
   

حمدان بن زايد يطلع على م�شاريع 
الهالل الأحمر التنموية يف جزر القمر

•• موروين - وام:

اأجرى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
بوفد  هاتفيا  ات�شاال  االإم��ارات��ي،  االأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة 
الهالل االأحمر االإماراتي املوجود حاليا يف العا�شمة موروين الفتتاح 

عدد من امل�شاريع التي نفذتها الهيئة يف جزر القمر.
واطماأن �شموه خالل ات�شاله برئي�س وفد الهالل االأحمر عبيد رحمت 
البلو�شي مدير اإدارة االإغاثة والتاأهب للكوارث يف الهيئة.. على االأو�شاع 
الهيئة  م�شاريع  على  واطلع  عامة،  ب�شورة  القمر  ج��زر  يف  االإن�شانية 
التنموية هناك يف املجاالت كافة، خا�شة م�شاريع ال�شحة والتعليم التي 
مت افتتاحها خالل زيارة الوفد احلالية، والتي مت اإن�شاوؤها بتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.                   )التفا�شيل �س4(

الإمارات الأوىل عربيا والثالثة بني القت�شادات 
النا�شئة يف موؤ�شر اجلاهزية للم�شتقبل

•• دبي-وام:

حققت دولة االإم��ارات املركز االأول عربيا والثالث بني 27 اقت�شادا 
العامل، متقدمة على دول مثل رو�شيا وال�شني والهند،  نا�شئا حول 
اجلاهزية  م��وؤ���ش��ر  تقرير  يف  دول���ة،   123 ب��ني  عامليا   23 وامل��رت��ب��ة 
االأمريكية  العا�شمة  يف  ب��ورت��والن��ز  م��رك��ز  ع��ن  ال�����ش��ادر  للم�شتقبل 
وا���ش��ن��ط��ن، ب��ال�����ش��راك��ة م���ع ���ش��رك��ة غ���وغ���ل  ال��ع��امل��ي��ة، ال�����ذي يوفر 
اجلاهزية  قيا�س  يف  واحلكومات  ال��دول  جهود  لدعم  هادفة  بيانات 

للم�شتقبل.

اآن هيدالغو، عمدة باري�س، ترت�شح با�شم احلزب اال�شرتاكي

�شدمة وذهول يف حميط مبنى يف حرم جامعة بريم  )ا ف ب( 

رئي�س الدولة يعني خلفان حممد املزروعي مديرا 
تنفيذيا ملكتب امل�شاريع الوطنية يف وزارة �شوؤون الرئا�شة

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
�شعادة  بتعيني   2021 ل�شنة   106 رق��م  احتاديا  مر�شوما  اهلل  حفظه 
امل�شاريع  ملكتب  تنفيذيا  مديرا  امل��زروع��ي  حممد  خلفان  حممد  خلفان 

الوطنية يف وزارة �شوؤون الرئا�شة بدرجة وكيل وزارة م�شاعد.
يعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

اأ�صدر قانون اإن�صاء �صلطة دبي للمناطق االقت�صادية املتكاملة

حممد بن را�شد: لدينا اإمكانات كبرية.. 
واأكبـــر منهــا طمــوحاتنـا للم�شـتقبـل

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ����ش���در 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
الوزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكما 
الإمارة دبي القانون رقم 16ل�شنة 
دبي  ���ش��ل��ط��ة  ب���اإن�������ش���اء   2021
املتكاملة،  االقت�شادية  للمناطق 
بال�شخ�شية  ت���ت���م���ت���ع  وال�����ت�����ي 
االع��ت��ب��اري��ة، واال���ش��ت��ق��الل املايل 
القانونية  واالأه��ل��ي��ة  واالإداري، 
ال������الزم������ة مل����ب����ا�����ش����رة االأع�����م�����ال 
حتقيق  تكفل  التي  والت�شرفات 

اأهدافها.
ك��م��ا اأ���ش��در ���ش��م��وه امل��ر���ش��وم رقم 
�شمو  بتعيني   2021 ل�شنة   36
ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، 
للمناطق  دب����ي  ل�����ش��ل��ط��ة  رئ��ي�����ش��ا 
واملر�شوم  املتكاملة،  االقت�شادية 
37 بتعيني الدكتور حممد  رقم 
تنفيذيا  رئي�شا  الزرعوين،  اأحمد 
القانون  ين�شر  اأن  على  لل�شلطة، 
 ،  36 وامل���ر����ش���وم���ان   ،16 رق����م 
اجلريدة  2021 يف  ل�شنة  و37 

ال�صي�صي ي�صدد على دعم م�صر للحل ال�صيا�صي يف اليمن

اجلي�س اليمني يتقدم بالبي�شاء.. ويكبد احلوثيني خ�شائر فادحة باجلوف
•• عوا�صم-وكاالت:

اأكد الرئي�س امل�شري، عبد الفتاح ال�شي�شي، االإثنني، موقف 
�شيا�شي  اإىل حل  للتو�شل  كافة اجلهود  بدعم  الثابت  م�شر 
ووحدة  اليمن  ا�شتقرار  يحقق  مبا  اليمنية،  لالأزمة  �شامل 

وا�شتقالل اأرا�شيه.
الدفاع  وزي��ر  ا�شتقباله  خ��الل  ال�شي�شي  ت�شريحات  وج��اءت 
يزور  ال��ذي  املقد�شي  حممد  الفريق  اليمنية،  احلكومة  يف 

القاهرة حاليا.
طموحات  يلبي  اأن  يجب  ال�شيا�شي  احلل  اإن  ال�شي�شي  وق��ال 
ال�����ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وان���ف���اذ اإرادت�����ه احل���رة وي��ن��ه��ي التدخالت 
تلك  اأن  على  م�شددا  اليمني،  الداخلي  ال�شاأن  يف  اخلارجية 
لن  م�شر  اأن  موؤكدا  امل�شرية،  ال�شيا�شة  وثوابت  مبادئ  هي 

تدخر جهداً مل�شاعدة اليمن يف بلوغ تلك االهداف.
م�شر  بني  التعاون  عالقات  على  املقد�شي  اأك��د  جانبه،  من 
الع�شكري  ال�شعيدين  واليمن يف كافة املجاالت خا�شة على 

اإعطاب وتدمري  فادحة، ومنها  العدو  اأن خ�شائر  اإىل  ولفت 
ع���دد م��ن االآل���ي���ات ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ب��ح��وزة عنا�شره 

االإرهابية.
كما متكنت قوات اجلي�س الوطني اليمني من دحر ميلي�شيا 
احلوثي االإرهابية من مواقع كانت �شيطرت عليها يف جبهة 

ناطع، مبحافظة البي�شاء.
تخو�س  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  ق���وات  اإن  ع�شكري  م�شدر  وق���ال 
املدعومة  االإرهابية  احلوثي  ميلي�شيا  �شد  م�شتمرة  معركة 
من اإيران وكبدتها خ�شائر فادحة يف العتاد واالأرواح، بح�شب 

ما ذكر موقع �شبتمرب نت االإخباري اليمني.
واأ�شار امل�شدر اإىل اأن اجلي�س ا�شتعاد مواقع عدة من قب�شة 
امليلي�شيا، التي الذت بالفرار، تاركة جثث قتالها، ومعداتها 

القتالية.
التقدم،  توا�شل  ال�شعبية،  واملقاومة  اجلي�س  ق��وات  اأن  واأك��د 
�شفوف  يف  ان��ه��ي��ارات  و���ش��ط  حمكمة،  ع�شكرية  خطة  وف��ق 

امليلي�شيا.

واالأمني، كما اأعرب عن تطلع بالده ال�شتمرار م�شر يف دعم 
اجلهود ال�شيا�شية الهادفة الحتواء الو�شع يف اليمن واإنهاء 

االأزمة االإن�شانية بها.
باملقاومة  م�شنودة  الوطني  اجلي�س  ق��وات  متكنت  ميدانياً 
وتكبيد  ع�شكرية،  م��واق��ع  وا���ش��ت��ع��ادة  حت��ري��ر  م��ن  ال�شعبية 
اإي���ران خ�شائر  امل��دع��وم��ة م��ن  ميلي�شيا احل��وث��ي االإره��اب��ي��ة، 
�شرقي  �شمال  واخلنجر،  قناو  بجبهتي  واالأرواح،  العتاد  يف 
ميلي�شيا احلوثي  دح���ر  م��ن  ال���ق���وات  ك��م��ا مت��ك��ن��ت  اجل����وف 
ناطع،  جبهة  يف  عليها  �شيطرت  كانت  مواقع  من  االإرهابية 

مبحافظة البي�شاء.
نفذت  اجلي�س  ق��وات  اإن  ن��ت  ل�شبتمرب  ع�شكري  قائد  وق��ال 
الع�شرات من  اأوقع  ومباغتاً،  معاك�شاً  االثنني هجوماً  اأم�س 
امليلي�شيا بني قتيل وجريح، وذلك يف جبهتي قناو واخلنجر.

واأ�شاف اأن العملية الع�شكرية حققت اأهدافها بتحرير مواقع 
اجلي�س  �شربات  اأن  م��وؤك��داً  امليلي�شيا..  �شيطرة  حتت  كانت 

املركزة اأجربت من بقي من عنا�شر امليلي�شيا على الفرار.

بورت�شودان  ميناء  ـــالق  اإغ
ال�شالم  اتفاق  على  احتجاجًا 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

ال�شودان  ميناء  حمتجون  اأغ��ل��ق 
ال��ب��ح��ر االحمر،  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ي 
جم����ددا وال��ط��ري��ق ال����ذي يربط 
واليات  ببقية  بورت�شودان  مدينة 
اتفاق  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا  ال����ب����الد، 
ال�شودانية  �شالم وقعته احلكومة 
اعرتا�شات  ظ��ل  يف  املا�شي  ال��ع��ام 

من قبائل يف �شرق البالد.
لوكالة فران�س  �شهود عيان  واأك��د 
ب��ر���س االإث���ن���ني اغ����الق امل��ي��ن��اء يف 

بورت�شودان.
وقال عبود �شربيني اأحد العاملني 
مغلق  امليناء  احل��اوي��ات  ميناء  يف 
مت��ام��ا وح��رك��ة ال�����ش��ادر وال����وارد 

متوقفة.
وي�����ش��م ���ش��رق ال�������ش���ودان والي����ات 
البحر االحمر وك�شال والق�شارف، 

وهو من اأفقر اأجزاء البالد.
وقعت  اأكتوبر  االأول  ت�شرين  ويف 
احلكومة االنتقالية ال�شودانية يف 
مدينة جوبا، اتفاق �شالم تاريخي 
مع عدد من احلركات التي حملت 
ال�شابق  الرئي�س  عهد  يف  ال�شالح 
التهمي�س  ب�شبب  ال��ب�����ش��ري،  ع��م��ر 
لهذه  وال�����ش��ي��ا���ش��ي  االق���ت�������ش���ادي 

املناطق.

للكلمات واالأفعال معنىمقتل واإ�شابة 36 �شخ�شا يف اإطالق نار داخل جامعة رو�شية

اأزمة الغوا�شات: هل خان جو بايدن فرن�شا؟
•• الفجر -فران�صوا كليمن�صو –ترجمة خرية ال�صيباين

واأ�شرتاليا  املتحدة  الواليات  بني  اجلديدة  االأمنية  االتفاقية  عن  االإع��الن 
واململكة املتحدة، �شفعة على وجه فرن�شا... لكن هذا مل يكن م�شتغربا.

االإليزيه،  ق�شر  يف  نعم.  تاأكيد  بكل  ال��رم��اد؟  حتت  كامنة  النريان  تكن  اأمل 
كما يف كاي دور�شيه، ووزارة الدفاع، واأجهزة املخابرات، مل يفت اأحد من اأن 
اأوروبا لي�شت اأولوية جو بايدن وفريقه االأمني اجلديد عندما توىل من�شبه. 
وللكلمات واالأفعال معنى... فقد كان اأول رئي�س دولة اأجنبي مت ا�شتقباله يف 

البيت االأبي�س يف اأبريل املا�شي، هو رئي�س الوزراء الياباين.
ا، وهو منتدى  اأمل يكن جو بايدن قد نظم اأول قمة رباعية له قبل �شهر اأي�شً
املحيطني الهندي والهادئ الذي ي�شم الواليات املتحدة واليابان واأ�شرتاليا 
24 �شبتمرب،  اأن االجتماع كان افرتا�شًيا، ولكن االآن، يف  والهند؟ بالتاأكيد 

�شيعقد ح�شورّيا على االأرا�شي االأمريكية.            )التفا�شيل �س13(

ما مل يحدث انقالب او معجزة
فرن�شا: واترلو الي�شار يف رئا�شية عام 2022!

•• الفجر -اأوليفييه بيفود – ترجمة خرية ال�صيباين

دخ��ل��ت اآن ه��ي��دال��غ��و، ع��م��دة ب��اري�����س، امل��ن��اف�����ش��ة حت���ت ي��اف��ط��ة احلزب 
اال�شرتاكي. وا�شتطالعات الراأي احلالية تعطيها قاعدة �شيقة، ونوايا 

الت�شويت منخف�شة جلميع الي�شاريني.
االنتخابات  بفوز حمتمل يف  تعبرياته  الي�شار مبختلف  يوؤمن  حًقا  هل 
الرئا�شية املقبلة؟ باال�شتماع اإىل خطاباتهم قبل احلملة االنتخابية، قد 
يبدو لهم ال�شوؤال غري منا�شب، هذا ان مل يكن �شراحة يف غري حمله 
-ناهيك مذّل. امل�شكلة هي اأن جزًء من الراأي العام، حتى من ناخبيهم، 

احلاليني اأو ال�شابقني، يطرح هذا ال�شوؤال.    )التفا�شيل �س14(

•• مو�صكو-وام:
ق��ت��ل 8 اأ���ش��خ��ا���س واأ���ش��ي��ب 28 
نار  اإط�������الق  ح������ادث  اآخ��������رون يف 
وق���ع اأم�������س داخ����ل ج��ام��ع��ة بريم 

الرو�شية.
ونقلت وكالة ريا نوفو�شتي لالأنباء 
عن وزارة ال�شحة الرو�شية قولها 
النار داخل  اأحد الطالب فتح  اإن 
ب���ريم احلكومية  ج��ام��ع��ة  م��ب��اين 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ب��ح��وث، وب��ع��د ذلك 
املبنى  يف  ال���ن���ار  اإط������الق  وا����ش���ل 
اإىل  اأدى  مم��ا  الثامن،  التعليمي 
 28 وا���ش��اب��ة  اأ�شخا�س   8 مقتل 
باطالقات  م��ن��ه��م   19 اآخ���ري���ن 
قفزهم  ج�����راء  وال���ب���اق���ي  ن���اري���ة 
اىل  نقلهم  مت  حيث  النوافذ  من 

انقطاع الكهرباء يوؤخر انعقاد حكومة ميقاتي
•• بريوت-رويرتز:

بداأ الربملان اللبناين اأم�س االثنني جل�شة ناق�شت برنامج �شيا�شة احلكومة 
�شاعة  اإرجائها قرابة  بها، وذلك بعد  الثقة  واإج��راء ت�شويت على  اجلديدة 

ب�شبب انقطاع التيار الكهربي.
يكافح لبنان ركودا عميقا اإذ يوؤدي نق�س الوقود املتفاقم اإىل توفر الكهرباء 
اللبنانيني  ويعتمد معظم  وج��دت،  اإن  قليلة  ل�شاعات  الدولة  املدعومة من 
على املولدات الكهربائية اخلا�شة. وكان من املقرر بدء اجلل�شة يف احلادية 
ع�شرة �شباحا بالتوقيت املحلي )0800 بتوقيت جرينت�س(، لكن اأنوار املبنى 
الذي ي�شم الربملان االآن انطفاأت. وعندما بداأت اجلل�شة، قراأ رئي�س الوزراء 
جنيب ميقاتي م�شودة برنامج �شيا�شة احلكومة. قال ميقاتي للربملان من 
رحم املعاناة ومن قلب معاناة بريوت... انبثقت حكومتنا لت�شيء �شمعة يف 

هذا الظالم الدام�س وتطلق �شعلة االأمل.
فاقم  ال��ذي  ال�شيا�شي  اجل��م��ود  م��ن  ع��ام  بعد  ميقاتي  حكومة  ت�شكيل  ج��اء 
ال�شائقة االقت�شادية يف لبنان. وتعهدت احلكومة اجلديدة باتخاذ اإجراءات 
ي�شمل  ما  ال�شلل، وهو  بحالة من  البالد  اأ�شابت  التي  االأزم��ة  للتعامل مع 

حمادثات مع �شندوق النقد الدويل والبدء يف اإ�شالحات.

امل�شت�شفى لتلقي العالج.
واأع��ل��ن��ت ال��داخ��ل��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة يف 
بيان لها اإلقاء القب�س على منفذ 

كوريا  نووي  الذرية:  الطاقة 
طاقته بكامل  يعمل  ال�شمالية 

•• فيينا-وكاالت

قال املدير العام للوكالة الدولية 
غرو�شي  رافائيل  الذرية  للطاقة 
للدول  ���ش��ن��وي  اج���ت���م���اع  خ����الل 
برنامج  اإن  االث��ن��ني،  االأع�����ش��اء، 
يتقدم  ال��ن��ووي  ال�شمالية  ك��وري��ا 

بكامل طاقته.
جمهورية  "يف  غرو�شي  واأ���ش��اف 
الدميقراطية،  ال�شعبية  ك��وري��ا 
بكامل  ال��ن��ووي  الربنامج  يتقدم 
على  العمل  يت�شمن  مب��ا  طاقته 
وتخ�شيب  ال��ب��ل��وت��ون��ي��وم  ف�����ش��ل 

اليورانيوم واأن�شطة اأخرى.
ال�شهر  تقريرا،  غرو�شي  واأ�شدر 
يانغ  بيونغ  اإن  فيه  ق��ال  املا�شي، 
ا���ش��ت��اأن��ف��ت فيما ي��ب��دو ال��ع��م��ل يف 
نطاق  على  يعتقد  ن��ووي  مفاعل 
وا�شع اإنه اأنتج بلوتونيوم الأ�شلحة 

نووية.
النووية  االأ�شلحة  �شنع  ومي��ك��ن 
ال���ي���وران���ي���وم عايل  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
البلوتونيوم،  اأو  ال��ت��خ�����ش��ي��ب 
من�شاآت  لديها  ال�شمالية  وكوريا 

الإنتاج كليهما.

الهجوم، وجاري التحقيق ملعرفة 
اأ�شباب احلادث.

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:56            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:43   
املغرب.....   06:23  
الع�صاء......   07:37
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حمد ال�رشقي ... 47 عاما م�سرية 
حافلة بالإجنازات والنه�سة العمرانية

اأخبار الإمارات

هجمات كابل وجالل اأباد.. »قواعد 
اللعبة« تتغري يف اأفغان�ستان

عربي ودويل

اإجناز اإماراتي جديد .. املال بطال 
ملونديال الدراجات املائية يف اإيطاليا

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة يتلقى ر�شالة �شكر 
جوابية من الرئي�س الإيراين

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ر�شالة �شكر جوابية من فخامة رئي�س اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية 
اإبراهيم رئي�شي، وذلك رداً على التهنئة التي بعث بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان لفخامته مبنا�شبة انتخابه رئي�شاً للجمهورية.
واأعرب الرئي�س االإيراين يف ر�شالته عن اأمله بتنمية العالقات الثنائية بني 
البلدين، خا�شة يف املجال االقت�شادي نظراً ملا متتلكه االإمارات واإيران من 

اإمكانيات كبرية.
ال�شمو  ر�شالة �شاحب  ت�شمنته  ملا  واحرتامه  تقديره  وع��ربَّّ فخامته عن 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، متمنياً ل�شموه 
�شعبها  و�شعادة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  والتوفيق  ال�شحة،  دوام 

االأبي.

�شحب  يطلبون  نائبا   41
الدبيبة  حكومة  من  الثقة 

•• طرابل�س-وكاالت:

لرئي�س  االإع��الم��ي  امل�شت�شار  ق��ال 
ال��ل��ي��ب��ي فتحي  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
نائبا   41 اإن  االث��ن��ني،  امل��رمي��ي، 
النواب  مل��ج��ل�����س  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��وا 
ب�شحب الثقة من حكومة الوحدة 
ال��وط��ن��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة ع��ب��د احلميد 

الدبيبة.
الطلب  اأن  اإىل  امل���رمي���ي  واأ����ش���ار 
الربملان  جل�شة  خ��الل  �شيعر�س 

املقرر انعقادها خالل �شاعات.
الثقة  �شحب  اأن  املرميي  واأ�شاف 
من  طلبات  تقدمي  على  متوقف 
اأنه  اأع�شاء الربملان، موؤكدا  باقي 
�شحب  �شيتم  اأغلبية  ت�شكيل  حال 

الثقة من حكومة الدبيبة.
اأغ�شط�س املا�شي، لوح رئي�س  ويف 
�شالح،  ع��ق��ي��ل��ة  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
م�شاألة  يف  املجل�س  نظر  باإمكانية 

�شحب الثقة من احلكومة.
احلكومة  اأداء  ع��ق��ي��ل��ة  وان���ت���ق���د 
املوؤ�ش�شات،  بتوحيد  يتعلق  فيما 
املواطنني  م��ت��ط��ل��ب��ات  وت����وف����ري 
والكهرباء،  وال����دواء  ال��غ��ذاء  م��ن 
واال�شتعداد  الوطنية،  وامل�شاحلة 
ت�شريح  ول��ف��ت يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات. 
النواب  جم��ل�����س  اأن  اإىل  ���ش��اب��ق 
اأو  الدبيبة  حكومة  بقاء  �شيقرر 

رحيلها بعد اال�شتماع اإليها.

اعتبارا  بها  ويعمل  الر�شمية، 
من االأول من يناير 2022.

 16 رق������م  ال����ق����ان����ون  ن�������س  و 
اأن يخ�شع  2021 على  ل�شنة 
اجلديدة  ال�����ش��ل��ط��ة  الإ�����ش����راف 
ك����ل م����ن امل���ن���ط���ق���ة احل�������رة يف 
مطار دبي الدويل، وواحة دبي 

لل�شيليكون، واالأرا�شي امللحقة 
اأر���س يتم  اأو  بها، واأي منطقة 
ال�شلطة  الإ����ش���راف  اإخ�����ش��اع��ه��ا 
ال�شمو  �شاحب  ي�شدره  بقرار 
حاكم دبي، وين�شاأ �شمن حدود 
املتكاملة  االقت�شادية  املناطق 

منطقة حرة ومنطقة اإدارية.

•• نيويورك-وكاالت:

العام  االأم��ني  نا�شد  ب��اردة جديدة،  حم��ذرا من احتمال ن�شوب حرب 
لالأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، يف مقابلة مع االأ�شو�شيتدبر�س، 
ال�شني والواليات املتحدة الإ�شالح عالقتهما املتوقفة متاما قبل اأن 
متتد امل�شكالت بني الدولتني الكبريتني املتمتعتني بنفوذ كبري اإىل 
الكوكب. وحتدث غوتريي�س لالأ�شو�شيتدبر�س قبيل االجتماع  بقية 
اجتماع  وه��و  االأ�شبوع،  ه��ذا  املتحدة  االأمم  يف  العامل  لقادة  ال�شنوي 
يف  واخلالفات  املناخية،  واملخاوف  كوفيد19-  مر�س  عليه  يهيمن 

كافة اأنحاء الكوكب.

وقال غوتريي�س اإنه ينبغي على القوتني االقت�شاديتني الرئي�شيتني 
حول  اأك��رب  بعزمية  تتفاو�شا  واأن  املناخ  ب�شاأن  تتعاونا  اأن  العامل  يف 
التجارة والتكنولوجيا، حتى يف ظل االنق�شامات ال�شيا�شية امل�شتمرة 
حول حقوق االإن�شان واالقت�شاد واالأمن عرب االإنرتنت وال�شيادة 
اليوم يف ظل  نعي�س  واأ�شاف لالأ�شف،  ال�شني اجلنوبي.  يف بحر 

مواجهات فقط. وتابع: نحن بحاجة اإىل اإعادة توطيد عالقة 
مع  للتعامل  �شروري  باأنه  ذلك  وا�شفا  القوتني،  بني  فاعلة 
م�شاكل التطعيم وم�شاكل تغري املناخ، والعديد من التحديات 
العاملية االأخرى التي ال ميكن حلها دون عالقات بناءة داخل 

املجتمع الدويل، وعلى االأخ�س بني القوى العظمى.

غوتريي�ش يطالب وا�صنطن وبكني باإ�صالح عالقتهما

حتذيرات اأممية من حرب باردة جديدة يف العامل

ازمة الغوا�شات اكرث من عقد مت ف�شخه



الثالثاء   21  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13346  
Tuesday    21   September   2021   -  Issue No   13346

02

اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام: 

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 277،935 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 
واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  حالة   313 عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 733،003 حاالت.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�شابتني نتيجة تداعيات االإ�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،077 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
بفريو�س  مل�شابني  ح��االت جديدة   409 �شفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�شفاء 724،855 حالة.

اأجرت 277,935 فح�صا ك�صفت عن 313 اإ�صابة

ال�شحة تعلن �شفاء 409 حالت جديدة من كورونا
ال�شحة تعلن تقدمي 40,697 جرعة من لقاح 

كوفيد19- خالل ال�شاعات الـ24 املا�شية
•• اأبوظبي-وام:

لقاح  من  جرعة   40،697 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   19،486،569 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 197.03 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على الفريو�س .

الإمارات ت�شارك يف املوؤمتر العام الـ 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية
•• فيينا -وام:

ت�شارك دولة االإم��ارات يف املوؤمتر 
للوكالة  وال�شتني  اخلام�س  العام 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة الذي 
العا�شمة  يف  اأ����ش���ب���وع���ا  ي�����ش��ت��م��ر 

النم�شاوية فيينا.
حمد  �شعادة  الدولة  وفد  يرتاأ�س 
ع���ل���ي ال��ك��ع��ب��ي امل����ن����دوب ال���دائ���م 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ل���دى  ل��ل��دول��ة 
ل���ل���ط���اق���ة ال�����ذري�����ة ومب�������ش���ارك���ة 
الوطنية  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع ال����ن����ووي مثل 
الهيئة االحتادية للرقابة النووية 

القادم من قادة الطاقة النووية: 
االإم����ارات يف ت�شجيع  ق�شة جن��اح 
النووي"  ال���ق���ط���اع  يف  ال�������ش���ب���اب 
ال�شوء  اإل����ق����اء  خ���الل���ه���ا  ���ش��ي��ت��م 
ال�شلمي  ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج  على 
القدرات  بناء  وج��ه��ود  االإم��ارات��ي 
ال��ن��ووي يف  االإم��ارات��ي يف القطاع 
وبناء  ال�شباب  متكني  ك��ون  �شوء 
رئي�شية  اأول���وي���ة  ال���ق���درات مي��ث��ل 
لدولة االإمارات. و يعقد وفد دولة 
االإم����ارات ع��ددا م��ن االجتماعات 
الدوليني  ال�شركاء  م��ع  الثنائية 
والدول االأع�شاء االأخرى ملناق�شة 
ف��ر���س ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل وجهات 

ال�شوء على العالقة القوية التي 
ت��رب��ط ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة ودول���ة 

االإمارات.
واأكد على ال�شراكة القوية للدولة 
على  الثابت  لدعمها  الوكالة  مع 
وم�شاعدة  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ق��د  م����دار 
ب���رن���ام���ج  ت����ط����وي����ر  ال������دول������ة يف 
معايري  اأع��ل��ى  يلبي  �شلمي  ن��ووي 
النووي وحظر  واالأم��ن  ال�شالمة 

انت�شار االأ�شلحة النووية.
و بعد ا�شتالم رخ�س الت�شغيل من 
للرقابة  االحت���ادي���ة  الهيئة  ق��ب��ل 
الرقابي  اإ�شرافها  وحتت  النووية 
االأوىل يف  ال��وح��دة  ب��داأت  امل�شتمر 

ال�����دويل بهدف  ال���ت���ع���اون  خ����الل 
االأمان  من  ع��ال  م�شتوى  حتقيق 
النووي يتوافق مع معايري االأمان 

التابعة للوكالة الدولية.
ت�شت�شيف   2021 اأك��ت��وب��ر  يف  و 
دولة االإمارات مترين كونفك�س3- 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 

حتت عنوان "بركة االإمارات".
ومتت دعوة اأكرث من 170 دولة 
ومنظمة دولية للم�شاركة يف اأكرب 
مترين للطوارئ النووية الختبار 
اال����ش���ت���ج���اب���ة ال����دول����ي����ة حل����ادث 
حماكاة يف حمطة براكة للطاقة 

النووية.

للطاقة  االإم����������ارات  وم���وؤ����ش�������ش���ة 
اأعلى  العام  املوؤمتر  يعد  النووية. 
هيئة ل�شنع ال�شيا�شات يف الوكالة 
تتاألف من ممثلني  التي  الدولية 
عن جميع الدول االأع�شاء بها .. 
ويعقد املوؤمتر العام �شنويا يف �شهر 
�شبتمرب للنظر يف برنامج الوكالة 
وميزانيتها واملوافقة عليها والبت 
عليها  يعر�شها  اأخ����رى  اأم����ور  يف 
العام  واملدير  املحافظني  جمل�س 

والدول االأع�شاء.
الكعبي  علي  حمد  �شعادة  األقى  و 
العامة  اجلل�شة  يف  رئي�شية  كلمة 
���ش��ل��ط خاللها  ال���ع���ام  ل��ل��م��وؤمت��ر 

ال�شيا�شات  خمتلف  ح��ول  النظر 
والقواعد الرقابية وال�شناعية يف 

جمال الطاقة النووية.
الدولة يف منتدى  وفد  ي�شارك  و 
ع��ل��ى هام�س  ال���رق���اب���ي  ال���ت���ع���اون 
الدولية  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام  امل��وؤمت��ر 
ال�شوء  لت�شليط  الذرية  للطاقة 
لبناء  امل����ب����ذول����ة  اجل����ه����ود  ع���ل���ى 
القطاع  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ق����درات 
النووي و�شمان ا�شتدامة برنامج 
االإمارات  لدولة  النووية  الطاقة 

العربية املتحدة.
الرقابي  التعاون  منتدى  يعزز  و 
ت���ب���ادل امل����ع����ارف واخل�������ربات من 

النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب��راك��ة  حم��ط��ة 
اأب���ري���ل  ال��ت�����ش��غ��ي��ل ال���ت���ج���اري يف 
ال���وح���دة  ب������داأت  ف��ي��م��ا   2021
 2021 اأغ�����ش��ط�����س  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
هذا  و���ش��ك��ل  امل��ب��دئ��ي..  الت�شغيل 
الطريق  خلارطة  تاريخيا  معلما 
االقت�شاد  ازدهار  ل�شمان  للدولة 
تعود  وال��ت��ي  املعرفة  على  القائم 
بالفائدة على العديد من االأجيال 

القادمة.
املقبل  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  ت��ع��ق��د  و 
العام  امل����وؤمت����ر  اأع����م����ال  و���ش��م��ن 
ال�شنوي للوكالة الدولية للطاقة 
"اجليل  ب��ع��ن��وان  فعالية  ال��ذري��ة 

الوكالة  اإىل  ان�����ش��م��ام��ه��ا  م��ن��ذ  و 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال����ذري����ة عام 
1976 تتعاون دولة االإمارات مع 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
التنموية  اأول���وي���ات���ه���ا  ع��ل��ى  ب��ن��اء 

الوطنية.
قطاعات  ع���رب  ال��ت��ع��اون  مي��ت��د  و 
وبناء  ال���ت���دري���ب  م��ث��ل  خم��ت��ل��ف��ة 
البنية  وت�����ط�����وي�����ر  ال��������ق��������درات 
ال���ت���ح���ت���ي���ة ل���ل���ط���اق���ة ال����ن����ووي����ة 
ا�شتخدام  اإىل  باالإ�شافة  ال�شلمية 
الرعاية  يف  ال��ن��ووي��ة  التطبيقات 
والر�شد  وال�����زراع�����ة  ال�����ش��ح��ي��ة 

البيئي وغريها.

حممد بن را�شد ي�شدر قانون اإن�شاء �شلطة دبي للمناطق القت�شادية املتكاملة
لها تنفيذيا  رئي�شا  الزرعوين  حممد  والدكتور  لل�شلطة  رئي�شا  �شعيد  بن  اأحمد  بتعيني  • مر�شومان 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����در 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال���وزراء، رع��اه اهلل، ب�شفته حاكما 
الإم�������ارة دب����ي ال���ق���ان���ون رق����م 16 
دبي  �شلطة  باإن�شاء   2021 ل�شنة 
املتكاملة،  االق��ت�����ش��ادي��ة  للمناطق 
بال�شخ�شية  ت���ت���م���ت���ع  وال������ت������ي 
املايل  واال���ش��ت��ق��الل  االع���ت���ب���اري���ة، 
القانونية  واالأه���ل���ي���ة  واالإداري، 
ال�������الزم�������ة مل����ب����ا�����ش����رة االأع������م������ال 
وال��ت�����ش��رف��ات ال��ت��ي ت��ك��ف��ل حتقيق 

اأهدافها.
ك��م��ا اأ����ش���در ���ش��م��وه امل��ر���ش��وم رقم 
�شمو  بتعيني   2021 ل�شنة   36
اآل مكتوم،  �شعيد  اأحمد بن  ال�شيخ 
للمناطق  دب�����ي  ل�����ش��ل��ط��ة  رئ��ي�����ش��ا 
واملر�شوم  املتكاملة،  االق��ت�����ش��ادي��ة 
حممد  الدكتور  بتعيني   37 رق��م 
تنفيذيا  رئي�شا  ال��زرع��وين،  اأح��م��د 
القانون  ين�شر  اأن  على  لل�شلطة، 
 ،  36 وامل���ر����ش���وم���ان   ،  16 رق�����م 
اجلريدة  يف   2021 ل�شنة  و37 
من  اعتبارا  بها  ويعمل  الر�شمية، 

االأول من يناير 2022.
ل�شنة   16 رق���م  ال��ق��ان��ون  ن�����س  و 
الإ�شراف  يخ�شع  اأن  على   2021
املنطقة  ال�شلطة اجلديدة كل من 
احل������رة يف م���ط���ار دب�����ي ال������دويل، 
وواحة دبي لل�شيليكون، واالأرا�شي 
اأر�س  اأو  منطقة  واأي  بها،  امللحقة 
ال�شلطة  الإ���ش��راف  اإخ�شاعها  يتم 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ي�������ش���دره  ب���ق���رار 
ح��اك��م دب����ي، وي��ن�����ش��اأ ���ش��م��ن حدود 
املتكاملة  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل���ن���اط���ق 
م��ن��ط��ق��ة ح����رة وم��ن��ط��ق��ة اإداري�������ة، 
موقعهما  ال�شلطة  رئ��ي�����س  ي��ح��دد 
وتخ�شع  وحدودهما،  وم�شاحتهما 
والتنظيم  االإدارة  يف  املناطق  ه��ذه 
للمناطق  دب��ي  ل�شلطة  الت�شريعي 

االقت�شادية املتكاملة.
و اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اإن�شاء  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 

االقت�شادية  للمناطق  دبي  �شلطة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
ياأتي  مكتوم،  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د 
االقت�شادي  االأداء  تعزيز  اإط��ار  يف 
من خالل اإيجاد اأطر عمل جديدة 
ميكن من خاللها االرتقاء بنوعية 
لقطاعات  امل����ق����دم����ة  اخل�����دم�����ات 
االأعمال وامل�شتثمرين والتجار اإىل 
م�شتويات اأعلى من اجلودة وكفاءة 
االأداء، وتاأ�شي�شا على الدور الكبري 
من  حققته  وم��ا  احل���رة  للمناطق 
اإجنازات كبرية انطالقا من دورها 
كرافد رئي�شي من روافد االقت�شاد 

الوطني.
وقال �شموه: "املناطق احلرة حققت 
ر���ش��ي��دا ك��ب��ريا م���ن االإجن�������ازات.. 
وتكاملها حتت مظلة واحدة يعزز 
وي��زي��د من  ع��امل��ي��ا..  دب��ي  تناف�شية 
اأمام  االقت�شادية  بيئتها  جاذبية 
وامل�شتثمرين..  االأعمال  موؤ�ش�شات 
���ش��ري��ك رئي�شي  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 
والعمل  اخلم�شني  م�شرية  يف  لنا 
والبدائل  احللول  الإيجاد  م�شتمر 
اأعماله..  لنجاح  الداعمة  املبتكرة 
دائما  دب���ي  م��ن  اأن جن��ع��ل  ه��دف��ن��ا 
من  للم�شتثمرين  االأول  اخل��ي��ار 
خمتلف اأنحاء العامل وحلقة و�شل 
التجارة  حل��رك��ة  وف��ع��ال��ة  رئي�شية 

العاملية".
اإمكانات  "لدينا  �شموه:  واأ���ش��اف 
طموحاتنا  م��ن��ه��ا  واأك������رب  ك���ب���رية 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل... و م�����ش��ت��م��رون يف 
تكفل  ال���ت���ي  االأط�������ر  ا����ش���ت���ح���داث 
امل�شتوى  اإىل  باالإمكانات  االرت��ق��اء 
االأداء و�شرعة  ك��ف��اءة  م��ن  امل��اأم��ول 
االإداري  ال���ت���ك���ام���ل  االإجن�������������از.. 
الربط  م�شتوى  ورف���ع  واخل��دم��ي 
ال��ف��ع��ال ب��االأ���ش��واق ال��ع��امل��ي��ة ميهد 
مل�����زي�����د م�����ن ف�����ر������س ال����ن����ج����اح .. 
واالرتقاء بكفاءة كوادرنا الوطنية، 
واإمتام االنتقال اإىل البيئة الرقمية 
القطاع  م����ع  ال�������ش���راك���ة  وت���ع���زي���ز 
اخل��ا���س وزي����ادة م��ق��وم��ات اجلذب 
اأ�شا�شية  ركائز  العاملي  لال�شتثمار 
مل�����ش��رية ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة يف 

االقت�شادية  املناطق  يف  مبزاولتها 
امل����ت����ك����ام����ل����ة، وو������ش�����ع ال����ق����واع����د 
وال�شروط واملتطلبات واالإجراءات 
االأعمال  ه��ذه  لرتخي�س  ال��الزم��ة 
وترخي�س  وت�شجيل  واالأن�����ش��ط��ة، 
من  وغريها  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
ال��ك��ي��ان��ات داخ�����ل امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
االإداري������ة وف��ق��ا الأحكام  وامل��ن��ط��ق��ة 
ال�شادرة  وال��ق��رارات  القانون  ه��ذا 

مبوجبه.
باإن�شاء  ال�شلطة  ال��ق��ان��ون  األ���زم  و 
للمناطق  م��وح��دة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
تت�شمن  امل��ت��ك��ام��ل��ة،  االق��ت�����ش��ادي��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بهذه  امل���ع���ل���وم���ات  ك���اف���ة 
املناطق وجماالت اال�شتثمار املتاحة 
اأن  املرخ�شة على  واملوؤ�ش�شات  فيها 
امل��وؤ���ش�����ش��ات، بناء  ت��زوي��د ه��ذه  يتم 
الفنيني  ب��امل��وظ��ف��ني  طلبها،  ع��ل��ى 
وغريهم،  واالإداري���ني  واحلرفيني 
العمل  طبيعة  تقت�شيه  مل��ا  وف��ق��ا 
لديها، وال�شروط التي يتم االتفاق 
واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��ل��ط��ة  ب��ني  عليها 
امل����رخ���������ش����ة، وك�����ذل�����ك ال����ت����ع����اون 
املحلية  اجل���ه���ات  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
والدولية،  واالإقليمية  واالحتادية 
مبا يف ذلك �شلطات املناطق احلرة 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، يف املجاالت  يف 
ال�����ش��ل��ط��ة، مبا  ب��ع��م��ل  ال�����ش��ل��ة  ذات 
يكفل حتقيق اأهدافها، اإ�شافة اإىل 
ال���ك���وادر الفنية  ت��دري��ب وت��ط��وي��ر 
االإم����ارات����ي����ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت 

املتعلقة باخت�شا�شات ال�شلطة.
ك��م��ا األ����زم ال��ق��ان��ون ك��اف��ة اجلهات 
التعاون  دب��ي  اإم���ارة  يف  احلكومية 
للمناطق  دب����ي  ���ش��ل��ط��ة  م���ع  ال���ت���ام 
لتمكينها  املتكاملة،  االقت�شادية 
م���ن ال���ق���ي���ام ب���امل���ه���ام امل���ن���وط���ة بها 
والقرارات  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  مبوجب 
والت�شريعات  مبقت�شاه  ال�����ش��ادرة 

ال�شارية يف االإمارة.
امل�شرحة  ال�����ش��ل��ع  ال��ق��ان��ون  وح���دد 
واملحظورة من الدخول عرب جميع 
االقت�شادية  املناطق  اإىل  امل�����ش��ادر 
امل��ت��ك��ام��ل��ة، ���ش��واء ك��ان��ت وط��ن��ي��ة اأو 
اجلمركية  واالإع����ف����اءات  اأج��ن��ب��ي��ة، 

ال�شغرية واملتو�شطة وتبني االأفكار 
وامل�شاريع االإبداعية.

