شتعد�د  �ملرتبطة  و�خلطط 
عاماً �ملقبلة. و��شتعر�س �لجتماع جمموعة 
�ملايل  �مل��وق��ف  مقدمتها،  يف  �مل��و����ش��ي��ع  م��ن 
 2021 �ملالية  لل�شنة  �لحت��ادي��ة  للحكومة 
�لفعلية  و�مل�شروفات  �لإي����ر�د�ت  �شوء  على 

للجهات �لحتادية خالل �لربع �لثالث من 
��شتعر��س  مت  كما  �جل��اري��ة،  �ملالية  �ل�شنة 
م���و����ش���وع �لإي����������ر�د�ت و�ل���ت���ي �أ�����ش����ارت �إىل 
�أن�شطة  و�نتعا�س  �لوطني  �لقت�شاد  تعايف 
دولة  يف  �لتنموية  �لقت�شادية  �لقطاعات 
�لإمار�ت من �لتاأثري�ت �لناجمة عن جائحة 

كوفيد19-.

•• ال�سارقة -وام:

للتعليم  �ل�������ش���ارق���ة  جم��ل�����س  �أط����ل����ق 
�ملو�هب �لطالبية  برناجما لكت�شاف 
عن  للك�شف  �شيا�شاته  �إط��ار  يف  وذل��ك 
ه����ذه �مل���و�ه���ب وت��ن��م��ي��ت��ه��ا م���ن خالل 
�إد�رة  يف  �مل��وه��وب��ن  رع��اي��ة  ق�شم  قيام 
بطرح  باملجل�س  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل��رع��اي��ة 
روؤية جديدة لتطوير و�شقل مو�هب 
وقدر�ت �لطلبة يف خمتلف �ملجالت .

وك�����ش��ف ق�����ش��م رع���اي���ة �مل���وه���ب���ن عن 
�لدر��شي  �لعام  خ��الل  جهوده  تكثيف 

�لعمل  خالل  من   2022  -  2021
للتعليم  �ل�شارقة  جمل�س  �شركاء  مع 
يف �ك��ت�����ش��اف �ل��ط��ل��ب��ة �مل��وه��وب��ن من 
�ل�����ش��ف �ل���ر�ب���ع ح��ت��ى �ل��ث��اين ع�شر و 
تطوير  و  تنمية  و  م��و�ه��ب��ه��م  رع��اي��ة 
م��ه��ار�ت��ه��م م���ن خ����الل �إ���ش��ر�ك��ه��م يف 
�لتدريبية  �حل��ق��ائ��ب  م��ن  جم��م��وع��ة 
�ملبتكرة و�مل�شممة خ�شي�شا لتتنا�شب 
وميولهم  و�أعمارهم  �هتماماتهم  مع 
�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م وط����رح بر�مج  وت��ل��ب��ي��ة 

وم�شابقات وم�شاقات متخ�ش�شة.
�مل���ب���ادرة ع����دد� م���ن �لرب�مج  وت��ت��خ��ذ 

و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي حت��ق��ق �أه����د�ف����ه يف 
طرح 4 م�شار�ت تت�شمن م�شار �لبيئة 
بتطوير  ي��ع��ن��ى  و�ل������ذي  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�لزر�عة  جم����ال  يف  �ل��ط��ل��ب��ة  م���ع���ارف 
و�ل�����رثوة �حل��ي��و�ن��ي��ة وم�����ش��ار �لفلك 
و�لف�شاء و�ملخ�ش�س لدر��شة وحتليل 
�ل�شماوية  �لفلكية و�لأجر�م  �لظو�هر 
�لروبوت  �ل�شطناعي  �لذكاء  وم�شار 
تركيب  م��ه��ارة  بتطوير  يعنى  و�ل���ذي 
وبرجمتها  �مل���ت���ح���رك���ة  �ل����روب����وت����ات 
�ل�شطناعي  �ل���ذك���اء  م�����ش��ار  و�أخ�����ري� 
ب��اي��ث��ون و�مل��خ�����ش�����س ل��ت��ط��وي��ر مهارة 

و�شناعة  ب��اي��ث��ون  يف  �ل��ربجم��ة  كتابة 
�شعادة  و�أك����د  �إل��ك��رتون��ي��ة.  تطبيقات 
رئي�س  �لكعبي  م�شبح  �شعيد  �لدكتور 
�ملجل�س  �أن  للتعليم  �ل�شارقة  جمل�س 
�مليد�ن  دوره مع  ر�شوخ  و�نطالقا من 
�لطالبية  �ملو�هب  تنمية  �لرتبوي يف 
متقدمة  ب��ر�م��ج  �شمن  و�إح��ت�����ش��ان��ه��ا 
يقدم هذه �ملبادرة �لتي تعزز من تلك 
�لتوجهات وتعمل على �كت�شاف �أف�شل 
�ملو�هب �لطالبية و�إ�شر�كها يف بر�مج 
ليكونو�  �إب��د�ع��ات��ه��ا  ل��ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
مكت�شبات  ل���دع���م  ج���اه���زي���ة  م�����ش��در 

رعاية  ق�����ش��م  �أن  و�أو�����ش����ح  �ل����وط����ن. 
و�لأن�شطة  �لرعاية  ب���اإد�رة  �ملوهوبن 
ي��ط��رح ب��رن��ام��ج �مل��وه��ب��ة �ع��ت��م��اد� على 
ت��ك��وي��ن��ات ع��ل��م��ي��ة وم�����ش��اق��ات توظف 
قدر�ت �لطلبة للو�شول �إىل خمرجات 
�لربنامج  �أن  �إىل  ..م�����ش��ري�  ن��وع��ي��ة 
تنمية  على  جممله  يف  يعمل  �جلديد 
�ملوهوبن  �لطلبة  م��ه��ار�ت  وت��ط��وي��ر 
ومنهجية  علمية  ب��ر�م��ج  خ���الل  م��ن 
�ملوهوبن  �لطلبة  و�إك�����ش��اب  �إب��د�ع��ي��ة 
و�لتفكري  �ل����ذ�ت����ي  �ل��ت��ع��ل��م  م����ه����ار�ت 
�إىل  �مل�شكالت و�شول  �لإب��د�ع��ي وحل 

�ملوهوبن من  �لطلبة  م��ه��ار�ت  �إث���ر�ء 
خ��الل �لأن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات وور�س 

�لعمل �لتدريبية.

الزهرة مهمة الف�ساء الثانية لاإمارات .. طموح ل�سقف له 
�أخ����رى ر����ش��خ��ة يف ع���امل �لف�شاء  م��ن ج��دي��د ت�شع �لإم������ار�ت ق��دم��ا 
باإعالنها عن مهمة جديدة ل�شتك�شاف كوكب �لزهرة، لتثبت �أن مهمة 
له  �لبد�ية لطريق خططت  �ملريخ مل تكن �شوى  �لأم��ل ل�شرب كوكب 
�شهال  لي�س  �لطريق  �أن  �لعتبار  و��شعة يف  �لكبار  �شمن  لتكون  بتاأن 
ولكن كما قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" )ل�شنا �أقل 

من غرينا(.
�نتهى  مما  �لبدء  على  �لف�شاء  جمال  يف  �لدولة  ��شرت�تيجية  ت�شتند 
بالعلوم  وت�شليحهم  �لب�شر  يف  �ل�شتثمار  �ملقدمة  ويف  �لآخ���رون  �إليه 
�حلديثة و�لتاأ�شي�س لقاعدة وطنية وعربية يف علوم �لف�شاء كما فعل 

�لأ�شالف.
ومع ذلك فاملهمة �جلديدة "�ختبار جديد لقدر�ت �ل�شباب �لإمار�تي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��ال  كما  �لف�شاء" ..  يف  ز�ي��د  طموح  لتحقيق 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة .
�ملهمة لي�شت �شهلة بالتاأكيد بل تعد حتديا ولكن هذ� ما �عتادت عليه 
مت  فقد  �ل�شبب  ول��ه��ذ�   .. ف��ر���س  �إىل  �لتحديات  حت��ول  �أن  �لإم����ار�ت 
�ل�شتثمار يف م�شاريع لتخريج علماء و رو�د ف�شاء وبناء مركبات ف�شاء 
و�لبحثية  �لأكادميية  وموؤ�ش�شاتنا  �ملو�طنة  ومو�هبنا  كو�درنا  باأيدي 
�لتي حققت �إجن��از�ت نوعية يف قطاع �لف�شاء ق��ادرة على تويل مهمة 

�مل�شروع �لف�شائي �جلديد.
على  ع��امل��ي��اً  �ل��ر�ب��ع  �ل��ه��ب��وط  �شتنفذ  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لف�شائية  فاملركبة 
و�لتحدي  كبري  فالطموح  ولهذ�   .. �ل�شم�شية  جمموعتنا  يف  كويكب 
�أكرب تظهره �ملقارنة بن �مل�شافة �لتي �شتقطعها �ملركبة �لف�شائية يف 
 3.6 رحلتها وتلك �لتي قطعها م�شبار �لأمل .. فامل�شافة تقدر بنحو 
مليار كيلومرت تعادل 7 �أ�شعاف �لرحلة �لتي قطعها "م�شبار �لأمل" 
للو�شول للكوكب �لأحمر. �ملوعد هو 2028 لتكون �ملركبة �لف�شائية 
�لإمار�تية جاهزة ملهمتها .. �شتقرتب من �ل�شم�س بنحو 109 مالين 
ي�شتهدفه  مالذي  �لفلك.  بلغة  للغاية  قريبة  م�شافة  وه��ي  كيلومرت 
�ملقدرة  �ملهمة  �شنو�ت هي  ؟ خالل خم�س  �لإم��ار�ت��ي �جلديد  �مل�شروع 
د�خل  كويكبات  جمموعة  ��شتك�شاف  على  �ل��رتك��ي��ز  �شيتم  للمركبة 
�ملجموعة �ل�شم�شية مل ت�شل �إليها �أية مهمة ف�شائية من قبل ودر��شة 
�لكويكبات  عن  مرة  لأول  دقيقة  علمية  بيانات  وجمع  �لزهرة  كوكب 

�شمن �ملجموعة �ل�شم�شية.
عاملية  كوجهة  �لدولة  ري��ادة  تر�شخ  للف�شاء  �لثانية  �لإمار�تية  �ملهمة 
تاأ�شي�س  �شك  بال  و�شتدعم  و�ل�شتثمار�ت  و�لكفاء�ت  للعقول  جاذبة 
�شركات وطنية يف قطاع �لف�شاء و�لأهم تاأهيل جيل جديد من �لعلماء 
ت�شجيل  ملجرد  لي�شت  مهمة  ه��ي  بثمن.  لي��ق��در  للخرب�ت  ت��ر�ك��م  م��ع 
��شم �لدولة بن �لكبار بل �أي�شا لتعظيم مد�خيل �ل�شتثمار و�لبحث 
يتنا�شب  مب��ا  �ل�شندوق  خ��ارج  و�لتفكري  ج��دي��دة  نوعية  جم��الت  ع��ن 

و��شرت�تيجية �خلم�شن.
�أول هبوط عربي على كويكب يبعد عن كوكب �لأر�س  �شتكون �ملهمة 
560 مليون كيلومرت لتعيد �لإمار�ت جمد �لأ�شالف �لعرب و�مل�شلمن 

حيث �أن ثلث �أ�شماء جنوم �ل�شماء عربية.
و�شتكون �لإمار�ت بذلك ر�بع دولة يف �لعامل ت�شل للزهرة و�خلام�شة 
ور�ئها  من  تقف  �لأخ���رى  تلو  جناحات  �لأح��م��ر.  للكوكب  ت�شل  �لتي 
قيادة ر�شيدة �آمنت ووثقت باأن �ل�شتثمار يف �لإن�شان يبقى �أثره لأجيال 
وعقود. ورغم �أن �لطريق ماز�ل يف بد�يته �إل �إن �إميان �لقيادة �لر�شيدة 
يف �أبنائها لحدود له كما قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم )فطموحات �شبابنا لي�س لها �شقف .. ول�شنا �أقل من غرينا(.
دولة  منها  تنطلق  �لتي  �لر�شالة  هي  تلك  غرينا  من  �أق��ل  ل�شنا  نعم 
م�شروعها  طليعتها  ويف  �ل��ط��م��وح��ة  م�����ش��روع��ات��ه��ا  ك���ل  يف  �لإم�������ار�ت 

�لف�شائي.
بقلم: حممد جالل الري�سي 
مدير عام وكالة اأنباء االإمارات  

ن�سائية دبي ت�سيد بتخ�سي�س جناح خا�س 
للقطاعات الن�سائية باإك�سبو 2020

•• دبي-وام:

�لنه�شة  جلمعية  �لعام  �ملدير  �لفال�شي  فاطمة  �لدكتورة  �شعادة  �أ���ش��ادت 
 2020 باإك�شبو  �لن�شائية  للقطاعات  خا�س  جناح  بتخ�شي�س  �لن�شائية 
يحمل عنو�نا و�شعار� له �أثر من عمق فحو�ه "�آفاق جديدة" بهدف ت�شليط 
�ل�شوء على دور �ملر�أة �ل�شرت�تيجي و�ملحوري �لذي �أدته منذ فجر �لتاريخ 

وحتى �لوقت �حلا�شر و�مل�شاهمات �لتي قدمتها يف نهو�س �ملجتمعات.
وم�شاندة  دع��م��اً  للمر�أة  جناح  تخ�شي�س  ور�ء  ك��ان  ذل��ك  ك��ل  �أن  و�ع��ت��ربت 
وق��د مت جت�شيد هذ�  �ل��ع��امل  ن�شاء  �هتمام  لأن��ه��ا حم��ور  �لتمكن  ل��رب�م��ج 
�ملحور بعمق يف جناح �مل��ر�أة لتعك�س �إجن��از�ت �لتو�زن بن �جلن�شن كمبد�أ 
ر��شخ يف �لنهج �لإمار�تي وعر�س �ملبادر�ت �ملحلية و�لعاملية و�لتي تن�شجم 

مع �خلطط �مل�شتقبلة للدولة.
وقالت �لفال�شي �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أولت ومنذ فجر نه�شتها 
�ملباركة على يد ز�يد �خلري حكيم �لعرب "طيب �هلل ثر�ه" �هتماما خا�شا 
بتمكن �ملر�أة ومنحها حقوقها غري منقو�شة و على خطى �شموه رحمه �هلل 
�شارت �إمار�تنا �حلبيبة على نهجه بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  بن ر��شد 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "رعاه 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
وتر�شيخا  وتاأ�شيال  دعما  �لإم��ار�ت  �لأعلى لالحتاد حكام  �ملجل�س  �أع�شاء 

لر�شالة �ملر�أة.
�أن تخ�شي�س �جلناح �لن�شائي �إجناز يحقق �لعديد من �لإجناز�ت  و�أفادت 
للمر�أة ويوؤكد مدى �هتمام �إمار�تنا �لغالية بدور �ملر�أة �ملتعاظم يف �شل�شلة 
�ل�شتد�مة ل�شيما و�أن �إك�شبو 2020 يج�شد من�شة دولية غاية يف �لأهمية 
و�ختيار  �مل���ر�أة  تخ�س  �لتي  و�ملو�شوعات  و�مل��ب��ادر�ت  �لأط��روح��ات  ملناق�شة 
�ملناحي  ك��اف��ة  يف  لتمكينها  و�مل��ع��ززة  �ل��د�ع��م��ة  و�ل�شيا�شات  �لنظم  �أف�شل 
و�ملجالت على �مل�شتوين �لعربي و�لعاملي كما ينعك�س �إيجابيا مع �خلطط 

�مل�شتقبلية للدولة يف جمالت �لأ�شرة و�ملر�أة و�لطفولة و�لأمومة.
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العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/متجر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ليفار�
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2531139 

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيك�شلز 

للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2082417 

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنعيم 

لال�شت�شار�ت ومر�كز �لبحاث و�لتطوير
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2953998 

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ماجيك 

جولد لبيع معد�ت تنظيف وغ�شيل �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2491072 

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �يديل �شتار

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1056865 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة �حمد �شعيد عتيق �شامل �خلمريي ١٠٠% 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شامل جا�شم �حمد خمي�س �حلو�شني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
�نرجي  �ل�ش�����ادة/جاماتيك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للخدمات �لبرتوليه ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3750344 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة مايكل ناجي عزيز حنا يو�شف %49 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف يا�شمن جمدي �شحاته �شليمان �لع�شال

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
�لقر�شان  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:2712001 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �شر�ج �لدوله ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة على �شيف على �شامل �لقبي�شى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف على �شيف على �شامل �لقبي�شى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�للوؤلوؤة �لبي�شاء لتبديل 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لزيوت  رخ�شة رقم:1182098 

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة منى ح�شن عبد�هلل �حلامد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد فهيم خان نياز �حمد ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات / حذف �بر�هيم �حمد �بر�هيم �حلو�شنى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد نياز عبد�لوهاب

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

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �للورد �لأوتوماتيكية 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1260719 
تعديل �إ�شم جتاري من/م�شبغة �للورد �لأوتوماتيكية

LORD AUTOMATIC LAUNDRY
�إىل / ذ� �رمرز كافيه

  THE ARMERS CAFE
تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �ملثلجات - بالتجزئة  56١٠٠٠7

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة م�شروبات باردة و �شاخنة  563٠٠٠4
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا(  56١٠٠٠3

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتهيز �لفطائر و�ملعجنات  56٢١٠٠4
 تعديل ن�شاط / حذف غ�شيل �ملالب�س  96٠١٠٠٢

 تعديل ن�شاط / حذف كي �ملالب�س  96٠١٠٠١ 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
�بوظبي     - ليمتد  �نرتنا�شيونال  بار�س  �ل�ش�����ادة/�شندلر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1153125 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شندلر للم�شاعد و�ل�شالمل �ملتحركة

SCHINDLER FOR ELEVATORS AND ESCALATORS
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شندلربار�س �نرتنا�شيونال ليمتد -

تعديل مدير / حذف ر�ينري جيوفانى مويلريمو تاياو
تعديل وكيل خدمات / حذف �شيخه على �شيف �لزعابى

تعديل مدير / حذف هوجو ميجويل جونكالفي�س ر�مو�س
تعديل مدير / حذف جورج ميالد عبد�مللك جرج�س

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شندلر بار�س �نرتنا�شيونال ليمتد - �بوظبي
SCHINDLER PARS INTERNATIONAL LTD - ABU DHABI

�إىل / �شندلر للم�شاعد و�ل�شالمل �ملتحركة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م - فرع �أبو ظبي 2
SCHINDLER FOR ELEVATORS AND ESCALATORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH OF ABU  - DHABI 2

 تعديل ن�شاط / حذف ��شتري�د  46١٠٠٠8
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة �مل�شاعد و�ل�شالمل �ملتحركة وقطع غيارها - باجلملة  465993٢

 تعديل ن�شاط / حذف تركيب و�إ�شالح �مل�شاعد و�ل�شالمل �ملتحركة  43٢9١٠١
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مياريت�س فيوت�شر لال�شتثمار �لعقاري - �شركة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م   رخ�شة رقم:2781019 
تعديل مدير / �إ�شافة �شالح �شامل عمري �ل�شام�شى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ليو� لال�شتثمار �لقاب�شة
LIWA INVESTMENT HOLDING

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ي فاير كابيتال هولدجنز ليميتد
EFIRE CAPITAL HOLDINGS LIMITED

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ليو� لال�شتثمار �لقاب�شة
LIWA INVESTMENT HOLDING

تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �مياريت�س فيوت�شر لال�شتثمار �لعقاري - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
EMIRATES FUTURE INVESTMENT REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل / �مياريت�س فيوت�شر �نف�شتمنت ريال �شتيت كابيتال ماجنمينت ذ.م.م
EMIRATES FUTURE INVESTMENT REAL ESTATE CAPITAL  MANAGEMNT L.L.C

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

 - �ل�شعر  وق�س  �ل�شيد�ت  لتجميل  بي  �ي  يف  كاري  �لتجاري:يل  �ل�شم 
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

 G  - �شعيد  بن  طحنون  �ل�شيخ  بناية  وحدة   -  1 �ل�شركة:حمل  عنو�ن 
�لطابق C9 - �بوظبي جزيرة �لرمي - �لرمي �شم�س

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2367698 

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

2 - تعين �ل�شادة/�لقمة حما�شبون قانونيون ،  كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2021/9/29 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية 

غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150020158
  تاريخ �لتعديل:2021/10/6

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:جر�وند �شتور للتجارة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد 
ذ.م.م

عنو�ن �ل�شركة:تاجر �أبوظبي
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 3682150 

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

2 - تعين �ل�شادة/�لقمة حما�شبون قانونيون ،  كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2021/10/4 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية 

غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2122001552
  تاريخ �لتعديل:2021/10/6

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
�ل�شم �لتجاري:�شبيتال للتكنولوجيا ذ.م.م

عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �أبوظبي - �شارع �لكورني�س - غرب 5 - قطعة 18 - 
طابق 4 - مكتب 7 وحدة �شمو �ل�شيخ/حممد بن ز�يد �ل نهيان

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1671187 

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

  ، قانونيون  حما�شبون   - و�شركاه  �ل�شادة/�لهاملي  تعين   -  2
قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/3  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر 

تاريخ �لتعديل:2021/10/5    - بالرقم:2150020500 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/بليند  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جوي�س �آند كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2872720 

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/عنب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمو�د �لغذ�ئية �ملتنوعة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2816440 

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 

ويل فود كورنر
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2011564 

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فوفا للفنون
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2906733 

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
مطلع  �ل�ش�����ادة/مرطبات  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شم�س رخ�شة رقم:1045164 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة حمد�ن بدر عبد�هلل �حمد �حلمادي %5٠ 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف بدر عبد�هلل �حمد �بر�هيم �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
هارون  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �لملنيوم و�لزجاج
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1109865 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة كي�شور روى كالنكا هارنا روى ١٠٠% 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف كالنكا هرن روى باجر� لل

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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جمموعة الإمارات واإيكاو توقعان مذكرة تفاهم لتقدمي برامج تعليمية وتدريبية
•• دبي-وام:

وقعت �لد�ئرة �لأمنية يف جمموعة �لإم��ار�ت مذكرة تفاهم مع �ملنظمة 
خالل  من  �ل��ق��در�ت  بناء  يف  "�إيكاو" للتعاون  �مل��دين  للطري�ن  �لدولية 
توفري بر�مج دبلوم تقدمها �لد�ئرة �لأمنية بامل�شاركة مع جامعة "�إديث 

كو�ن" �ل�شرت�لية وحتظى باعرت�ف �لإيكاو.
لتت�شع  �لأر�شية  �ملناولة  دبلوم  بربنامج  �جلانبن  بن  �ل�شر�كة  وتبد�أ 
يح�شل  ح��ي��ث  �لإي���ك���او  م��ن  م��ع��ت��م��دة  �أخ����رى  ب��ر�م��ج  لت�شمل  م�شتقبال 
�ملناولة  دبلوم  برنامج  يكملون  �لذين  �لطري�ن  جمال  يف  �ملتخ�ش�شون 
بامل�شاركة  �لإم���ار�ت  جمموعة  يف  �لأمنية  �ل��د�ئ��رة  من  �ملقدم  �لأر�شية 
به  ومعرتف  جامعي  دبلوم  على  �لأ�شرت�لية  كو�ن"  "�إديث  جامعة  مع 
�شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �لتفاهم كل من  �لإي��ك��او. وقع مذكرة  من 

طري�ن  ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�س  للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل 
�أمن عام �ملنظمة �لدولية للطري�ن  �لإم��ار�ت و خو�ن كارلو�س �شالز�ر 
�مل��دين "�إيكاو" خ��الل �مل��وؤمت��ر �ل���دويل لأم��ن �ل��ط��ري�ن �مل��دين 2021 
�لأمنية  �لد�ئرة  �إن  �آل مكتوم  �شعيد  �أحمد بن  �ل�شيخ  بدبي. وقال �شمو 
تلبي  �لتي  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  بتوفري  ملتزمة  �لإم����ار�ت  جمموعة  يف 
�لدولية  �ملنظمة  مع  �جلديدة  �ل�شر�كة  و�شتوفر  �لدولية  �ملعايري  �أعلى 
للطري�ن �ملدين من�شة لرب�مج �لدبلوم تقيم وفقا لأطر �لعمل �ملعتمدة 
دولياً ما ي�شاعد على تعزيز �لقدر�ت يف �شناعة �لطري�ن يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�لطري�ن  ي �شناعة  م��ع م�شّ  : ���ش��الز�ر  كارلو�س  خ��و�ن  ق��ال  م��ن جانبه 
�لعاملية قدما على درب �لنتعا�س فاإن باإمكاننا من خالل �لتعليم �شمان 
ومو�جهة  �لتكيف  على  ق���ادرة  وم�شتد�مة  م��اه��رة  عاملة  ق��وى  وج���ود 

حتديات �ل�شناعة �لتي تتطور �شريعا وتعد مذكرة �لتفاهم �جلديدة مع 
�لقدر�ت  لبناء  �ملبتكرة  �لأ�شاليب  �لإم��ار�ت مثال ممتاز� على  جمموعة 
ذ�ت  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع  بال�شر�كة  وتنفذها  �لإي��ك��او  ت�شتك�شفها  �لتي 

�ل�شلة.
يف  �لأمنية  �ل��د�ئ��رة  �أول  رئي�س  نائب  �لها�شمي  عبد�هلل  �لدكتور  وق��ال 
�ملدين  للطري�ن  �لدولية  �ملنظمة  مع  �ل�شر�كة  �إن  �لإم���ار�ت  جمموعة 
ت�شكل قيمة م�شافة كبرية للعاملن يف �أمن �لطري�ن �لذين لن تقت�شر 
�لدبلوم  برنامج  م��ن  �لأوىل  �ل��درج��ة  م��ن  تعليم  نيل  على  ��شتفادتهم 

فح�شب لكن �شيكون لديهم حافز �إ�شايف لالعتماد من �لإيكاو �أي�شا.
و�شتعمل �لد�ئرة �لأمنية يف جمموعة �لإمار�ت و�ملنظمة �لدولية للطري�ن 
�ملدين يف �إطار �ل�شر�كة على تطوير وتقدمي دور�ت تدريبية و�أكادميية 
 ICAO TRAINER أخرى �شمن برنامج "�إيكاو ترينري بال�س�

."PLUS
�ل�شتخد�م  وكيفية  �لتدريبية  �لحتياجات  �أي�شا  �لطرفان  و�شيحدد 
�لدورة  م���و�د  تطوير  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لقائمة  �ل��ت��دري��ب  مل���و�رد  �ل��ف��ع��ال 
��شتخد�م  فعالية  وتقييم  �جلديدة  �لتقنيات  ودمج  �جلديدة  �لتدريبية 

منهجيات �لتقييم بعد �لتدريب.
يف  �لأمنية  �لد�ئرة  توفره  �لذي  �لأر�شية  �ملناولة  دبلوم  برنامج  ويقدم 
جمموعة �لإمار�ت بامل�شاركة مع جامعة "�إديث كو�ن" مو�شوعات تركز 
على عمليات و�إد�رة �ملناولة �لأر�شية وق�شايا �لطري�ن �ملعا�شرة وحماية 

�شناعة �لطري�ن ولوج�شتيات �لطري�ن وخدمات مناولة �لركاب.
و�لأمتعة  �لأر�شية  �ملناولة  �شاحة  �أ�شا�شيات  �أي�شا  �لربنامج  ويت�شمن 
�إىل  بالإ�شافة  و�ملعد�ت  و�لعمالة  �لوجبات  وحتميل  و�لأم��ن  و�لتحميل 

تطوير مهار�ت �لإد�رة �لعملية.

وزيرة الداخلية الإ�سرائيلية تزور اإك�سبو 2020 دبي

ب�����ش��م��ة �ل���وج���ه �ل���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 
�آم��ن��ة ذ�ت جودة  ت��ق��دمي خ��دم��ات 
ع���ال���ي���ة وب����دق����ة وب�����ش��ال���ش��ة من 
�ملعايري  �أف�������ش���ل  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 
معاليها  ت��وق��ف��ت  و  و�مل��ق��اي��ي�����س. 
 SPS �ل��ذك��ي  �ل�شرطة  مركز  يف 
�ل��ذي ميثل  و  دب��ي  �لتابع �شرطة 
تفاعليا  و  متكامال  �شرطة  مركز 
تدخل  دون  م���ن  �خل���دم���ة  ذ�ت�����ي 
نوعه  م��ن  �لأول  وي��ع��ت��رب  ب�����ش��ري 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

 2020 �إك�����ش��ب��و  يف   " ف��زع��ة   "
عن  �لإ�شر�ئيلية  للوزيرة  �شرحا 
يحتويها  �لتي  �ملتنوعة  �ملن�شات 
�جلناح مبا فيها �خلدمات �لذكية 
�شعيها  يف  �ل����وز�رة  تقدمها  �ل��ت��ي 
لتعزيز �لأمن و�لأمان من خالل 
برنامج �لتحول �لذكي و�لتقنيات 
�مل�شتحدثة �مل�شتندة لعلوم �لذكاء 
منظومة  لت�شكل  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
جانب  �إىل  متكاملة  ذكية  �أمنية 
وتقنية  �ملطبقة  �ملمار�شات  �أف�شل 

�ملجتمع  لأف���ر�د  ويتيح  �لأو���ش��ط، 
�ل�شرطة،  خدمات  بطلب  �لتقدم 
و�ل����ت����ي ي���ت���م ت��ق��دمي��ه��ا ع������ادة يف 

مر�كز �ل�شرطة �لتقليدية.
و ت���ع���رف���ت �ل�����وزي�����رة ع���ل���ى �أه����م 
تقدمها  �لتي  �ملجتمعية  �ملبادر�ت 
يف  �حل���ي���وي  دوره�����ا  و  "فزعة" 
تقدمي �خلدمات �لريادية جلميع 
�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع مب���ا ي��ع��زز جودة 
�حلياة و�طلعت على ��شرت�تيجية 
ب���رن���ام���ج �مل���ك���اف���اآت �ل�����ش��ل��وك��ي��ة و 

•• دبي -وام:

وزيرة  �شاكيد  �أيليت  معايل  ز�رت 
�لوفد  و  �لإ�شر�ئيلية  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
دبي   2020 �إك�شبو  لها  �مل��ر�ف��ق 
زي��ارت��ه��ا �حل��ال��ي��ة لدولة  ���ش��م��ن 

�لإمار�ت.
زيارتها  خ���الل  معاليها  �ط��ل��ع��ت 
�للو�ء  ير�فقها  �لإم����ار�ت  جل��ن��اح 
مدير  �ل���غ���ي���ث���ي،  ع���ل���ي  �هلل  ع���ب���د 
�لهيئات  لأم����ن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
ب�شرطة  و�ل�����ط�����و�رئ  و�مل���ن�������ش���اآت 
بن  علي  �ل��دك��ت��ور  و�لعقيد  دب���ي، 
عام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �لغفلي  �شاعن 
وز�رة  ل�������ش���وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�لد�خلية على جانب من �ملوروث 
�لر�شائل  و  ل��ل��دول��ة  �حل�����ش��اري 
حتر�س  �لتي  �لإن�شانية  و�لقيم 
ن�شرها،  ع���ل���ى  �لإم����������ار�ت  دول������ة 
مبفاهيم  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة 
�ل�������ش���الم و�ل���ت�������ش���ام���ح و�حل�������و�ر 
خمتلف  بن  �مل�شرتك  و�لتعاي�س 
و�ل�شالم  �لأمن  وتعزيز  �ل�شعوب، 

يف �ملنطقة و�لعامل.
بن  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  وق���دم 
�مل�شرف  ب�شفته  �لغفلي  �شاعن 
�لد�خلية  وز�رة  جناح  على  �لعام 

برنامج خليفة للتمكن "�أقدر" .
باملن�شة  �ملخت�س  �ل��ف��ري��ق  وق���دم 
�مللهم"  "ز�يد  ل��الإل��ه��ام  �ل��ع��امل��ي��ة 
عر�شا حول �ملن�شة �لتي �نطلقت 
�ح��ت��ف��اء مب��ئ��وي��ة ز�ي����د -1918 
�لإم������ار�ت  دول�����ة  ب����اين   2018
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة وم��ل��ه��م��ه��ا و 
تقدمها دولة �لإمار�ت لالإن�شانية 
ل���ت���ك���ون م���و����ش���وع���ة ع���امل���ي���ة لكل 
م����ن جميع  �مل���ل���ه���م���ة  �ل��ق�����ش�����س 
�أ�شقاع �لأر�س حتى تبقى م�شدر� 
و�أعربت  جمعاء.  �لب�شرية  لإلهام 
�لإ�شر�ئيلية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����رة 
ز�ئري  �شجل  يف  دونتها  كلمة  يف 
جناح وز�رة �لد�خلية عن �عجابها 
و�شلته  �ل���ذي  �مل��ت��ق��دم  بامل�شتوى 
و�لتقنيات  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شرطة 
و�لتطبيقات �حلديثة �مل�شتخدمة 
�ل�شرطية و�لأمنية  �لقطاعات  يف 
د�عية �إىل �ل�شتفادة من �لتجربة 

�لإمار�تية يف هذه �ملجالت.
دول���ة  ج���ن���اح  �ل����وزي����رة  ز�رت  ث���م 
�إ�شر�ئيل �لذي يعر�س حتت �شعار 
" نحو �لغد" جانبا من �لبتكار�ت 
و�لخرت�عات و�لتقنيات �حلديثة 
ت�شكيل  و�شط  �ل�شياحية  و�ملعامل 

فني للجناح.

مركز حممد بن را�سد العاملي ل�ست�سارات الوقف يطلق اأول من�سة تعليمية وقفية اإلكرتونية 

اإزاحة ال�ستار عن ت�سنيف 5 جنوم مبركز خدمات املرور والرتخي�س براأ�س اخليمة

•• دبي -وام:

�أطلق مركز حممد بن ر��شد �لعاملي ل�شت�شارت �لوقف و �لهبة 
موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �إلكرتونية  وقفية  تعليمية  من�شة  �أول 
مدر�شة.كوم بهدف دعم �لطلبة �لأيتام وذوي �لدخل �ملحدود 
من مو�طني �لدولة يف جمال �لتعليم �ملدر�شي و �لتدريب من 
�لتعليم  للمناهج  وفقا  تدريبية جمانية  دور�ت  خالل تقدمي 

يف �لدولة.
ت�شتهدف �ملن�شة طالب �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة �لإبتد�ئي 
وم�شاعدتهم  مهار�تهم  تطوير  بهدف  و�ل��ث��ان��وي  و�ملتو�شط 
يف �مل�����و�د �ل��در����ش��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة ودر�����ش���ة ع���دة ل��غ��ات خمتلفة 

وحت�شريهم لإمتحانات �لقبول يف �جلامعات.
جاء ذلك خالل توقيع �لطرفن �تفاقية تعاون يف هذ� �ل�شاأن 
�لعام  �لأم���ن   ، �مل��ط��وع  ���ش��ع��ادة علي حممد  م��ن  ك��ل  بح�شور 
ملوؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر بدبي ور��شد خلفان �لبلو�شي 
مديرة  �لتميمي  جمعة  وزينب  كوم  دوت  ملدر�شة  �لعام  �ملدير 

مركز حممد بن ر��شد �لعاملي ل�شت�شار�ت �لوقف و�لهبة.
للوقف" تقدير�  دب��ي  "عالمة  �ملدر�شة.كوم  من�شة  منح  ومت 
�لتعليمي  �لقطاع  يف  يحتذى  كنموذج  �ملجتمعية  مل�شاهمتها 
مبتكرة  وقفية  تعليمية  من�شة  �إط���الق  يف  ل��دوره��ا  وتثمينا 
تهدف �إىل توفري دور�ت جمانية للطلبة �لأيتام و ذوي �لدخل 

�ملحدود يف �ملد�ر�س و�جلامعات.
�أكدت معايل جميلة بنت �شامل م�شبح �ملهريي وزيرة دولة  و 
�لإمار�ت  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعام  �لتعليم  ل�شوؤون 
للتعليم �ملدر�شي �أن دولة �لإمار�ت كانت دوما �شباقة يف �بتكار 
�لأوىل من  تعد  �أن هذه �خلطوة  �إىل  .. م�شرية  �لعطاء  �شبل 
نوعها يف منطقتنا بتحويل من�شة تعليمية �إىل من�شة تعليمية 

من  �ل�شتفادة  �ملحدود  �لدخل  ذوي  من  للطلبة  تتيح  وقفية 
عليه من معارف يف خمتلف �شنوف  ت�شتمل  وما  حمتوياتها 

�لعلم.
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�ملتو��شل ل�شاحب  �لكبري  �أ�شادت بالهتمام  و 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" بالعلم و�لطلبة و�لذي ترتجمه 
�لتعليمية  "�ملن�شة  تعد  و�لتي  �ملختلفة  ومبادر�ته  توجيهاته 
�لوقفية" �إحد�ها وحر�س �شموه على تقدمي كل �أوجه �لدعم 
باأرقى  مت�شلحن  �مل�شتقبل  �إىل  �لعبور  من  ميكنهم  مبا  لهم 
�ملعارف و�أجود �ملهار�ت �إىل جانب تذليل كل �لعقبات �لتي قد 
تو�جه �لطلبة عرب ح�شولهم على فر�س متكافئة ليو��شلو� 
ذويهم  ظ���روف  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر  بغ�س  و�ل��ت��ق��دم  �لتعليم  م�����ش��رية 

�ملادية.
�لأث��ر يف تكري�س  بالغ  لها  �شيكون  �ملبادرة  �أن هذه  �أو�شحت  و 
مفهوم ��شتد�مة �لتعليم خا�شة للطلبة �مل�شتهدفن و�شت�شكل 
�ن��ط��الق��ة وح���اف���ز� ل��ل��م��زي��د م��ن �مل���ب���ادر�ت م��ن ق��ب��ل �جلهات 
خمتلفة  بطرق  �لبتكار  يف  لت�شتثمر  كافة  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات 
�لتعليم لكافة �لطلبة بال�شكل �لأمثل و�شتقود حر�كا  لإتاحة 

تربويا بناء على �مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي.
و قالت معاليها : "جاءت هذه �ملبادرة و نحن ب�شدد �لحتفاء 
على  للتاأكيد  �ملقبلة  للخم�شن  و�ل���ش��ت��ع��د�د  �خلم�شن  بعام 
و�شعيهم  �مل�شتقبل  ويف  �لآن  قيادتنا  فكر  يف  �لتعليم  �أهمية 
لذلك  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لعاملية  �ملر�تب  �أعلى  �إىل  �لو�شول  �إىل 
و�خلروج  ونبلها  �لتعليم  ور�شالة  قيادتنا  روؤي���ة  علينا  حتتم 
�لنظر عن ظروفهم  بغ�س  �لطلبة  �إىل  للو�شول  �ملاألوف  عن 
و�لذهاب �إىل �أبعد حد يف �لتفكري ب�شاأن كيفية �إتاحة �لتعليم 
لكل طالب علم ب�شهولة وي�شر ومبا ميكنه من متابعة حتقيق 

�آماله وطموحاته للحفاظ على تفوق دولة �لإمار�ت".
من جانبه ذكر �شعادة علي �ملطوع �أمن عام �ملوؤ�ش�شة �أن �لتعليم 
�أي جمتمع و�حلفاظ على �لوطن و دعم �لتعليم  �أ�شا�س بناء 
�إىل  �مل��رك��ز  .. و ن�شعى يف  �أول��وي��ات �حلكومة  �أح���د  وت��ط��وي��ره 
�جلهود  تعزيز  يف  �خل��ا���س  و�لقطاع  �ملجتمع  �شر�ئح  �إ���ش��ر�ك 
باإن�شاء  وذلك  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �لتنمية  لإح��د�ث  �ملبذولة 
من  تعليمية  من�شة  وق��ف  يعترب  و   .. �لتعليم  تدعم  �أوق���اف 
�لأوقاف �ملبتكرة �ملتميزة كونه �شي�شهم يف حتقيق �ملبد�أ �لر�بع 
�مل�شتقبلي للنمو و هو  �لرئي�س  من مبادئ �خلم�شن �ملحرك 

ر�أ�س �ملال �لب�شري.
" �إن   : �ملركز  مدير  �لتميمي  جمعة  زينب  قالت  جهتها  من 
�مل�شاهمة  فكرة  تب�شيط  �ملبتكر  �لوقف  ه��ذ�  �أه���د�ف  �أه��م  من 
تعليمية  من�شة  خ��الل  م��ن  للمجتمع  �خل���ريي  و�لعمل  فيه 
جلميع  �ل��در����ش��ة  �أع��ب��اء  وتخفيف  �لطلبة  ودع���م  �ل��ك��رتون��ي��ة 
�ملركز  �أهد�ف  �ل�شفوف �لدر��شية فالتعليم قطاع مهم و�أحد 

دعم �لتعليم وموؤ�ش�شاته.
�لتعليم  �إن  للمدر�شة.كوم  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  خلفان  ر����ش��د  وق���ال 
�حلديث  �لعامل  يف  للبقاء  �لتناف�شية  �ملقومات  �أه��م  من  يعد 
حيث يحتاج طالبنا �إىل تعليم جيد حتى يتمكنو� من �لبقاء 
و�ملناف�شة ومو�كبة هذ� �لع�شر .. و عندما يكون �أفر�د �ملجتمع 
متعلمن تكون هناك فر�شة لتحقيق �لعدل و�لت�شاوي بينهم 

يف �لوظائف .
در��شية  منح  ع�شر  �شتقدم  ك��وم  دوت   . �مل��در���ش��ة  �أن  �أو���ش��ح  و 
�لعاملي ل�شت�شار�ت  �شهرية من خالل مركز حممد بن ر��شد 
�لقبول  ودور�ت  �لأطفال  مهار�ت  تطوير  جم��الت  يف  �لوقف 
�ل�شات  و  �لأيلت�س  و  �لتوفل  و  �لإم�شات  دور�ت  �جلامعي مثل 

وغريهم.