تتوىل  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���ان���ون  ن�����س  و 
املناطق  ع��ل��ى  االإ����ش���راف  ال�شلطة 
النحو  على  املتكاملة  االقت�شادية 
الذي ميكنها من حتقيق اأهدافها، 
ال�شالحيات  من  بعدد  تتمتع  واأن 
واإدارة  اإن�شاء وتطوير  واملهام منها 
البنية التحتية واخلدمات االإدارية 
املتكاملة،  االق��ت�����ش��ادي��ة  للمناطق 
املخ�ش�شة  امل����واق����ع  ذل����ك  يف  مب���ا 
اأنواعها  بكافة  ال�شناعات  الإق��ام��ة 
داخل هذه املناطق، وكذلك حتديد 
والعقارات  االأرا����ش���ي  ا�شتعماالت 
داخ���������ل امل����ن����اط����ق االق���ت�������ش���ادي���ة 
لالأغرا�س  وتق�شيمها  املتكاملة، 

املتعددة وا�شتثمارها واإدارتها.
للمناطق  دب��ي  �شلطة  تخت�س  كما 
بتنظيم  امل��ت��ك��ام��ل��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
الب�شائع  ا�����ش����ت����رياد  اإج������������راءات 
االقت�شادية  املناطق  يف  وتخزينها 
امل���ت���ك���ام���ل���ة، �����ش����واء ب���ه���دف اإع������ادة 
اأو  ال���دول���ة،  خ���ارج  اإىل  ت�شديرها 
املحلية،  االأ�����ش����واق  اإىل  ت��وري��ده��ا 
يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
وتنظيم  حت���دي���د  وك����ذل����ك  دب������ي، 
امل�شرح  واالأن���������ش����ط����ة  االأع������م������ال 

املرحلة املقبلة".
وع������ن اأه����م����ي����ة امل���ظ���ل���ة امل����وح����دة 
للمناطق احل��رة يف دبي،  اجلديدة 
قال �شموه: "�شلطة دبي للمناطق 
ت�شمل  امل���ت���ك���ام���ل���ة  االق���ت�������ش���ادي���ة 
عاملية..  �شركة   5000 م��ن  اأك��رث 
قطاعا   20 م����ن  اأك������رث  وت���غ���ط���ي 
اقت�شاديا حيويا.. وت�شم 30 األف 
العامل..  اأنحاء  موظف من جميع 
واإ�شهامها يقارب خم�شة باملائة من 
العمل  الناجت االإجمايل لالإمارة.. 
على  �شيعني  واح����دة  م��ظ��ل��ة  حت��ت 
تقدمي اأف�شل اأ�شكال الدعم واأرقى 
املجتمع  ل���ه���ذا  اخل����دم����ات  من�����اذج 
االق��ت�����ش��ادي ال��ك��ب��ري ال���ذي اختار 
اإىل  باأعماله  ان��ط��الق  نقطة  دب��ي 

املنطقة والعامل".
ال�شلطة  ت��ه��دف  للقانون،  وف��ق��ا  و 
االإم�������ارة  مب���ك���ان���ة  االرت�����ق�����اء  اإىل 
جمال  يف  وع��امل��ي��ة  اإقليمية  وج��ه��ة 
واأنواعه،  اأ�شكاله  بكافة  اال�شتثمار 
وامل�����ش��اه��م��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ االأول���وي���ات 
املرتبطة  لالإمارة،  اال�شرتاتيجية 
املتكاملة،  االق��ت�����ش��ادي��ة  ب��امل��ن��اط��ق 
ب��ه��دف االرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى النمو 
االق��ت�����ش��ادي ف��ي��ه��ا، وامل�����ش��اه��م��ة يف 
ر���ش��م خ��ري��ط��ة اق��ت�����ش��ادي��ة الإم���ارة 

دب����ي، ت��ع��زز روؤي��ت��ه��ا ال��رام��ي��ة اإىل 
بتنوع  تت�شم  اقت�شادية  �شوق  خلق 
وتعدد جماالت اال�شتثمار و�شهولة 

ممار�شة االأعمال.
اإىل  ك����ذل����ك  ال�����ش��ل��ط��ة  ت����ه����دف  و 
املناطق  ب����ني  ال���ت���ك���ام���ل  حت���ق���ي���ق 
وتعزيز  امل��ت��ك��ام��ل��ة،  االق��ت�����ش��ادي��ة 
وبناء  االق��ت�����ش��اد  دع����م  دوره�����ا يف 
كافة  ت��خ��دم  اق��ت�����ش��ادي��ة  منظومة 
ال���ق���ط���اع���ات اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
الرتويج  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  االإم������ارة، 
لالإمارة كوجهة جتارية و�شناعية 
وا�شتقطاب  وم��ه��ن��ي��ة،  وخ���دم���ي���ة 
وال�شركات  اال���ش��ت��ث��م��ارات  وج���ذب 
واملوؤ�ش�شات املحلية والعاملية لتتخذ 
املتكاملة  االقت�شادية  املناطق  من 
وا�شتثماراتها،  الأع��م��ال��ه��ا  م��ق��را 
التناف�شية  ال��ق��درة  تعزيز  وكذلك 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  دب���ي  الإم�����ارة 
االق������ت�������������ش������ادي������ة، وع������ل������ى وج�����ه 
اخل�������ش���و����س جت��������ارة ال���ت���ج���زئ���ة، 
والتكنولوجيا والتقنيات احلديثة، 
والتجارة  االإ���ش��الم��ي،  واالقت�شاد 
االإل������ك������رتون������ي������ة، وال���������ش����ن����اع����ات 
وال�شحن،  اللوج�شتية،  واخلدمات 
امل�شاندة  اخل��دم��ات  اإىل  باالإ�شافة 
امل�شاريع  ال��ق��ط��اع��ات، ودع���م  ل��ه��ذه 

املنطقة  اإىل  ال�����واردة  ال�شلع  ع��ل��ى 
اأو  امل��ن��ت��ج��ة  اأو  امل�شنعة  اأو  احل���رة 

املطورة فيها.
بالت�شريعات  االإخ����الل  ع���دم  وم���ع 
الدولة،  يف  ال�����ش��اري��ة  ال�����ش��ري��ب��ي��ة 
املرخ�شة  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ت��خ�����ش��ع 
العاملة يف املنطقة احلرة واالأفراد 
العاملون يف هذه املوؤ�ش�شات لن�شبة 
تبداأ  ع��ام��ا،  خم�شني  مل��دة  ال�شفر 
ب��ه��ذا القانون،  ال��ع��م��ل  ت��اري��خ  م��ن 
للتمديد  قابلة  امل���دة  ه��ذه  وت��ك��ون 
ب���ق���رار م���ن �شاحب  مل����دة مم��اث��ل��ة 
بالن�شبة  وذلك  دبي،  حاكم  ال�شمو 
فيها  ال�����ش��رائ��ب، مب��ا  ج��م��ي��ع  اإىل 
فيما  وذل�������ك  ال�����دخ�����ل،  ����ش���ري���ب���ة 
املنطقة  داخ���ل  بعملياتهم  يتعلق 
املفرو�شة على  وال�شرائب  احلرة، 
حت��وي��الت االأ���ش��ول اأو االأرب����اح اأو 
ال��روات��ب اأو االأج��ور اإىل اأي طرف 
وكذلك  احل������رة،  امل��ن��ط��ق��ة  خ�����ارج 
االأرب�����������اح ال���ن���اجت���ة ع����ن ان����دم����اج 
املوؤ�ش�شات املرخ�شة اأو تق�شيمها اأو 

تغيري �شكلها القانوين.
ون�����س ال��ق��ان��ون على اأن���ه م��ع عدم 
ال�شارية  ب��ال��ت�����ش��ري��ع��ات  االإخ�����الل 
الدولية  وامل��ع��اه��دات  واالتفاقيات 
اأو  فيها  طرفا  ال��دول��ة  تكون  التي 
موؤ�ش�شات  تعفى  اإل��ي��ه��ا،  من�شمة 
االقت�شادية  للمناطق  دبي  �شلطة 
املرخ�شة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��ت��ك��ام��ل��ة، 
العاملة يف املنطقة احلرة واالأفراد 
من  املوؤ�ش�شات،  ه��ذه  يف  العاملون 
اأي قيود تتعلق بتحويل راأ�س املال 
عملة  ب���اأي  االأج����ور  اأو  االأرب�����اح  اأو 
اإىل اأي جهة خارج املنطقة احلرة، 
تبداأ من  وذلك ملدة خم�شني عاما 
تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز 
متديد هذه املدة ملدة مماثلة بقرار 
م���ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م دبي، 
كما ال تخ�شع املوؤ�ش�شات املرخ�شة 
فيها  العاملني  واأم����وال  واأم��وال��ه��ا 
مقيدة  اأو  تاأميميه  اإج����راءات  الأي 
للملكية اخلا�شة، طيلة مدة عملها 

يف املناطق االقت�شادية املتكاملة.
�شلطة  تخ�شع  ال  للقانون،  ووفقا 
دبي للمناطق االقت�شادية املتكاملة 
املرخ�شة فيما يتعلق  املوؤ�ش�شات  اأو 
احلرة  امل��ن��ط��ق��ة  داخ����ل  بعملياتها 
دبي  ببلدية  املتعلقة  للت�شريعات 
اأو  االقت�شادية،  التنمية  بدائرة  اأو 
الداخلة  وال�شالحيات  لل�شلطات 
منهما،  اأي  اخ���ت�������ش���ا����س  ���ش��م��ن 
الت�شريعات  ذل���ك  م���ن  وي�����ش��ت��ث��ن��ى 
وال�شالمة  ب��ال�����ش��ح��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
العامة والبيئة والرقابة الغذائية، 
وك��ذل��ك ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ت��ي تن�س 
اأحكامها  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ���ش��راح��ة 

داخل املناطق احلرة.
ون�س القانون على اأن يتم تاأ�شي�س 
وال�شركات  ال���ف���ردي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��ت��ج��اري��ة داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة احلرة 

مب����وج����ب االأن����ظ����م����ة وال�����ق�����رارات 
اأن  ويجوز  ال�شلطة،  لدى  املعتمدة 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  هذه  ميتلك 
�شواء  اأك�������رث،  اأو  واح������د  ���ش��خ�����س 
اعتباريا،  اأو  طبيعيا  �شخ�شا  ك��ان 
اأو  ال���دول���ة  اأو ك���ان م���ن م��واط��ن��ي 
القانون  ح���دد  ك��م��ا  غ���ريه���م،  م���ن 
املوؤ�ش�شات  ت��رخ��ي�����س  اإج���������راءات 
املوؤ�ش�شات  وال��ت��زام��ات  واأف��رع��ه��ا، 

املرخ�شة.
للمناطق  دب�����ي  ���ش��ل��ط��ة  وت���ع���ت���رب 
اخللف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  االق���ت�������ش���ادي���ة 
املنطقة  �شلطة  من  لكل  القانوين 
احل������رة يف م���ط���ار دب�����ي ال������دويل، 
لل�شيليكون،  دب���ي  واح����ة  و���ش��ل��ط��ة 
احلقوق  ك��اف��ة  يف  حملهما  وحت���ل 

وااللتزامات اخلا�شة بهما.
وتعترب املنطقة احلرة مبطار دبي 
لل�شيليكون  دب���ي  وواح����ة  ال����دويل 
اأق��دم املناطق احل��رة على  من بني 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  م�شتوى 
ومتتلكان  دب����ي،  واإم������ارة  امل��ت��ح��دة 
ر����ش���ي���دا وط���ن���ي���ا ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا من 
بتحقيقها  جنحت  التي  امل��ن��ج��زات 
حني  يف  املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل 
كومري�شيتي"،  "دبي  ت���ع���ت���رب 
املنطقة  ب���ني  امل�������ش���رتك  امل�������ش���روع 
احل����������رة مب�����ط�����ار دب��������ي ال��������دويل 
"و�شل"،  العقارية  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
متخ�ش�شة  ح�����رة  م��ن��ط��ق��ة  اأول 
منطقة  يف  االإلكرتونية  بالتجارة 
وجنوب  واأفريقيا  االأو�شط  ال�شرق 
املناطق  اأح�����دث  ب���ني  اآ���ش��ي��ا، وم���ن 
الدولة  ت��اأ���ش�����ش��ت يف  ال��ت��ي  احل����رة 
للتعامالت  مبتكر  مبنهج  وت��اأت��ي 
والتبادالت التجارية امل�شتقبلية يف 

قطاع التجارة االإلكرتونية.
للمناطق  دب�����ي  ���ش��ل��ط��ة  وت����ه����دف 
اإىل  /دييز/  املتكاملة  االقت�شادية 
االقت�شادية  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
الوطنية وتر�شيخ مكانة اإمارة دبي 
العاملية،  للتجارة  حم��وري  كمركز 
منظومة  ت�����وف�����ري  خ��������الل  م������ن 
ومتعددة  م��ت��ق��دم��ة  اإي��ك��ول��وج��ي��ة 
ت�شهيل  ع���ل���ى  ت���ع���ني  ال���و����ش���ائ���ط، 
االإقليمية  االأ���ش��واق  اإىل  ال��دخ��ول 
ذات  عاملية  ب�شبكة  معزز  والدولية 
اإمكانات لوج�شتية واإدارية وتقنية 
"دييز"  امل�شتوى. كما تقدم  رفيعة 
ال�شاملة  للتجربة  مثاليا  منوذجا 
"العي�س، والعمل، والرتفيه"،  من 
والتي تعزز من جاذبية دبي كمركز 
رئي�شي لال�شتثمار يف املنطقة، مبا 
توفره من خيارات عاملية امل�شتوى 
االأ�شا�شية  البنى  ناحية  من  �شواء 
االأط�����ر  اأو  ل����الأع����م����ال  ال����داع����م����ة 
وكذلك  والتنظيمية،  الت�شريعية 
اخليارات املعي�شية من خالل بيئة 
تتوافر فيها كافة مقومات احلياة 
ال��ع�����ش��ري��ة واخل����دم����ات وامل���راف���ق 

عاملية امل�شتوى.

حممد بن را�صد:
جاذبية  من  ويزيد  عامليا..  دبي  تناف�شية  يعزز  واحدة  مظلة  حتت  وتكاملها  الإجنازات..  من  كبريا  ر�شيدا  حققت  احلرة  • املناطق 

بيئتها القت�شادية اأمام موؤ�ش�شات الأعمال وامل�شتثمرين 
جميع  من  موظف  األف   30 وت�شم  حيويا..  اقت�شاديا  قطاعا   20 من  اأكرث  وتغطي  عاملية..  �شركة   5000 من  اأكرث  ت�شمل  • ال�شلطة 

اأنحاء العامل.. واإ�شهامها ي�شل اإىل نحو خم�شة باملئة من الناجت الإجمايل لالإمارة 
اأعماله لنجاح  الداعمة  املبتكرة  والبدائل  احللول  لإيجاد  م�شتمر  والعمل  اخلم�شني..  م�شرية  يف  لنا  رئي�شي  �شريك  اخلا�س  • القطاع 

العاملية التجارة  حلركة  وفعالة  رئي�شية  و�شل  وحلقة  العامل  انحاء  خمتلف  من  للم�شتثمرين  الأول  اخليار  دائما  دبي  من  جنعل  اأن  • هدفنا 
اإىل  بالإمكانات  الرتقاء  تكفل  التي  الأطر  ا�شتحداث  يف  وم�شتمرون  للم�شتقبل...  طموحاتنا  منها  اأكرب  و  كبرية..  اإمكانات  • لدينا 

امل�شتوى املاأمول من كفاءة الأداء و�شرعة الإجناز 
عاما  خم�شني  ملدة  الأجور  اأو  الأرباح  اأو  املال  راأ�س  حتويل  قيود  من  فيها  العاملني  والأفراد  املرخ�شة  واملوؤ�ش�شات  اجلديدة  ال�شلطة  موؤ�ش�شات  • اإعفاء 
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اأخبـار الإمـارات
الربملان العربي يوؤكد رف�شه قرار الربملان الأوروبي ب�شاأن حقوق الإن�شان يف الإمارات

•• القاهرة-وام:

اأكد الربملان العربي رف�شه التام للقرار الذي اأ�شدره الربملان االأوروبي ب�شاأن اأو�شاع حقوق االإن�شان يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة. وقال مكتب الربملان العربي يف اجتماع له برئا�شة معايل عادل بن عبدالرحمن الع�شومي رئي�س 

الربملان اأم�س اإن القرار ت�شمن ادعاءات باطلة ب�شاأن اأو�شاع حقوق االإن�شان يف االإمارات.
و �شدد الربملان العربي على اأن الربملان االأوروبي غري معني بتقييم اأو�شاع حقوق االإن�شان يف اأي دولة عربية و ال 
توجد اأي "م�شوغات" قانونية اأو �شيا�شية متنحه احلق يف ذلك.. موؤكدا اأن دولة االإمارات العربية املتحدة تعد من 
اأن هناك موؤ�ش�شات وطنية يف االإم��ارات معنية مبلف  الدول الرائدة يف جمال احرتام حقوق االإن�شان.. و نوه اإىل 
حقوق االإن�شان ا�شتنادا اإىل املعايري العاملية املعرتف بها يف هذا املجال واملعتمدة من قبل االأمم املتحدة واملن�شو�س 
باأن يتبنى مدخال بناء خللق  .. الربملان االأوروب��ي  العاملية ذات ال�شلة. وطالب الربملان العربي  املواثيق  عليها يف 
اأر�شية م�شرتكة حلوار اإيجابي بني الربملان االأوروبي و الربملانات العربية دعما لعالقات ال�شراكة التي جتمع بني 

اجلانبني والق�شايا االإ�شرتاتيجية امل�شرتكة بينهما.

املر�شد العربي حلقوق الإن�شان يعرب عن رف�شه قرار 
الربملان الأوروبي ب�شاأن حقوق الإن�شان يف الإمارات

•• القاهرة - وام:

اأعرب املر�شد العربي حلقوق االإن�شان التابع للربملان العربي عن رف�شه التام للقرار الذي اأ�شدره الربملان االأوروبي 
ب�شاأن حقوق االإن�شان يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة .. واأكد اأنه ت�شمن معلومات غري �شحيحة ومغالطات ال 
ت�شتند اإىل حقائق اأو اأدلة مو�شوعية، يف الوقت الذي يتجاهل فيه اجلهود الكبرية التي تقوم بها دولة االإمارات يف 
هذا املجال. وقال املر�شد - يف بيان اأ�شدره ام�س- اإن ما ت�شمنه قرار الربملان االأوروبي من مفردات غري مقبولة، 
ميثل تدخاًل مرفو�شاً يف ال�شوؤون الداخلية لدولة االإمارات، واأنه ال يوجد يف قامو�س العمل الربملاين الدويل ما 

يخول منظمة برملانية اإقليمية تقييم حالة حقوق االإن�شان يف دول تقع خارج نطاقها االإقليمي.
و�شدد على اأن الدول العربية بوجه عام تويل اهتماماً كبرياً على جميع امل�شتويات مبلف حقوق االإن�شان .. م�شريا يف 
هذا ال�شدد اإىل اإطالقها خالل الفرتة االأخرية مبادرات رائدة يف جمال حقوق االإن�شان، �شواء على امل�شتوى الوطني 

اأو العربي، ما يجعل لها الريادة يف هذا املجال.

�شبكة اأبوظبي الإذاعية تطلق 
دورتها الرباجمية اجلديدة

•• اأبوظبي -وام: 

لالإعالم،  الأبوظبي  التابعة  االإذاع��ي��ة  اأبوظبي  �شبكة  ب��داأت 
�شركة خدمات االإعالم العامة الرائدة يف دولة االإمارات، بث 

دورتها الرباجمية اجلديدة .
متنوعة  مبجموعة  اجل��دي��دة  ال��رباجم��ي��ة  ال����دورة  وتتميز 
واحلوارية  واالجتماعية  الرتفيهية  واالأعمال  الربامج  من 
امل��ت��ن��وع��ة، ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ق��دمي حم��ت��وى م��ب��ت��ك��ر يلبي 
اهتمامات امل�شتمعني وتطلعاتهم ويرّكز على التفاعل معهم 

عرب املن�شات الرقمية.

حتت رعاية حمدان بن زايد اآل نهيان 

انطالق فعاليات املعر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية »اأبوظبي 2021« الثنني القادم مُب�شاركة 680 �شركة من 44 دولة 
الرتاث �صون  م�صرية  ُنتابع  زايد  نهج  على  املن�صوري:  علي  • ماجد 

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
القادم  االثنني  ي��وم  �شباح  تنطلق  االإم���ارات،  �شقاري  ن��ادي  رئي�س  الظفرة، 
)اأبوظبي  والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  املعر�س  18 من  ال�  ال��دورة  فعاليات 
دولة،   44 من  جتارية  وعالمة  �شركة   680 مب�شاركة  وذل��ك   ،)2021
27 �شبتمرب  بتنظيم من نادي �شقاري االإم��ارات، وذلك خالل الفرتة من 

ولغاية 3 اأكتوبر 2021. 
وك�شف معايل ماجد علي املن�شوري، رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�س، 
االأم���ني ال��ع��ام ل��ن��ادي �شقاري االإم����ارات، ع��ن ت��واج��د 319 ع��ار���ش��اً حملياً 
القادمة، ف�شاًل عن  ال��دورة  85 عالمة جتارية عاملية( يف  )ميتلكون نحو 
32 جهة حكومية ور�شمية، وما يزيد عن 20 ناٍد وجمعية وموؤ�ش�شة حملية 
األف مرت   50 ُتقارب  اإجمالية  بال�شقارة، وذلك على م�شاحة  ُتعنى  ودولية 
اأي�شاً  العام  ه��ذا  ي�شهد  ال��ذي  احل��دث  تاريخ  يف  االأك��رب  امل�شاحة  هي  مربع، 
حّياً  ن�شاطاً   90 يزيد عن  ما  خ��الل  وغنًى من  تنّوعاً  االأك��رث  فعاليات هي 
وُم�شابقات �شّيقة وعرو�س تراثية وريا�شية �شاحرة يرتّقبها جمهور املعر�س، 
50 ور�شة عمل تعليمية هادفة، وذلك بينما يعر�س ما يزيد  اإ�شافة لنحو 
عن 125 فّناناً اإماراتياً وعربياً وعاملياً اإبداعاتهم يف قطاع الفنون واحلرف 
اأبوظبي،  يف  اأم�س  ُعقد  ال��ذي  ال�شحايف  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء  اليدوية.  
و�شارك فيه اأي�شاً كّل من ال�شيد عمر فوؤاد اأحمد ع�شو اللجنة العليا املُنظمة 
مدير املعر�س، ومدير امل�شاريع يف نادي �شقاري االإم��ارات، العميد الدكتور 
حميد حممد املهريي مدير مديرية االأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية، 
اإدارة  مدير  البلو�شي  حمود  �شامل  والعميد  املُنّظمة،  العليا  اللجنة  ع�شو 
االأ�شلحة واملتفجرات يف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي، ع�شو اللجنة العليا 
 The املُنّظمة، وال�شيدة جوان كوك ممثاًل عن مهرجان الريف الربيطاين

 .Game Fair
ويحظى احلدث برعاية ر�شمية من هيئة البيئة- اأبوظبي، ال�شندوق الدويل 
للحفاظ على احلبارى، ومركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، وراعي القطاع 
�شركة "بينونة لتجارة املعدات الع�شكرية وال�شيد"، اإ�شافة لرعاة الفعاليات 
و�شركة  للفرو�شية،  ظبيان  ن��ادي  للخيم،  العاملية  ال��ف��ار���س  �شركة  م��ن  ك��ل 
التجارية  العالمة  �شريك   ARB-Emirates و  ديزاين"،  "�شمارت 

ل�شناعة ال�شيارات. 
وقال معايل ماجد علي املن�شوري، رئي�س االحتاد العاملي لل�شقارة واملُحافظة 
على الطيور اجلارحة )IAF(، يف كلمته خالل املوؤمتر ال�شحايف، اإّن ال�شيد 
والفرو�شية، هما ريا�شات االآباء واالأجداد التي ورثنا اأخالقياتها النبيلة عن 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طّيب اهلل ثراه -، الذي 
ما زال يحظى بتقدير عاملي كبري جلهوده املعروفة يف جمال ال�شيد املُ�شتدام 

و�شون الرتاث وحفظ االأن��واع، وكان لنا �شرف زيارته التاريخية لفعاليات 
الذي  2003، احل��دث  لل�شيد يف عام  اأبوظبي  االأوىل من معر�س  ال��دورة 
كان له تاأثري وا�شع على عامل ال�شقارة يف ال�شنوات الالحقة، وبات منا�شبة 
ُمتجّددة للتم�ّشك باملا�شي االأ�شيل، والرتاث االإن�شاين املُ�شرتك، واحلفاظ 
على الطبيعة.  واأكد، اأّنه، وعلى نهج زايد، ُنتابع اليوم م�شرية �شون الرتاث 
بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل  م��ن  دائ��م��ة  ومتابعة  ودع��م  اهلل،  حفظه 
امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 
ُمعربني عن اعتزازنا بتزامن الدورة القادمة من املعر�س مع احتفاء دولة 
ومُتّثل  كما  تاأ�شي�شها.  على  عاماً  املتحدة مبرور خم�شني  العربية  االإم��ارات 
الرعاية الكرمية ملعر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية من قبل �شمو 
رئي�س  الظفرة،  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن 
ُيعترب  بات  الذي  االأ�شا�س يف جناح احلدث  العامل  االإم��ارات،  نادي �شقاري 
املُ�شتدام،  وال�شيد  الثقايف  بالرتاث  ُتعنى  التي  العاملية  املحطات  اأه��م  اأح��د 
بالهوية  واالع��ت��زاز  االأ���ش��ال��ة  مفاهيم  تر�شيخ  على  القيادة  حر�س  ومُي��ّث��ل 

الوطنية، وتعزيز مكانة اأبوظبي كمركز اقت�شادي مرموق. 
املعر�س  القادم، يوؤكد  الثامنة ع�شر �شباح يوم االثنني  ومع انطالق دورته 
املعروفة  2021( من جديد مكانته  )اأبوظبي  الدويل لل�شيد والفرو�شية 
لل�شيد  ال��رتوي��ج  يف  املُتنامي  ودوره  وال����دويل،  االإقليمي  ال�شعيدين  على 
املُ�����ش��ت��دام، وج��م��ع ه���واة ال�شيد مبختلف ج��وان��ب��ه وُع�����ّش��اق اخل��ي��ل واالإب���ل 
وُتقّدم  �شنوياً.  اجلميع  ويرتقبه  ينتظره  واح��د  ملتقى  يف  والفن  وال��رتاث 
الدورة القادمة مزايا جديدة للزوار والعار�شني ُتعزز من جتربة ح�شورهم 
ابتكارات اخلرباء  اأحدث  لهم على  اإتاحة فر�شة االطالع  وُم�شاركتهم عرب 
العام،  ه��ذا  املعر�س  �شّمم  حيث  الآرائ��ه��م.  واال�شتماع  والدوليني  املحليني 
برناجماً خا�شاً للعار�شني بهدف مطابقة االأعمال فيما بينهم، ف�شاًل عن 

تقدمي ُمفاجاآت �شّيقة للجمهور. 
وُتعترب �شاحة العرو�س احلّية، قلب احلدث وحمور اأجمل فعاليات العرو�س 
احلّية التي ال مُيكن ُم�شاهدتها اإال يف معر�س اأبوظبي لل�شيد، ومنها عرو�س 
الفرو�شية املو�شيقية والرتاثية، ور�س تدريب اخليول، مزاد الهجن العربية، 
اأ�شا�شيات  الرماية بالقو�س وال�شهم من على ظهر اخليل، ور�س عمل حول 
القيادة يف الرب واملغامرات، ف�شاًل عن رحلة تعليمية حول جذور ال�شقارة 
العربية وخ�شائ�شها الفريدة من تقدمي مدر�شة حممد بن زايد لل�شقارة 

وفرا�شة ال�شحراء، وغري ذلك الكثري. 
اإعجاب  2019( على  )اأب��وظ��ب��ي  ن�شخة  الياباين يف  اجل��ن��اح  ح��از  ح��ني  ويف 
مهرجان  مع  وا�شعة  �شراكة  اتفاقية  املعر�س  وّق��ع  فقد  وتقديرهم،  ال��زوار 
من  العديد  تتواجد  حيث  املتحدة،  اململكة  يف   The Game Fair
احلر�س  يعك�س  مبا  العام،  لهذا  اأبوظبي  معر�س  يف  الربيطانية  ال�شركات 

على تعزيز التبادل الثقايف كعن�شر اأ�شا�شي يف التطّور احل�شاري، واالحتفاء 
بني  ال��وط��ي��دة  التاريخية  ال�شالت  وجت�شيد  ال��ربي��ط��اين،  ال���رتاث  بعراقة 

الدولتني ال�شديقتني. 
ن��ادي �شقاري االإم��ارات بالتعاون مع  ُينّظمه  ال��ذي  وترتكز حم��اور املوؤمتر 
منظمة اليون�شكو واالحتاد العاملي لل�شقارة واملحافظة على الطيور اجلارحة 
"ُم�شتقبل ريا�شة ال�شيد بال�شقور" عرب �شل�شلة من ور�س  )IAF(، حول 
الدول  ُق��درات  لتعزيز  مُيّثله ذلك من خطوة هامة  �شة، مبا  املُتخ�شّ العمل 
ولكافة  اليون�شكو،  يف  اإن�شاين  ك��رتاث  ال�شقارة  ت�شجيل  ملف  يف  امل�شاركة 
املجتمعات التي ال زالت مُتار�س ريا�شة ال�شيد بال�شقور، وخا�شة عرب نحو 
110 نادياً وموؤ�ش�شة معنية بال�شقارة مُتّثل 90 دولة ت�شّم يف جمموعها ما 

يزيد عن 75 األف �شقار حول العامل. 
وُيقام املعر�س للمّرة االأوىل يف تاريخه على مدى 7 اأّيام متوا�شلة، مبا يعك�س 
االإقبال اجلماهريي املُتزايد، وي�شتجيب لطموحات العار�شني يف القطاعات 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  نوعه  م��ن  االأك���رب  احل��دث  ُت�شّكل  التي   11 ال��� 
وال�شركات  التجارية  العالمات  كربى  يجمع  اأن  ا�شتطاع  وال��ذي  واأفريقيا، 
جديدة  وخدمات  منتجات  واإط��الق  واخل��ربات  املعارف  لتبادل  املُتخ�ش�شة، 
وال�شخ�شيات  العمالء  ولقاء  التجارية  ال�شفقات  وعقد  االأعمال،  وتو�شيع 

البارزة يف ال�شناعة وجهاً لوجه. 
بدورة  انتظار،  بعد طول  يعود من جديد  واإذ  املعر�س،  اأّن  املن�شوري،  واأك��د 
واملتنوعة،  الكثرية  فعالياتها  ومت��زج  كامل،  اأ�شبوع  مدى  على  متتّد  مميزة 
بني �شحر الرتاث واآخر ما تو�شلت اإليه حلول التكنولوجيا يف عامل ال�شيد 
العامل،  هام على م�شتوى  اأنه حدث  يوؤكد  اإمنا  البيئة،  والفرو�شية وحماية 
يف  ن�شعى  ونحن  اجلن�شيات.  كافة  وم��ن  املهتمني  لكل  اأبوظبي  من  ينطلق 
تراث  على  ال�����ش��وء  ت�شليط  تتيح  ات  من�شّ ت��وف��ري  اإىل  با�شتمرار  اأب��وظ��ب��ي 

االإمارات باأ�شلوب متميز اأمام اجلمهور القادم من خمتلف اجلن�شيات. 
الهام  والداعمني  الرعاة  ل��دور  الكبري  التقدير  عن  كلمته  ختام  يف  واأع��رب 
للحدث وُم�شاركة اجلهات الر�شمية �شمن جهود املُ�شاهمة يف �شون الرتاث 
والدوليني  واالإقليميني  املحليني  العار�شني  بجميع  ورّح��ب  عاملياً،  واإب��رازه 
الذين ُي�شاركون فرحة انطالقة جديدة للمعر�س. كما وتوّجه با�شم اللجنة 
العليا املنظمة بكل ال�شكر والتقدير جلميع ممثلي و�شائل االإعالم ملُ�شاهمتهم 
الدائمة يف اإبراز فعاليات املعر�س، بو�شفهم املحور االأهم يف ترجمة حكاية 
اأنحاء  م��ن جميع  وال�شيوف  ال���زوار  احل���دث. ومت��ّن��ى جلميع  تفوق وجن��اح 
واال�شتمتاع  االإم���ارات،  دول��ة  رب��وع  واإقامة طيبة يف  م�شاركة مثمرة،  العامل 

باملعر�س وفعالياته ال�شيقة. 
 

ات تعليمية  من�صّ
ات تعليمية  من جهته، ك�شف عمر فوؤاد اأحمد، مدير املعر�س، عن اأربع من�شّ

والفرو�شية  لل�شيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  ي�شّمها  نوعها،  م��ن  ف��ري��دة 
اال�شتدامة  ات  من�شّ هي  ودوليني،  اإقليميني  خرباء  جتمع  �شوف   ،2021
وروؤاهم  توقعاتهم  ُم�شاركة  بهدف  وذل��ك  والفنون،  والفرو�شية  وال�شقارة 

املهنية حول تلك ال�شناعات جلميع العار�شني. 
ك��م��ا وُت���ق���ّدم ���ش��اح��ة ال��ع��رو���س ف��ع��ال��ي��ات غ��ن��ي��ة، يف ُم��ق��ّدم��ت��ه��ا ع��ر���س خا�س 
مبنا�شبة اليوبيل الذهبي لدولة االإمارات العربية املتحدة مُب�شاركة �شرطة 
اإ�شافة  للفرو�شية،  ب��وذي��ب  واأك��ادمي��ي��ة  للفرو�شية،  ظبيان  ن��ادي  اأب��وظ��ب��ي، 
باأبوظبي، عرو�س  العربي  ال�شلوقي  ال�شلوقي بتنظيم مركز  مال  مل�شابقة جَّ
اإ�شافة لفعالية  للرماية بالقو�س وال�شهم التقليدي من على ظهر اخليل- 
الرماية االأر�شية- اآمنة اجل�شمي - اإ�شطبالت كابر، وعرو�س لبع�س اأنواع 
فنون القتال التاريخية )ُمبارزة بال�شيف العربي التقليدي(. وُتقّدم جمعية 
"الطلق احلر"، دورة العار�شني  االإمارات للخيول العربية، فعاليات عر�س 

الوطنية، ودورة التحكيم الوطنية. 
العني، عرو�س  اجلارحة حلديقة حيوان  الطيور  كذلك، عرو�س  ُتقام  كما 
الفرو�شية والكالب البولي�شية، فعاليات ركوب اخليل واملهر، عرو�س تعليمية 
 – احل��واج��ز  لقفز  الفرو�شية  عرو�س  للبولو،  غنتوت  – ن��ادي  البولو  عن 
بوذيب  – اأك��ادمي��ي��ة  االأوت����اد  وال��ت��ق��اط  الفرو�شية  اأب��وظ��ب��ي، عر�س  �شرطة 
خدمات  جمال  يف  املُنتجات  اأح��دث  ال�شتخدام  تو�شيحية  وعرو�س  للقدرة، 

رعاية اخليول )كاريون اإيكون(. 
الدكتور  العميد  قال  املعر�س،  ال�شيد خالل  اأ�شلحة  �شراء  اإج��راءات  وحول 
حميد حممد املهريي مدير مديرية االأ�شلحة واملتفجرات بوزارة الداخلية، 
اأن ال يقل ُعمر من يرغب  اأهمها  اإّن ذلك يخ�شع ملعايري و�شروط حمددة، 
بال�شراء عن 21 �شنة. كما واأ�شار الإطالق تطبيق اإلكرتوين خا�س يت�شمن 
كافة التفا�شيل ذات ال�شلة و�شوف يتم االإعالن عنه ب�شكل وا�شح لكافة زوار 
اأبوظبي  معر�س  وي�شتقطب  للمعار�س.  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  احلدث 
ال�شيد  الأ�شلحة  امل�شنعة  واالأوروب��ي��ة  االأمريكية  ال�شركات  كربيات  لل�شيد 
ال�شرق  االأك��رب من نوعه يف  املعر�س  بالغة على  اأهمية  ُي�شفي  ال��ذي  االأم��ر 

االأو�شط و اأفريقيا. 
 The من جهتها اأعربت جوان كوك ممثلة عن مهرجان الريف الربيطاين
Game Fair، عن �شعادتها لل�شراكة الهامة مع معر�س اأبوظبي الدويل 
وعالمة  �شركة   800 ع��ن  يزيد  م��ا  ملُ�شاركة  ُم�شرية  والفرو�شية،  لل�شيد 
جت��اري��ة يف امل��ه��رج��ان ال��ربي��ط��اين ب��دورت��ه االأخ���رية يف جم��االت الريا�شات 
الريفية، والرماية، و�شيد االأ�شماك، وال�شيد بالكالب، والفرو�شية، وال�شيد 
 115 ح��وايل  �شنوياً  يح�شره  وال��ذي  القدمية،  احلياة  واأمن��اط  بال�شقور، 
األف زائر خالل 3 اأيام من ُع�ّشاق الريف وال�شيد والرتاث. وتوقعت اأن تعود 
كال  على  عديدة  بفوائد  ُم�شتقباًل  الكبريين  احلدثني  بني  ه��ذه  ال�شراكة 

الطرفني يف جمايل التبادل التجاري والثقايف بني البلدين. 

املركز العربي الأوروبي حلقوق الإن�شان يوؤكد رف�شه قرار الربملان الأوروبي ب�شاأن الإماراتاجلروان يدعو لتوحيد اجلهود لبناء عامل ي�شوده ال�شالم 
•• دبي-وام:

اأكد املركز العربي االأوروبي حلقوق االإن�شان والقانون الدويل رف�شه قرار الربملان االأوروبي ب�شاأن حقوق االإن�شان يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة و و�شف االدعاءات الواردة به باأنها غري �شحيحة و �شدد املركز فى بيان له ام�س على 
اأن دولة االإمارات من اأكرث الدول حر�شا على تطبيق حقوق االإن�شان ..و قال اإن قرار الربملان االأوروبي جتاهل جميع 
االإجنازات الهامة لدولة االإمارات يف جمال حقوق االإن�شان وت�شمن ادعاءات باطلة ت�شتند اإىل تقارير ومعلومات 

كاذبة ال اأ�شا�س لها من ال�شحة.
و قال اإ�شالم الغزويل رئي�س الهيئة اال�شت�شارية للمركز اإن دولة االإمارات تعطي اأولوية ق�شوى لقيم احرتام حقوق 
االإن�شان م�شتمدة ذلك من تراثها الثقايف و د�شتورها الذي يكفل احلريات املدنية للجميع و منظومتها الت�شريعية 
التي تعزز مبادئ العدالة و امل�شاواة و الت�شامح واحرتام احلقوق ودعم العمل االإن�شاين واالإغاثي متا�شيا مع مبادئ 
االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان. و لفت الغزوىل اإىل اأن االإمارات اأن�شاأت "الهيئة الوطنية حلقوق االإن�شان " و من 
قبلها ا�شتحدثت وزارة للت�شامح والتعاي�س و و�شعت �شيا�شات وقوانني حلماية حقوق العمال والطفل واملراأة وكبار 

املواطنني واأ�شحاب الهمم وال�شجناء".

•• اأبوظبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل اأح��م��د ب��ن حم��م��د اجل�����روان رئي�س 
اإن وقت  وال�������ش���الم  ل��ل��ت�����ش��ام��ح  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����س 
التغيري قد حان لتوحيد جهودنا لبناء م�شتقبل 
من  واال�شتقرار  ال�شالم  ي�شوده  وع��امل  م�شتدام 
وتقدير   ، وال�����ش��الم  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ن�شر  خ���الل 
التمييز  ووق���ف   ، االإن�����ش��ان��ي��ة  وع��الق��ات��ن��ا  قيمنا 
واحل�����روب واالإره������اب وال��ع��ن��ف ، واال���ش��ت��ث��م��ار يف 
بينما  والتكنولوجيا  وال��ط��ب  وال��ع��ل��وم  التعليم 
ي�شعى العامل جاهًدا لل�شفاء من جائحة" كوفيد 
ودعا   . واالقت�شادية  االجتماعية  وعواقبها   "
العاملي  " اليوم  اجل��روان - يف كلمة له مبنا�شبة 

لل�شالم " الذي ي�شادف 21 �شبتمرب من كل عام 
ويحتفل به العامل هذا العام حتت �شعار " التعايف 
وم�شتدام"  من�شف  عامل  اأج��ل  من  اأف�شل  ب�شكل 
24 �شاعة بوقف اإطالق  من خالل االلتزام ملدة 
النظر يف من نحن  اإع��ادة  اإىل  النار والالعنف - 
وماذا نقدر ، واإعادة اكت�شاف الن�شخة االأف�شل من 
اأنف�شنا من خالل الرتويج الأمناط اأكرث بناءة يف 
اأع�شاء  دع��ا  كما  وال�شالم  الت�شامح  قيم  تطبيق 
امل�شاركة  اإىل  معه  واملتعاونني  و�شركاءه  املجل�س 
التعايف  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  م�����ش��اع��دة  م��ب��دع يف  ب�شكل 
املختلفة  االأن�����ش��ط��ة  خ���الل  م��ن   ، اأف�����ش��ل  ب�شكل 
 ، البيئية  وامل�شاريع   ، االإن�شانية  امل�شاعدات  مثل 
 ، الالعنف  ومنتديات   ، االأدي��ان  والتجمعات بني 

الكثري  وغريها   ، لل�شباب  ال�شالم  بناء  برامج  و 
االأوق���ات  ه��ذه  ل��ت��ج��اوز  ب�شكل جماعي  وال��ع��م��ل   ،
و�شلًما  ع��داًل  اأك��رث  وبناء عامل   ، بنجاح  الع�شيبة 

وا�شتدامة.
ووج���ه اجل����روان ر���ش��ال��ة ل��ل��وق��وف متحدين من 
اأجل التعايف املن�شف ، وحتقيق ال�شالم مع بع�شنا 
البع�س ، وحماربة الكراهية والتمييز حتى نتمكن 
العامل.  ح���ول  ال�����ش��الم  امل�����ش��ارك��ة يف حتقيق  م��ن 
�شبتمرب من كل   21 العامل يحتفي يف  اأن  يذكر 
العاملي  ال�شالم  ي��وم  لل�شالم  العاملي  باليوم  ع��ام 
24 �شاعة بوقف اإطالق  من خالل االلتزام ملدة 
النار والالعنف وهو اليوم الذي اأعلنته اجلمعية 

العمومية لالأمم املتحدة يف عام 1981.

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اعالن بالن�شر

2270/2021/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده /1- ب��اب��ك ازر - جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
امل�شتاأنف / ارتباط ببلي�شينج منطقة حرة ذ.م.م - قد ا�شتاأنف القرار/
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2327/2021 جتاري جزئي ،  وحددت لها 
بقاعة  10.00 �شباحا  ال�شاعة   2021/11/17 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شه 
التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن حكم بالن�شر
778/2021/18 عقاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ عقد االجارة املنتهية بالتملك وملحقاته للعقار املبني تف�شيال ب�شهادة امللكية املرفقة بحافظة 
الدعوى وهو عبارة عن العقار فيال رقم 1 ، رقم االر�س 6445 ، رقم البلدية 4318-394 - املبنى رقم 15/492 مبنطقة الثنية 

الرابعة بامارة دبي ، و�شطب ا�شم املدعي عليه والعبارة الواردة يف �شهادة ملكة العقار ال�شادرة عن دائرة االرا�شي واالمالك وهي 
تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة 

واملربم بني املالك �شركة امل�شرق اال�شالمي للتمويل وامل�شتاأجر )عبدالهادي جنرابي( )اجارة متويلية( ومن �شجالت دائرة االرا�شي 
واالمالك ومن �شجالت املطور العقاري واي قيد يخ�س االجارة باي جهة كانت وحتديث بياناتها ب�شاأن مالك العقار كاأثر النهاء 

عقد االجارة ورد حيازة العقار مو�شوع الدعوى اىل املدعية والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن :  �شركة امل�شرق اال�شالمي للتمويل - م�شاهمة خا�شة  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- عبدالهادي جنرابي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/8/16 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/�شركة امل�شرق 
امللكية وهو  املنتهية بالتمليك وملحقاته اخلا�شة بالعقار املبني ب�شهادة  اال�شالمي للتمويل - م�شاهمة خا�شة بف�شخ عقد االجارة 
عبارة عن الفيال رقم 1 املقامة على قطعة االر�س رقم 6445 - رقم البلدية 4318-394 - املبنى رقم 15/492 مبنطقة الثنية الرابعة 
ب�شجالت  عليه  املدعي  با�شم  ال��وارد  العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء  للمدعية  ورد حيازتها  ال�شواغل  وت�شليمها خالية من  دبي  بامارة 
دائرة االرا�شي واالمالك بامارة دبي وخماطبة دائرة االرا�شي واالمالك بذلك لنقل ملكية الوحدة با�شم املدعية والزمته بالر�شوم 
وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن حكم بالن�شر
4556/2020/16 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل ب�شداد مبلغ وقدره 
)1.716.685.16( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى 

�شداد التام لكامل مبلغ املديونية والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن :  م�شرف الهالل  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�شامن  كفيل  ب�شفته  كوجو  غ�شان  2- معني حممد  م.م.ح  ف��ودز  ميلو   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
ملديونية ميلو فودز م.م.ح - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل االإقامة 

بالزام   2021/7/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�شوع 
درهم   )1.716.685.16( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  بالت�شامن  والثاين  االوىل  عليهما  املدعي 
مليون و�شبعمائة و�شتة ع�شر الف و�شتمائة وخم�شة وثمانون درهم و�شتة ع�شر فل�س - والزامهم 
املحاماة   حكما مبثابة احل�شوري قابال  اتعاب  الف درهم مقابل  بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1013/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية االوىل رقم 91
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.035.686( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:موؤ�ش�شة عقار

امليزانني - مكتب رقم 9 -  عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور �شعيد - بناية نقطة االعمال - 
هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

 IBAN AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب اإعالنه :  1- عائ�شة احمد �شعيد عبود املنهايل  -  �شفته : مدعي عليه 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ش��وع االإع����الن :  ق��د 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )1.035.686(
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2021/9/27  ال�شاعة 08.30 
�س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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اأخبـار الإمـارات

•• موروين - وام:

اأجرى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، 
املوجود  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  بوفد  هاتفيا  ات�شاال 
حاليا يف العا�شمة موروين الفتتاح عدد من امل�شاريع التي 

نفذتها الهيئة يف جزر القمر.
واطماأن �شموه خالل ات�شاله برئي�س وفد الهالل االأحمر 
والتاأهب  االإغ���اث���ة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���ش��ي  رح��م��ت  ع��ب��ي��د 
للكوارث يف الهيئة.. على االأو�شاع االإن�شانية يف جزر القمر 
ب�شورة عامة، واطلع على م�شاريع الهيئة التنموية هناك 

التي  والتعليم  ال�شحة  م�شاريع  خا�شة  كافة،  املجاالت  يف 
مت افتتاحها خالل زيارة الوفد احلالية، والتي مت اإن�شاوؤها 
بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.
و وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان الوفد بتعزيز 
القمر  ج���زر  وال��ت��ن��م��وي��ة يف  االإن�����ش��ان��ي��ة  الهيئة  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
وتقدمي كل ما من �شاأنه اأن ي�شاهم يف رفع املعاناة وحت�شني 

احلياة هناك.
ام���ت���دادا للجهود  ت���اأت���ي  امل�����ش��اري��ع  اإن ه���ذه  ���ش��م��وه  وق����ال 
االمارات  دول��ة  بها  ت�شطلع  التي  التنموية  و  االن�شانية 
وقيادتها الر�شيدة على ال�شاحة االإن�شانية يف جزر القمر، 

امل�شتهدفة  ال�شرائح  جتاه  ال�شادق  التزامها  من  انطالقا 
هناك.

دولة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأك����د 
االحتياجات  تلبية  �شبيل  يف  و���ش��ع��ا  ت��دخ��ر  ل��ن  االم�����ارات 
التنموية على ال�شاحة القمرية، وحت�شني جودة اخلدمات 
ال�شرورية يف النواحي ال�شحية والتعليمية واالجتماعية 
خا�شة يف املناطق التي حتتاج اإىل هذا النوع من املبادرات 
اأن مبادرات الهيئة يف هذا ال�شدد  احليوية.. م�شددا على 
من  ال��ع��ط��اء  ا���ش��ت��دام��ة  يف  ا�شرتاتيجيتها  و  نهجها  ت��ع��زز 
خالل تبني امل�شاريع التي حتقق نه�شة �شاملة يف املجتمعات 

اله�شة وال�شعيفة.

حمدان بن زايد يطلع على م�شاريع الهالل الأحمر التنموية يف جزر القمر

انطالق مهرجان اإ�صراقات فى اأبوظبي حتت �صعار الت�صامح معرفة بح�صور 1500 �صخ�صية عاملية

نهيان بن مبارك: الإمارات دولة الت�شامح وامل�شاواة و�شيادة القانون وجت�شد مفاهيم ال�شالم والتعاي�س يف اأ�شمى معانيها

فيها حول مبداأ وطني مهم يوؤكد 
عليه دائماً بالقول والعمل �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ويتمثل يف "اأن االلتقاء بني الب�شر 
والتفاهم  وال��ت�����ش��ام��ح  واحل�������وار 
وال����ع����م����ل امل���������ش����رتك ب���ي���ن���ه���م هو 
ال�شالم  ي�شوده  عامل  اإىل  الطريق 

والرخاء واال�شتقرار" .
املهرجان  ه��ذا  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
وزارة  تقوم  ما  يعك�س  اإمن��ا  املعريف 
الت�شامح والتعاي�س ووزارة الرتبية 
والتعليم من برامج واأن�شطه مهمة 
والتعاي�س  بالت�شامح  ل��الح��ت��ف��اء 
يف م����دار�����س وج���ام���ع���ات ال���دول���ة، 
اإثراء  يف  مهم  دور  من  لذلك  وم��ا 
ويف  للطالب  التعليمية  التجربة 
وتاأكيد  املتكاملة  �شخ�شيته  تنمية 
قدراته على املالحظة واالكت�شاف 
نف�شه  الوقت  باملبادرة ويف  واالأخ��ذ 
ُتعزز لديه الثقة بالنف�س واالعتزاز 
العامل  ع��ل��ى  ب��ال��وط��ن واالن���ف���ت���اح 
فريق،  �شمن  العمل  على  والقدرة 
بل وُت�شاعده كذلك على التفوق يف 

عمله ودرا�شاته.
واأ�شار معاليه اإىل اأن هذا املهرجان 
املعريف اإمنا هو احتفال باالإجنازات 
املهمة التي تتحقق يف قطاع التعليم 
بالدولة وهو اأي�شاً احتفال مبوقع 
الت�شامح  املهم يف جم��االت  الدولة 
وال��ت��ع��اي�����س ع��ل��ى م�����ش��ت��وى العامل 
القوي  باالرتباط  احتفال  اأنه  كما 
باجلذور االأ�شيلة ملجتمع االإمارات 
امل��ج��ت��م��ع من  ب��ه ه���ذا  ومب���ا يت�شم 
ح����ر�����س ع���ل���ى االأخ���������ذ ب���امل���ع���ارف 
كافة  تاأكيد  نحو  و�شعي  املتطورة 
املبادئ االإن�شانية النبيلة وعلى كل 

امل�شتويات.
وقال معاليه " اإنه مما يبعث على 
املهرجان  ه����ذا  اأن  ح��ق��ا  ال�������ش���رور 
الن�سء  دور  اأن  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  اإمن����ا 

والعامل.
لي�شعدين  "اإنه  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
املدار�س  طلبة  بجميع  الرتحيب 
هذا  يف  امل�������ش���ارك���ني  واجل����ام����ع����ات 
حما�شتهم  لهم  م��ق��درا  امل��ه��رج��ان، 
يركزون  الذي  املهم  الن�شاط  لهذا 
ف���ي���ه، ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة م���ب���ادئ وقيم 
ال��ت��ع��ارف واحل������وار واالإف�������ادة من 
وبناء  االآخ�����ري�����ن،  وجت������ارب  اآراء 
ال���ع���الق���ات امل��ث��م��رة ع���رب احل����دود 
والثقافات، باالإ�شافة اإىل احلر�س 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق االإب��������داع واالإجن������از 
التعليمية،  والتفوق، يف م�شريتهم 
ت��اأت��ي يف  القيم وامل��ب��ادئ  الأن ه��ذه 
التقدم  م�شرية  يف  ال�شدارة  موقع 
والرخاء يف االإمارات، والتي اأر�شى 
دعائمها املغفور له موؤ�ش�س الدولة 
ب��ن �شلطان  ال�����ش��ي��خ زاي����د  ال���وال���د 
واإننا  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
نت�شرف   ، اإ���ش��راق��ات  م��ه��رج��ان  يف 
ب���ت���اأك���ي���دن���ا ال����ق����وي ع���ل���ى امل���ب���ادئ 
واالأ�ش�س، التي و�شعها لنا موؤ�ش�س 
ث���راه كما نعرب  ال��دول��ة طيب اهلل 
ع���ن اف��ت��خ��ارن��ا ب��ب��ل��دن��ا االإم������ارات 
ومبا حباها اهلل من حكمة قادتها 
وا�شتقرار نظامها،  �شعبها  وعظمة 
ب����ل ومب�����ا ي����وف����ره ذل�����ك ل���ن���ا من 
النجاح  من  املزيد  لتحقيق  طريق 

والتقدم".
االإمارات  دول��ة  اأن  معاليه  واأو�شح 
ه�����ي دول��������ة ال���ت�������ش���ام���ح وال����ع����دل 
وامل�����ش��اواة و���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون وانها 
ال�شالم  م��ف��اه��ي��م  مت���ام���ا  جت�����ش��د 
اأ�شمى معانيها حيث  والتعاي�س يف 
ن�����رى ح��ر���ش��ه��ا ال���ك���ب���ري ع���ل���ى اأن 
على  اجلميع  بني  العالقات  تقوم 
املثمر  وال��ت��ف��اع��ل  الن�شط  احل����وار 
م��ودة و�شالم  كي يتعاي�شوا معا يف 
حتقيق  ن���ح���و  م�������ش���رتك  و����ش���ع���ي 
الوطن  رب����وع  وال��ن��م��اء يف  اخل���ري 
والعامل كما انها دولة يلتحم فيها 
ال�شعب مع القيادة ويلتف اجلميع 

•• اأبوظبي-وام:

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
والتعاي�س اأم�س فعاليات املهرجان 
العاملي " اإ�شراقات" والذي تنظمه 
وزارة الت�شامح والتعاي�س بالتعاون 
حتت  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
�شعار " الت�شامح معرفة" بح�شور 
1500 �شخ�شية عاملية  اأكرث من 
وتربويني  ومفكرين  خرباء  ت�شم 
واأولياء  وم��در���ش��ني  واأك���ادمي���ي���ني 
واجلامعات  امل��دار���س  وطلبة  ام��ور 

من االإمارات والعامل.
املهرجان  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  وان��ط��ل��ق 
ب��ك��ل��م��ة مل���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
معايل  ك���ل���م���ة  ت���ب���ع���ت���ه���ا  م�����ب�����ارك 
الرتبية  وزي����ر  احل���م���ادي  ح�����ش��ني 
للعدد  م����داخ����الت  ث���م  وال��ت��ع��ل��ي��م 
البارزة  العاملية  ال�شخ�شيات  م��ن 
وال���ذي���ن اأ����ش���ادوا ب��دع��م االإم�����ارات 
االإن�شانية  واالأخ��وة  الت�شامح  لقيم 
امل�������ش���ارك���ون ع��ل��ى �شعار  ك��م��ا رك����ز 
املوؤمتر" الت�شامح معرفة" باعتبار 
املعرفة هي اأهم منطلقات الت�شامح 
اإىل االأج��ي��ال اجل��دي��دة م��ن طلبة 
املدار�س واجلامعات وكذا املدر�شني 

واأولياء االمور.
ح�شر حفل االفتتاح معايل جميلة 
املهريي وزيرة دولة ل�شوؤون التعليم 
العام ومعايل مغري اخلييلي رئي�س 
ومعايل  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة 
الدكتور حنيف ح�شن رئي�س مركز 
واحلوار  االإن�����ش��ان  حل��ق��وق  جنيف 
ال��ع��امل��ي و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة 
ل��ل�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة واالأوق�����اف 
و���ش��ع��ادة ع��ف��راء ال�����ش��اب��ري املدير 
والتعاي�س  الت�شامح  ب���وزارة  ال��ع��ام 
و�شعادة عبد اهلل احلميدان االأمني 
للرعاية  العليا  زايد  ملوؤ�ش�شة  العام 
اأحمد  ���ش��ي��ف  االإن�����ش��ان��ي��ة و���ش��ع��ادة 
امل������وارد  وزارة  وك���ي���ل  ال�������ش���وي���دي 
و�شعادة حمد  والتوطني،  الب�شرية 
تنمية  دائ�������رة  وك���ي���ل  ال���ظ���اه���ري 

املجتمع.
وع����رب م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�شعادته  ع���ن  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
"اإ�شراقات"  ف��ع��ال��ي��ات  ب��اف��ت��ت��اح 
الت�شامح  ح���ول  امل��ع��ريف  امل��ه��رج��ان 
والتعاي�س والذي ينطلق عن قناعة 
اأكيدة باأهمية ن�شر املعرفة والوعي 
باحل�شارات والثقافات واملعتقدات 
ال�شالم  قيم  ي��دع��م  مب��ا  املختلفة، 
وي�شهم  وال���ت���ع���اي�������س،  وال���ت���ف���اه���م 
والعن�شرية  ال���ت���ط���رف  م���ن���ع  يف 
مكافحة  على  ويعمل  وال��ك��راه��ي��ة 
والتمييز،  ال��ت��ف��رق��ة  اأ���ش��ك��ال  ك��اف��ة 
اأ�شا�شا  ذل���ك  ي��ك��ون  اأن  اأج����ل  م���ن 
بني  املفيدة  العالقات  لبناء  قويا 
لتحقيق  اأمينا  ومدخال  اجلميع، 
املجتمع  يف  وال������وف������اق  ال���������ش����الم 

حتى  فا�شلة،  وقيم  را�شخة  اأ�ش�س 
يوا�شل رحلة متيزه ومتيز اأبنائه.

اأن املعرفة والقيم  واأ�شاف معاليه 
واحدة،  لعملة  وجهان  االإن�شانية، 
اإح����داه����م����ا  ان���������ش����الخ  مي���ك���ن  وال 
ع��ن االأخ������رى، واإال ف��ق��دت االأم���ة 
ف�شراع  وازده��اره��ا،  بقائها  جوهر 
احل�������ش���ارات ����ش���راع اأخ����الق����ي يف 
القادرة  ل��الأم��ة  وال��ب��ق��اء  ج��وه��ره، 
اأ�شالة  ع���ل���ى  حت����اف����ظ  اأن  ع���ل���ى 
االإن�شانية،  وم���ب���ادئ���ه���ا  ق��ي��م��ه��ا 
والعلم  البحث  يف  بعدها  لتنطلق 
لتاأخذ  املعرفة،  عوامل  وا�شتك�شاف 
موقعها الريادي واحل�شاري املمتد 
التاريخ، ويف االإمارات  واملتجذر يف 
للت�شامح وهي االأوىل  هناك وزارة 
من نوعها يف العامل، ويف االإمارات 
وثيقة  ع����ن  االإع��������الن  مت  اأي�������ش���اً 
احت�شنتها  التي  االإن�شانية  االأخوة 
الرتبية  منهاج  وك��ذل��ك  اأب��وظ��ب��ي، 
به �شاحب  ال��ذي وج��ه  االأخالقية 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
درا����ش���ي���ة يف جميع  م�����ادة  ل��ت��ك��ون 
الدولة، كما حر�شنا على  مدار�س 
الوطنية  الدرا�شات  ت�شمني منهج 

واالجتماعية بالقيم.
ياأت  ه��ذا مل  ك��ل  اأن  معاليه  واأك���د 
الت�شامح  ن��ه��ج  ه���و  ب���ل  ف����راغ  م���ن 
ال�����ذي اخ��ت��ط��ن��ت��ه االإم��������ارات منذ 
املوؤ�ش�س  الوالد  يد  على  تاأ�شي�شها 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ثمرته  ون���رى  ثراه"  اهلل  "طيب 
االإن�شاين  احل����راك  ه���ذا  ال��ي��وم يف 
العميق، وجمتمع متجان�س ت�شوده 
اإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ي��ا، رغ���م تنوعه  ق��ي��م 
والدينية،  ال��ع��رق��ي��ة  واخ��ت��الف��ات��ه 
وت�����اأث�����ري دب���ل���وم���ا����ش���ي اإم�����ارات�����ي 
العاملية  اجل���ه���ود  دع����م  يف  وا����ش���ح 
على  واالنفتاح  والت�شامح  للتاآخي 

الثقافات.
اأيام  ب��ع��د  اأن���ه  اإىل  معاليه  واأ����ش���ار 
تنطلق اأكرب تظاهرة عاملية حالياً، 
اأر�س  ع��ل��ى   2020 اإك�����ش��ب��و  وه���ي 
االإم����������ارات، وه����ي م��ن�����ش��ة �شريي 
االإمارات  قوة  العامل،  خاللها  من 
الكامنة يف ثقلها االإن�شاين، وروؤيتها 
اأ�شا�شها  التي  والرتبوية  التنموية 
باأجيال جتمع بني  امل�شتقبل  ريادة 
وعلم  فيها،  متاأ�شلة  وثقافة  قيم 
موؤكدا  ���ش��ق��ف،  ي��ح��ده  ال  وط��م��وح 
ميالد  حاليا  ت�شهد  االإم�����ارات  اأن 
واع����د، ومرحلة  ت��ن��م��وي  م�����ش��روع 
والتطوير  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���ن  ج���دي���دة 
وال���ت���ق���دم االإن�������ش���اين، امل��ت��م��ث��ل يف 
خ�شم  ويف  اخل��م�����ش��ني،  م�������ش���روع 
امل�شتقبل،  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ا���ش��ت��ع��دادن��ا 
امل�شتقبل،  اإن�����ش��ان  ل�شناعة  ن�شعى 
املتعلم واملهاري، واملتم�شك بثوابت 
وهويته،  وع��ادات��ه  وقيمه  ال��وط��ن 
احلقيقية  ال�����ش��م��ان��ة  ي��ع��د  وه����ذا 

وال�شباب يف تعزيز ثقافة الت�شامح 
على  فقط  يقت�شر  وال  والتعاي�س 
يف�شح  ب���ل  ال��ن��ظ��ري��ة  امل��ن��اق�����ش��ات 
العملية  ل���ل���م�������ش���روع���ات  امل����ج����ال 
العامة  واخلدمة  التطوع  وبرامج 
ويوؤكد على اأن هذا الدور املهم اإمنا 
با�شتمرار من خالل  تطويره  يتم 
والتدريب  التعليم  ف��ر���س  ت��وف��ري 
وامل�����وارد  امل���ع���ارف  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
اإطار  يف  وذل��ك  املالئمة  التثقيفية 
امل�شتمر  التعلم  اإىل  الطالب  يدفع 
اجلديدة  االأف����ك����ار  ع���ن  وال��ب��ح��ث 
من  الع�شر  يتيحه  مم��ا  واالإف�����ادة 
ت��ن��وع ك��ب��ري يف االأف���ك���ار واخل���ربات 
االأجيال  تكون  بحيث  والت�شورات 
على  ق��������ادرة   ، دائ�����م�����اً  اجل�����دي�����دة 
بالتهمي�س  �شعور  اأي  الق�شاء على 
اأو ال��رتاخ��ي ب��ل على  اأو االإح��ب��اط 
ع��ك�����س ذل�����ك ي�����ش��ع��ون ب���ك���ل جهد 
واإىل   ، ع��م��ل اخل���ري  اإىل   ، وط��اق��ة 
لهم من  م��ا وهبه اهلل  ك��ل  حتقيق 
احلديث  واإن  واإم���ك���ان���ات  ط���اق���ات 
عن دور الن�سء وال�شباب يف تعزيز 
ثقافة الت�شامح والتعاي�س اإمنا هو 
يف واق��ع االأم��ر حديث عن دورهم 
االقت�شادي  امل�شتقبل  ت�شكيل  يف 
والعامل  ال��دول��ة  يف  واالج��ت��م��اع��ي 
وعن تنمية قدراتهم على التفاعل 
بقدرة  امل�شتقبل  ه��ذا  حتديات  مع 
اإىل  دائما  ي�شعون  واإت��ق��ان  وك��ف��اءة 
والناجحة  املمتدة  العالقات  بناء 
مع زمالئهم يف الداخل واخلارج ، 
االإ�شهام  على  با�شتمرار  حري�شون 
يف ت��ط��وي��ر اإجن�������ازات ال���ع���امل من 

حولهم.
ويف بداية كلمته عرب معايل ح�شني 
احلمادي عن �شعادته بامل�شاركة يف 
احلدث  "هذا  "اإ�شراقات  مهرجان 
ونهج  القيادة،  روؤي��ة  يج�شد  ال��ذي 
الدولة يف تعزيز القيم االإن�شانية، 
لتكون  ال��ت�����ش��ام��ح  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
اأ�شلوب حياة يف االإم��ارات والعامل، 
نهيان  ال�شيخ  معايل  جهود  مثمنا 
بن مبارك ودعمه الكبري للتعليم، 
والقيم  امل����ع����رف����ة،  ب�������ذور  ون�������ش���ر 
متا�شك  يف  ت�شهم  التي  االإن�شانية 

ن�شيج املجتمع.
"اإ�شراقات"  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����ش���ح 
اأجيال  يناق�س دور التعليم يف بناء 
اإن�شانية متم�شكة بالقيم واالأخالق 
التطرف  ت��ن��ب��ذ  ال���ت���ي  ال��ف��ا���ش��ل��ة، 
اإىل  وتدعو  والكراهية،  والتع�شب 
مع  واحل���وار  والتعاي�س  الت�شامح 
ال��ت��ع��اون بني  اأن  االآخ������ر، م���وؤك���دا 
املوؤ�ش�شة الرتبوية ووزارة الت�شامح 
انبثق  ما  وهو  املقايي�س،  بكل  رائد 
املدار�س  ب��ني  التاآخي  م��ب��ادرة  عنه 
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ش����ة، ك���روؤي���ة 
االإن�����ش��ان��ي��ة ت��ع��زز ال��ت�����ش��ام��ح لدى 
تاأ�ش�س  وط��ن  يف  امل�شتقبل،  اج��ي��ال 
�شرورة  ا���ش��ت�����ش��ع��ار  ع��ل��ى  احت������اده 
على  الوطن  لبنات  وت�شيد  البناء 

وتقبل  وحت���ف���ي���زه���م،  ط���اق���ات���ه���م 
حالتهم، الأن ذلك بال �شك �شيرثي 

املجتمعات وال�شعوب".
وان����ط����ل����ق امل�����ه�����رج�����ان ب���ربن���ام���ج 
وي�شتهدف  الت�شامح"  "فر�شان 
الربنامج طالب اجلامعات لتعزيز 
وقبول  والتعاي�س  الت�شامح  ثقافة 
قدراتهم  وت��ف��ع��ي��ل  ل��دي��ه��م  االآخ����ر 
ليكونوا �شفراء للت�شامح يف بيئتهم 
تفاعلية  ور�شة  خ��الل  من  املحلية 
يتعرفون فيها على املفاتيح ال�شتة 
وي�شتمر  املت�شاحمة،  لل�شخ�شية 

الربنامج على مدى يومني.
التعاطف،"  ل��ب��ن��اء  "اليوجا  ث���م 
بريا�شة  ت���ت���ع���ل���ق  ج���ل�������ش���ة  وه������ي 
تتبع  وال����ت����ي  ال�������ش���ه���رية  ال���ي���وج���ا 
والو�شعيات  ال��ت��ن��ف�����س  ط���ري���ق���ة 
واجل�شم  العقل  لربط  االأ�شا�شية 
والعافية  ال��ق��وة  وت�شتح�شر  معا. 
العافية  حتفز  انها  كما  لالإن�شان 
ل������دى الآخ������ري������ن، ب���ال���ت���ع���ازن مع 
"بودي تري" كما تخ�ش�س  مركز 
يوفر" لالقت�شاد  "�شلطان  جل�شة 
داف���ن���ي م��ري���ش��ر تتعلق  وت��ق��دم��ه��ا 
وتبداأ  امل��ال��ي��ة،  للمعرفة  مبقدمة 
االأطفال  ي�شاعد  بعر�س  اجلل�شة 
االحتياجات  بني  الفرق  فهم  على 
مناق�شة  �شيتم  بعدها  وال��رغ��ب��ات. 
واالإنفاق  واالدخ���ار  الك�شب  اأهمية 
تعزيز  مي���ك���ن  وال����ت����ربع.وك����ي����ف 
الت�شامح عندما يتم تطوير الفهم 
يف  االآخ��ري��ن،  احتياجات  ومعاجلة 

�شن مبكرة.
ثم جل�شة "احلياة ملونة" وتقدمها 
نريوز  امل�شرية  والفنانة  الكاتبة 
بطريقة  ق�����ش��ة  وه����ي  ال��ط��ن��ب��ويل 
ب��راي��ل الأ���ش��ح��اب الهمم وه��م فئة 
مهمة باملجتمع، ومن املهم اأن تعلم 
للمكفوفني  انتباهاً  اأكرث  تكون  اأن 
هائلة  ب����ق����درات  ال���ذي���ن مي��ت��ع��ون 

ل��ن��ج��اح خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة يف وطن 
يع�شق التحدي واالإجناز.

ومن جانبها قالت الدكتورة روبي 
واأكادميية  ك��ات��ب��ة  ك���ردي  باخ�شي 
ب���ارزة احل���ازة على ج��وائ��ز عديدة 
املجال  يف  املتخ�ش�شة  الأب��ح��اث��ه��ا 
اأحت��دث يف  اأن  ال��رتب��وي، ي�شرفني 
ح���ول مو�شوع  اإ����ش���راق���ات  اف��ت��ت��اح 
حيوي للغاية ، وهو كيفية تدري�س 
القيم االإن�شانية يف ع�شر ال�شورة، 
احلفاظ  اإىل  بحاجة  اأن��ن��ا  م��وؤك��دة 
وتعزيز  ال��ب�����ش��ري  االت�����ش��ال  ع��ل��ى 
اأهمية  تاأتي  وهنا  اال�شيلة  قيمنا 
لكي  العاطفي  ال��ذك��اء  دور  تفعيل 
بع�شنا  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن  نتمكن 
البع�س، حيث نرى كل من حولنا 
يحمل جهاًزا ذكًيا واحًدا على االأقل 
، اأو جهاًزا لوحًيا اأو �شاعة ذكية، واأود 
االإفراط  اإىل خطورة  اأن��وه  ان  هنا 
التكنولوجيا،  ه���ذه  ا���ش��ت��ع��م��ال  يف 
وتعليمهم  اأطفالنا  حماية  وعلينا 
ال��������ذي يعد  ال���ع���اط���ف���ي  ال�����ذك�����اء 
���ش��رورة يف ال��ع��امل ال��رق��م��ي الذي 
اأطفالنا  م���ا مي��ك��ن  وه���و  ن��ع��ي�����ش��ه، 
للتكونوجليا  اجليد  اال�شتمار  من 
واال���ش��ت��ف��ادة م��ن ق��درات��ه��ا يف دعم 

قيمه ومعارفه.
وب����دوره����ا ق����ال ال���دك���ت���ورة متبل 
بجامعة  ال��ربف�����ش��ورة  ج���ران���دي���ن 
والي������ة ك������ول������ورادو، يف ك��ل��م��ت��ه��ا " 
العمل  اإىل  ح��اج��ة  يف  جميعا  ان��ن��ا 
اإن�شاء عامل مرن  اأكرب على  ب�شكل 
فلنعمل   ، وت���ق���دم���ي  وم��ت�����ش��ام��ح 
نتمكن  ح��ت��ى  م��ًع��ا  ون�����ش��ري  جميًعا 
للجميع  اإي��ج��اب��ي��ة  ح��ي��اة  م��ن خلق 
يف جميع اأنحاء العامل ، كل منا يف 
اأر�شد  هنا  واأن���ا  تخ�ش�شه،  جم��ال 
ب�����ش��ف��ة خا�شة،  ال��ت��وح��د  م��ر���ش��ى 
واأ�شحاب الهمم ب�شكل عام واأهمية 
التعامل االإيجابي معهم وا�شتثمار 

وح�شا�شية مفر�شة.
ب  امل����ه����رج����ان  رواد  ي���ل���ت���ق���ى  ث�����م 
ق�شة  وتتناول  حكايات"  "جمل�س 
الكاتبة  وت��ق��دم��ه��ا  ج��دت��ي  ���ش��ج��رة 
الق�شة  ت�����ش��ل��ي��ط   ، دي���ب���ي  ���ش��ب��اح 
ال�شوء  وج������ذاب  ���ش��ه��ل  ب��اأ���ش��ل��وب 
ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ط��ف��ل يف االم����ارات 
واأهمية قانون "ودمية" يف حماية 
االأطفال وم�شاعدتهم على حتقيق 
احالمهم من خالل �شرد مده�س 

وحمبب جدا لالأطفال.
"الفار�س  ب���رن���ام���ج  ي��ن��ط��ل��ق  ث����م 
ي�شتهدف  ال����������ذي  ال�شغري" 
ال���ربن���ام���ج ط�����الب امل�����دار������س من 
يتعرفون  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ور���ش��ة  خ���الل 
فيها على املفاتيح ال�شتة لل�شخ�شية 

املت�شاحمة.
كما �شينطلق برنامج "تعلم القبول 
من خالل التجربة" حيث ت�شارك 
الكاتبة فاطمة �شرف الدين كتابها 
االأكرث مبيعاً "ميال وغادي وروان 
تنمية  وتناق�س  امل�شاركني،  مع   "
الت�شامح  خ���الل  م��ن  ال�شخ�شية 
وال���ق���ب���ول واالن���ف���ت���اح ع��ل��ى طرق 

التفكري االأخرى.
ايل  االأر����������س  "من  ج��ل�����ش��ة  اأم�������ا 
على  امل�شاركون  �شيتعرف  املريخ" 
املبادئ العلمية املطبقة يف �شناعة 
�شي�شاركون  والطريان.  ال�شواريخ 
النماذج  ه����ذه  وت�����ش��ي��ري  ���ش��ن��ع  يف 

خالل اجلل�شة.
مع  امل����ه����رج����ان  رواد  ي��ل��ت��ق��ى  ث����م 
االإبداعية  الق�ش�س  "ا�شتك�شاف 
جل�شة  وه������ي  االختالف"  ع�����ن 
الذين  واالأم��ه��ات  االآب���اء  ت�شتهدف 
 5-3 ال�شفوف  يف  اأط��ف��ال  لديهم 
ت�شاعد  اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف  اكت�شف   ،
امل�شاعر،  تو�شيل  يف  التكنولوجيا 
التعلم  اخ���������ش����ائ����ي  وي����ق����دم����ه����ا 
مايكل   Apple م��ن  االح����رتايف 

واحلوار والتعاي�س  بالت�شامح  متم�شكة  اإن�شانية  اأجيال  بناء  يف  التعليم  دور  يناق�س  :اإ�شراقات  احلمادي  • ح�شني 
الإن�شانية والأخوة  الت�شامح  قيم  دعم  يف  عاملي  منوذج  الإمارات  • امل�شاركون: 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية للحفاظ 
على املظهر العام يف م�شفح من خملفات البناء

•• اأبوظبي - الفجر:

اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، ممثلة يف مركز بلدية م�شفح، حملة توعوية جمتمعية عن ُبعد  نفذت بلدية مدينة 
للحفاظ على املظهر العام يف املناطق الواقعة �شمن النطاق اجلغرايف للمركز من خملفات البناء و�شرورة وجود احتياطات االأمن 
وهدفت  مب�شفح.  ال�شناعية  املناطق  يف  وامل��الك  امل�شتثمرين  ا�شتهدفت  البناء،  اأعمال  اأثناء  املجاورة  واملباين  للمارة  وال�شالمة 
احلملة اإىل احلفاظ على املظهر العام والبيئة ال�شحية النظيفة التي تتمتع بها اأبوظبي، وتعزيز التوا�شل املجتمعي بني البلدية 
وكافة �شرائح املجتمع، وتقدمي خدمات توعوية متنوعة، وكذلك احلفاظ على البيئة وال�شحة وال�شالمة العامة، وتوعية اجلمهور 
ب�شرورة واأهمية االلتزام بالقوانني املعمول بها يف اإمارة اأبوظبي للمحافظة على املظهر العام. وعمل مركز بلدية م�شفح �شمن 
التوا�شل االجتماعي وعن طريق تطبيق  البلدية على مواقع  التوعوية عرب ح�شابات  املن�شورات  العديد من  ن�شر  احلملة على 
"فريجنا"، واإر�شال مئات الر�شائل الن�شية الق�شرية اإىل الفئات امل�شتهدفة من احلملة، للتوعية باأهمية و�شرورة اإلقاء خملفات 

البناء يف االأماكن املخ�ش�شة حفاظاً على �شالمة اأفراد املجتمع من اأي خطر، وكذلك احلفاظ على البيئة من التلوث.

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4674/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

 ، ل�شنة 2020 جتاري جزئي  الدعوى رقم 3287  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1438115.18( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد
عنوانه:االمارات - امارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة - �شارع كورني�س البحرية - مبنى برج 

البحرية - وميثله:عائ�شة حممد عمر حممد البناي
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ب�شري مبارك مطر البدور - �شفته : منفذ �شده

املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  االإع��الن : قد  مو�شوع 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1438115.18( وق��دره  به  املنفذ 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
الحتادية للموارد الب�شرية تقدم 700 ا�شت�شارة قانونية خالل الن�شف الأول من 2021

•• دبي - وام:

للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  ق��دم��ت 
الن�شف  خالل  احلكومية  الب�شرية 
 710 اجل������اري  ال���ع���ام  م���ن  االأول 
ا����ش���ت�������ش���ارات ق���ان���ون���ي���ة ل�����ل�����وزارات 
وموظفيها،  االحت���ادي���ة  واجل���ه���ات 
واجل�������ه�������ات امل����ح����ل����ي����ة واخل����ا�����ش����ة 
واجل������م������ه������ور، ح��������ول ����ش���ي���ا����ش���ات 
وت�شريعات واأنظمة املوارد الب�شرية 
احلكومة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ط��ب��ق��ة 

االحتادية.
اإدارة  مدير  عميم  بو  حمد  واأو�شح 
القانونية  وال�������ش���وؤون  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

العام 2010 وحتى منت�شف العام 
األفاً   13 م��ن  اأك���رث  م��ع   2021
و200 ا�شت�شارة وا�شتف�شار قانوين، 
احلكومية  اجل����ه����ات  م����ن  واردة 
واخل����ا�����ش����ة واجل�����م�����ه�����ور، وال���ت���ي 
اأنظمة  ح���ول  جم��م��ل��ه��ا  يف  ت���رك���زت 
يف  املعتمدة  الب�شرية  امل���وارد  واأدل���ة 
احل��ك��وم��ة االحت����ادي����ة، وال���ع���الوات 
والبدالت، واالإجازات، وبدل ال�شكن 

والعقود والرتقيات.
الهيئة  اأن  ع��م��ي��م  ب���و  ح��م��د  وذك�����ر 
خ�ش�شت 9 قنوات ر�شمية ال�شتقبال 
جلمهور  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اال���ش��ت�����ش��ارات 
اإ�شعاد  /ن��ظ��ام  وم��ن��ه��ا:  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

اال�شت�شارات  ف��ري��ق  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة،  يف 
خالل  تلقى  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف 
من  ق��ان��ون��ي��ة  ا���ش��ت�����ش��ارات   710
خم����ت����ل����ف ال�����������������وزارات واجل�����ه�����ات 
احلكومات  وموؤ�ش�شات  االحت��ادي��ة، 
املحلية، وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س، 
اأن  اإىل  الف��ت��اً  املتعاملني،  وجمهور 
الوزارات  ال��واردة من  اال�شتف�شارات 
قرابة  �شكلت  االحت��ادي��ة  واجل��ه��ات 
اال�شتف�شارات  اإجمايل  من   86%

القانونية الواردة اإىل الهيئة.
اال�����ش����ت���������ش����ارات  ف����ري����ق  اأن  وب�������ني 
يف  ت�شكيله  منذ  تعامل  القانونية 

امل��ت��ع��ام��ل��ني، وامل���وق���ع االإل���ك���رتوين 
www.fahr.gov./ للهيئة 

لفريق  االإلكرتوين  والربيد   ،/ae
Legal@ القانونية  اال�شت�شارات 
والتطبيق   ،fahr.gov.ae
 ،FAHR ل����ل����ه����ي����ئ����ة  ال�������ذك�������ي 
وملتقيات املوارد الب�شرية، وامل�شاعد 
الهيئة  مل���ت���ع���ام���ل���ي  االف�����رتا������ش�����ي 
املوحد  االت�شال  وم��رك��ز  "حمد"، 
وباالإ�شافة   ،600525524
عرب  املختلفة  الهيئة  ح�شابات  اإىل 

مواقع التوا�شل املجتمعي .
ال�شيا�شات  اإدارة  م��دي��ر  واأو�����ش����ح 
اأن  الهيئة  يف  القانونية  وال�����ش��وؤون 

القانونية  اال�شت�شارات  من   89%
العام  خ���الل  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل  ال������واردة 
2021 كانت من خالل نظام اإ�شعاد 
املتعاملني، الذي د�شنته يف اأغ�شط�س 
من�شة  وي��ع��د   ،2019 ال���ع���ام  م���ن 
ذك��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ت��ي��ح م��ن خاللها 
ال��ه��ي��ئ��ة اأب�����رز خ��دم��ات��ه��ا ل���ل���وزارات 
وموؤ�ش�شات  االحت���ادي���ة،  واجل���ه���ات 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س واجل��م��ه��ور، كما 
يعد بوابة اإلكرتونية تفاعلية تقدم 
الالزم  ال��دع��م  الهيئة  خاللها  م��ن 
ل�����ل�����وزارات واجل����ه����ات االحت����ادي����ة، 
كل  و���ش��ي��ان��ة  بت�شغيل  يتعلق  فيما 
اأنظمة املوارد الب�شرية االإلكرتونية 

اإدارة  ن��ظ��ام  مظلة  حت��ت  املن�شوية 
م���ع���ل���وم���ات امل���������وارد ال���ب�������ش���ري���ة يف 

احلكومة االحتادية "بياناتي".
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية - وام: 

ت��ويل �شاحب  على  م��رت  ع��ام��اً   47
ال�������ش���م���و ال�������ش���ي���خ ح���م���د ب����ن حممد 
االأعلى حاكم  املجل�س  ال�شرقي ع�شو 
اإمارة  يف  احل��ك��م  مقاليد   ، ال��ف��ج��رية 
���ش��م��وه خ���الل هذه  ال��ف��ج��رية، �شطر 
اقت�شادية  اإجن��ازات  الظافرة  امل�شرية 
وثقافية  و����ش���ي���اح���ي���ة  واج���ت���م���اع���ي���ة 
وري��ا���ش��ي��ة وت��ن��م��وي��ة ك���ب���رية، عززت 
 ، اال�شرتاتيجية  االإم����ارة  مكانة  م��ن 
حتتية  بنية  على  ت��ق��وم  روؤي���ة  �شمن 
تناف�شية  تدعم  ومتكاملة  م�شتدامة 
الدولة، من خالل تنظيم وتخطيط 
التحتية وفق  البنية  وت�شيد م�شاريع 
العاملية.  واملوا�شفات  املعايري  اأف�شل 
وقدم �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية 
قيادة  ويف  االإدارة  يف  ن��وع��ي��ة  جت��رب��ة 
ال�شاملة  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دف��ة 
�شياحية  ق���ب���ل���ة  ال���ف���ج���رية  وب����ات����ت 
املنطقة،  يف  الف���ت���ة  وا����ش���ت���ث���م���اري���ة 
ج�����ذب خ�شبة  م��ن��ط��ق��ة  م����ا ج��ع��ل��ه��ا 
امل�شاريع احليوية يف خمتلف  الإقامة 
لال�شتثمارات  وق��ب��ل��ة  ال���ق���ط���اع���ات 
الدولية املتنوعة. وال�شك اأن العن�شر 
الب�شري كان االأ�شا�س يف ا�شرتاتيجية 
�شاحب ال�شمو حاكم الفجرية، فكان 
التعليم والتدريب والتاأهيل واالإعداد 
اأدوات  ل��ل��م��اأث��ور وال�����رتاث،  ال��ع��ودة  و 
امل�شتقبل،  ب���واب���ة  ع��ب��ور  يف  رئ��ي�����ش��ي��ة 
واإيفاد الطالب للدرا�شة يف اخلارج يف 
اأرقى اجلامعات العاملية ، مع احلفاظ 
على الرتاث االإماراتي االأ�شيل، حيث 
اأخذ منه ما يفيد وقتنا احلا�شر وما 
يف  الر�شيدة  القيادة  توجهات  يخدم 
ال���دول���ة، وت��ر���ش��ي��خ روؤي����ة امل��غ��ف��ور له 
 " نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 

" ال���ذي وه��ب نف�شه  طيب اهلل ث���راه 
مواطنيه  وخ����دم����ة  وط����ن����ه  ل���ب���ن���اء 
يف  وتطلعاتهم  طموحاتهم  وحتقيق 
احلياة الكرمية الرغدة واأعطى بكل 
�شخاء من اأجل عزة االإمارات واإ�شعاد 
الفجرية  اإم���ارة  و�شعت  لقد  �شعبها. 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ف�����ش��ل 
ال�شرقي  حم��م��د  ب���ن  ح��م��د  ال�����ش��ي��خ 
ال�شاملة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 
وا�شرتاتيجيات  روؤى  يتوافق مع  مبا 
دول����ة االإم�������ارات ، وح��ظ��ي��ت االإم�����ارة 
وكبرية،  الف���ت���ة  ت��ن��م��وي��ة  ب���ط���ف���رات 
خ�������الل ال���������ش����ن����وات امل����ا�����ش����ي����ة عرب 
النوعية  االإجن�������ازات  م���ن  جم��م��وع��ة 
ال���ت���ي ت��ت��ك��ام��ل م���ع االزده��������ار ال���ذي 
ت�شهده االإمارة، كما �شهدت الفجرية 
على  قفزات تطويرية هامة وخا�شة 
ال�شعيد االقت�شادي مع اإقامة ميناء 
الفجرية البحري وتو�شعاته املتعددة 
واإقامة مطار الفجرية اجلوي الذي 
اأنحاء العامل  يربط الفجرية مع كل 
ترتيب حركة  واإع��ادة  الب�شائع  لنقل 
اأف�شل  وال��ت�����ش��دي��ر ع��رب  اال���ش��ت��رياد 

.. كما  ال���دول���ي���ة  وال�����ش��ب��ل  امل���ع���اي���ري 
متكنت االإم��ارة من اإجناز حزمة من 
واخلدمية،  اال�شرتاتيجية  امل�شاريع 
العمرانية،  معاملها  من  كثرياً  غريت 
االقت�شادية،  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات���ه���ا 
ال����ع����دي����د من  ج�������ذب  وجن�����ح�����ت يف 
املجاالت، وه��ذا ما  ال�شركات يف كافة 
انعك�س اإيجاباً على م�شتوى م�شريتها 
وانتعا�شها  وط��ف��رت��ه��ا  ال��ن��ه�����ش��وي��ة 
التحتية  البنى  اأن  االقت�شادي، حيث 
املوجودة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
والقائمة يف االإمارة حولها اليوم اإىل 
اأن  وخ��ا���ش��ة  ع��امل��ي��ة،  مالحية  مدينة 
ميناءها ي�شتقبل اآالف ال�شفن �شنويا 
يقدم  ال��ت��ي  ال�����ش��ف��ن  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
وتوفري  اللوج�شتية  اخل��دم��ات  ل��ه��ا 
خدمات التموين وال�شيانة والتزويد 

لهذه ال�شفن بالوقود.
بف�شل  ال���ف���ج���رية  اإم��������ارة  وت��ن�����ش��ط 
���ش��م��وه يف جم���ال تقدمي  ت��وج��ي��ه��ات 
ل�شناعة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  اخل����دم����ات 
فاأ�شبحت  والعاملية،  املحلية  النفط 
وتداول  وتخزين  لنقل  عامليا  مركزا 

وم�شتقاته  النفط  وت�شدير  وتزويد 
ومتكنت االإم���ارة م��ن اح��ت��الل موقع 
العاملية،  اخل��ارط��ة  على  ج��دا  متقدم 
اقت�شادية  م��ك��ان��ة  الم��ت��الك��ه��ا  ن��ظ��راً 
"عاملي" يف  ميناء  اأك��رب  كثاين  ب���ارزة 
تزويد ال�شفن بالوقود بعد �شنغافورة 
النفط  ل��ت��خ��زي��ن  ال���ث���ال���ث  وامل����رك����ز 
كما  العامل،  يف  البرتولية  وامل�شتقات 
اأول ر�شيف لناقالت  االإم��ارة  متتلك 
االإم����������ارات  ال���ع���م���الق���ة يف  ال���ن���ف���ط 
واالأعمق عامليا مما و�شع ا�شم االإمارة 
ودولة االإم��ارات على خارطة الطاقة 
النفط  وجت��ارة  والدولية  االإقليمية 

العاملية .
كما وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 
املجل�س  ع�شو  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د  ب��ن 
االأعلى حاكم الفجرية بتنفيذ جميع 
الفجرية،  الإم����ارة  الداخلية  ال��ط��رق 
وفق اأرقى معايري اجلودة املعتمدة يف 
تنفيذ البنى التحتية ملختلف مناطق 
اإم�����ارة ال��ف��ج��رية، وذل����ك وف���ق روؤي���ة 
واأجندتها  للدولة  الر�شيدة  القيادة 
"روؤية  يف  وا�شرتاتيجياتها  الوطنية، 

االإمارات 2021" واخلطة ال�شمولية 
هذه  ر�شمت  والتي   2040 ل��الإم��ارة 
الثقافية  احل�شارية  املالمح  اخلطة 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة ل����الإم����ارة وح�����ددت اأوج����ه 
وذلك  وم�����ش��ادره  االقت�شادي  النمو 
من خالل تنفيذ حزمة من امل�شاريع 
االقت�شادية  االأب���ع���اد  ذات  احل��ي��وي��ة 
طويلة االأجل. وركزت خطة الفجرية 
2040 على تعزيز قطاعات االإ�شكان 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  وم���راف���ق  وال��ن��ق��ل 
بالعمل  الفجرية  بلدية  ب���داأت  حيث 
مليار   1.5 ب��ت��ك��ل��ف��ة  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى 
وبناء  ال��ط��رق،  حت�شني  ت�شمل  دره��م 
واملجمعات  واملوانئ،  املائية  احلواجز 
الرعاية  م��راف��ق  وتو�شيع  ال�شكنية، 
نحو  اال���ش��ت��ث��م��ار  وت��وج��ي��ه  ال�شحية 
وت��ط��وي��ر اخلدمات  ال���ط���رق  اإن�����ش��اء 
الطويل،  امل������دى  ع���ل���ى  احل�������ش���ري���ة 
والتي تت�شمن تو�شيع م�شاحة مطار 
الفجرية واملدرج ونقل مبنى حمطة 
ال�شحن وغريها من املباين، يف حني 
ال��ف��ج��رية مبحطات  م��ي��ن��اء  ���ش��ي��زود 
ال��ن��ف��ط، وحاويات  ل��ن��اق��الت  ج��دي��دة 

وحت���������ش����ني اخل�������دم�������ات ال���ب���ح���ري���ة 
االأخرى.