•• راأ�س اخليمة-وام:

بن  ���ش��ع��ود  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �أز�ح 
���ش��ق��ر �ل���ق���ا����ش���م���ي رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
�خليمة  ر�أ���س  يف  �لعامة  �خلدمات 
حارب  خليفة  ركن  �للو�ء  بح�شور 
 ، �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �خلييلي 
ب��ن علو�ن  �هلل  �ل��ل��و�ء علي عبد  و 
ر�أ�س  ���ش��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  �لنعيمي 
�خليمة �ل�شتار عن لوحة ت�شنيف 
خدمات  م���رك���ز  يف  جن����وم  خ��م�����س 
ر�أ�س  ب�شرطة  و�لرتخي�س  �مل���رور 

�خليمة .
�أح���م���د ب���ن �شعود  �ل�����ش��ي��خ  و�ط���ل���ع 
�خلييلي  �لركن  و�للو�ء  �لقا�شمي 
خ����الل �جل���ول���ة �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة �لتي 

�لقطاعات  ك��اف��ة  يف  ل���ه  �ل���ر�ق���ي���ة 
�لدولة  �أب��ن��اء  يتطلب من  ما  وه��و 
�مل�شوؤولية  ق���در  ع��ل��ى  ي��ك��ون��و�  �أن 
وي�����ش��ه��م��و� يف رف���ع���ة �ل���وط���ن ويف 
ج��ع��ل��ه �لأف�������ش���ل ع��امل��ي��ا يف �لأم����ن 
�للو�ء  .  من جهته ثمن  و�لأم���ان 
�لنعيمي  علو�ن  بن  �هلل  عبد  علي 
ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة ر�أ������س �خليمة 
�شاهمت  �ل���ت���ي  �مل���ث���م���رة  �جل����ه����ود 
يف حت��ق��ي��ق م��رك��ز خ���دم���ات �مل���رور 
و�لرتخي�س ب�شرطة ر�أ�س �خليمة 
لت�شنيف �خلم�س جنوم حيث ياأتي 
هذ� �لإجن��از لتعزيز ج��ودة �حلياة 
و�إ�شعاد  �لإم���ار�ت  بدولة  و�ملجتمع 
�مل��و�ط��ن و�مل��ق��ي��م ب��اخل��دم��ات �لتي 

تقدمها �شرطة ر�أ�س �خليمة .

رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل�����������وزر�ء وزي����ر 
�ل���د�خ���ل���ي���ة جل��م��ي��ع �ل��ع��ام��ل��ن يف 
عام  ب�شكل  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ���ش��رط��ة 
و�لعاملن يف مركز خدمات �ملرور 
و�لرتخي�س على وجه �خل�شو�س، 
�أن حتقيق هذ� �لجن��از ما  موؤكد� 
�لدوؤوب  �لعمل  ل��ول  ليتحقق  ك��ان 
�شرطة  لأب��ن��اء  �ملخل�شة  و�جل��ه��ود 
ر�أ�س �خليمة ومنت�شبيها من �أعلى 
جميع  �إىل  و����ش���ول  �ل���ه���رم  ���ش��ل��م 
�مل���وظ���ف���ن �ل���ذي���ن ح���ر����ش���و� على 
جلمهور  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي 
�مل���ت���ع���ام���ل���ن وت����وف����ري �خل����دم����ات 
�ل��ت��ي تخت�شر  �ل��ذك��ي��ة  و�مل��ن�����ش��ات 
زمن رحلة �ملتعامل وتنجز معاملته 
وهو  �ملمكنة  �ل��ق�����ش��وى  بال�شرعة 

ر�ف���ق���ه���م ف��ي��ه��ا �ل��ع��م��ي��د ع��ب��د �هلل 
عام  قائد  نائب  �حلديدي  خمي�س 
���ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة وع����دد من 
�مل�����در�ء �ل��ع��ام��ون ون��و�ب��ه��م وكبار 
�خلدمات  من�شة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اط 
�للكرتونية و�لذكية �لتي يقدمها 
و�لرتخي�س  �مل��رور  خدمات  مركز 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن �لتي  ����ش��ع��اد  وم���رك���ز 
�ملركز  موظفي  جهود  مع  �شاهمت 
يف حتقيق هذ� �لإجن��از و�حل�شول 
على ت�شنيف 5 جنوم وفقاً لنظام 
لت�شنيف  �ملعتمد  �لعاملي  �لنجوم 

�خلدمات �حلكومية.
ونقل �للو�ء �لركن خليفة �خلييلي 
�ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و�شكر  حتيات 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 

قيادتنا  تطلعات  م��ع  يتما�شى  م��ا 
�أبنائها  �لتي تر�هن على  �لر�شيدة 
�لنجاحات  ح�������ش���د  دمي����وم����ة  يف 
�ملجالت  �شتى  يف  �لأوىل  و�مل��رك��ز 
و�لتي ت�شعى دوما لتمكن �لقطاع 
�حل��ك��وم��ي ب��ال��دول��ة وت��ع��زي��ز ثقاة 
�لبتكار و�لولء و�لنتماء �لوطني 
و�ل���وظ���ي���ف���ي ومب�����ا ي��ن�����ش��ج��م مع 
�لأه�����د�ف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل���وز�رة 
حبا  �هلل  �أن  و�أو����ش���ح  �ل��د�خ��ل��ي��ة. 
ر�شيدة  حكيمة  ب��ق��ي��ادة  �لم�����ار�ت 
�ملوؤ�ش�شن  �لآب����اء  م�����ش��رية  �أك��م��ل��ت 
�لعن�شر  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  وو���ش��ع��ت 
ن�����ش��ب عينيها  �مل���و�ط���ن  �ل��ب�����ش��ري 
و�شعت بكل م��ا �أوت��ي��ت ب��ه م��ن قوة 
لر�حته و��شعاده وتقدمي �خلدمات 

خمتلف  يف  �مل��ت��ع��ام��ل��ن  جل��م��ه��ور 
تفوق  مب�شتويات  �خل��دم��ة  م��ر�ك��ز 
توقعاتهم ونطمح يف حتقيق �أعلى 

ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  وذك��ر 
ر�أ����س �خليمة حت��ر���س د�ئ��م��ا على 
تقدمها  �لتي  باخلدمات  �لنهو�س 

درج�����ات ت�����ش��ن��ي��ف �ل��ن��ج��وم خالل 
روؤية  يحقق  مب��ا  �لقادمة  �ملرحلة 

و�هد�ف وز�رة �لد�خلية

مدير قطاع املالية واخلدمات ب�سرطة اأبوظبي يلتقي 
املتعاملني باإدارة تاأجري الآليات يف الظفرة

ق�سر الوطن ينظم جولت اإر�سادية ذاتية لاأطفال ومينحهم �سهادة جنم الق�سر

جمل�س ثقافة النتخاب الفرتا�سي يناق�س الأدوات الفاعلة 
لتمكني املراأة من التخطيط حلمات انتخابية ناجحة

•• الظفرة -وام:

قطاع  مدير  �خلييلي  مبارك  حممد  خليفة  �للو�ء  ز�ر 
تاأجري  �إد�رة   ، �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  و�خل���دم���ات يف  �مل��ال��ي��ة 
�مليد�ن  "يف  مبادرة  �شمن   ، �لظفرة  �لآليات يف منطقة 

�حلكومية.
و�ل���ت���ق���ى �ل����ل����و�ء �خل��ي��ي��ل��ي ب��اجل��م��ه��ور و����ش��ت��م��ع �إىل 
مالحظاتهم و�لتحديات �لتي يو�جهونها و�حتياجاتهم 
وت���وق���ع���ات���ه���م وت���ط���ل���ع���ات���ه���م م�����ن ����ش���رط���ة �أب���وظ���ب���ي 

ومقرتحاتهم حول �خلدمات �ملقدمة لهم. و��شتمع �إىل 
ح�شولهم  �أثناء  �إ�شعادهم  و�آلية  �ملتعاملن  مالحظات 
ع��ل��ى �خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة م��ن ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي وتعرف 
�إجناز  �شرعة  يف  و�أهميتها  �لتطويرية  �ملقرتحات  على 
�لإد�رة  �هتمام  على  �ملر�جعون  �أثنى  فيما   ، �ملعامالت 
بالرتقاء باخلدمات ب�شورة دقيقة وفق �أف�شل �ملعايري 
�ملتطورة. و�أكد مدير قطاع �ملالية و�خلدمات يف �شرطة 
�أبوظبي �حلر�س على تنفيذ توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 

لالرتقاء باخلدمات �ملقدمة للجمهور و�إ�شعادهم.

•• اأبوظبي-وام:

بالأطفال  خا�شة  �إر�شادية  ج��ولت  �لوطن  ق�شر  �أطلق 
من  مب�شطة  ن�شخة  يف  و�شهلة  م��األ��وف��ة  لغة  ت�شتخدم 
�لأطفال  متكن  ل�شمان  للبالغن  �ملخ�ش�شة  �لتجربة 
م��ن �مل��ت��اب��ع��ة وف��ه��م �لأو����ش���اف و�ل�����ش��روح��ات �خلا�شة 

باملعامل �ملختلفة للق�شر.
جولت  �لبالغن  م��ن  ل���زو�ره  �ل��وط��ن  ق�شر  نظم  فقد 
و�لأملانية  و�لعربية  �لإجنليزية  باللغات  ذ�تية  �إر�شادية 
و�لرو�شية و�ل�شينية للتعرف على �لإرث �ملعريف و�لقيم 
و�لتقاليد �لعريقة للدولة، كما يقدم جتربة ��شتك�شاف 

ذ�تية تفاعلية مميزة لزو�ر �لق�شر من �لأطفال بهدف 
توفري جتربة مميزة ت�شمن �مل�شاركة �لثقافية لالأطفال 

ومتكنهم من ��شتك�شاف �ملالمح �ملختلفة للق�شر.
ولإ�شفاء �ملزيد من �ملتعة، �شتت�شمن �جلولت �خلا�شة 
بالأطفال �ألعابا تفاعلية غامرة تتيح لالأطفال �لنتقال 
�شيتم  �للعبة  ��شتكمال  وعند  �أخ���رى،  �إىل  منطقة  م��ن 
�ملالمح  �ف��رت����ش��ي��ة جت�شد  ب�����ش��ار�ت  �لأط���ف���ال  ت��ك��رمي 
و�ملقومات �ملختلفة لدولة �لإم��ار�ت. وعند �لتمكن من 
�شهادة  على  �لأط��ف��ال  �شيح�شل  �ل�����ش��ار�ت،  جميع  جمع 
و�جتهاد  جهد  من  بذلوه  ملا  تقدير�ً  �لق�شر"  "جنم 

خالل هذه �للعبة.

•• اأبوظبي - وام:

نظمت وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س 
�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي ب��ال��ت��ع��اون مع 
�شمن  �ل����ع����ام  �ل���ن�������ش���ائ���ي  �لحت��������اد 
ثقافة  "جمل�س  م���ب���ادرة  ف��ع��ال��ي��ات 
حما�شرة  �لفرت��شي"،  �لنتخاب 
تقنيات  وع���رب  ب��ع��د  "عن  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
"هل  ب���ع���ن���و�ن  �ملرئي"  �ل���ت���و�����ش���ل 
�لتخطيط  �أبجديات  م�شتعد؟  �أن��ت 
�شمن  وذل��ك  �لنتخابية"،  للحملة 
و�ملحا�شر�ت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
�لتي تنظمها �لوز�رة لتعزيز �لوعي 
بثقافة �مل�شاركة �ل�شيا�شية بن جميع 
مب�شرية  و�لتعريف  �ملجتمع،  �أف��ر�د 
�لعمل �ل��ربمل��اين يف دول��ة �لإم���ار�ت 
و�لإجن��������������از�ت �ل����ت����ي حت���ق���ق���ت من 
حتدثت  �ملحا�شرة  وخ��الل  ور�ئ��ه��ا. 
�أحالم �للمكي، مديرة �إد�رة �لبحوث 
�لن�شائي  �لحت��������اد  يف  و�ل���ت���ن���م���ي���ة 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  عن  �لعام، 
�ملجل�س  ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  ب��ن 
�لوطني �لحتادي و�لحتاد �لن�شائي 
جمال  يف  بينهما  و�ل���ت���ع���اون  �ل���ع���ام 

�ل�شيا�شية  �مل�����ش��ارك��ة  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
للمر�أة �لإمار�تية، حيث ��شتعر�شت 
للمر�أة  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  جتربة 
هذه  و�أه��م��ي��ة  �ملا�شية  �ل�����ش��ن��و�ت  يف 
ت��ع��زي��ز م�����ش��رية �لعمل  �مل�����ش��ارك��ة يف 
�ل���ربمل���اين و�مل�����ش��اه��م��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف 
خالل  �لإجن����از�ت  حتقيق  مو��شلة 
�إ�شافة  �مل��ق��ب��ل��ة،  ع���ام���ا  �خل��م�����ش��ن 
�ملهار�ت  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �إىل 
�نتخابات  �مل��ر�أة يف  لنجاح  �لأ�شا�شية 
وكيفية  �لحت��ادي،  �لوطني  �ملجل�س 
ظ���ل حر�س  ب��ع�����ش��وي��ت��ه يف  �ل���ف���وز 
�ل���ر����ش���ي���دة ع���ل���ى متكن  ق���ي���ادت���ن���ا 

لحمدود.  ب�شكل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
�ملحا�شرة  بد�ية  يف  �للمكي  و�أ�شارت 
بها  يقوم  �لتي  �لكبرية  �جلهود  �إىل 
�شبيل  يف  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���ادي 
من  �شيا�شياً،  ومتكينها  �مل���ر�أة  دع��م 
�ملبادر�ت،  �لكثري من  �إط��الق  خالل 
مع  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  وبناء 
تعزيز  ي�شهم يف  �ملعنية مبا  �جلهات 
�متالك  م��ن  ومتكينها  �مل����ر�أة  وع��ي 
للم�شاهمة  �لفاعلة  �لأدو�ت  جميع 
وبينت  �ل���ق���ر�ر.  ���ش��ن��اع��ة  عملية  يف 
كل  ه��ي��اأت  ق��د  �لر�شيدة  قيادتنا  �أن 
�ل���ظ���روف �ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا متكن 
و�أن  �ملنا�شب،  �أعلى  تبوء  من  �مل��ر�أة 
ل��ل��رج��ل يف حتقيق  ���ش��ري��ك��اً  ت���ك���ون 
تبو�أت  ح��ت��ى  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب 
�لحتادي، مما يعد �نعكا�شاً مل�شتوى 
�ملر�أة  متتلكها  �لتي  و�ملعرفة  �لوعي 
�لفاعلة  �مل��ن��اق�����ش��ة  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا 
للق�شايا �لتي تهم �لوطن و�ملو�طن 
�ل��ر�أي ب�شاأنها ملا فيه خدمة  و�إب��د�ء 
�ملجتمع �لإمار�تي وحتقيق تطلعات 

قيادة و�شعب �لإمار�ت.
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عربي ودويل

خم�شة  م���ن  �ل��و���ش��ط  ي�����ش��ار  �ئ���ت���الف  �إىل   2019 ع����ام 
�شانا  �لدميقر�طية  �ل�شرت�كية  �ل�شابة  بقيادة  �أح���ز�ب، 
�ل�شرت�كي  كان  �ل�شويد، حيث  نف�شه  يف  �ل�شيء  مارين. 
بن  �ئتالًفا  ا  �أي�شً يحكم  لوفن  �شتيفان  �لدميقر�طي 
�للونن �لوردي و�لأخ�شر منذ عام 2014. ويف �إيرلند�، 
�لو�شط يف  2020 مع مين  ع��ام  حتالف ح��زب �خل�شر 
�رتبط  لوك�شمبورغ،  يف  بينما  �لأح���ز�ب،  ثالثية  م�شرية 
بال�شرت�كين   2018 ع��ام  منذ  �ملحلي  �خل�شر  ح��زب 

ومين �لو�شط.

حلفاء �ليمن �ملتطرف يف �لنم�شا
دي  �ألك�شندر  �لفلمنكي  �ل��ل��ي��رب�يل  �أق��ن��ع  بلجيكا،  يف      
بالنتماء لتحالف   2020 �لبيئة عام  كرو، دعاة حماية 
�مل�شيحين  �إىل  �ل���ش��رت�ك��ي��ن  م��ن  �أح������ز�ب،  �شبعة  م��ن 
�لنم�شا،  يف  و�أخ���رًي�  �لتطرف.  ي�شتبعد  �لدميقر�طين، 
ح��ي��ث ���ش��ك��ل �خل�����ش��ر �ئ��ت��الًف��ا م��ع �مل��ح��اف��ظ��ن م��ن��ذ عام 
2019، حتالف على غري �ملتوقع... فاإىل جانب م�شت�شار 
من �ليمن �ملت�شدد، �شيبا�شتيان كورت�س، �ملناه�س �لكبري 

للهجرة، مي�شك �خل�شر �أربع وز�ر�ت.

   •• الفجر –خرية ال�سيباين

   �إن و�شول �خل�شر �إىل �ل�شلطة، �لذي ياأمله مر�شحهم 
�أر�س  على  جت�ّشد  �أن  �شبق  ق��د  فرن�شا،  يف  ج���ادو،  يانيك 

�لو�قع من خالل حتالفات يف �شت دول �أوروبية.
   ي���ذّك���ر �خل�����ش��ر يف �ل���ربمل���ان �لأوروب��������ي ب���اع���ت���ز�ز، �أن 
�لحتاد  من  بلد�ن  �شتة  حكومات  يف  �شريكة  ت�شكيالتهم 
�لأوروبي، حتى و�إن �ختلفت �لتحالفات �ختالًفا كبرًي� من 
دولة �إىل �أخرى. ففي فنلند�، �ن�شمت �لر�بطة �خل�شر�ء 

اخل�سر يف ال�سلطة؟

هذا هو احلال يف �ست دول من الحتاد الأوروبي

   وقالت ع�شو �لهيئة �شكينة عبد 
�ل�شمد، يف ت�شريح لوكالة تون�س 
�أفريقيا لالأنباء، �ن قناة �لزيتونة 
ب����ك����ّر������س  ت����ل����ت����زم  �خل����ا�����ش����ة مل 

�ل�شروط.
   من جهتها، �أوردت قناة �لزيتونة 
�لتو��شل  ب�شبكة  �شفحتها  على 
“قو�ت  �إن  في�شبوك،  �لجتماعي 
�لأمن معززة باأع�شاء من �لهايكا 
�لت�شوير  ��شتوديوهات  �قتحمت 

لقناة �لزيتونة«.
   و�شنفت �لهيئة �لعليا �مل�شتقلة 
لالت�شال �ل�شمعي و�لب�شري قناة 

�لزيتونة كقناة غري قانونية.
�لتحقيق  �أن قا�شي  �إىل     وي�شار 
�أم�س  �أ���ش��در  ق��د  ك���ان  �لع�شكري 
�إي�����د�ع  ب��ط��اق��ة  �ل���ث���الث���اء  �لأول 
بال�شجن يف حق �لإعالمي بالقناة 
عامر عياد على خلفية ما ورد يف 

ح�شة من برنامج “�حل�شاد«.

  من جهته،  �أكد ه�شام �ل�شنو�شي 
�مل�شتقلة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع�����ش��و 
�ن  �لب�شري،  �ل�شمعي  لالت�شال 
عملية حجز معد�ت قناة �لزيتونة 
�ىل  ��شتناد�  مت��ت  �لعامة  بالقوة 
�إن�����ه مت �ت���خ���اذه منذ  ق�����ر�ر ق����ال 
�إع����ادة  و�أن����ه مت��ت   ،2020 ���ش��ن��ة 
 ،  2021 �غ�����ش��ط�����س  يف  �ت���خ���اذه 
م���ربز� �أن ب��د�ي��ة �ل��ق��ر�ر�ت كانت 
هناك  ك��ان��ت  و�أن���ه   ،2014 �شنة 
عرب   2015 يف  ح��ج��ز  حم���اول���ة 
�لقناة،  �����ش���ت���ودي���وه���ات  ت�����ش��م��ي��ع 
�لت�شميع  تك�شري  مت  ب��اأن��ه  م��ذك��ر� 
و�إعادة �لبث، م�شدد� على �أن قناة 
قبل  من  حممية  كانت  �لزيتونة 

منظومة تقودها �لنه�شة..
 وعلى �أن قر�ر�ت �حلجز �شت�شمل 
خم��ت��ل��ف و����ش���ائ���ل �لإع�������الم غري 
�لهيئة  �إن  ق���ال  �ل��ت��ي  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
وجهت لها تنبيهات، لفتا �إىل �أن 
وقناة  ن�شمة  قناة  ت�شم  �لقائمة 
و�إذ�ع����ة  �ل��زي��ت��ون��ة  وق��ن��اة  حنبعل 
�ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي، د�ع��ي��ا �إي��اه��ا �ىل 
�لتوقف �لإر�دي عن �لبث وت�شوية 

و�شعياتها. 
قر�ر  �أن  على  �ل�شنو�شي  و�أك���د     
�حل���ج���ز ه����و ق������ر�ر ق����ان����وين ول 
�ل�شيا�شي  ب��ال�����ش��ي��اق  ل���ه  ع���الق���ة 
�جل��دي��د، و�أن���ه ت��ز�م��ن م��ع بع�س 
�لأحد�ث، يف �إ�شارة �ىل �لتطور�ت 
�ل��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا �ل���ب���الد م��ن��ذ يوم 
25 يوليو، مبينا �أن �لقناة كانت 
و�أن����ه����ا مل  ت��رخ��ي�����س،  ت��ب��ث دون 
و116   115 باملر�شومن  تلتزم 

وقو�نن �لبث.
   وحذر �ل�شنو�شي من �لتجيي�س، 
معد�ت  ح��ج��ز  مت  �ن���ه  �ىل  منبها 
�لقناة بالقوة �لعامة و�ىل �نه مل 
يتم �تالف هذه �ملعد�ت، م�شتنكر� 
م�شطلحات  �ل���ق���ن���اة  ����ش��ت��ع��م��ال 
جتيي�س،  مب�شطلحات  و���ش��ف��ه��ا 
�ل��ق��ن��اة �نه  �����ش���ارة �ىل �ع���الن  يف 
على  م�شدد�  معد�تها،  �ت��الف  مت 
�تالف  �لهايكا  لي�س من حق  �ن��ه 

�و  �ملقر�ت  �ل�شاءة �ىل  �و  �ملعد�ت 
لل�شحفين.

   ودعا �ىل �شرورة �يقاف ما ��شماه 
لفتا  �ج���ازة،  دون  �ل��ب��ث  بظاهرة 
توفرت  �ل�شيا�شية  �لر�دة  �ن  �ىل 

لأول مرة لتطبيق �لقانون. 
   وقال �ن قر�ر �حلجز لي�س وليد 
�ل�شابق  يف  مت���ت  و�ن����ه  �ل��ل��ح��ظ��ة، 
حم��������اولت ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ق���ان���ون، 
م�����ش��دد� ع��ل��ى �ن��ه��ا ج��وب��ه��ت كلها 
قامت  �لهايكا  ب��اأن  مذكر�  باملنع، 
�لف  بع�شر�ت  عقوبات  بت�شليط 
�ل��ق��ن��اة، وبان  �ل��دن��ان��ري على  م��ن 
خطية  �ي�����ة  ت���دف���ع  مل  �لخ�������رية 
�ملالية  وز�رة  �ن  ك��ا���ش��ف��ا  م��ن��ه��ا، 
�لعقوبات  ه����ذه  حت��ي��ل  ت��ك��ن  مل 

للقبا�شة لال�شتخال�س.
   وطالب بفتح باب �لنقا�س حول 

�إنها  �ل���ت���ي ق����ال  �ل��ت��ع��ب��ري  ح���ري���ة 
يجب �أن تتم بعيد� عن �لنقا�شات 
�لعام،  للر�أي  وت�شليل  �ملغ�شو�شة 
�ل��ب��الد مل تكن  �أن  ع��ل��ى  م�����ش��دد� 
�لقانون و�ملوؤ�ش�شات،  يف ظل دولة 
م��ت��ه��م��ا ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة مبنع 
وحامية  موؤطرة  قو�نن  تاأ�شي�س 

حلرية �لتعبري.
   وذك��ر ب��اأن مالك قناة �لزيتونة 
حركة  �شورى  مبجل�س  ع�شو  هو 
�أ�شامة بن  �إ�شارة �ىل  �لنه�شة، يف 
�ل��ق��ان��ون مينع  �أن  ���ش��امل، م���ربز� 
�م��ت��الك �ل��ق��ن��و�ت و�لإذ�ع������ة من 
�أن  مبينا  �شيا�شية،  ق��ي��اد�ت  قبل 
قناة  و�أن  تو��شل،  �لقانون  خ��رق 
�لقو�نن  ك���ل  خ��رق��ت  �ل��زي��ت��ون��ة 
متار�س  كانت  و�أن��ه��ا  �لنتخابية، 
برباغند� هي وقناة ن�شمة، م�شدد� 

�شمن  ي���ن���درج  ل  ذل����ك  �ن  ع��ل��ى 
حرية �لتعبري.

�إن وز�رة �لد�خلية وفرت     وقال 
لتطبيق  �لعامة  �لقوة  م��رة  لأول 
�لقر�ر �لذي ذكر بانه مت ��شتناد� 
�نه  �ىل  لفتا   116 �ملر�شوم  �ىل 
�حلجز  ق��ر�ر  تطبيق  مت  �ن  �شبق 
�لذي  �لت�شميع  تك�شري  مت  و�ن 
�م��ام ق�شية  �لقناة  ي�شع  �نه  قال 
�لنيابة  ب������ان  م����ذك����ر�  ج���ز�ئ���ي���ة 

�لعمومية مل تتحرك.
�لتو�تي  �أك��د لطفي  �ملقابل،     يف 
�ن  �لزيتونة،  قناة  حترير  رئي�س 
معد�تها  وحجز  �لقناة  غلق  قر�ر 
�أم�����س �لأرب��ع��اء، ه��و عقاب للقناة 
�لتحريري و�نتقادها  على خطها 
ق��ي�����س �شعيد  ل��ل��رئ��ي�����س  �ل�����ش��دي��د 

ح�شب ت�شريحه لرويرتز.

حجز معداتها بالقوة العامة:

النه�سة تفقد ذراعها الإعامية »قناة الزيتونة«
قوات اأمنية ُمعّززة باأع�ساء من »الهايكا« ُتداهم ا�ستوديوهات الت�سوير 

•• عوا�سم-وكاالت

�لت�شريحات  �����ش����ر�ع  ي���ح���ت���دم 

وفرن�شا  �جل����ز�ئ����ر  ب���ن  جم������دد�ً 
�إميانويل  رئ��ي�����ش��ه��ا  �أث�������ار  �ل���ت���ي 
م��اك��رون م��وؤخ��ر�ً غ�شب �جلز�ئر 
بعد ت�شكيكه بوجود �أمة جز�ئرية 
للنظام  و�تهامه  �ل�شتعمار،  قبل 
�ل�شيا�شي يف �جلز�ئر باإعادة كتابة 
“كر�هية  �أ���ش��ا���س  ع��ل��ى  �ل��ت��اري��خ 

فرن�شا«.
ووفق �شحف عربية �شادرة �أم�س 
�لفرن�شي  �لرئي�س  ف��اإن  �لأرب��ع��اء، 
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ب���د�أ حماولة 
�ل�شدع مع �جلز�ئر خالل  ل��ر�أب 
ح��دي��ث ���ش��ب��اح��ي �أم�����س �أك����د فيه 
عبد  �جل���ز�ئ���ري  بالرئي�س  ثقته 
ت��ب��ون، وت��ق��دي��ره لل�شعب  �مل��ج��ي��د 

�جلز�ئري.

عقدة النظام اجلزائري
ي��وؤك��د �ل��ك��ات��ب خ����ري�هلل خري�هلل 
“�لعرب”  ب�شحيفة  ل��ه  مقال  يف 
�جلز�ئري  �ل��ن��ظ��ام  �أن  �للندنية، 
فرن�شا  حتميل  يف  م�شلحة  لديه 
�مل�شوؤولية عن كل �أزماته �لد�خلية. 
�مل�����ش��ك��ل��ة �ل��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه��ا هذ� 
�لنظام يف غاية �لو�شوح. تتلخ�س 
�أكرث  نظام  بناء  ي�شتطع  مل  باأنه 
�لإن�شان.  حقوق  يحرتم  �إن�شانّية 
بقيام  �ل�شتقالل  بعد  �لأم��ل  كان 
نظام قابل للحياة �أف�شل من ذلك 

�لذي كان قائماً �أّيام �ل�شتعمار.
�لرئي�س  �إن  خ�������ري�هلل،  وي����ق����ول 
ماكرون �أطلق مالحظات تناولت 
ع��الق��ات ب���الده ب��اجل��ز�ئ��ر خالل 

�لأخ��رية، خ�شو�شاً يف ما  �لفرتة 
�مل�شهد  يف  �لع�شكر  ب���دور  يتعلق 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي ل���ل���ب���الد ون���ف���وذه���م. 
�لنظام  ف�������ش���ل  ك������ان  وي�������ش���ي���ف، 
ي�شتوعب  مل  �ل����ذي  �جل���ز�ئ���ري، 
متييز�ً  با�شر  بل  �جلز�ئرين  كل 
�ملو�طنن بعدما �عتمد على  بن 
يكون  �أن  يف  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة،  �حل��ق��د 
�أف�������ش���ل م���ن �ل����ش���ت���ع���م���ار. يعيد 
�إعادة  حماولة  �جلز�ئري  �لنظام 
�لتي  ولدت����ه  م��ن��ذ  نف�شه  ت��اأه��ي��ل 
م��رح��ل��ت��ن. مرحلة  ع��ل��ى  ك���ان���ت 
رئا�شة �أحمد بن بلة حتى 1965 
بومدين  ه��������و�ري  م���رح���ل���ة  ث����م 
مرحلة  وه��ي  �ليوم  �إىل  �مل�شتمرة 
على  �لع�شكرّية  �ملوؤ�ش�شة  �شيطرة 

مر�فق �لدولة وثرو�تها.
وي�شري �لكاتب، �إىل �أن �ل�شتعمار 
�أخ���ط���اء كبرية.  ك����ان  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�رتكب جر�ئم يف حق �جلز�ئرين. 
جلاأ �إىل �لوح�شية و�إىل ممار�شات 
ل ع��الق��ة ل��ه��ا ب��الإن�����ش��ان��ي��ة. لكن 
�لع�شكري   – �ل�شيا�شي  �ل��ن��ظ��ام 
ي�شتطع  مل   1965 منذ  �لقائم 
�ل�شتعمار،  م�����ع  ف�������ارق  ����ش���ن���ع 
�أي  على  ق�شى  عندما  خ�شو�شاً 
�إن��ع��ا���س �لق��ت�����ش��اد وقيام  �أم���ل يف 
بلد مت�شامح يعي�س فيه مو�طنوه، 

�أكانو� م�شلمن �أو يهود� باأمان.

راأب ال�سدع
“�ل�شرق  �����ش����ح����ي����ف����ة  ق������ال������ت 
�لفرن�شي  �لرئي�س  �إن  �لأو�شط”، 
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ح���اول �أم�س، 

و�أنه  وطنية،  وم�شوؤولية  �أول��وي��ة 
�لتفكري ج��دي��اً يف  ب���ات ���ش��روري��اً 
�إخ�شاع �لعالقات �لثنائية لتقييم 

يطول خمتلف جو�نبها«.
وغالباً ما تطالب �ملنظمة فرن�شا 
“�جلر�ئم”  ع��ن  “�لعتذ�ر”  ب��� 
��شتعمارها  خ��الل  �رتكبتها  �لتي 
�شنة،   132 م��دى  على  �جل��ز�ئ��ر 
و�لتي ر�ح �شحّيتها، وفقاً للرئا�شة 
5 مالين  �أك��رث من  �جلز�ئرية، 
نائب  قال  ناحيته،  من  جز�ئري. 
يو�شف  �لربملان �جلز�ئري  رئي�س 
ع��ج��ي�����ش��ة، �أم�������س، �إن����ه مت �إط���الق 
“جترمي  ق���ان���ون  ل�����ش��ن  م����ب����ادرة 

�ل�شتعمار �لفرن�شي«.

توتر م�ستمر
م������ن ج����ه����ت����ه، ي�����ق�����ول �ل����ك����ات����ب 
�ل�شيا�شي مفتاح �شعيب، يف مقال 
�خلليج”  “�أخبار  ب�شحيفة  ل��ه 
�مل�شتمر  �ل��ت��وت��ر  �إن  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
يف �لعالقة  “حالة عادية”  ميثل 
بن فرن�شا و�جلز�ئر؛ �إذ مل ي�شهد 
�لبلد�ن �أجو�ء �شيا�شية �شافية �إل 
تر�فقت  حم�����دودة  م��ن��ا���ش��ب��ات  يف 
على  متبادلة  ر�شمية  زي���ار�ت  مع 
قليلة،  وه��ي  �ل��رئ��ا���ش��ي،  �مل�شتوى 
�لقت�شادية  ب��ال��رو�ب��ط  م��ق��ارن��ة 
�لوثيقة  و�لجتماعية  و�لثقافية 

ن�شبياً.
تفلح  مل  ذل������ك  م�����ع  وي�������ش���ي���ف، 
ب����اري���������س و�جل������ز�ئ������ر يف جت�����اوز 
�مل��ا���ش��ي، وظ��ل��ت م�����ش��اك��ل عديدة 
دون حل تعود جذورها �إىل حرب 

تقييم العالقات
�لوطنية  “�ملنظمة  ����ت  ح���������شّ
�لر�شمية  �لهيئة  للمجاهدين”، 
�ل���و�����ش���ع���ة �ل���ن���ف���وذ يف �جل���ز�ئ���ر، 
بن  �لعالقات”  “مر�جعة  �إىل 
ذكرته  ملا  وفقاً  و�جلز�ئر،  فرن�شا 
و�أك���دت  �ل��ك��وي��ت��ي��ة.  “�جلريدة” 
�مل���ن���ظ���م���ة �ل����ت����ي جت���م���ع ُق����د�م����ى 
�ملقاتلن يف حرب حترير �جلز�ئر، 
�أنه “�آن �لأو�ن ملر�جعة �لعالقات 
�لقائمة بن �لدولتن �جلز�ئرية 
بيان  يف  م��ع��ت��ربة  و�لفرن�شية”، 
ميثل  �مل��ر�ج��ع��ة  ه��ذه  “�إجر�ء  �أن 

خالل حديثه �إىل �إذ�عة “فر�ن�س 
مع  �أوًل  �ل�����ش��دع  ر�أب  �أنتري”، 
�ملجيد  عبد  �جل��ز�ئ��ري  �لرئي�س 
تبون، �لذي قال عنه �إنه “رهينة 
ع�شكري”،   - ����ش���ي���ا����ش���ي  ن����ظ����ام 
بالرئي�س  “ثقته”  ع��ن  و�أع�����رب 
“�أكن �حرت�ماً  �جلز�ئري قائاًل: 
و�أقيم  �جل��ز�ئ��ري،  لل�شعب  كبري�ً 
ع����الق����ات ودي�������ة ح��ق��ي��ق��ي��ة معه 

�لرئي�س تبون«.
�لإ�شارة  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  و�أك�����دت 
لل�شعب  �ل��ك��ب��ري  �لح�������رت�م  �إىل 
�جل�������ز�ئ�������ري ي��������ر�د م���ن���ه���ا حمو 

“�أمة  وج��������ود  ع�����ن  ت���������ش����اوؤلت����ه 
�ل�شتعمار  قيام  عند  جز�ئرية” 
�لفرن�شي، �لأمر �لذي �أثار غ�شب 
�أط��ي��اف و����ش��ع��ة يف �جل��ز�ئ��ر، مبا 

فيها د�خل �أو�شاط “�حلر�ك«.
“حرب  �أن  ومب��������ا  وت���������ش����ي����ف، 
قائمة  ز�ل������ت  م����ا  �لذ�كرتن” 
ب���ن ب��اري�����س و�جل����ز�ئ����ر، وجتعل 
�ل������ع������الق������ات ب����ي����ن����ه����م����ا ب���ال���غ���ة 
�حل�����ش��ا���ش��ي��ة، ف����اإن م���اك���رون دعا 
ولي�س  م��ع��اً،  بهما  �لع���رت�ف  �إىل 
ب���و�ح���دة ع��ل��ى ح�����ش��اب �لأخ�����رى، 
تعاي�شهما.   يتيح  ب�شكل  و�ل��ع��م��ل 

وطلب  “�لعتذ�ر”  غياب  �أن  �إل 
فرن�شا  �رتكبته  عما  “�ل�شفح” 
جعلت  �ل�شتعمارية،  �لفرتة  �إبان 
�شلبياً؛  �لر�شمي  �جل��ز�ئ��ري  �ل��رد 
�تهام ماكرون  يف�شر  �لذي  �لأمر 
�جلز�ئري  �لر�شمي  �لتاريخ  ب��اأن 
لكن  بالكامل”.  كتابته  “�أعيدت 
باأن  �ع���رتف  �لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س 
م�شاألة  “لي�شت  �لإ�شكالية  ه��ذه 
�شيا�شية، بل هي يف �لأ�شا�س م�شكلة 
�إىل  د�ع��ي��اً  فرن�شية”،   - فرن�شية 
“بكثري  �لت�شالح  جهود  مو��شلة 

من �لتو��شع و�لحرت�م«.