وت�������ش���م���ل اخل����ط����ة اأي�������ش���ا زي��������ادة يف 
ال����وح����دات  و   ، امل��ك��ت��ب��ي��ة  امل�������ش���اح���ات 
وتعول  الفندقية  وال��غ��رف  ال�شكنية 
يف  ال�شياحي  قطاعها  على  الفجرية 
خالل  اال�شتثمارات  من  املزيد  جذب 
ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ن��ظ��را مل���ا ت��ت��م��ي��ز به 
�شاحلية خالبة  م��واق��ع  م��ن  االإم����ارة 
وم���واق���ع ت��اري��خ��ي��ة وح�����ش��اري��ة يقل 
وتتوا�شل  ه���ذا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  مثيلها 
القطاع  مل����راف����ق  ال����ب����ن����اء  ع���م���ل���ي���ات 
الفنادق  املزيد من  وافتتاح  ال�شياحي 
ذات ال��ت�����ش��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي م���ن ف��ئ��ة 5 
جنوم وفئة 4 جنوم، لت�شبح الفجرية 
اأقرب من اأي وقت م�شى من حتقيق 
ق���ف���زة ع��م��ران��ي��ة ن��وع��ي��ة وذل�����ك من 
امل�شاريع  م���ن  ال��ك��ب��ري  ال���ع���دد  خ���الل 
ت�شهدها  التي  وال�شياحية  التجارية 

خالل الفرتة احلالية واملقبلة.
بظروف  ال���ف���ج���رية  اإم�������ارة  وت��ت��م��ت��ع 
تن�شط  ح���ي���ث  واع�������دة  ا����ش���ت���ث���م���اري���ة 
والك�شارات  وامل��ق��ال��ع  امل��ح��اج��ر  فيها 

اال�شمنت  وم�������ش���ان���ع   ، ال���ع���م���الق���ة 
ال�شناعات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ط��اب��وق 
املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  العالقة  ذات 
بالقطاع العقاري لدى الدولة والذي 
يعترب من اأن�شط القطاعات العقارية 
على  انعك�س  ما  وال��ع��امل،  املنطقة  يف 
اال�شتثمارات يف  ج��دوى  وارتفاع  منو 
العقاري  للقطاع  امل�شاندة  القطاعات 
ن��ظ��را مل��ا ي��ت��واف��ر ل���دى االإم������ارة من 
ث�����روات ط��ب��ي��ع��ي��ة وم�����واد خ���ام ق���ادرة 
على تلبية الطلب يف كافة الظروف. 
ال�شمو  ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب  وب��ف�����ش��ل 
اأهمية هيئة  ب���رزت  ال��ف��ج��رية،  ح��اك��م 
بالفجرية من خالل  احل��رة  املنطقة 
واملحفزة  اخل�شبة  البيئة  ت��وف��ريه��ا 
لال�شتثمار ولكل اجلن�شيات، وتقدمي 
الذي  ال��ت��ط��ور  م��ع  تتما�شى  خ��دم��ات 
العربية  االإم����������ارات  دول������ة  ت�����ش��ه��ده 
املتحدة بهدف تعزيز م�شرية التنمية 
االإم������ارة  دور  وت���ع���زي���ز  امل�������ش���ت���دام���ة، 
وم��وق��ع��ه��ا يف اال���ش��ط��الع ب���دور بارز 
جديدة  ا���ش��ت��ث��م��ارات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف 
ونوعية. كما يربز دور املنطقة احلرة 

يف دعم الناجت املحلي الإمارة الفجرية 
االأجنبية  اال����ش���ت���ث���م���ارات  ج��ذب��ه��ا  و 
مناخاً  للم�شتثمرين  وتوفري  املهمة 
املوقع  اأن  ك��م��ا  ج����اذب����اً،  ا���ش��ت��ث��م��اري��اً 
وقربها  احل���رة  للمنطقة  اجل��غ��رايف 
ومطار  البحري  الفجرية  ميناء  من 
م�شافة  ق��ي��م��ة  اأع���ط���اه���ا  ال���ف���ج���رية 
اال�شتثمارات  ج���ذب  ع��ل��ى  و���ش��اع��ده��ا 
�شهولة  نتيجة  املختلفة،  االأج��ن��ب��ي��ة 
الو�شول اإىل طرق ال�شحن الرئي�شية 
توفري  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  ال������ع������امل،  يف 
للم�شتثمرين  املب�شطة  االإج������راءات 
مثالياً  م��ك��ان��ا  ال��ف��ج��رية  ج��ع��ل  مم���ا 

ملمار�شة االأعمال التجارية.
واع�����ت�����ربت ال����ف����ج����رية واح���������دة من 
بف�شل  العامل  يف  الثقافية  العوا�شم 
اإقامة اللقاءات الثقافية واالإعالمية 
ت�شوير  م���ك���ان  وك���ون���ه���ا  ال���وا����ش���ع���ة 
التلفزيوينة  امل�شاريع  ملختلف  ج��اذب 
حركة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
كمهرجان   ، ال���ك���ب���رية  امل���ه���رج���ان���ات 
ال��ف��ج��رية ال�����دويل ل��ل��ف��ن��ون ، ال���ذي 
االأدب  رج���ال  م��ن  الكثري  ي�شت�شيف 
وال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن ع��ل��ى م����دار العام 
ال�����ش��م��و حاكم  . وي��ح��ر���س ���ش��اح��ب 
الفجرية على حت�شني حياة املواطنني 
واملقيمني على حد �شواء ، من خالل 
تنفيذ املبادرات يف القطاعات الداعمة 
التعداد  خ���دم���ة  ع��ل��ى  ت���رك���ز  وال���ت���ي 
ال�شكاين املتزايد وتلبية االحتياجات 
امل�شتقبل،  املتزايدة ل�شكان االإمارة يف 
ع�������الوة ع���ل���ى ح����ر�����س ����ش���م���وه على 
والبناء، مبا  التميز  موا�شلة م�شرية 
يدعم �شيا�شة التنويع االقت�شادي يف 
امل�شتدام  النمو  الفجرية ودفع عجلة 
باالإمارة نحو االأمام واالرتقاء باملكانة 

التناف�شية لدولة االإمارات. 

•• الفجرية -وام:

ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
املجل�س االأعلى حاكم الفجرية اأهمية التزام اجلهات احلكومية 
ب��ت��ق��دمي اخل���دم���ات ال��ت��ي حت��ق��ق ���ش��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني وتوفري 
موظفي  حتلي  خ��الل  م��ن  لهم  املتميزة  احلكومية  اخل��دم��ات 
 .. تعاملهم مع اجلمهور  الرفيعة وح�شن  باالأخالق  احلكومة 
االإمارات  دول��ة  حققتها  التي  االإجن���ازات  قيمة  اأن  اإىل  م�شريا 
تكمن يف املحافظة عليها وجعلها حمطة انطالق نحو اإجنازات 
ا�شتقبال �شموه يف ق�شر الرميلة فريق  اأه��م. جاء ذلك خالل 
مبنا�شبة  الفجرية  اإم���ارة  يف  الرتخي�س  و  امل���رور  مركز  عمل 
مراكز  ت�شنيف  نتائج  وف��ق  جن��وم  �شت  ت�شنيف  على  ح�شوله 
اخلدمة احلكومية. وا�شتمع �شموه من اللواء حممد اأحمد بن 
غامن الكعبي القائد العام ل�شرطة الفجرية اإىل �شرح مف�شل 

عن اآلية العمل يف املركز ونوعية اخلدمات املقدمة للمتعاملني 
اآلية التقييم للمراكز ال�شرطية وفق  اإىل االطالع عن  اإ�شافة 

املحاور الرئي�شية.
و وجه �شموه مبوا�شلة تطوير اأ�شاليب العمل وتدريب الكوادر 
التحديث  عملية  ي��واك��ب  مب��ا  ال���الزم���ة  االإم���ك���ان���ات  وت��وف��ري 
كافة  امل��ج��االت  يف  االإم���ارات  ت�شهدها  التي  امل�شتمرة  واالبتكار 
موظفي  لكل  و�شعيدة  اإيجابية  بيئات  ت��وف��ري  اأهمية  م��وؤك��دا 
ونوه  للمتعاملني  ال�����ش��ع��ادة  حتقيق  م��ن  ليتمكنوا  احل��ك��وم��ة 
بال�شرب  التحلي  امل�شوؤولني  واملوظفني  ال�شباط  على  اأن  اإىل 

واالخالق يف تعاملهم مع املراجعني اليوميني.
و �شكر �شموه فريق العمل على ما حققوه من متيز يف اخلدمات 
اأكرب  حتقيق  يف  جناحهم  على  هناأهم  و  امل��رك��ز  يقدمها  التي 
م�شتوى من ر�شا النا�س واإ�شعادهم الأنه ي�شكل جزءا رئي�شا من 

ثقافة العطاء التي تربى عليها اأبناء االإمارات.

و اأ�شاد �شموه بامل�شتوى الرفيع الذي تتمتع به �شرطة الفجرية 
قيادة و�شباطا واأف��رادا يف خمتلف املجاالت حتت مظلة وزارة 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ �شيف بن  الفريق �شمو  الداخلية بقيادة 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية .
بدوره تقدم اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام 
ال�شمو حاكم  اإىل �شاحب  بال�شكر والتقدير  ل�شرطة الفجرية 
كان  التي  املباركة  وتوجيهاته  الكبري  دعمه  مثمنا  الفجرية.. 
لها االأثر الطيب فيما بلغته �شرطة الفجرية من م�شتوى رفيع 
االأم��ن وخدمة  املتميزة للجمهور وحفظ  يف تقدمي اخلدمات 

النا�س و�شون حقوقهم.
الديوان  مدير  ال�شنحاين  �شعيد  حممد  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
مدير  الزحمي  �شامل  �شعادة  و  الفجرية  حكومة  يف  االأم���ريي 
يف  ال�شباط  و  ال��ق��ادة  كبار  و  الفجرية  عهد  ويل  �شمو  مكتب 

القيادة العامة ل�شرطة الفجرية.

حمد ال�شرقي ... 47 عاما م�شرية حافلة بالإجنازات والنه�شة العمرانية

حمد ال�شرقي ي�شتقبل فريق عمل املرور والرتخي�س ب�شرطة الفجرية حل�شولهم على ت�شنيف 6 جنوم

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1142/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�شابعة رقم 248

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )598.933( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام. 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور �شعيد - بناية نقطة االعمال - امليزانني - مكتب رقم 9 - 

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مكاين:3244594826 
 IBAN AE090500000000020106942 

املطلوب اإعالنه :  1- عبده احمد احمد عمران  -  �شفته : مدعي عليه 
وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : االإع����الن  م��و���ش��وع 
)598.933( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام - 
وح��ددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2021/9/27  ال�شاعة 09.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:309/2021/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�شوع الدعوى : املطالبة بحل وت�شفية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

املدعي:فري امبايل ثار هيكونيل فينودان - ب�شفته �شريك ومدير يف/ما�س انرتنا�شيونال ذ.م.م
عنوانه:االمارات العربية املتحدة - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع االعمال - بناية اأ�شبيكت - 

مكتب رقم 3202 - بجوار باي افينيو مول - رقم مكاين:2527587343
املطلوب اإعالنهم :  1- ما�س انرتنا�شيونال ذ.م.م 2- احمد عبداهلل حممد اهلي 3- ما�س انرتنا�شيونال ذ.م.م 

واال�شم التجاري/�شوبرماركت ما�س فرع من ما�س انرتنا�شيونال �س.ذ.م.م  -  �شفتهم : مدعي عليهم
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بحل وت�شفية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2021/9/21  ال�شاعة 09.30 �س يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:5088/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
وقدره  مبلغ  االم��ر  لطالب  ي���وؤدي  ب��اأن  �شده  املطلوب  مواجهة  يف  االداء  ام��ر  ا���ش��دار   : ال��دع��وى  مو�شوع 
�شنويا من   %12 بواقع  الفائدة  مع   - اماراتي  درهم  الف  مليون وخم�شمائة  ع�شرون  درهم   )20.500.000(
تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك احلا�شل يف 2020/4/30 وحتى ال�شداد التام حكما م�شموال بالنفاذ املعجل دون كفالة 

مع الزام املطلوب �شده بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
املدعي:فا�شل مطني علي خان

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي �شارع �شارع برج خليفة  - مبنى برامي تاور - 
�شقة الطابق العا�شر - وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي

املطلوب اإعالنه :  1- عمر فالح م�شعن الدليمى  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع االإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/31 - بالزام 
درهم  الف  درهم ع�شرون مليون وخم�شمائة  وق��دره )20.500.000(  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت طلب النفاذ املعجل .ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن حكم بالن�شر        
166/2021/20 جتاري كلي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليهما/ 1- بيور ويل �شوليو�شونز م.د.م.�س 2- مايكل دنتون بالكلي مدير تنفيذي بيور 

ويل �شوليو�شونز م.د.م.�س  - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : دافيد جوج كري�شتي

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2021/8/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
االوىل  عليها  املدعي  ال�شركة  مدير  من�شب  من  املدعي  عزل  باثبات  كري�شتي  جوج  ل�شالح/دافيد 
مع الزام املدعي عليهما باخطار ال�شلطة املخت�شة بانتهاء خدمة املدعي وحذف ا�شمه من الرخ�شة 
املحاماة.  حكما  اتعاب  بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل  املدعي عليهما  والزمت  التجارية 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شه االم الهند�شيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1079291 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شه االم الهند�شيه

MOTHER ENGNEERING

اإىل/ ور�شة االم الهند�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

MOTHER ENGINEERING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون كيدز �شتايل لالطفال 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2053812 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 في�شل ا�شماعيل عبدالعزيز حممد الزرعونى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 في�شل ا�شماعيل عبدالعزيز حممد الزرعونى من 100 % اإىل %0
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رنا ب�شا ره قاقي�س  %100

 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
امل��دة حيث  ال��دائ��رة غري م�شوؤولة عن اي حق او دع��وى بعد انق�شاء ه��ذه 

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
لتجميل  هرمو�شا  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شيدات  رخ�شة رقم:2013791 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شامل جا�شم احمد خمي�س احلو�شنى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مهناز خاتون مق�شود على %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل جا�شم احمد خمي�س احلو�شنى

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

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 

امل��دة حيث  ال��دائ��رة غري م�شوؤولة عن اي حق او دع��وى بعد انق�شاء ه��ذه 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN للرجال رخ�شة رقم:1137552 

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون حمطة حفيت للرجال

اإىل/ �شالون حمطة حفيت للرجال

  MAHATTAT HAFEET GENTS SALOON 

 فعلى ك��ل م��ن ل��ه ح��ق او اع��رتا���س على ه��ذا االع���الن م��راج��ع��ة دائرة 

التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

او دعوى بعد انق�شاء هذه  واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

تي اند برجر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1277295 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

واي �شناك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2634544 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

املتقدمون لال�شت�شارات االدارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1361669 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

لالزياء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1214704 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

چ اكليت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2670470 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

ال�شامية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3749174 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 م�شطفى ا�شماعيل حممد الربعي من 25% اىل %49 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ر�شاد حممد ال�شيد بدر

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

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

فرا�س لطب وتقومي اال�شنان ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1042751 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة احمد ح�شني حممد فكري الب�شتكي %51 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حمدان �شامل �شعيد بالعبد ال�شويدي

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

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

والنقليات العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1815233 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة احلاج حميد بخيت �شياح املن�شوري %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد علي عمر زيد الربيكي

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

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم فان�شي �شيف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4019713 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة حممد جميل ح�شن احل�شن املن�شوري %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف هالل علي حممد علي الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
اال�شم التجاري:اديتا للتجارة العامة ذ.م.م

عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي
CN 2774118 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/09/19 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105027990  
- تاريخ التعديل:2021/9/20

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

اال�شم التجاري:اي جي بي بروجيكت لال�شت�شارات االدارية ذ.م.م
بنت  ال�شيدة حمده  0.11 مبنى  �شرق  اأبوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

حممد بن
CN 2856415 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،  كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/09/14 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/20  - بالرقم:2105027302  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

اال�شم التجاري:جولدن �شتون لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق 9-0.2 مبنى حممد بن �شلطان 

بن �شرور
CN 3868900 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات   2
االدارية ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/09/19 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/9/20  - العدل بالرقم:2150018901  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
و�شيانة  لت�شليح  ال�ش�����ادة/�شتار  ب��ان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN احلاويات ذ.م.م  رخ�شة رقم:3791688 

تعديل ن�شب ال�شركاء 

 فوؤاد حممد حمد ج�شار اجلابرى من 40 % اإىل %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طارق حممود �شليم �شمور  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد الع�شرى �شعيد احمد الظاهرى

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

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 

امل��دة حيث  ال��دائ��رة غري م�شوؤولة عن اي حق او دع��وى بعد انق�شاء ه��ذه 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون ت�شاند للرجال

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:2869955 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمر اح�شان على %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 �شالح نا�شر ح�شني احلارثى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شالح نا�شر ح�شني احلارثى من 100 % اإىل %0

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

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 

امل��دة حيث  ال��دائ��رة غري م�شوؤولة عن اي حق او دع��وى بعد انق�شاء ه��ذه 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اير دينامك�س التجارية

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:2064388 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ريان بنت عبداهلل بن خما�س ال�شليمانيه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف وليد �شامل على العكربى احلمريى

تعديل ن�شاط 
 حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018

 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
امل��دة حيث  ال��دائ��رة غري م�شوؤولة عن اي حق او دع��وى بعد انق�شاء ه��ذه 

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوالنكي حلفر اآبار املياه ذ م م - فرع اأبو ظبي 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2469363 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جاجدي�س �شوالنكى �شايتان �شينغ �شوالنكى  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عبداهلل عبدالرحمن ال على  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شايتان �شينغ �شوالنكى بان�شى الل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل عبدالرحمن ال على
تعديل �شكل قانوين / من فرع اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوالنكي حلفر اآبار املياه ذ م م - فرع اأبو ظبي 1
SOLANKI WATER WELLS DRILLING L L C - BRANCH OF ABU DHABI  1 

اإىل/ �شن تك حفر اآبار املياه ذ.م.م
SUNTECH WATER WELLS DRILLING L.L.C L.L.C

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

التعليم  �����ش����وؤون  جل��ن��ة  ا���ش��ت��اأن��ف��ت 
والريا�شة  وال�������ش���ب���اب  وال���ث���ق���اف���ة 
الوطني  امل���ج���ل�������س  يف  واالإع������������الم 
االحت�����ادي خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا الذي 
عقدته اأم�س يف مقر االأمانة العامة 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  دب����ي  يف  ل��ل��م��ج��ل�����س 
رئي�س  ال���ي���م���اح���ي  حم���م���د  ن���ا����ش���ر 
�شيا�شة  م��و���ش��وع  مناق�شة  ال��ل��ج��ن��ة، 
بح�شور  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
وال�شباب  الثقافة  وزارة  ممثلني عن 
يف  االإع��الم��ي��ة  وامل��ك��ات��ب  واملوؤ�ش�شات 
الدولة، واإدارات االت�شال والعالقات 

العامة للمجال�س التنفيذية.
اللجنة  اأع�شاء  االجتماع  يف  ���ش��ارك 

بخي��ت  ع���ف�����������راء  م�����ن:  ك����ل  ����ش���ع���ادة 
لهذا  ال���ل���ج���ن���ة  م����ق����ررة  ال��ع��ل��ي��ل�����ي 
االجتماع، والدكتورة حواء ال�شحاك 
امل���ن�������ش���وري، و����ش���ذى ���ش��ع��ي��د عالي 
عبي��د  �شيخة  وال��دك��ت��ورة  ال��ن��ق��ب��ي، 

الطنيجي، و�شرار حميد بالهول.
اليماحي  حممد  نا�شر  �شعادة  وقال 
رئي�س اللجنة، اإنه مت خالل االجتماع 
وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة  م���و����ش���وع  م��ن��اق�����ش��ة 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب م��ع ممثلي عدد 
م��ن اجل��ه��ات االإع��الم��ي��ة يف الدولة، 
ومت الرتكيز على حمور جهود وزارة 
الثقافة وال�شباب يف تطوير املنظومة 
االإعالمية الوطنية مبا يحقق روؤية 

.2071
كان  االج���ت���م���اع  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  وت���اب���ع 

اآراء  اإىل  اال���ش��ت��م��اع  ح��ي��ث مت  ث��ري��ا، 
والتحديات  احل�شور ومقرتحاتهم، 
يف  االإعالمية  املنظومة  تواجه  التي 
تطوير  لكيفية  وروؤي��ت��ه��م  ال���دول���ة، 
م�شتوى  ع���ل���ى  االإع�����الم�����ي  ال���ع���م���ل 
يواكب  االإع����الم مب��ا  و���ش��ائ��ل  جميع 
روؤى وتطلعات الدولة نحو م�شتقبل 

م�شرق يف املجاالت كافة.
اجتماع  يف  امل��ن��اق�����ش��ات  اأن  واأ����ش���اف 
اخل���ط���ط  ح��������ول  دارت  ال����ل����ج����ن����ة 
لتطوير  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  االإع���الم���ي���ة 
املحتوى االإعالمي يف دولة االإمارات، 
الغري  االأخ��ب��ار  مع  التعامل  وكيفية 
ال�شحيحة واملعلومات امل�شللة خا�شة 
االإلكرتونية،  االإع������الم  و���ش��ائ��ل  يف 
املحتوى  تطوير  كيفية  ع��ن  ف�شال 

االإع����الم����ي اخل���ا����س ب���امل���وؤث���ري���ن يف 
االجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  ح�������ش���اب���ات 
وك����ي����ف����ي����ة ا��������ش�������دار ال����رتاخ����ي���������س 
ن�شاطهم،  مل���زاول���ة  ل��ه��م  االإع��الم��ي��ة 
املن�شور  املحتوى  على  الرقابة  واآلية 
م���ن ق��ب��ل��ه��م، ك��م��ا مت ال��ت��ط��رق اإىل 
االإعالمية  اال�شرتاتيجية  اخلطط 
ال������ط������وارئ واالأزم����������ات  يف ح�������االت 
االأحداث  اأب��رز هذه  والكوارث، ومن 
"كوفيد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة 
واأي�شا  معها،  التعامل  واآل��ي��ة   "19
مت م��ن��اق�����ش��ة اآل���ي���ة اإب������راز االأح�����داث 
وت�شت�شيفها  تنظمها  التي  العاملية 
الدولة وخطط الرتويج لها اإقليميا 
خرجت  اللجنة  ب��اأن  منوها  ودول��ي��ا، 
املقرتحات  م��ن  م��ن االج��ت��م��اع بعدد 

والتحديات املتعلقة باملو�شوع، والتي 
كتو�شيات  منها  ع��دد  �شياغة  �شيتم 
يف تقرير اللجنة النهائي ومناق�شتها 

مع ممثلي احلكومة.
اأن  اليماحي  نا�شر  ���ش��ع��ادة  واأو���ش��ح 
�شيا�شة  م��و���ش��وع  ت��ن��اق�����س  ال��ل��ج��ن��ة 
وزارة الثقافة وال�شباب وفق حماوره 
الوزارة  ا�شرتاتيجية  وهي:  املعتمدة 
الوطني  واالنتماء  الهوية  تعزيز  يف 
ال�شناعات  ق����ط����اع����ات  وت����ط����وي����ر 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واالإب���داع���ي���ة مب���ا يحقق 
اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة، ودور 
ال���������وزارة يف اإن�������ش���اء ودع������م امل���راك���ز 
ومواهب  ق��درات  وتطوير  ال�شبابية 
روؤية  م�شتهدفات  لتحقيق  ال�شباب 
تطوير  يف  الوزارة  وجهود   ،2071

مبا  الوطنية  االإع��الم��ي��ة  املنظومة 
على  م��وؤك��دا   .2071 روؤي����ة  يحقق 
اأن اللجنة �شتنظم يف اإطار مناق�شتها 
نقا�شية  ح��ل��ق��ات  ع����دة  ل��ل��م��و���ش��وع 
الثقافية  للمراكز  ميدانية  وزي��ارات 
االإعالمية  واجل����ه����ات  وال�����ش��ب��اب��ي��ة 
العام  امل���و����ش���وع  ل���درا����ش���ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ب�شكل واف، واعتماد تو�شيات ت�شهم 
الثقافية  ال���ق���ط���اع���ات  ت���ط���وي���ر  يف 

واالإبداعية وال�شبابية واالإعالمية.
الدكتور  �شعادة  االجتماع  يف  �شارك 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
وزارة  يف  االإع��������الم  ت��ن��ظ��ي��م  مل��ك��ت��ب 
حممد  و���ش��ع��ادة  وال�����ش��ب��اب،  الثقافة 

احلمادي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
وممثلو  االإم����ارات����ي����ة،  ال�����ش��ح��ف��ي��ني 
ودبي  اأبوظبي  االإعالمية يف  املكاتب 
والفجرية،  وراأ�س اخليمة  وال�شارقة 
املجال�س  يف  االإع��الم  اإدارات  وممثلو 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة الإم�������ارات ع��ج��م��ان واأم 

القيوين والفجرية.

•• اأبوظبي-الفجر:

املجل�س  ع�����ش��وات  م���ن  ع����دد  ����ش���ارك 
ال���ور����ش���ة  ال����وط����ن����ي االحت�����������ادي يف 
حول  ام�س  عقدت  التي  االفرتا�شية 
االإماراتية  امل�����راأة  "متكني  م��و���ش��وع 
اجلن�شني"،  ب���ني  امل�������ش���اواة  وت��ع��زي��ز 
مونتينيغرو  ���ش��ف��ارة  نظمتها  ال��ت��ي 
املجل�س  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال����دول����ة  يف 
جمهورية  وبرملان  االحتادي  الوطني 
اخلربات  تبادل  بهدف  مونتينيغرو، 
واالأدوار  املمار�شات  واأف�شل  واملعارف 

املنوطة بالربملانات يف هذا املجال.
الور�شة االفرتا�شية من   و�شارك يف 
املجل�س الوطني االحتادي �شعادة كل 
من: مرمي ماجد بن ثنية، والدكتورة 

ح���واء ال�����ش��ح��اك امل��ن�����ش��وري، ومرية 
موزة  والدكتورة  ال�شويدي،  �شلطان 

�شعادة  ب��ح�����ش��ور  ال���ع���ام���ري،  حم��م��د 
نبيلة ال�شام�شي �شفرية الدولة لدى 

مونتينيغرو.
�شارك  م��ون��ت��ي��ت��ي��غ��رو  ب����رمل����ان  وم�����ن 

اجلن�شني  بني  امل�شاواة  جلنة  اأع�شاء 
ييلو�شيت�س،  بوزينا  م��ن:  ك��ل  �شعادة 
اجلن�شني  بني  امل�شاواة  جلنة  رئي�شة 
با�شيفي�شك،  في�شنا  و  ال���ربمل���ان،  يف 
وداجنيال  ب��ري��ب��ي��ل��وف��ي��ك،  و����ش���وزان���ا 

دجروفي�س، ومك�شيم فو�شينيت�س.
مونتينيغرو  ب��رمل��ان  اأع�����ش��اء  وت��ن��اول 
اإدخال  اأهمية  ه��ي:  مو�شوعات  ع��دة 
امل�����ش��ت��ج��ي��ب��ة للنوع  امل���وازن���ة  وت��ن��ف��ي��ذ 
االجتماعي، ودور واأن�شطة نادي املراأة 
امل��راأة يف  يف برملان مونتينيغرو، ودور 

االإدارة العامة.
�شعادة  ا�شتعر�شت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ع�شوات 
م�شرية وجتربة دعم ومتكني املراأة يف 
االإم��ارات يف خمتلف املجاالت لت�شل 

على  التاأكيد  مع  املنا�شب،  اأعلى  اإىل 
الداعمة  الت�شريعية  البيئة  اأن وجود 
للمراأة بدءاً من الد�شتور اإىل �شل�شلة 
والت�شريعات  االحت���ادي���ة  ال��ق��وان��ني 
كفلت  واملحلية  ال��وزاري��ة  وال��ق��رارات 
ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س ب��ني ال��رج��ل وامل����راأة، 
و�شاهمت يف منحها الفر�س لالإبداع 
املنا�شب  يف  واالرت�����ق�����اء  واالب���ت���ك���ار 

القيادية يف الدولة.
اأن  املجل�س  ع�����ش��وات  ���ش��ع��ادة  واأك����دت 
امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة جت�����اوزت مرحلة 
االن���ط���الق  م���رح���ل���ة  اإىل  ال���ت���م���ك���ني 
م�شرية  يف  ل���ل���م�������ش���اه���م���ة  ب���ط���م���وح 
اخلم�شني عاماً املقبلة على امل�شتويني 
ال��داخ��ل��ي واخل���ارج���ي، ل��ه��ذا وجهت 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 

رئي�شة االحتاد الن�شائي العام، رئي�شة 
االأعلى لالأمومة والطفولة،  املجل�س 
التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة 
باإطالق  االإمارات"..  "اأم  االأ���ش��ري��ة 
�شعار االحتفال بيوم املراأة االإماراتية 
طموح  "املراأة  ل��ي��ك��ون   2021 ل��ع��ام 
متا�شيا  وذلك  للخم�شني"،  واإ�شراقة 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  اإع�����الن ���ش��اح��ب  م���ع 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
 2021 ع��ام  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 

"عام اخلم�شني".
ا�شتعرا�س  ال��ور���ش��ة  خ���الل  وج����رى 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة يف العمل  م�����ش��رية 
تقلدتها،  ال��ت��ي  وامل��ن��ا���ش��ب  ال��ربمل��اين 
ع�شويتها  خ��الل  من  ت�شطلع  حيث 
بدور  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  يف 

ومن  الداخلي  ال�شعيد  على  متميز 
على  امل��وؤمت��رات  يف  م�شاركتها  خ��الل 
اأو الدويل، ف�شال  ال�شعيد االإقليمي 
بداية  منذ  االإماراتية  امل��راأة  دور  عن 
امل�شتجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ان��ت�����ش��ار 
احلكومية  وامل��ب��ادرات   ،"19 "كوفيد 
دبي   2020 اإك�شبو  فعاليات  �شمن 
ب��اإق��ام��ة ج��ن��اح ل��ل��م��راأة ت��اأك��ي��دا على 
امل�شاواة  االم��ارات مببداأ  دول��ة  التزام 

بني اجلن�شني ومتكني املراأة.

•• دبي-الفجر: 

للم�شتقبل  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع���ل���ن���ت 
اإىل  دبي  ميدل�شك�س  جامعة  ان�شمام 
اجلامعات" الذي  حا�شنات  "برنامج 
اجلامعات  ط��الب  متكني  اإىل  يهدف 
مب��ه��ارات ري��ادة االأع��م��ال وت�شجيعهم 
مبتكرة  وم�شاريع  تطوير حلول  على 
يف خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات وامل����ج����االت 
احليوية، وتنفيذ اأهداف "ا�شرتاتيجية 
دبي للمناطق اجلامعية احلرة" التي 
البند  ملخرجات  تفعياًل  اإطالقها  مت 
التي  اخلم�شني  وثيقة  م��ن  ال�شاد�س 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعلنها 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

دبي "رعاه اهلل".
جامعة  ان�����ش��م��ام  ع���ن  االإع������الن  ومت 
الربنامج خالل  اإىل  دبي  ميدل�شك�س 
اجتماع ح�شره عبد العزيز اجلزيري 
ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

�شيدوين  وال��دك��ت��ور  للم�شتقبل،  دب��ي 
ميدل�شك�س  جامعة  مدير  فرينانديز 
دب����ي، و���ش��ه��د ت��وق��ي��ع م���ذك���رة تفاهم 
الطرفني لتوفري فر�س  وتعاون بني 
البالغ  اجل���ام���ع���ة  ل����ط����الب  مم����ي����زة 
3800 طالباً من  اأك��رث من  عددهم 

نحو 118 جن�شية. 
متكني  اجلزيري:  العزيز  عبد 
م�صرية  بــدعــم  ي�صهم  ال�صباب 
التميز و�صناعة امل�صتقبل بدبي

واأك�����د ع��ب��د ال��ع��زي��ز اجل���زي���ري نائب 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
ال�شباب  ت�����ش��ج��ي��ع  اأن  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، 
مبكرة  �شن  يف  والنجاح  ال��ري��ادة  على 
وريادة  التميز  م�شرية  ب��دع��م  ي�شهم 
دبي  يف  امل�شتقبل  و�شناعة  االأع��م��ال 
بطاقات واأفكار واعدة توظف االأفكار 
ت��ط��وي��ر م�����ش��اري��ع ريادية  امل��ب��ت��ك��رة يف 
وتفّعل  وتطلعاتهم،  اأحالمهم  حتقق 
م�شاهمتهم يف دعم تطوير االقت�شاد 

الوطني.

برنامج  "�شهد  اجل�����زي�����ري:  وق������ال 
اإطالقه  م��ن��ذ  اجل��ام��ع��ات  ح��ا���ش��ن��ات 
اجل����ام����ع����ات  م������ن   13 م���������ش����ارك����ة 
الوطنية  االأك���ادمي���ي���ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
الفر�شة  ووف���ر  ال��دول��ة،  يف  والعاملية 
لطالب املرحلة اجلامعية يف خمتلف 
اإىل  لالنتقال  العملية  التخ�ش�شات 
وبلورة  ال��ع��م��ل��ي،  االب���ت���ك���ار  م��رح��ل��ة 
ملختلف  وت���������ش����ورات����ه����م  اأف�����ك�����اره�����م 
نوعية  م�شاريع  تنفيذ  يف  القطاعات 

على اأر�س الواقع".

ــز: دعــم  ــدي ــان ــرين �ــصــيــدويــن ف
رواد  الطالب  من  القادم  اجليل 

االأعمال
�شيدوين  ال��دك��ت��ور  ق���ال  جهته  وم���ن 
ميدل�شك�س  جامعة  مدير  فرينانديز 
دبي: "تهدف جامعة ميدل�شك�س دبي 
للتعليم  مبتكرة  مناهج  تطوير  اإىل 
لتجربة  ال���ف���ر����ش���ة  ط���الب���ن���ا  وم���ن���ح 
اأفكارهم يف بيئة اآمنة ومبتكرة بهدف 

التعليمي.  التميز  مب�شرية  االرت��ق��اء 
برنامج  اإىل  ن��ن�����ش��م  اأن  وي�����ش��رف��ن��ا 
ح��ا���ش��ن��ات اجل��ام��ع��ات وامل�����ش��اه��م��ة يف 
تعزيز جهود موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل 

يف ت�شميم م�شتقبل دبي". 
يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  "�شت�شهم  واأ�����ش����اف: 
ثقافة  ون�شر  بتعزيز  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 

ريادة االأعمال يف دولة االإم��ارات، من 
الرامية  امل��ت��ن��وع��ة  م��ب��ادرات��ن��ا  خ���الل 
ال��ق��ادم م��ن الطالب  اإىل دع��م اجليل 
التعاون  وت���ع���زي���ز  االأع������م������ال،  رواد 
االأكادميية  االأو����ش���اط  ب��ني  ال��ب��ح��ث��ي 
من  امل�شتقبلية  القطاعات  وخمتلف 
خالل مركز االبتكار والتميز ومركز 

االبتكار يف التجربة الب�شرية لدينا يف 
اجلامعة".

اجلامعات  حا�شنات  برنامج  وي�شم 
وكليات  زاي��د،  ك��اًل من جامعة  حالياً 
التقنية العليا، وجامعة دبي، وجامعة 
حمدان بن حممد الذكية، واجلامعة 
االأم��ري��ك��ي��ة يف دب����ي، وك��ل��ي��ة االأزي�����اء 

الربيطانية  واجل��ام��ع��ة  والت�شميم، 
للت�شميم  دب������ي  وم���ع���ه���د  دب�������ي،  يف 
واالب���ت���ك���ار، وج��ام��ع��ة ه���ريي���وت وات، 
اأميتي  وجامعة  ولونغونغ،  وجامعة 
– دبي، وجامعة روت�ش�شرت االأمريكية 
اإ���ش��اف��ة اإىل  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف دب����ي، 

جامعة ميدل�شك�س دبي.

للمناطق  دبـــي  ا�صرتاتيجية 
اجلامعية احلرة

دبي  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل ت���ت���وىل االإ�����ش����راف على 
اجلامعات"  ح���ا����ش���ن���ات  "برنامج 
وثيقة  م��ن  ال�����ش��اد���س  ال��ب��ن��د  وتفعيل 
اخلم�شني التي اأعلنها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
لتحويل  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
اإبداعية متكن  اجلامعات اإىل مناطق 
الطالب مبهارات ريادة االأعمال، عرب 
للمناطق  دب���ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ 

�شمو  اأطلقها  التي  احل��رة  اجلامعية 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي رئ���ي�������س جم��ل�����س اأم���ن���اء 

موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.
تنفيذ  متابعة  على  املوؤ�ش�شة  وت�شرف 
امل�����ش��اري��ع وامل����ب����ادرات واالأف���ك���ار التي 
الربنامج،  اإط������ار  يف  اإط���الق���ه���ا  ي��ت��م 
ودرا�شة  التنفيذية  اخلطط  وتطوير 
م���ع اجلهات  وال���ت���ع���اون  امل���ق���رتح���ات، 
واملوؤ�ش�شات  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
التعليمية واملراكز البحثية لالإ�شراف 
من  النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  اإط���الق  على 
على  املوؤ�ش�شة  تعمل  كما  اجل��ام��ع��ات، 
ا�شرتاتيجية  اأه���داف  حتقيق  ت�شريع 
ثقافة  وتر�شيخ  احل��رة  للمناطق  دبي 
االبتكار وريادة االأعمال يف اجلامعات 
وتقييم  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
تقارير  واإع���������داد  االإجن��������از  م����راح����ل 
دورية ال�شتعرا�س التحديات احلالية 

وامل�شتقبلة واإيجاد حلول فعالة لها.

جلنة �شوؤون التعليم يف املجل�س الوطني الحتادي تناق�س مو�شوع 
�شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب مع ممثلي املوؤ�ش�شات الإعالمية

•• موروين-وام:

لدى  ال��دول��ة  �شفري  امل��ق��ب��ايل  مر�شد  �شعيد  حممد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ا�شت�شاف 
جمهورية القمر املتحدة اجتماعاً رفيع امل�شتوى لروؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية 
يف  امل�شرتك  العمل  تن�شيق  لبحث  م��وروين  ل��دى  املعتمدة  الدولية  واملنظمات 

تنفيذ عدد من امل�شاريع التنموية يف جمهورية القمر املتحدة.
ومت خالل االجتماع - الذي عقد يف مقر �شفارة الدولة لدى موروين بالتن�شيق 
مع فرون�شوا باتالينجايا املن�شق املقيم لالأمم املتحدة يف جزر القمر - الت�شاور 

حيال حتديد خطط واآليات التن�شيق بني الدبلوما�شيني امل�شاركني واحلكومة 
القمرية ل�شمان فعالية و�شرعة اإجناز امل�شاريع التنموية. وا�شتعر�س امل�شاركون 
اخلطط التنموية اال�شرتاتيجية يف جمهورية القمر املتحدة وال�شعوبات التي 
التن�شيق  ت�شهم يف تعزيز  التي  التو�شيات  تنفيذها، وقدموا عدداً من  تعرتي 
النهو�س  خطط  ال�شتعرا�س  موعداً  املقبل  ال�شهر  حتديد  ومت  بينهم.  ما  يف 
والتعاون  العمل  وتعزيز  امل��ت��ح��دة،  القمر  بجمهورية  التنموية  بالقطاعات 
الدبلوما�شي امل�شرتك. واأعرب امل�شاركون عن تقديرهم جلهود �شعادة املقبايل 

ال�شت�شافة وتنظيم هذا االجتماع الت�شاوري االأول من نوعه.

ع�شوات املجل�س الوطني الحتادي ي�شاركن يف ور�شة حول متكني املراأة 
عقدت بالتعاون مع برملان جمهورية مونتينيغرو 

بهدف ت�صجيع طالب اجلامعات على تبني ثقافة االبتكار وريادة االأعمال

موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل تعلن ان�شمام جامعة ميدل�شك�س دبي اإىل برنامج حا�شنات اجلامعات

�شفري الدولة ي�شت�شيف اجتماعا لبحث تنفيذ 
م�شاريع تنموية يف القمر املتحدة

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  1649/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

العمالية رقم 2020/6871 عمايل جزئي  الدعوى  ال�شادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�شوع 
، ب�شداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )366226( درهم ل�شالح العامل ومبلغ )5020( درهم ر�شوم 

ل�شالح املحكمة.
طالب التنفيذ : �شتيفن روبرت وات�شون

 - االوب��روي  فندق   - االعمال  �شارع   - التجاري  اخلليج  - منطقة  بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
مكتب �شات وم�شاركوه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

املطلوب اإعالنه : 1- بيور كوق و�شيط جتاري ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/9/7 اخطاركم الخطار مدير 

ال�شركة املنفذ �شدها بتقدمي ك�شف ح�شاب بنكي ل�شنة 2021 خالل ع�شرة اأيام من تاريخه.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                          يف التنفيذ رقم  94/2018/240 تنفيذ احكام املركز املايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  CFI - 054 -2018  ال�شادر عن حماكم مركز 
ورد مبنطوقتها مع  ملا  وفقا  بنود احلكم  كافة  بتنفيذ  املنفذ �شدهم  بالزام  القا�شي  العاملي  امل��ايل  دبي 

الزامهم ب�شداد )5020( درهم ر�شوم التنفيذ.
طالب التنفيذ : بنك اأ�س ب�س ام )موري�شيو�س( ليمتد

 - الثانية  اليزابيث  امللكة  ميدان   - ام  بي  ا���س  ب��رج  منبى   - لوي�س  ب��ورت  �شارع   - عنوانه:موري�شيو�س 
وعنوانه املختار/�شات وم�شاركوه للمحاماة - دبي - اخلليج التجاري - فندق االوبروي - 1104 - رقم 

مكاين:2508686621
املطلوب اإعالنه : 1- هيتي�س �شينوبهاي ميهتا - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5020( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:996/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء 

املنظورة يف:دائرة اال�شتئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�شوع اال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:2021/3499 اأمر اأداء - والر�شوم 

وامل�شاريف واالتعاب. 
امل�شتاأنف:ال�شركة الوطنية ملنتجات االأملنيوم �س.م.ع.ع

عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - اخلليج التجاري - فندق االوب��ري - مكتب 1104 - مكتب �شات 
وم�شاركوه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

املطلوب اإعالنهما : 1- بروفيلز �شي�شتمز غلف �س.م.ح  2- فادي البياري  -  �شفتهما : م�شتاأنف �شدهما
مو�شوع االإعالن : نبلغكم بقيد امل�شتاأنف بقيد الق�شية املذكورة اعاله ال�شتئناف احلكم ال�شادر 
يف اأمر االأداء املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�شة يوم االأحد املوافق 2021/10/3 ال�شاعة 10.00 
�س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:969/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
مو�شوع الدعوى : الق�شاء بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا مبلغ وقدره )300.000( 
ومعنوية مع  مادية  اأ�شرار  و�شامال عما حلقهم من  تعوي�شا جابرا  املدعني  ل�شالح  درهما  الف  ثالثمائة 
الفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد والزام املدعي عليهم بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:رينا ديفي من ورثة املتويف ديواناند �شاه ب�شفتها زوجة - واخرون

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى بناية توين تاورز - �شقة طابق 21 - 
مكتب 2104 - بجوار فندق ريدي�شون بلو

املطلوب اإعالنه :  1- جوبي �ش�شاريا   -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/16 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ رينا ديفي من ورثة املتويف ديواناند �شاه ب�شفتها زوجة - واخرون بي�شرح وفقا لالجراءات 
، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

تتناول الدورة العا�شرة من املنتدى 
التي  الدويل لالت�شال احلكومي، 
املا�شي  "درو�س  �شعار  حت��ت  ت��ق��ام 
 26 ي��وم��ي  امل�شتقبل"  ت��ط��ل��ع��ات 
مبركز  اجل������اري  ���ش��ب��ت��م��رب  و27 
اإك�شبو ال�شارقة، م�شتقبل العالقة 
بني من�شات التوا�شل االجتماعي 
جل�شة  يف  وذل��ك  املحتوى،  و�شّناع 
يحدد  "من   : عنوان  حتت  رئي�شة 
التوا�شل  من�شات  اللعبة..  قواعد 

االجتماعي اأم �شّناع املحتوى؟".
تعقد  ال��ت��ي  اجلل�شة،  يف  وي�����ش��ارك 
�شبتمرب   27( املنتدى  اأي��ام  ث��اين 
اجلاري( ، كل من اإليزابيث ليندر 

واحلكومة  ال�شيا�شة  ق�شم  موؤ�ش�س 
وموؤ�ش�س   ،Facebook ع��ل��ى 
 C o n v e r s a t i o n a l "
برقاوي  ورائ������د   ،Century
التنفيذي  ال����ت����ح����ري����ر  رئ����ي���������س 
يف  ي�شارك  كما  اخلليج،  ل�شحيفة 
اجلل�شة كارولني فرج نائب رئي�س 
اخلدمة  ع��ن  اإن"  اإن  "�شي  �شبكة 
املدير  العو�شي  ورا���ش��د  العربية، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الأك���ادمي���ي���ة االإع�����الم 
ي��دي��ر اجلل�شة  اجل���دي���د، يف ح��ني 
���ش��ري��ف ع���ام���ر م���ذي���ع م�����ش��ري و 
مقدم الربنامج احل��واري اليومي 

على MBC م�شر.
وتركز اجلل�شة على واقع املحتوى 
�شناعة  وان��ع��ك��ا���ش��ات  وحت���دي���ات���ه، 

اإدارات  ع��ل��ى  احل���دي���ث  امل���ح���ت���وى 
االت�����ش��ال احل��ك��وم��ي، حيث تطرح 
تاأثري  ت���ع���اظ���م  ح�����ول  ت���������ش����اوؤالت 
امل��ح��ت��وى ال�����ذي ي��ت��م ن�����ش��ره عرب 
االإن��رتن��ت، ب��ن��اًء على اأرق���ام ت�شري 

 ،2020 ع����ام  يف  ال���ع���امل  اأن  اإىل 
مليار   3.2 ي��وم��ي��اً  ي�����ش��ارك  ب���ات 
من  ���ش��اع��ة  األ�����ف  و720  ����ش���ورة 
ال��ف��ي��دي��و ع���رب االإن����رتن����ت، منها 
حتميلها  ي��ت��م  ���ش��ورة  م��ل��ي��ون   3

مليون  و95  "في�شبوك"،  ع���رب 
على  حتميلها  يتم  وفيديو  �شورة 

ان�شتغرام.
وجت��ي��ب اجل��ل�����ش��ة ع���ن ج��م��ل��ة من 
ت�شتند  ه���ل  اأب�����رزه�����ا:  االأ����ش���ئ���ل���ة، 

االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات 
على �شناع املحتوى من موؤ�ش�شات 
اإخبارية واإعالمية وم�شتخدمني؟ 
وهل  االآخ���ر؟  على  يعتمد  واأي��ه��م��ا 
ل��ه��ذا احل��ج��م م��ن املحتوى  ميكن 

اأن ينتج بتلك ال�شرعة  واملعلومات 
والتطبيقات،  املن�شات  ه��ذه  ل��وال 
ويف الوقت نف�شه هل لهذه املن�شات 
لوال  وتطورها  بقاءها  توا�شل  اأن 

هذا املحتوى؟

مركزية  اأث��ر  اجلل�شة  وت�شتعر�س 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات 
بواقع  تتحكم  باتت  اإذ  وات�شاعها، 
اف����رتا�����ش����ي ع����امل����ي ����ش���خ���م، كما 
املحتوى  م�شتقبل  اجلل�شة  تبحث 
االإع���الم���ي واحل��ق��وق ال��ف��ك��ري��ة يف 
ظ���ل ���ش��ه��ول��ة وت���ن���وع ال��ن�����ش��ر على 
امل��ن�����ش��ات، م���ا ي�����ش��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 
اأمام  احلكومي  االت�����ش��ال  وح���دات 
خيارات جديدة للم�شاهمة يف بناء 
اجلماهريي،  االت�����ش��ال  م�شتقبل 
وي���ج���ع���ل ال����ب����اب م���ف���ت���وح���اً اأم�����ام 
للمزيد  واخل�����رباء  املتخ�ش�شني 
العالقة  وا�شت�شراف  البحث  م��ن 
ومن�شات  احلكومي  االت�شال  بني 

التوا�شل االجتماعي.