ندوباً  خ��ل��ف��ت  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ق��الل 
�لوطنية  �ل�����ذ�ك�����رة  يف  ع��م��ي��ق��ة 
�جل��ز�ئ��ري��ة. وع��ل��ى م��دى �شنو�ت 
ط���وي���ل���ة ي���ط���ال���ب �جل����ز�ئ����ري����ون 
ب���اع���ت���ذ�ر ف��رن�����ش��ي ����ش���ري���ح عن 
و�لتجارب  �ل���ش��ت��ع��م��ار  ج���ر�ئ���م 
�ل���ن���ووي���ة، ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن 
هولند  فر�ن�شو�  و�شلفه  ماكرون 
�ل�شود�ء،  �ل���وق���ائ���ع  ت��ل��ك  ���ش��ج��ب��ا 
و�أبديا نو�يا لالعتذ�ر، لكن يبدو 
باري�س،  �شهاًل يف  لي�س  �لقر�ر  �أن 
ت��د�ع��ي��ات قد  وه��ن��اك خ�شية م��ن 
كرثة  �إىل  بالنظر  �ملتاعب  جتلب 
ق�شايا  و�حدة  ولكل  �مل�شتعمر�ت، 

عالقة ومطالب خمتلفة.
يختلف  ل  �����ش����ع����ي����ب،  وي�������وؤك�������د 
على  ب���اري�������س  يف  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ون 
حمورية �جلز�ئر و�أهمية �لعالقة 
م��ع��ه��ا. وم��ن��ذ ع��ه��د ���ش��ارل ديغول 
لفرن�شا  عقدة  �لبالد  هذه  �شكلت 
مرة  ك��ل  ويف  �لكلمة،  معنى  ب���اأمت 
ت��ك��رب �مل�����ش��ك��ل��ة، ورمب����ا ه���ذه �ملرة 
�لأزمة  فيها  تندلع  �لتي  �لأوىل 
فاإجر�ء�ت  مبا�شرة،  رئي�شن  بن 
ع��ب��د �مل��ج��ي��د ت���ب���ون، ج�����اءت رد�ً 
ت�����ش��ري��ح ماكرون  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��ر�ً 
�جلز�ئر  ت���اري���خ  يف  ���ش��ك��ك  �ل����ذي 
و��شتدعى  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي،  ون��ظ��ام��ه��ا 
�أي�شاً مو�قف �شيا�شية قوية  ذلك 
و�شلت �إىل حد مطالبة “�ملنظمة 
�لوطنية للمجاهدين” مبر�جعة 
�لعالقات �لقائمة بن �لدولتن. 
�لفرن�شية  �للهجة  ف��اإن  وباملقابل 
بد�أت متيل �إىل خف�س �لت�شعيد، 
و�أع��رب ماكرون عن ثقته بتبون، 
“فح�س تاريخ فرن�شا مع  عار�شاً 

�جلز�ئر بتو��شع و�حرت�م«.

�سحف عربية : »حرب الذاكرة« ت�ستعل جمددًا بني فرن�سا واجلزائر

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• ريت�سارد مارتينو

   ���ش��اأق��ت��ب�����س ع��م��ل��ن ت���ن���اول �غ���ت���ي���ال ج����ون ف. 
كينيدي:

   فيلم “جي �ف كي” لأوليفر �شتون بطولة كيفن 
كو�شترن، �شدر عام 1991.

   وكتاب “��شتعادة �لتاريخ: �غتيال �لرئي�س جون 
بقلم فن�شان بوغليو�شي، ن�شر عام  ف. كينيدي”، 

.2007
باتوف م�سارك؟

     �أر�هن باألف دولر �أنكم تعرفون فيلم �شتون ومل 
ت�شمعو� من قبل عن كتاب بوغليو�شي.

     طبيعي...
كان  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  رئي�س  �أن  �لأول،  ي��وؤك��د      
���ش��ح��ي��ة م����وؤ�م����رة ك����ربى ت���ورط���ت ف��ي��ه��ا وكالة 
�لفدر�يل  �لتحقيقات  ومكتب  �ملركزية  �ملخابر�ت 
و�ملافيا  ج���ون�������ش���ون  ل���ي���ن���دون  �ل���رئ���ي�������س  ون����ائ����ب 
�لكوبين  �مل��ن��ف��ي��ن  م���ن  �لإي��ط��ال��ي��ة وجم��م��وع��ة 
�لعديد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ت��ط��رف��ن  �ل��ي��م��ي��ن��ي��ن 
ي��دري، رمب��ا عمتك  �ل�شرطة )و، من  �أج��ه��زة  من 

و�لكابنت بونهوم(.
    بينما يطرح �لثاين، �أن كينيدي قتل على يد يل 

هاريف �أوزو�لد وحده.
    يف مو�جهة فيلم �شتون، ل ثقل لكتاب بوغليو�شي 
)مكون من 1612 �شفحة نتيجة حتقيق معمق 

�متد لعدة �شنو�ت( ول وزن.
�أطروحة �شتون )جمموعة من  م��اذ� تتوقعون،     
و�أن�شاف  لها  �أ�شا�س  ل  �لتي  و�لإ�شاعات  �لأكاذيب 

حقائق( �أكرث �إثارة!

      موؤامرة!
�شرطة  �شباط  ف��ا���ش��دي��ن!  �شيا�شين  �إ���ش��ر�ك       
رج����ال ع�شابات  ف��ا���ش��ق��ون!  ك��وب��ي��ون  ف���ا����ش���دون! 

منحرفون! ونائب رئي�س مباع!
    حفنة من �لأ�شر�ر يعملون خلف �لكو�لي�س ويف 

�لظل، لالإطاحة ب� “�لبطل!«.
   �إنه “مقرم�س” جًد�! مثري لالهتمام! بديع!

   وهو يوؤكد ما يعتقده �لكثري من �لنا�س، �أي، �ن 
“�لنظام” فا�شد من �لأعلى �إىل �لأ�شفل.

�أوليفر �شتون، �ل�شخ�شية �جلّذ�بة     وعلى عك�س 
�مل�����ش��ه��د، وتقدم  ت��ق��ف يف م��ق��دم��ة  �أن  �ل��ت��ي حت��ب 
ب�شجاعة  ي��ح��ارب  م��ق��د�م  ف��ار���س  �أن��ه��ا  نف�شها على 
تويف  )�ل��ذي  بوغليو�شي  فن�شان  ك��ان  �ل�شر،  ق��وى 
�أقول  ل  حتى  ه��ادًئ��ا،  عاما  مدعًيا   )2015 ع��ام 

باهتا وبال طعم.
   كان هو �ل�شخ�س �لذي متكن من �إد�نة ت�شارلز 

مان�شون عام 1971.
عمل ر�هب

بق�شية  مفتوًنا  بوغليو�شي  ك��ان  حياته،  ط��و�ل     
كينيدي.

   قر�أ كل ما كتب حول هذ� �ملو�شوع، مبا يف ذلك 
27 جملًد� من تقرير و�رن �ل�شهري )�لذي د�فع 
عن �أطروحة �مل�شلح �لوحيد( وتقرير جلنة جمل�س 
�ل��ن��و�ب �مل�شيقة ع��ن �لغ��ت��ي��الت )�ل��ت��ي �دع��ت �أن 

كينيدي كان �شحية موؤ�مرة(.
قام  ر�ه���ب حقيقي، حيث  بعمل  ق��ام  ل�����ش��ن��و�ت،     
مبر�جعة كل تقرير، وحتليل كل قطعة من �لأدلة، 

ومقارنة �آلف �ل�شهاد�ت ...
   كتابه، �لذي �خذ منه 20 عاًما لإكماله، ووزنه 
�لف   10 م��ن  �أك���رث  على  يحتوي  �أرط����ال،  �شبعة 

�قتبا�س.
ف��ق��د ت�شرف  ���ش��ك،  ه��ن��اك  ل��ي�����س  ل���ه،  بالن�شبة     

�أوزو�لد مبفرده.
يعطي  �ل��ذي  “ز�برودر”  �ل�شهري  �لفيلم  لكن     
�لن��ط��ب��اع ب���اأن ك��ي��ن��ي��دي ق��ت��ل ب��ر���ش��ا���ش��ة �أطلقها 

�شخ�س �أمامه؟
  »عندما نتفح�س كل �شورة، نرى �ن ر�أ�س كينيدي 

مييل لالأمام عند �أول تاأثري. »
�لتي  �ل�شحرية”،  “�لر�شا�شة  نظرية  وكذلك     
تزعم �أن �لر�شا�شة ل ميكنها �أن ت�شيب يف نف�س 

�لوقت كينيدي و�حلاكم جون كونايل؟
مبا�شرة،  كينيدي  �أم��ام  يكن جال�ًشا  »كونايل مل    
ولكن بز�وية على ي�شاره... ر�شا�شة تخرتق ج�شد 

كينيدي بالتاأكيد �شت�شيب كونايل«...

اأكرث اإثارة
      لكن غالبية �لنا�س يف�شلون ت�شديق نظريات 

�ملوؤ�مرة.       �إنها مده�شة ومذهلة �أكرث!
ترجمة خرية �ل�شيباين

لهذا جتذب املوؤامرات اأكرث...!

* كاتب عمود ومقدم بر�مج يف �لإذ�عة و�لتلفزيون �لكندي

�لهايكا نفذت قر�رها

حتالف بن 
�ليميني 

�شيبا�شتيان 
كورت�س وزعيم 
�خل�شر فرينر 

كوجلر

ق����وات  ن����ّف����ذت      
التون�سية,  االأم�����ن 
اأم���������ص االأرب�����ع�����اء, 
ق���رار ح��ج��ز م��ع��ّدات 
ل��ل��ق��ن��اة ال��ّت��ل��ف��زّي��ة 
غ�����ري ال���ق���ان���ون���ي���ة 
تنفيذا  “الّزيتونة” 
العليا  الهيئة  ل��ق��رار 
لالت�سال  امل�ستقلة 
الب�سري  ال�����س��م��ع��ي 
من  عدٍد  توجيه  بعد 
لهذه  ال���ت���ح���ذي���رات 
ال���ق���ن���اة وت�����س��ل��ي��ط 
عليها,  مالّية  خطّية 
يف  ا�ستمرارها  ب�سبب 

البّث دون اإجازة.

•• الفجر -تون�س

ال�سنو�سي: قناة الزيتونة كانت 
حممية من منظومة تقودها النه�سة
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عربي ودويل

 تو�فد مئات �لأفغان على مكتب جو�ز�ت �ل�شفر يف �لعا�شمة كابول 
�أم�س �لأربعاء بعد يوم من تو�تر �أنباء عن �إعادة فتحه هذ� �لأ�شبوع 
لإ�شد�ر �لوثائق، و��شطر رجال �أمن من حركة طالبان �إبعاد �لبع�س 
بهدف �حلفاظ على �لنظام. وقال م�شوؤولون من طالبان �إن �ملكتب 
به منذ  �لعمل  تعليق  �ل�شبت، بعد  �شي�شتاأنف خدماته بدء� من يوم 
�شيطرة �حلركة على �لبالد و�شقوط �حلكومة �ل�شابقة يف �أغ�شط�س 
�آب، �لأمر �لذي �أدى لتقطع �ل�شبل بالكثري ممن ي�شعون للفر�ر من 

�لبالد.
وق���ال �أح���د �ل��و�ق��ف��ن �أم���ام �ملكتب وي��دع��ى م��اه��ر ر���ش��ويل لرويرتز 
من  �لكثري  ه��ن��اك  ت���رون  كما  لكن  �شفر،  ج���و�ز  ل���ش��ت��خ��ر�ج  “جئت 

�مل�شكالت و�لنظام ل يعمل«.
ناأتي.  متى  و�إخبارنا  �أ�شئلتنا  على  للرد  م�شوؤول  يوجد  “ل  و�أ�شاف 
�لذين  طالبان  م�شوؤويل  با�شم  متحدث  يرد  ومل  ح��رية«.  يف  �لنا�س 
�لفقر  ح��دة  وز�دت  للتعقيب.  طلب  على  �جل����و�ز�ت  �إد�رة  ي��دي��رون 
�لتي  �ل��ب��الد  يف  �حلكم  مقاليد  على  �حل��رك��ة  �شيطرة  منذ  و�جل���وع 

تعاين بالفعل من �جلفاف وجائحة كوفيد-19.
وجاء �ملئات �لذين تو�فدو� على مكتب �جلو�ز�ت على �لرغم من �أنهم 
�أبلغو� باأن توزيع �جلو�ز�ت لن يبد�أ قبل يوم �ل�شبت و�شيكون يف بادئ 

�لأمر ملن قدمو� طلبات بالفعل.

 
يف  �لفرن�شي  �ل�شفري  ��شتدعت  �أّنها  �ملالية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   
بها  �أدىل  �ل��ت��ي  “�ملوؤ�شفة”  �لت�شريحات  على  لالحتجاج  ب��ام��اك��و 
�لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون ب�شاأن �ملجل�س �لع�شكري �حلاكم 

يف مايل و�إعر�به عن �أمله “بعودة �لدولة” �إىل �لبلد �لأفريقي.
وقالت �لوز�رة يف بيان �إّن وزير �خلارجية “دعا �ل�شلطات �لفرن�شية 

�إىل �شبط �لنف�س وجتّنب �إطالق �أحكام تقييمية«.
و�ملهينة”  �ل��وّدي��ة  غ��ري  “�لت�شريحات  باماكو  رف�س  �لبيان  و�أّك���د 
على  ق��وي  “�حتجاج  ع��ن  م��ع��رّب�ً  م��اك��رون،  ل�شان  على  وردت  �ل��ت��ي 
“عودة  �إىل  �لثالثاء  �ملوؤ�شفة«. وكان ماكرون دعا  �لت�شريحات  هذه 
�لدولة  م��ع  ���ش��دي��دة  ت��وّت��ر�ت  �شياق  يف  وذل���ك  م���ايل،  �إىل  �لدولة” 
�ل�شاحلية حيث تعمل فرن�شا على تقلي�س وجودها �لع�شكري. وقال 
يف  و�شرطتها  وتعليمها  بق�شائها  �ل��دول��ة  تعود  �أن  “يجب  م��اك��رون 
�شا�شعة من  ت��ز�ل م�شاحات  حيث ل  �شّيما يف مايل”  ك��ّل مكان، ول 
�لأر��شي خارج �شيطرة �لقو�ت �حلكومية �لتي تو�جه متّرد�ً جهادياً 
ب�شدة  ماكرون  هاجم  ذلك،  وقبل  تهريب.  وعمليات  �إتنية  وتوتر�ت 
�خلمي�س �ملا�شي رئي�س �لوزر�ء �ملايل ت�شوغويل كوكال مايغا ب�شبب 
�لتي �شاقها �شّد بالده من على منرب �لأمم  “�ملخزية”  �لّتهامات 

�ملتحدة وقال فيها �إّن فرن�شا ب�شدد “�لتخّلي” عن مايل.
 

ن��ف��ذت ولي���ة م��ي��زوري �لأم��ريك��ي��ة حكم �لإع����د�م مبرتكب جرمية 
�إعاقات ذهنية كبرية،  �أنه يعاين  قتل ثالثية كان حماموه يوؤكدون 
وم�شت �شلطات �لولية يف �لتنفيذ رغم دعو�ت �لبابا فرن�شي�س �إىل 
�لر�أفة به. و�أعلنت �شلطات �ل�شجون يف ميزوري �أن �إرن�شت جون�شون 
 6،11 �ل�شاعة  �أنفا�شه عند  �أ�شود، لفظ  �أمريكي  )61 عاماً(، وهو 

م�شاًء )11،11 م�شاًء بتوقيت غرينت�س( يف �شجن بون تري.
وكان جون�شون قتل بطريقة عنيفة ثالثة موظفن يف حمطة وقود 

خالل عملية �شطو عام 1994.
وبعد �شدور �حلكم باإعد�مه، قدم وكالء �لدفاع عنه طلبات ��شتئناف 
�لأ�شخا�س  �إع��د�م  باأن  �لذي ق�شى  �لعليا  �ملحكمة  ت�شتند على قر�ر 
ذوي �لإعاقات �لعقلية خمالف للد�شتور. و�أبرَز �ملحامون عدد�ً من 
يعاين  ولدت��ه  عند  ك��ان  �أن��ه  ومنها  �لفكري،  تخلفه  على  “�لأدلة” 
�لكحول خالل  ت�شرب  و�لدته  كانت  �إذ  �لكحول �جلنينية،  متالزمة 
حملها، و�أن نتائجه يف �ختبار�ت معدل �لذكاء �لتي �أجريت له خالل 
حياته كانت د�ئماً منخف�شة جد�ً )مبتو�شط 67(، ف�شاًل عن �أنه مل 
ي�شتطع ر�شم خط م�شتقيم بامل�شطرة عندما كان يف �خلام�شة ع�شرة... 
لكّن حماكم ولية ميزوري مل تاأخذ بحجج �ملحامن. و��شتناد�ً على 
ذلك، رّد حاكم �لولية �جلمهوري مايك بار�شون �لثنن طلباً ملنح 
جون�شون �لعفو تقدم به �أكرث من 23 �ألف �شخ�س، من بينهم �أحد 

�أ�شالفه و�ثنان من �أع�شاء �لكونغر�س.

عوا�سم

كابول

باماكو

وا�ضنطن

اأ�سرتاليا وبابوا غينيا تنهيان 
العمل برتتيبات ب�ساأن الاجئني

•• �سيدين-اأ ف ب

�شينتهي �لعمل برتتيبات ت�شمح لأ�شرت�ليا باحتجاز طالبي جلوء يف خميم 
بجزيرة تابعة لبابو� غينيا �جلديدة، وفق ما �أعلنت �شلطات �لبلدين .

�لذين  �ملهاجرون  ُير�شل  ��شرت�ليا،  �ل�شارمة يف  �لهجرة  �شيا�شات  مبوجب 
يف  �عتقال  مر�كز  �إىل  �شنو�ت  منذ  بحر�  �أر��شيها  �إىل  �لو�شول  يحاولون 
جزيرة مانو�س �لتابعة لبابو� غينيا �جلديدة و�إىل ناورو �لو�قعة يف �ملحيط 
ي�شمى  م��ا  �ن  �لأرب��ع��اء  �جل��دي��دة  وب��اب��و� غينيا  ��شرت�ليا  و�أعلنت  �ل��ه��ادئ. 
ب�”ترتيبات �لتوطن �لإقليمية” �شينتهي �لعمل بها يف 31 كانون �لأول/

لكن   2019 �أو�خ��ر  �ملحتجزين يف  �أخليت من  مانو�س  دي�شمرب. وجزيرة 
“�ئتالف �لعمل من �أجل �لالجئن” يقول �إن قر�بة مئة �شخ�س ل يز�لون 
يف بورت موري�شبي. ويف بيان م�شرتك قالت ��شرت�ليا وبابو� غينيا �جلديدة 

�إن ��شتكمال �لتفاقية يحقق “هدفا م�شرتكا طويل �لأمد«.
حكومة  �شتتوىل   ،2022 �لثاين/يناير  كانون  من  �لأول  من  و”�عتبار� 
يف  �لإقليمية  �مللفات  در���س  خلدمات  �لكاملة  �لإد�رة  �جلديدة  غينيا  بابو� 

وفق �لبيان. بابو� غينيا �جلديدة و�مل�شوؤولية �لكاملة عن �ملتبقن”، 
و�شاف �أن “بابو� غينيا �جلديدة �شتوؤمن ممر� د�ئما للهجرة للر�غبن يف 
�لبقاء على �أر��شيها مبا يف ذلك �إتاحة �حل�شول على �ملو�طنة ودعم طويل 
�لأمد وحزم �إقامة ومل �شمل عائالت«. و�لذين يريدون مغادرة بابو� غينيا 

�جلديدة �شُينقلون �إىل ناورو �أو �إىل بلد ثالث، بح�شب �لبيان.

قالت اإنها عّطلت خمّططات الغنو�سي

عبري مو�سي: الت�سدي ملحاولت اإعادة ربيع اخلراب 2

قانون الربملان الليبي.. مفو�سية النتخابات تتاأهب للحدث الكبري

�سبح الأحزاب الكربى يحوم حول املر�سحني امل�ستقلني يف العراق 
�لتنازلت �لقليلة �لتي قّدمتها �ل�شلطة �إىل �ل�شارع �إثر �ملوجة �لحتجاجية 
�لعام،  �مل��ال  �لف�شاد وه��در  �لتي خرجت �شّد   2019 �لعام  �مل�شبوقة يف  غري 

وطالب م�شاركون بها باإ�شقاط �لنظام كاماًل.
وجترى �لنتخابات وفقاً لقانون �نتخابي جديد قائم على نظام د�ئرة �لفرد 
�لو�حد، فيما رفع عدد �لدو�ئر �إىل 83 وقّل�س حجمها مبا يزيد من حظوظ 

مر�شحن ذوي �شعبية حملية ك�شيوخ �لع�شائر.
وم���ن ب��ن �أك���رث م��ن م��ن 3240 م��ر���ش��ح��اً، ق���ّدم ك��رث �أن��ف�����ش��ه��م ع��ل��ى �أنهم 
متوز/يوليو.  �شهر  مطلع  يف  �نطلقت  �نتخابية  حمالت  عرب  “م�شتقلون” 
�نتماء�تهم  عن  فعال  ه��وؤلء  تخّلي  يف  ي�شككون  �لعر�قين  من  �لعديد  لكن 

�ل�شيا�شية �لأ�شلية.
ويقول رئي�س مركز �لتفكري �ل�شيا�شي �إح�شان �ل�شمري �إن “جلوء �ملر�شحن 
�أنف�شهم عن �إخفاقات �أحز�بهم،  مل�شطلح �شخ�شيات م�شتقلة يهدف �ىل ناأي 

�لف�شاد  وهم يحاولون بذلك تقدمي �شورة جديدة عنهم غري م�شوؤولة عن 
و��شفا �لت�شرف ب”مناورة �شيا�شية«. و�شوء �لإد�رة”، 

�لحتجاجات  يف  �شاركو�  �لذين  �لعر�قين  على  و�لإحباط  �لياأ�س  وي�شيطر 
�ل�شعبية �لتي قوبلت بحملة قمع د�مية خلفت مئات �لقتلى و�آلف �جلرحى، 
ما يعني �أن �لعديد منهم قد يقاطعون �لنتخابات، وهي �خلام�شة منذ �لغزو 

�لأمريكي للعر�ق يف �لعام 2003.
و�شط هذ� �ل�شياق وعلى خلفية �أزمة �قت�شادية حادة، يرجح بع�س �ملر�قبن 
باأن تكون �ملقاطعة و��شعة من �لناخبن �لذين يقدر عددهم ب25 مليونا، ما 

قد ي�شّب يف �شالح �لأحز�ب �ل�شيا�شية �لكبرية.
�شابقة  حزبية  تبعية  لديهم  �لذين  “�مل�شتقلن”  �ملر�شحن  ظاهرة  وتبدو 
و��شعة �لنت�شار وت�شمل �أطر�فا وكتال �شيا�شية خمتلفة، مثل �لتيار �ل�شدري 
بزعامة رجل �لدين �لنافذ مقتدى �ل�شدر، و�لقائمة �لوطنية �لتي يتزعمها 

رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق �أياد عالوي، وحتالف دولة �لقانون �لذي ير�أ�شه رئي�س 
يف  �ملر�شحة  �ملك�شو�شي،  �إينا�س  مثاًل  وكانت  �ملالكي.  ن��وري  �ل�شابق  �ل��وزر�ء 
�لنتخابات  يف  �ل�شدري  �لتيار  مع  مر�شحة  �لبالد،  و�شط  يف  �لكوت  مدينة 

�لأخرية.
وتقول لفر�ن�س بر�س “كنت ع�شو�ً م�شتقاًل يف �لتيار �ل�شدري و�أر�شح �ليوم 
دخولها  عند  �شيا�شية  لكتلة  �ن�شمامها  ت�شتبعد  �أن  دون  م��ن  كم�شتقلة”، 
�أو نو�ب مبا  “�ذ� كان هناك تو�فق روؤية مع تيار�ت �شيا�شية  �لربملان �ملقبل، 
يخدم جمهورنا«. وجتري �لعادة قبل وبعد كل �نتخابات يف �لعر�ق �أن تخو�س 
�لنهائية  �لتحالفات  ت�شكيل  بهدف  متو��شلة  مفاو�شات  �ل�شيا�شية  �لكيانات 
عند دخول �لربملان و�لتي قد تتغري يف �للحظة �لأخرية. وحلجم �لتحالفات 
�ل�شكل  تر�شم  كونها  �لفوز،  تتخطى  �أهمية  وت�شكيالتها  �لنهائية  �ل�شيا�شية 

�لنهائي لالعبن �لأبرز يف ت�شكيل �حلكومة.

 •• بغداد-اأ ف ب

بعد مرور عامن على �نطالق �حتجاجات �شعبية غري م�شبوقة �لتي �شهدها 
�ملر�شحن  م��وق��ع  ت��ع��زز  �أن  �لت�شريعية  بالنتخابات  يفرت�س  ك��ان  �ل��ع��ر�ق، 
�ملطاف بهوؤلء باللتحاق  لكن قد ينتهي  “�مل�شتقلن”،  �أو  �لتقليدين  غري 

بالأحز�ب �لتقليدية �لتي كان بع�شهم جزء� منها �شابقاً.
�لربملانية  �لكتل  �شيما  �ل�شيا�شية ل  �لأط��ر�ف  �لتناف�س �حلاد بن  ففي ظل 
�ل��ذي ميثل  “�شائرون”  �حل��ايل، خ�شو�شاً حتالف  �ل��ربمل��ان  د�خ��ل  �لكبرية 
�لتيار �ل�شدري وحتالف “�لفتح” �لذي ي�شم مر�شحن عن �حل�شد �ل�شعبي، 
ي�شعى �لأفرقاء �ل�شيا�شيون �ىل �لفوز باأكرب عدد من مقاعد �لربملان �لبالغة 

329 يف �لعا�شر من ت�شرين �لأول/�أكتوبر.
وت�شّكل هذه �لنتخابات �لتي كان موعدها �لطبيعي �لعام 2022، و�حدًة من 

•• الفجر –تون�س:
�لد�شتوري  �حل���زب  رئي�شة  �ع��ت��ربت 
�حلر عبري مو�شي يف ت�شريح �ذ�عي، 
خمططات  تعطيل  يف  �شاهمت  �أن��ه��ا 
رئي�س حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي 
مكلفا  ك���ان  ب��اع��ت��ب��اره  ‘’�لهد�مة’’، 
مبهمة وكان ي�شتعمل كر�شي �لربملان 

لبيع تون�س، وفق تعبريها.
و�أ�شافت �أن �لتفاقيات �لتي ‘ت�شدت 
لع����ت����د�ء�ت  ع��ر���ش��ة  ج��ع��ل��ت��ه��ا  لها’ 
ع��ل��ى م����ر�أى وم�����ش��م��ع �ل���دول���ة ورغم 
�ل�شكاوى �لعديدة �ملقدمة يف �لغر�س 

�إل �أنها مل تنل حقها بعد.
�أكدت  �ل��ربمل��ان،  �أ�شغال  جتميد  وع��ن 
رئ��ي�����ش��ة �حل�����زب �ل���د����ش���ت���وري �حلر 
�إىل  �أن��ه��ا م��ع ح��ل �ملجل�س و�ل���دع���وة 

�نتخابات ت�شريعية.
وح���ول �ل���زي���ار�ت �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا يف 
وعالقتها  �ل���ب���الد  ج���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
مو�شي  قالت  لالنتخابات،  ب��الإع��د�د 
بال�شعب  م��ل��ت��ح��م��ة  �ل�����ي�����وم  ‘’�أنا 

�لتون�شي
هناك  �أن  باعتبار  معه  ومتو��شلة   
ع��م��ل��ي��ة مم��ن��ه��ج��ة ل���ت���خ���دي���ره، كما 
هناك حماولت للركوب على م�شاكل 
�ل��ع�����ش��ري��ة �لأخ�����رية لإع�����ادة برجمة 
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   و�أ�شارت �إىل �أّنها �ليوم ت�شتمع �إىل م�شاكل �لفالحن 
وم�شاكل �جلهات عموما وتقوم بدورها كرئي�شة حزب 

معار�س يف فتح ملفات �لتنمية �جلهوية و�ملحلية.
   و�عتربت �أن �حلل يف �إر�دة �شيا�شية �شادقة ملن مي�شك 
يتحول هذ�  �شتفعله حن  ما  �ليوم، وهو  �لبالد  مقود 

�ملقود �إليها، على حد تعبريها.

•• طرابل�س-وكاالت

ليبيا  �لعليا لالنتخابات يف  �لوطنية  �ملفو�شية  ت�شتعد 
ه  �أقرَّ �أن  بعد  �لربملانية  �لنتخابات  ق��ان��ون  ل�شتقبال 
�ملفو�شية  �لربملان يف جل�شة �لثنن؛ حيث قال رئي�س 
لإجر�ء  “م�شتعدة متام �ل�شتعد�د”  �إنها  عماد �ل�شايح 
�لنتخابات �لرئا�شية و�لت�شريعية يف موعدها دي�شمرب 

�ملقبل.
و�أ�شاف عماد �ل�شايح يف ت�شريحات ملوقع “�شكاي نيوز 
كبري يف حتفيز  ب�شكل  “جنحت  �ملفو�شية  �إن  عربية” 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �لن��ت��خ��اب��ات، ح��ت��ى و�شلت  �مل��و�ط��ن��ن 
�لقائمة �لنهائية للم�شجلن يف قو�ئم �لناخبن �إىل 2 

مليون و900 �أل��ف، و�أع��دت 2000 
جلنة �نتخابية يف �أنحاء �لبالد حتت 

�شيطرتها و�شلطتها �ل�شيادية.
كما �أكد على �أن �ملفو�شية تعمل وفقا 
�ل���ن���و�ب من  م���ن جم��ل�����س  مل���ا ي�شلها 

قو�نن تخ�س �لنتخابات.
ل���ع���رق���ل���ة طريق  �أط���������ر�ف  وت�������ش���ع���ى 
�لن���ت���خ���اب���ات ع���رب �لع����رت������س على 
ق��و�ن��ن �أ���ش��دره��ا �ل��ربمل��ان م��ن قبل، 
مثل قانون �نتخاب �لرئي�س، ويت�شدر 
للدولة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �ملعرت�شن 
�لذي يقوده �لإخو�ين خالد �مل�شري، 
قانون  �إق������ر�ر  ي�����ش��اه��م  �أن  وم��ت��وق��ع 
�لربملان يف خيبة �أمل جديدة لتنظيم 

�لإخو�ن يف مو�جهته مع �ملفو�شية.
�أو�شح  �لن���ت���خ���اب���ات،  م��ر�ق��ب��ة  وع����ن 
�ل�شايح �أن جهات �شرت�قب �لنتخابات 
بالفعل، ولكن �ملفو�شية ت�شعى جاهدة 
م�شري�  ذ�ت��ي��ة،  رق��اب��ة  لتحقيق  �لآن 
بع�س  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  �أن���ه مت  �أن  �إىل 

جديدة... دكتاتورية �مليلي�شيات«.
   ودعت عبري مو�شي �لرئي�س قي�س �شعيد �إىل �لتربوؤ 
ممن يّدعون منا�شرته ورغبتهم يف تكوين حزب، لفتة 
يتوىل  �أن  �ل��دول��ة  رئي�س  على  متنع  �ل��ق��و�ن��ن  �أّن  �إىل 

م�شوؤولية حزبية.
حتتل  �ل��ت��ي  “�مليلي�شيات  م��ن  ب��ال��ت��ربوؤ  طالبته  كما     
يطبق  و�أن  �لأعر��س  وتهتك  �لعنف  �ل�شو�رع ومتار�س 

حتذير من �سطوة امليلي�سيات
    و�أ�شارت عبري مو�شي، �إىل �أن ‘’�خلطاب �ليوم يدعو 
ووجب  نف�شها   �ل�شلة  يف  �جلميع  وو�شع  �لتق�شيم  �إىل 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��ذ  �ل�شلطة  يف  ك���ان  م��ن  ب��ن  �ل��ت��ف��ري��ق 
�مل����دم����رة ���ش��د �ل�����ش��ع��ب �ل��ت��ون�����ش��ي وب����ن م���ن ك����ان يف 

�ملعار�شة«.
   و�أ�شافت: “ تون�س �ليوم دخلت يف مرحلة دكتاتورية 

�لأ�شا�شين  �مل��درب��ن  ت��دري��ب  وت�شمل  �ل��ب��الد،  �أن��ح��اء 
�لنتخاب  م��ر�ك��ز  م��وظ��ف��ي  �إىل  و���ش��ول  و�مل��ت��ع��اون��ن، 

وعددهم 9530 موظفا.
ت�شمل  فاخلطة  للمفو�شية  �لر�شمي  �مل��وق��ع  وبح�شب 
تبد�أ  �إج��ر�ء�ت  و�شل�شلة  �لناخب،  بطاقة  ت�شليم  كيفية 
�ملخ�ش�شة  ب��امل��د�ر���س  �لبطاقات  ت��وزي��ع  مركز  بافتتاح 
�لناخبن  ��شتقبال  بعمليات  م��رور�  �نتخابية،  كمر�كز 
و�ل��ت��ح��ق��ق م��ن ه��وي��ات��ه��م، �إ���ش��اف��ة �إىل حم��اك��اة كاملة 
مر�كز  يف  �ل��ن��اخ��ب��ن  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��اق��ات  ت��وزي��ع  لعملية 

�لتوزيع و�لبالغ عددها 1906 مركز�.
بطاقات  توزيع  مركز  لفتح  بذلك  �ملفو�شية  وت�شتعد 
�ل��ن��اخ��ب يف م��ن��ت�����ش��ف �أك���ت���وب���ر �مل��ق��ب��ل، وذل�����ك �شمن 

�لنتخابات،  مر�قبة  يف  للم�شاركة  �لدولية  �ملنظمات 
و�أنه “يف �لنهاية �لأمر كله مرتوك للقانون«.

مراكز الت�سويت
و�شمرت �ملفو�شية عن ذر�عيها لإجناز مهمتها باإي�شال 
�لعقبات  رغ��م  م��وع��ده��ا،  يف  �لن��ت��خ��اب��ات  �إىل  �لليبين 
3 �أ�شهر على فتح  و�شيق �لوقت؛ حيث مل يتبق �شوى 

مر�كز �لقرت�ع.
مقر�ت  من   2000 �إع���د�د  من  لنتهائها  وبالإ�شافة 
ت�شويت �لناخبن، نظمت دور�ت خا�شة بالتدريب على 
�لتدريب  م�شريف  مع  بالتعاون  �لناخب  بطاقة  توزيع 
ب��الإد�ر�ت �لنتخابية �لبالغ عددها 25 مكتبا يف كافة 

�لقانون عليهم” وفق تعبريها. 
موكبها  ر�شق  على  مو�شي  وعلقت     
جمموعة،  ط�����رف  م����ن  ب����احل����ج����ارة 
�إل  ل��ي�����س  ب���ه  �أّن م���ا ق���ام���و�  م��ع��ت��ربة 
�ع�����ت�����د�ء م�����ن وف��������اق �إج������ر�م������ي مت 
�لأ�شخا�س  ع��ل��ى  ل��الع��ت��د�ء  تكوينه 

و�لأمالك.
متلك  ل  “�شرذمة  �أّن  و�أ���ش��اف��ت     
وجهها  يف  رف��ع��ت  �شيا�شية  م��ط��ال��ب 
يف  لي�شت  �أن��ه��ا  رغ��م  “ديقاج”  �شعار 
قامو�  م���ن  �أن  م��ت��اب��ع��ة  �ل�شلطة”، 
بغاية �شرب  عليها قدمو�  بالعتد�ء 
�لد�شتوري  �حلزب  و�شعبية  �شعبيتها 

�حلر.
   ووجهت مو�شي �أ�شابع �لتهام �إىل 
م�شرية  �شعيد،  قي�س  �لرئي�س  �أن�شار 
ب�شعار�ت  ي��ه��ت��ف��ون  ك��ان��و�  �أن��ه��م  �إىل 

ت�شانده.
   و�شددت رئي�شة �حل��زب �لد�شتوري 
ل��ه��ا يدخل  �أّن م��ا ح���دث  �حل����ّر ع��ل��ى 
�لحتجاج،  ولي�س  �جل��ر�ئ��م  خانة  يف 
كر�متها  �ن��ت��ه��اك  مت  �أن���ه  �إىل  لف��ت��ة 

وتعطيل عمل حزبها.
ووزير  �ل��دول��ة  رئي�س  حّملت  كما     
�لتي  �لعتد�ء�ت  م�شوؤولية  �لد�خلية 

تعر�شت �إليها.
    من جهة �أخرى، �أكدت عبري مو�شي 
�أن �ل�شتبيانات �لتي تقوم بن�شرها موؤ�ش�شات �شرب �لآر�ء 

حول �مل�شهد �ل�شيا�شي ل تعنيها.
   وقالت �إنها ل تهتم بالرتتيب و�لن�شب �لتي تن�شرها، 
“دور� قذر�  �ملوؤ�ش�شات تلعب  �أّن عدد� من هذه  معتربة 
يو�شف  م��ع  ذل��ك  فعلو�  وق��د  �ل���ع���ام...  �ل����ر�أي  لتوجيه 
�ل�شاهد وبعدها مع نبيل �لقروي و�ليوم يتجدد �ملوعد 

ح�شب تعبريها.  مع قي�س �شعيد”، 

��شتعد�د�تها لبدء �لنتخابات 24 دي�شمرب.

اإ�سادة بااللتزام
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �مل��ح��ل��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل��ل��ي��ب��ي �شلطان 
�لباروين �إنه “ل �شك يف �أن �ملفو�شية لعبت دور� كبري� 
يف �لتح�شري لالنتخابات، رغم �لعر�قيل �لتي و�جهتها، 
وخا�شة �لتي ��شتهدفت رئي�س �ملفو�شية نف�شه، مع �أن 

كل �ملعطيات تقول �إنه رجل يعمل بحيادية و�شفافية«.
�إع������د�د مقر�ت  م���ن  �لن���ت���ه���اء  �أن  �ل����ب����اروين  و�ع���ت���رب 
للمفو�شية  يح�شب  “�أمر  عددها،  و�إع��الن  �لنتخابات 
نيوز  “�شكاي  ملوقع  حديثه  يف  و�أو���ش��ح  عليه«.  ��ا  وحُت��يَّ
عربية” �أن موقف �ملفو�شية “قانوين يف كل �لإجر�ء�ت 
مع  �لتعامل  بعدم  و�لتز�مها  �ملتبعة، 
�ل�شادرة  �لقو�نن  �شوى  قو�نن  �أي 
من جمل�س �لنو�ب �أمر يدل على �أن 
من يتوىل م�شوؤولية �لهيئة على قدر 

كبري من �حلكمة«.
�ملفو�شية،  رئي�س  تعر�س  �أن  و�شبق 
عماد �ل�شايح، حلملة هجوم حادة من 
و�أتباعه؛ ومن ذلك  �لإخ��و�ن  تنظيم 
�مل�شري،  خ��ال��د  �لإخ����و�ين  �تهمه  �أن 
للدولة،  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س 
ب��ع��دم �حل��ي��ادي��ة و�ل��ت��دخ��ل يف �ل�شاأن 
ل��وق��وف��ه يف ���ش��ف رغبة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
لأي  �ل�شتجابة  بعدم  �لليبي  �ل�شعب 
�إجر�ء �لنتخابات  مقرتحات تعرقل 
�لإخو�ن  مقرتح  ومنها  موعدها،  يف 
قبل  �ل��د���ش��ت��ور  ع��ل��ى  ��شتفتاء  بعمل 
ق��د ي�شتغرق  �لن��ت��خ��اب��ات؛ وه���و م��ا 

حو�يل �شنة.  

•• وا�سنطن-اأ ف ب الوليات املتحدة تك�سف عدد قنابلها النووية 

ن�شرت وز�رة �خلارجية �لأمريكية 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  حجم خم��زون 
�ل��ن��ووي��ة �حلربية  �ل���روؤو����س  م��ن 
�أرب����ع  م��ن��ذ  م����رة  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
�شنو�ت، بعد �لتعتيم �لذي فر�شه 
تر�مب  دون��ال��د  �ل�شابق  �لرئي�س 

على هذه �لبيانات.
وقالت �لوز�رة �أنه يف 30 �أيلول/

�جلي�س  ك���ان   ،2020 �شبتمرب 
ر�أ�شا   3750 ميتلك  �لأم��ريك��ي 
مفعل،  غ����ري  �أو  م���ف���ّع���ال  ن����ووي����ا 
�لعام  ع���ن  ر�أ����ش���ا  ب�55  �أق�����ل  �أي 
نف�شه  �ل���ي���وم  ع���ن  و72  �ل�����ش��اب��ق 
هو  �ل���ع���دد  وه�����ذ�   .2017 م���ن 

�لنووي  �ملخزون  بلغ  منذ  �لأدن��ى 
�أوج �حلرب  ذروت���ه يف  �لأم��ريك��ي 
 ،1967 م��ع رو���ش��ي��ا يف  �ل���ب���اردة 
 31255 ي���ب���ل���غ  ك������ان  ع���ن���دم���ا 
ر�أ���ش��ا حربيا. وج��اء �لإع���الن عن 
ب��ي��ن��م��ا تبذل  �ل���ث���الث���اء  �لأرق�������ام 
جهود�  بايدن  جو  �لرئي�س  �إد�رة 
مر�قبة  حم����ادث����ات  ل���ش��ت��ئ��ن��اف 
تعرثها  بعد  رو�شيا  مع  �لأ�شلحة 
وز�رة  وق���ال���ت  ت���ر�م���ب.  ع��ه��د  يف 
�إن  بيان  يف  �لأمريكية  �خلارجية 
“زيادة �ل�شفافية ب�شاأن �ملخزونات 
منع  جلهود  مهم  للدول  �لنووية 

�ل�شالح«. وتر�مب  �لنت�شار ونزع 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ���ش��ح��ب  �ل����ذي 
م���ن �لت���ف���اق �ل���ن���ووي �لإي�����ر�ين 
وم�����ع�����اه�����دة �ل������ق������و�ت �ل����ن����ووي����ة 
م��ت��و���ش��ط��ة �مل�������دى م����ع رو����ش���ي���ا، 
�أي�شا هو  �آخر  �تفاق  �ن�شحب من 
م��ع��اه��دة ���ش��ت��ارت �جل��دي��دة �لعام 
�ملا�شي قبل �نتهاء �شالحيتها يف 

�خلام�س من �شباط/فرب�ير.
وت��ن�����س ه���ذه �مل��ع��اه��دة ع��ل��ى عدد 
�حلربية  �ل����روؤو�����س  م���ن  �أق�����ش��ى 
لو��شنطن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �ل��ن��ووي��ة 
ب��ه��ا وكان  وم��و���ش��ك��و �لح���ت���ف���اظ 

منها  �لن�شحاب  ي���وؤدي  �أن  ميكن 
هذه  خ��ف�����س  م�����ش��ار  ع��ك�����س  �إىل 

�لروؤو�س من قبل �جلانبن.
حينذ�ك  ����ش���رح  ت����ر�م����ب  وك������ان 
ت�شمل  ج��دي��دة  ي��ري��د �شفقة  �أن���ه 
�شوى  �ل���ت���ي ل مت��ت��ل��ك  �ل�����ش��ن 
�حلربية  �لروؤو�س  من  قليل  عدد 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
توىل  �ل��ذي  بايدن  لكن  ورو�شيا. 
�ل��ث��اين/ ك��ان��ون   20 يف  من�شبه 

متديد  �ل��ف��ور  على  �ق���رتح  يناير 
�مل���ع���اه���دة خل��م�����س ����ش���ن���و�ت وهو 
�لرو�شي  �لرئي�س  عليه  و�ف��ق  م��ا 

فالدميري بوتن ب�شرعة. وحتدد 
�لنووية  �ل���روؤو����س  �مل��ع��اه��دة ع��دد 
مو�شكو  م����ن  ل���ك���ل  مي���ك���ن  �ل���ت���ي 

وو��شنطن ن�شرها ب1550.
وع�����ق�����د دب����ل����وم����ا�����ش����ي����ون رو�������س 
مغلقة  �ج��ت��م��اع��ات  و�أم���ريك���ي���ون 
لبدء  جنيف  يف  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع 
م��ن��اق�����ش��ات ب�����ش��اأن م��ع��اه��دة تلي 
�لأ�شلحة  وم��ر�ق��ب��ة  “�شتارت” 

�لتقليدية �أي�شا.
وو�������ش������ف م�����������ش�����وؤول �أم�����ريك�����ي 
لكن  “مثمرة”  باأنها  �مل��ح��ادث��ات 
�جل��ان��ب��ن ق��ال �إن جم��رد �إج���ر�ء 

�إي��ج��اب��ي. وتفيد  �أم���ر  �مل��ح��ادث��ات 
كانون  يف  ن�������ش���ره���ا  �إح���������ش����اء�ت 
معهد   2021 �ل���ث���اين/ي���ن���اي���ر 
����ش���ت���وك���ه���ومل �ل��������دويل لأب����ح����اث 
�ل�شالم، ت�شمل �لروؤو�س �حلربية 
�أرقام  يف  ت��درج  ومل  �شحبت  �لتي 
�أن  �لأم��ريك��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
 5550 �ملتحدة متتلك  �لوليات 
من هذه �لروؤو�س مقابل 6255 
لدى رو�شيا و350 لدى �ل�شن 
و290  بريطانيا  ل��دى   225 و 

لدى فرن�شا.
وباك�شتان  �لهند  �أن  �ملعهد  وذك��ر 
�ل�شمالية  وك����وري����ا  و�إ����ش���ر�ئ���ي���ل 
متتلك جمتمعة نحو 460 ر�أ�شا 

نوويا.

عبري مو�شي تو��شل جولتها يف حمافظات �لبالد

بع�س موؤ�س�سات �سرب الآراء تلعب  دورا قذرا... وال�ستطاعات ل تهّمني
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العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لظاهري للتطوير 

�لتجاري - ق�شم �ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1072808 

 تعديل ن�شب �ل�شركاء 
 خلود �شعود حممد عر�ر �لظاهرى من ١% �إىل %4٠

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شليويح �شعود حممد عر�ر �لظاهرى %6٠

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شعود عمري �شعود عر�ر �لظاهرى

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�ن�شباير لل�شفر و�ل�شياحة ذ.م.م
حامد  بن  �حمد  حامد   0.1-4 �شرق   - �أبوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2434628 

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

2 - تعين �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه حما�شبون قانونيون ،  كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/9/28  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105029402

  تاريخ �لتعديل:2021/10/6
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شاطئ لالقم�شة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1035642 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شاطئ لالقم�شة

BEACH TEXTILES
�إىل/ كرووم لت�شليح �لطار�ت

  CURROM TIRE REPAIR 
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تبديل زيوت �ملركبات  45٢٠٠١٠

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تبديل و��شالح �لطار�ت  45٢٠٠٠7
تعديل ن�شاط / �إ�شافة ��شالح مكيفات هو�ء �ل�شيار�ت  45٢٠٠٢١

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إ�شالح ميكانيك �ملركبات  45٢٠٠٠3
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �ملن�شوجات و�لأقم�شة - بالتجزئة  475١٠٠١

 تعديل ن�شاط / حذف تف�شيل وخياطة وحياكة �ملالب�س �لرجالية غري �لعربية )�لبدل(  ١4١٠9٠4
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �ملالب�س �لن�شائية �جلاهزة - بالتجزئة  477١١٠٢

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منجرة زهرة �لريحان 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2315432 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �بر�هيم �شمل �بر�هيم �ملعمرى ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف زكيه خاتون حممد �شعيد
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ١٠٠٠٠٠

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 3.3٠*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ منجرة زهرة �لريحان
ZAHRAT ALRAIHAN CARPENTRY

�إىل/ منجرة زهرة �لريحان - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 ZAHRAT ALRAIHAN CARPENTRY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيك�س برو للمقاولت و�شيانة �ملباين 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2235633 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ح�شن جعفر عبد�لعزيز باقر �لعبيدىل من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ح�شن جعفر عبد�لعزيز باقر �لعبيدىل من ١٠٠ % �إىل %5١
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�لرحمن جنيب قز�ز  ٢5%

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نائله �شليمان  ٢4%
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 3٠٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ فيك�س برو للمقاولت و�شيانة �ملباين

FIX PRO CONTRACTING AND BUILDING MAINTENANCE
�إىل / فيك�س بروللمقاولت و�شيانة �ملبانى ذ.م.م

 FIXPRO CONTRACTING AND BUILDING MAINTENANCE L.L.C. 

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �لورده �خل�شر�ء للرجال 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1031078 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شجاد �حمد حممد نور  ٢4%

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شمري جول حمبت ٢5%
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد حممد �شعيد �ل�شب �ليماحى  %5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد حممد �شعيد �ل�شب �ليماحى
تعديل ر�أ�س �ملال / من ٠ �إىل ١٠٠٠٠٠

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 3*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالون �لورده �خل�شر�ء للرجال
GREEN ROSE GENTS SALON

�إىل/ �شالون �لورده �خل�شر�ء للرجال ذ.م.م
 GREEN ROSE GENTS SALON L.L.C

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

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

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�إن �شي �شي �لقاب�شة ذ.م.م 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3863550 

تعديل جن�شية �ل�شركاء / �ملزروعي �لعاملية ذ.م.م

MAZRUI INTERNATIONAL L.L.C  من �إىل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �ملزروعي �لعاملية ذ.م.م

MAZRUI INTERNATIONAL L.L.C من ١٠ % �إىل ١7%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف زين كابيتال - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

ZAIN CAPITAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اإع����������الن
وتنظيم  لل�شيافة  �ل�ش�����ادة/فالك طيب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �حلفالت  رخ�شة رقم:1322391 
تعديل �إ�شم جتاري من/ فالك طيب لل�شيافة وتنظيم �حلفالت

FALAK TAYYEB HOSPITALITY AND EVENTS PLANNING

�إىل / فالك طيب لل�شيافة
FALAK  TAYYEB FOR HOSPITALITY

 تعديل ن�شاط / حذف تنظيم �حلفالت و�ملنا�شبات  9٠٠٠١٠٢
 تعديل ن�شاط / حذف تنظيم و�إد�رة �لفعاليات  8٢3٠٠٠9

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

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

�لعدد 13360 بتاريخ 2021/10/7

�لعدد 13360 بتاريخ 2021/10/7

�لعدد 13360 بتاريخ 2021/10/7
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9767

اإعان بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/13 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده بايرز اليف �ستايل للتجارة )�ص.ذ.م.م( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                              الو�سف  

 61,255                                                              اأحذيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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اإعالن رهن جتاري عن موجودات ال�شركة
كاتب �لعدل بفرع غرفة �أبو ظبي

)�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق/ د�ئرة �لق�شاء باأبوظبي(
يعلن كاتب �لعدل �نه: 

وقائمة  موؤ�ش�شة  �شركة  ذ.م.م،  �ملحدودة  للطاقة  دولفن  �شركة  �مامه  ح�شر 
مبوجب قو�نن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�إمارة �أبو ظبي حتمل رخ�شة 
جتارية رقم -CN-1048152�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف 
�أبو ظبي، و�أف�شحو� عن رغبتهم بت�شجيل رهن قائم على موجود�ت �ل�شركة 
�ململوكة لهم )ب�شفتهم �لر�هن( ل�شالح بنك �أبو ظبي �لأول �س.م.ع )ب�شفته 
�ملرتهن(، مقابل ت�شهيالت مالية. وبناء عليه، فعلى كل من لديه �أي �عرت��س 
ع�شر  �أربعة  �لثبوتية خالل  و�أور�ق  باعرت��شه  يتقدم  �ن  �ع��اله  ذكر  ما  على 
)14( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن، بخالف ذلك فان كاتب �لعدل، بعد �نتهاء 
�لرهن  على  تاأكيد�  و�ملرتهن  �ل��ر�ه��ن  بن  �لعقد  بتوثيق  �شيقوم  �مل��دة،  ه��ذه 

�لقائم و�شيتم ت�شجيله �مام د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف �أبو ظبي.

اإعــــــالن بالن�شـــر
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  163/2020/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187
�أعاله بال�شيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�شد�ر �لقر�ر بتذييل ��شل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�شوع �لدعوى : 
�لتنفيذي على �لعقار رقم 1501 بالطابق رقم 15 مببنى يو بور� تاور1 �لبالغ م�شاحته 234.12 مرت مربع و�ملو�قف 
P4-279،280 على قطعة �لر�س رقم 220 مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب 
�شده وتثمينه وبيعه باملز�د برج �لعلني لتح�شيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �شده �ملقدره مببلغ 2،761،145.75 درهم 
)فقط مليونان و�شبعمائة وو�حد و�شتن �لف ومائة وخم�شة و�ربعن درهم وخم�شة و�شبعن فل�شا لغري( من ح�شيلة �لبيع 
وما ي�شتجد عليها من فو�ئد قانونية حتى تاريخ �لبيع �لنهائى طبقا لحكام �لقانون و�ملادتن ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما 

من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي 
طالب �لتنفيذ بنك �أبوظبي �لتجاري  عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-بور�شعيد - ديره - بناية �لبزن�س بوينت - مكتب رقم 

وكالة �لني�شان لل�شيار�ت  وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي -خلف   401
�ملطلوب �إعالنه :  ��شرف �شالح حممد باج�شري

 – خليفة  ب���رج  منطقة   -1501 رق���م  �ل��ع��ق��ار  تاور1-�شقة  ب���ور�  ي��و  مبنى   - دب���ي  دب���ي-ب���ر  �لإم�����ار�ت-�إم�����ارة   : ع��ن��و�ن��ه 
Asmbajsair@yahoo.com  -  0500000000

مو�شوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/10/20 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
144 - �ملنطقة  �أو�شاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �شقة �شكنية - رقم �لر�س  و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
: �خلليج �لتجاري - ��شم �ملبنى : يو بور� تاور - 1 - رقم �لعقار : 1501 - �مل�شاحة : 234.12 مرت مربع - �لتقييم : 

درهم   1800829.36
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  136/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�شوع �لدعوى : �إ�شد�ر �لقر�ر بتذييل عقد �لرهن بال�شيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم 
F �لبالغ م�شاحته 118.09 مرت مربع و�ملو�قف P2F35 على قطعة   6 كورت�س  �شكاى  مببنى   2 رقم  بالطابق   212
�لر�س رقم 272 مبنطقة و�دي �ل�شفا 5 باإمارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�شيل حقوق 
�لطالب قبل �ملطلوب �شده �ملقدره مببلغ 660،568.90 درهم )فقط �شتمائة و�شتن �لف وخم�شمائة وثمانية و�شتن 
درهم وت�شعن فل�شا لغري( من ح�شيلة �لبيع وما ي�شتجد عليها من فو�ئد قانونية حتى تاريخ �لبيع �لنهائى طبقا لحكام 

�لقانون و�ملادتن ) 25( و)26 ( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي
طالب �لتنفيذ : �لبنك �لعربي �ملتحد

عنو�نه : �لإمار�ت -�إمارة دبي- بور�شعيد - ديره - بناية �لبزن�س بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة �لني�شان لل�شيار�ت 
- وميثله : حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي

�ملطلوب �إعالنه : بر��شانت جاجوريا بر� كا�س جاجوريا  - عنو�نه : �لإمار�ت -�إمارة دبي - بر دبي - دبي-مبنى مبنى �شكاى 
كورت�س �ف - �شقة �لعقار رقم 212 - منطقة و�دي �ل�شفا 5   

مو�شوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/10/20 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  قبل �جلل�شة 
كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : بيع عقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة: و�دي �ل�شفا 
5 - رقم �لر�س : 272 - رقم �ملبنى : 6 - ��شم �ملبنى : �شكاي كورت�س F - رقم �لعقار : 212 - �مل�شاحة : 118.09 مرت 

مربع - �لتقييم : 545111.35 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  1431/2019/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/126 �مر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2607820 درهم( 
�شامال للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ:د�ر �لربكة للتجارة �لعامة )�س ذ م م( - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى 
بناية ��شيكو - �شقة 3/304 - خلف وكالة �لني�شان وخلف وبناية �ل�شركال  

�إم���ارة دب��ي - ب��ردب��ي - دب��ي - ���ش��ارع �ل��ربج �لبزن�س  �إع��الن��ه : �ر ب��ي �ي��ه للتطوير �لعقاري - ���س ذ م م - عنو�نه : �لإم����ار�ت -  �ملطلوب 
info@rbadev.com  -  055  -  2515786586  : م��ك��اين  رق���م   -  4/404 ���ش��ق��ة   - ت����اور  ت���ون  ب��ريل��ن��ج  م��ب��ن��ى   -  ب���اي 
�قت�شى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�شاعة   2021/10/20 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أنه يف   : �لإع��الن  مو�شوع 
�لإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى 
ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمن ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة 
�لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن 

ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية )حتت �لإن�شاء( - �ملنطقة : ند �ل�شبا �لوىل- رقم �لر�س 147 - رقم �لبلدية : 8970-618 - �مل�شاحة : 
"118.67  مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : ذ� ديربى ري�شدينن�س 3 - رقم �لوحدة : 301 - مببلغ )1.027.312.13( درهم 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية )حتت �لإن�شاء( - �ملنطقة : ند �ل�شبا �لوىل- رقم �لر�س 147 - رقم �لبلدية : 8970-618 - �مل�شاحة : 
115.43  مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : ذ� ديربى ري�شدينن�س 3 - رقم �لوحدة : 302 - مببلغ )998.356.63( درهم 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية )حتت �لإن�شاء( - �ملنطقة : ند �ل�شبا �لوىل- رقم �لر�س 147 - رقم �لبلدية : 8970-618 - �مل�شاحة : 
111.13  مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : ذ� ديربى ري�شدينن�س 3 - رقم �لوحدة : 305 - مببلغ )957.341.61( درهم 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية )حتت �لإن�شاء( - �ملنطقة : ند �ل�شبا �لوىل- رقم �لر�س 147 - رقم �لبلدية : 8970-618 - �مل�شاحة : 
111.54  مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : ذ� ديربى ري�شدينن�س 3 - رقم �لوحدة : 306 - مببلغ )962.329.42( درهم 

مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  1431/2019/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/126 �مر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2607820 درهم( 
�شامال للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ:د�ر �لربكة للتجارة �لعامة )�س ذ م م( - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى 
بناية ��شيكو - �شقة 3/304 - خلف وكالة �لني�شان وخلف وبناية �ل�شركال  

�إم���ارة دب��ي - ب��ردب��ي - دب��ي - ���ش��ارع �ل��ربج �لبزن�س  �إع��الن��ه : �ر ب��ي �ي��ه للتطوير �لعقاري - ���س ذ م م - عنو�نه : �لإم����ار�ت -  �ملطلوب 
info@rbadev.com  -  055  -  2515786586  : م��ك��اين  رق���م   -  4/404 ���ش��ق��ة   - ت����اور  ت���ون  ب��ريل��ن��ج  م��ب��ن��ى   -  ب���اي 
�قت�شى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�شاعة   2021/10/20 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أنه يف   : �لإع��الن  مو�شوع 
�لإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى 
ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمن ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة 
�لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن 

ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية )حتت �لإن�شاء( - �ملنطقة : ند �ل�شبا �لوىل- رقم �لر�س 147 - رقم �لبلدية : 8970-618 - �مل�شاحة : 
"118.67  مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : ذ� ديربى ري�شدينن�س 3 - رقم �لوحدة : 301 - مببلغ )1.027.312.13( درهم 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية )حتت �لإن�شاء( - �ملنطقة : ند �ل�شبا �لوىل- رقم �لر�س 147 - رقم �لبلدية : 8970-618 - �مل�شاحة : 
115.43  مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : ذ� ديربى ري�شدينن�س 3 - رقم �لوحدة : 302 - مببلغ )998.356.63( درهم 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية )حتت �لإن�شاء( - �ملنطقة : ند �ل�شبا �لوىل- رقم �لر�س 147 - رقم �لبلدية : 8970-618 - �مل�شاحة : 
111.13  مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : ذ� ديربى ري�شدينن�س 3 - رقم �لوحدة : 305 - مببلغ )957.341.61( درهم 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية )حتت �لإن�شاء( - �ملنطقة : ند �ل�شبا �لوىل- رقم �لر�س 147 - رقم �لبلدية : 8970-618 - �مل�شاحة : 
111.54  مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : ذ� ديربى ري�شدينن�س 3 - رقم �لوحدة : 306 - مببلغ )962.329.42( درهم 

مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  289/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187

�أعاله بال�شيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�شد�ر �لقر�ر بتذييل ��شل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�شوع �لدعوى : 
�ملرهون  دبي  باإمارة   5 1333.34 مرت مربع مبنطقة و�دي �ل�شفا  1272 �لبالغ م�شاحته  �لتنفيذي على �لعقار رقم 
�شدهم  �ملطلوب  قبل  �لطالب  حقوق  لتح�شيل  �لعلني  باملز�د  وبيعه  وتثمينه  �شدهم  للمطلوب  و�ململوك  �لطالب  للبنك 
�ملقدره مببلغ 4،857،605.93 درهم )�أربعة مالين وثمامنائة و�شبعة وخم�شن �لف و�شتمائة وخم�شة درهم وثالثة 
وت�شعن فل�شا ( من ح�شيلة �لبيع طبقا لحكام �لقانون و�ملادتن ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني 

رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب �لتنفيذ :  بنك �مل�شرق �س م ع

عنو�نه :  �لإمار�ت-�إمارة دبي- بور�شعيد - ديره - بناية عبد �هلل حممد �مل�شعود - �شقة مكتب رقم 802 & 804
وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي

�ملطلوب �إعالنه : �شيدر� بالل زيا - عنو�نه :  �لإمار�ت-�إمارة دبي- بردبي - و�دي �ل�شفا 5 - �شقة �لعقار رقم 1272 - 
asif-mumtaz@mevenme.com  -  0500000000

مو�شوع �لإعالن : منفذ �شدهم : ��شف ممتاز + �شيدر� بالل زيا 
�أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/10/20 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ن  �ي���د�ع  �ل�شر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - رقم �لر�س 1272 

- �ملنطقة : و�دي �ل�شفا 5 - �مل�شاحة : 1333.34 مرت مربع - �لتقييم : 6000000 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:900/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �ل�شاد�شة رقم ٢١6

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة ببطالن وف�شخ �تفاقية �لبيع و�ل�شر�ء �شند �لدعوى و�ملربمة بن �ملدعي و�ملدعي عليها و�لتي 
 THE ROYAL �أ�شتيت  روي��ال  ذ�  مب�شروع   E1 -2- 03:رقم �لعقارية  �ل��وح��دة  �ملدعي  �ىل  عليها  �ملدعي  باعت  مبوجبها 
ESTATE و�لكائن بامارة دبي وبالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل و�لت�شامم بان يرد� �ىل �ملدعي مبلغ )٢37٠٠٠( 
درهم و�لذي قام �ملدعي ب�شد�ده �ىل �ملدعي عليها �لثانية بناء على طلب �ملدعي عليها �لوىل بالز�م �ملدعي عليهما بالفائدة 
�لقانونية ١٢% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د وبالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل و�لت�شامم بان 
يوؤديا �ىل �ملدعي مبلغ وقدره )٢63٠٠٠( درهم مائتن وثالثة و�شتون �ألف درهم تعوي�س عن �ل�شر�ر �ملادية و�لدبية �لتي 
حلقت به نتيجة �خالل �ملدعي عليهما بالتز�ماتهما �لتعاقدية معه وعدم �جنازه �مل�شروع وت�شليمه �لوحدة �لعقارية حمل 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لالئحة  بتلك  �ملو�شح  �لنحو  �ملتفق عليها على  �ملو�عيد  �ليه يف  �لدعوى  �شند  �لبيع  �تفاقية 

�ملحاماة و�لفائدة ١٢% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملدعي:حممد �شادق �أن�شار� باتيل �شيفاى حممود حاجي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة بور�شعيد - �شارع �ل مكتوم - برج �مل�شعود ٢ - �لطابق �ل�شاد�س - مكتب رقم 6٠١ - رقم 
مكاين:3٢١949443٠

�ملطلوب �إعالنهما :  ١- تيك�شت�شر للعقار�ت �س.ذ.م.م ٢- �ر�شقر�ط �شتار لتطوير �لعقار�ت �س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي عليهما
مو�شوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/9/١5 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ 
حممد �شادق �أن�شار� باتيل �شيفاى حممود حاجي ببطالن �تفاقية �لبيع و�ل�شر�ء �شند �لدعوى و�ملربمة بن �ملدعي و�ملدعي 
 THE �أ�شتيت  روي��ال  ذ�  E1 -2- 03 مب�شروع  رقم  �لعقارية  �لوحدة  �ملدعي  �ىل  عليها  �ملدعي  باعت  و�لتي مبوجبها  عليها 
مبلغ مقد�ره  للمدعي  ي��وؤدو�  بان  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  وبالز�م  دبي  بامارة  و�لكائن   ROYAL ESTATE
)٢37.٠٠٠( درهم و�لفائدة بو�قع 5% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليهما 
بالت�شامم و�لت�شامن �ن يوؤدو� للمدعي مبلغ مقد�ره )خم�شون �لف درهم( تعوي�س عما ��شابه من ��شر�ر وفائدة على هذ� 
�ملبلغ بو�قع 5% من تاريخ �شريورة هذ� �حلكم قطعيا وحتى متام �ل�شد�د - ثالثا:�لز�م �ملدعي عليهما �لر�شوم  و�مل�شاريف 
ومبلغ 5٠٠ درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن بالن�شر        

 3483/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : ١- منري عبد�هلل حاج ح�شن  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�شركة �حل�شان �لذهبي لتجارة عتاد �خليل و�لهجن ولو�زمها 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %١٢ و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )5٢.١98.٠٠(

�ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل . 
قاعة  �شباحا يف   ٠8:3٠ �ل�شاعة   ٢٠٢١/١١/٢ �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

م�سوؤولون  ���س��ارك     
ع�سكريون اأمريكيون 
و���س��ي��ن��ي��ون ك��ب��ار يف 
م��ن��اق�����س��ات ي��وم��ي 
�سبتمرب,  و29   28
وه���ي م��ن��اق�����س��ات مل 
مثيل  ل���ه���ا  ي�����س��ب��ق 
���س��ن��وات. وهو  م��ن��ذ 
يعك�ص  اأن��ه  يبدو  ما 
وا�سنطن  يف  االإرادة 
كما يف بكن, بانفراج 
م�سطربة  ع��الق��ة 
اإىل  بالتدهور  تهدد 

منحدر خطري.

•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 
–ترجمة خرية ال�سيباين

حتليل
    �أج����رى ه���ذه �مل��ح��ادث��ات، �لتي 
مايكل  �لفيديو،  د�رت عن طريق 
�لدفاع  وزي�����ر  م�����ش��اع��د  ت�����ش��ي�����س، 
زويبينغ،  وه����و�ن����غ  �لأم����ري����ك����ي، 
�ل�شيني  �مل���ك���ت���ب  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
�لع�شكري  �ل��ت��ع��اون  ع��ن  �مل�����ش��وؤول 
�ملحادثات،  �ل��دويل. وبنهاية هذه 
�ت���ف���ق �ل����رج����الن ع���ل���ى ����ش���رورة 
و�حلادة”  �جل��ادة  “�لق�شايا  حل 
م��ن خ��الل �مل��ف��او���ش��ات، م��ن �أجل 
�لع�شكرية بن  �لعالقات  حت�شن 

�لقوتن �لعظمين يف �لعامل.

قناة ال�سفارة
 االأمريكية يف بكن

�مل���ح���ادث���ات  ه������ذه  �أع�����ق�����اب     يف 
���ش��ب��ت��م��رب، قال   30 ب��ع��د، يف  ع��ن 
�ل���دف���اع  وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل���ت���ح���دث 
�ل�شينية، وو ت�شيان، �إن �حلكومة 
�ل�������ش���ي���ن���ي���ة ت����رح����ب ب����ب����دء ه���ذ� 
و��شنطن  ب��ن  �لع�شكري  �حل���و�ر 
�أن��ه يتعن على  و�أ���ش��اف،  وبكن. 
�جلانب �لأمريكي �تخاذ خطو�ت 
�لناجمة  �خل���الف���ات  ه����ذه  حل���ل 
�لمريكية  “�ل�شتفز�ز�ت  ع���ن 
ترهيب  ب�����ه�����دف  �مل�������ش�������������������ت���م���رة 

�ل�شن«.
�ل����ع����الق����ات  “و�جهت  ل����ق����د     
�لأمريكية(  )�ل�شينية  �لع�شكرية 
�ل������ع������دي������د م��������ن �ل���������ش����ع����وب����ات 
و�لتحديات، لكن جيو�شنا متكنت 
مع ذلك من �حلفاظ على قنو�ت 
ت�شيان،  وو  �و�����ش����ح  �ت�شال”، 
�لوليات  �أن  �حلقيقة  تظل  لكن 
خطرية  �شعوبات  تو�جه  �ملتحدة 
لل�شن،  وف��ه��م��ه��ا  ت�����ش��وره��ا  يف 
وك���ذل���ك ل���ل���ع���امل. ك����ان ه����ذ� هو 
�لعالقات  يف  �ل�����ش��ع��وب��ات  ج����ذر 
�أن  “...” ن���اأم���ل  ج��ي�����ش��ي��ن��ا.  ب���ن 
�ل�شجاعة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  جتد 
ل��ت�����ش��ح��ي��ح �أخ���ط���ائ���ه���ا م���ن �أج���ل 
على  لالإجابة  �ل�شن  مع  �لعمل 
�ل�شوؤ�ل �حلا�شم حول كيفية �إد�رة 
و�لوليات  �ل�شن  بن  �لعالقات 

�ملتحدة ب�شكل �شحيح. »
�أو�شحت  ذل������ك،  غ�������ش���ون  يف     
هذه  �أن  �لأمريكية،  �لدفاع  وز�رة 
�مل��ح��ادث��ات ك��ان��ت ج���زًء م��ن جهود 
�ملناف�شة  “لإد�رة  ب���اي���دن  �إد�رة 
من  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ن  مب�شوؤولية” 
خطوط  ع��ل��ى  “�حلفاظ  خ����الل 

�ت�شال مفتوحة” مع �ل�شن.
   يف حن قالت وز�رة �خلارجية، 
�أجرى  �مل��ح��ادث��ات،  ه���ذه  “خالل 
�شريحة  م��ن��اق�����ش��ات  �جل���ان���ب���ان 
وم���ت���ع���م���ق���ة وم����ف����ت����وح����ة ح����ول 
�لق�شايا  م��ن  و����ش��ع��ة  جم��م��وع��ة 
�لدفاعية”  ب��ال��ع��الق��ات  �ملتعلقة 
�مل��ت��ح��دة و�ل�شن،  �ل��ولي��ات  ب��ن 
تو�فقهما  تاأكيد  �جلانبان  وج��دد 
ع���ل���ى �إب�����ق�����اء ق����ن����و�ت �لت�������ش���ال 

مفتوحة«.
   ووفًقا مل�شدر �شيني مل يك�شف 
ن��ق��ال ع���ن �شحيفة  ع���ن ه��وي��ت��ه، 

و�لتعاون يف �شال�شل توريد �أ�شباه 
“بالعمل  �لتعّهد  مع  �ملو�شالت، 
�لعديد  يف  وثيق”  وب�����ش��ك��ل  م��ًع��ا 
و��شحة  ر�شالة  يف  �مل��ج��الت،  م��ن 
حث  �شبتمرب،   28 ويف  لل�شن. 
و��شنطن  ل��دى  �ل�شيني  �ل�شفري 
ت�����ش��ن ق���ان���غ، �لأم���ري���ك���ي���ن على 
لتهدئة  ج����ه����وده����م  م�������ش���اع���ف���ة 

�لعالقات �ل�شينية �لأمريكية.
   وت����اأت����ي �ل����ت����ط����ور�ت �لأخ������رية 
ت��و���ش��ل��ت فيه  �ل������ذي  �ل����وق����ت  يف 
�لوليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة 
و�أ�شرت�ليا �إىل معاهدة تن�س على 
ت�����ش��ل��ي��م ث��م��اين غ���و�����ش���ات تعمل 
كانرب�.  �إىل  �ل��ن��ووي��ة  ب��ال��ط��اق��ة 
و�أث������ارت م��ع��اه��دة �وك���و����س هذه، 
غ�����ش��ب ب��ك��ن لأن���ه���ا ه���زت ب�شدة 
�مل�������ش���رح �جل���ي���و����ش���رت�ت���ي���ج���ي يف 
و�ل��ه��ادئ من  �ل��ه��ن��دي  �ملحيطن 
ت�����ش��ري��ع ح��رك��ة ملحوظة  خ���الل 
�ل�شن  لتطويق  ع��ام  ب��د�ي��ة  منذ 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  ج���ان���ب  م����ن 
�جلنوبية  وك�����وري�����ا  و�ل�����ي�����اب�����ان 

و�أ�شرت�ليا وحتى �لهند.
 ومب���وج���ب �لت��ف��اق��ي��ة، �ل��ت��ي مت 
�شبتمرب،   15 يف  عنها  �لإع����الن 
من  ��ا  �أي�����شً �أ���ش��رت�ل��ي��ا  �شت�شتفيد 
�لأمريكية  �لتكنولوجيا  م�شاعدة 
ح�شا�س  جم��ال  يف  تقدًما  �لأك���رث 

للغاية.
ي�شتمر  �أخ��������رى،  ن���اح���ي���ة  م����ن     
تخويف بكن لتايو�ن بال هو�دة. 
طائرة   38 دخلت  �أك��ت��وب��ر،   1 يف 
�لتعريف  منطقة  �شينية  حربية 
�جل���وي ل��ل��ج��زي��رة ع��ل��ى موجتن 

متتاليتن.
يوم  حتطيمه  مت  ق��ي��ا���ش��ي،  رق���م   
52 مقاتلة  �أكتوبر مع   3 �لأح��د 
وتن�شاف  �مل���ن���ط���ق���ة.  ن���ف�������س  يف 
هذه  �لأخ���رية  �لتخويف  عمليات 
للعديد من �لعمليات �لأخرى يف 

�لأ�شهر �لأخرية.
 18 �مل��وج��ة �لأوىل م��ن  تاألفت     
و4   J-16 ط�����ر�ز  م���ن  م��ق��ات��ل��ة 
 Su-30 ط�����ر�ز  م���ن  م���ق���ات���الت 
للغو��شات.  م�������ش���ادة  وق����اذف����ة 
و����ش���ه���دت �مل����وج����ة �ل���ث���ان���ي���ة 10 
بالإ�شافة �إىل   H-6 و2   J-16
طائرة ��شتطالع بالر�د�ر �قرتبت 

من �شاحل تايو�ن.
يف  �ل�������ش���ن  “�نخرطت  ل���ق���د     
ي�شر  مم�����ا  ع�������ش���ك���ري،  ع���������دو�ن 
رئي�س  قال  �لإقليمي”،  بال�شالم 
ت�شينغ  ���ش��و  �ل���ت���اي���و�ين  �ل�������وزر�ء 
ت�شانغ، يف �لثاين من �أكتوبر. هذ� 
جيد�”،  ي��وم��ا  يكن  “مل  �ل�شبت، 
خارجية  وزي���ر  جانبه  م��ن  ���ش��رح 

تايو�ن جوزيف وو.
ق���ال   “ ط���ب���ع���ا  “تهديد�ت؟    

منفعال. 
�ل�شن مل تعلق بعد.