خالل جل�صة يف ثاين اأيامه 27 �صبتمرب اجلاري

الدويل لالت�شال احلكومي 2021 يطرح �شوؤال: من ي�شتفيد من الآخر؟ �شّناع املحتوى اأم من�شات التوا�شل الجتماعي؟

•• دبا احل�صن - الفجر:

للف�شل  االأول  اجتماعه  احل�شن  دب��ا  ملدينة  البلدي  املجل�س  عقد 
 -  2021 ال�شنوي ال�شابع ع�شر لدور االنعقاد العادي االأول ل�شنة 
الظهوري  �شلطان  اأحمد  �شعادة  االجتماع  تراأ�س  حيث   ،2022
ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي، ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة ط��ال��ب ع��ب��د اهلل 
اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا احل�شن، وال�شادة اأع�شاء املجل�س 
البلدي واأمانة �شر املجل�س البلدي. وا�شتعر�س املجتمعون يف بداية 
اأ�شدره  الذي   ،2021 ل�شنة  اجلل�شة، املر�شوم االأمريي رقم )34( 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، ب�شاأن دعوة املجال�س البلدية يف اإمارة 
ال�شارقة لالنعقاد للدور العادي االأول من الف�شل ال�شنوي ال�شابع 
ع�شر. وناق�س املجل�س العديد من املوا�شيع املتعلقة بال�شاأن البلدي، 

ملا فيها خري وم�شلحة جميع املواطنني واملقيمني يف املدينة الفا�شلة، 
حتى ت�شري بخطوات ثابتة نحو مزيد من التقدم واالزدهار يف كافة 
امليادين واملجاالت. كما اطلع املجل�س على اأهم الر�شائل الواردة فيما 
يخ�س تقرير جلنة �شوؤون العزب، كما بحث املجل�س الر�شالة الواردة 
التقرير  االأرا�شي، وناق�س املجتمعون  فيما يخ�س جلنة تخ�شي�س 
املرفوع من قبل اللجنة العامة ب�شاأن االأعمال ما بني اأدوار االنعقاد 

لدرا�شته وحتويله للجهات املخت�شة الإجراء الالزم نحوها.
وت���وج���ه ���ش��ع��ادة اأح���م���د ���ش��ل��ط��ان ال��ظ��ه��وري ن��ائ��ب رئ��ي�����س املجل�س 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  االم��ت��ن��ان  وعظيم  والتقدير  بال�شكر  ال��ب��ل��دي 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
للمجل�س،  وامل�شتمر  الكبري  دعمه  على  اهلل،  حفظه  ال�شارقة،  حاكم 
اإىل  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء  ال�شامية  وتوجيهاته 
باملر�شوم  �شعادته  واأ���ش��اد  الفا�شلة.  املدينة  يف  واملقيمني  املواطنني 

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اأ�شدره �شاحب  ال��ذي  االأم��ريي 
ال�شارقة، حفظه اهلل،  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  حممد 
للدور  لالنعقاد  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  البلدية  املجال�س  دع���وة  ب�شاأن 
الظهوري  وب��ارك  ع�شر.  ال�شابع  ال�شنوي  الف�شل  من  االأول  العادي 
زي��ادة رواتب  الذي ين�س على  ال�شارقة،  ال�شمو حاكم  قرار �شاحب 
على  تقاعدوا  الذين  ال�شارقة  �شرطة  من  املتقاعدين  من   453
الكادر االحتادي، �شمن املرحلة االأوىل من "م�شروع �شلطان للعي�س 
الكرمي"، باأثر رجعي 3 �شنوات، لت�شل رواتبهم اإىل 17500 درهم، 
تقدم  اجلل�شة،  ختام  ويف  �شنوياً.  دره��م  مليون   40 قدرها  وبتكلفة 
�شعادة اأحمد �شلطان الظهوري نائب رئي�س املجل�س البلدي بجزيل 
ال�شكر والتقدير لبلدية دبا احل�شن وغرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 
على جهودهم الكبرية وم�شاهمتهم الفاعلة يف �شبيل اإجناح فعاليات 

مهرجان املالح وال�شيد البحري بدورته الثامنة.

بلدي دبا احل�شن يعقد اجتماعه للدور العادي الأول من الف�شل ال�شنوي الـ 17

اأحدث م�صاهمات االإمارات يف ال�صعي لتحقيق م�صتقبل اأف�صل واأكرث اأمانًا و�صحة للب�صرية

برنامج الإن�شان وكوكب الأر�س.. اإك�شبو 2020 دبي فر�شة ذهبية للعمل معا لتخطي التحديات
الفعاليات  من  والعديد  دوليًا  يومًا  و18  متخ�ص�صة  اأ�صابيع   10  •

حقيقي اإيجابي  تغيري  اإحداث  بهدف  االأر�ش  وكوكب  االإن�صان  برنامج  �صمن  فعالية   220 •

وور����س العمل وح���وارات واأك���رث من 
ذلك بكثري.

وب���خ�������ش���و����س ت���ب���ن���ي امل�������ش���ارك���ني 
برنامج  وال���������ش����رك����اء  ال����دول����ي����ني 
اإن  قالت  االأر���س..  االإن�شان وكوكب 
تبني امل�شاركني الدوليني وال�شركاء 
اأهميته البالغة يف  الربنامج يج�شد 
تلقينا  حيث  بالتحديد  الوقت  ه��ذا 
من  اق��������رتاح   1500 م����ن  اأك�������رث 
ير�شم  ما  وه��و  الدوليني  امل�شاركني 
بناء  العامل  الأول��وي��ات  �شورة  لدينا 
خمتلف  م��ن  ال���دول  معطيات  على 
اأرج����اء ال��ع��امل. واأ���ش��اف��ت اأن���ه ومن 
يبحث  املتخ�ش�شة  االأ�شابيع  خ��الل 
لتحديات  ح���ل���ول  ع���ن  امل�������ش���ارك���ون 
تخ�شي�س  مت  وق���د  ح��رج��ة  ع��امل��ي��ة 
والتنوع  ل��ل��م��ن��اخ  االأول  االأ����ش���ب���وع 
احل��ي��وي وت�����ش��ارك فيه م��وان��ئ دبي 
العاملية وزارة التغري املناخي والبيئة 
هي:"  نقاط  خم�شة  على  �شريكز  و 
خماطر  واإدارة  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري 
ال�����ك�����وارث واالق���ت�������ش���اد ال����دائ����ري 
واالأخ�شر واملناطق املعر�شة للخطر 
الطبيعية  امل������وارد  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

والتنوع احليوي".

ا�شتدامة  اأك��رث  م�شتقبل  �شناعة  يف 
على  يعي�س  م��ن  لكل  و�شحة  واأم��ن��ا 
مهمتنا  تتمثل  كما  االأر����س.  كوكب 
اإك�����ش��ب��و كنقطة  م���ن  اال���ش��ت��ف��ادة  يف 
انطالق ليكون ملا �شنفعله معا تاأثري 
تقييم  ب��و���ش��ع��ن��ا  ول��ي��ك��ون  م��ل��م��و���س 
اأثره االإيجابي علينا وعلى االأجيال 

املقبلة.
اإك�����ش��ب��و وال��ف��ر���س التي  وح���ول دور 
يوفرها قالت ناديا فريجي اإن عاملنا 
امل�شي  دوم��ا  وعلينا  التغري،  �شريع 
قدما والتعاون لنتمكن من مواكبة 
واإك�شبو  ال�������ش���ري���ع..  ال��ت��غ��ري  ه����ذا 
عاملي  جتمع  اأول  �شيكون   2020
كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  خ���الل  ف��ع��ل��ي 
ليقدم للجميع فر�شة ذهبية للعمل 
معا لتخطي التحديات التي تواجه 
امل�شتقبل امل�شرتك للنا�س والكوكب.

االإن�شان  ب��رن��ام��ج  اأول���وي���ات  وح����ول 
اأو���ش��ح��ت ناديا  وك��وك��ب االأر�������س.. 

هي  الربنامج  اأول��وي��ات  اأن  فريجي 
اأولويات كل اإن�شان على وجه االأر�س 
وهي تهمنا جميعا. واحللول املنبثقة 
اإع��ادة ت�شكيل  عن ه��ذا الربنامج يف 
طريقة عي�شنا وتفكرينا و�شلوكياتنا 
جمتمعات  ت�����ش��ور  لنعيد  وت��دف��ع��ن��ا 
االجتماعي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال���غ���د 
واالق��ت�����ش��ادي م��ع االل��ت��زام الكامل 
ونوعية  االإن�������ش���ان  ك���رام���ة  ب��ت��ع��زي��ز 
���ش��راك��ة �شحية  ح��ي��ات��ه.. وحت��ق��ي��ق 

واأكرث توازنا مع الطبيعة.
وبخ�شو�س اأ�شابيع املو�شوعات الذي 
يركز عليها ..قالت ناديا فريجي اإن 
ال���ربن���ام���ج مي��ت��د ع��ل��ى م����دى �شتة 
اأ�شابيع  على  وي��رت��ك��ز  كاملة  اأ���ش��ه��ر 
معني  مو�شوع  على  منها  كل  تركز 
حيث يتم جدولة �شل�شلة وا�شعة من 
ال��ت��ج��ارب واالأن�����ش��ط��ة لكل م��ن هذه 
كربى  م��ن��ت��دي��ات  ت�شمل  امل��وا���ش��ي��ع 
وموؤمترات عامة ف�شال عن ندوات 

•• اأبوظبي -وام: 

اأك���دت ن��ادي��ا ف��ريج��ي م��دي��رة مكتب 
دبي   2020 اإك�شبو  يف  العام  املدير 
االإن�شان  ب��رن��ام��ج  ع���ن  وامل�������ش���وؤول���ة 
 2020 اإك�شبو  اأن  االأر����س  وكوكب 
وال�شعوب  ال��دول  ي�شعى جلمع  دب��ي 
ل��ر���ش��م م�����ش��ار ج��دي��د ل��ل��ع��امل نحو 
لالإن�شانية  اأف�شل  م�شتقبل  حتقيق 
ج��م��ع��اء م�����ش��ت��ف��ي��داً م���ن ج���ود اأكرث 
من 200 دولة ومنظمة دولية معا 
الزوار  وماليني  امل�شاركني  لتمكني 
ليكونوا  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  جميع  م��ن 
اإىل  التغيري  يف  ف��اع��ل��ني  م�����ش��ارك��ني 

االأف�شل.
وك���ال���ة  م�����ع  ح��������وار  وق�����ال�����ت يف يف 
برنامج  اإن  "وام"  االإم������ارات  اأن��ب��اء 
االإن�����ش��ان وك��وك��ب االأر�����س �شتغطي 
ال�����ش��ت��ة النعقاد  االأ���ش��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
احلدث الدويل وت�شمل 10 اأ�شابيع 
مو�شوعات  ت���ت���ن���اول  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
والعديد  دولياً  يوماً  و18  متنوعة 
من الفعاليات االأخرى ويتطرق كل 
واحد من هذه الفعاليات واملنا�شبات 
اأهمية  ذات  رئ��ي�����ش��ي��ة  ق�����ش��اي��ا  اإىل 
عاملية من خالل 220 حدثا جتمع 
والندوات  واملوؤمترات  املنتديات  بني 
الهادفة  وامل��ح��ادث��ات  العمل  وور����س 
ال�شتة  االأ�شهر  امتداد  وامللهمة على 
الربنامج  ال���ربن���ام���ج  مي��ث��ل  ح��ي��ث 
االإم�����ارات  ل��دول��ة  م�شاهمة  اأح����دث 
اأف�شل  م�شتقبل  لتحقيق  ال�شعي  يف 

واأكرث اأمانا و�شحة للب�شرية.
وذكرت اأن اإك�شبو 2020 دبي يعمل 
عرب برنامج االإن�شان وكوكب االأر�س 

�شعاره  وحتقيق  ال��وع��ي  زي���ادة  على 
امل�شتقبل  و���ش��ن��ع  ال��ع��ق��ول  ت��وا���ش��ل 
ب��ت��ح��ف��ي��ز ال��ع��م��ل ب���ني ق�����ادة ال�����راأي 
واأ�شحاب القرار واملخت�شني وعامة 
توؤثر  ال��ت��ي  الق�شايا  ب�����ش��اأن  ال��ن��ا���س 
تغري  مثل  مبا�شر  ب�شكل  حياتنا  يف 
املناخ والتنوع البيولوجي وم�شتقبل 
والعمل  والتعليم  ال�شحية  الرعاية 
م���ن خ����الل ���ش��ل�����ش��ل��ة م��ت��ن��وع��ة من 

االأحداث واخلربات.
واأ�شافت اأن برنامج االإن�شان وكوكب 
االأر�س تكمن اأهمية يف الوقت الذي 
اإىل مرحلة حتتم  العامل فيه  ي�شل 
�����ش����رورة ال���ت���ح���رك اجل�����اد ح��ي��ث ال 
ميكن اأن تكون اأكرث اإحلاحاً مما هو 
عليه واال�شتفادة من جتمع العامل يف 
اإك�شبو 2020 دبي لتوحيد اجلهود 
االرتقاء  اأج��ل  م��ن  بو�شوح  والعمل 

بنوعية حياة االأجيال املقبلة.
اإك�شبو  اإن  ف���ريج���ي  ن���ادي���ا  وق���ال���ت 
وابتكارات  2020 يحت�شن جتارب 
م����ن ج��م��ي��ع اأن�����ح�����اء ال����ع����امل ومن 
املرتقب اأن يلهم اأجيال الغد يف تبني 
حلول قابلة للتطبيق ملواجهة جميع 

التحديات العاملية.
واأ�شافت اأن برنامج االإن�شان وكوكب 
اأه��م م��ب��ادرات االإمارات  االأر����س هو 
فعاليات  يف  اأ�شا�شياً  حم��ورا  وي�شكل 
اأن  وناأمل   2020 اإك�شبو  واأن�شطة 
لنتائج  يوؤ�ش�س  واأن  جميعاً  يلهمنا 
املقبلة  لالأجيال  اإرثاً  تكون  اإيجابية 
العاملي  بعد اختتام فعاليات احلدث 

يف نهاية مار�س 2022.
من�شتنا  ه��و  ال��ربن��ام��ج  اأن  وذك����رت 
التقدم  لنحقق  جميعا  الب�شر  نحن 

املعرفة".
يبحثون  امل�شاركون  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
حرجة  عاملية  لتحديات  حلول  ع��ن 
االأ�����ش����ب����وع  ت���خ�������ش���ي�������س  وق�������د مت 
ال�شفر  قطاعي  يف  للبحث  ال�شاد�س 
ات�شاالت  مب�������ش���ارك���ة  واالت���������ش����ال 
ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى خم�شة  م���ن خ����الل 
الرقمي  االت�������ش���ال  ه�����ي:  حم������اور 
والتنقل  االإل��ك��رتون��ي��ة  واحل��ك��وم��ة 
والتجارة  التوريد  و�شال�شل  الذكي 

وال�شفر.
االأ�شبوع  تخ�شي�س  مت  اأن��ه  وذك���رت 
ال�����ش��اب��ع مب�����ش��ارك��ة م��ن��ظ��م��ة االأمم 
العاملية  االأه������داف  ل��ب��ح��ث  امل��ت��ح��دة 
ثالثة  رئي�شية  عناوين  على  ويركز 
هي: التو�شيل اإىل املرحلة االأخرية 
الفتيات   - ال��ن�����ش��اء  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
تطوير   - ال��ع��ي�����س  ���ش��ب��ل  واأي�������ش���ا 
امل�شروعات. ونوهت اإىل اأن االأ�شبوع 
مب�شاركة  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه  مت  ال��ث��ام��ن 
وجامعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة  منظمة 
والعلوم  ل��ل��ط��ب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
واللياقة  ال�شحة  ملناق�شة  ال�شحية 
وما يتعلق بهما من موا�شيع مثل: 
والتقنية  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��م 
ال�شحية وتقدمي الرعاية ال�شحية 
بقيادة املجتمعات املحلية ف�شال عن 

العافية – ال�شعادة.
واأ���ش��اف��ت اأن االأ���ش��ب��وع ال��ت��ا���ش��ع مت 
و�شبل  وال��زراع��ة  للغذاء  تخ�شي�شه 

تخ�شي�س  مت  اأن������ه  اإىل  واأ������ش�����ارت 
وي�شارك  للف�شاء  ال��ث��اين  االأ���ش��ب��وع 
حممد  وم��رك��ز  الف�شاء  وك��ال��ة  فيه 
بن را�شد للف�شاء و�شيت�شمن ثالثة 
"ا�شتك�شاف  وه���ي  رئي�شية  حم���اور 
التي  والقوانني  واحلوكمة  الف�شاء 
حت��ك��م ال��ت��ع��ام��ل ب���ني ال�����دول فيما 
الف�شاء  وب��ي��ان��ات  بالف�شاء  يتعلق 

واال�شت�شعار عن بعد".
واأو�شحت اأنه مت تخ�شي�س االأ�شبوع 
الثالث للتنمية احل�شرية والريفية 
و�شي�شارك فيه موئل االأمم املتحدة 
و�����ش����رك����ة ���ش��ي��م��ن��ز و����ش���ب���ك���ة االآغ������ا 
جماالت  وت��ت�����ش��م��ن  للتنمية  خ���ان 
"املدن  هي  حم��اور  خم�شة  الرتكيز 
/ اخلدمات  وتو�شيل  والع�شوائيات 
وغريها/  والنفايات  والطاقة  املياه 
والبنية  احل�������ش���ري  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
الريفية  والتنمية  والنقل  التحتية 

املتكاملة".
الذي  ال���راب���ع  االأ���ش��ب��وع  اأن  وذك����رت 
الت�شامح  ع����ن����وان  حت����ت  ي��ن��ط��ل��ق 
واإ������ش�����راك اجل��م��ي��ع وي�������ش���ارك فيه 
يت�شمن  والتعاي�س  الت�شامح  وزارة 
 " ه��ي  الرتكيز على خم�شة حم��اور 
والتفاهم  والتعاي�س  الثقافات  تعدد 
والثقافات  واملجتمعات  االأدي��ان  بني 
االأ���ش��ل��ي��ة وت��ي�����ش��ري ال��و���ش��ول "مبا 
واأي�شاً  الهمم"  اأ����ش���ح���اب  ي�����ش��م��ل 
ب���االإ����ش���اف���ة اإىل  ال�����ش��الم - االأم�����ن 
امل�شوؤول  واالإع����داد  ال�شامل  احل���وار 
واملنتديات  االإع��الم  و�شائل  لتقارير 

العامة".
ولفتت اإىل اأن امل�شاركون يف االأ�شبوع 
اخل����ام���������س ال�������ذي ي���ح���م���ل ع���ن���وان 
امل��ع��رف��ة وال��ت��ع��ل��م ومب�����ش��ارك��ة دبي 
العطاء يبحثون ثالثة جماالت هي 
واأي�شا  والعمل  التعليم  "م�شتقبل 
املهارات - التعليم - التدريب ف�شاًل 
ع��ن ال��ت��ع��ل��ي��م غ��ري ال��ر���ش��م��ي ونظم 

االأ�شبوع  تخ�شي�س  مت  كما  العي�س 
و�شبل  وال����زراع����ة  ل��ل��غ��ذاء  ال��ت��ا���ش��ع 
العي�س مبا يف ذلك النظم الغذائية، 
وه������در ال�����غ�����ذاء و����ش���الم���ة ال���غ���ذاء 
وامل�شاريع الزراعية ال�شغرية واالأمن 
الغذائي الذي ُيعقد باال�شرتاك مع 
�شركة بب�شيكو ومكتب وزير الدولة 
ووزارة  وامل����ائ����ي  ال���غ���ذائ���ي  ل���الأم���ن 

التغيري املناخي والبيئة.
يناق�س  العا�شر  االأ�شبوع  اإن  وقالت 
مع  بالتن�شيق  باملياه  يتعلق  ما  اأه��م 
مكتب وزير الدولة لالأمن الغذائي 
وال�شناعة،  الطاقة  ووزارة  واملائي، 
والبيئة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  ووزارة 
املتحدة.  العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة 
املياه،  اإدارة  امل��و���ش��وع��ات  و�شت�شمل 
املحيطات،  واق��ت�����ش��اد  وامل��ح��ي��ط��ات 
املياه،  القائمة على  البيئية  والنظم 
وال�شرف  امل��ي��اه  اإم�����دادات  و�شبكات 
ن���ادي���ا فريجي  واأك�������دت  ال�����ش��ح��ي. 
بجميع  املجتمع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأن���ه 
ينبثق  ما  فاإن  وم�شتوياته  �شرائحه 
عن برنامج االإن�شان وكوكب االأر�س 
هو حركة جماعية فريدة من نوعها 
هذه  معاجلة  على  ب��ال��ق��درة  تتمتع 
امل�����ش��ك��الت ب��ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة وتقدم 
على  اإيجابي  ب�شكل  التاأثري  فر�شة 
معي�شتنا  وط��ري��ق��ة  حياتنا  اأ���ش��ل��وب 

وتفاعلنا مع ما حولنا. 

رينال   / امل����دع����وة  ف���ق���دت 
قا�شم ، فل�شطينية اجلن�شية 
�شورية  ����ش���ف���ر  وث���ي���ق���ة   -
 )P000334694( بالرقم 
االت�شال  عليه  يجدها  من 
بتليفون:0503141114 
اأو ت�شليمها اىل اأقرب مركز 

�شرطة باالمارات.

فقدان وثيقة �شفر

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5223/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1441/2020 جتاري جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )335766.35( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : لي�س بالن االمارات الدارة االأ�شاطيل - لي�س بالن االمارات ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - م�شفح - م 4 - ق 8 - املالك �شركة االمارات لال�شتثمار

املطلوب اإعالنه : 1- ايجل هنرتز للخدمات �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  االإع��الن : قد  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )335766.35( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن بالن�شر 
 6455/2021/209 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  جيه كيه بايون ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م وميثلها ال�شيد/جوزيف 

كليندين�شت  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احمد عبدالرحمن حمدي خليفه ال�شيد 

وميثله / فهد عبداهلل حممد �شاغن ال�شبلي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)252202.67( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د نور 
عامل ابو يو�شف ، بنغالدي�س   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BM0124657( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0551344903

فقدان جواز �شفر
ج�����ارن�����ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
بابر  ان�������ش���ار  اك����رت حم��م��د 
اجلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )EE0695175(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0508222127

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / اينا�س زهري 
االردن     ، م������راد  ع��ي�����ش��ى 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )P176908( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0557702866

فقدان جواز �شفر

/ايرني�شتو  امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الفلبني   ، ن��اب��ي��ن��ا���س  ان�����داى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)P0916495B( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

وقا�س  امل��دع��و / حممد  فقد 
باك�شتان  ����ش���ل���ي���م،  حم���م���د 
رقم  ���ش��ف��ره  ج���واز  اجلن�شية 
)6317413(   يرجى ممن 
يعرث عليه ت�شليمه بال�شفارة 
مركز  اق��رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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•• اأبوظبي- الفجر:

اأكد الدكتور حممد عبد اهلل العلي- 
تريندز  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
العمل  اأن  واال���ش��ت�����ش��ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى ال�������ش���الم اأك���رث 
�شنعه  من  م�شوؤولية  واأعظم  اأهمية 
تتو�شع  ال�����ش��الم  ُي�شنع  عندما  الأن���ه 
دائرة م�شوؤوليات الدول املوقعة علية 
لرت�شيخ ثوابته وجتذير مفاهيمه يف 

كل اأنحاء التفاعالت اليومية.  
"اأهمية  ب���ع���ن���وان  م���ق���ال  يف  وق������ال 
احلفاظ على ال�شالم يف ذكرى �شنع 
لي�س  ال�شالم  ا�شتدامة  ان  ال�شالم" 
باملهمة ال�شهلة اأو التلقائية، بل حتتاج 
وتوافر  �شيا�شية  واإرادة  �شجاعة  اإىل 
عوامل اأخرى مهمة داعمة لتحقيقه، 
العوامل  ه���ذه  اه���م  م��ن  م�����ش��ريا اىل 
دون  م��ث��ايل  ال�شالم  اعتبار  ع��دم  ه��و 
القيام باجلهود واالأعمال واملمار�شات 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ي جت����ذر م���ب���ادئ���ه؛ اأي 
النظر يف العوامل اأو االأ�ش�س العملية 
هذا  على  حتافظ  التي  والتطبيقية 
ال�����ش��الم وت��ر���ش��خ��ه مب��ا يف ذل���ك عدم 
املوقعة  االأط����راف  يف  ال�����ش��الم  ح�شر 
اأخرى، وعدم  اأطراف  وا�شتثناء  عليه 
ذلك  الأن  ب���ال���ق���وة  ال�������ش���الم  ف���ر����س 

�شيكون موؤقتاً يف الغالب. 
واأ�����ش����ار ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��ل��ي يف 
الندوة  مبنا�شبة  ن�شره  ال��ذي  مقاله 
رفيعة امل�شتوى التي �شينظمها مركز 
يوم  واال�شت�شارات  للبحوث  تريندز 
اجل��اري، بالتزامن مع  �شبتمرب   21
لتوقيع  االوىل  ال�����ش��ن��وي��ة  ال���ذك���رى 
دولة  بني  االبراهيمي  ال�شالم  اتفاق 
اليوم  وم����ع  واإ����ش���رائ���ي���ل،  االإم��������ارات 
ال�����دويل ل��ل�����ش��الم ال����ذي ي���واف���ق هذا 

اليوم من كل عام. 
اأن الظروف التي عقدت يف  اأ�شار اإىل 
ظلها االتفاقات االإبراهيمية، وجدت 
العامل  اأن  وا�شعا مرده  عامليا  ترحيبا 
العاملي  ال�شلمي  التعاي�س  اىل  ي�شعى 
اأكرث من اأي فرتة م�شت، وذلك الن 
ال��ع��امل خ��ا���س جت���ارب احل����روب ومل 
ايجابية الي طرف.  نتائج  تثمر عن 
لذلك منى يف الفكر العاملي ما ميكن 
اأن ن�شميه بالقابلية لل�شالم والرغبة 

يف حتقيقه.  
هناك  اأن  على  العلي  الدكتور  و�شدد 
درجات متغايرة من ال�شالم: فهناك 
االأ�شا�شية  ووظيفته  ال�شلبي  ال�شالم 
العام  الو�شع  واإبقاء  العنف  منع  هي 
يف حالة �شكون مبا يحول دون ت�شعيد 
التوترات وال�شراعات. وهناك ال�شالم 
االإيجابي الذي مينع العنف من جهة 
من  والتعاون  التفاهم  و�شائل  ويعزز 
ي����وؤدي اإىل حتييد  اأخ����رى مب��ا  ج��ه��ة 
للعنف  تقود  اأن  ميكن  التي  العوامل 
اال�شتدامة  ويحقق  جمدداً  وال�شراع 

املن�شودة لل�شالم. 
اآخ��ر وهو ما  واأو�شح بان هناك نوعا 
املتكامل،  اأو  ال�شامل  بال�شالم  ي�شمى 
القائمني  اأن  �شماته  اأه��م  وال��ذي من 
القوى  م���ن  اأي������اً  ي�����ش��ت��ث��ن��وا  ع��ل��ي��ه ال 
الدينية  اأو  ال��ع��رق��ي��ة  اأو  ال�شيا�شية 
امل��ع��ن��ي��ة م���ن ف���ر����س االن�����ش��م��ام اىل 
ال�����ش��الم واإ�����ش����راك ك���اف���ة االأط������راف 
"الكل  ق��اع��دة  اأ�شا�س  على  ب��ه  املعنية 

رابح".  
وا����ش���اف ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
واأهمية  ال�����ش��الم  ف��ه��م  ان   ، ت��ري��ن��دز 
����ِث����ل اأه������م ال���ع���وام���ل يف  حت��ق��ي��ق��ه مُيَّ
قابلية  ع����وام����ل  ام�����ا  ا����ش���ت���دام���ت���ه.  
فتتمثل  ع��ام  ب�شكل  ال�����ش��الم  تطبيق 

يف  احل�������رب  دور  خ�����ط�����ورة  ف���ه���م  يف 
تدمري املجتمعات، وفهم دور القيادة 
يف  �شعوبها  اق��ح��ام  ع��دم  يف  احلكيمة 
ن��ريان احل��رب. م�شريا اىل ان��ه ياأتي 
ب��ع��د ذل���ك ع��ام��ل اأك����رث اأه��م��ي��ة وهو 
كيفية احلفاظ على ال�شالم اإذا حتقق 

و�شمان ا�شتدامته. 
و�شدد الدكتور حممد عبد اهلل العلي 
على  احل��ف��اظ  عنا�شر  اأه���م  اأن  ع��ل��ى 
فقط  معنْي  يكون  ال  اأن  ه��و  ال�شالم 
اأن  اأي�����ش��اً  ب��ال��دول امل��وق��ع��ة عليه، ب��ل 
تكون يف خمرجاته فائدة �شاملة لكل 
االطراف �شواء م�شرتكة يف �شنعه اأم 
ال.  وحدد املقال عوامل احلفاظ على 
ال�شالم وهي وقوع م�شوؤولية ا�شافية 
على الدول ال�شانعة لل�شالم باإ�شافة 
من  موؤ�ش�شاتها  لكل  �شاملة  اأر���ش��ي��ة 
ال�����ش��الم، مبينا  اج��ل جت��ذي��ر مفهوم 
يتبع  م����ا  ع������ادة  ال�������ش���الم  ���ش��ن��ع  اأن 
اأو اجواء م�شبعة  فرتات من ال�شراع 
العمل  يتطلب  م��ا  وه��و  بالعدوانية، 

واإيجاد  القائمة  الثقافة  تغيري  على 
القوا�شم امل�شرتكة التي ت�شتبدل هذه 
االأجواء باأجواء ي�شودها روح الت�شامح 

والتعاون. 
وت��ط��رق امل��ق��ال اىل جت��رب��ة االحت���اد 
االوروب��ي منذ انتهاء احلرب العاملية 
عوامل  اأه��م  من  اأن  مو�شحا  الثانية 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ش��الم ه��و تطويره 
ان�شاين  اق��ت�����ش��ادي  ف��ك��ري  ك��م��ف��ه��وم 
و�شيا�شي. وقال انه اإذا ما اأبقت الدول 
والتعاون  التفاهم  لل�شالم  ال�شانعة 
موؤ�ش�شاتية  اط��ر  �شمن  بينها  فيما 
حمدودة دون و�شع قاعدة �شلبة من 
امل�شالح امل�شرتكة امل�شتندة اإىل روابط 
ال�شالم  ف����اإن  وث��ق��اف��ي��ة،  اق��ت�����ش��ادي��ة 
�شيبقى يف ه��ذا االإط���ار امل��ح��دود ولن 

يتجاوزه.  
وتوقف الدكتور حممد عبد اهلل العلي 
عند منطقة ال�شرق االأو�شط، وقال ان 
دولة االمارات العربية املتحدة وتلتها 
بتد�شني  ب������ادرت  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة 

وبدء  ا���ش��رائ��ي��ل  م��ع  �شلمية  ع��الق��ات 
مبني  ال�شالم  لتحقيق  جديد  م�شار 
واأ�شاف  املبا�شر والبناء.  على احلوار 
ان قراءة بنود اتفاقية ال�شالم املوقعة 
بني دولة االم��ارات واإ�شرائيل تك�شف 
واالأفكار  احليثيات  م��ن  الكثري  ع��ن 
التي توؤكد اأهمية ال�شعي اإىل تكري�س 
العامل،  من  املنطقة  ه��ذه  يف  ال�شالم 
على  تن�س  االتفاقية  ان  املقال  وذك��ر 
واإنهاء  امل��ت��ط��رف  ال��ف��ك��ر  "اجتثاث 
النزاعات، من اأجل منح كل االأطفال 

م�شتقبال اأف�شل". 
وق������ال ال����دك����ت����ور حم���م���د ال���ع���ل���ي يف 
من  ال��ف��ق��رة  ه���ذه  اأن  اأرى  ت��ق��دي��ري 
اتفاقية  اأي  يف  املدرجة  الفقرات  اأهم 
منح  ه��و  النهاية  يف  فالهدف  ���ش��الم. 
بعيداً  اأف�����ش��ل  م�����ش��ت��ق��ب��ال  االأط����ف����ال 
واالأجواء  وال�شراعات  النزاعات  عن 
االأهمية  غاية  اأمر يف  وهو  العدائية، 
لهذه املنطقة حتديداً، و�شدد على ان 
االت��ف��اق االإب��راه��ي��م��ي ي��وؤك��د خال�شة 

احلل  فقط  لي�س  ال�شالم  اأن  مفادها 
االأم��ث��ل، ب��ل احل��ل ال��وح��ي��د، للخروج 
من دائرة مغلقة من العنف والتطرف 

واحلروب. 
االتفاقيات  حت�����ول  ك��ي��ف��ي��ة  وح������ول 
وم�شتدام  دائ���م  ���ش��الم  اىل  امل���ذك���ورة 
يخدم منطقة ال�شرق االو�شط ومينح 
م�شتقبل  يف  االأم����ل  املقبلة  اأج��ي��ال��ه��ا 
العلي  حممد  الدكتور  اأ�شار  اأف�شل؟ 
اىل ان هناك عدة عوامل عدة مهمة 
هي توافر االإرادة ال�شيا�شية والرغبة 
وتر�شيخه،  ال�شالم  احلقة يف حتقيق 
اأم��ر را�شخ ل��دى دول��ة االإمارات  وه��و 
العربية املتحدة التي تت�شم ب�شيا�شاتها 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة امل��ت��زن��ة ذات 
الطبيعة ال�شلمية وجهودها الدوؤوبة 
ال�����ش��الم وال��ت�����ش��ام��ح يف  لن�شر ث��ق��اف��ة 

املنطقة العامل. 
العمل  الثاين هو  العامل  ان  واأ�شاف 
على تر�شيخ اأ�ش�س ال�شالم من خالل 
االقت�شادي  التعاون  عالقات  تعزيز 
والتكنولوجي  واالإع��الم��ي  وال��ث��ق��ايف 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 
الدليل  وي����ق����دم  ك����اف����ة  االأط�����������راف 
لل�شعوب على اأن ال�شالم هو م�شلحة 
اأم����ا ال��ع��ام��ل ال��ث��ال��ث فيتعلق  ل���ه���ا.  
بقدرة الدول املوقعة على االتفاقيات 
اخل�شوع  ع����دم  ع��ل��ى  االب���راه���ي���م���ي���ة 
متار�شها  اأن  حت��اول  التي  لل�شغوط 
الإف�شال  واجل��م��اع��ات  ال��ق��وى  بع�س 
بني  �شالم  اتفاقية  فتوقيع  ال�شالم، 
اأي  اأو مع  واإ�شرائيل  دول��ة عربية  اأي 
دولة اخرى هو تعريف دقيق حلرية 
ال�شيادي  حقها  مم��ار���ش��ة  يف  ال��دول��ة 
ت��راه من ق���رارات يخدم  يف اتخاذ ما 

م�شاحلها وم�شالح �شركائها.
قول  مقاله  يف  العلي  الدكتور  واأورد 

���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل 
توقيع  عقب  اخلارجية،  وزي��ر  نهيان 
"االإمارات  اأن  االب��راه��ي��م��ي،  االت��ف��اق 
ات��خ��ذت ق��راره��ا ال�����ش��ي��ادي م��ن اأجل 
اىل  م�������ش���ريا  وامل�شتقبل"  ال�������ش���الم 
ان ���ش��م��وه رب���ط ذل���ك ب��ال��ت��اأك��ي��د على 
وتر�شيخ  التوا�شل  توطيد  دمي��وم��ة 
ال��ع��الق��ة ب���ني ال�����ش��ع��ب��ني االم���ارات���ي 
اإ�شرائيل  مع  فال�شالم  والفل�شطيني، 
ال�شعب  داع���م���ة حل��ق��وق  ه���و خ��ط��وة 
ح�شابه،  ع��ل��ى  ول��ي�����ش��ت  الفل�شطيني 
وه����دف����ه ه����و اإي�����ج�����اد ط�����رق اأخ�����رى 
الذي  ال�شامل  ال�شالم  اإىل  للو�شول 
لل�شعب  امل�������ش���روع���ة  احل���ق���وق  ي��ع��ي��د 
الفل�شطيني ولكن من خالل احلوار 
البناء واملبا�شر. فال�شالم ال�شامل لن 
يتحقق اإال باعتبار اأن الفل�شطينيني، 
من  يتجزاأ  ال  ج��زء  وك��دول��ة،  ك�شعب 

اُ�ش�س ال�شالم. 
معايل  تاأكيد  اىل  امل��ق��ال  ت��ط��رق  كما 
امل�شت�شار  ق���رق���ا����س،  اأن�����ور  ال���دك���ت���ور 
هذا  ال���دول���ة،  لرئي�س  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
الق�شية  اأن  اإىل  م�������ش���رياً  امل���ع���ن���ى 
الق�شية  ه���ي  ���ش��ت��ظ��ل  الفل�شطينية 
لالأمة  بالن�شبة  وامل��ح��وري��ة  املركزية 
االإمارات  دولة  واأكد موقف  العربية، 
الرا�شخ يف دعم قيام دولة فل�شطينية 
على حدود الرابع من يونيو1967 
وفقا  ال�شرقية  ال��ق��د���س  وعا�شمتها 
ومبادرة  الدولية  ال�شرعية  لقرارات 
بهذا،  �����ش��ا  ُم��لَّ��خَّ العربية".  ال�����ش��الم 
ف��ل�����ش��ف��ة دول������ة االم����������ارات وال������دول 
االأخرى املُوِقعَّة على اتفاقية ال�شالم 
والتي ت�شتهدف اأي�شاً خدمة الق�شية 
العربية  وال��ق�����ش��اي��ا  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
االأخ�������رى ب�����ش��ب��ل ال�������ش���الم واحل�����وار 
بال�شرورة من خالل  املبا�شر، ولي�س 

خيارات املواجهة.
اأوروب�����ا دخلت  ان  اىل  امل��ق��ال  واأ����ش���ار 
دامية  و���ش��ي��ا���ش��ي��ة  دي��ن��ي��ة  ح����روب  يف 
ومدمرة ولكن عندما انت�شر ال�شالم 
خدم م�شالح القارة االأوروبية باأكملها 
وخدم حق اأطفالها يف احلياة الكرمية 
على مدى اأكرث من �شبعة عقود تلت 

انتهاء احلرب العاملية الثانية.  
وذكر الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز 
للبحوث واال�شت�شارات، ان الفرق بني 
ال�شالم الذي مت �شنعه يف اوروبا بني 
نهاية احلرب العاملية االوىل واحلرب 
احلرب  بعد  ان��ه  ه��و  الثانية  العاملية 
التاأكيد على حق  الثانية، مت  العاملية 
جميع ال�شعوب يف العي�س ب�شالم دون 
ا�شتثناء، وهذا هو املنطق الذي �شمن 

ا�شتدامة ال�شالم. 
مقاله  ال���ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور  واخ���ت���ت���م 
بالتاأكيد على ان املوؤ�شرات احلالية يف 
ال�شرق االأو�شط مب�شرة للغاية، حيث 
انه بعد عام من ال�شالم بداأت الدول 
ت�شعر  ك��ك��ل  وامل��ن��ط��ق��ة  عليه  امل��وق��ع��ة 
اإ�شرائيل  ل���دى  ان  م�����ش��ريا  ب��ث��م��اره، 
الرغبة يف تعزيز عالقاتها مع الدول 
العربية ولكن االأهم هو وجود االإرادة 
ال�شالم  ن��ط��اق  ل��ت��و���ش��ي��ع  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
وعلى  املعنية  االأط����راف  ك��ل  لي�شمل 
انه  الفل�شطيني، كما  راأ�شهم اجلانب 
املقابل تبدو املجتمعات اخلليجية  يف 
وال�شالم  الت�شامح  لفكر  تقبال  اأك��رث 
مبا  "الغري"  مع  ال�شلمي  والتعاي�س 
الدول  فهذه  االإ�شرائيليني،  ذل��ك  يف 
جميع  م��ن  ج��ال��ي��ات  ت�شت�شيف  ال��ت��ي 
ال���ع���امل وت���ك���رم ���ش��ي��اف��ت��ه��م هي  دول 
الت�شامح  ملفاهيم  ال��دول تقبال  اأك��رث 
وال��ت��ع��اي�����س وال��ت��ي ه��ي اأ���ش��ا���س مهم 

لبناء ال�شالم امل�شتدام يف املنطقة. 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
عن اإطالق احلملة ال�شنوية الوطنية 
للتوعية باالإنفلونزا املو�شمية والتي 
ن نف�شك..  تنظمها حتت �شعار "ح�شّ
احِم جمتمعك" بالتعاون مع مركز 
وهيئة  ال���ع���ام���ة  ل��ل�����ش��ح��ة  اأب���وظ���ب���ي 
االإم����ارات  وموؤ�ش�شة  ب��دب��ي  ال�شحة 
بهدف  وذل���ك  ال�شحية،  ل��ل��خ��دم��ات 
املجتمعي  ال����وع����ي  م�������ش���ت���وى  رف�����ع 
معدالت  لتقليل  ال��وق��اي��ة  وت��ع��زي��ز 
اأفراد  وحتفيز  م�شاعفات،  ح���دوث 
�شد  التطعيم  تلقي  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 
االإن��ف��ل��ون��زا امل��و���ش��م��ي��ة، ورف���ع كفاءة 
على  وتدريبهم  ال�شحيني  العاملني 

اأف�شل املمار�شات العاملية. 
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي 
الذي عقدته الوزارة يف دبي، بح�شور 
�شعادة الدكتور ح�شني عبد الرحمن 
لقطاع  امل�������ش���اع���د  ال���وك���ي���ل  ال����رن����د 
الدكتورة  و���ش��ع��ادة  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة 
التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�شني  ف��ري��دة 
مركز  يف  املعدية  االأم��را���س  لقطاع 
والدكتورة  العامة،  لل�شحة  اأبوظبي 
ال�شحة  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي  ن��دى 
العامة والوقاية بالوزارة، والدكتورة 
خدمات  اإدارة  م��دي��ر  ل��وت��اه  �شم�شه 

ال�شحة العامة يف موؤ�ش�شة االإمارات 
للخدمات ال�شحية، والدكتورة ليلى 
التح�شني  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  اجل�����ش��م��ي 
العو�شي  وال��دك��ت��ورة هند  ب��ال��وزارة، 
والتثقيف  ال��ت��ع��زي��ز  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 

ال�شحي يف هيئة ال�شحة بدبي. 
باحلملة  امل�شتهدفة  الفئات  وت�شمل 
م��ع��ظ��م اأف������راد امل��ج��ت��م��ع، م���ع اإي����الء 
االأول�������وي�������ة ل���ل���ح���وام���ل ب���ال���درج���ة 
فما   50 م����ن  واالأع�����م�����ار  االأوىل، 
مزمنة،  ب��اأم��را���س  وامل�شابني  ف���وق، 
واالأطفال دون 5 �شنوات، والعاملني 

يف املجال ال�شحي. 
االت�شالية  احل���م���ل���ة  وت���ت�������ش���م���ن 
االجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  م��ن�����ش��ات 
االلكرتونية،  وامل���واق���ع  وال�����ش��ح��ف 
وعقد مداخالت تلفزيونية واإذاعية، 
واإع��داد مواد توعية مرئية ون�شرها 
واملواقع  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة  ال��ق��ن��وات  ع��رب 

االإخبارية.