موؤلف حوايل خم�سة ع�سر كتاًبا 
خم�س�سة لل�سن واليابان والتبت 
والهند والتحديات االآ�سيوية 
الرئي�سية. عام 2020, ن�سر كتاب 
“الزعامة العاملية حموره, ال�سدام 
بن ال�سن والواليات املتحدة” عن 
من�سورات لوب. 

بو�شت،  مورنينج  ت�شاينا  ���ش��اوث 
�ت�شالت  ع��ل��ى  �ل�����ش��ن  ح��اف��ظ��ت 
م��ت��و���ش��ط��ة �مل�����ش��ت��وى م���ن خالل 
�شفارة  يف  �ل���ع�������ش���ك���ري  �مل���ل���ح���ق 
بكن.  يف  �مل����ت����ح����دة  �ل������ولي������ات 
�أحد  �أفغان�شتان  وكانت �لأزم��ة يف 
للغاية”  “�لعاجلة  �مل��و���ش��وع��ات 
ع��رب هذه  م���وؤخ���ًر�  نوق�شت  �ل��ت��ي 

�لقناة.

»مكا�سب 
جيو�سيا�سية اأنانية«

لتقييم  خلية  �لبنتاغون  �أن�شاأ     
و�لعمليات  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�ل�شن.  يف  �لأمريكية  �لع�شكرية 
ي��ز�ل هناك �شك كبري يف  لكن ل 
�ل�شيا�شة  ب�شاأن  �ملتحدة  �لوليات 
حيث  ب���اي���دن،  لإد�رة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�لدميقر�طي  �ل���رئ���ي�������س  ج���ع���ل 
�ل�شن “�أهم عامل” يف �شيا�شته 

�خلارجية.
�ل����دف����اع  وزي�������ر  ي���ت���ح���دث      مل 
�لأم����ري����ك����ي ل����وي����د �أو������ش�����نت مع 
يومنا  ح���ت���ى  �ل�����ش��ي��ن��ي  ن���ظ���ريه 
هذ�. وجتدر �لإ�شارة �ىل �إن بكن 
�شو  للقاء  طلباته  جميع  رف�شت 
�للجنة  رئي�س  نائب  ليانغ،  ت�شي 
�شي  برئا�شة  �ملركزية،  �لع�شكرية 

جن بينغ.
�آ�شيا  ���ش��رق  �أو����ش���نت ج��ن��وب  ز�ر    
يف ي��ول��ي��و، و����ش��ت��غ��ل ج��ول��ت��ه هذه 
ب�شاأن  ب��ك��ن  مب��ط��ال��ب  ل��ل��ت��ن��دي��د 
ورد�  �جل����ن����وب����ي.  �ل�������ش���ن  ب���ح���ر 

  وق�������ال �ل�����وزي�����ر �لم����ري����ك����ي يف 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  “با�شم  ب��ي��ان 
عن  �أع�����رب  �أن  �أود  �لأم���ري���ك���ي���ة، 
�ل�شن  جمهورية  ل�شعب  تهانينا 
�ل�شعبية بالعيد �لوطني يف �لأول 
�لذي  �ل���وق���ت  ويف  �أك���ت���وب���ر.  م���ن 
�إىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  فيه  ت�شعى 
�ل���ت���ع���اون حل���ل �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
ل�شعب  نتمنى  جميًعا،  نو�جهها 
�ل�شعبية  �ل�������ش���ن  ج���م���ه���وري���ة 
�ل�شالم و�لفرح و�لزدهار ل�شنو�ت 
قادمة”. رمبا تكون هذه �لر�شالة 
عالمة �أخرى على رغبة و��شنطن 
�ذ�ب��ة �جلليد يف عالقاتها مع  يف 

بكن.
ي��ر���ش��ل وزير  �أن  �ل���ع���ادة     ج���رت 
ر�شالة  �لأم���ري���ك���ي  �خل��ارج��ي��������������������ة 
يومها  يف  �ل�������ش���ن  �إىل  ت��ه��ن��ئ��ة 

�لوطني.
ب��ل��ي��ن��ك��ن يختلف  �ن���ط���وين  ل��ك��ن   
ع���ن ���ش��ل��ف��ه م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و. كان 
 ،2020 �أكتوبر  �لأخ��ري، يف  ه��ذ� 
“جمهورية  ذك���ر  ب��ع��ن��اي��ة  ح���ذف 
بذكر  و�كتفى  �ل�شعبية”،  �ل�شن 

“�ل�شعب �ل�شيني«.

غارات قيا�سية 
على بوابات تايوان

   ومع ذلك، ل تز�ل �لتوتر�ت بن 
للغاية.  ع��ال��ي��ة  وب��ك��ن  و����ش��ن��ط��ن 
29 �شبتمرب، �تفقت �لوليات  يف 
�لأوروب����ي على  �ملتحدة و�لحت���اد 
�لأطل�شي،  ع��رب  �ل��ت��ع��اون  تعميق 

وزير �خلارجية �لمريكي ور�شالة تهنئة �ملتحدث با�شم �لدفاع �ل�شينية وو ت�شيان يرحب ببدء �حلو�ر

هل هو �لنفر�ج؟

وزير �لدفاع �لمريكي مل يتحادث مع نظريه �ل�شيني و��شتعاد �لبلد�ن �لكالم

�ل�شينيون  �ت����ه����م  ذل�������ك،  ع���ل���ى 
�لأمريكين بال�شعي �إىل “مكا�شب 
خالل  من  �أنانية”  جيو�شيا�شية 
تناول �مل�شاألة �ل�شينية “يف جميع 

�لأوقات«.

ال تهدئة بعد
�شياويانغ،  ل���ت���ان���غ  ب��ال��ن�����ش��ب��ة     
�أ�شتاذ �لعالقات �لدولية بجامعة 

    ويف �إ����ش���ارة �أخ����رى ع��ل��ى رغبة 
تهدئة  يف  �لأم���ري���ك���ي���ة  �لإد�رة 
وزير  بعث  �ل�شن،  مع  �لعالقات 
بلينكن،  �أن����ط����وين  �خل���ارج���ي���ة 
�ل�شن  �إىل  ت���ه���ن���ئ���ة  ب���ر����ش���ال���ة 
�لأول  �ل��وط��ن��ي  �ل��ع��ي��د  مبنا�شبة 
تاأ�شي�س  يو�فق  �لذي  �أكتوبر،  من 
على  �ل�شعبية  �ل�شن  جمهورية 

يد ماو ت�شي تونغ.

ت�����ش��ي��ن��غ��ه��و� يف ب���ك���ن، ن��ق��ال عن 
�شحيفة هونغ كونغ �ليومية، فاأن 
قناة  �إقامة  �إىل  ي�شعى  بايدن  جو 
�أج��ل منع  �ل�شن من  �ت�شال مع 
وهي  متوقع”،  غ��ري  ح��ادث  “�أي 
�شلفه  �شيا�شة  م��ع  تقطع  �شيا�شة 

دونالد تر�مب.
   »ح���ك���وم���ة ب����اي����دن، ك��م��ا ن���رى، 
ت�شكيل  ع���ل���ى  ت���دري���ج���ي���اً  ت��ع��م��ل 

يوؤكد  �ل�شن”،  جت��اه  �شيا�شتها 
�ملوقف  ل���ك���ن  ����ش���ي���اوي���ان���غ،  ت���ان���غ 
�لع�شكري �لأمريكي جتاه �ل�شن 

مل يرت�جع.
�ملحادثات  ه���ذه  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل،   
�إنها  ه����ادئ����ة،  ب��ط��ري��ق��ة  ت��ت��م  مل 
�أق��رب �ىل قيا�س �خل��ط��و�ت �لتي 
قنو�ت  لإن�����ش��اء  قطعه�����ا  ي��ج��ب 

�لت�شال«.

با�ستخدام املقاتالت وقوارب ال�سيادين, ي�ستمر تخويف بكن لتايوان بال هوادة

ا�ستعادا لغة احلوار جمددا:

نحو بداية النفراج بني ال�سني والوليات املتحدة...؟
مل يتحدث وزير الدفاع االأمريكية لويد اأو�سنت مع نظريه ال�سيني حتى يومنا هذا

قاطعا مع �سيا�سة �سلفه, ي�سعى بايدن اإىل اإقامة قناة ات�سال مع ال�سني من اأجل منع »اأي حادث غري متوقع« 
حافظت ال�سن على ات�ساالت متو�سطة امل�ستوى من خالل امللحق الع�سكري يف ال�سفارة االأمريكية يف بكن

جريوزاليم بو�ست: عبا�س اأهدر الكثري من فر�س ال�سام
•• القد�س-وكاالت

“جريوز�ليم  ب�شحيفة  م��ق��ال  يف  روم����ان  غ��ري��غ  �ل��ك��ات��ب  ت��ن��اول 
�لفل�شطيني  �لرئي�س  �أهدرها  �لتي  �لفر�س  �لإ�شر�ئيلية  بو�شت” 
حممود عبا�س للتو�شل �إىل �شالم مع �إ�شر�ئيل، قائاًل �إن لعبا�س 
م�شرية طويلة يف �إطالق �لوعود �ملخيبة لالآمال و�لتهديد�ت �لتي 
ل توؤتى ثمارها. لكن تهديد عبا�س من منرب �جلمعية �لعمومية 
ب�شرورة  لإ���ش��ر�ئ��ي��ل  )�أي���ل���ول(  �شبتمرب   24 يف  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
�أو مو�جهة   1967 ح��دود  �إىل  و�ح��د  ع��ام  �لن�شحاب يف غ�شون 

عو�قب وخيمة، بد� وكاأنه نابع من مكان �آخر.
ويعاين عبا�س من تدن متو��شل يف �شعبيته. ول �شك يف �أن تاأجيل 
�لنتخابات �لفل�شطينية، ومقتل �لنا�شط نز�ر بنات وما تاله من 

لعهد  ح��د  بو�شع  يطالبون  �لكثريين  جعل  للمتظاهرين،  قمع 
لل�شيا�شات  �لفل�شطيني  �ملركز  �أج���ر�ه  ��شتطالع  و�أظ��ه��ر  عبا�س. 
و�مل�شح، �أن نحو 80 يف �ملئة من �لر�أي �لعام �لفل�شطيني يطالبون 

باإ�شتقالته.
و�شيلة  �أن��ه  على  عبا�س  خطاب  �إىل  �ل��ك��ث��ريون  ينظر  ق��د  وبينما 
�شرخة  يعترب  نف�شه  �لوقت  يف  لكنه  �لد�خل،  يف  �شعبيته  لتعزيز 
مليئاً  عبا�س  عهد  وك��ان  تتد�عى.  �إ�شرت�تيجيته  �أن  ي��رى  زعيم 
�ل�شخي  �لعر�س  ب�شدة  رف�س  وق��د  ل�شعبه.  �ل�شائعة  بالفر�س 
�ل���ذي ق��دم��ه ل��ه رئي�س �ل����وزر�ء �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �إي��ه��ود �أومل����رت عام 
2008، ز�عماً بعد ذلك باأ�شهر يف مقابلة مع �شحيفة “و��شنطن 
بو�شت” �أن �شعبه لي�س يف عجلة من �أمره “فيما منلك يف �ل�شفة 

�لغربية و�قعاً جيد�ً...�إن �لنا�س تعي�س حياة طبيعية«.

ثم طالب باأن جتمد �إ�شر�ئيل �لبناء يف �مل�شتوطنات من �أجل �إجر�ء 
بقي عبا�س  ذلك،  تلبية طلبه. ومع  �ملفاو�شات، ومتت  مزيد من 

بعيد�ً عن طاولة �ملفاو�شات.
وه��ن��اك �ل��ك��ث��ري م��ن �لأم��ث��ل��ة ع��ل��ى �لإخ���ف���اق يف �لإن���خ���ر�ط مع 
�أو �لعودة �إىل عملية �ل�شالم. وعلى مدى �شنو�ت، جعل  �إ�شر�ئيل 
يدركون  �لقر�ر  و�شانعي  �لبارزين  �لإ�شر�ئيلين  �مل�شوؤولن  ذلك 
�أن عبا�س منغم�س جد�ً يف عملية �لرف�س ولن يتحرك �إن�شاً و�حد�ً 
من  مرونة  �أك��رث  �شيكون  عبا�س  �أن  �عتقاد  �شاد  وبعدما  نحوهم. 
يا�شر عرفات، فاإن هذه �لفكرة �شرعان ما تبددت، على رغم �إدر�كه 

للديبلوما�شية ولغة �لعالقات �لدولية.
حققها  �لتي  �ملكا�شب  �أه���در  ق��د  عبا�س  �إن  �لبع�س  يقول  رمب��ا  و 
باإ�شر�ئيل،  �لإع�������رت�ف  ل��ك��ن  ع���رف���ات،  ب��ق��ي��ادة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون 

�أو���ش��ل��و، معر�س  �إت��ف��اق��ات  �أ�شا�س  ك��ان  �ل��ذي  �ملتبادل  و�لإع����رت�ف 
�ليوم للخطر. ومع ذلك، فاإنه يف �ل�شارع �لفل�شطيني هناك حديث 
�لفتيل  ي�شتعل  كيف  �إ�شر�ئيل  و�شهدت  ثالثة.  �إنتفا�شة  عن  د�ئم 
ب�شرعة، على غر�ر ما جرى من �أجل �حل�شول على �أف�شلية �لنز�ع 

�لقانوين يف حي �ل�شيخ جر�ح.
ومن خالل �إتخاذ موقف مت�شدد من عبا�س وموؤيديه يف �ل�شلطة 
و�إنهاء  للرف�س  حد  و�شع  �شمان  �إ�شر�ئيل  ميكن  �لفل�شطينية، 
حلقة �لنز�ع و�لعنف �للذين ل ينتهيان. و�شيعود ذلك مبنافع على 
�أف�شل للفل�شطينين. و�شيوؤدي �إىل توفري  �إ�شر�ئيل، كما �شيكون 
�ل�شالم و�لإزدهار. وهذ� �شيكون مبثابة حل يف �شياق معادلة ر�بح-

ر�بح لل�شعبن، لكن يتعن �أوًل �إنهاء �شيا�شة �لرف�س �لتي يتبناها 
عبا�س.



اخلميس   7  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13360  
Thursday    7   October   2021   -  Issue No   1336014

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   ١٠ مايو ٢٠٢١  �ملودعة حتت رقم:  35٠9٠4  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  �شيفا فر�ن�شيز�س �ل تي دي 
وعنو�نه: 7 ها�شوليال �شرتيت، بي.�و.بي. 8١٠4٠، بيت �شيم�س، 99٠5٢، �إ�شر�ئيل 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب؛ �لكافيهات ومقاهي �لإ�شربي�شو و�ملطاعم؛ �ملقاهي؛ خدمات مطاعم طلب 

�لطعام لتناوله خارجاً.
43 �لو�ق�عة بالفئة:  

و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة " AROMA ESPRESSO BAR " باللغة �لجنليزية 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:  35٠9٠6  بتاريخ:   ١٠ مايو ٢٠٢١ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  �أروما يوروب ليميتد 
وعنو�نه: �أجاثونو�س١١، كاب�شالو�س 3٠87، ليما�شول 4٠44، قرب�س

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب؛ �لكافيهات ومقاهي �لإ�شربي�شو و�ملطاعم؛ �ملقاهي؛ خدمات مطاعم طلب 

�لطعام لتناوله خارجاً
43 �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " MARRONE ROSSO " باأحرف لتينية  و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١64١٠7
 باإ�شم : جموهر�ت د�ما�س )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �س.ب. ١5٢٢ ، دبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: ١5/٢٠١٢/٠4 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١64١٠7 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :١4
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ٢٠٢١/١٠/١9 

وحتى تاريخ: ٢٠3١/١٠/١9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

EAT 59338

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١64634
 باإ�شم : كرت �أند بك �إنك.

وعنو�نه: ١٠١ �إليوت �أفينيو وي�شت ،  �شويت ١٠٠ ، �شياتل ، دبليو �إيه  98١١9 ، �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية.

بتاريخ: ٢٠١٢/١١/٠4 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١64634 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :٢5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ٢٠٢١/١١/٠١ 

وحتى تاريخ: ٢٠3١/١١/٠١

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

EAT 59707

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١63653
 باإ�شم : �إم جي �أيه �إنرتتينمنت، �إنك.

وعنو�نه: 9٢٢٠ وينيتكا �أفينيو،  ت�شاتورث، �شي �إيه 9١3١١،
 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ: ٠9/٢٠١٢/٠4 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١63653 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :٢8
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ٢٠٢١/١٠/١١ 

وحتى تاريخ: ٢٠3١/١٠/١١

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

EAT 59704

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١5955١
 باإ�شم : و�ل مارت �أبولو ذ.م.م

وعنو�نه: 7٠٢ �شاوث وي�شت �شارع 8 ، بنتونفيل ، �أركن�شا�س  7٢7١6 ،
 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.�لأمريكية.   

بتاريخ: ١7/٠6/٢٠١3 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١5955١ 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :٢5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ٠5/٢٠٢١/٠7 

وحتى تاريخ: ٠5/٢٠3١/٠7

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

EAT 58170

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 4337٠
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

،   ٠8933،  �لوليات  ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  ب��الز�  �أن��د جون�شون   وعنو�نه: و�ن جون�شون 
�ملتحدة  �لأمريكية.   

بتاريخ: ٢٠٠٢/١٠/٠8 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 4337٠ 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :١٠
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ١4/٢٠٢١/٠7 

وحتى تاريخ: ١4/٢٠3١/٠7

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

EAT 54373

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 45563
 باإ�شم : بيو�شن�س ويب�شرت، �إنك.

�ملتحدة  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،   9٢6١8�ل���ولي���ات  �إرف����ن،  در�ي����ف،  �شويت ٢٠٠  وع��ن��و�ن��ه: 3١ تكنولوجي 
�لأمريكية.

بتاريخ: ٠4/٠5/٢٠٠3 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 45563 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :١٠
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ٢٠٢١/١٢/٢6 

وحتى تاريخ: ٢٠3١/١٢/٢6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

EAT 54381

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 45565
 باإ�شم : بيو�شن�س ويب�شرت، �إنك.

وعنو�نه: 3١ تكنولوجي در�يف،  �شويت ٢٠٠ �إرفن، كاليفورنيا،
 9٢6١8�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ: ٠4/٠5/٢٠٠3 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 45565 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :١٠
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ٢٠٢١/١٢/٢6 

وحتى تاريخ: ٢٠3١/١٢/٢6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

EAT 54382

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 446٠7
 باإ�شم : �لبيان لتنقية وت�شفية �ملياه  )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �س.ب. 87546 ، دبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: ١٠/٠6/٢٠٠3 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 446٠7 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3٢
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ٢٠٢١/١٠/٠7 

وحتى تاريخ: ٢٠3١/١٠/٠7

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

EAT 170696

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١63655
 باإ�شم : �إم جي �أيه �إنرتتينمنت، �إنك.

وعنو�نه: 9٢٢٠ وينيتكا �أفينيو،  ت�شاتورث، �شي �إيه 9١3١١،
 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ: ٠9/٢٠١٢/٠4 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١63655 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :٢8
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ٢٠٢١/١٠/١١ 

وحتى تاريخ: ٢٠3١/١٠/١١

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

EAT 59706 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   ٠٢ مايو ٢٠٢١  �ملودعة حتت رقم:  35٠3٠8  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  �يه تي جي �شيلون )بي يف تي( ليمتد 
وعنو�نه: �شبور رود 7، فيز ٢، �أي بي زد، َكتوناَيكي، �شريالنكا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
 قفاز�ت �أمان؛ قفاز�ت �أمان �شناعية 

9 �لو�ق�عة بالفئة:  
تتكون �لعالمة من كلمة " VIRO-GARD" كتبت باأحرف لتينية  و�شف �لعالمة:  

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١63654
 باإ�شم : �إم جي �أيه �إنرتتينمنت، �إنك.

وعنو�نه: 9٢٢٠ وينيتكا �أفينيو،  ت�شاتورث، �شي �إيه 9١3١١،
 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ: ٠9/٢٠١٢/٠4 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١63654 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :٢8
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ٢٠٢١/١٠/١١ 

وحتى تاريخ: ٢٠3١/١٠/١١

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

EAT 59705

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   ١9 مايو ٢٠٢١ �ملودعة حتت رقم:  35١4١7  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  جلف دي تي �إت�س �إل دي �شي
وعنو�نه: بو��شطة ميبل�س كوربريت �شريفي�شز ليمتد، �س ب 3٠9، جورج تاون، جر�ند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�لإلكرتونية  �حلا�شوبية  �لبيانات  قو�عد  توفري  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه؛  �لتدريب؛  توفري  و�لتهذيب؛  �لتعليم 
وتاأجري  وربط  وتوزيع  وتقدمي  �إنتاج  �ل�شور؛  وم�شاركة  �لفيديو  م�شاركة  خدمات  و�لرتفيه؛  و�ل�شتجمام  �لتعليم  لغايات  و�ملبا�شرة 
و�لفيديو  �ل�شوت  وت�شجيالت  و�لأف���الم  و�لإذ�ع��ي��ة  �لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  �لب�شري  و/�أو  �ل�شمعي  �لعن�شر  ذ�ت  �مل���و�د 
متعددة  لالأقر��س  فقط  �ل��ق��ر�ءة  وذ�ك���ر�ت  �مل�شغوطة  لالأقر��س  فقط  �ل��ق��ر�ءة  ذ�ك��ر�ت  �لتفاعلي؛  و�لتلفزيون  �لتفاعلي  و�لرتفيه 
خدمات  �ملو�شيقية؛  و�حلفالت  �لريا�شية  و�لفعاليات  �لتفاعلية  و�مل�شابقات  �لتفاعلية  و�لألعاب  �حلا�شوبية  و�لألعاب  �ل�شتعمالت 
�أدلة �مل�شاهدة؛ خدمات �أدلة �مل�شاهدة لت�شهيل ت�شجيل وتاأجري �لرب�مج و�لأفالم ملدة حمددة؛ خدمات ت�شجيل �لرب�مج �لتلفزيونية 
�لطلب  عند  و�لفيديو  �لطلب  عند  �لفيديو  ترفيه  �لعمالء؛  �مل�شاهدة/تف�شيالت  ع��اد�ت  على  بناء  �أوتوماتيكيا  �إج��ر�وؤه��ا  يتم  �لتي 
�ملدفوع؛  �لطلب  عند  و�لفيديو  �لطلب  عند  �لفيديو  م�شاهدي  �إىل  �لتلفزيونية  و�ل��رب�م��ج  و�لفيديوهات  �لأف���الم  توفري  �مل��دف��وع؛ 
�ل�شناعية  �لأق��م��ار  تلفزيون  على  للبث  �ل��رب�م��ج  م���و�د  �إن��ت��اج  �ل�شناعية؛  �لأق��م��ار  وت��ل��ف��زي��ون  �لكبلي  �لتلفزيون  ب��رجم��ة  خ��دم��ات 
و�لتلفزيون �لكبلي؛ تزويد وتوزيع �لرتفيه مبا يف ذلك �لأفالم و�مل�شل�شالت وغريها من �لعرو�س بو��شطة �أو فيما يتعلق بتلفزيون 
�لإلكرتونية  �ل�شبكات  م��ن  غريها  �لإن��رتن��ت  �أو  �لإذ�ع����ة  �أو  �ل��ع��ادي  �لإر���ش��ال  تلفزيون  �أو  �لكبلي  �لتلفزيون  �أو  �ل�شناعية  �لأق��م��ار 
�لن�شر  خ��دم��ات  للتنزيل(؛  �لقابلة  )غ��ري  �لإلكرتونية  �ملن�شور�ت  �ملطبوعات؛  م��ن  وغ��ريه��ا  و�مل��ج��الت  �لكتب  ن�شر  �لت�شالتية؛  �أو 
�إعارة �لكتب وتاأجري �لأفالم؛ �لرب�مج و�مل�شل�شالت �لتلفزيونية؛ خدمات �لتعليم  �لإلكرتوين لالآخرين؛ �لدر��شات �لنقدية للكتب؛ 
و�لتهذيب؛ خدمات �لألعاب �لإلكرتونية �لتي يتم تقديها بو��شطة �لإنرتنت �أو �أي �شبكة �ت�شالت �شلكية �أو ل�شلكية �أخرى؛ توفري 
حمطات �لتلفزيون؛ توفري �خلدمات �ملذكورة �أعاله و�ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �لإنرتنت �أو عرب قاعدة بيانات حا�شوبية �أو 
�أجهزة �حلا�شوب و�حلو��شيب �ل�شخ�شية �للوحية و�لهو�تف �لنقالة و�أجهزة �ل�شتقبال �ملتطورة  �إىل  بالو�شائل �لإلكرتونية �لأخرى 

 �ملو�شولة بالتلفزيونات �أو �ل�شا�شات �أو غريها من �لأجهزة �لإلكرتونية �أو �أجهزة �لت�شالت. 
 4١  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " يا هال " باللغة �لعربية  و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم 
�مل�شار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
دولة االإمارات العربية املتحدةاخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

وزارة االقت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
 اعالن بالن�شر

           2165/2021/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �مل�شتاأنف �شده /١- �شاجنيف �شيتيا �شيام �شوندر - جمهول حمل �لقامة 
وميثله:ر��شد   - �����س.ذ.م.م  �نرتنا�شيونال  �شي  �شي  �ل  يف   / �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  ق��د   ، �لنقبي  �حلريثي  �شعيد  حممد  علي 
رق��������م:٢٠٢٠/٢744 جت���اري ج��زئ��ي - وح����ددت ل��ه��ا جل�شه ي���وم �لح���د �ملو�فق 
�لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي  بقاعة  �ل�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا   ٢٠٢١/١٠/١٠

ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�سيباين
   بعد ليبيا وال�سودان وجمهورية اإفريقيا الو�سطى وموزمبيق, يتطلع املرتزقة 

الرو�ص اإىل باماكو... ح�سان طروادة رهيب ملو�سكو.
الو�سطى  اإفريقيا  جمهورية  على  ُيطلق  فاغرن,  جمموعة  مرتزقة  دليل  يف     
اال�سم الرمزي ت�ساريت�سينو, كاأكرب ق�سر نيو قوطي يف اأوروبا, يقع يف �سواحي 
مو�سكو. ويوجد مركز النفوذ الرو�سي يف القارة االأفريقية هناك, يف بلد بحجم 

فرن�سا يزيد عدد �سكانه قلياًل عن 5 مالين ن�سمة.

جمهورية اإفريقيا الو�سطى, مايل ...

فاغرن: هكذا ين�سج املرتزقة الرو�س �سبكتهم...!
تعتمد جمموعة فاغرن منوذج: االأمن مقابل التنازالت

�سومر: خطر تخّلف الوليات املّتحدة عن ال�سداد يهّدد م�سداقيتها 

•• مان�س�سرت-اأ ف ب

�أن�شار حزبه  بوري�س جون�شون  �ل��وزر�ء �لربيطاين  رئي�س  يح�شد 
�قت�شاد  باإ�شالحات و��شعة لوقف �عتماد  �ملحافظ و�شط تعّهد�ت 

�ململكة �ملتحدة على �لعمالة �لأجنبية �لرخي�شة.
�لبرتول  حمطات  على  �حل��ايل  �لتهافت  �أهمية  من  يقلل  وبينما 
ل�����ش��ر�ء �ل��وق��ود ورف���وف �مل��ح��الت �ل��ت��ج��اري��ة �خل��اوي��ة وحتذير�ت 
�ملتاجر من �شعوبات مقبلة يف عيد �مليالد، ي�شري زعيم �ملحافظن 

�إىل �أن �ملعاناة �ش�تنتهي يف �لأمد �لقريب.
و�شيقول يف خطاب يختتم فيه موؤمتر �ملحافظن، وفق مقتطفات 
�قت�شادنا  �لكامنة يف  �لق�شايا  �أكرب  “نتعامل مع  ن�شرها �حل��زب، 
�جل���ر�أة  �شابقة  ح��ك��وم��ة  �أي  مت��ل��ك  مل  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اك��ل  وجمتمعنا 

للتعامل معها«.
“�أننا نبد�أ �لآن تغيري �لجتاه �لذي تاأخر  �أن �ل�شبب هو  و�أ�شاف 
متعّهد� عدم �لعودة �إىل منوذج  كثري� يف �قت�شاد �ململكة �ملتحدة”، 
وبدل  �مل�شبوطة”.  غري  “�لهجرة  على  �لقائم  بريك�شت  قبل  ما 
�لتجارية �لربيطانية �ل�شتثمار  من ذلك، �شيتعّن على �لأعمال 
قائم  �قت�شاد  “باجّتاه  �لبالد  لدفع  و�لتكنولوجيا  موظفيها  يف 

على �لأجور �ملرتفعة و�ملهارة �لعالية و�لنتاجية �لكبرية«.
على  �حلكومة  و�فقت  �لأثناء،  ويف  وقتا.  �شي�شتغرق  �لتحّول  لكن 
�لأمد  ق�شرية  �ل��ت��اأ���ش��ري�ت  م��ن  حم���دود  ع��دد  منح  على  م�ش�س 
�لدو�جن من �شرق  �ل�شاحنات و�لعاملن يف قطاع  �شائقي  جلذب 
�لنق�س  يف  كوفيد  وب��اء  على  بامل�شوؤولية  �حلكومة  تلقي  �أوروب���ا. 
�لكبري يف �لعمالة و�لذي يوؤثر على �قت�شاد �ململكة �ملتحدة ولي�س 

على نهجها �ملت�شدد يف ما يتعلق بربيك�شت.
لكن �أزمة �لإمد�د�ت حتمل خطر تقوي�س ق�شايا �شي�شدد جون�شون 
�لقت�شادي  بالنمو  ق��دم��ا  �ل��دف��ع  ذل��ك  يف  مب��ا  خطابه،  يف  عليها 

وب�”بريطانيا �لعاملية” بعد �نف�شالها عن �لحتاد �لأوروبي.
�لتغرّي  جم��ال  يف  بريطانيا  حت���ّرك  �إىل  يتطرق  ب���اأن  يتوقع  كما 
�ملناخي و�حلاجة �إىل تعاون دويل، قبيل �نطالق موؤمتر �لأطر�ف 
من  �عتبار�  ��شكتلند�  يف  �ملرتقب  )كوب26(  و�لع�شرين  �ل�شاد�س 
31 ت�شرين �لأول/�أكتوبر. وركب جون�شون در�جة كهربائية �أثناء 

جولة �أجر�ها يف مقر �ملوؤمتر �لثالثاء فيما �شعد على منت جر�ر 
خال  منزل  لبناء  �لقطع  جتميع  هدفها  باأحجية  ولعب  كهربائي 
م�شاألة  باملجمل  جت��اه��ل  �ملحافظن  م��وؤمت��ر  لكن  �ل��ك��رب��ون.  م��ن 

�لتغرّي �ملناخي.
وقال وزير �ملال ري�شي �شوناك �لثنن �أن ترك عبء �لديون �لتي 
�أخالقيا”،  “ل  �أم��ر�  �شيكون  �لقادمة  لالأجيال  �لوباء  بها  ت�شبب 

لكن من دون �أن ياأتي على ذكر ملف �لتغرّي �ملناخي.
ولفتت م�شوؤولية �ل�شيا�شات لدى “غرينبي�س” يف �ململكة �ملتحدة 
قبيل  موؤذ”  “موؤ�شر  �ملناخ  م�شاألة  �أن جتاهل  �إىل  نيو�شوم  ريبيكا 

“كوب26«.
“تخ�شي�س �ملزيد من �لنقود للبنى �لتحتية �لنظيفة  �أن  و�أك��دت 
�لآن �شيوّفر تكاليف هائلة لحقا ويخلق مالين فر�س �لعمل يف 

�أنحاء �ململكة �ملتحدة«.
�أثناء  �مل��ن��اخ  �إىل  كذلك  ت��ر����س  ليز  �خلارجية  وزي���رة  تتطّرق  ومل 
�أكرب  ب�شكل  “�ل�شديق  �لنمو  دعم  تعّهدت  بينما  �لأح��د،  خطابها 

للبيئة” و”�لبنى �لتحتية �لنظيفة” يف �لدول �لنامية.
بالن�شبة حلزب جون�شون،  �ملتكرر  �ملحور  بريك�شت  كان  �ملقابل،  يف 
عن  بالنف�شال  �ملرتبطة  �حلالية  �مل�شاكل  �أن  على  ي�شدد  �ل��ذي 

�لحتاد �لأوروبي موؤقتة. وحّذر �لوزير �ملكّلف ملف بريك�شت ديفيد 
فرو�شت من “�لأفكار �ملعادية للنمو” و”�لتعا�شة �لد�ئمة” �لتي 

تعك�شها جماعات �ل�شغط “�ملناه�شة لو�شائل �لنقل ولل�شيار�ت«.
من جهتها، ��شتغلت وزيرة �لد�خلية بريتي باتيل خطابها خالل 
�ملتظاهرين  حيال  ت�شدد�  �أك��رث  بتحّرك  للتعّهد  �لثالثاء  �ملوؤمتر 
لندن.  �أنحاء  �شو�رع يف  يغلقون  �لذين  �ملناخ  �لنا�شطن يف جمال 

ور�أت �أن �ملتظاهرين “يفتقدون حل�س �مل�شوؤولية«.
ونفى رئي�س “كوب26” �ألوك �شارما باأن يكون �حلزب مت�شاهال 
م��ن موعد  �شهر  م��ن  �أق��ل  قبل  �مل��ن��اخ،  تغرّي  يتعّلق مب�شاألة  م��ا  يف 
يف  للم�شاركة  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  وف��ود�  غال�شكو  ��شتقبال 

�ملوؤمتر.
�أمام جمموعة �شغرية من  �ل�شابق  �لتجارية  �لأعمال  وقال وزير 
ل  “�أحيانا  مان�ش�شرت  يف  �لرئي�شي  �ملوؤمتر  هام�س  على  �حل�شور 

يرى �لنا�س �أن �ملحافظن يقومون بدور ريادي يف هذ� �ملجال«.
لكنه �شدد على �أن “زمالئي يف �حلكومة يدركون يف �حلقيقة �شبب 
يف  �شحيح  ب�شكل  للتحّرك  ت��وىل  �أن  يجب  �لتي  �لبالغة  �لأهمية 
و�لنمو  �لوظائف  “�إنه فر�شة حقيقية خللق  و�أك��د  �ل�شدد«.  هذ� 

و�ل�شتمتاع ببلد وكوكب �أكرث �شحة«.

�ملعّطلة  �أن تتخّطى عقبة �لأقلّية �جلمهورية  �لدميوقر�طية 
و�أن متّرر لوحدها رفع �شقف �لدين.

�شتن�شب  �لأم���و�ل  �لأم��ريك��ي��ة لأّن  ي��د�ه��م �حلكومة  و�ل��وق��ت 
�شقف  �لكونغر�س  �إذ� مل يرفع  �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�شرين   18 يف 

�لدين �لعام بحلول ذلك �لوقت، وفقاً لوز�رة �خلز�نة.
وكالت  تقول  �لآن  “منذ  �إّن��ه  �ل�شحافين  �أم��ام  �شومر  وق��ال 
�لئتماين  )�لت�شنيف  تخّف�س  �أن  �ملمكن  من  �إّن��ه  �لت�شنيف 

للوليات �ملتحدة( حّتى قبل 18” �جلاري.
وحّذر من �أّن هذ� �لأمر �إن ح�شل “�شتكون كلفته باهظة على 
و�لقت�شاد  �لأم��ريك��ي��ة  و�ل�����ش��رك��ات  �لأم��ريك��ي��ن  �مل�شتهلكن 
�لأمريكي”، م�شري�ً �إىل �أّن خف�س �لت�شنيف قد يح�شل “قريباً 
جد�ً«. ونا�شد �لرئي�س جو بايدن خ�شومه �جلمهورين بعدم 
لرفع  �لكونغر�س  يف  �لدميوقر�طين  حلفائه  جهود  عرقلة 
�إّن  �شقف �لدين. وقال بايدن يف تغريدة على تويرت �لثالثاء 

 •• وا�سنطن-اأ ف ب

�ل�شيوخ  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف جم��ل�����س  ح����ّذر زع��ي��م �لأغ��ل��ب��ي��ة 
�إذ� مل يرفع  �أّن�����ه  ���ش��وم��ر م���ن  ت�����ش��اك  �ل�����ش��ن��ات��ور  �لأم���ريك���ي 
�لوليات  تخّلف  خطر  وبقي  �ل��ع��ام  �ل��دي��ن  �شقف  �لكونغر�س 
�ملّتحدة عن �شد�د ديونها ماثاًل فقد تخّف�س وكالت �لت�شنيف 

�لئتماين “قريباً جد�ً” ت�شنيف �لديون �لأمريكية.
وخ�شومهم  �لدميوقر�طين  ب��ن  �لكابيتول  يف  ن��ز�ع  وي���دور 
�جل��م��ه��وري��ن ب�شبب ع���دم �ت��ف��اق �ل��ط��رف��ن ع��ل��ى رف���ع �شقف 
�ملديونية �لعامة لأكرب قوة يف �لعامل، وهو �إجر�ء عادة ما يكون 
�شهاًل لكّنه وقع هذه �ملرة حتت وطاأة �لنق�شامات �ل�شيا�شية يف 
�لكونغر�س. و�إز�ء هذ� �لو�شع حّذر �لرئي�س جو بايدن من �أّنه 
�إذ� مل يتزحزح �جلمهوريون عن موقفهم فاإّن هناك “�إمكانية 
حقيقية” لإجر�ء تغيري يف قو�عد �لكونغر�س يتيح لالأغلبية 

“ر�شالتي للجمهورين هي �أّنه �إذ� كنتم ل تريدون �مل�شاعدة يف 
�إنقاذ بلدنا، فابتعدو� عن �لطريق«.

ويتمّتع �جلمهوريون باأقلّية معّطلة يف جمل�س �ل�شيوخ، �لأمر 
�لأغلبية  باأن مينعو� مرتن  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لذي �شمح لهم 

�لدميوقر�طية من معاجلة �أزمة �شقف �لدين.
�لأربعاء يف  �شيجري  �إجر�ئياً جديد�ً  ت�شويتاً  �إّن  �شومر  وقال 
جمل�س �ل�شيوخ على ن�ّس من �شاأنه �أن يعّلق �شقف �لدين حتى 

كانون �لأول/دي�شمرب 2022.
�أّن  ذل��ك  �لآن،  حتى  بالف�شل  حمكوم  �لن�ّس  ه��ذ�  م�شري  لكّن 
�إقر�ره يتطّلب �ن�شمام ع�شرة �شناتور�ت جمهورين على �لأقّل 
�إىل �لأغلبية �لدميوقر�طية �ملوؤّلفة من 50 �شناتور�ً لتمرير 
هذ� �لإجر�ء �لذي ميكن بعده �إقر�ره نهائياً باأ�شو�ت �لأغلبية 
يلن  جانيت  �خلز�نة  وزي��رة  وكانت  فح�شب.  �لدميوقر�طية 
حّذرت يف وقت �شابق �لثالثاء من �أن تخّلف �لوليات �ملتحدة 

عن �شد�د ديونها قد يطلق �لعنان لركود جديد. وقالت يلن 
على “�شي �إن بي �شي”، “�أتوقع متاما �أن يوؤدي ذلك �إىل ركود”، 
يف تعليقها عما قد ي�شبح تخّلفا غري م�شبوق للوليات �ملتحدة 
عن �شد�د ديونها يف وقت تدور فيه �شجالت بن �مل�شّرعن على 

رفع �شقف �لدين.
�ملتحدة قد ل متلك  �لوليات  �أّن  �أن ح��ّذرت من  و�شبق ليلن 
ما يكفي من �لأم��و�ل لالإيفاء بالتز�ماتها للمقر�شن ما مل 

يخّفف �لكونغر�س �لقيود على �شقف �لدين �لقانوين.
و�شبق �أن قام �لكونغر�س بذلك ع�شر�ت �ملر�ت على مدى عقود 
منذ حدد �شقف �لدين، ويكون �لت�شويت عادة باتفاق �حلزبن 

ومير ب�شال�شة.
�إلغاء  على  �لت�شويت  �لعام  ه��ذ�  يرف�شون  �جلمهورين  لكّن 
متريره  م��ن  �لدميوقر�طين  منع  ويتعهدون  �ل��دي��ن  �شقف 

بت�شويت بغالبية �شئيلة على �أ�شا�س حزبي.

�ملنتمن  �مل�����ش��اة  م��ئ��ات م���ن ج��ن��ود 
لفالدميري  �مل������و�زي  �جل��ي�����س  �إىل 
ب��وت��ن، ����ش��ت��ق��رو� ه��ن��اك، يف مكان 
بريينغو،  ق�شر  �لرمزية:  غاية  يف 
�لبيت �ل�شابق لالإمرب�طور بوكا�شا 

�لأول.
ف���اإن �شيد �لكرملن     وم��ع ذل���ك، 
م��ا �ن��ف��ك ي��وؤك��د �أن����ه ل ع��الق��ة له 

ب��امل��و���ش��وع. ف��اغ��رن؟ غ��ري معروف 
�ملقابالت.  ط���و�ل  ي�شر  للكتيبة، 
�شّر يحتفظ به �أكرث �شركائه ولًء. 
فو�شتن  �لو�شطى،  �إفريقيا  رئي�س 
�أر���ش��اجن ت��و�دي��ر�، �أك���د م��وؤخ��ًر� �أنه 
تدعى  �شركة  م��ع  �أب����ًد�  “يوقع  مل 
�لعديد  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع  فاغرن”. 
من حتقيقات �لأمم �ملتحدة ت�شهد 

على وجود هوؤلء �جلنود يف بانغي.
تتقدم جمموعة فاغرن،     وهكذ�، 
وجود  وب���دون  �لغام�شة،  �ملقنعة، 
�لع�شكرية  �أن�شطتها  لكن  ر�شمي، 
عدد  ور�ء  �ملخفية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة، 
حقيقية  �ل�شركات،  من  يح�شى  ل 
نف�س  �إىل  جميعها  وت��ع��ود  للغاية، 
رجل  ب��ري��غ��وي��ن،  يفغيني  �ل��رج��ل: 

مت �ختباره يف �شوريا: �لأمن مقابل 
�ل��ت��ن��ازلت، م��ط��اردة �مل��ت��م��ردي��ن يف 
جمهورية �أفريقيا �لو�شطى مقابل 
�ل��ت��ع��دي��ن يف م��ن��اط��ق غنية  ع��ق��ود 
ب��ال��ذه��ب و�مل��ا���س. نف�س �ل�����ش��يء يف 
�ل�شود�ن، هذه �ملرة �شد �ملتظاهرين 
باماكو،  ويف  لل�شلطة.  �ملعار�شن 
�لذي  �لع�شكري،  �ملجل�س  يخطط 
لدفع  رو���ش��ي��ا،  يف  منه  ج��زء  ت�شكل 
ملحاربة  ف��اغ��رن  خ���دم���ات  ت��ك��ال��ي��ف 
�جل���ه���ادي���ن. ل��ك��ن ب�����اأي ث���م���ن؟ يف 
جمهورية �إفريقيا �لو�شطى، �شجبت 
�لأمم �ملتحدة �لنتهاكات �جل�شيمة 

�ل��و���ش��ط��ى، ُي��ن��ظ��ر �إل��ي��ه��ا ع��ل��ى �أنها 
معرب لرو�شيا نحو دول �أخرى �أكرث 
ثر�ًء، ي�شيف �شريجي �شوخانكن: 
�لقت�شادية  م�شاحلها  “ت�شتند 
�ملعادن  ع��ن  �لبحث  ركيزتن:  �إىل 
�قت�شادها  تنويع  و�إر�دة  �ل���ن���ادرة، 
و�إيجاد  �لطاقة،  على  ج��د�  �ملعتمد 
�أ�شو�ق جديدة “، كل ذلك مع �إنفاق 

�أقل قدر ممكن.
�لهجوم،  ل��ه��ذ�  �خل��ف��ي  �ل���وج���ه     
ت�������ش���ت���ه���دف جم���م���وع���ة ف����اغ����رن يف 
�مل��ق��ام �لأول �ل��ب��ل��د�ن �ل��ت��ي ه��ي يف 
منوذج  ع��ل��ى  وتعتمد  ح���رب،  ح��ال��ة 

�أعمال من �شانت بطر�شربغ، مقّرب 
من �لرئي�س فالدميري بوتن.

�مل��ث��ايل ملو�شكو،     ح�شان ط���رو�دة 
�ملرتزقة  جمموعة  قامت  �ن  �شبق 
�أوكر�نيا  �لعلم �لرو�شي -بعد  بزرع 
وجمهورية  ل��ي��ب��ي��ا  -يف  و����ش���وري���ا 
�إف���ري���ق���ي���ا �ل���و����ش���ط���ى و�ل���������ش����ود�ن 

وموزمبيق. 
مما  م���ايل،  �إىل  �لآن  تتطلع  وه���ي 
يثري ��شتياء فرن�شا، �شريك باماكو 
 14 ي����وم  ب��اري�����س  وق���ال���ت  �لأول. 
�للتز�م  ه����ذ�  م��ث��ل  �إن  ���ش��ب��ت��م��رب، 
للتوفيق  ق����اب����ل  “غري  ����ش���ي���ك���ون 

جنود  وج���ود  م��ع  �لإطالق”،  على 
ف���رن�������ش���ي���ن م����ن ع��م��ل��ي��ة ب���رخ���ان 
ت�شتنفر  و�ل��ت��ي  �لإره����اب،  ملكافحة 

5100 رجل.

رو�سيا تقدم بيادقها 
يف منطقة ال�ساحل

   من خالل ��شتهد�ف مايل �لآن، 
بيادقهم  ب��ت��ق��دمي  �ل���رو����س  ي���ق���وم 
�ل�����ش��اح��ل، وه���ي ج�شر  يف م��ن��ط��ق��ة 
�لعربي  �مل��غ��رب  ب��ن  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي 
بالفرن�شية.  �ل��ن��اط��ق��ة  و�أف��ري��ق��ي��ا 
�إفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  م��ث��ل  م�����ايل، 

هذه  �إىل  �ملن�شوبة  �لإن�شان  حلقوق 
�جلماعات �شبه �لع�شكرية.

�أظ���ه���ر  �أخ����������رى،  �أم�����اك�����ن  ويف      
حدودهم  ��ا  �أي�����شً “�لفاغرنيون” 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ة. ك���م���ا ه����و �حل������ال يف 
توغلهم  ح��ي��ث حت���ول  م��وزم��ب��ي��ق، 
�شد   2019 ع���������ام  �ل����ق���������ش����ري 
يذّكر  �جلهادين �إىل “برييزينا”، 
�ملتخ�ش�س  دري���ف���و����س،  �إمي���ان���وي���ل 
معهد  يف  و�ل����ب����اح����ث  رو�����ش����ي����ا  يف 
�لبحوث �ل�شرت�تيجية يف �ملدر�شة 
فقط  ي��ف�����ش��ل��و�  “مل  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة: 
ولكن  �لإره����اب����ي����ن،  م���و�ج���ه���ة  يف 
����ش��ط��رو� مل���غ���ادرة �ل��ب��الد يف حالة 
مو�شكو  �أن  مبا  يهم،  ل   .“ كارثية 
�لأعباء  لتحمل  م�����ش��ط��رة  لي�شت 
و�ل�شر�ر، مبا يف ذلك عندما ُقتل 
�أبريل  ت�����ش��اد يف  دي��ب��ي يف  �ل��رئ��ي�����س 
متمردون  �شنها  معركة  يف  �ملا�شي 

تدربو� على يد مرتزقة فاغرن.
عن الك�سربي�ص

فاغرن �خطبوط يزحف يف �فريقيا�شاحب جمموعة فاغرن، يفغيني بريغوين، رجل �أعمال من �شانت بطر�شربغ

بعد نفي م�سر ر�سميا.. ملاذا امل�ساحلة مع تنظيم الإخوان م�ستحيلة؟
�شعار�ت تتعلق مبلف حقوق �لإن�شان، وتزييف �حلقيقة بتقدميهم للمجتمع 
�لإلكرتونية  و�لكتائب  للتنظيم  �لتابعة  �لإع��الم  و�شائل  خ��الل  من  �ل��دويل 
تتعلق  �أحكام ق�شائية  �أم جميعهم �شادر بحقه  باعتبارهم معتقلن، يف حن 
بعمليات �إرهابية. و�أ�شار �مل�شدر �إىل �أن �جلماعة تعتمد على هذ� �ل�شلوك كاأحد 
�أدو�تها لل�شغط على �لدولة �مل�شرية من �أجل �لعودة �إىل �مل�شهد �ل�شيا�شي �أو 
�أنها لي�شت �ملرة �لأوىل �لتي تفتعل فيها  �إىل  �لو�شول �إىل �مل�شاحلة، م�شري�ً 

�جلماعة مثل هذه �لدعاء�ت لفر�س و�قع ت�شتهدفه.
ُم�شنفة  لأنها  م�شتحيلة،  �لإخ��و�ن،  مع  �لت�شالح  فكرة  �أن  على  �مل�شدر  و�أك��د 
�إرهابية يف م�شر بحكم �لقانون ول ميكن للدولة �لت�شالح مع كيان �إرهابي، 
�لعامة و�خلا�شة، م�شدد�ً  �ملوؤ�ش�شات  وتهديد  �ملو�طنن  دماء  �شفك  ت�شبب يف 
على �أن �لأمر �أمنية وهدف لدى �لإخو�ن لكنه م�شتحيل ول ميكن �أن نقبل به 
�لدولة �مل�شرية على �مل�شتوى �لر�شمي �أو �ل�شعبي. ويف ت�شريح ل�”�شكاي نيوز 

•• القاهرة-وكاالت

�لإخو�ن  تنظيم  ح��اول  �لتي  �ل�شائعات  كافة  م�شوؤول،  م�شري  م�شدر  قطع 
�لإرهابي �لرتويج لها خالل �لأيام �لقليلة �ملا�شية، نافياً عزم بالده �إبر�م �أي 
تفاو�س �أو م�شاحلة مع �جلماعة. ويف ت�شريحات لو�شائل �إعالم م�شرية، �أكد 
�مل�شدر �أن جميع ما تناقلته و�شائل �لإعالم �لتابعة لالإخو�ن ب�شاأن �مل�شاحلة 
�إره��اب يف م�شر من  �مل�شجونن بق�شايا  �أو�شاع بع�س  �دع��اوؤه حول  �أو ما مت 
ويف  �ل�شحة.  م��ن  ل��ه  �أ�شا�س  ول  و�ف���رت�ء  ك��ذب  ه��و حم�س  �لتنظيم  عنا�شر 
�ل�شياق تو��شل موقع �شكاي نيوز عربية مع م�شدرين �أمنين للوقوف حول 
�لر�هن،  �لوقت  يف  �نت�شارها  و�شبب  �لإخو�نية  �ملز�عم  ب�شاأن  �أك��رث  تفا�شيل 
و�لغر�س منها. و�أو�شح �مل�شدر �أن جماعة �لإخو�ن �لإرهابية ت�شعى بن �حلن 
و�لآخر خللق �أكاذيب و�دعاء�ت تتعلق باأو�شاع �مل�شجونن من عنا�شرها، حتت 

عربية �أكد ممدوح �أن موؤ�ش�شة �لق�شاء يف م�شر ل حتتكم �شوى للعد�لة وتعمل 
على تنفيذ �لقانون و�لت�شدي ملخططات �لإرهاب ل�شرب �أمن و��شتقر�ر �لبالد 
نفت تنظيما  و�لعبث مبقدر�تها.  موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته �أن جماعة �لإخو�ن �شُ
و�أرفق  �جلنايات،  بناء على حكم �شدر من حمكمة   2013 �لعام  �إرهابيا يف 
باأور�ق �لق�شية تفا�شيل �شاملة عن �ملمار�شات �لإرهابية للجماعة و�شلوعها 
يف تنفيذ �ملئات من �لعمليات �لتي ��شتهدفت رجال �لأمن و�ل�شيا�شة و�لكتاب 
و�أي�شاً ��شتهدف موؤ�ش�شات �لدولة.  و�أكد ممدوح �أن حماولت �لإخو�ن لفر�س 
و�لتالعب  �ملظلومية  حالة  با�شتدعاء  �مل�شري  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  يف  نف�شها 
مبلفات حقوق �لإن�شان هي حماولت فا�شلة ومل ت�شتجيب لها �لدولة �مل�شرية 
�لإخو�ن  ��شتغلته  طاملا  و�ل��ذي  �لإن�شان،  حقوق  مبلف  يتعلق  ُمطلقاً.  وفيما 
�إن  كاذبة عرب من�شاتها، قال مم��دوح  �دع��اء�ت  �لدولة برتويج  لل�شغط على 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  �مللف على مد�ر  لهذ�  كبري�ً  �هتماماً  �مل�شرية تويل  �لدولة 

وعززته بالإعالن عن �ل�شرت�تيجية �لوطنية �ل�شاملة حلقوق �لإن�شان، ولن 
ت�شمح للجماعة �لإرهابية �أو غريها بتزييف �حلقائق جمدد�ً.

��شتهدفت  �إره��اب��ي��ة يف م�شر  ن��ف��ذت ع���دة ع��م��ل��ي��ات  �ل��ت��ي  وت��ع��ي�����س �جل��م��اع��ة 
�ملوؤ�ش�شات و�ل�شخ�شيات �لعامة و�لع�شكرين وجميع من دعم ثورة 30 يونيو، 
��شتخدمت خاللها �لإره��اب لفر�س  �أزمة طاحنة ومعقدة على مد�ر �شنو�ت 

�أنف�شهم على �مل�شهد �ل�شيا�شي، وت�شدت له �ل�شلطات �مل�شرية بنجاح.
وخالل �لأ�شهر �ملا�شية، وبالتحديد منذ �إعالن �لرئي�س �لتون�شي قي�س �شعيد 
عن �لإجر�ء�ت �ل�شتثنائية يف �لبالد يوم 25 يوليو �ملا�شي، ومن ثم �شقوط 
�ملغرب يف �لنتخابات  �لنكر�ء لإخ��و�ن  �لهزمية  �شيا�شيا و�شعبيا، ثم  �لإخ��و�ن 
�ل�شيطرة، يعاين  �شنو�ت من   10 بعد نحو  �لربملانية وخروجهم من �حلكم 
�أزم��ة جاحمة ول يتوقف قياد�ته عن �لبحث عن  �ل��دويل لالإخو�ن  �لتنظيم 

خمرج �آمن.

جون�سون يتعّهد اإ�ساحا »تاأّخر كثريا« لاقت�ساد الربيطاين 

مهاجع ومر�فق �شحّية. لقد ف�شلنا �لرجال عن �لن�شاء«.
�ملهاجرين  ع�شرة من  �أّن  �إىل  لل�شرطة  �لعام  �ملدير  ولفت 

نقلو� �إىل �مل�شت�شفى لتلّقي �لعالج.
ونا�شدت �شلطات �لأرخبيل �لأمم �ملتحدة تقدمي م�شاعد�ت 
طبية و�إن�شانية لهوؤلء �ملهاجرين. ووفقاً ملحمد فاإّن هوؤلء 
�لكونغو  جمهورية  م��و�ط��ن��ي  م��ن  جميعاً  ه��م  �ملهاجرين 
ورو�ندي  بورونديان  هم  �أربعة  با�شتثناء  �لدميوقر�طية 
هوؤلء  �أّن  حكومي  م�شدر  �أف���اد  جهته  م��ن  وموزمبيقي. 
منت  على  �أفريقيا  �شرق  �شو�حل  من  �أب��ح��رو�  �ملهاجرين 
�أجنو�ن قبل  �إىل جزيرة  قو�رب يديرها مهّربون وو�شلو� 

�أن يغادروها يف حماولة للو�شول �إىل جزيرة مايوت.

جزر القمر تعرت�س 52 مهاجرًا يف طريقهم ملايوت 
•• موروين-اأ ف ب

�أعلنت �ل�شلطات يف جزر �لقمر �أّنها �عرت�شت قبالة جزيرة 
�أفريقياً، بينهم ن�شاء و�أطفال، كانو�  52 مهاجر�ً  �أجنو�ن 
يف طريقهم �إىل جزيرة مايوت �لفرن�شية، م�شرية �إىل �أّنها 
نقلت �ملهاجرين �إىل مركز �إيو�ء موؤقت يف �لأرخبيل. وقال 
لوكالة  �لقادر حممد  �لوطنية عبد  لل�شرطة  �لعام  �ملدير 
فر�ن�س بر�س �إّن �ملهاجرين �أوقفو� يف �لبحر خالل عطلة 
�أث��ن��اء حم��اول��ت��ه��م �ل��و���ش��ول �إىل جزيرة  ن��ه��اي��ة �لأ���ش��ب��وع 

مايوت، �ملقاطعة �لفرن�شية �ملجاورة.
و�أ�شاف “لقد نقلناهم �إىل مدر�شة لل�شرطة �لوطنية ت�شّم 
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الفجر الريا�ضي

اليوم .. اإغاق باب الت�سجيل للم�ساركة يف �سباق دبي للقوارب ال�سراعية

نظم �لحتاد �لفل�شطيني للري�شة �لطائرة، بال�شر�كة مع �للجنة �لأوملبية 
�لبطولة  بريزيت  جامعة  �شالة  يف  �لثنن  �أم�س  �أول  �أول  �لفل�شطينية، 

�ل�شتوية بدعم من برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي. 
�لعي�شة،  يعقوب  38 لعبا ولعبًة، وح�شرها كل من  �لبطولة  �شارك يف 
رئي�س �حتاد �لري�شة �لطائرة، ر�يف ع�شفور، رئي�س د�ئرة �لرتبية �لريا�شية 

يف جامعة بريزيت، ونادر �جليو�شي، �ملدير �لفني للجنة �لأوملبية. 
�لريا�شية  �ل�شالة  لتوفري  �جل��ام��ع��ة  ��شتعد�د  على  ع�شفور  ر�يف  و�أك���د 
تطوير  م�شرية  يخدم  مبا  وفعالياته،  �أن�شطته  �إقامة  �أج��ل  من  لالحتاد، 

هذه �لريا�شة. 
بدوره، �شكر يعقوب �لعي�شة جامعة بريزيت على تعاونها، و�للجنة �لأوملبية 
�لد�عمة لالحتاد �حلديث �لذي ي�شعى لتو�شيع رقعة �نت�شار �للعبة يف �شقي 

�لوطن، لفتا �إىل �أن هذه �لبطولة �خلام�شة �لتي يتم تنظيمها هذ� �لعام 
رغم كافة �ملعيقات. 

�لإمنائي  �ملتحدة  �ملقدم من برنامج �لأمم  �لدعم  نادر �جليو�شي،   وثمن 
لهذه �لبطولة، د�عياً جمل�س �إد�رة �حتاد �لري�شة �لطائرة ملو��شلة م�شرية 
�لبناء ب�شكل يخدم �لتطور �لفني ملكونات �للعبة، �لأمر �لذي من �شاأنه �أن 

ينعك�س ب�شكل �إيجابي على �لحتاد حمليا وخارجيا. 

الأوملبية الفل�سطينية تنظم البطولة ال�ستوية للري�سة الطائرة 

•• دبي -وام:

يغلق �ليوم �خلمي�س باب �لت�شجيل للم�شاركة يف �شباق دبي للقو�رب �ل�شر�عية 
غد�   �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظمه  �ل��ذي  قدما   22 �ملحلية 

�جلمعة  على �شو�طئ جمري�.
وميثل �ل�شباق �جلولة �لأوىل من بطولة دبي للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 22 

 -  2021 دب��ي  يف  �جلديد  �لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  فعاليات  وفاحتة  قدما 
مت �لإعالن عنه موؤخر� وي�شمل 25 فعالية ريا�شية متنوعة  و�لذي   2022
�شهر  يف  �خلتام  موعد  حتى  وت�شتمر  غد�  يوم  وحتديد�  �ل�شهر  هذ�  من  تبد�أ 

مايو �ملقبل.
وكانت �للجنة �ملنظمة يف نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية قد �أعلنت عن 
�لنو�خذة و�ملالك  �لإلكرتونية جلميع  �لبو�بة  �لت�شجيل مبكر� عرب  باب  فتح 

�لر�غبن يف �مل�شاركة يف �ل�شباق �لكبري حيث تو��شلت عملية �لت�شجيل �م�س 
حتى �لثانية ظهر� متهيد� لإعالن قائمة �لقو�رب �مل�شاركة يف �حلدث �لكبري.

وتقام مناف�شات بطولة دبي للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 22 قدما من جولتن 
�ملناف�شات يف  وت�شمل  �شيحدد موعدها لحقا  و�لثانية  بعد غد  �لأوىل  �ثنتن 
�ل�شباب من  16- �شنة و�لثانية   8 �لنا�شئن من  هذه �لبطولة فئتن �لأوىل 
�شباق و�حد وحتت�شب بعد  يف  �لقو�رب  جميع  �شتتناف�س  حيث  �شنة   21  -  8

نهاية �ل�شباق نتائج كل فئة على حد�.
و�شهد �ملو�شم �ملا�شي 2020 - 2021 تناف�شا قويا بن �لقو�رب �مل�شاركة يف 
بطولة دبي لفئة 22 قدما من خالل �جلولتن �لأوىل و�لثانية حيث خطف 
طاقم �لقارب " طوفان 21 " �لأ�شو�ء مت�شدر� �لرتتيب �لعام لفئة �لنا�شئن 
فيما �عتلى طاقم �لقارب " �إقالع 118 " �شد�رة �لرتتيب �لعام ملناف�شات فئة 

�ل�شباب.

•• روما-وام:

�أحرز �شائقو فريق �لإمار�ت للدر�جات �لهو�ئية نتائج مميزة �شعدت 
فايل  ت��ري  �شباق  م��ن  �ملئوية  �لن�شخة  يف  �لتتويج  من�شات  �إىل  ب��ه 
كم   196.7 بطول  م�شار  على  �إيطاليا  يف  �أقيم  و�ل��ذي  فاري�شيني، 

�نطالقاً من بلدة بور�شتو �أر�شيتزيو و�شوًل �إىل فاري�شي.
�إىل  و�شوله  م��ع  م��ث��ايل  هجومي  �أد�ء  يف  بوجات�شار  ت���ادي  و�نطلق 
/لوتو  ويلينز  تيم  مناف�شه  جانب  �إىل  �ل�شباق  من  �لثانية  �ل�شاعة 
ويو�ّشعا  متقدمة  جمموعة  م��ع��اً  ي�شكاّل  �أن  قبل  وذل���ك  ����ش���ود�ل/، 
�لفارق بينهما وبن �ملجموعة �لرئي�شية .. كما قّدم ديفيد فورمولو 

�أد�ء قوياً يف جمموعته �لتي ت�شمنت �أربعة در�جن �آخرين، ليتمكن 
�ل�شلوفيني بوجات�شار من �لو�شول �إىل زميله فورمولو ي �ملجموعة 

�ملتقدمة قبل 90 كم من خط �لنهاية.
و�شهد �ل�شباق �أجو�ء عا�شفة ت�شّببت باإحد�ث �أ�شر�ر يف عجلة در�جة 
�ل�شباق  �أج���ز�ء  �أك��رث  يف  �شرعته  �إب��ط��اء  �إىل  ��شطره  ما  بوجات�شار، 
�أه��م��ي��ة �إل �أن���ه مت��ّك��ن م��ن �ل��ت��ق��دم جم����دد�ً وت��ق��دمي دع��م��ه لزميله 
تقلي�س  على  هري�شي  م��ارك  جانب  �إىل  معاً  عمال  حيث  فورمولو، 

�لفارق بينهم وبن �ملجموعة �ملتقدمة.
و�نطلق �لدر�ج �لإيطايل فورمولو �إىل جانب مناف�شه �ألي�شاندرو دي 
مار�شي من فريق /�إ�شر�ئيل �شتارت �أب ني�شن/ يف مناف�شة حما�شية 

�أحدهما من  �لنهاية، ومل يتمكن  10 كم قبل خط  �آخ��ر  بينهما يف 
جتاوز �لآخر قبل و�شولهما �إىل �شباق �ل�شرعة �لنهائي، حيث �نطلق 
دي مار�شي ليجتاز خط �لنهاية ويفوز باملركز �لأول، ويليه فورمولو 
يف �ملركز �لثاين، ثم بوجات�شار �لذي حل ثالثاً، بينما حل �ألي�شاندرو 

كويف باملركز �لتا�شع.
حيث  �لإيطالية،  �ل�شباقات  يف  م�شاركاته  �لإم���ار�ت  فريق  ويو��شل 
ي�شارك  �أن  قبل  تورينو،   - ميالنو  �شباق  يف  للم�شاركة  �أم�س  توجه 
لومبارديا  �إل  �شباق  ث��م  �خلمي�س،  �ل��ي��وم  بيمونتي  ج��ر�ن  �شباق  يف 
بوجات�شار يف  لتادي  �لأوىل  �مل�شاركة  يعّد  و�ل��ذي  �ملقبل  �ل�شبت  يوم 

�ل�شباقات �لكال�شيكية �لكربى.

»الإمارات للدراجات« يحرز املركزين الثاين والثالث يف �سباق »تري فايل فالي�سيني«

اإعان ا�سرتجاع �سلعة من اأجل ال�سامة

و  التنمية االقت�سادية  دائرة  و  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  بالتن�سيق بن جمل�ص 
)�سانفورد ميدل اي�ست دي دبليو �سي �ص.ذ.م.م(

اأبوظبي للجودة واملطابقة على التاأكد من �سالمة املنتجات يف  وحر�سا من جمل�ص 
اإمارة اأبوظبي تعلن  )�سانفورد ميدل اي�ست دي �سانفورد دبليو �سي �ص.ذ.م.م( اإىل 
 SF5015HPT رقم:  موديل   ) الت�سخن  )موقد  ا�سرتوا  الذين  الكرام  عمالئها 
ال�سالمة  ل�سروط  املنتج  مطابقة  لعدم  وذل��ك  املنتج,  ا�ستخدام  عن  يتوقفوا  اأن 

املعتمدة.
يرجى من العمالء الكرام التوا�سل مع املورد على الرقم:048824396 ال�سرتداد 
اأو تغري املنتج )�سانفورد ميدل اي�ست دي دبليو �سي �ص.ذ.م.م( تعتذر  ثمن اجلهاز 

عن اأي اإزعاج قد ي�سببه هذا االأمر لعمالئها.

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  4837/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم ١86

ب�شد�د   ، �لدعوى رقم ٢٠٢٠/5٢5 جتاري كلي  �ل�شادر يف  : تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  مو�شوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٢٢4٠9375.٢4( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود فرع دبي

 - 5 �شكوير مبنى رقم  �عمار  ز�ي��د  �ل�شيخ  �شارع   - بردبي   - دبي  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
�لطابق �ل�شاد�س - �جلناح �ل�شرقي - مكاين:٢6١4688386 

�ملطلوب �إعالنه : ١- يوني�شيف لخت�شا�س حماية �حلريق �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإع��الن : نعلنكم بانه مت حتويل �حلجز �لتحفظي رق���م:3١١/٢٠٢٠ جتاري �ىل 

حجز تنفيذي ذلك للعلم مبا جاء.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن حكم بالن�شر        
217/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه/ ١- منتهى ح�شن جعفر حممد  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية
وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي

�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ  ٢٠٢٠/6/3٠  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ل�شتثمارية  للعقار�ت  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  ل�شالح/ 
�ل�شد�د ٢-  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  وق��دره )59٠.66٢( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من 
�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
 اعالن بالن�شر

           1109/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء  
مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �مل�شتاأنف �شده /١- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م - جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / يو�شف حنا زهرة  - نبلغكم بقيد �مل�شتاأنف 
بقيد �لق�شية �ملذكورة �عاله ل�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �أمر �لأد�ء �ملقيد 
�ل�شاعة  �ملو�فق ٢٠٢١/١١/٢  �لثالثاء  من قبلكم - وح��ددت لها جل�شه يوم 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�شي  بقاعة  �شباحا   ١٠.٠٠

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن بالن�شر        

 387/2021/72 تظلم جتاري 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

�إىل �ملتظلم �شده : ١- عدنان لب�شريي  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملتظلم :غيوم دول�شى

وميثله:عادل عبد�هلل خمي�س �ملعمري 
قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى 

رقم 396/٢٠٢١ حجز حتفظي جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف . 
قاعة  يف  �شباحا   ٠8:3٠ �ل�شاعة   ٢٠٢١/١٠/١٠ �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  الطعن رقم:998/2021/445 طعن جتاري 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لتجارية �لثانية - متييز رقم 547

تنفيذه  ووق��ف  فيه  �ملطعون  �حلكم  ونق�س  ومو�شوعا  �شكال  �لطعن  قبول   : �لطعن  مو�شوع 
و�حاله �لدعوى �ىل حمكمة �ل�شتئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة و�لز�م �ملطعون �شده 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. 
�لطاعن:جو�نو �ند بر��شكفيد�س )�وفر�شيز( ليمتد - فرع دبي )حتت �لت�شفية(

و�ل�شت�شار�ت  ل��ل��م��ح��ام��اة  �مل���رزوق���ي  وحليمة  رم�����ش��ان  �ح��م��د  مكتب  �مل��خ��ت��ار  ع��ن��و�ن��ه:ع��ن��و�ن��ه 
�لقانونية - �مارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج �ملنارة - �لطابق 3٠ - مكتب 3٠٠6 - 

هاتف:٠436٢١١١3 - مكاين:٢4665865٠7 - وميثله:�حمد ح�شن رم�شان �آل علي
�ملطلوب �إعالنه :  ١- ويل جي �ند بي �لوطنية �س.ذ.م.م  -  مطعون �شده 

عليكم  ويتوجب  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �لطعن  عليكم  �ق��ام  �لطاعن  ب��ان  نعلنكم    : �لإع���الن  مو�شوع 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز �و جل�شة �لتقا�شي عن بعد يوم �لربعاء �ملو�فق:٢٠٢١/١٠/٢٠ يف 

متام �ل�شاعة:9:٠٠ �شباحا وذلك للرد �شحيفة �لطعن �ملتقدمة �شدكم.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

����ش���ي���اء   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ع������ب������د�ل������ق������وى ع�����ب�����درب�����ه 
�جلن�شية  �ل��ي��م��ن     ، �شعيد 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
)09433836( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0505413134

فقدان جواز �سفر
رف��ي��ف و�ئل  �مل��دع��و /  فقد 
�ليمن     ، ع���ف���ي���ف  حم���م���د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )07820653( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0505413134

فقدان جواز �سفر
�لعفيفي   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
و�ئل حممد عفيف ، �ليمن   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )09433837( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0505413134

فقدان جواز �سفر

ج���ي���ن���ى   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
�لهند   ، ن��ي��ل�����ش��ون  ن��ي��ل�����ش��ون 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )U2856055(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د �مل���������دع���������و /ن��������ادي��������ه 
�جلن�شية  �مل���غ���رب   ، ���ش��ه��ي��ب��ى 
 ج��������������������و�ز ���������ش��������ف��������ره رق��������م

يرجى   )TC9862430(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �مل��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د �مل����دع����و /�ب����������ر�ر خ���ان 
باك�شتان   ، خ�����ان  م���وم���ب���ري 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)4140511(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
كاثرينى   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�لفلبن   ، ���ش��ال��ك��ي��د�  ج�����اون 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )P6683977A(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �ل���ش��ه��م رقم 
 / ب��ا���ش��م   10181490
��شماء حم�شن ها�شم حممد 
من  �������ش������ادرة   ، �جل���ن���ي���ب���ي 
�لإ�شالمي  �بوظبي  م�شرف 
وعددها 150 �شهم    وعلى 
من يجدها �لت�شال بالرقم 

 0504455662
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•• اأبوظبي- وام:

يف  �خلمي�س  �ل��ي��وم  م�����ش��اء  تنطلق 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س/

للمو�ي  �لإم���ار�ت  �دن��ي��ك/ بطولة 
�ل��ك��ب��ار م��ن �جلن�شن،  ل��ف��ئ��ة  ت���اي 
و�ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �حت����اد �لإم������ار�ت 
 ، بوك�شينج  و�ل��ك��ي��ك  ت��اي  ل��ل��م��و�ي 
م�شاء  ح��ت��ى  مناف�شاتها  وت�شتمر 

يوم �ل�شبت �ملقبل.
وي�����وؤك�����د ط�������ارق �مل����ه����ريي �مل���دي���ر 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي ل�������الحت�������اد م����دي����ر 
كافة  تطبيق  �شيتم  �أن��ه  �لبطولة، 

�لإج�����ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة �ل��ت��ي من 
جميع  ���ش��الم��ة  ت�شمن  �أن  �شانها 
 ، �مل�شاركن م��ن لع��ب��ن ولع��ب��ات 
وم��ن��ظ��م��ن وح��ك��ام وح�����ش��ور على 
للتعليمات  وف��ق��ا  �مل�شتويات  ك��اف��ة 
�ملخت�شة.  �جل��ه��ات  م��ن  �مل��ع��ت��م��دة 

�لقبال  �أن  �إىل  �مل���ه���ريي  و�أ�����ش����ار 
�لكبري على �لت�شجيل يعك�س مدى 
�للعبة،  مم��ار���ش��ة  ق���اع���دة  �ت�����ش��اع 
�لبطولة  ت��ل��ك  �شيك�شب  م���ا  وه���و 
�أه��م��ي��ة ت��ن��اف�����ش��ي��ة ك����ربى، يف ظل 
�لوطني  �ملنتخب  لعبي  م�شاركة 

�خلربة  من  �ملزيد  �كت�شاب  بهدف 
قبل  �مل���ه���ار�ت  ل�شقل  و�لح��ت��ك��اك 
�لعامل  لبطولة  �لتح�شري�ت  ب��دء 
للمو�ي تاي و�لتي �شتقام يف بد�ية 

دي�شمرب �ملقبل بتايالند .
�مل�������ش���ارك���ن  ع�������دد  �أن  و�أو��������ش�������ح 

�لت�شجيالت  ح�����ش��ب  و�مل�������ش���ارك���ات 
�لتي �شبقت �لبطولة جتاوز 100 
�لأوز�ن،  خمتلف  يف  ولعبة  لعب 
20 ناد ريا�شي  �أك��رث من  ميثلون 
و�أن  �ل��دول��ة،  مناطق  خمتلف  م��ن 
على  ي�شتمل  �لول  �ل��ي��وم  برنامج 

�لطبي  و�ل��ف��ح�����س  �مل��ي��ز�ن  عملية 
ل��الع��ب��ن �مل�������ش���ارك���ن، وم����ن بعد 
ذلك تنطلق �ملناف�شات عند �ل�شاعة 
طاقم  ب��اإ���ش��ر�ف   ، م�شاء  �ل�شاد�شة 
حتكيم �إمار�تي ذي خربة مميزة يف 

�إد�رة مثل هذه �لبطولت .