تغطية �صحية �صاملة
ال��دك��ت��ور ح�شني عبد  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
الرحمن الرند، اأن احلملة ال�شنوية 
باالإنفلونزا  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ال���وط���ن���ي���ة 
على  الفعاليات  اأه���م  م��ن  املو�شمية 
اأجندة الوزارة انطالقاً من حر�شها 
املنظومة  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

التنف�شية  ل����الأم����را�����س  ال�����ش��ح��ي��ة 
وت��ع��زي��ز اآل��ي��ات ال��رت���ش��د، م��ن اأجل 
اال�شرتاتيجي  املوؤ�شر  نتائج  حت�شني 
وفق  بالتطعيمات  التغطية  لن�شبة 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك م��ن خالل 
ال�شحية،  امل��راف��ق  �شبكة  يف  اإتاحتها 
اإدراك�����اً م��ن ال�����وزارة ب��اأه��م��ي��ة االأمن 
واحتوائها  امل��خ��اط��ر  ودرء  ال�شحي 

كاأولوية وطنية يف االإمارات.
ال���وزارة  ح��ر���س  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
االإج��راءات االحرتازية  على تطبيق 
املن�شاآت  يف  ال���وق���ائ���ي���ة  وال���ت���داب���ري 
تطعيم  اأخ���ذ  ف��رتة  اأث��ن��اء  ال�شحية، 
�شرورياً  يعترب  ال���ذي  االإن��ف��ل��ون��زا، 
القطاع  ع����ن  االأع������ب������اء  ل��ت��خ��ف��ي��ف 
ال�����ش��ح��ي، وم��ن��ح��ه ال���وق���ت ال����الزم 
جائحة  م���ك���اف���ح���ة  ع���ل���ى  ل���ل���رتك���ي���ز 

"كوفيد19-". 
االإمارات  دول��ة  جن��اح  اأن  اإىل  منوهاً 
ميثل  اجل��ائ��ح��ة  وح��وك��م��ة  اإدارة  يف 
جهودها  يف  للم�شي  اأ�شا�شية  ركيزة 
اجلهات  اأداء  ت��ك��ام��ل  ب��ف�����ش��ل  ب��ث��ق��ة 
�شحية  مبنظومة  والعمل  ال�شحية 
اأف��راد املجتمع من  وطنية لتح�شني 

االأمرا�س املعدية.

فعالية التطعيم خالل 60 عامًا
وت�������ش���ت���ه���دف احل���م���ل���ة ال���ت���وع���وي���ة 

ب���االإن���ف���ل���ون���زا ال���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر حتى 
اأفراد  دي�شمرب2021،  �شهر  نهاية 
حول  التوعوية  باالإر�شادات  املجتمع 
الوقاية  وط��رق  وم�شاعفاته  املر�س 
التطعيم  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  م��ن��ه، 
التغطية  لتحقيق  م��دى  اأو���ش��ع  على 
جاهزية  على  التاأكيد  مع  ال�شاملة، 
املن�شاآت ال�شحية ال�شتقبال الراغبني 
ب���اأخ���ذ ال��ت��ط��ع��ي��م وف����ق االإج�������راءات 
الوقائية.  وال��ت��داب��ري  االح���رتازي���ة 
التغطية  م�شتوى  ل��رف��ع  ب��االإ���ش��اف��ة 
باللقاحات بني العاملني ال�شحيني، 
التو�شيات  ب��اأح��دث  كفاءتهم  ورف���ع 
ال��ع��امل��ي��ة واالأ���ش��ال��ي��ب ال��ع��ل��م��ي��ة، من 
وتدريبية  وور���س  حما�شرات  خالل 
على اأهم االأ�شاليب احلديثة للوقاية 
م���ن االإن��ف��ل��ون��زا امل��و���ش��م��ي��ة وجتنب 

خماطرها.
وي���ت���زام���ن م��و���ش��م االإن���ف���ل���ون���زا مع 
حتديات  وي���ح���م���ل  »كوفيد19-« 
ويتطلب  ال�شحية،  ل��ل��ك��وادر  ك��ب��رية 
املجتمعي  االل������ت������زام  م�����ن  امل�����زي�����د 
الالزمة  الوقائية  الو�شائل  بتطبيق 
ال��ف��ريو���ش��ني. ويعترب  ان��ت�����ش��ار  مل��ن��ع 
امل��و���ش��م��ي��ة فعااًل  االإن���ف���ل���ون���زا  ل��ق��اح 
على  فعاليته  اأثبت  الأنه  نظراً  واآمناً 
مدى 60 عاماً للوقاية من االإ�شابة 
عالية،  ب��ن�����ش��ب��ة جن���اح  ب��االإن��ف��ل��ون��زا 

ون�شبة  امل��ر���س  م�شاعفات  يقلل  اإذ 
موؤمناً  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات،  االإدخ��������ال 
ال�شائعة.  الفريو�شات  من  احلماية 
االنفلونزا  لقاح  ب��اأخ��ذ  نو�شي  لهذا 
املو�شمية للعاملني ال�شحيني بقطاع 
ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة خ��ا���ش��ة يف خط 
الطوارئ  اأق�����ش��ام  ويف  االأول  ال��دف��اع 
وال�����ع�����ي�����ادات اخل����ارج����ي����ة وم����راك����ز 
ووحدات  االأول��ي��ة  ال�شحية  الرعاية 
نقل  فر�س  لتقليل  امل��رك��زة،  العناية 

املر�س للمراجعني والأفراد االأ�شرة.

دعوة لتلقي تطعيم االإنفلونزا
ولفتت الدكتورة �شم�شة لوتاه مدير 
يف  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  خ���دم���ات  اإدارة 
موؤ�ش�شة االإمارات للخدمات ال�شحية 
للتعامل  مدرو�شة  خطة  اعتماد  اإىل 
خالل  من  املو�شمية  االإنفلونزا  مع 
واملراكز  امل�شت�شفيات  جاهزية  رف��ع 
بكفاءة مع جميع  للتعامل  ال�شحية 
اأن احلملة  احل����االت، وب��ال��رغ��م م��ن 
كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  م��ع  ت��ت��زام��ن 
ات�شاعاً  واأك���رث  مكثفة  اجل��ه��ود  ف���اإن 
�شريحة،  اأكرب  اإىل  للو�شول  وتنوعاً 
التفريق  ب��ط��رق  امل��ج��ت��م��ع  ل��ت��وع��ي��ة 
املو�شمية  االإن��ف��ل��ون��زا  اأع���را����س  ب��ني 
كوفيد19،  االإ�����ش����اب����ة  واأع�����را������س 
ف�شاًل عن التوعية مبخاطر املر�س 

اأخذ  يف  التهاون  وع��دم  وم�شاعفاته 
الوقائية  وال���ت���داب���ري  االح��ت��ي��اط��ات 
بدء  قبل  اللقاح  اأخ��ذ  و�شمان  منه، 
ولتقليل  املو�شمية  االإنفلونزا  مو�شم 
اأن االإمارات حققت  انت�شاره. واأكدت 
ال�شعيد  ه����ذا  ع��ل��ى  ك���ب���رياً  ت��ق��دم��اً 
م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر واق���ع اخلدمات 
م�شتوى  ورف��ع  والعالجية  الوقائية 
بها،  ال���ع���ام���ل���ني  وت���اأه���ي���ل  ج���ودت���ه���ا 
لرت�شد  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  ج��ان��ب  اإىل 
االإنفلونزا  خا�شة  املعدية  االأمرا�س 
املبكر  واالكت�شاف  البيانات  وتوفري 
ل����الأم����را�����س وات�����خ�����اذ االإج����������راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة ال����الزم����ة. داع���ي���ًة اأف����راد 
العادات  واتباع  اللقاح  املجتمع الأخذ 
انت�شار  للحد من  ال�شليمة  الوقائية 

االإنفلونزا املو�شمية.
وا�شتعر�شت الدكتورة هند العو�شي 
والتثقيف  ال��ت��ع��زي��ز  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
بدبي  ال�������ش���ح���ة  ب��ه��ي��ئ��ة  ال�������ش���ح���ي 
اجلهود امل�شتمرة التي تقوم بها هيئة 
�شحة  على  للحفاظ  بدبي  ال�شحة 
ووقايته  امل��ج��ت��م��ع  و���ش��الم��ة  واأم�����ن 
م��ن االأم���را����س امل��خ��ت��ل��ف��ة مب��ا فيها 
املو�شمية، م�شيدة بتعاون  االنفلونزا 
الوطنية  اجل���ه���ود  ك���اف���ة  وت�����ش��اف��ر 
لهذه  ال��وط��ن��ي��ة  االأه�����داف  لتحقيق 
احلملة التي القت جناحات متميزة 

خالل ال�شنوات املا�شية.
واأك�������دت ال���دك���ت���ورة ال��ع��و���ش��ي على 
االإنفلونزا  ل��ق��اح  وم��اأم��ون��ي��ة  اأه��م��ي��ة 
املر�س  م��ن  ال��ف��اع��ل يف احل��د  ودوره 

وخا�شة  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  وم�������ش���اع���ف���ات���ه 
االأك���������رث ع���ر����ش���ة خلطر  ل���ل���ف���ئ���ات 
االإنفلونزا  مب�����ش��اع��ف��ات  االإ����ش���اب���ة 
�شنوات،   5 �شن  دون  االأط��ف��ال  مثل 
اأعمارهم  ت���زي���د  مم���ن  وال���ب���ال���غ���ني 
احلوامل،  وال��ن�����ش��اء  ���ش��ن��ة،   65 ع��ن 
باأمرا�س  امل�����ش��اب��ني  واالأ����ش���خ���ا����س 
القلب  واأم��را���س  الربو  مثل  مزمنة 
والكلى والكبد وال�شكري، والعاملني 
يف قطاع ال�شحي. واأ�شارت الدكتورة 
العو�شي اإىل جاهزية مراكز الرعاية 
ال�شحة  ب��ه��ي��ئ��ة  االأول���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
بدبي ال�شتقبال اأفراد املجتمع الأخذ 
ال��ل��ق��اح، م��ع م��راع��اة االل��ت��زام بكافة 
للوقاية  االح����رتازي����ة  االإج���������راءات 

ومنع العدوى.

ن نف�صك.. احم جمتمعك( حتت �صعار )ح�صّ

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تطلق احلملة ال�شنوية للتوعية بالإنفلونزا املو�شمية بالتعاون مع اجلهات ال�شحية

تزامنا مع الذكرى االأوىل لالتفاق االإبراهيمي, واليوم العاملي لل�صالم 

الدكتور حممد العلي: العمل على احلفاظ على ال�شالم اأكرث اأهمية واأعظم م�شوؤولية من �شنعه

بقيمة اإجمالية جتاوزت 24 مليون درهم

موا�شالت الإمارات تربم 238 عقدًا يف جمال النقل والتاأجري باأبوظبي والظفرة والعني خالل الن�شف الأول
•• دبي–الفجر:

ك�شفت نتائج االأعمال الن�شفية ملوا�شالت االإمارات عن جناح فرق العمل 
يف اأبوظبي والظفرة  والعني يف اإبرام 238 عقداً جديداً وجمدداً يف 
جمال النقل والتاأجري خالل الن�شف االأول من العام احلايل، وبقيمة 

اإجمالية جتاوزت 24 مليون درهم.
فرق  اإن  باأبوظبي؛  املبيعات  وح��دة  رئي�س  حمدان  �شليمان  �شعد  وق��ال 
العمل يف املنطقة بذلت جهوداً م�شاعفة يف �شبيل ا�شتعادة زخم االأعمال 
واالأن�شطة يف هذا املجال، وجتاوز التداعيات ال�شلبية التي حلقت بقطاع 

النقل والتاأجري جراء انت�شار كوفيد19-، وذلك اعتماداً على خربات 
ال�شركة التي متتد الأربعة عقود، عالوًة على ر�شيد الثقة الوا�شع الذي 
تتمتع به بني متعامليها، موؤكداً اأن االأمور ت�شري يف االجتاه ال�شحيح 
نحو ا�شتعادة معدالت ما قبل كوفيد19- وجتاوزها، وذلك مب�شتويات 
يف  كبري  حت�شن  تر�شد  التي  املوؤ�شرات  من  العديد  على  بناًء  م�شجعة 

االأداء االقت�شادي على �شعيد الدولة باأ�شرها مقارنًة بال�شنة املا�شية.
عقٍد   200 ت�شمنت  امل��ربم��ة  ال��ع��ق��ود  اأن  ح��م��دان  اأو���ش��ح  وتف�شياًل؛ 
جديٍد، اإ�شافًة اإىل 38 عقداً جمدداً، الفتاً اإىل تخ�شي�س 450 مركبة 
الوجه  على  العقود  تلك  مبتطلبات  للوفاء  �شائقاً  و850  متنوعة 

تطلعات  بالتايل  ويحقق  اخلدمات  تاأدية  ح�شن  ي�شمن  ومبا  االأمثل، 
احلكومي  القطاعني  م��ن  متعاماًل   101 يبلغون  ال��ذي��ن  املتعاملني 
القطاع  من  متعاماًل  و84  حكومياً،  متعاماًل   17 منهم  واخل��ا���س، 

اخلا�س )من غري االأفراد(.
وعلى �شعيد خدمات النقل اجلماعي للموظفني والعمال التي تقدمها 
اإىل  با�شتمرار  ت�شعى  ال�شركة  باأن  املبيعات  رئي�س وحدة  اأفاد  ال�شركة؛ 
من  كبرياً  ر�شيداً  فيه  متتلك  ال��ذي  املجال  ه��ذا  يف  ح�شورها  تعزيز 
اخلربة، اإذ بلغ عدد العقود ال�شارية يف هذا املجال يف اأبوظبي واملنطقة 
الغربية 70 عقداً، فيما بلغ عدد العقود اجلديدة واملجددة 41 عقداً، 

الفتاً اإىل تخ�شي�س 1،340 مركبة متنوعة للوفاء مبتطلبات العقود 
ال�شارية والتي تعود ل� 54 متعاماًل يف القطاعني احلكومي واخلا�س.

يذكر اأن العدد االإجمايل للمركبات التابعة الأبوظبي واملنطقة الغربية 
 6،000 اأك��رث من  15،000 مركبة متنوعة يعمل عليها  يبلغ نحو 
فيها  مب��ا  املختلفة  وال��ت��اأج��ري  النقل  خ��دم��ات  لتقدمي  وذل���ك  ���ش��ائ��ق، 
خدمات النقل التعليمي والذي ي�شمل النقل املدر�شي ب�شقيه احلكومي 
واخلا�س اإ�شافًة اإىل النقل اجلامعي، والنقل التجاري، وكذلك خدمات 
وغري  الليموزين  وت��اأج��ري  امل��ط��ار  وتك�شي  االإم����ارات  موا�شالت  اأج���رة 

ذلك.

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
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مو�شوع الدعوى : الق�شاء بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا مبلغ وقدره )300.000( 
ومعنوية مع  مادية  اأ�شرار  و�شامال عما حلقهم من  تعوي�شا جابرا  املدعني  ل�شالح  درهما  الف  ثالثمائة 
الفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد والزام املدعي عليهم بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:رينا ديفي من ورثة املتويف ديواناند �شاه ب�شفتها زوجة - واخرون

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى بناية توين تاورز - �شقة طابق 21 - 
مكتب 2104 - بجوار فندق ريدي�شون بلو

املطلوب اإعالنه :  1- راكي�س كومار جوبتا   -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/16 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ رينا ديفي من ورثة املتويف ديواناند �شاه ب�شفتها زوجة - واخرون بي�شرح وفقا لالجراءات 
، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:609/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�شوع الدعوى : املطالبة ب�شحة ونفاذ عقد البيع وت�شليم العقار املبيع وت�شجيل احلكم لدى اجلهات الر�شمية 
واحتياطيا بطالن البيع ورد مبلغ )593.513( درهم واداء تعوي�س مببلغ )250.000( درهم وفوائدهما القانونية 

بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:ت�شوجن ت�شي هوجن

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع جممع دبي لال�شتثمار - مبنى ثمار 1 - �شقة 313
املطلوب اإعالنهم :  1- �شون للو�شاطة العقارية �س.ذ.م.م 2- دي ال بي اكوي�شي�شن�س دي دبليو �شي �س.ذ.م.م 3- تاون 

�شنرت ماجنمنت ليمتد   -  �شفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2021/8/29 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها  مو�شوع االإعالن 
ل�شالح/ ت�شوجن ت�شي هوجن ببطالن عقد بيع وحدة التداعي وبالزام املدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدوا للمدعي 
مبلغ مقداره )593.513( درهم خم�شمائة ثالثة وت�شعون الف خم�شمائة وثالثة ع�شر درهم والفائدة بواقع %5 
من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2021/5/16 وحتى ال�شداد التام كما الزمتهم الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما  اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك  درهم مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

 اعالن بالن�شر
117/2021/387 ا�شتئناف تظلم جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل امل�شتاأنف �شده /1- غيث مطر �شبت مبارك املري - جمهول حمل االقامة 
 - �شابقا  الوطني  االحت���اد  بنك   - التجاري  اأبوظبي  بنك   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي - قد ا�شتاأنف القرار/

بتاريخ:2021/5/25  جت��اري  تظلم   2021/138 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم 
،  وحددت لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05.30 م�شاءا 
بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

 اعالن بالن�شر
116/2021/387 ا�شتئناف تظلم جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

جمهول   - علي  ب��و  الق�شري  يو�شف  ابراهيم  احمد   -1/ �شده  امل�شتاأنف  اىل 
وميثله:عبداهلل   - ���س.م.ع  الهالل  م�شرف   / امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي - قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر 
،  وح��ددت لها  ب��ت��اري��خ:2021/5/25  بالدعوى رق��م 2021/134 تظلم جت��اري 
جل�شه يوم االربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05.30 م�شاءا بقاعة التقا�شي 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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عربي ودويل
برلني: �شبهات بـ »خمالفات �شخمة« 

يف النتخابات الرو�شية
•• برلني-وكاالت

اأعلن متحدث با�شم احلكومة االأملانية  اأم�س االثنني  اأن ال�شبهات بح�شول 
“خمالفات �شخمة” يف االنتخابات الت�شريعية يف رو�شيا يجب اأن “توؤخذ 

على حممل اجلد” واأن يتم “تو�شيحها«.
�شتيفن �شيربت يف موؤمتر �شحايف  االأملانية  با�شم احلكومة  املتحدث  وقال 
املعار�شة  يف  واأع�����ش��اء  االنتخابات  مراقبي  م��ن  ات��ه��ام��ات  “توجد  دوري: 
الرو�شية، تتحدث عن خمالفات �شخمة ويجب اأخذها على حممل اجلد”، 
معرباً عن اأ�شفه لعدم وجود “رقابة دولية على االنتخابات” التي فاز بها 

حزب رو�شيا املوحدة احلاكم.

نقلت عنه وكالة “بر�س اأ�شو�شيي�شن” الربيطانّية.
وتوّجه جون�شون اإىل الواليات املتحدة، حيث من املقّرر 
ويلتقي  املتحدة  ل��الأمم  العاّمة  اجلمعّية  يف  ي�شارك  اأن 

الرئي�س االأمريكي جو بايدن يف البيت االأبي�س.
وكان بايدن اأعلن عن حتالف دفاعي اأ�شرتايل-اأمريكي-

بريطاين جديد ياأتي �شمن اّتفاقّية �شراكة ُينظر اإليها 
على اأّنها تهدف اإىل مواجهة �شعود ال�شني.

الغّوا�شات  تكنولوجيا  ه��ذه  ال�شراكة  اتفاقّية  وُت��ق��ّدم 
اإىل  اإ����ش���اف���ة  اأ����ش���رتال���ي���ا،  اإىل  االأم����ريك����ّي����ة  ال���ن���ووّي���ة 
الذكاء  وتطبيق  االإلكرتونّية  الهجمات  ل�شّد  اإمكانيات 

اال�شطناعي وغريها.

•• لندن-اأ ف ب

بوري�س جون�شون على  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  �شّدد 
العالقة “البالغة االأهّمية” بني بالده وفرن�شا، وذلك يف 
مواجهة غ�شب باري�س من اإعالن �شراكة ا�شرتاتيجّية 
بني الواليات املتحدة واأ�شرتاليا وبريطانيا ت�شمل تزويد 

كانبريا غّوا�شات اأمريكّية.
طائ������رة  م��ن  على  ل�شحافّيي���ن  جون�ش������ون  وق��������ال 
تربطهم�����ا  وباري�س  لن�������دن  اإّن  نيوي������ورك،  اإىل  ُتقّل�������ه 
م�شّدداً  االأهّمية”،  و”بالغ�������ة  ج�����ّداً”  وّدية  “عالق���������ة 
ح�شبما  را�ش�������خ،  لفرن�ش�������ا”  بريطانيا  “حّب  اأّن  على 

لكّن جون�شون قال على من الطائرة اإّن هذه االّتفاقّية 
“ال تهدف اإىل اأن تكون اإق�شائّية”.

على  يج��������ب  �ش�����������يئا  لي�ش��������ت  “اإنه��������ا  واأ�ش����������اف   
اأ�شدقاوؤن�������ا  �ش��������يما  وال  ب�ش�����������اأنه  يقلق  اأن  ك���������ان  اأّي 

الفرن�شيون«.
ل�شراء  اّتف�������اق  من  االن�شحاب  اأ�ش�������رتاليا  ق��������رار  وكان 
اأمريكّية  اأخ����������رى  ل�شالح  فرن�ش���������ّية  غّوا�ش��������ات 
اأث���������ار غ�شب فرن�ش�������ا،  ق�����د  النووّية،  الطاقة  ت�شتخدم 
ا�ش��تدعاء  اإىل  ماك��������رون  اإمي��ان��وي��ل  ال��رئ��ي�����س  ودف���ع 
�شفريَّي بالده من كانبريا ووا�شنطن، يف خط������وة غري 

م�شبوقة.

جون�شون ي�شدد على العالقة بني لندن وباري�س

بهذا  واأ�شاف  ال�شابق واجلزائر.  امل�شتعمر  ال��روؤى بني 
ال�شدد: “علينا اأن نتحلى بال�شجاعة، وعلى كل طرف 
وعرفان  امتنان  ف�شل  وخالل  باحلقيقة«.  يعرتف  اأن 
جتاه احلركيني، قال الرئي�س الفرن�شي: “لقد �شحوا 
ب��دم��ائ��ه��م م��ن اأج���ل ف��رن�����ش��ا، وق���د خ��دم��وه��ا وجازفوا 
�شلطات  باأن  مقرا  اأجلها”  من  بحياتهم وعائالتهم” 
احلركيني  اإزاء  بواجبها  تقم  “مل  ب��الده 
اجلزائر”،  ح��رب  نهاية  بعد  وعائالتهم 

ما �شكل بداية ماأ�شاتهم.
لدى و�شولها  العائالت،  بع�س  اإن  وقال 
اإىل االأرا�شي الفرن�شية بعد االإعالن عن 
19 مار�س- اتفاق وقف اإطالق النار يف 
ال�شتقالل  م��ه��د  ال�����ذي   1962 اآذار 
اجلزائر يف 5 يوليو-متوز من العام ذاته، 
بو�شوح  م��وؤك��دا  ال�شجون”،  اإىل  “نقلت 
ت�شرف  حتت  و�شعت  التي  املخيمات  اأن 
احلركيني مل تكن “مالذا لهم بل مكانا 
والتهمي�س  املر�س  عانوا  اأنهم  اإذ  �شعبا 
والعن�شرية، فيما اأغلقت املدار�س اأمام اأطفالهم” بني 
ا�شتدركت  فرن�شا  اإن  قائال  وختم  و1970.    1962
موقفها و”اأدركت اجلمهورية اآالم احلركى” واعرتفت 
اأعد موؤرخون فرن�شيون بالتن�شيق  بت�شحياتهم.  وقد 
مع جمعيات وممثلني عن احلركى، تقريرا من 188 
اأن و�شلوا  �شفحة عن و�شع احلركى وعائالتهم منذ 

اإىل فرن�شا عام 1962.
االح�����رتام  ت��ك��ن  “فرن�شا  ع���ن���وان  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ح��م��ل 
اأبرزها  اإج����راء   56 ويت�شمن  للحركى”،  وال��ت��ق��دي��ر 
اإن�شاء “�شندوق للت�شامن ومل�شاعدة احلركى” بقيمة 
امل��ايل للحركى  الدعم  ي��ورو هدفه تقدمي  40 مليون 

وعائالتهم ومتويل بع�س امل�شاريع االقت�شادية.

•• باري�س-اأ ف ب

اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون  اأم�س 
االث��ن��ني خ���الل ح��ف��ل ت��ك��رمي��ي بق�شر االإل��ي��زي��ه، عن 
اجلزائريني  للحركيني  “تعوي�س”  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
التحرير  ح��رب  ب��الده خ��الل  اإىل جانب  الذين وقفوا 

وطلب  و1962،   1954 بني  اجلزائرية 
ال�����ش��ف��ح م��ن��ه��م ب��ا���ش��م ف��رن�����ش��ا. وق����ال اإن 
وجازفوا  ف��رن�����ش��ا  خ���دم���وا  “احلركيني 
لكن  اأج��ل��ه��ا،  وعائالتهم”من  بحياتهم 
هوؤالء  اإزاء”  بواجبها  تقم  “مل  االأخ��رية 

بعد احلرب. 
للحركيني  االع��ت��ب��ار  الإع������ادة  خ��ط��وة  يف 
اإىل جانب  ال��ذي��ن ح���ارب���وا  اجل��زائ��ري��ني 
اال�شتعمار الفرن�شي خالل حرب التحرير 
اأعلن   ،1962-1954 اجل����زائ����ري����ة  
الرئي�س اإميانويل ماكرون �شباح االثنني 
خالل حفل تكرميي بق�شر االإليزيه عن 

وطلب  ال��ع��ام،  نهاية  قبل  “تعوي�س”  ق��ان��ون  م�شروع 
ال�شفح منهم “با�شم فرن�شا«. 

وقال ماكرون يف كلمة األقاها اأمام جمع من احلركيني 
لن  ام��ت��ن��ان��ن��ا،  ل��ك��م  للمقاتلني:  “اأقول  وع��ائ��الت��ه��م: 
نن�شى. اأطلب ال�شفح، لن نن�شى. �شرف احلركيني يجب 
هذه  اإن  بالقول  وب��داأ  الوطنية«.  الذاكرة  يف  يحفر  اأن 
“املاأ�شاة �شفحة من تاريخنا، وهو تاريخ موؤمل وكبري، 
و”م�شاألة  احل��رك��ي��ني  اإىل  بالن�شبة  �شرف”  وت��اري��خ 
خماطبا  وتابع  والفرن�شيني.  لفرن�شا  بالن�شبة  وفاء” 
احلركيني وعائالتهم” :تاريخكم هو تاريخنا” وهطا 
موعد مع احلقيقة، مع فرن�شا”، م�شددا على اأن باري�س 
تعرتف مبا �شماها “كل الذاكرات”، يف اإ�شارة الختالف 

�شغوط  ملمار�شة  ملو�شكو  امل��ج��ال 
جديدة على الدول االأ�شغر.

اّتخذت  اأنها  بايدن  اإدارة  وذك��رت 
ال���ق���رار ج��زئ��ي��ا م��ن اأج���ل �شمان 
املحافظة على عالقات قوية مع 

اأملانيا.
وقال بادي “مل تكن اأوروبا يوما 
حيال  احل���د  ه���ذا  اإىل  منق�شمة 
بال�شيا�شة  امل��رت��ب��ط��ة  خ��ي��ارات��ه��ا 

اخلارجية«.
لقاء  ل��ودري��ان عقد  ينوي  كما ال 
الربيطانية  نظريته  م��ع  ثنائي 

التجاري  وال���ت���ع���اون  االأط��ل�����ش��ي 
ن��ه��ج موّحد  وت��ط��وي��ر  وال��ت��ق��ن��ي 
فيما  ورو�شيا”،  ال�����ش��ني  ح��ي��ال 
اأن  ال����وق����ت ذات������ه ع���ل���ى  ����ش���دد يف 
اأمن  التحالف ي�شب يف م�شلحة 

اأ�شرتاليا.
كذلك  ب���اي���دن  اأث������ار  اأن  و���ش��ب��ق 
اأوروب�����ا عرب  ���ش��رق  ق���ادة  حفيظة 
اإلغائه معظم العقوبات املرتبطة 
اأن��اب��ي��ب ال��غ��از ب��ني رو�شيا  ب��خ��ط 
الذي   ”2 “نورد �شرتمي  واأملانيا 
اأنه �شيف�شح  اإىل  ي�شري معار�شوه 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

املفتوحة  املواجهة  اختيارها  عرب 
مع الواليات املتحدة اإثر خ�شارتها 
اإىل  غوا�شات  لبيع  �شخما  عقدا 
رهانا  فرن�شا  تخو�س  اأ�شرتاليا، 
ت��ت��ع��ج��ل دول  ب��ي��ن��م��ا ال  خ���ط���ريا 

اأخرى للوقوف اإىل جانبها.
اأ�شرتاليا  ان�����ش��ح��ب��ت  وب���ع���دم���ا 
م��ن ات��ف��اق��ه��ا م��ع ب��اري�����س ل�شراء 
تلك  ل�شالح  تقليدية  غ��وا���ش��ات 
بالدفع  تعمل  ال��ت��ي  االأم��ريك��ي��ة 
بخطوة  فرن�شا  ق��ام��ت  ال���ن���ووي، 
�شفرييها  فا�شتدعت  ا�شتثنائية 

من وا�شنطن وكانبريا للت�شاور.
ويقول اال�شتاذ يف معهد الدرا�شات 
برتران  ب��اري�����س  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
نف�شها  و���ش��ع��ت  فرن�شا  اإن  ب���ادي 
تبدو  اأن  لها  ميكن  ال  م��وق��ف  يف 
وك��اأن��ه��ا ترتاجع  اإال  خ��الل��ه  م��ن 
عودة  ف��ور  وجهها  م��اء  تخ�شر  اأو 
املتحدة،  ال��والي��ات  اإىل  �شفريها 

حليفتها التاريخية.
اأزمة  يف  ت��دخ��ل  “عندما  وي��وؤك��د 
اأن تعرف  ل��ك  ك��ه��ذه، ف��االأف�����ش��ل 

اأ�شرتاليا  واأع��ل��ن��ت  امل��خ��رج«.  اأي��ن 
اأنها ارتاأت باأن الغوا�شات النووية 
متّثل خيارا اأف�شل بالن�شبة اإليها 
بينما  ال��ب��ح��ري  تفوقها  ي�شمن 
اأعلنت عن حتالف ثالثي جديد 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مع 
اأنه  على  وا�شع  ب�شكل  اإليه  ينظر 
�شّكل  ال���ت���ي  ال�����ش��ني،  ي�����ش��ت��ه��دف 
بالن�شبة  اأول��وي��ة  ن��ف��وذه��ا  ات�����ش��اع 
جو  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  الإدارة 
يعقد  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  ب����اي����دن. 
التزم  ال��ذي  الفرن�شي،  الرئي�س 
ال�����ش��م��ت ع���ل���ن���ا، حم����ادث����ات مع 

بايدن يف االأيام املقبلة.
الفرن�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  لكن 
ج���������ان اإي�����������ف ل���������ودري���������ان خ�����رج 
الدبلوما�شية  االأع����������راف  ع����ن 
وال���ل���غ���ة امل����ع����ه����ودة ب����ني ال������دول 
“كذب”  عن  متحّدثا  ال�شديقة 
اأ�شرتاليا  ومّتهما  و”ازدواجية” 

ب�”طعن )فرن�شا( يف الظهر«.
االإع���الن عن  االآن  يتم حتى  ومل 
ل���ق���اء م��رت��ق��ب ع��ل��ى ج���دول  اأي 
اجتماعات  هام�س  على  اأع��م��ال��ه 
املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 

امل��رت��ق��ب��ة االأ����ش���ب���وع اجل������اري يف 
اخلارجية  وزي����ر  م���ع  ن���ي���وي���ورك 
الذي  بلينكن،  اأنتوين  االأمريكي 
بطالقة  ال���ف���رن�������ش���ي���ة  ي���ت���ح���دث 

ويعرف بحبه الأوروبا.
ومع عقد بلغت قيمته 50 مليار 
مليار   36،5( اأ����ش���رتايل  دوالر 
يورو(  مليار   31 اأمريكي،  دوالر 
لدى التوقيع عليه �شنة 2016، 
الفرن�شي  ال��غ�����ش��ب  ي��و���ش��ل  ق���د 
ال�شناعات  ق���ط���اع  اإىل  ر����ش���ال���ة 
الدفاعية النافذ يف البالد ر�شالة 
ال�شيا�شيني  ال���ق���ادة  اأن  م��ف��اده��ا 

ي�شغطون ل�شاحله.
يبقى  الدبلوما�شي  التاأثري  لكن 
ت��ب��دو فرن�شا يف  اإذ  اأق���ل و���ش��وح��ا 
عزلة مع انطالق اأعمال اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة.
احلليفة  القوة  اأملانيا،  تبدي  وال 
التي  االأوروب��������������ي،  االحت���������اد  يف 
ان��ت��خ��اب��ات االأح����د املقبل،  جت���ري 
واكتفت  ل��ل��ت��دخ��ل.  ح��م��ا���ش��ة  اأي 
احلكومة باالإ�شارة اإىل اأنها اأخذت 

علما باخلالف.
واأف���������������ادت خ�����ب�����رية ال����ع����الق����ات 

معهد  ل�������دى  االأط����ل���������ش����ي  ع�����رب 
اأنه  ب��ل��ني  ���ش��ي��ل��ي��ا  “بروكينغز” 
الدول  تقنع  اأن  فرن�شا  ب��اإم��ك��ان 
اإدارة  ب����اأن  االأخ������رى  االأوروب����ي����ة 
بايدن تفتقد ال�شرتاتيجية حيال 

اأوروبا.
م�شاركة  ف��رن�����ش��ا  “على  وق���ال���ت 
هذا التقييم مع حلفاء اأوروبيني 
البحث  ط����اول����ة  ع���ل���ى  وط����رح����ه 
م���ع االأم���ريك���ي���ني ل��ل��ت��و���ش��ل اإىل 

حلول«.
وب��ي��ن��م��ا اح��ت��ف��ت م��ع��ظ��م ال����دول 
االأوروبية بفوز بايدن على �شلفه 
االنتخابات  يف  ت���رام���ب  دون���ال���د 
الرئي�س  اأن  اإال  ال���رئ���ا����ش���ي���ة، 
من  النتقادات  تعّر�س  االأمريكي 
خلفية  على  االأوروب��ي��ني  حلفائه 
عملية �شحب اجلنود االأمريكيني 
من اأفغان�شتان، التي و�شلت على 
اإىل  �شريع  ب�شكل  طالبان  اإث��ره��ا 
حلف  دعمها  ح��رب  بعد  ال�شلطة 
���ش��م��ال االأط��ل�����ش��ي ا���ش��ت��م��رت 20 
ال��ن��ق��ط��ة اخلالفية  واأم����ا  ع��ام��ا. 
على  ب��االإب��ق��اء  فتتمثل  االأخ����رى، 
امل���ف���رو����س ع��ل��ى معظم  احل���ظ���ر 

االأوروب������ي������ني ع���ل���ى ال�����ش��ف��ر اإىل 
كوفيد،  ج���ّراء  املتحدة  ال��والي��ات 
رغ��م اأن االحت��اد االأوروب���ي الذي 
بلدانه  م�����ن  ال����ع����دي����د  ت���ع���ت���م���د 
ع��ل��ى ال�����ش��ي��اح��ة ك��م�����ش��در دخ���ل، 
امل��ف��رو���ش��ة على  ال�����ش��روط  خفف 

االأمريكيني للدخول اإىل دوله.
امل�شوؤول  ب��رغ��م��ان،  ماك�س  ي�شري 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف  ال�������ش���اب���ق 
ب����ات حاليا  وال������ذي  االأم���ريك���ي���ة 
االأمريكي”  ال��ت��ق��ّدم  “مركز  يف 
اأن  اإىل  ال���ي�������ش���اري���ة،  امل���ي���ول  ذي 
“بخطوات  ال��ق��ي��ام  ب���اي���دن  ع��ل��ى 
ج��ري��ئ��ة الإ����ش���الح ال��ع��الق��ات مع 
فرن�شا منعا خلروج اخلالف عن 

ال�شيطرة«.
اأن  بايدن  باإمكان  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
يدعو ماكرون اإىل البيت االأبي�س 
الفرن�شي  الرئي�س  روؤي��ة  ويدعم 
يف ما يتعّلق بقوة دفاعية اأوروبية 
ال�شفر.  ح��ظ��ر  ل��رف��ع  وال��ت��ح��ّرك 
اأن  يف  اخل���ط���ورة  “تكمن  وق�����ال 
هذه احلادثة ت�شمم البئر وتقلب 
كافة  يف  التعاون  عقب  على  راأ�شا 
امل���ج���االت االأ���ش��ا���ش��ي��ة م���ن حلف 

•• برلني-رويرتز

يحر�س طارق �شعد على م�شاعدة 
الج��ئ��ني اآخ���ري���ن مم���ن ف����روا من 
احل���رب يف ���ش��وري��ا ل��ال���ش��ت��ق��رار يف 
م��ن��ازل ج��دي��دة ب��اأمل��ان��ي��ا وي���رى اأن 
االن���ت���خ���اب���ات ال���ت���ي جت�����رى على 
امل�شتوى االحتادي يف 26 �شبتمرب 

اأيلول فر�شة لذلك.
ويدعو �شعد يف احلملة االنتخابية 
هول�شتاين  ���ش��ل�����ش��ف��ي��ج  والي�����ة  يف 
املطلة على �شاحل البلطيق لتاأييد 
اال�شرتاكي  الدميقراطي  احل��زب 
بعد   2016 ل��ه يف  ان�����ش��م  ال����ذي 
عامني من و�شوله اإىل اأملانيا وعلى 
ر�شا�شتني  م��ن  ج��رح��ان  ج�����ش��ده 

اأ�شيب بهما يف �شوريا.
ال�شيا�شية  ال��ع��ل��وم  ط��ال��ب  وق����ال 
عاما   28 ال���ع���م���ر  م����ن  ال����ب����ال����غ 
جتعل  ال��ت��ي  االأم������ور  اأن  “فكرت 
توؤمل  واأن���ه���ا  الب���د  �شعبة  ح��ي��ات��ي 
عليها  وللتغلب  اأي�����ش��ا.  االآخ��ري��ن 
ين�شم  اأن  يجب  ميكن،  ما  باأ�شرع 

املرء اإىل حزب �شيا�شي«.
واأ�شاف �شعد الذي �شي�شوت للمرة 
االأوىل مثل الكثري من الالجئني 
اجلن�شية  ع���ل���ى  ح�����ش��ل  اأن  ب���ع���د 
االأملانية “عا�س اآباوؤنا يف ظل نظام 
طويلة  ل�شنوات  خمتلف  �شيا�شي 
)يف �شوريا(... هذه فر�شة لتن�شئة 

جيل جديد” يف اأملانيا.
االأملانية  امل�����ش��ت�����ش��ارة  ق�����رار  ك����ان 
ال��ب��اب ملئات  اأجن��ي��ال م��ريك��ل فتح 
ال�شوريني  الالجئني  م��ن  االآالف 
يف  ح���ا����ش���م���ا  م���ل���ف���ا   2015 يف 
يف  ال�شابقة  االحتادية  االنتخابات 

.2017
الذين  ال��الج��ئ��ني  ك��ل  لي�س  ل��ك��ن 
على  وح�شلوا  البالد  يف  ا�شتقروا 
اجلن�شية لديهم نف�س موقف �شعد 
يف  بنواياهم  يتعلق  فيما  الوا�شح 

الت�شويت.
قال ماهر عبيد )29 عاما( الذي 
ي��ع��ي�����س يف م��دي��ن��ة زي��ن��ج��ن قرب 
باأن  “�شعيد  ال�شوي�شرية  احل��دود 
تتاح يل هذه الفر�شة، لكنني حذر 

ورمبا لن اأ�شوت«.
ي���ق���ول ع��ب��ي��د ال�����ذي ح�����ش��ل على 
اجلن�شية يف 2019 اإن عدم و�شوح 
ال�شورة حول مواقف االأحزاب اإزاء 
ملفات ال�شيا�شة اخلارجية خا�شة 

�شوريا هو ال�شبب يف تردده.

* م�صاركة
م�شتوى  على  االإح�����ش��اءات  تظهر 
الذين  ال�شوريني  ع��دد  اأن  ال��ب��الد 
االأملانية  اجلن�شية  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��وا 
 2020 يف  باملئة   74 بن�شبة  قفز 

اإىل 6700.
ال��ع��دد االإج���م���ايل لالجئني  ل��ك��ن 
ب��ك��ث��ري وت�شعه  اأع��ل��ى  ال�����ش��وري��ني 
التقديرات عند 700 األف تقريبا، 
اإذ يتطلب احل�شول على اجلن�شية 

الكثري من الوقت واجلهد.
خل�شت درا�شة يف 2020 اأجراها 
بالدمج  امل��ع��ن��ي  جم��ل�����س اخل����رباء 
فقط  باملئة   65 اأن  اإىل  والهجرة 
اأملانية  اأ�شول غري  من االأمل��ان من 
اأدلوا باأ�شواتهم يف 2017 مقابل 

االأملان  بني  باملئة   86 بلغت  ن�شبة 
االأ�شليني.

وك�شفت الدرا�شة عن اأن الطالقة 
االجتماعي  وال���و����ش���ع  ال��ل��غ��ة  يف 
يف  فا�شالن  ع��ام��الن  االقت�شادي 
م�����ش��ارك��ة امل��ه��اج��ري��ن اإ���ش��اف��ة اإىل 

مدة اإقامتهم يف البالد.
طالت  “كلما  ال���درا����ش���ة  وذك�����رت 
يف  االأ�شخا�س  ق�شاها  التي  امل��دة 
احتماالت  زادت  ك��ل��م��ا  اأمل���ان���ي���ا... 
على  وقدرتهم  بالتفهم  �شعورهم 

امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية«.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن م���وؤ����ش���رات يف 
تاأييد  ت��وج��ه��ات  ب�����ش��اأن  درا�����ش����ات 
االأح��������زاب ل����دى امل���ه���اج���ري���ن، اإال 
امل�شهد  م����ن  م���ريك���ل  خ������روج  اأن 
ع���ام���ا غرًي   16 ب��ع��د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

ح�شابات ال�شوريني يف اأملانيا.
رم�شان،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  وت�������ش���اءل 
بدمج  معنية  منظمة  مدير  وه��و 
وح�شل  الي��ب��زي��ج  يف  امل��ه��اج��ري��ن 
“على   ،2019 يف  اجلن�شية  على 
بالفطنة...  يتحلوا  اأن  ال�شوريني 

يف  للم�شاركة  منا�شب  ت��وق��ي��ت  يف 
االنتخابات ال�شابقة يف 2017.