:" �أننا  ق���ائ���ال  �مل���ه���ريي  و�خ��ت��ت��م 
�ملحافظة  �إىل  ن�شعى  �لحت����اد  يف 
و�شلت  �لتي  �ملرموقة  �ملكانة  على 
�لفني  �مل�شتوين  �للعبة على  �إليها 
لتحقيق  عليها  �لبناء  و  و�لإد�ري، 
�مل���زي���د م���ن �ل���ن���ج���اح و�ل��ت��م��ي��ز يف 

وجود  ظل  يف  �شيما  ول  �مل�شتقبل، 
�ل��ب��ط��ولت �ملحلية  ع��دد كبري م��ن 
و�لعاملية  و�ل���ق���اري���ة  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لفئات  جل��م��ي��ع   2022 ع����ام  يف 
�لعمرية، بالإ�شافة �إىل عقد دور�ت 

يف جمايل �لتدريب و�لتحكيم .

••  جدة-الفجر

�فتتحت يف مدينة جدة �ل�شعودية 
�أم�س بطولة �لعامل لالأندية لكرة 
�ليد "�شوبر غلوب 2021" �لتي 
�ل�شعودية  تنظمها وز�رة �لريا�شة 
�ل�شعودي  �لحت����اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ل����ك����رة �ل����ي����د ح���ت���ى �ل���ت���ا����ش���ع من 
�لألعاب  �شالة  يف  �جل��اري  �ل�شهر 
عبد�هلل  �مللك  مبدينة  �لريا�شية 

�لريا�شية بجدة. 
رئي�س  �لف����ت����ت����اح  ح���ف���ل  ح�������ش���ر 
�لحتاد �لدويل لكرة �ليد �لدكتور 
ح�����ش��ن م�����ش��ط��ف��ى، ون���ائ���ب وزي���ر 
�لقا�شي  بدر  �ل�شعودية  �لريا�شة 
ورئ��ي�����س �لحت����اد �ل�����ش��ع��ودي لكرة 
�ليد فا�شل �لنمر، �إىل جانب عدد 
�لأندية  روؤ���ش��اء �حت���اد�ت دول  من 

�مل�شاركة. 
وقال �لقا�شي يف �فتتاح �لبطولة: 
لبطولة  �ململكة  ��شت�شافة  ت��اأت��ي 

للمرة  �ليد  لكرة  لالأندية  �لعامل 
�لثانية على �لتو�يل �متد�د�ً جلملة 

من �لأحد�ث و�ملنا�شبات �لريا�شية 
بالدنا  وحظيت  �ملميزة،  �لدولية 

�لفرتة  خالل  ��شت�شافتها  ب�شرف 
�ملا�شية. 

�لفرق  ب��ك��اف��ة  �ل��ق��ا���ش��ي  ورح�����ب 
�ل���ت���ظ���اه���رة  ه������ذه  �مل���������ش����ارك����ة يف 
�ململكة  �ل��ث��اين  بلدهم  يف  �لعاملية 
لهم  متمنيا  �ل�شعودية،  �لعربية 
ك��ل �ل��ت��وف��ي��ق و�ل��ن��ج��اح يف تقدمي 
تعك�س  ر�ئ��ع��ة  ريا�شية  مناف�شات 
لعبة  �ل��ك��ب��ري يف  �ل���ت���ط���ور  ح��ج��م 
ك���رة �ل��ي��د ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لعامل.  
و�شتلعب مناف�شات �لبطولة بنظام 
خ�����روج �مل���غ���ل���وب، مب�����ش��ارك��ة 10 
�لعامل،  دول  خمتلف  م��ن  �أن���دي���ة 
�ململكة  ممثال  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي 
جانب  �إىل  و�لوحدة،  �لنور  فريقا 
�ألبورغ  �ل��ق��ط��ري،  �لدحيل  �أن��دي��ة 
�شيدين  ج���ام���ع���ة  �ل�����دمن�����ارك�����ي، 
�شان  ه����ي����ت  ك�������ال  �لأ���������ش��������رت�يل، 
فر�ن�شي�شكو، بينريو�س �لرب�زيلي، 
بر�شلونة  �مل���������ش����ري،  �ل����زم����ال����ك 

�لإ�شباين وماغديبورغ �لأملاين. 

•• اأبوظبي-وام:

مناف�شات  �خل��م��ي�����س  �ل���ي���وم  ت��ع��ود 
�لت�شفيات  م���ن  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل������دور 
كاأ�س  لنهائيات  �مل��وؤه��ل��ة  �لآ�شيوية 
عرب   "2022 "قطر  �ل�����ع�����امل 
�لثالثة  �جلولتن  مباريات  �إق��ام��ة 
و �لر�بعة هذ� �ل�شهر و�لتي يحتدم 
12 منتخبا من  �ل�شباق فيها بن 
�أج����ل ح��ج��ز ب��ط��اق��ات �ل��ت��اأه��ل �إىل 

نهائيات �ملونديال.
ويلتقي منتخبنا �لوطني �لإمار�تي 
م���ع ن��ظ��ريه �لإي������ر�ين �ل���ي���وم على 
ب��ال��و���ش��ل يف متام  ����ش��ت��اد زع��ب��ي��ل 
�شمن  �ل��رب��ع  �إل  �لتا�شعة  �ل�شاعة 
مباريات �ملجموعة �لأوىل و�لعر�ق 
م��ع ل��ب��ن��ان، وك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة مع 

�شوريا يف �ملجموعة نف�شها.
بينما تقام 3 مباريات يف �ملجموعة 
�ملنتخب  خ��الل��ه��ا  ي��ل��ت��ق��ي  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لياباين،  ن��ظ��ريه  م���ع  �ل�����ش��ع��ودي 
�لعماين،  نظريه  م��ع  و�لأ���ش��رت�يل 

و�ل�شيني مع �لفيتنامي.
�لإم����ار�ت����ي  �لأبي�س"  يدخل"  و 
لقاء �لغد باحثا عن �لفوز لدخول 
�ملجموعة  بطاقتي  على  �ملناف�شة 
بعدما تعادل يف مبار�تيه �أمام لبنان 
و����ش���وري���ا، وح�����ش��د ن��ق��ط��ت��ن فقط 
ت�شعاه يف �ملركز �لثالث باملجموعة 
�ملبار�ة  �ير�ن  بينما يدخل منتخب 
بر�شيد  �لرتتيب  ج��دول  مت�شدر� 
6 نقاط من فوزين يليه يف جدول 
�جلنوبية  كوريا  �ملجموعة  ترتيب 
ب��ي��ن��م��ا حتتل  ن���ق���اط   4 ب��ر���ش��ي��د 
من  �ملر�كز  و�لعر�ق  ولبنان  �شوريا 
�ل�شاد�س بر�شيد نقطة  �إىل  �لر�بع 

و�حدة لكل منها.
مباريات  �ملنتخبات  بع�س  تدخل  و 
وه����ي يف حالة  ه���ات���ن �جل���ول���ت���ن 
�لنتائج  حتقيق  بعد  قوية  معنوية 
حن  يف  جولتن،  �أول  يف  �ملطلوبة 
للظهور  �أخ����رى  منتخبات  حت��ت��اج 
ب�����ش��ورة �أف�����ش��ل م���ن �أج�����ل ح�شد 

�لنقاط.

�أب�����رز  �ل���ت���ق���ري���ر ن���ر����ش���د  ويف ه�����ذ� 
�لأرقام و�لإح�شاء�ت يف �لت�شفيات 
منتخب  جن���اح  وم��ن��ه��ا  �لآن،  ح��ت��ى 
جميع  يف  �لت�شجيل  يف  �أ���ش��رت�ل��ي��ا 

يف  �لأخ����������رية  �ل�11  م����ب����اري����ات����ه 
ذلك  يف  /مبا  �لآ�شيوية  �لت�شفيات 
�ل�����دور �ل���ث���اين/ ك��م��ا ح��اف��ظ على 
مباريات   4 �آخ��ر  يف  �شباكه  نظافة 

ل��ي��ن��ج��ح �ل��ف��ري��ق يف ت�����ش��ج��ي��ل رقم 
�مل��درب جر�هام  قيا�شي حتت قيادة 
�آرن���ول���د م��ن خ���الل �ل��ف��وز يف 10 
���ش��م��ن م�شو�ر  م��ت��ت��ال��ي��ة  م��ب��اري��ات 

يف   2022 �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ت�شفيات 
قطر.

�ل�شهري  �ل�شعودي �شالح  و يدخل 
جاهنباخ�س  ر�شا  علي  و�لإي����ر�ين 
�ل��ث��ال��ث��ة وهما  م���ب���اري���ات �جل���ول���ة 
ي��ت�����ش��در�ن ت��رت��ي��ب �ل���ه���د�ف���ن يف 
�ل��ت�����ش��ف��ي��ات �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ح��ت��ى �لآن 

بر�شيد هدفن لكل منهما.
فيتنام  م��ن��ت��خ��ب  ي���خ���و����س  ف��ي��م��ا 
�لت�شفيات  يف  �لأوىل  م�����ش��ارك��ت��ه 
�لنهائية �لآ�شيوية غري �أنه خ�شر يف 
�آخر ثالث مباريات له بالت�شفيات 
�أم��ام �لإم���ار�ت يف �جلولة �لأخرية 
�أول  ث��م خ�شر  �ل��ث��اين،  �ل����دور  م��ن 
م���ب���ار�ت���ن ب���ال���دور �ل��ن��ه��ائ��ي �أم����ام 

�ل�شعودية و�أ�شرت�ليا.
وت�����ع�����د م���ن���ت���خ���ب���ات �ل�������ش���ع���ودي���ة 
و�أ�شرت�ليا و�إير�ن �لأعلى ت�شجيال 
كل  �شجل  بعدما  مبار�تن  �أول  يف 
ل��ت��ح�����ش��ل على  �أه��������د�ف،   4 م��ن��ه��ا 
�إير�ن  تت�شدر  �إذ  �لكاملة،  �لعالمة 
و�أ����ش���رت�ل���ي���ا  �لأوىل،  �مل���ج���م���وع���ة 

�ملجموعة  ت���رت���ي���ب  و�ل�������ش���ع���ودي���ة 
�ل���ث���ان���ي���ة. و ب�����د�أ م��ن��ت��خ��ب �إي�����ر�ن 
م���ن���اف�������ش���ات �ل���������دور �ل�����ث�����اين من 
ب��ن��ت��ائ��ج غ��ري مر�شية  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
هذ�  �ملناف�شة  ��شتئناف  منذ  لكنه 
من  ح�شوره  �لفريق  فر�س  �ل��ع��ام 
6 �نت�شار�ت متتالية  خالل ح�شد 
هذه  للمونديال  ت��اأه��ل��ه  ح��ال��ة  ويف 
�مل�����رة ���ش��ت��ك��ون �مل�����رة �ل��ث��ال��ث��ة على 
�لتو�يل �لتي ي�شمن فيها �لتو�جد 

بنهائيات كاأ�س �لعامل.
مباريات  م��ن��ت��خ��ب��ات   6 وت����دخ����ل 
�جل������ول������ة �ل����ث����ال����ث����ة ب����اح����ث����ة عن 
حقق  فقد   .. �لأول  �ل��ف��وز  حتقيق 
م��ن��ت��خ��ب �لإم�����������ار�ت �ل����ت����ع����ادل يف 
ح�شلت  ح���ن  يف  م���ب���ار�ت���ن،  �أول 
نقطة  على  و�لعر�ق  ولبنان  �شوريا 
وفيتنام  �ل�شن  وتعر�شت  و�ح��دة، 

خل�شارتن متتاليتن .
بقيادة  �ل�شعودي  �ملنتخب  ح�شد  و 
�نت�شار�ت   7 رينارد  �مل��درب هريف 
��شتئناف م�شو�ر  �لتو�يل منذ  على 

�لت�شفيات يف �شهر مار�س �ملا�شي.
�إجناز�  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  منتخب  حقق  و 
�لر�شمي  ل��ل��م��وق��ع  وف��ق��ا  ت��اري��خ��ي��ا 
�أول  ب��ات  بعدما  �لآ�شيوي  لالحتاد 
�نت�شار�ت   10 ي��ح��ق��ق  م��ن��ت��خ��ب 
�لعامل،  كاأ�س  ت�شفيات  يف  متتالية 
�ل�شن  ع��ل��ى  تغلب  ع��ن��دم��ا  وذل���ك 
�لأوىل  �جل����ول����ت����ن  يف  وف���ي���ت���ن���ام 
يخ�شر  مل  ح�����ن  يف  و�ل����ث����ان����ي����ة، 
 10 يف  �جل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  منتخب 
�أن  وبرغم  �ل��ت��و�يل.  على  مباريات 
منتخب �ليابان بد�أ �لدور �لنهائي 
�لعماين  ن��ظ��ريه  �أم����ام  ب��اخل�����ش��ارة 
يتعادل يف  �لفريق مل  �أن  �إل   ،1-0
�لت�شفيات  ل��ه يف  12 م��ب��ار�ة  �آخ��ر 
�جلولتان  و����ش���ه���دت  �لآ����ش���ي���وي���ة. 
 18 ت�����ش��ج��ي��ل  و�ل���ث���ان���ي���ة  �لأوىل 
12 مبار�ة وذلك مبعدل  هدفا يف 
تنجح  مبار�ة ومل  لكل  1.5 هدف 
و�ل�شن  و�لعر�ق  لبنان  منتخبات 
بالت�شفيات  �أه��د�ف  �أي  ت�شجيل  يف 

�لنهائية حتى �لآن.

اليوم.. انطاق بطولة الإمارات للمواي تاي يف مركز اأبوظبي للمعار�س

اأرقام قيا�سية لل�سعودية و اليابان و اأ�سرتاليا و كوريا اجلنوبية يف الت�سفيات

»الأبي�س« يلتقي نظريه الإيراين اليوم بطموح الفوز يف ت�سفيات املونديال

افتتاح بطولة العامل لاأندية لكرة 
اليد يف جدة

فيليب لم يعار�س اإقامة 
كاأ�س العامل كل �سنتني

 ،2014 عام  �لعامل  بكاأ�س  �لفائز  �أملانيا  قائد منتخب  فيليب لم  �أع��رب 
عن  �ل��ث��الث��اء  ب���الده،  يف   2024 �أوروب����ا  لكاأ�س  �ملنظمة  �للجنة  ورئي�س 
معار�شته لقرت�ح �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا( �إقامة كاأ�س �لعامل 

كل �شنتن.
2024 يف  �أوروب���ا  ك��الم لم ج��اء خ��الل �حتفال للك�شف عن �شعار كاأ�س 
�مللعب �لوملبي يف برلن وقال يف هذ� �ل�شدد "�أنا مقتنع متاًما �أنه يتعن 
�أجد  علينا �ملحافظة على �لإيقاع �ملعتمد حالًيا. عندما كنت لعًبا، كنت 
ا �ن تقام بطولة كربى  ذلك جيد�ً جًد�، وكم�شجع �أجد �أنه �أمر جيد �أي�شً
كل �شنتن"، يف �إ�شارة �إىل �ملد�ورة �ملعتمدة حالًيا بن كاأ�س �لعامل وكاأ�س 

�أوروبا.
 2028 �إقامة كاأ�س �لعامل كل �شنتن �عتباًر� من عام  وكان فيفا �قرتح 
ترت�فق مع �إقامة بطولت قارية كل �شنتن يف �لعو�م �ملفردة، لكن هذ� 
�لقرت�ح و�جه �عرت��شات و�نتقاد�ت كثرية ل �شيما من �لحتاد �لوروبي 
للعبة و�حتاد كومنيبول )�أمريكا �جلنوبية(، �إ�شافة �ىل �لحتاد �لأملاين.

ومن �ملتوقع �أن ين�شر فيفا تقريًر� يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب �ملقبل حول 
هذ� �ملو�شوع على �أن يعقد قمة عاملية بهذ� �ل�شاأن �أي�شا قبل نهاية �لعام 
�حلايل. وعن ��شت�شافة بالده للبطولة �لقارية بعد �أقل من ثالث �شنو�ت 
بطولة   2024 �وروب��ا  كاأ�س  "�شتكون   2017 �لعام  يف  �ملعتزل  لم  ق��ال 
�أملانيا ل�شتقبال جميع �أن�شار �ملنتخبات  قارية للجميع، ونحن �شعد�ء يف 
�لعيد  بهذ�  �شوًيا  لالحتفال  �ل��ع��امل  وخمتلف  �ل��ق��ارة  �أن��ح��اء  جميع  م��ن 

�لكروي �لكبري".
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الفجر الريا�ضي

�ل��ع��امل خم�س  بطلة  �ل��رب�زي��ل  ت�شعى 
�ملثايل يف  �شجلها  �إىل مو��شلة  م��ر�ت 
ت�شفيات �أمريكا �جلنوبية �ملوؤهلة �إىل 
حتل  عندما   ،2022 قطر  مونديال 
�شيفة على فنزويال متذيلة �لرتتيب 

فجر �جلمعة.
�لكاملة  �ل��ع��الم��ة  �ل��رب�زي��ل  وحققت 
ب��ف��وزه��ا يف م��ب��اري��ات��ه��ا �ل��ث��م��اين حتى 
ومنيت  ه����دًف����ا   19 )���ش��ج��ل��ت  �لآن 
بانتظار  ف���ق���ط(،  ب��ه��دف��ن  ���ش��ب��اك��ه��ا 
مبار�تها  نتيجة  م�شري  عن  �لإع��الن 
زعامة  ع��ل��ى  �لتقليدي  �ل��غ��رمي  ���ش��د 
�ملنتخب  �جلنوبية  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ك��رة 
�ل�شهر  ت��وق��ف��ت  و�ل���ت���ي  �لرج��ن��ت��ي��ن��ي 
�ملا�شي بعد مرور دقائق معدودة جر�ء 
�لربوتوكولت �ل�شحية يف ولية �شاو 

باولو حيث �أقيمت �ملبار�ة.
و�شت�شهد �ملو�جهة �شد فنزويال عودة 
لعبن عدة يد�فعون عن �ألو�ن �أندية 
�مل�شاركة  م��ن  ُح��رم��و�  ك��ان��و�  �إنكليزية 
خا�شها  �ل��ت��ي  �ل���ث���الث  �مل���ب���اري���ات  يف 
يف  �ملا�شي  �ل�شهر  �لرب�زيلي  �ملنتخب 
بروتوكول  ب�شبب  وذل��ك  �لت�شفيات، 
عليهم  يفر�س  �ل��ذي  كورونا  فريو�س 
ع����زل ���ش��ح��ًي��ا مل����دة ع�����ش��رة �أي�����ام عند 

عودتهم �ىل بريطانيا.
وم���ن �أب����رز �ل��ع��ائ��دي��ن ح��ار���س �ملرمى 
�ملد�فع  )ل��ي��ف��رب��ول(،  ب��ي��ك��ر  �أل��ي�����ش��ون 
و�ملهاجم  )ت�����ش��ل�����ش��ي(  ���ش��ي��ل��ف��ا  ت��ي��اغ��و 
غ��اب��ري��ال ج��ي��زو���س وح���ار����س �ملرمى 
كما  ���ش��ي��ت��ي(،  )مان�ش�شرت  �إي��در���ش��ون 
�أربعة  تيتي  �لرب�زيل  مدرب  ��شتدعى 
�آخرين هم فريد )مان�ش�شرت يونايتد( 
و�إمير�شون )توتنهام( ور�فينيا )ليدز 
)ليفربول(،  وف��اب��ي��ن��ي��و  ي���ون���اي���ت���د( 
�إيفرتون  م��ه��اج��م  ���ش��ي��غ��ي��ب  ح���ن  يف 

ريت�شارلي�شون ب�شبب �لإ�شابة.
�ليطايل  يوفنتو�س  م��د�ف��ع  و�أع����رب 
"�شعادته" بعودة  عن  �شاندرو  �أليك�س 
�شفوف  �ىل  "�لإنكليز"  زم����الئ����ه 
�مل��ن��ت��خ��ب ب��ع��د �ل���ظ���روف �مل���وؤمل���ة �لتي 

ر�فقت عدم �ن�شمامهم �ل�شهر �ملا�شي. 
ح�شم  د�ئ����ًم����ا  �جل���ي���د  "من  و�أ�����ش����اف 
�أي  �أ�شرع وقت ممكن، على  �لتاأهل يف 

حال، نحن نلعب د�ئًما للفوز".
�شنبذل  �لقادمة  �مل��ب��اري��ات  "يف  وت��اب��ع 

ق�شارى جهدنا ل�شمان �لتاأهل".
ويغيب عن �لرب�زيل جنم �شان جرمان 
�ليقاف  ب���د�ع���ي  ن��ي��م��ار  �ل��ف��رن�����ش��ي 

لرت�كم �لبطاقات يف �لت�شفيات.
وي��غ��ي��ب �أي�����ش��ا ع��ن ���ش��ف��وف منتخب 
لعب  �ل��ث��الث  م��ب��اري��ات��ه  يف  �ل�شامبا 
من  ملعاناته  ك��ازمي��ريو  �مل��وؤث��ر  و�شطه 
"�لتهاب يف �لأ�شنان ت�شبب يف معاناته 
لبيان  وف��ًق��ا  �شديد"  و�أمل  حمى  م��ن 
م�شرًي�  ل��ل��ع��ب��ة  �ل���رب�زي���ل���ي  �لحت������اد 
مدريد  لريال  �لطبي  �جلهاز  �ن  �ىل 
بالر�حة  �ل���الع���ب  ن�����ش��ح  �ل����ش���ب���اين 

�لتامة على مدى خم�شة �أيام.
�ملدرب  �إن  �ل��رب�زي��ل��ي  �لحت����اد  وق���ال 
����ش��ت��دع��ى لع���ب و���ش��ط �أ���ش��ت��ون فيال 
ل��وي��ز للحلول  �لإن��ك��ل��ي��زي دوغ���ال����س 

بدل من كازميريو.
وبعد مو�جهة فنزويال، حتل �لرب�زيل 
من  �لعا�شر  يف  كولومبيا  على  �شيفة 
�أن  ق��ب��ل  ب��ار�ن��ك��ي��ا،  �حل���ايل يف  �ل�شهر 
ت�شت�شيف �لأوروغو�ي يف �لر�بع ع�شر 

من �ل�شهر ذ�ته يف ماناو�س.
يف �ملقابل، يقبع �ملنتخب �لفنزويلي يف 
�أ�شفل �لرتتيب بعد �أن ح�شد 4 نقاط 
فقط يف 9 مباريات حمقًقا �لفوز مرة 

فقط. �أهد�ف  و�حدة وم�شجال 5 
و�عترب �ملدرب �ملوقت ملنتخب فنزويال 
ليوناردو غونز�لي�س �لذي �ختري �إثر 
�أنه  بي�شريو  جوزيه  �لربتغايل  �إقالة 
مف�شال  بامل�شتقبل  �إط��الق��ا  يفكر  ل 

�لرتكيز على �حلا�شر.
�لرجنتيني  �ملنتخب  يحل  �ملقابل،  يف 

�شيًفا على �لبارغو�ي يف �أ�شون�شيون.
ليونيل  �لرج���ن���ت���ن  م�����درب  وي���ع���ّول 
مي�شي  ليونيل  جنمه  على  �شكالوين 
�ل��ذي وج��د نف�شه م��وؤخ��ًر� يف �شفوف 
"�ألبي�شيلي�شتي" حيث قاده �ىل �إحر�ز 

 ،1993 �ألقابه �لقارية منذ عام  �أول 
"ل بولغا" �أف�شل ه��د�ف يف  ب��ات  كما 
�لمريكية �جلنوبية  �ملنتخبات  تاريخ 
مع 79 هدًفا حمطًما �لرقم �لقيا�شي 
بيليه  �لرب�زيلي  لالأ�شطورة  �ل�شابق 

)77 هدًفا(.
لعملية  خ�����ش��ع  �ل������ذي  ب��ي��ل��ي��ه  وق������ام 
�لقولون  يف  ورم  ل�شتئ�شال  جر�حية 
�إجنازه  على  مي�شي  بتهنئة  م��وؤخ��ًر�، 
وت����وج����ه �إل����ي����ه ق����ائ����ال ع����رب م���و�ق���ع 
"موهبتك  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
�مل���ن���ت���خ���ب  ومي������ل������ك  مده�شة". 
 5 م�����ن  ن���ق���ط���ة   18 �لرج����ن����ت����ي����ن����ي 
�نت�شار�ت وثالثة تعادلت. ويخو�س 
�ملنتخب �لأرجنتيني مبارياته �لثالث 
�ملقبلة يف غياب مهاجميه باولو ديبال 
و�شريخيو  �لي��ط��ايل  يوفنتو�س  م��ن 
�أغويرو من بر�شلونة �ل�شباين بد�عي 
�ل�شابة. وت��ربز م��ب��ار�ة �لأوروغ���و�ي 
وكولومبيا يف مونتيفيدو لأن �ملنتخب 
 15 م��ع  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  يحتل  �لول 

نقطتن  ب�����ف�����ارق  م���ت���ق���دًم���ا  ن���ق���ط���ة 
ت�شكيلة  �ىل  وي���ع���ود  م��ن��اف�����ش��ه.  ع���ن 
�لهجوم  خ���ط  ث��ن��ائ��ي  �لوروغ����������و�ي 
�ملكّون من لوي�س �شو�ري�س من �أتلتيكو 
كافاين  و�إدين�شون  �لإ�شباين  مدريد 

من مان�ش�شرت يونايتد �لإنكليزي.
�مل��ع��ادل��ة و����ش��ح��ة �أم���ام ك��اف��اين �لذي 
�أي نقاط على  �أل نهدر  "يجب  يقول 
�ملو�جهتن  ق��ب��ل  ���ش��ي��م��ا  ل  �أر�شنا" 
ب��������الده �شد  مل���ن���ت���خ���ب  �مل���رت���ق���ب���ت���ن 

�لرجنتن ثم �لرب�زيل تو�لًيا.
غ���ي���اب جنمي  ي�����ش��ت��م��ر  �مل����ق����اب����ل،  يف 
�لل���ع���اب خامي�س  ���ش��ان��ع  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
�لريان  �ىل  �ملنتقل حديثا  رودريغي�س 
�لنكليزي،  �إي��ف��رت��ون  م��ن  �ل��ق��ط��ري 
يوفنتو�س،  ج��ن��اح  ك������و�در�دو  وخ����و�ن 
رينالدو  �مل��درب  على  يتعن  وبالتايل 

رويد� �لبحث عن بديلن لهما.
ت�شيلي  م���ع  �ل���ب���ريو  �أي�������ش���ا  وت��ل��ت��ق��ي 
بوليفيا  م����ع  �ل���ر�ب���ع���ة  و�لك�����������و�دور 

�شاحبة �ملركز قبل �لأخري.

مرتن  �ملتوج  جا�شول،  باو  �لإ�شباين  �ل�شلة  كرة  �أ�شطورة  �أعلن 
�للعب،  �عتز�له  �لأمريكي للمحرتفن،  �ل�شلة  بلقب دوري كرة 

وذلك يف عمر �ل�41 عاماً.
عاد  و�ل��ذي  �ل�شابق،  ليكرز  �أنغلي�س  لو�س  و�أعلن جا�شول لعب 
بر�شلونة  �إىل  بالن�شمام  م�شريته  يف  له  يلعب  فريق  �أول  �إىل 
م�شريته  و�إن��ه��اء  �لع��ت��ز�ل  ق��ر�ر  �أ�شهر،  ثمانية  قبل  �لإ���ش��ب��اين 

�حلافلة خالل موؤمتر �شحايف عقد �لثالثاء.
�لأمريكي  �ل�شلة  ك��رة  دوري  يف  ناجحة  م�شرية  جا�شول  وق��دم 
غريزلي�س  ممفي�س  لفرق  خاللها  ولعب  عاماً،   18 ملدة  د�م��ت 
�شبريز  �أنطونيو  و�شان  بولز  و�شيكاغو  ليكرز  �أجنلي�س  ولو�س 

وميلو�كي بك�س.
�لأمريكي  �ل�شلة  ك��رة  ب��دوري  �لتتويج  من�شة  جا�شول  و�عتلى 
مرتن كما �ختري �شت مر�ت ملبار�ة كل �لنجوم، وتوج يف مو�شم 

�مل�شابقة. يف  �شاعد  لعب  �أف�شل  بلقب   2002-2001
وقال جا�شول: "هو قر�ر �شعب للغاية كما تتخيلون، لكنه قر�ر 
و�أن��ا لعب ن�شط  �أعتزل  �أن  �أمر لطيف  ب�شاأنه جيد�. هو  فكرت 
�آخر مع  بلقب  �لفوز  بعد  �أعتزل  و�أن  لي�س متكئا على عكازين، 
�لأوملبياد.  يف  �ملنتخب  مع  �خلام�شة  للمرة  و�مل�شاركة  بر�شلونة 
و�أ�شاف: "�أتذكر عندما كنت �شمن قطاع �ل�شباب، كان �ملدربون 
عادة يقولون �إن �ل�شيء �ملهم لي�س �لو�شول للقمة، و�إمنا �لبقاء 

كل  �لتطور يف  و�إمن��ا حاولت  �لقمة  �لبقاء يف  �أح���اول  فيها. مل 
مبار�ة وو�شل �إىل �أف�شل ما ميكنني �لو�شول له". وتوج جا�شول 
مع �ملنتخب �لإ�شباين بلقب كاأ�س �لعامل لكرة �ل�شلة عام 2006 
كما توج معه ببطولة �أوروبا ثالث مر�ت، و�أحرز جائزة �أف�شل 
لعب يف عامي 2009 و2015، كما �أحرز مع منتخب بالده 
ثالث ميد�ليات �أوملبية منها ف�شيتان وبرونزية و�حدة. ويت�شدر 
جا�شول قائمة �لالعبن �لأكرث ت�شجيال يف �لبطولة �لأوروبية 

لكرة �ل�شلة، حيث �شجل 1183 نقطة خالل 58 مبار�ة.
وكان جا�شول و�شقيقه �لأ�شغر مارك )36 عاماً( �أعلنا �عتز�ل 

�للعب �لدويل بعد �مل�شاركة يف �أوملبياد طوكيو.

اأ�سطورة كرة ال�سلة الإ�سباين باو جا�سول 
يعلن اعتزاله

•• اأبوظبي -وام:

جلو�ئز  �ملر�شحن  �أ���ش��م��اء  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملحرتفن  ر�ب��ط��ة  �أعلنت 
برعاية  ل��ل��م��ح��رتف��ن،  "�أدنوك"  دوري  يف  �ل�����ش��ه��ري��ة  �لأف�����ش��ل 
ومدرب،  مرمى،  وحار�س  لع��ب،  �أف�شل  فئات  عن  "�ت�شالت"، 
�ت�شمت  �أرب��ع ج��ولت،  �إقامة  �ل��ذي �شهد  �ملا�شي و  ل�شهر �شبتمرب 

بالقوة و�لأد�ء �ملميز.
�شبتمرب،  �شهر  عن  لع��ب  �أف�شل  جلائزة  �ملر�شحن  قائمة  ت�شم 
�شفيان رحيمي  و�مل��غ��رب��ي  ك��ودج��و،  �ل��ت��وج��ويل لب��ا  �ل��ع��ن  ثنائي 

و�للذين �شاعد� �لفريق على ت�شدر �لرتتيب.
وينفرد لبا كودجو، �لفائز بجائزة �أف�شل لعب يف �شهر �أغ�شط�س، 

�أه���د�ف، فيما �شجل رحيمي   9 �ل���دوري، بر�شيد  ه��د�يف  ب�شد�رة 
هدفن، وكان �شاحب �أد�ء قوي يف و�شط �مللعب.

بالعربي  فر��س  حممد  �لتون�شي  �أي�شا  �ملر�شحن  قائمة  ت�شم  و 
�ل����ذي ت��األ��ق م��ع ع��ج��م��ان ه���ذ� �مل��و���ش��م بت�شجيل �أرب���ع���ة �أه����د�ف، 
باملركز  للتو�جد  �لفريق  ق���ادت  �ل��ت��ي  م�شاهماته  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�خلام�س، يف �أف�شل �نطالقة للفريق يف دوري �ملحرتفن.
و يتناف�س معهم �شيب�شتيان تيجايل مهاجم �لن�شر، �لذي كان له 
5 �أهد�ف مهمة يف م�شرية فريقه، وماجد ح�شن �شابط �إيقاع خط 

و�شط فريق �شباب �لأهلي.
و يف ق��ائ��م��ة �مل��ر���ش��ح��ن جل��ائ��زة �أف�����ش��ل ح��ار���س م��رم��ى ع��ن �شهر 
ت��األ��ق��و� م��ع فرقهم ه��م حممد  ث��الث��ة ح��ر����س  ي��ت��و�ج��د  �شبتمرب 

مرمى  حار�س  خ�شيف  وعلي  �ل��وح��دة،  مرمى  حار�س  �ل�شام�شي 
�أغ�شط�س،  �أف�شل حار�س مرمى يف �شهر  �لفائز بجائزة  �جلزيرة، 

وعلي �حلو�شني حار�س مرمى عجمان.
ثالثة  �شبتمرب  �شهر  ع��ن  م���درب  �أف�����ش��ل  ج��ائ��زة  على  يتناف�س  و 
�ل��ذي ف��از باجلائزة يف �شهر  هم �شريجي ري��ربوف م��درب �لعن، 
�أغ�شط�س �ملا�شي �أي�شا، ومار�شيل كايزر مدرب �جلزيرة، وجور�ن 

تيفجودج مدرب عجمان.
ومت فتح باب �لت�شويت للجمهور عرب �ملوقع �لإلكرتوين و�لتطبيق 
عرب �لهو�تف �لذكية، �بتد�ء من �ل�شاعة 3 من ظهر �أم�س و ملدة 
تعلن بعدها �أ�شماء �لفائزين عرب �حل�شابات �لر�شمية  �شاعة،   48

لر�بطة �ملحرتفن.

الربازيل ت�سعى ملوا�سلة �سجلها املثايل 
بت�سفيات املونديال 

هازارد جاهز ل�ستعادة بريقه 
بعد التخل�س من �سبح الإ�سابات

�إيدن  بلجيكا  ق��ائ��د  �أم����ام  �شانحة  �ل��ف��ر���ش��ة  �شتكون 
هاز�رد، للتخل�س من �لنتكا�شات �لتي عانى منها يف 
�ل�شنو�ت �لأخرية ب�شبب �شل�شلة من �لإ�شابات، عندما 
�لقدم  لكرة  �لأوروب��ي��ة  �لأمم  دوري  نهائيات  يخو�س 

هذ� �لأ�شبوع.
�لأ�شا�شية يف  �لركائز  عاماً( من   30( ه��از�رد  ويظل 
بلجيكا منذ فرتة طويلة و�أحد �أفر�د "�جليل �لذهبي" 
لكن م�شريته �شهدت ركود�ً يف �ملو�شمن �ملا�شين رغم 

�نتقاله �حلامل �إىل ريال مدريد.
�ل�شكاوى  م��ن  �شل�شلة  ب�شبب  م�����ش��ارك��ات��ه  وتقل�شت 
خ��ا���ش��ة ب��ع��د �خل�����ش��وع جل��ر�ح��ة يف �ل��ك��اح��ل، بجانب 
م�شاكل ع�شلية متعددة ليعاين يف �لوفاء بالتز�ماته 
يورو  مليون   100 مقابل  ت�شيل�شي  من  �نتقاله  بعد 

)115 مليون دولر(. وكان قريباً من 
�لغياب عن بطولة �أوروبا منت�شف 

وقتاً  ن��ال  لكنه  �جل����اري،  �ل��ع��ام 
لياقته  م���ن  ج����زء  ل���ش��ت��ع��ادة 
يف  بدياًل  بلجيكا  به  لت�شتعن 
�لت�شكيلة  دخ��ول  قبل  �لبد�ية 

�لأ�شا�شية.
م���رة  لأول  ه����ن����اك  و������ش�����ارك 
�ملنتخب  مع  �شهر�ً   18 خالل 

ل���ك���ن���ه خ����ا�����س ك�����ل �مل����ب����اري����ات 
�لعامل  ك��اأ���س  بت�شفيات  �ل��ث��الث 

)�أي����ل����ول(  ���ش��ب��ت��م��رب  يف 

باأنه  �مل��درب روبرتو مارتينيز يعتقد  �ملا�شي ما جعل 
م�شتوياته". �أف�شل  ل�شتعادة  �لطريق  "يف 

فر�شة  �لأ���ش��ب��وع  ه���ذ�  �لأمم  دوري  ن��ه��ائ��ي��ات  ومت��ث��ل 
يخو�س  �إذ  �شو�ب  على  مارتينيز  �أن  لإث��ب��ات  مثالية 
ريال  مباريات  ك��ل  يف  �مل�شاركة  بعد  �لبطولة  ه���از�رد 
ودوري  �لإ���ش��ب��اين  �لأوىل  �ل��درج��ة  دوري  يف  م��دري��د 
ل�شتعادة  وبفر�شة  و�ح���دة  با�شتثناء  �أوروب����ا  �أب��ط��ال 

بريقه بعد عامن حمبطينت.
قبل  �ل����دور  يف  فرن�شا  ج��ارت��ه��ا  ���ش��د  بلجيكا  وت��ل��ع��ب 
�لنهائي يف تورينو و�ذ� متكن هاز�رد من قيادة بالده 
للنجاح يف �لبطولة �مل�شغرة، �لتي ت�شم �أي�شا �إيطاليا 
كبرية  خطوة  �شيقطع  و�إ�شبانيا،  �ل�شيافة  �شاحبة 
نحو ��شتعادة �شمعته. وتعن على هاز�رد �لتعامل مع 
�ل�شغوط و�شكوك و�شائل �لإعالم يف �إ�شبانيا ورغم 
�شخ�شيته �ملرحة يقول �لبع�س من زمالئه 
�إنه و�جه �شعوبة يف �لتعامل مع �لإحباط 

لعدم ترك ب�شمة مع ريال.
ويف وق��ت �شابق ق��ال تيبو ك��ورت��و� حار�س 
حمبط  "�إيدن  ري��ال  يف  وزميله  بلجيكا 
�أحد�ً  ينتظر  ري��ال مدريد ل  لكن  قلياًل 
مارتينيز  وي�شعر  هاز�رد".  كان  �إن  حتى 

باأن هذ� �لإحباط بات من �ملا�شي.
�نت�شار�ت  ث��الث��ة  حتقيق  ب��ع��د  �مل����درب  و�أك����د 
مت�شدرة  ب��ل��ج��ي��ك��ا  م���ع  �مل���ا����ش���ي  �ل�����ش��ه��ر 
م�شتعد  "�إيدن  ف��ي��ف��ا  ت�شنيف 
قوية  ب�����ش��م��ة  ل����رتك 

جمدد�ً".

»املحرتفني« تعلن اأ�سماء املر�سحني جلوائز الأف�سل يف �سبتمرب

�سان جريمان ينتقد ريال مدريد 
بعد ت�سريحات برييز حول مبابي

�نتقد �ملدير �لريا�شي لباري�س �شان جريمان، �لرب�زيلي ليوناردو دي �أر�وغو، 
ب�شدة رئي�س ريال مدريد فلورنتينو برييز ب�شبب ت�شريحاته عن جنم �ل�"بي 
�لباري�شي  ل��ل��ن��ادي  �إ����س جي" كيليان م��ب��اب��ي، و�ع��ت��ربه��ا ع��دم �ح���رت�م ج��دي��د 
و�لالعب نف�شه. وقال ليوناردو يف ت�شريحات ل�شحيفة ليكيب �لريا�شية "يف 
)كارلو  و�مل���درب  بنزميا(  )ك��رمي  ري��ال مدريد  ، حت��دث لع��ب  نف�شه  �لأ�شبوع 
�أن�شيلوتي( ورئي�س ريال مدريد �لآن عن كيليان كما لو كان �أحد لعبيهم، �إنه 
قلة �حرت�م ل ميكننا �لت�شامح ب�شاأنها". وجاءت ت�شريحات �لرب�زيلي بعد �أن 
"�أنباء  هناك  �شتكون  �إنه  �لإ�شبانية  �لديباتي  ل�شحيفة  برييز  فلورنتينو  قال 
لحقاً  تر�جع  �أن��ه  من  �لرغم  وعلى  �ل��ث��اين(،  )كانون  يناير  مبابي" يف  ب�شاأن 
�أثار  �ملدريدي  �لنادي  زعيم  �أن  �إل  �إذ�ع��ة فرن�شية،  �لت�شريحات عرب  عن هذه 
غ�شب باري�س �شان جريمان. وقال ليوناردو "هذ� ي�شتمر منذ عامن  �أتذكر �أن 
فرتة �لنتقالت �نتهت. هناك مباريات بن �جلانبن ول ميكن لريال مدريد 
�لت�شرف على هذ� �لنحو. فليتوقفو� عن ذلك مرة و�حدة و�إىل �لأبد، كيليان 

لعب باري�س �شان جريمان، و�لنادي يريد �أن ت�شتمر هذه �لعالقة".
وبعد �شهور من �ل�شمت، عرّب مبابي عن نف�شه يف مقابلتن مع و�شائل �إعالم 
فرن�شية لتاأكيد �أن نيته كانت �لذهاب �إىل ريال مدريد، رغم �أنه �أقر �أن باري�س 
�شان جريمان ل يريد بيعه. وحالياً، ل يغلق �لالعب �لباب �إما للخروج )عندما 

ينتهي عقده يف يونيو 2022( �أو لتجديد �فرت��شي مع ناديه �حلايل.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:  35٠466  بتاريخ:   ٠4 مايو ٢٠٢١ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    ٠4 نوفمرب ٢٠٢٠

با�ش��م:  كومبا�س جروب هولدينجز بي �إل �شي 
وعنو�نه: كومبا�س هاو�س، جيلفورد �شرتيت، ت�شريت�شي، �شريي، كيه تي١6 9 بي كيو، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�خلدمات �لدعاية و�لإعالن و�لرتويج؛ خدمات ولء �ملتعاملن وبطاقات �لولء؛ خدمات �لتجزئة وخدمات �لتجزئة �ملبا�شرة وخدمات 
�لطلب بالربيد �ملت�شلة بالطعام و�ل�شر�ب و�لفو�كه و�خل�شرو�ت �ملحفوظة و�ملجففة و�ملطهوة و�لهالم )�جليلي( و�ملربيات و�لفو�كه 
و�خل�شرو�ت  �لفاكهة  و�شالطات  و�لرقائق  و�خل�شرو�ت  �لفاكهة  و�شر�ئح  �حلليب  ومنتجات  و�حلليب  و�لبي�س  بال�شكر  �ملطبوخة 
و�ملك�شر�ت و�حلبوب و�لبذور و�لبقول و�ل�شوربات و�ملرق و�لزيتون و�ملخلالت و�لتغمي�شات ومنتجات �لألبان و�لأطعمة �خلفيفة �لتي 
�أ�شا�شها �لفاكهة و�للحوم �ملجففة و�لوجبات �جلاهزة �أو �ملطهوة �لتي تتكون ب�شكل �أ�شا�شي من �للحوم �أو �لأ�شماك �أو حلوم �لدو�جن �أو 
�ل�شيد �أو �ملاأكولت �لبحرية �أو �ملحار  �أو �خل�شرو�ت �أو �لبي�س، و�حلبوب و�لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�لنب �ل�شطناعي و�لأرز و�لتابيوكا 
و�ل�شوكولتة  �لكاكاو  ومنتجات  و�ملثلجات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  و�لدقيق  و�ل�شاغو 
و�لأغذية �لن�شوية و�لك�شك�س و�لفطائر و�لتارت و�لكيك و�لو�فلز و�لب�شكويت و�لفطائر و�ملعجنات و�ملهلبية و�لكعك �ملحلى و�لبيتز� 
و�لبا�شتا و�لنودلز و�ل�شباجيتي و�لر�فيويل و�ملكرونة و�ل�شندوت�س و�للفائف و�لكا�شرتد و�لف�شار و�لب�شكويت �ململح و�ل�شو�شي و�لبوظة 
)�لآي�س كرمي( و�لعلكة و�لوجبات �جلاهزة �أو �ملطهوة �لتي تتاألف ب�شكل �أ�شا�شي من �لأغذية �لن�شوية و�لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة 
�لفاكهة  وم�شروبات  �لكحولية  غري  �مل�شروبات  من  وغريها  و�لغازية  �ملعدنية  و�ملياه  �ل�شعري  و�شر�ب  و�ملك�شر�ت  و�ل�شوفان  و�لبذور 
وع�شائر �لفاكهة و�شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات و�مل�شروبات �لغازية؛ تاأمن �لطعام و�ل�شر�ب للغري؛ خدمات �ملعلومات 

و�ل�شت�شار�ت و�مل�شورة �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �أعاله.           �لو�ق�عة بالفئة:  35
�شاعة  ي�شبه  �شكل مميز  تتكون  من  �ملجموعة  �لأوىل يف  �لعالمة  �لعالمات.  �لعالمة من جمموعة من  تتكون  و�شف �لعالمة:  
باللون �ل�شود، و تظهر عقارب �ل�شاعة على �شكل �شكن و �شوكة باللون �لخ�شر.  �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة هي لنف�س �لعالمة 

�لتجارية و لكن باللون �لبي�س و �ل�شود، مع عدم وجود مطالبة باللو�ن
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم 
�مل�شار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:  35٠47١  بتاريخ:   ٠4 مايو ٢٠٢١ 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    ٠4 نوفمرب ٢٠٢٠

با�ش��م:  كومبا�س جروب هولدينجز بي �إل �شي 
وعنو�نه: كومبا�س هاو�س، جيلفورد �شرتيت، ت�شريت�شي، �شريي، كيه تي١6 9 بي كيو، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
برجميات �أ�شا�شها �حلو�شبة �ل�شحابية وغري قابلة للتنزيل وبرجميات كخدمة مت�شلة ب�شر�ء وتاأمن وطلب 
�لطلبيات وجتميع و�حلفاظ على  ب��اإد�رة  للتنزيل مت�شلة  قابلة  و�ل�شر�ب؛ برجميات غري  �لطعام  وتو�شيل 

بيانات �لتف�شيالت؛ خدمات �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�مل�شورة �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �أعاله.   
4٢ �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من جمموعة من �لعالمات. �لعالمة �لأوىل يف �ملجموعة تتكون  من �شكل  و�شف �لعالمة:  
مميز ي�شبه �شاعة باللون �ل�شود، و تظهر عقارب �ل�شاعة على �شكل �شكن و �شوكة باللون �لخ�شر.  �لعالمة 
باللون �لبي�س و �ل�شود، مع عدم وجود مطالبة  �لثانية يف �ملجموعة هي لنف�س �لعالمة �لتجارية و لكن 

باللو�ن
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:  35٠458  بتاريخ:   ٠4 مايو ٢٠٢١ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    ٠4 نوفمرب ٢٠٢٠

با�ش��م:  كومبا�س جروب هولدينجز بي �إل �شي 
وعنو�نه: كومبا�س هاو�س، جيلفورد �شرتيت، ت�شريت�شي، �شريي، كيه تي١6 9 بي كيو، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
وطلب  وتاأمن  ل�شر�ء  �ملحمول  للهاتف  تطبيق  هيئة  على  للتنزيل  قابلة  برجميات  ذل��ك  يف  مبا  برجميات 
بيانات  على  و�حل��ف��اظ  وجتميع  �لطلبيات  و�إد�رة  بتاأمن  مت�شلة  برجميات  و�ل�����ش��ر�ب؛  �لطعام  وتو�شيل 

�لتف�شيالت.
9 �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من جمموعة من �لعالمات. �لعالمة �لأوىل يف �ملجموعة تتكون  من �شكل  و�شف �لعالمة:  
مميز ي�شبه �شاعة باللون �ل�شود، و تظهر عقارب �ل�شاعة على �شكل �شكن و �شوكة باللون �لخ�شر.  �لعالمة 
باللون �لبي�س و �ل�شود، مع عدم وجود مطالبة  �لثانية يف �ملجموعة هي لنف�س �لعالمة �لتجارية و لكن 

باللو�ن
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 العدد 13360



يتحولن اإىل ثريني خال اأ�سهر بف�سل فكرة ذكية
رو�تب  على  وعا�شا  كورونا،  وب��اء  ب�شبب  وظيفتيهما  فقد�  �أن  بعد 
�أ�شرت�ليان  �شديقان  حقق  طويلة،  لفرتة  �لجتماعية  �لرعاية 
جناحاً باهر�ً يف جتارة �أنو�ع خا�شة من �لأحذية �لريا�شية، وحققا 
�إىل ما يقرب من ن�شف مليون دولر خالل عدة  مبيعات و�شلت 
جريمييا  و�شديقها  ع��ام��اً(   20  ( بالوبي  �أودري  �أطلقت  �أ�شهر. 
ببيع  تخت�س  �شنيكر” �لتي  “كو�شتوم  �شركة  عاماً(   22( دي�شوز� 

�أحذية ريا�شية يتم ت�شميمها ح�شب طلب �لزبائن.
�ملبيعات،  يف  ك��ب��ري�ً  �رت��ف��اع��اً  م��ل��ب��ورن،  مدينة  م��ن  �لثنائي  و�شهد 
وحققا �أرباحاً و�شلت �إىل 450 �ألف دولر خالل �لأ�شهر �لثمانية 
�إن�شاء  قبل  وح��ده.  �أغ�شط�س  �شهر  يف  منها  �أل��ف   116 �ملن�شرمة، 
�شركتهما، كانت �أودري تعمل كمدر�شة �شباحة، بينما كان جريميا، 
موظًفا للبيع بالتجزئة، لكنهما فقد� عملهما خالل �أزمة فريو�س 
ك���ورون���ا. وب��ق��ي �ل�����ش��دي��ق��ان ع��اط��ل��ن ع��ن �ل��ع��م��ل، ل��ف��رتة طويلة 
و�عتمد� على رو�تب �لرعاية �لجتماعية لأ�شهر، حتى بدء� باإنتاج 
�أودري:  وقالت  �لزبائن.  ذ�ئقة  ح�شب  خم�ش�شة  ريا�شية  �أحذية 
“عندما ن�شرنا �شور بع�س �لأحذية على �إن�شتغر�م، �أحب �ملتابعون 

ت�شميماتنا، و�شرعان ما بد�أت �لطلبات تتز�يد على منتجاتنا”.

طفل يعرث على حفرية حيوان منقر�س منذ 12 األف عام
عرث طفل يف مي�شيغان �لأمريكية موؤخر�، على �شن يزيد عمرها 

عن 12 �ألف عام، تعود حليو�ن "ما�شتودون" �ملنقر�س.
�شنو�ت يتجول يف حممية  وبينما كان جوليان �لبالغ من �لعمر 6 
�ل�شن  على  عرث  مي�شيغان،  يف  هيلز  هيل" بروت�ش�شرت  "دينا�شور 
غريب  �كت�شافه  على  و�ل��دي��ه  جوليان  �أط��ل��ع  وبعدما  �ملتحجرة. 
�ل�شكل، مت �إر�شاله للتقييم من قبل علماء متخ�ش�شن باملتحجر�ت 
يف  �لأب��ح��اث  م��دي��ر  وبح�شب  مي�شيغان.  جلامعة  ت��اب��ع  متحف  يف 
�ملتحف �آدم رونرتي، فاإن �كت�شاف جوليان مهم للغاية وذلك لكونه 
ي�شاعد �لعلماء على فهم طبيعة �حلياة �لتي عا�شها هذ� �حليو�ن.

بع�س  "�إن فح�س  قوله:  رون��رتي  "نيوزويك" عن  ونقلت جملة 
�لعمل.  م��ن  �ملمتع  �جل���زء  ه��و  �ملتحف  �إىل  �ملر�شلة  �لك��ت�����ش��اف��ات 
يوميا، وكثري منها  و�حد  �كت�شاف  يقرب من  ما  �ملتحف  ي�شتقبل 
عبارة عن حفريات لفقارية �شائعة. ومن حن لآخر، تتاح �لفر�شة 
�لتي  "�ل�شن  و�أ�شاف:  نادرة".  حفريات  لفح�س  �ملتحف  مل�شوؤويل 
كثري�  تعر�شت  قد  تكون  �أل  ويحتمل  عليها يف حالة جيدة،  عرث 
للرطوبة. �شنحر�س على جتفيف �ل�شن ببطء جتنبا حلدوث �أي 
ك�شور فيها". و�ل�"ما�شتودون" حيو�ن ثديي �شخم منقر�س كان 
�أ�شغر من تلك  �أكل �لنباتات و�أور�ق �ل�شجر، و�أ�شنانه  يعي�س على 

�ملوجودة لدى �لفيلة، وكذلك �لأمر بالن�شبة لطولها.

اأول  غابة ح�سرية  يف باري�س بحلول 2024 
 2024 "غابة ح�شرية" فيها بحلول  �أول  �إط��الق  باري�س  ت�شهد 
�أعلن  ما  على  �لفرن�شية،  �لعا�شمة  و�شط  مونبارنا�س  منطقة  يف 
�ملدينة  بلدية  يف  �لنباتي  �ل��غ��ط��اء  ���ش��وؤون  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  �مل�شاعد 

كري�شتوف ناجدوف�شكي .
غابة  �أول  لدينا  �شيكون   ،2024 عام  "بحلول  ناجدوف�شكي  وق��ال 
"مغطاة بدرجة �أكرب  ح�شرية يف �شاحة كاتالونيا" �لتي �شت�شبح 
�مل�شروع  ه��ذ�  يف  �مل�����ش��اور�ت  �إط���الق  ع��ن  معلنا  بالنباتات"،  بكثري 
قيد  ت��ز�ل  ل  مو�قع  ع�شرة  ح��و�ىل  بن  وم��ن  �ملقبل.  "�لأ�شبوع 
ملفان  حاليا  ثمة  �حل�شرية،  �ل��غ��اب��ات  ه��ذه  ل�شت�شافة  �ل��در���س 
"�أكرث تقدما"، بح�شب �أو�شاطه، وهما حميط مقر بلدية باري�س 

و�شاحة كولونيل-فابيان.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�سا تطلق مهمة ف�سائية لتدمري كويكب يهدد الأر�س
ك�شفت وكالة �لف�شاء �لأمريكية "نا�شا" عن عزمها �إطالق مركبة ف�شائية يف �أو�خر نوفمرب �لقادم، �شتكون مهمتها 

حتطيم كويكبن قبل و�شولهما �إىل �لأر�س.
�لثنائي  �لكويكب  نظام  نحو   ،"9 فالكون  �إك�س  "�شبي�س  �ل�شاروخ  منت  و�شرت�شل "نا�شا" �ملركبة "DART" على 

�حلايل. م�شاره  عن  قليال  لتحرفه  به،  �خلا�س  "ديدميو�س" و�لقمر 
وقالت "نا�شا" يف بيان: "�إن DART �شيكون �أول عر�س لتقنية �ل�شطد�م �حلركي، و�لتي تت�شمن �إر�شال مركبة 

ف�شائية كبرية �أو �أكرث عالية �ل�شرعة �إىل م�شار كويكب يف �لف�شاء لتغيري وجهته".
وتعترب "نا�شا" �أي ج�شم قريب من �لأر�س "خطر� حمتمال" �إذ� كان �شمن 0.05 وحدة فلكية )4.6 مليون ميل( 

ويبلغ قطره �أكرث من 460 قدما.
ووفق "نا�شا"، هناك تقريبا 25 �ألف من �لأج�شام �ملعروفة �لقريبة من كوكب �لأر���س، لكن هناك �ملزيد منها يف 

�نتظار �كت�شافها، ح�شبما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
وقد  �لكويكبات،  خطر  من  �لأر���س  حلماية  "نا�شا"  ��شرت�تيجية  من  جزء  تعد   "DART" �أن  بالذكر  جدير 

�شممت بالتعاون مع وكالة �لف�شاء �لأوروبية.
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حتافظ على �سبابها بعد اخلم�سني باأقنعة الع�سل
ك�شفت م�شففة �شعر بريطانية معروفة عن �شر �شبابها بعد �شن �خلم�شن، 
��شتخد�م  مقدمتها  ويف  �ليومية  �ل��ع��اد�ت  من  مبجموعة  يتلخ�س  و�ل��ذي 

�أقنعة �لع�شل على ب�شرتها.
وتعي�س تابيثا جيم�س كر�ن )52 عاماً( يف جلو�شي�شرت�شاير ولديها ولدين 
ت�شفيف  �شالون  وتدير  ع��اًم��ا(،   18( و�شيبا�شتيان  ع��اًم��ا(،   21( فيليك�س 
�ل�شعر �خلا�س بها ولديها جمموعة من منتجات �لعناية �لع�شوية بال�شعر. 
وفيما يلي �أهم �أ�شباب �شباب تابيثا بعد دخولها �لعقد �ل�شاد�س من �لعمر، 
بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية: تقول تابيثا �إنها تذهب لعالجات 
�لوجه �لتي حتتوي على �لع�شل كل �شهرين. وت�شيف "هذ� �ملكون �لرئي�شي 
للميكروبات،  �مل�شادة  و�خل�شائ�س  �لطبيعية  �لأك�����ش��دة  مب�شاد�ت  مليء 
�لعالج،  جل�شات  وب��ن  �لفائقة".  بالرطوبة  ت�شعر  ب�شرتي  جتعل  و�ل��ت��ي 
ت�شتخدم �أقنعة �لع�شل و �لربوبولي�س وهي مادة �شبيهة بالر�تنج ي�شنعها 
ا مب�شاد�ت �للتهاب �لتي تقلل �حمر�ر ب�شرتها. متتلك  �لنحل، مليئة �أي�شً
و�أدى  �ليوم،  �شاعات يف  لعدة  تابيثا ح�شانن، جاك وفريدي، ومتتطيهما 
�إىل حت�شن تو�زنها، ومنحها ذلك ج�شماً قوياً وفخذين متنا�شقن،  ذلك 

و�لأهم من ذلك، �أنه جزء �أ�شا�شي من ممار�شة �ليقظة �لذهنية.

بيع لوحات حممد علي كاي باأ�سعاف ال�سعر التقديري
�ملالكمة  ريا�شة  ع��ن  )�لفلوما�شرت(  �للباد  بالقلم  ر�شمت  لوحة  بيع  مت 
�ألف دولر   425 باأكرث من  �لر�حل حممد علي،  �أ�شطورة �ملالكمة  ر�شمها 
يف مز�د علني يف نيويورك، لأعماله �لفنية غري �ملعروفة على نطاق و��شع، 

و�لتي جتاوز بع�شها عدة �أ�شعاف �لتقدير�ت.
وكانت �للوحة �مل�شماة "�شتينغ ليك بي" �أو "�أل�شع كالنحلة"، �لتي ر�شمها 
�أك��رث من  �أك��رث �لأعمال �ملطلوبة بن   ،1978 حممد علي على ورق��ة عام 
20 لوحة لبطل �لعامل �ل�شابق يف �لوزن �لثقيل، عك�شت �هتمامه بالدين 

و�لعد�لة �لجتماعية ومب�شريته كمالكم.
وكانت �لتقدير�ت �لتي �شبقت عملية �لبيع ت�شري �إىل �شعر يرت�وح بن 40 

و60 �ألف دولر، بح�شب ما ذكرت رويرتز.
ويقولها  كالنحلة!"  و�أل�شع  كالفر��شة  "�أحلق  عبارة  �للوحة  على  وُكتبت 

مالكم خ�شر �أمام مناف�س رفع ذر�عيه عاليا دللة على �نت�شاره.
و��شتهر بطل �لعامل للوزن �لثقيل با�شتخد�م هذه �لعبارة لي�شف �أ�شلوبه يف 
�ملالكمة. وذكرت د�ر بونهامز للمز�د�ت �أن 26 لوحة فنية من عمل حممد 
علي بيعت مقابل 945،524 دولر� �إجمال، �أي �أكرث من 3 �أ�شعاف �حلد 

�لأدنى للتقدير�ت �لأولية.

يوتيوب يحذف القناتني 
الر�سميتني لآر.كيلي 

ل�شركة  �لتابع  يوتيوب  موقع  قال 
�أل��ف��اب��ت �إن����ه ح���ذف ق��ن��ات��ي �ملغني 
للمقاطع  م��ن�����ش��ت��ه  م���ن  �آر.ك���ي���ل���ي 
�ملغني  عن  بنف�شه  ليناأى  �مل�شورة 
�ملا�شي بالعتد�ء  �ل�شهر  �مل��د�ن يف 
�جلن�شي. و�أد�ن��ت حمكمة �حتادية 
بتهمة  �أي���ل���ول  ���ش��ب��ت��م��رب  ك��ي��ل��ي يف 
�لجت��ار يف �جلن�س، حيث وج��ه له 
�شهرته  ����ش��ت��غ��الل  ت��ه��م��ة  �لدع�����اء 
ع����ام����ا لإغ�������و�ء   25 م������دى  ع���ل���ى 
�لقا�شر�ت  و�ل���ف���ت���ي���ات  �ل���ن�������ش���اء 
ملمار�شة �جلن�س. وذكر يوتيوب يف 
ب��ي��ان �أر���ش��ل��ه يف وق���ت م��ت��اأخ��ر يوم 
�لثنن بناء على طلب من رويرتز 
�ملغني،  قناتي  ح��ذف  �أن��ه  للتعقيب 
فيفو(  و�آر.كيلي  يف(  تي  )�آر.كيلي 
من على من�شته، �أحد �أكرب من�شات 
�ملقاطع �مل�شورة يف �لعامل. و�أ�شاف 
�أي  �إن�شاء  له  يت�شنى  لن  �ملغني  �أن 
لكن  يوتيوب.  على  قنو�ت جم��دد� 
قائمة باأغانيه ل تز�ل متاحة على 
ي��وت��ي��وب م��ي��وزي��ك، خ��دم��ة �لبث 
ل  كما  ليوتيوب،  �لتابعة  �ل�شوتي 
تز�ل مقاطعه �مل�شورة �لتي ن�شرها 
يوتيوب  على  �آخرون  م�شتخدمون 
ون�شرت حملة  �ملوقع.  متاحة على 
�أ�ش�شتها  �ل��ت��ي  �آر.ك��ي��ل��ي(،  )م��ي��وت 
�مر�أتان من �ل�شود يف 2017 بهدف 
على  م��ن  �مل��غ��ن��ي  مو�شيقى  ح���ذف 
من�شات �لبث، تغريدة على تويرت 
�لبث  خ��دم��ات  بقية  فيها  ن��ا���ش��دت 
يوتيوب  ح��ذو  �أن حت��ذو  �ملو�شيقية 
تو،  ي��و  م��ي��وزي��ك،  "يوتيوب  قائلة 
�أمازون  ميوزيك،  �أب��ل  �شبوتيفاي، 

ميوزيك، نحن يف �نتظاركم".

مدفع القي�سر الرو�سي 
الأ�سخم يف العامل

�لعمالق  �لقي�شر  م��دف��ع  ت�����ش��در 
�ل���������ذي ي����ع����د م������ن �أح���������د م���ع���امل 
ت�شنيف  م��و���ش��ك��و  يف  �ل��ك��رم��ل��ن 
�أكرب �ملد�فع يف �لعامل �لذي �أعدته 
.Popular Mechanics جملة

وق����د ���ش��ن��ع م���دف���ع �ل��ق��ي�����ش��ر من 
ق���ادر  وه����و   1586 ع����ام  �ل����ربون����ز 
ك��ي��ل��وغ��ر�م من   600 �إط���الق  على 
�ملدفع  ي�������ش���ارك  ومل  �حل�����ج�����ارة. 
�لعمليات  يف  �أب��د�  بو�شة   35 عيار 
منه،  �ل���غ���اي���ة  وك����ان����ت  �حل���رب���ي���ة 
غودونوف  بوري�س  �لقي�شر  ح�شب 
1605(، زرع �لرعب يف   -  1552(

نفو�س �لنا�س و�ل�شفر�ء �لأجانب.
�أن   1812 ع�����ام  ن���اب���ل���ي���ون  و�أر�د 
باري�س،  �إىل  �لعمالق  �ملدفع  ياأخذ 
�أنه  �إذ  بالف�شل،  باء  م�شروعه  لكن 
من  �ل�شريع  �ل��ه��روب  �إىل  ��شطر 
�لكرملن ومو�شكو ب�شغط من نار 
�حلر�ئق وقو�ت �ملار�شال كوتوزوف 

�لرو�شي.
�ملد�فع  �أك��رب  ت�شنيف  على  و�أدرج   
"غو�شتاف"  م���دف���ع���ا  �ل���ع�������ش���رة 
هتلر  وعر�س  و"دور�" �لأمل��ان��ي��ان. 
�ل�شالح  ���ش��ان��ع  ع��ل��ى   1936 ع���ام 
�إنتاج  ك����روب  غ��و���ش��ت��اف  �لأمل������اين، 
مدفع عمالق با�شتطاعته �خرت�ق 
�لفرن�شي.  �لدفاعي  ماجينو  خط 
عيار  ب�شناعة مدفعي  وقام كروب 
�أطلق  ب��و���ش��ة(   31( م���ل���م    800
وعلى  غو�شتاف  ��شم  �أولهما  على 
�إليه  ن�شبة  ��شم"دور�"  ثانيهما  

وزوجته.

غوغل ت�سجع م�ستخدميها على مراعاة املناخ 
تر�عي  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  على  م�شتخدميها  ت�شجيع  غوغل  تعتزم 
�لأقل  �لطريق  �ختيار  ي�شمل  مبا  �ليومية،  حياتهم  يف  �لبيئة 
�خليار  �عتماد  بدل  بال�شيارة  �لتنقل  خالل  بالنبعاثات  ت�شببا 
�لأ�شرع. و�أعلنت جمموعة �لتكنولوجيا �لعمالقة �لأربعاء عن 
و�شتعر�س  ه��ذ� �لجت��اه.  لها يف  تابعة  ع��دة  حتديثات خلدمات 
ب�شورة  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  ماب�س"  "غوغل  �خل��ر�ئ��ط  خ��دم��ة 
تلقائية للم�شتخدمن �شلوك �لطرق �لأقل تلويثا يف حال كان 

وقت �لو�شول �ملتوقع م�شابها.
و���ش��ي��ك��ون ل��ه��ذه �خل��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي ي��ب��د�أ �ل��ع��م��ل ب��ه��ا يف �لوليات 
�ملقبل  �ل��ع��ام  عينه  "�لأثر   ،2022 �شنة  �أوروب����ا  يف  ث��م  �مل��ت��ح��دة 
ل�شحب مئتي �ألف �شيارة من �ل�شو�رع �لعام �ملقبل"، على ما �أكد 

رئي�س �ملجموعة �شوند�ر بي�شاي خالل موؤمتر �شحايف .
�ل�شتهالك  خ��دم��ات  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  �أي�����ش��ا  غ��وغ��ل  و�شت�شيف 
�خلا�س  �لبحث  حم��رك  و�شيلحظ  �لإن���رتن���ت.  ع��رب  �ملختلفة 
عن  �لكربون  �أك�شيد  ث��اين  �نبعاثات  �أي�شا  �جلوية  بالرحالت 
كل رحلة، وهي تكون �أعلى ملقاعد �لدرجة �لأوىل لكونها ت�شغل 

م�شاحة �أكرب على �لطائرة.
كذلك �شُتقّدم معلومات م�شابهة عن �لفنادق و�خلدمات �ملالية 

�أو �لأجهزة �لإلكرتونية.

يقا�سي عّرافة نكثت وعدها باإ�ساح اأو�ساعه
رف����ع �أم���ريك���ي دع����وى ق�����ش��ائ��ي��ة يف ح���ق ع���ّر�ف���ة ب�شبب 
باأن تزيل لعنة عاطفية  كانت قد قطعته له  نكثها وعد�ً 
تالحقه  دون �أن حتقق �أي نتيجة. وقد وقع �لرجل ماورو 
�أد�مز  �شوفيا  �ل��ع��ّر�ف��ة  على  �لإن��رتن��ت  ع��رب  ري�شرتيبو 
"�لو�شيطة �لروحانية �ملتخ�ش�شة يف �ل�شوؤون �لعاطفية"، 
بها  مير  �أزم��ة  من  �خل��روج  على  مل�شاعدته  بها  و��شتعان 
حاليا يف عالقته �لزوجية. ويوؤكد ري�شرتيبو �أن �لعّر�فة 
�شحبت بطاقات له ووعدته باإ�شالح �لو�شع مع زوجته �إذ� 

ما دفع لها 5100 دولر للقيام بتعويذة خا�شة.
"�شاحرة تعمل حل�شاب حبيبته  وقد وقد �لرجل �شحية 
�ل�شابقة"، وفق �لدعوى �لتي تقدم بها يف لو�س �أجنلي�س. 
لكّن رغم دفعه عربونا �شخيا قدره �ألف دولر، مل يالحظ 
عالقته  يف  حت�شن  �ي  �أجنلي�س  ل��و���س  يف  �ملقيم  �ل��رج��ل 

�لزوجية وقرر مقا�شاة �لعّر�فة بتهمة �لحتيال.
وهو يوؤكد �أنه عانى من حالت �أرق ونوبات قلق، ويطالب 

بتعوي�س مايل قدره 25 �ألف دولر.

اأول فندق للحيوانات الأليفة يف تون�س
يوفر �أول فندق للحيو�نات �لأليفة يف تون�س �لعناية ل�36 

كلبا و25 قّطا، يف جتربة فريدة من نوعها يف �لبالد.
وي��ت��ك��ون �ل��ف��ن��دق م��ن  20 غ��رف��ة خ��ارج��ي��ة للكالب ذ�ت 
15 غرفة د�خلية خم�ش�شة  �إىل  �إ�شافة  �لكبري،  �حلجم 
للقطط. ويوفر �لفندق �إقامة كاملة ت�شمل خدمة �لأكل 
و�لنظافة و�لرعاية �ل�شحية للكالب و�لقطط مبقابل ل 

يتجاوز 6 دولر�ت لليلة �لو�حدة.
يقلقون  �أليفة  حيو�نات  ميتلكون  من  ك��ان  �ل�شابق  ففي 
على و�شع حيو�ناتهم �أثناء �ل�شفر �أو �لتنقل، لكن �ليوم 
�أ�شبح يف �إمكانهم �لتعويل على هذ� �لفندق خا�شة و�أنه 
�لفندق �لذي يقع يف  ي�شمن لهم جميع �خلدمات. هذ� 
مدينة "�شكرة "يف �شو�حي �لعا�شمة تون�س يحتوي على 
غرف مهياأة وحديقة �شغرية و�ألعاب مع �شمان �لرعاية 
�لبيطرية و�لأكل. فكرة هذ� �لفندق �لذي تاأ�ش�س �ل�شنة 
�ملا�شية ويحمل ��شم " PET HOUSE"، كانت نابعة من 
�لنا�شطة  ح���د�د  رح��م��ة  �لفندق  ملالكة  �شخ�شية  جت��رب��ة 
�أّنها كانت تتنّقل  يف جمال حماية حقوق �حليو�ن، حيث 
كثري� ول جتد مكانا �آمنا حليو�ناتها يف غيابها ما دفعها 

�إىل تطبيق هذه �لفكرة على �أر�س �لو�قع.

وفاة عميد �سن الفرن�سيني عن 112 �سنة 
تويف عميد �شن �لفرن�شين جول تيوبالد عن 112 عاما 
يف منزله يف فور دو فر�ن�س بجزيرة مارتينيك �لفرن�شية، 
على ما �أعلنت عائلته يف تاأكيد ملعلومات �شحافية. وكان 
تيوبالد �ملولود يف 17 ني�شان-�أبريل 1909، عامل ميناء 

و�شياد� بحريا.
�أقرباوؤه يوؤكدون با�شتمر�ر �أن هذ� �لأب لثالثة  كما كان 
�أبناء مولود يف �لو�قع �شنة 1907، لكن مل يتم تاأكيد هذه 
�لرجل  بر�س  فر�ن�س  وكالة  �لتقت  وقد  ر�شميا.  �لرو�ية 
�شنة 2019، و�أجرت معه حديثا ��شرتجع خالله ذكريات 

حياته �لن�شطة و�شبابه وطفولته قبل �أكرث من قرن.
ورد� على �شوؤ�ل ملر��شلة وكالة فر�ن�س بر�س ب�شاأن عمره، 
قال مبت�شما "لو كان �لأمر بيدي، كنت لأعي�س حتى �شن 

مئتي عام".

بعد خلل في�سبوك.. هل ميكن لاأفراد مقا�ساة اإدارة املوقع؟
مو�قع  تعطل  يف  تقني  خلل  �أدى  �أن  بعد 
وحرمان  وو�ت�شاب،  و�إن�شتغر�م  في�شبوك 
��شتخد�م  م��ن  �شخ�س  مليار�ت   4 ق��ر�ب��ة 
هذه �ملو�قع ليل �لثنن، ملدة تقرتب من 
6 �شاعات، طفحت على �ل�شطح �أ�شئلة عن 
ح��ق��وق �مل�����ش��ت��خ��دم��ن �ل��ق��ان��ون��ي��ة ومدى 
قدرتهم على �حل�شول على هذه �حلقوق 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��ي��م��ا  ل  �ل�������ش���رك���ة،  م���ن 

�لفردي.
�إن  وك��ان موقع في�شبوك قد قال يف بيان 
خلال تقنيا د�خليا ت�شبب يف تعطيل عمل 
�ملن�شة، نافيا وجود �أي دليل على �خرت�ق 
�لعطل  ه��ذ�  ب�شبب  �مل�شتخدمن  بيانات 
�عتذ�رها عن  �ملن�شة  كما قدمت  �لتقني، 

هذ� �لعطل.
�نتقاد�ت عديدة  في�شبوك  �شركة  وتو�جه 
وزي����ادة  م��ع��ل��وم��ات م�شللة  ن�����ش��ر  ت�����ش��م��ل 
ما  وه��و  �ل��ك��ر�ه��ي��ة،  �ل��ت��وت��ر�ت وت�شخيم 

�أ�شارت تقارير عديدة �إىل �أنها كانت لديها 
معلومات حول هذه �لآثار �ل�شلبية.

وح��������ول �مل�����وق�����ف �ل�����ق�����ان�����وين م�����ن ه����ذ� 
و�ملحامية  �لقانونية  �مل�شت�شارة  �لعطل 
�أم����ن  ب���ال����ش���ت���ئ���ن���اف و�مل���ت���خ�������ش�������ش���ة يف 
�ملعلومات، دينا �ملقدم، ل�شكاي نيوز عربية 
�أنه �إذ� �أرد �شخ�س رفع دعوى على �شركة 
دعوى  ب��رف��ع  ي��ق��وم  تخ�ش�شها  ك���ان  �أي����ا 
�ل��ق��ان��وين عليها،  �مل��م��ث��ل  ق�����ش��ائ��ي��ة ع��ل��ى 
و�إذ� كانت �شركة دولية يقوم برفع دعوى 
قانونية عرب مكتب حماماة بالدولة �لتي 
تتو�جد فيها �ل�شركة �شو�ء كانت �لوليات 
�أن �ل�شركات  �أو غريها، خ�شو�شا  �ملتحدة 
�ل��ك��ربى ق��د يكون ل��ه م��ق��ر�ت متعددة يف 
دول خمتلفة، ففي حالة �شركة في�شبوك 
يجب حتريك  دعوى عرب مكتب حماماة 
�للجوء  م�شر  د�خ��ل  ميكن  كما  باأمريكا، 

�إىل �ملحكمة �لقت�شادية.

املمثلة االأمريكية جراي�سي دزيني لدى و�سولها حل�سور ليلة عيد الهالوين يف كاالبا�سا�ص , كاليفورنيا - ا ف ب

اإليكم �سر خ�سارة كارينا كابور الوزن بعد الولدة
و��شعاً  ج��دًل  �ملا�شية  �لفرتة  يف  كابور   �لهندية  كارينا  �لنجمة  �أث��ارت 

باكت�شابها �لكثري من �لوزن بعد ولدتها طفلها �لثاين جيه.
و��شعة  جنومية  وحققت  معروف  وجه  كارينا  �أن  �لبع�س  و�عترب 

لذلك يجب �أن حتافظ على ر�شاقتها ب�شكل م�شتمر.
مل تلتفت كابور لالنتقاد�ت بل �أنها عملت ب�شمت على �إنقا�س 

بن�شرها  �لتي تتبعها  بالطريقة  وزنها لكنها و�كبت متابعيها 
�شور يف �شفحتها �خلا�شة على موقع �لتو��شل �لجتماعي.

ب�شكل  �لريا�شة  ممار�شتها  �ل��وزن  خ�شارتها  ور�ء  �ل�شر  �أم��ا 
تقوم  �ل��ت��ي  �لليونة  مت��اري��ن  �إىل  �إ���ش��اف��ة  منزلها  يف  ي��وم��ي 
�ل�شحية  للماأكولت  �إىل جلوئها  �إ�شافة  ب�شكل م�شتمر  بها 

و�لفو�كه بدل عن �لوجبات �لد�شمة.
منزلها  م��ن  ���ش��ورة  �ملا�شية  �ل�شاعات  يف  ك��اب��ور  ون�شرت 

�لريا�شية يف منزلها  �لتمارين  ظهرت فيا متار�س 
بر�شاقة ملحوظة.