وق���ال ع��ن خ��ي��اره وق��ت��ه��ا “بدافع 
ال�شيدة  حل����زب  ����ش���وت  ع��اط��ف��ي، 

مريكل الأنها دعمت الالجئني«.
مل ي�شعر بالندم على قراره لكنه، 
مثل كثريين من الناخبني االأملان، 

وي��ل��ي��ه اخل�����ش��ر. وج����اء خ��ي��ار “ال 
اأهتم” يف املركز الثالث.

الذي  الطبيب  القطيفان  حممود 
ي��ع��ي�����س يف م��دي��ن��ة ف���راي���ب���ورج يف 
ج��ن��وب غ��رب ال��ب��الد م��ن ب��ني قلة 
ح�شلوا  ال���ذي���ن  ال�����ش��وري��ني  م���ن 
بالفعل  االأمل��ان��ي��ة  اجل��ن�����ش��ي��ة  ع��ل��ى 

لكن  كان �شوابا  فعلته مريكل  ما 
ما الذي �شيفعله من �شيخلفها؟«

ويظهر ا�شتطالع راأي غري ر�شمي 
����ش���وري���ني على  ب����ني م���ه���اج���ري���ن 
�شي�شوتون،  الغالبية  اأن  في�شبوك 
الت�شويت،  يف  احل��ق  لهم  ك��ان  اإذا 
اال�شرتاكي  الدميقراطي  للحزب 

األغت  فيما  ترو�س  ليز  اجل��دي��دة 
مقررة  ك���ان���ت  ل����ق����اءات  ف��رن�����ش��ا 
االأ�شبوع اجلاري مع وزير الدفاع 

الربيطاين.
واأك����������د ف����ران���������ش����وا ه����اي����زب����ورغ 
االأب�������ح�������اث  “موؤ�ش�شة  م�������ن 
باري�س  ومقرها  اال�شرتاتيجية” 
ي�شعروا  اأن  يف  احل����ق  “لديهم 

بالغ�شب«.
واأ�شاف “اخلطر بالن�شبة لفرن�شا 
من  الغ�شب  ي��ح��ّرك��ه��ا  اأن  يف  ه��و 

االآن ف�شاعدا«.

ت��ت�����ش��ارع يف راأ����ش���ه االأف����ك����ار وهو 
حلقبة  وينظر  للم�شتقبل  يتطلع 
ما بعد مريكل بال اإجابة وا�شحة 
ل��ل�����ش��وؤال مل���ن ي��ع��ط��ي ���ش��وت��ه هذه 

املرة؟
يقرتب  االن��ت��خ��اب��ات  “موعد  ق��ال 

لكنني �شراحة مل اأقرر بعد«.

دول اأخرى ال تتعجل  للوقوف اإىل جانبها 

رهان خطري.. باري�س وحيدة يف مواجهتها مع وا�شنطن 

م�شتقبل ترودو على املحك يف النتخابات الت�شريعية بكندا 

العديد منهم ي�صوتون الأول مرة يف انتخابات اأملانية

لجئون �شوريون ي�شاركون يف اختيار خليفة مريكل 

•• مونرتيال-اأ ف ب

يقرر الكنديون من �شي�شكل احلكومة 
الت�شريعية  االنتخابات  خالل  املقبلة 
فهل  النتائج،  املح�شومة  غري  املبكرة 
يفوز الليربايل جا�شن ترودو بوالية 
ثالثة اأم يتم التناوب على ال�شلطة مع 

املحافظ املعتدل اإيرين اأوتول؟
يف هذه املناف�شة احلامية جدا، �شيكون 

ال�شاعة  يف  االق����رتاع  مكاتب  �شتغلق 
واحلملة  غ(.  ت   02،00(  19،00
ا�شتمرت  التي  اخلاطفة  االنتخابية 
ب��داأت: بخطاب  انتهت كما  36 يوما 
ال��وزراء املنتهية واليته طلب  لرئي�س 
فيه من الكنديني منحه والية جديدة 
�شبل  على  واالإ���ش��راف  البالد  لرئا�شة 

اخلروج من اأزمة اجلائحة.
مبكرة  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  ت�����رودو  ودع����ا 

الناخبون يف نيوفاوندالند والبرادور 
اأول   ، االأطل�شي  املحيط  �شاحل  على 
ال�شاعة  م��ن��ذ  االث���ن���ني  ي�����ش��وت  م���ن 
 11،00( املحلي  بالتوقيت   8،30
�شت  كندا  يف  بينما  املقابل،  يف  غ(.  ت 
اآخ���ر الناخبني  م��ن��اط��ق زم��ن��ي��ة، ف���اإن 
ال��ذي��ن ���ش��ي��دل��ون ب��اأ���ش��وات��ه��م ه��م يف 
مقاطعة  وه���ي  ك��ول��وم��ب��ي��ا،  بريتي�س 
ع��ل��ى ���ش��اح��ل امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ حيث 

حماولة  يف  اآب-اأغ�����ش��ط�����س  منت�شف 
قبل  خ�شرها  التي  الغالبية  ال�شتعادة 
عامني. لكنه قد يخ�شر رهانه بح�شب 
ا�شتطالعات الراأي. فقد بداأت تظهر 
اأن  ويبدو  �شورته،  لرتاجع  عالمات 
يحظى  ك���ان  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال�شعبية 
ب���ع���ي���دة...   2015 يف  ت�������رودو  ب���ه���ا 
نوايا  م��ن   31% ع��ل��ى  يح�شل  ف��ه��و 
الرئي�شي  خ�شمه  مب�شتوى  االأ�شوات 
املحافظ اي��ري��ن اوت���ول ال��ذي ك��ان ال 
ي����زال غ��ري م��ع��روف يف ف���رتة لي�شت 

ببعيدة.
الرتقب  “حالة  ف��ان   2019 يف  كما 
اإنه  للقول  باملحللني  تدفع  التامة” 
الي  املنال  �شعبة  الغالبية  اأن  “يبدو 
اال�شتاذ  ماتيو  فيليك�س  ويقول  كان«. 
جامعة  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال�������ش���وؤون  يف 
وينيبيغ لفران�س بر�س “من ال�شعب 

ت�شور مناف�شة اأكرث حماوة«.
واالأح��د يف اليوم االأخ��ري من احلملة 
ت����رودو م��ن��اط��ق من  االن��ت��خ��اب��ي��ة زار 

�شرق البالد اإىل غربها.
يف االأي���ام االأخ���رية دع��ا الناخبني اإىل 
اأن  اإىل  م�شريا  ا�شرتاتيجي  ت�شويت 
يعني  ال�شلطة  اإىل  املحافظني  ع��ودة 
خ�شو�شا  ال���وراء  اإىل  بالبالد  ال��ع��ودة 

يف ملف املناخ.
اوت��ول الذي كان االأحد  ووعد ايرين 
الكنديني  يرت�شح،  حيث  تورونتو  يف 

بالتجديد واأطلق حملة يف الو�شط.

ويدعى حواىل 27 مليون كندي تبلغ 
اأع��م��اره��م 18 ع��اًم��ا وم���ا ف���وق ممن 
يحق لهم الت�شويت االثنني النتخاب 
اأع�شاء جمل�س العموم البالغ عددهم 
من  اأي  يتمكن  مل  اإذا  ع�شًوا.   338
احلزبني الرئي�شيني اللذين يتناوبان 
من   1867 ع����ام  م��ن��ذ  ال�����ش��ل��ط��ة  يف 
احل�������ش���ول ع��ل��ى اأغ��ل��ب��ي��ة امل���ق���اع���د يف 
لت�شكيل  ال��ف��ائ��ز  �شي�شطر  ال��ربمل��ان، 

حكومة اأقلية.
رئي�س  �شيتعني على  ه��ذه احل��ال��ة،  يف 
ال�������وزراء امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي، ال���ل���ي���ربايل اأو 
املحافظ، التعاون مع اأ�شغر االأحزاب 

ليحكم يف اأوتاوا.
اجلديد  الدميوقراطي  احل��زب  مثل 
الدميوقراطي،  ال��وط��ن��ي  )احل�����زب 
�شينغ،  ج��اج��م��ي��ت  ب���زع���ام���ة  ي�������ش���ار( 
نوايا  م��ن   20% على  ح�شل  ال���ذي 
احلزب  كيبيك،  كتلة  اأو  الت�شويت. 
امل�شتقل بقيادة اإيف فرن�شوا بالن�شيت، 
والذي يبدو اأنه ح�شن موقعه يف نهاية 
احل��م��ل��ة ب��ع��د ح�����ش��ول ج����دل. و�شعى 
ح����زب اخل�����ش��ر ب��ق��ي��ادة اأن���ام���ي بول، 
اآخر حزب رئي�شي يف ال�شباق، الإي�شال 
ر�شالته بوجود حالة طوارئ مناخية، 
وهو يحاول اال�شتمرار ب�شبب م�شاكل 

تتعلق بالوحدة وال�شورة والتمويل.
“الن�شخ  ���ش��ي��ن��اري��و  ف�����اإن  وب���ال���ت���ايل، 
والل�شق” يف هذه االنتخابات مرجح 

جدا، وفًقا ملعلقني.

ماكرون يعلن عن قانون »تعوي�س« للحركيني اجلزائريني 
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عربي ودويل

االأمريكي  التحالف  اأن  االث��ن��ني  اأم�����س  ال�شمالية  ك��وري��ا  اع��ت��ربت   
لتزويد  االأم��ريك��ي��ة  وال�شفقة  ال��ه��ادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���ش��ي��ا  اجل��دي��د يف 
اأ�شرتاليا غوا�شات، قد يوؤديان اإىل “�شباق ت�شلح نووي” يف املنطقة.

ونقلت وكالة االأنباء املركزية الكورية ال�شمالية الر�شمية عن م�شوؤول 
يف وزارة اخلارجية قوله اإن “هذه اأعمال غري مرغوب فيها وخطرة 
جدا �شتخّل بالتوازن اال�شرتاتيجي يف منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ 

وتطلق �شل�شلة من �شباق الت�شلح النووي«.
واأ�شاف “هذا يظهر اأن الواليات املتحدة هي امل�شوؤول الرئي�شي الذي 

يعر�س للخطر النظام الدويل ملنع االنت�شار النووي«.
غوا�شة  من  بال�شتي  ل�شاروخ  ناجحة  اإط��الق  جتربة  �شيول  اأج��رت 
االأربعاء، لت�شبح �شابع دولة يف العامل متتلك هذه التكنولوجيا. وقبل 
ني  امل�شّلحة نووًيا �شاروخَّ ال�شمالية  اأطلقت كوريا  �شاعات على ذلك 
باجتاه البحر. و�شلطت �شل�شلة التجارب ال�شواريخ هذه وال�شفقات 
اإقليمي  ���ش��ب��اق ت�شلح  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال���ه���ادئ،  امل��ح��ي��ط  ال��دف��اع��ي��ة يف 

مت�شاعد، مع تزايد التناف�س بني ال�شني والواليات املتحدة.
اأ�شرتايل- دفاعي  بايدن عن حتالف  االأمريكي جو  الرئي�س  واأعلن 

اإليها  ُينظر  �شراكة  اتفاقية  �شمن  ياأتي  جديد  اأمريكي-بريطاين 
على اأنها تهدف اإىل مواجهة �شعود ال�شني.

 

اللقاح  من  الثالثة  اجلرعة  اإعطاء  يف  االثنني   اأم�س  اإيطاليا  ب��داأت 
املعر�شة  الفئات  املناعة وغريهم من  نق�س  ملر�شى  كوفيد19  �شد 
لتعليمات  وف��ق��اً  �شخ�س،  م��الي��ني   3 ح���وايل  متثل  وال��ت��ي  للخطر، 

اللجنة الفنية العلمية بالبلد االأوروبي.
من يعانون  االإ�شافية”  “اجلرعة  اأول من يح�شلون على  و�شيكون 
من م�شكالت مناعية والذين اأجروا عمليات زراعة اأع�شاء ومر�شى 
اأعلن موؤخراً مفو�س الطوارئ ال�شحية يف البالد،  االأورام، ح�شبما 
روبرتو  ال�شحة  ووزي����ر  فيجليولو،  ب��اول��و  فران�شي�شكو  اجل����رال 
على  الفئات  ه��ذه  ح�شول  عقب  اأن��ه  فيجليولو  واأو���ش��ح  �شبريانزا. 
جرعة االإ�شافية، �شيجري منح اجلرعة الثالثة من اللقاح اأي�شاً ملن 
امل�شنني  دور  املقيمني يف  ال�شن  وكبار  80 عاماً،  اأعمارهم عن  تزيد 
واأطقم الرعاية ال�شحية. ياأتي هذا يف الوقت الذي مير فيه الو�شع 
الوبائي يف اإيطاليا بحالة من اال�شتقرار، مع ت�شجيل 3838 اإ�شابة 

جديدة و26 حالة وفاة يف ال�شاعات ال�24 املا�شية.
على  االآن  حتى  �شخ�شاً  و433  األ��ف��اً  و916  مليوناً   40 وح�شل 
التطعيم كاماًل يف اإيطاليا، ما يعني %75.76 من ال�شكان الذين 

تزيد اأعمارهم عن 12 عاماً.

ب���اريل م���ايل، ح��ي��ث تنوي  ف��ل��وران�����س  الفرن�شية  ت���زور وزي����رة اجل��ي��و���س 
بخدمات  اال�شتعانة  اجلي�س  عليها  يهيمن  ال��ت��ي  االنتقالية  احل��ك��وم��ة 
يف ظل التوتر مع باري�س التي  �شركة االأمن الرو�شية اخلا�شة “فاغر”، 
تقل�س وجودها الع�شكري يف البالد. واأو�شحت باريل قبل لقاء نظريها 
“هديف هو احل�شول على تو�شيح موقف  الكولونيل �شاديو كامارا  املايل 
حمذرة “لن يكون بو�شعنا التعاي�س  ال�شلطات املالية وجتديد الر�شائل”، 
اإي��ف ل��ودري��ان، قد  مع امل��رت��زق��ة«. وك��ان وزي��ر اخلارجية الفرن�شي، ج��ان 
الع�شكري  املجل�س  ب��ني  ات��ف��اق  اأي  اأن  م��ن  امل��ا���ش��ي  ال��ث��الث��اء  وح���ذر  �شبق 
الرو�شية لتدريب القوات امل�شلحة  “فاغر”  احلاكم يف مايل وجمموعة 
فرن�شية يف  قوة  “مناق�شاً” لبقاء  �شيكون  القادة،  املالية و�شمان حماية 
مايل، التي حتارب اجلهاديني يف منطقة ال�شاحل منذ 8 �شنوات. وكانت 
اإيفغيني  االأعمال  رجل  يديرها  التي  اخلا�شة  االأمنية  فاغر  جمموعة 
اأبرمت  ق��د  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  م��ن  امل��ق��رب  بريغوجني 
اُتهمت  حيث   ،2018 ع��ام  يف  الو�شطى  اإفريقيا  جمهورية  م��ع  ات��ف��اق��اً 
بارتكاب جتاوزات ونهب ملوارد التعدين واجلمارك. وقالت حكومة مايل 
“لن ت�شمح الأي دولة باتخاذ خيارات مكانها، ناهيك  اإنها  يف بيان االأحد 
وقال رئي�س الوزراء  عن حتديد ال�شركاء الذين ميكنها اال�شتعانة بهم”، 
�شوغيل كوكاال مايغا اخلمي�س املا�شي “هناك �شركاء قرروا مغادرة مايل 
للتواجد يف دول اأخرى، هناك مناطق باتت مهجورة«. وجتري املفاو�شات 
بني املجل�س الع�شكري وفاغر بالفعل يف الوقت الذي بداأت فرن�شا اإعادة 
القوة  ال�شاحل بهدف تركيز مهام هذه  انت�شار قواتها يف منطقة  تنظيم 

على عمليات مكافحة االإرهاب والتدريب القتايل للجيو�س املحلية.

عوا�صم

�سيول

روما

باري�ص

جوتريي�س وجون�شون يدعوان زعماء 
العامل لجتماع حول تغري املناخ 

•• االأمم املتحدة-رويرتز

قبل اأقل من �شتة اأ�شابيع على جتمع زعماء العامل للم�شاركة يف قمة كربى 
االأمني  جوتريي�س  اأنطونيو  يفتتح  جال�شجو،  يف  املناخي  التغري  لبحث 
اجتماعا  بريطانيا  وزراء  رئي�س  جون�شون  وبوري�س  املتحدة  ل��الأمم  العام 
اأهداف  يف  الكبري  العجز  لبحث  االثنني  اأم�س  العامل  دول  من  عدد  لقادة 

االنبعاثات الغازية والتمويل فيما يخ�س املناخ.
ق�شية  يف  اخلا�س  وم�شت�شاره  العام  االأم��ني  م�شاعد  ه��ارت  �شيلوين  وق��ال 
اأ�شبوع  هام�س  على  مغلقة  اأب��واب  خلف  يعقد  االجتماع  اإن  املناخي  التغري 
الفعاليات رفيعة امل�شتوى باجلمعية العامة لالأمم املتحدة و�شي�شارك فيه 
قادة عدد من الدول متثل الدول ال�شناعية وقوى اقت�شادية �شاعدة ودوال 

نامية عر�شة للتاأثر بالتغري املناخي.
وقال هارت لل�شحفيني االأ�شبوع املا�شي “جر�س االإنذار بحاجة الإطالقه. 
االآثار  م��ن  التخفيف  يف  الثغرات  �شد  االأه���داف حقا يف  ف��ال��دول ال حتقق 
م�شتديرة  مائدة  حول  تعقد  التي  املباحثات  وتهدف  والتكيف«.  والتمويل 
اأكتوبر   31 م��ن  املتحدة  االأمم  تعقده  ال��ذي  امل��ن��اخ  م��وؤمت��ر  ل�شمان جن��اح 
اأن  رغ��م  جال�شجو  يف  ال��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب   12 حتى  االأول  ت�شرين 
التقارير احلديثة تظهر اأن الدول الكربى بعيدة عن حتقيق اأهداف خف�س 

االنبعاثات وعن التزاماتها بالتمويل فيما يتعلق باملناخ.

العراق.. »اإحباط يف اإحباط« قبل النتخابات

�شحف عربية: �شفقة الغوا�شات تعيد ت�شكيل التحالفات

احل�شم الع�شكري.. ملاذا يعتربه مينيون احلل الوحيد لردع احلوثي؟
يف  احلوثي  ميلي�شيات  نفذت  وال�شبت،  اجلربية.  واالإق��ام��ة  والتعذيب 
�شنعاء حكما باإعدام 9 اأ�شخا�س من اأبناء حمافظة احلديدة ال�شاحلية، 
اأدت ملقتل رئي�س  اإحداثيات  بعد حماكمة �شورية مغلقة بتهمة تقدمي 
عام  ال�شماد  �شالح  ال�شابق،  االأعلى”  ال�شيا�شي  ب�”املجل�س  ي�شمى  ما 
2018. وبح�شب م�شادر مينية، منعت ميلي�شيات احلوثي املتهمني من 
حق تن�شيب حماميني للرتافع عنهم، وهددت حمامني حاولوا الرتافع 

يف الق�شية، ومنعت اأ�شر املتهمني من زيارتهم.
كما �شهدت مناطق احلوثيني يف االأ�شبوع االأخري حوادث قتل متعمدة، 
منها مقتل اأحد اأفراد ال�شرطة بر�شا�س قيادي حوثي، ومقتل �شيخ من 
قبيلة اأرحب اأثناء خروجه من مراكز ال�شرطة ب�شنعاء على يد حوثيني، 
واآخر مت اختطافه من نقطة حوثية يف اأحد مداخل �شعدة قبل اأن يتم 
احلوادث  ت�شاعد  ومع  الطريق.  قارعة  على  ملقية  جثته  على  العثور 

انقالب  الإن��ه��اء  الع�شكري  احل�شم  �شرعة  ي��ل��زم  واالن��ت��ه��اك��ات،  االأم��ن��ي��ة 
احلوثي، بح�شب الناطق الر�شمي للقوات امل�شرتكة يف ال�شاحل الغربي 

و�شاح الدبي�س.
مربرا  الو�شع،  هذا  ا�شتمرار  م�شوؤولية  املتحدة  االأمم  الدبي�س  ل  وحمَّ
امل�شنقة حول  ا�شتد حبل  اأن  بعد  اأنقذت ميلي�شيات احلوثي  باأنها  ذلك 

عنقها يف ميناء احلديدة وخمتلف جبهات ال�شاحل الغربي.
وت��دخ��ل��ت االأمم امل��ت��ح��دة يف 2018 ب��ات��ف��اق ل��وق��ف اإط���الق ال��ن��ار بني 
ال�شرعية وميلي�شيات احلوثي يف ميناء احلديدة، خالل  قوات حتالف 
حماولة قوات التحالف حتريره من ميلي�شيات احلوثي، فيما مل يلتزم 

احلوثيون باالتفاق.
وبتعبري الدبي�س، فاإنه “بات االأمر وا�شحا، اجلميع متفق على احل�شم 
قادمة  اأي حلول  ب��وادر  الأن��ه ال يوجد  االأن�شب،  الع�شكري؛ فهو اخليار 

اإليها  �شعى  التي  االأخ��رى  اأم��ل، حتى فقدت جميع احللول  ب�شي�س  اأو 
الداخل واخلارج«.

ولفت الناطق الر�شمي للقوات امل�شرتكة يف ال�شاحل الغربي اإىل اأن “نحن 
متار�س علينا �شغوطا كبرية من املواطنني وقواتنا للح�شم الع�شكري؛ 
�شيا�شيا  االإلهي، ولي�شت طرفا  اإال باحلق  توؤمن  اأم��ام جماعة ال  فنحن 
االأب��واب يف نفق مظلم«.  اأغلقت كل  حتى نتفاو�س على طاولة واح��دة 
عادل  واالإع��الم،  للدرا�شات  احلمريي  ن�شوان  مركز  رئي�س  معه  ويتفق 
باأن  النا�س  “رهان  ف��اإن  االأو�شاع احلالية  اإن��ه يف ظل  بقوله  االأحمدي، 
احل�شم الع�شكري هام جدا والزم الإنهاء انقالب احلوثيني الذي بوجوده 
�شتظل كل امل�شاكل؛ الأن احلوثي عبارة عن م�شروع حرب متوا�شلة ما 
ما  اإىل  متوا�شلة  �شتظل  فاإنها  ع�شكري  بح�شم  عليها  الق�شاء  يتم  مل 

النهاية«.

•• اليمن-وكاالت

6 �شنوات،  ال��ي��م��ن ع��ل��ى م����دى  ال�����ش��ل��م��ي يف  م���ع ف�����ش��ل ف���ر����س احل����ل 
بعد  خا�شة  الع�شكري،  احل��ل  على  اجل��ه��ود  برتكيز  املطالب  تت�شاعد 
الداخلية  ال�شالم  م��ب��ادرات  الإي���ران  املوالية  احلوثي  ميلي�شيات  رف�س 

واخلارجية. 
اإن  ن��ي��وز عربية”،  “�شكاي  مل��وق��ع  وخ���رباء مينيون  م�����ش��وؤول��ون  وي��ق��ول 
على  ومي��ار���س  الع�شكري،  احل�شم  على  ي��راه��ن  ال��ي��وم  اليمني  ال�شعب 

امل�شوؤولني �شغوطا كبرية يف هذا االجتاه.
وعلى امتداد الطرقات تتوزع نقاط التفتي�س واالبتزاز التابعة للحوثي، 
ت��ع��دد حوادث  م��ع  مل�شايقات  احل��وث��ي��ني  غ��ري  م��ن  امل��واط��ن��ون  يتعر�س 
جائرة،  مبحاكم  واالإع��دام��ات  العمد،  والقتل  واخلطف،  االقتحامات، 

••بغداد-اأ ف ب

البالغ  ال���ع���راق���ي  ���ش��ج��اد،  ي���ب���دو  ال 
متحم�شاً  ع���ام���اً،   23 ال��ع��م��ر  م���ن 
الربملانية  االنتخابات  يف  للم�شاركة 
امل���ق���ررة يف ال���ع���راق يف ال��ع��ا���ش��ر من 
اأن  معترباً  االأول،  -ت�شرين  اأكتوبر 
على  تقت�شر  املر�شحني  ب��رام��ج  ك��ل 

يف راأيه. تنفذ  لن  “الوعود” التي 
ويجل�س �شجاد يف باحة مقهى و�شط 
ب���غ���داد، وح���ال���ه ك���ح���ال ك��ث��ريي��ن يف 
العراق ال يبالون وي�شعرون بالياأ�س 
م���ن حت�����ش��ن اأو�����ش����اع ب���الده���م عرب 

االنتخابات.
العامة  ال�������ش���اح���ات  يف  وان���ت�������ش���رت 
ويف  ب��غ��داد،  يف  الرئي�شية  وال��ط��رق 
ال��ب��الد، ���ش��ور ومل�شقات  ك��ل م���دن 
الكتل  خمتلف  من  ملر�شحني  كبرية 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وم�����ش��ت��ق��ل��ني يف اإط�����ار 
ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ات امل��ب��ك��رة. بع�س 
واآخ���رون  ب���ارزون  �شيا�شيون  ه���وؤالء 
مر�شحون  ويعقد  م��ع��روف��ني.  غ��ري 
ب��ح�����ش��ور وجهاء  ي��وم��ي��ة  جت��م��ع��ات 
وزع���م���اء ع�����ش��ائ��ر وم��وؤي��دي��ن جلمع 
االأ�������ش������وات. وي������رى م���راق���ب���ون اأن 
ن�شبة امل�شاركة يف االنتخابات املقبلة 
التي  باالأخرية  مقارنة  اأقل  �شتكون 

�شعره  ال��ذي حلق  �شجاد  ويقول   .2018 ع��ام  ج��رت 
اأبي�س مع و�شم على ذراعه  بالكامل ويرتدي قمي�شاً 
لوكالة فران�س بر�س، “اأرى �شور )مر�شحني( لكنني 

ال اأعرف اأ�شماءهم وال براجمهم«.
مع  يجل�س  بينما  �شركة  يف  املوظف  ال�شاب  وي�شيف 
اأ�شدقائه يف مقهى يف العا�شمة “كلهم عندهم نف�س 
ب��ك��ذا+، وكلها جمرد  ون��ق��وم  ك��ذا  ال��ربن��ام��ج +�شنفعل 

وعود«.
ومتثل االنتخابات الت�شريعية املبكرة التي حددت حتت 
احتجاجات  خ��الل  بها  متظاهرين  مطالبة  �شغط 
موعدها  من  ب��داًل   2019 االأول(  )ت�شرين  اأكتوبر 
اأحد التنازالت القليلة التي قدمتها   ،2022 يف عام 
ال�شلطات اىل املحتجني الذين خرجوا رف�شاً للف�شاد 
امل�شت�شري ونق�س اخلدمات العامة يف العراق. ويقول 

•• عوا�صم-وكاالت

ال تزال �شفقة الغوا�شات النووية بني الواليات املتحدة 
اأن  ال�شاحة الدولية، بعد  واأ�شرتاليا تلقي بظاللها على 
من  واأ�شرتاليا  فرن�شا  بني  دبلوما�شية  اأزم��ة  يف  ت�شببت 
جانب وفرن�شا واأمريكا من جانب اآخر، والتي من �شاأنها 
اأن ت��وؤزم اخل��الف بني اأوروب���ا واأمريكا ورمب��ا ت��وؤدي اإىل 

ر�شم حتالفات جديدة.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة االثنني، ت�شعى اأمريكا من 
خالل اتفاقها مع اأ�شرتاليا على مواجهة النفوذ ال�شيني 
عقب ف�شلها يف اأفغان�شتان، حيث تعمل على بناء ن�شختها 

االآ�شيوية من حلف الناتو لتطويق ال�شني.

اإغ�صاب احللفاء
يف �شحيفة عكاظ ال�شعودية، قال عبدالرحمن الطريري 
عن  واأ���ش��رتال��ي��ا  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  “اأعلنت 
متقدمة  ع�شكرية  تقنيات  لتبادل  خا�شة  اأمنية  اتفاقية 
هذه  خ��الل  وم��ن  ال�شيني،  النفوذ  ملواجهة  حم��اول��ة  يف 
تعمل  غ��وا���ش��ات  ب��ن��اء  م��ن  اأ���ش��رتال��ي��ا  �شتتمكن  ال�شراكة 
بالطاقة النووية الأول مرة يف تاريخها، وحملت االتفاقية 

ا�شم )اأوكو�س(«.
خ��ط��وة جدية  اأول  االت��ف��اق��ي��ة مت��ث��ل  “هذه  اأن  واأ����ش���اف 
االأمريكي  اجلي�س  مغادرة  بعد  ال�شيني  التمدد  ملواجهة 
الأفغان�شتان، االأمر الذي �شّكل �شورة �شلبية عن وا�شنطن 
وكانت  ب�شرية ومادية،  بعد خ�شائر  امليدان  تغادر  كدولة 
�شور  اأي�شاً  االأم��ر  ال�شريعة مفاجئة، هذا  ع��ودة طالبان 

الواليات املتحدة كمن تتخلى عن حلفائها«.
واأو�شح اأن االتفاقية االأمريكية الربيطانية االأ�شرتالية 
امل���وث���وق، يف ح��ني و�شف  ت��اأت��ي لتعزيز ���ش��ورة احل��ل��ي��ف 
الفرن�شيون هذه اخلطوة باأنه ال يوجد فارق حقيقي بني 
ترامب وبايدن، فكالهما ينفذ �شيا�شة اأمريكا اأواًل، حتى 

لو كان ذلك على ح�شاب احللفاء.
وتابع قائاًل “يريد الغرب تطوير ا�شرتاتيجية ع�شكرية 
ملحا�شرة ال�شني، ي�شعفها حتدي االأولويات والتحالفات، 
فال�شني لديها النف�س الطويل واالقت�شاد القوي الذي 

نف�شها منذ عام 2003، الوجوه فقط تغريت«.
واإما  وظ��ائ��ف  على  ح�شلوا  اإم���ا  “املقرتعون  ويتابع 

ي�شوتون الأقرباء اأو الأحد من ع�شريتهم«.
ودعت مفو�شية االنتخابات امل�شتقلة نحو 25 مليون 
يتناف�س  التي  املبكرة  االنتخابات  للم�شاركة يف  ناخب 
ب�329 مقعداً  للفوز  3200 مر�شح  اأك��رث من  فيها 
هو جمموع مقاعد جمل�س النواب التي خ�ش�س 25 
بح�شب  االن��ت��خ��اب��ات  و�شتجري  للن�شاء.  منها  باملئة 
قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، 
بحيث اأ�شبح الرت�شيح ال يتطلب االن�شواء يف قوائم 
املر�شحني،  اأن يقت�شر على عدد حم��دود من  وميكن 

بح�شب عدد ال�شكان يف كل دائرة.
وجهاء  لرت�شيح  ال�شيا�شية  الكتل  تلجاأ  اأن  وي��رج��ح 
لكن  انتخابية.  دوائ���ر   83 �شمن  ب���ارزة  و�شخ�شيات 
بعد  وت�شكل حتالفات جديدة  احل��ال  يتغري  ما  غالباً 

�شهادة جامعية يف  حممد )30 عاماً( احلا�شل على 
الأنها  باالنتخابات،  اأ�شاًل  مقتنع  غري  اإنه  االقت�شاد، 
ا�شطرته  ال��ذي  ال�شاب  وي�شيف  �شيئاً«.  تغري  “لن 
ظ��روف��ه االق��ت�����ش��ادي��ة اىل اإرج�����اء زواج����ه اأك����رث من 
اأب�شط  اأح�شل )حتى( على  اأ�شّوت واأنا ال  “ملاذا  مرة، 
اخلدمات؟«. ويعاين العراق عموماً من نق�س حاد يف 
متكرر  ب�شكل  تنقطع  التي  الكهرباء  بينها  اخلدمات 
ال��ذي تتجاوز  ال�شيف احل��ارق  اأي��ام  خ��الل  خ�شو�شاً 

احلرارة خالله اخلم�شني درجة مئوية.
وتابع مثاًل “املنطقة التي اأ�شكن فيها، اآخر مرة متت 
االجتياح  ت��اري��خ   ،”2003 ق��ب��ل  ���ش��وارع��ه��ا  �شيانة 

االأمريكي للعراق و�شقوط نظام �شدام ح�شني.
اأ�شل خم�شة  اثنني من  يعرف  الذي  ال�شاب  وي�شيف 
لكنه مل يطلع على  االنتخابية،  دائرته  مر�شحني يف 
ال�شيا�شية  االأح�����زاب  “اإنها  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  ب��راجم��ه��م 

ونقل الكاتب عن خبري �شيا�شات �شرق اآ�شيا رايان ها�س، 
ن�شوب �شراع ع�شكري مدمر بني  ال��ذي حذر من خطر 
قوتني عظميني م�شلحتني نووياً، وقال يف كتابه “ال�شوؤال 
االأ�شا�شي الذي يواجه �شانعي ال�شيا�شة يجب اأال يكون ما 
ال��والي��ات املتحدة م��ربر لل�شعور باحلق يف  اإذا ك��ان ل��دى 
�شخطها، بل باالأحرى كيف يجب على الواليات املتحدة 
الرد على االإجراءات ال�شينية بطريقة تدفع ال�شني اإىل 

اأق�شى حد يف االجتاه املف�شل الأمريكا«.
اأمريكا  ب��ني  حالياً  املت�شاعدة  ال��ت��وت��رات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
لالإجراءات  ال�شابقة  االأمثلة  حتجب  ما  غالباً  وال�شني 
امل�شرتكة،  الدولية  التحديات  ملواجهة  بينهما  املن�شقة 
ف��ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ه��دي��دات االأك����رث ح���دة ال��ي��وم تتحدى 
تعزيز  اأو  كانت مواجهة كورونا  �شواء  االأحادية،  احللول 
االأم����ن ال�����ش��ح��ي ال��ع��امل��ي، اأو ب��ن��اء اق��ت�����ش��اد ع��امل��ي اأكرث 

�شمولية، اأو معاجلة اأزمة املناخ.

ال�شكوى  دون  �شاحة،  من  اأك��رث  على  باللعب  لها  ي�شمح 
من ميزانيات مل يقبلها الكونغر�س، كما اأنها غريت من 
االتفاقية  و�شمت  نربتها  رفعت  حيث  ال��ه��ادئ،  خطابها 

االأخرية باأنها غري م�شوؤولة و�شيقة االأفق«. 
بني اأمريكا وال�صني

وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ع��ب��دال��رح��م��ن احل��ب��ي��ب يف �شحيفة 
�شعيف  ت�شبيه  ال��ب��اردة  “احلرب  اإن  ال�شعودية  اجلزيرة 
�شبقت  فقد  اليوم،  ال�شينية  االأمريكية  العالقات  لفهم 
والك�شاد،  العاملية  من احل��رب  30 عاماً  ال��ب��اردة  احل��رب 
�شالم  م��ن  ع��ام��اً   30 بعد  احلالية  اللحظة  ت��اأت��ي  بينما 

القوى العظمى والتو�شع االقت�شادي العاملي«.
مع  للتعامل  متاحاً  خ��ي��اراً  لي�س  “االحتواء  اأن  واأ���ش��اف 
الواليات  ح��ل��ف��اء  م��ن  ال��ق��ل��ي��ل  اأن  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ال�����ش��ني، 
متقبلني  �شيكونون   - وج��دوا  اإن   - �شركائها  اأو  املتحدة 

للتحالف مع الواليات املتحدة �شد ال�شني«.

تغيرياً  ي�شكل  مب��ا  ال��ن��ت��ائ��ج  اإع����الن 
للكتل ال�شيا�شية حتت قبة الربملان.

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة التي  يف ظ��ل االأو����ش���اع 
ال�شعب  م����ن  ال������ع������راق،  ي��ع��ي�����ش��ه��ا 
�شيت�شدر  ال����ذي  ب��احل��زب  ال��ت��ك��ه��ن 
الكبري  التناف�س  االنتخابات يف ظل 
خ�شو�شاً بني التيار ال�شدري الذي 
مقتدى  ال�شيعي  ال��زع��ي��م  يتزعمه 
الذي ميثله  الفتح  ال�شدر وحتالف 
ف�شائل  م��ن  م��دع��وم��ون  مر�شحون 

قريبة من اإيران.
مار�شني  العراقية  الباحثة  وت���رى 
�شتجري  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  ال�شمري 
“عدم املباالة والياأ�س  اأجواء من  يف 

خ�شو�شاً بني ال�شباب«.
وذكرت اإح�شاءات ر�شمية عراقية اأن 
التي  االنتخابات  يف  امل�شاركة  ن�شبة 
 44،52 كانت   ،2018 ع��ام  ج��رت 
ج���ه���ات كثرية  واع���ت���ربت���ه���ا  ب���امل���ئ���ة 

مبالغاً فيها.
اأن  م��������ن  ال�������������ش������م������ري  وحت����������������ّذر 
)الن�شبة(  ب��اأن  ت�شري  “االحتماالت 
ويتوقع  امل����رة.  ه���ذه  اأقل”  �شتكون 
املحلل ال�شيا�شي �شالح العلوي “اأال 
باملئة”،   20 امل�شاركة  ن�شبة  تتعدى 
تركتها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ل  “ردة  ب�����ش��ب��ب 
وخ�شو�شاً  االحتجاجات ال�شعبية”، 
ب�شبب االإحباط الذي خلفته لعدم جناحها يف حتقيق 
قدمها  ال��ت��ي  الت�شحيات  م��ن  ال��رغ��م  على  اأه��داف��ه��ا 
خلطف  تعر�شوا  ال���ذي  واملحتجني  الن�شطاء  م��ئ��ات 
واغ���ت���ي���ال و���ش��ق��وط ق��ت��ل��ى وم���ئ���ات اجل���رح���ى خالل 
م��واج��ه��ات. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم اإع����الن اأي جهة 
م�شوؤوليتها عن االغتياالت واخلطف، يتهم نا�شطون 
االأمر  ب��ذل��ك،  اإي���ران  م��ن  مدعومة  م�شلحة  ف�شائل 
يكون  اأن  علي  ويرف�س  الف�شائل.  ه��ذه  تنفيه  ال��ذي 
�شريكاً يف انتخابات ي�شفها ب�”اجلرمية” و”البعيدة 

عن الدميوقراطية«.
ويقول ال�شاب باأ�شف “االنتخابات لن تكون �شفافة”، 
وال�شالح  ال�شيا�شي  امل��ال  �شيطرة  “هناك  اأن  م�شيفاً 
“املر�شح  اأن  م��ع��ت��رباً  الدوائر”،  جميع  يف  امل��ت��ف��ل��ت 

النزيه يخ�شر ويفوز من يحمل ال�شالح«.

بحر من ال�صكوك
واأما يف �شحيفة ال�شرق االأو�شط، قال غ�شان �شربل “من 
يف  ٍع  ت�شدُّ كلُّ  باالرتياح،  ي�شعرَّ  اأن  بوتني  فالدميري  حق 
احللف الذي تقوده اأمريكا يبهُجه، وي�شاعف من �شروره 
اأنَّه هذه املرة لي�س يف عني العا�شفة، فاالأزمة تعرّب بو�شوح 

عن انهماك اأمريكا يف مواجهة التحدي ال�شيني«.
تقفز  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  لي�شت  ��ه��ا  اأنَّ “�شحيح  واأ���ش��اف 
املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  العلنية  اخل��الف��ات  الواجهة  اإىل 
اجلديدة  االأزم��ة  اأنَّ  هو  اأي�شاً  ال�شحيح  لكن  وحلفائها، 
اإدارة  ب��اأم��ري��ك��ا ودوره����ا يف  م��ن��اخ ج��دي��د يتعلق  ت��اأت��ي يف 

العامل«.
الغربي  العامل  اأنَّ  ك�شفت  الغوا�شات  اأزم��ة  اأن  اإىل  واأ�شار 
ي��ج��ت��از م��رح��ل��ة م��ن ال�����ش��ك��وك ال��ع��م��ي��ق��ة، ح��ي��ث �شاهمت 
ال�شنوات االأخرية يف ت�شاعد ال�شكوك يف القارة القدمية، 
وال يتعلق االأمر دائماً باأخطاء اأمريكا يف اإدارة العامل، بل 
يتعلق اأحياناً بال�شكوك يف رغبة اأمريكا يف اال�شتمرار يف 
هذه االإدارة ويف مدى حر�شها على حتالفاتها وحلفائها.

ال��غ��وا���ش��ات يف مرحلة  اأزم����ة  “جاءت  ال��ك��ات��ب  واأو����ش���ح 
بعد  اأوروب���ا  ت��راج��ع ثقل  ه��ل  اأوروب��ي��ة متفاقمة،  �شكوك 
بلغات  ث  ال��ذي يتحدَّ ال��ن��ادي  ه��ذا  م��ن  خ��روج بريطانيا 
كثرية؟ وماذا عن القاطرة االأملانية - الفرن�شية لالحتاد 
االأوروب��ي، يف وقت ت�شتعد فيه اأجنيال مريكل للمغادرة، 
رئا�شية؟  انتخابات  نحو  ماكرون  اإميانويل  فيه  ويتَّجه 
واإذا كانت اأوروبا مل ت�شتطع توحيد مفرداتها يف التعامل 
مع فالدميري بوتني كخ�شم اأو �شريك اأو مناف�س، فمن 

ي�شمن توحيد �شوتها يف مو�شوع ال�شعود ال�شيني؟«.
واأردف قائاًل “تك�شف اأزمة فرن�شا مع التحالف الثالثي 
االأمريكي - االأ�شرتايل - الربيطاين افتقار العامل الذي 
تقوده الواليات املتحدة، اأو الذي يفرت�س اأن تقوده، اإىل 
الأمريكا  لي�س  للحلفاء،  ومطمئنة  وثابتة  ه��ادئ��ة  اإدارة 
فالطموح  االأول،  امل��وق��ع  على  مناف�س  التحالف  ه��ذا  يف 
اإىل هذه احل��دود، لكن دواًل من  اأب��داً  االأوروب���ي ال ي�شل 
قما�شة فرن�شا واأملانيا تطمح اأن تكون �شريكاً ولو متوا�شعاً 
اإذا كانت �شتطالب بتحمل  يف ر�شم ال�شيا�شات؛ خ�شو�شاً 

م�شوؤوليات ونتائج«.

اإدراج »حقوق الإن�شان« باملنهج الدرا�شي العراقي.. اأبرز الأهداف •• بغداد-وكاالت

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق����ررت 
حقوق  م������ادة  اإدراج  ال���ع���راق���ي���ة، 
الدرا�شية،  امل��ن��اه��ج  يف  االإن�������ش���ان 
االبتدائي  اخل��ام�����س  ال�����ش��ف  م���ن 
املجل�س  م��ع  بالتن�شيق  ف���وق،  وم��ا 
الثقايف الربيطاين، بدءا من العام 

الدرا�شي احلايل.
ووفق وزارة الرتبية العراقية، فاإن 
�شياق  اع��ت��م��دت �شمن  امل����ادة  ه���ذه 
التعليم  يف  ال��ق��درات  بناء  برنامج 
والثانوي،  االب���ت���دائ���ي  االأ���ش��ا���ش��ي 
التي  ال�شيا�شات  اإط���ار  يف  وت��ن��درج 
وتنمية  ل��ب��ن��اء  ال������وزارة  ت��ع��ت��م��ده��ا 
الرتبوية  والكوادر  الطلبة  قدرات 

والتعليمية.

ويرى خرباء وخمت�شون تربويون، 
ج�����اءت  واإن  اخل�����ط�����وة  ه������ذه  اأن 
جيدا  موؤ�شرا  تعد  لكنها  متاأخرة، 
االإن�شان  حقوق  ثقافة  غر�س  على 
النا�شئة  االأج����ي����ال  يف  وم��ب��ادئ��ه��ا 
املبكرة،  التعليمية  امل���راح���ل  م��ن��ذ 
مدارك  يف  تكري�شها  يف  ي�شهم  مبا 

الطلبة ال�شغار و�شلوكهم.
وتعليقا على قرار اإدراج مادة حقوق 
االإن�شان يف املدار�س العراقية، قال 
م��دي��ر امل��ر���ش��د ال��ع��راق��ي حلقوق 
�شعدون،  م�����ش��ط��ف��ى  االإن���������ش����ان، 
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  يف 
مادة  الإدراج  “ال�شعي  عربية”: 

حقوق االإن�شان يف املناهج الرتبوية 
م��ه��م ج����دا، وه����ي خ��ط��وة ميكنها 
ن�شري  طويال  طريقا  تخت�شر  اأن 
حقوق  مبادئ  على  للتثقيف  فيه، 

االإن�شان«.
خالل  “�شعينا  ���ش��ع��دون:  واأ���ش��اف 
العبادي  ح���ي���در  ح���ك���وم���ة  ف�����رتة 
حقوق  م������ادة  الإدراج  ال�������ش���اب���ق���ة، 
االبتدائية،  امل���دار����س  يف  االإن�����ش��ان 
ل��ك��ن م��ع��وق��ات ك��ث��رية ح��ال��ت دون 
اأي  ل��ذا نحن ندعم ون�شجع  ذل��ك، 

خطوة بهذا االجتاه«.
اأم������ا ال���ربمل���ان���ي���ة ه�����دى ج�����ار اهلل 
يف  الرتبية  اجلبوري، ع�شو جلنة 

فقالت  ال��ع��راق��ي،  ال��ن��واب  جمل�س 
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ت�����ش��ري��ح  يف 

عربية”:
كمادة  االإن�������ش���ان  ح��ق��وق  “اإدراج   
ال�شف  م���ن���ذ  ر����ش���م���ي���ة  درا�����ش����ي����ة 
اخلام�س االبتدائي، قرار �شروري 
وتاريخي، حيث من املهم وامللح اأن 
ي�شب طالبنا منذ نعومة اأظفارهم 
حقوق  م������ب������ادىء  ت���������ش����رب  ع����ل����ى 
والعمل  واح���رتام���ه���ا  االإن���������ش����ان، 
اأجيال  خلق  يف  ي�شهم  مما  وفقها، 
وواجباتها،  مل�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا  واع���ي���ة 

وحلقوقها وحقوق االآخرين«.
العراقية:  ال��ربمل��ان��ي��ة  وت�����ش��ي��ف 

الطالب  ���ش��ت��خ��دم  امل�������ادة  “هذه 
نف�س  يف  واأه���ال���ي���ه���م  وال��ت��الم��ي��ذ 
تن�شئة  يف  �شت�شهم  كونها  ال��وق��ت، 
�شليمة و�شحيحة لهوؤالء الطالب، 
وزرع قيم احلق واخلري والف�شيلة 

وحقوق االإن�شان فيهم«.
اأحد  وه��و  نا�شر،  يقول  من جهته 
ملوقع  ت�شريح  يف  االأم����ور،  اأول��ي��اء 
“تدري�س  عربية”:  نيوز  “�شكاي 
اأهمية عن  يقل  ال  االإن�شان  حقوق 
بقية مواد املنهاج الدرا�شي العلمية 
م��ن��ه��ا واالأدب����ي����ة، ف��ن��ح��ن اأح����وج ما 
اأط��ف��ال��ن��ا وف��ق هذه  ن��ك��ون لرتبية 
علمي  وب�شكل  احلقوقية،  املبادىء 

مم��ن��ه��ج وم����درو�����س، مم���ا �شيرتك 
اإع���داد �شباب يتمتع  اأب��ل��غ االأث���ر يف 

بالوعي احلقوقي واالإن�شاين«.
العراقية  الرتبية  وزارة  اأن  يذكر 
واملجل�س الثقايف الربيطاين، قاما 
اخلا�شة  املطبوعة  املناهج  بتهيئة 
عقد  ومت  امل�����ش��ت��ه��دف��ة،  ب���امل���راح���ل 
ور�شة عمل يف اأربيل، عا�شمة اإقليم 
دليل  ملناق�شة  ال���ع���راق،  ك��رد���ش��ت��ان 
املعلم لتدري�س هذه املواد والتدريب 
حلقوق  املدر�شة  جائزة  دليل  على 
امل�شكالت  بحل  املتعلقة  االإن�����ش��ان، 
البارزة بني التالميذ، مثل التنمر 
واأهميته،  التعليم  بحق  والتثقيف 
وتبادل  التعبري،  بحرية  وال�شعور 
واح���رتام  واالآراء  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 

االآخر وتقبله.
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العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمترب بي�شان لال�شنان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1040210 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حممد عبدالرحمن حممد نا�شر الزعابى من مالك اإىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء 

 حممد عبدالرحمن حممد نا�شر الزعابى من 100 %اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد خريو %100

 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
امل��دة حيث  ال��دائ��رة غري م�شوؤولة عن اي حق او دع��وى بعد انق�شاء ه��ذه 

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديزينو جرافيك�س لت�شميم 

االإعالنات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1526993 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ه�شام احمد �شليمان املو منى %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ه�شام احمد �شليمان املو منى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد �شليمان االحمد املومنى

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

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 

امل��دة حيث  ال��دائ��رة غري م�شوؤولة عن اي حق او دع��وى بعد انق�شاء ه��ذه 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
خلدمات  دارك  ال�ش�����ادة/جرين  ب��ان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب  CN التنظيف ذ.م.م   رخ�شة رقم:2974210 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبدالقادر حم�شن �شريف اجلفرى الها�شمى  %51

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خو�س نارايان �شري�شثا من 34 % اإىل %48
 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شابانا كومال من 15 % اإىل %1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه مب�شر ب�شور حربى
 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
امل��دة حيث  ال��دائ��رة غري م�شوؤولة عن اي حق او دع��وى بعد انق�شاء ه��ذه 

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
ام  ال�ش�����ادة/توتال لال�شتك�شاف واالنتاج  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

ال�شيف ن�شر بي يف - اأبو ظبي
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2602774 

تعديل مدير / اإ�شافة اليا�س ق�شي�س
تعديل مدير / حذف اليا�س ق�شي�س

تعديل اإ�شم جتاري من/ توتال لال�شتك�شاف واالنتاج ام ال�شيف ن�شر بي يف
TOTAL E&P UMM SHAIF NASR B V

اإىل/ توتال للطاقات لال�شتك�شاف واالنتاج ام ال�شيف ن�شر بي يف
  TOTAL ENERGIES  EP UMM SHAIF NASR B V

التنمية  دائ��رة  او اعرتا�س على ه��ذا االع��الن مراجعة   فعلى كل من له حق 
ت��اري��خ ن�شر ه��ذا االع���الن واال فان  م��ن  ي��وم��اً  اأرب��ع��ة ع�شر  االقت�شادية خ��الل 
امل���دة حيث  ال��دائ��رة غ��ري م�����ش��وؤول��ة ع��ن اي ح��ق او دع���وى بعد انق�شاء ه��ذه 

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فولتا�س جلوبل للتجارة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4007997 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / فاطمه �شامل حممد الربيعى املن�شورى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / فاطمه �شامل حممد الربيعى املن�شورى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد فهيم �شيخ حممد عبدالب�شري %49

تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ فولتا�س جلوبل للتجارة العامة
VOLTAS GLOBAL GENERAL TRADING

اإىل/ فولتا�س جلوبل للتجارة العامة ذ.م.م
VOLTAS GLOBAL GENERAL TRADING L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة اجهزة احلا�شب االآيل ولوازمها - باجلملة  4651001
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة االجهزة االلكرتونية الدقيقة - باجلملة  4652003

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة الثالجات و الغ�شاالت و االأجهزة الكهربائية املنزلية - باجلملة  4649002
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة معدات املطاعم و املطابخ و لوازمها - باجلملة  4659916

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة قطع غيار االأجهزة الكهربائية واالألكرتونية - باجلملة  4652014
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة املعدات امليكانيكية - باجلملة  4659101

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة معدات ومكائن الور�س وقطع غيارها - باجلملة  4659201
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة امل�شاعد وال�شالمل املتحركة وقطع غيارها - باجلملة  4659932
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة امل�شخات واملحركات وال�شمامات ولوازمها - باجلملة  4659103

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة م�شتلزمات احلفالت و املنا�شبات - باجلملة  4649072
 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

 اإعـــالن �شطب قيد
ابوظبي   - انك  ديزاين  ال  ال�شادة/ار ن  باأن  تعلن وزارة االقت�شاد 
)اجلن�شية: الواليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
الرمي - برج طاموح  ابوظبي )العنوان: جزيرة  اإمارة  ال�شركة يف 
�شجل  يف   )5393( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:45591(   -  12 رقم 
ال�شركات االجنبية يف الوزارة. وتنفيذا الحكام القانون االحتادي 
رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار 
اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
االعرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من 
اإدارة الت�شجيل  تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/�شركة هيتا�شي ليمتد - اأبوظبي 
ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  اليابان(  )اجلن�شية: 
ال�شناعية -  اإمارة ابوظبي )العنوان: �س.ب:52392 - م�شفح  يف 
بناية:�شعيد الفهيم - اأبوظبي - �س.ب:52392( واملقيدة حتت رقم 
الحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )4361(
القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

البناء ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1018872 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة ماجد احمد خليل حممد املرزوقي %51 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف احمد خليل حممد املرزوقي

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

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

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

اال�شم التجاري:اجلزيرة لتجارة املعدات النفطيه ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة اأبوظبي - �شارع خليفة بن زايد - الطابق 11 - 

مكتب رقم  1105 بناية/ال�شيخ احمد �شرور �شلطان الظاهري
CN 1177715 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات   2
االدارية ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/09/19 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/9/20  - العدل بالرقم:2105027958  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4136047 

تعديل اإ�شم جتاري من/ اترينال كافيه

ETERNEL CAFE

اإىل اأولدين كافيه

OLDEN CAFFE

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الزهور و النباتات الطبيعية - بالتجزئة 4773302   

التنمية  دائ��رة  او اعرتا�س على ه��ذا االع��الن مراجعة   فعلى كل من له حق 

ت��اري��خ ن�شر ه��ذا االع���الن واال فان  م��ن  ي��وم��اً  اأرب��ع��ة ع�شر  االقت�شادية خ��الل 

امل���دة حيث  ال��دائ��رة غ��ري م�����ش��وؤول��ة ع��ن اي ح��ق او دع���وى بعد انق�شاء ه��ذه 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة كنز الهري للمقاوالت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1008968 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / هانى عبدالعاطى ال�شيد الديب من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / هانى عبدالعاطى ال�شيد الديب من 49 %اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نهيان حماد ال�شغري ابو خرايط العامرى

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة كنز الهري للمقاوالت العامة ذ.م.م

KANZ AL HEYAR GENERAL CONTRACTING CO LLC

اإىل/ �شركة كنز الهري للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KANZ AL HEYAR GENERAL CONTRACTING CO SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 21 �شبتمرب 2021 العدد 13346

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 21 �شبتمرب 2021 العدد 13346

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 21 �شبتمرب 2021 العدد 13346

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 21 �شبتمرب 2021 العدد 13346

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 21 �شبتمرب 2021 العدد 13346

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 21 �شبتمرب 2021 العدد 13346

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 21 �شبتمرب 2021 العدد 13346

Date 21/ 9/ 2021  Issue No : 13346
Sharjah Federal Court of Appeal

Case Management Office
Notification by Publication

To the Appellee to attend before the Case Management Office
In two statements, one of which is in English

In the Appeal No. 1444/2021, Civil
At the request of the Appellant : 

Designo Auto Maintenance Company - Branch 2
The Appellee : Aruna Madhumal Diluksha Don
You are assigned to attend before the Case Management Office No 
(1) at Sharjah Court of Appeal in person or by an authorized proxy 
and to submit an answer to the claim, accompanied by all documents, 
on Monday 27/09/2021 in the case whose number is indicated above 
- in your capacity as an Appellee.
Director of Case Management Office
Iman Juma Al Matrooshi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 21/ 9/ 2021  Issue No : 13346

NOTICE BY PUBLICATION
(7009/2021)
Notifier: SAEB R.M. JERISAT
The notified party: 

SHAILESH Kumar BHAISHANKER JOSHI
Subject : Request of notice by publication regarding 
cancellation of power of attorney no (162914/1/2021) 

The notifier informs the notified party to pay its dues of 
amount (200.000 AED) along with legal interest 5% from 
the date the case is filed till full payment within no more 
than 5 days otherwise we will be forced to take the legal 
procedures, and the notified party is bounded to pay all legal 
charges and attorney's fees
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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عربي ودويل

اأن عددا  ن���رى  ���ش��ن��ت��ف��اج��اأ ع��ن��دم��ا     
اأك��رب م��ن ق��ادة ال�شرق االأو���ش��ط قد 
مروا عرب البيت االأبي�س يف االأ�شهر 
االأخ�����رية، ل��ك��ن ه����وؤالء ه��م احللفاء 
ال���ذي���ن ���ش��ي��رتك��ه��م ج���و ب���اي���دن اأو 
كان  ���ش��واء  ي�����ش��رّبه��م:  اأو  يوا�شيهم 
يف  ا�شتقبل  ال��ذي  االأفغاين  الرئي�س 
يونيو، �شهران قبل التخلي عنه من 
املن�شحبة.  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  قبل 
ورئ��ي�����س ال����وزراء ال��ع��راق��ي يف متوز، 
نهاية  يف  النهائي  االن�شحاب  لتاأكيد 
ال���ع���ام ل��ل��ق��وات االم��ري��ك��ي��ة. وملك 
احل���ال،  بطبيعة  واأخ������رياً،  االأردن، 
االإ�شرائيلي اجلديد،  ال��وزراء  رئي�س 
ن����ف����ت����ايل ب���ي���ن���ي���ت، ال�����رج�����ل ال�����ذي 
وحدة  حكومة  ت�شكيل  اإجن���از  حقق 
اأحد  ال  ولكن  نتنياهو،  دون  وطنية  
ا�شتخدام  على  ق��درت��ه  م��دى  يعرف 
ه���ذه ال���ق���وة يف خ��دم��ة ال�����ش��الم مع 

الفل�شطينيني.

خلف الكوالي�ش, بداأ
 �صرب الفرن�صيني ينفد

قائمة  يف  ل��ي�����ش��ت  اإذن،  اأوروب����������ا    
الراق�س.  ب��اي��دن  حل��ف��ل  امل��دع��وي��ن 
ب��ي��ن��م��ا، ب��ال��ت��اأك��ي��د، يف اج��ت��م��اع قمة 
ال�شبع الذي نظمه بوري�س جون�شون 
قمة  كما يف  الربيع،  ك��ورن��وال يف  يف 
الناتو التي اأعقبت ذلك، يف بروك�شل، 
ك���ان ج��و ب��اي��دن ع�����ش��اًل ع��ل��ى ع�شل، 
خم��ت��ل��ف ج����دا ع���ن دون���ال���د ترامب 
ال����ذي ك���ان ���ش��ري��ع ال��غ�����ش��ب ويلعن 
ت�شامنهم  نق�س  ب�شبب  حم��اوري��ه 
املايل. لقد حتدثوا طبعا عن تقا�شم 
تركيا  اأن  ع��ل��ى  وات���ف���ق���وا  االأع����ب����اء، 
هي  تظل  رو�شيا  واأن  م�شكلة،  تطرح 
اخل�شم، واأن على االأوروبيني حتّمل 

املزيد من امل�شوؤولية عن اأنف�شهم.
   لكن يف الكوالي�س، كان الفرن�شيون 
منذ  ���ش��ربه��م  ن��ف��د  اأو  م��ن��زع��ج��ني 
ف�������رتة. ل���ق���د ���ش��م��ع��ت ال���ك���ث���ري من 
ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ح���ول ت��ب��اط��وؤ ب��اي��دن يف 
اإع������ادة ت��وط��ني اإدارت�������ه ح��ت��ى يكون 
االأوروب��ي��ني حماورين موثوق  ل��دى 
وزير  اأن  الطبيعي  م��ن  ف��ه��ل  ب��ه��م. 
بالفرن�شية  “الناطق  اخل���ارج���ي���ة 
والفرنكوفوين”، كما نحب اأن نقول 
يف باري�س، ال يزال من دون م�شاعد 
م�شوؤول عن اأوروب��ا، بينما املوؤقت يف 
تعيينه  مت  ريكر،  فيل  املن�شب،  ه��ذا 
م��ن ق��ب��ل دون���ال���د ت���رام���ب؟ دون ان 
طبعا،  ال���وب���اء.  اإدارة  ع���ن  ن��ت��ح��دث 
اإىل  اأم��ري��ك��ا  بان�شمام  االأم���ر  انتهى 
اللقاحات على  ت��وزي��ع  اإع���ادة  ح��رك��ة 
ال��ع��امل ال��ث��ال��ث، ول��ك��ن ب��ع��د تاأخري 
كبري. ثم، كيف ميكن اأن نت�شامح مع 
اأن االأوروبيني ما زالوا ال ي�شتطيعون 
اأن تطاأ اأقدامهم االأرا�شي االأمريكية 

بينما مت تطعيمهم بوا�شطة فايزر؟
   عندما ا�شتقبل جان اإيف لو دريان 
نهاية  يف  بلينكني  توين  “�شديقه” 
ي��ون��ي��و، ب����دا اجل����و ���ش��اف��ي��ا وه���ادًئ���ا 
من  فر�شخ  األ��ف  بعد  على  وتعاونًيا، 
القلق  لكن  بومبيو.  م��اي��ك  ن��زه��ات 
�شوؤايل  وعلى  يتجّلى.  كان  االأفغاين 
مت�شّرع  رح���ي���ل  م���ن  اخل�����وف  ح����ول 
بلينكن:  اأج��اب  اأفغان�شتان  من  ج��دا 
الأفغان�شتان  الوحيد  النهائي  “الرد 

هذه  “توازن  اأن  اإىل  اأ�����ش����ار  ف��ي��م��ا 
�شمنيا مع االأمريكيني،  املقاربات”، 
وليوؤكد جمدًدا  “للتعريف”.  يبقى 
التي  اال�شرتاتيجية،  ه��ذه  اأن  على 
اأق����ره����ا االحت������اد االأوروب���������ي اأخ�����رًيا 
ي��وم االأرب���ع���اء، ه��ي ج��زء م��ن منطق 
على  يجب  التي  االأوروب��ي��ة  ال�شيادة 
اأن  اجل����دي����دة  االأم���ري���ك���ي���ة  االإدارة 

تفهمه.
امتالك  ي���ج���ب  ح�������ّرا،  »ل���ل���ب���ق���اء     
التحرر  اأج����ن����دة  ه���ل  الو�شائل”: 
االأمريكيني  دف��ع��ت  ال��ت��ي  ه��ي  ه���ذه 
يقرر  اأن  ي��ج��ب  مب���ن  ال��ت��ذك��ري  اإىل 
نتحدث  عندما  مو�شوع  اأي  وب�شاأن 
منطقة  ويف  اأوروب������ا  يف  االأم�����ن  ع���ن 
على  وال���ه���ادئ؟  ال��ه��ن��دي  املحيطني 
ي���رى كثري  ب��اري�����س،  االغ��ل��ب ال. يف 
االأمريكي  القرار  يف  امل�شوؤولني  من 
امل�شل�شل  م����ن  اخل��������روج  يف  رغ����ب����ة 
االأفغاين من القمة وبفر�س النف�س 
ب�شرعة وبقوة حول املو�شوع الوحيد 
ال�شيا�شة  يف  ب��اإج��م��اع  يحظى  ال���ذي 
اخل��ارج��ي��ة ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة، وهي 
التهديدات،  اّم  تعترب  التي  ال�شني، 
العاملية  القوة  لطموحات  واملناف�س 
ذلك  اأزع��ج  اإذا  مهما  ولي�س  االأوىل. 

احللفاء؟ 
فرن�شا  توا�شل  ال�شياق،  ه��ذا  ويف     
يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  م��غ��زى  يف  الت�شكيك 
اإليها  دع��ا  التي  الدميقراطية  قمة 
ج���و ب���اي���دن ل�����ش��ه��ر دي�����ش��م��رب. قمة 
“التبعية”،  رابطة  الدميقراطيات؟ 
اأ�شرتاليا  اإىل  االآن  ُين�شب  م�شطلح 
ب���ع���د االت����ف����اق االأم����ن����ي امل����وق����ع مع 
لل�شني  مناه�س  منتدى  وا�شنطن؟ 
كذلك،  االأم��ر  كان  “اإذا  لرو�شيا؟  اأو 
ن�شمع يف باري�س. ف�شيكون بدوننا”، 

   اإن االأزمة لي�شت فقط نتاج التاأثري 
امل��ذه��ل الإل��غ��اء عقد ال��غ��وا���ش��ات من 
ق��ب��ل اأ���ش��رتال��ي��ا، اإن��ه��ا اأع��م��ق، ورمبا 
ف���اإن  ت���ه���دئ���ة،  وج�����دت  واإذا  دائ����م����ة، 

االزمة �شترتك ب�شماتها بالتاأكيد.
* رئي�ش حترير يف �صحيفة لو 

جورنال دو دميان�ش. من موؤلفاته, 
“هيالري كلينتون من االألف اإىل 

و”العي�ش مع االأمريكيني”,  الياء”, 
ومرتجم وكاتب مقدمة كتاب “عن 

العرق يف اأمريكا باراك اأوباما«.

هو اتفاق �شالم ينهي ال�شراع الذي 
ولهذا  ع��اًم��ا،  اأرب��ع��ني  ق��راب��ة  ا�شتمر 
نختار  ط���ال���ب���ان... ال  م���ع  ن��ت��ح��دث 

خ�شومنا ».

اأفغان�صتان ت�صّعد التوترات
م�����وج�����زة مثل  االإج������اب������ة  ك����ان����ت     
ا�شت�شارة؟  اتركها”.  اأو  “خذها 
املتحدة  “للواليات  �شحيحا.  لي�س 
م�شاحلها اخلا�شة ونحن كذلك “، 
يرى م�شوؤول فرن�شي كبري. ولكن اإذا 
املا�شية،  الع�شر  ال�شنوات  اإىل  نظرنا 
فقد ظلت العالقة مبنية على الثقة 
واليوم يحدث  بلدينا،  وحمفزة بني 
باأي  الطماأنينة  رغبة يف  �شيء ما”. 
ثمن؟ يف يوليو، يف وا�شنطن، متكن 
لو دريان وبلينكني من االتفاق على 
ال�شلطات  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط  مم��ار���ش��ة 
ت�شكيل  عملية  لت�شريع  اللبنانية 
لطيفة  -خ���ط���وة  ج���دي���دة  ح��ك��وم��ة 
يركزون  االأم��ري��ك��ي��ني  ان  ب��دا  بينما 

ب�شدة على اآ�شيا.
   ل��ك��ن اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ك��ان��ت ل��ه��ا اليد 
ا�شتيالء  م���ع  ���ش��ه��ر.  ب��ع��د  ال���ط���وىل 
طالبان على كابول، اأ�شرع بكثري مما 
توقعه جو بايدن، اأ�شبح الفرن�شيون 
امام اكراهات. لقد ا�شتبقوا اإىل حد 
ف�����ش��ل��وا يف  اإج���الءه���م، لكنهم  ك��ب��ري 
اإخراج اأكرب عدد ممكن من املدافعني 
االأف��غ��ان ع��ن احل��ري��ة وال��ق��ان��ون كما 
ي��رغ��ب��ون. ُو���ش��م��ح ل��ه��م ف��ق��ط بعدد 
قليل م��ن ال���دورات اجل��وي��ة يف حني 
C130 التابعة  كانت  تقلع طائرات 
باأعداد  االأمريكية  اجل��وي��ة  للقوات 

كبرية كل يوم.
انفجر  اأغ�������ش���ط�������س،  ن���ه���اي���ة  يف     
اإن��ه غا�شب من  م��اك��رون.  اإميانويل 
االأفغان  م��ن  العظمى  الغالبية  اأن 

ات�������ش���ل بنظريه  ال������ذي  ���ا  اأي�������شً ه����و 
هو  واإي����ري����را  اخل���ارج���ي���ة.  وزارة  يف 
الناتو،  لدى  �شابق  �شفري  اأطلنطي، 
فرن�شية  ع���الق���ة  مب����زاي����ا  م��ق��ت��ن��ع 

اأمريكية قوية و�شلمية.
الواليات  ق�����ش��ف  ك���ان  مل����اذا  اإذن،     
الهندي  امل��ح��ي��ط��ني  مل��ل��ف  امل���ت���ح���دة 
وال����ه����ادئ ه�����ذا؟ اخل�����وف م���ن عدم 
ا�شطفاف فرن�شا واالحتاد االأوروبي 
هذه  يف  ا�شرتاتيجيتها  م��ع  مت��اًم��ا 

املنطقة؟ 
كما يف  ال�شبع،  قمة  هذا �شحيح، يف 
اأخرى  ومرة  االأطل�شي،  �شمال  حلف 
موؤ�ش�شة  يف  األ����ق����اه  خ���ط���اب  خ����الل 
�شدد  يوليو،  منت�شف  يف  كارنيجي 
املقاربة  م���ا مي���ّي���ز  ع��ل��ى  دري������ان  ل���و 
االأمريكي  امل���وق���ف  ع���ن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 

جتاه ال�شني. 
“الناتو لي�س حتالًفا  اأن  واأ�شر على 
املحيطني  يف  ث���ق���ل���ه  م����رك����ز  ي���ق���ع 
الهندي والهادئ” و “يجب حتقيق 
االن����ع����ط����اف ع����رب االأط���ل�������ش���ي نحو 
مًعا”،  وال��ه��ادئ  الهندي  املحيطني 
مع  امل��واج��ه��ة  مبنطق  “لي�س  ول��ك��ن 

ال�شني، ولي�س مبنطق الكتلة«.

باري�ش تهدد مبقاطعة
 قمة بايدن يف دي�صمرب

ال���وزي���ر اإىل احل��اج��ة اإىل     واأ����ش���ار 
اإزال������ة  اإىل  ت���ه���دف  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
التوترات يف هذه املنطقة من العامل 
بداًل من تفاقمها، من حوار ثالثي 
فرن�شي مع الهند واأ�شرتاليا )والذي 
قرر اإلغاوؤه هذا االأ�شبوع على هام�س 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات 
ل�شالح  قوية  وال��ت��زام��ات  امل��ت��ح��دة(، 
م���ك���اف���ح���ة االح���ت���ب���ا����س احل��������راري، 
البيولوجي.  التنوع  على  واحل��ف��اظ 

يف قمتي ال�شبع واالطل�شي �شمع االوروبيون كالما جميال من بايدن اختالف يف املقاربة بني الدبلوما�شيتني

ازمة الغوا�شات اكرث من عقد مت ف�شخه

هل هي مواجهة جديدة بني فرن�شا وامريكا؟ يف انتظار مر�شح اخل�شر من التمهيدية

قبل  م�����ن  اإج�������الوؤه�������م  مت  ال�����ذي�����ن 
اأو  اأوروب���ا  ن��زل��وا يف  ق��د  االأمريكيني 
القارتني  اأن هاتني  لو  كما  اأفريقيا، 
البعيدتني عن متثال احلرية، كانتا 
م�����ش��ت��ودع��ات وم�����ش��ّب��ات ح��ي��ث يكفي 
الدفع للح�شول على ماأوى انتقايل 
مفرت�س الآالف االأ�شخا�س الذين مت 
اإج��الوؤه��م، والذين عملوا يف خدمة 
“االأمريكيون  امل��ت��ح��دة.  ال���والي���ات 
يفعلون  لكنهم  اأ���ش��ي��اء  لنا  ي��ق��ول��ون 
دور�شيه،  ك��اي  يف  ن�شمع  العك�س”، 
هناك م�شكلة اأمريكية وهي ثقيلة”. 

ديالتر، االأمني العام ل� كاي دور�شيه، 
بالرجل  مبا�شرة  ات�شل  ال��ذي  وه��و 
وزارة اخل��ارج��ي��ة، ويندي  ال��ث��اين يف 
باال�شتدعاء  الإب����الغ����ه  ����ش���ريم���ان، 
فيليب  الفرن�شي،  لل�شفري  ال��ف��وري 
يقرب  ما  ديالتر  عا�س  فقد  اإت��ي��ان. 
يف  الدبلوما�شية  حياته  ن�شف  م��ن 
ال��ق��ارة االأم��ري��ك��ي��ة، وك���ان ه��و نف�شه 
�شنوات  ق��ب��ل  وا���ش��ن��ط��ن  يف  ���ش��ف��رياً 

ترامب التي راآها قادمة. 
ال�شوؤون  مدير  اإي��ري��را،  فيليب  لكن 
ال�شيا�شية واالأمنية يف كاي دور�شيه، 

حار  م��ن  احل��ّم��ام  انتقل  يناير،  منذ 
اإىل بارد.

يف يوليو, قدم لو دريان 
خالفاته حول املحيطني 

الهندي والهادئ
بالن�شبة  لل�شخرية  اإث���ارة  االأك���رث     

للم�شوؤولني الفرن�شيني الذين تلقوا 
االإهانة على املبا�شر يوم االأربعاء، هو 
قوية  عالقة  يف�شلون  معظمهم  اأن 

عرب االأطل�شي. 
وكان على هوؤالء، يف ذلك اليوم، تويّل 
نقل الغ�شب الفرن�شي اإىل نظرائهم 
فران�شوا  ك���ان  ���ش��واء  وا���ش��ن��ط��ن.  يف 

اأوروبا لي�شت اأولوية بايدن وفريقه الأمني اجلديد عندما توىل من�شبه

الفرن�صيون: يقول لنا االأمريكان 
اأ�صــــياء لكنهـــم يفعــلون العكــ�ش

 موقف العم جو اأماله اخلوف من عدم ا�صطفاف فرن�صا واالحتاد االأوروبي متاًما وراء ا�صرتاتيجيتها 

باري�س تريد ا�شرتاتيجية تهدف اإىل اإزالة التوترات يف تلك املنطقة من العامل بدًل من تفاقمها
منذ 20 يناير, مت ا�شتقبال زعيم اأوروبي وحيد يف وا�شنطن: اأجنيال مريكل ولكن يف زيارة وداع

  للكلمات واالأفعال معنى

اأزمة الغوا�شات: هل خان جو بايدن فرن�شا...؟
•• الفجر -فران�صوا كليمن�صو –ترجمة خرية ال�صيباين

   االإعالن عن االتفاقية االأمنية اجلديدة بني الواليات 
وجه  على  �صفعة  املتحدة,  واململكة  واأ�صرتاليا  املتحدة 

فرن�صا... لكن هذا مل يكن م�صتغربا.
نعم.  تاأكيد  بكل  الرماد؟  حتت  كامنة  النريان  تكن  اأمل     

الدفاع,  ووزارة  دور�صيه,  كاي  يف  كما  االإليزيه,  ق�صر  يف 
لي�صت  اأوروبـــا  اأن  من  اأحــد  يفت  مل  املخابرات,  واأجــهــزة 
توىل  عندما  اجلديد  االأمني  وفريقه  بايدن  جو  اأولوية 
اأول رئي�ش  من�صبه. وللكلمات واالأفعال معنى... فقد كان 
اأبريل  يف  االأبي�ش  البيت  يف  ا�صتقباله  مت  اأجنبي  دولــة 

املا�صي, هو رئي�ش الوزراء الياباين يو�صيهيدي �صوجا.

قبل  له  رباعية  قمة  اأول  نظم  قد  بايدن  جو  يكن  اأمل     
الذي  والهادئ  الهندي  املحيطني  منتدى  وهو  ا,  اأي�صً �صهر 
والهند؟  واأ�ــصــرتالــيــا  والــيــابــان  املتحدة  الــواليــات  ي�صم 
 24 يف  االآن,  ولكن  افرتا�صًيا,  كان  االجتماع  اأن  بالتاأكيد 
ومن  االأمريكية.  االأرا�صي  على  ح�صورّيا  �صيعقد  �صبتمرب, 
ا�صتقبالهم  مت  الذين  االآخــريــن  االأجــانــب  الزعماء  بني 

اأوروبــي وحيد:  زعيم  يناير, هناك   20 منذ  وا�صنطن,  يف 
و�صن�صيف  وداع.  زيارة  يف  ولكن  يوليو,  يف  مريكل,  اأجنيال 
طال  زيارة  يف  االأوكــراين,  الرئي�ش  زيلين�صكي,  فولودميري 
موقفه  بايدن  يجعل  بينما  اأغ�صط�ش,   30 يف  انتظارها 
التي  اخلارجية  �صيا�صته  من  جــزًء  رو�صيا  جتــاه  ــازم  احل

حتولت نحو الدفاع عن احلريات والقانون.
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عربي ودويل

من �شبعة اإىل ثمانية مر�شحني يف ال�شباق 
على هــذا اجلـانب من رقعــة ال�شــطرجن

الي�شار مبختلف ت�شكيالته تدحرج بع�شر 
نقاط عن م�شتواه يف رئا�شية عام 2002

�صريع  �صعود 
مــ�ــصــتــبــعــد 
املعنيني  الأن 
ما  يــــجــــّرون 
ع�صرين  بــني 
واأربعني عاًما 
مــــن احلـــيـــاة 
�صية  ل�صيا ا
وراءهـــــــــــــم

عـــــنـــــا�ـــــصـــــر 
عـــــــــديـــــــــدة 
جمــــتــــمــــعــــة 
تر�صم �صيناريو 
اإىل  ــود  ــق ي ال 
باأن  االعتقاد 
الي�صار  حملة 
هادئة  �صتكون 
ورابــــــــحــــــــة

اأبرزت جميع املحطات االنتخابية االأخرى منذ عام 2017 �صعًفا تاريخًيا للتيارات الي�صارية
من االأ�شوات يف اجلولة االأوىل( 
ال�شيوعي  احل���������زب  و����ش���ي���ط���ر 
ممثله،  الفرن�شي:  الي�شار  على 
ال���ك���وم���ن���رتي ج�����اك دوك���ل���و����س، 
ح�������ش���ل ع����ل����ى اأك���������رث م������ن 21 
ب��امل��ائ��ة م��ن االأ����ش���وات. واإجمايل 
املمثل  كريفني،  اآالن  مع  الي�شار 
االأممية  الرتوت�شكي الأحد فروع 
الرابعة، مل ي�شل اإىل 30 باملائة 

من االأ�شوات. 
العام  الو�شع  بال�شبط  ه��و  ه��ذا 
القوى  م��ي��زان  يف  ال��ي��وم  ال�شائد 
االن��ت��خ��اب��ي، ح��ي��ث ع���ّو����س حزب 
احلزب  جزئًيا،  امل��ت��م��ردة،  فرن�شا 

ال�شيوعي الفرن�شي.
   لقد اأظهرت ا�شتطالعات الراأي 
الثالثني اأو نحو ذلك حول نوايا 
معاهد  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  الت�شويت 
ايب�شو�س،  )اي��ف��وب،  اال�شتطالع 
ه���اري�������س ان���رتاك���ت���ي���ف، اي�����الب، 
عام  ب��داي��ة  منذ  واي(  اوب��ي��ن��ي��ون 
تدحرج  الي�شار  ك��ل  اأن   ،2021
ب�����اأك�����رث م�����ن ع�������ش���ر ن����ق����اط عن 
 .2002 عام  رئا�شية  م�شتواه يف 
باملائة   30 ح���ول  اأخ�����رى،  وم���رة 
م�شتوى  ك��اأدن��ى  باملائة،   32 اإىل 

له، االأكرث تفاوؤاًل.

حملة لتحريك اخلطوط
ايجابية  االأق���ل  النتائج  ت�شع     
ال��ي�����ش��ار جمتمعة  م���ك���ون���ات  ك���ل 
 25 بن�شبة  منخف�شة  م��ي��اه  يف 
باملائة. واإذا كان ال بد من توزيع 
ه����ذا امل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ���ش��ب��ع��ة اأو 
ي��ك��ون ثقيال جًدا  ف��ل��ن  ث��م��ان��ي��ة، 
لكل واحد. ويف كل االأحوال، فاإن 
هذا يقلل ب�شكل كبري من فر�س 
اأن تكون اأعلى من 10 باملائة من 

االأ�شوات املدىل بها.
 وح��ت��ى جت����اوز ه���ذا ال�����ش��ق��ف لن 
فر�شة  اأي  ال����واق����ع،  يف  ي��ع��ط��ي، 

باالإ�شافة اإىل ذلك، �شبق ان خا�س 
االنتخابات  اأحدهم )ميلين�شون( 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة م���رت���ني، ول���ك���ن دون 
)مونتيبورج(  واالآخ�����ر  ج����دوى، 
ب��اإج��راء دورت���ني انتخابيتني  ق��ام 
االأوىل  ا�شرتاكيتني،  متهيديتني 
ع���ام  وال����ث����ان����ي����ة   ،2011 ع������ام 
2017، وحقق يف كل مرة نتيجة 
بني 17 باملائة و18 باملائة، ليتم 
��ا من  اإق�������ش���اوؤه يف ك��ل م���رة اأي�����شً

اجلولة االأوىل.
 وميكن للمتمرد، واملوؤيد ل� مايد 
اين فران�س، اأن يجدا املوا�شاة من 
الثالثة  املحاولة  اأن  تذكر  خ��الل 
لفران�شوا  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ي  ك���ان���ت 

ميرتان.
ف����اإن  ذل������ك،  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة     
وهيدالغو،  مونتيبورج  منتقدي 
البيانات  حتديث  يف  يتاأخروا  لن 
النهائية التي اأدىل بها كل منهما 
يف ما�س بعيد بدرجات متفاوتة.

   يف نهاية عام 2014، اأعلن االأول 
“االن�شحاب  ع��ن  ق��ط��ع��ي  ب�شكل 
قبل  املهنية”  العامة  احلياة  من 
اأن ي�شلم، بعد �شبع �شنوات، ر�شالة 
فيها  ي��ق��ول  م��ا  ح��د  اإىل  �شبابية 
اجلاد  االح��ت��م��ال  ل��ه��ذا  “م�شتعد 
لن  اأن���ه  م�شيفا  وحيد”،  ملر�شح 
احلايل”.  ال��ظ��رف  “يف  ي��رت���ش��ح 
واأع��ل��ن��ت ال��ث��ان��ي��ة، ب��ع��د ي���وم من 
مل��ن�����ش��ب عمدة  ان��ت��خ��اب��ه��ا  اإع������ادة 
باري�س، عام 2020، عن رغبتها 
الرئا�شية  نقا�س  يف  امل�شاركة  يف 
“لن  اللعبة:  يف  ت�شارك  اأن  دون 
اأ���ش��ارت يف  كما  اأك���ون مر�شحة”، 

مقابلة مع الباري�شيان.
احلمقى  �����ش����وى  ي����وج����د  »ال     
كما  راأيهم”،  ي��غ��رّيون  ال  ال��ذي��ن 
يقول املثل الذي ميكن ملونتبورج 

وهيدالغو اأن يتخندقا وراءه.
 وك��ل��م��ا ك���ان ال���رد ال���ذي يقدماه 

معقولة لل�شخ�س املعني للظهور 
يف اجلولة الثانية.

   للتذكري، اأن هذه اال�شتطالعات 
تعطي فكرة عن الوزن االنتخابي 
ح����زب  ك������ل  اأو  ����ش���خ�������س  ل����ك����ل 
اإج��������راء  وق������ت  يف  اخ����ت����ب����اره  مت 
اأو  تنبوؤًا  لي�س  واإن��ه  اال�شتطالع. 
اأن مينح  ت��وق��ًع��ا -ت��دق��ي��ق مي��ك��ن 

االأمل للجميع.
وجه  على  االنتخابية  للحملة     
التحديد ميل وكهدف، اإن مل يكن 
ف��ائ��دة، حت��ري��ك اخل��ط��وط. وقد 
ث��ب��ت ذل���ك م��ن خ���الل احلمالت 
الرئا�شية  ال��ع�����ش��ر  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
)منذ  اخل���ام�������ش���ة  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
اال���ش��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى ان��ت��خ��اب رئي�س 
ال��دول��ة ب���االق���رتاع ال��ع��ام يف عام 
اإىل   1965 ع��ام  م��ن   ،)1962
االأخرية  امل���رة  ويف   .2017 ع��ام 
ان  مب��ا  للنظر،  ملفتة  بطريقة 
احلياة  هيكال  ال��ل��ذي��ن  احل��زب��ني 
من  الأك��رث  الفرن�شية  ال�شيا�شية 
خم�شني عاًما متت اإزاحتهما من 
الطريق املوؤدي اإىل ق�شر االإليزيه 
بوا�شطة “اوبني” )كائن �شيا�شي 

  بالن�شبة ملونتبورج، بداأت املغامرة 
ال�شيا�شية عام 1985 يف احلزب 
اال�شرتاكي قبل اأن تتج�شد كنائب، 
ُعني   .2012 اإىل   1997 م��ن 
هوالند  فران�شوا  فوز  بعد  وزي��راً 
احلكومة  يف  وظ���ل  ب��ال��رئ��ا���ش��ي��ة، 
اإثر  طيلة عامني فقط وان�شحب 
قطيعة �شيا�شية ب�شبب خالف مع 

االإليزيه وماتينيون.
   اأخرًيا، بداأت هيدالغو م�شريتها 
يف نهاية الت�شعينات يف الدواوين 
ال����وزاري����ة اال���ش��رتاك��ي��ة ق��ب��ل اأن 
لرئي�س  االأول  ال���ن���ائ���ب  ت�����ش��ب��ح 
برتراند  ف��وز  بعد  باري�س  بلدية 
ديالنوي )احلزب اال�شرتاكي( يف 
االنتخابات البلدية لعام 2001، 
ولُيعاد  للبلدية  كرئي�شة  لتخلفه 

انتخابها عام 2020.

ت�صريحات نهائية ... ونفي
حم�شومة  اإذن  ال��ق�����ش��ي��ة  اإن     
قلياًل بالن�شبة لل�شعود النيزكي، 
امل��ع��ن��ي��ة جت����ّر ما  االأط�������راف  الأن 
ب��ني ع�شرين واأرب��ع��ني ع��اًم��ا من 
احلياة ال�شيا�شية العامة وراءها. 

غري معروف(، اإميانويل ماكرون، 
والذي راهن عليه عدد قليل جًدا 
من املراقبني قبل ب�شعة اأ�شهر... 

وانتهى االأمر بفوزه.

مر�صحون ومر�صحة 
اأ�صحاب م�صرية طويلة

ال�شعود  ه����ذا  ���ش��ي��ن��ط��ب��ق  ه���ل     
النيزكي على اإحدى ال�شخ�شيات 
الي�شارية املتناف�شة لعام 2022؟ 
املحتمل  امل���ن���اف�������س  ي���ل���وم���ن���ا  ال 
الي�شار  اأق�����ش��ى  م���ن  وامل��ن��اف�����ش��ة 
ال�شباق، على �شطبهما  على خط 
الفر�شية،  ه��ذه  من  البداية  من 
الرتوت�شكيني  امل��ر���ش��ح��ني  الأن 
على  ب�شيطة  �شهادة  دائ��ًم��ا  ك��ان��وا 
اإذن،  اخل��ال��د.  ال�شيا�شي  ال��ب��ق��اء 
الي�شارية  ال�شخ�شيات  ع��ن  م��اذا 
اخل�شر  )ب���ا����ش���ت���ث���ن���اء  احل���ال���ي���ة 
االنتخابات  ي��ن��ت��ظ��رون  ال���ذي���ن 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة( ال��ذي��ن اأع��ل��ن��وا عن 

وجودهم يف املناف�شة؟
ميلين�شون،  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة      
وهيدالغو،  مونتيبورغ،  رو�شيل، 
تفر�س  اأوىل  م���الح���ظ���ة  ف�������اإن 

م�شرية  ول��دي��ه��ا  لديهم  نف�شها: 
�شيا�شية طويلة �شريّوجون لها.

   فاز رئي�س كتلة فرن�شا املتمردة 
ب������اأول  ال���وط���ن���ي���ة  يف اجل���م���ع���ي���ة 
ت��ف��وي�����س ان��ت��خ��اب��ي ل��ه يف اأوائ����ل 
بلدية  )م�����ش��ت�����ش��ار  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات 
 ،)1983 اإي�شون، عام  ما�شي، يف 
ناهيك عن التزامه بعد مايو 68 
داخل املنظمة ال�شيوعية االأممية، 
للرتوت�شكية(  الم�������ربت  ف������رع 
م�شوؤوليات  على  احل�����ش��ول  قبل 
نهاية  اال���ش��رتاك��ي يف  يف احل���زب 

ال�شبعينات.
الوطني  ال�����ش��ك��رت��ري  ان�������ش���م     
للحزب ال�شيوعي الفرن�شي )منذ 
ال�شبيبة  ح���رك���ة  اإىل   )2018
ال���ث���م���ان���ي���ن���ات،  يف  ال�������ش���ي���وع���ي���ة 
ال�شمال  جلامعة  راع��ًي��ا  واأ���ش��ب��ح 
ال��ق��وي��ة ال�����ش��اب��ق��ة ل��ه��ذا احلزب 
حتى  و���ش��ي��ن��ت��ظ��ر   .2000 ع����ام 
م�شت�شاًرا  لي�شبح   2014 ع���ام 
ل���ب���ل���دي���ة �����ش����ان ام����ان����د ل���ي���ه او، 
و2017 لتويل خالفة �شخ�شية 
اآالن  للحزب،  الثقيل  ال���وزن  م��ن 

بوكيه، يف اجلمعية الوطنية.

عمدة باري�ش
 تدخل ال�صاحة الوطنية

الي�شاريني  امل��رت���ش��ح��ني  اآخ����ر     
اأم  يف  م�شاركتها  عن  اأعلنت  التي 
املعارك االنتخابية لعام 2022، 
عمدة باري�س هي اإذن ال�شخ�شية 
بعد  اال���ش��رتاك��ي  للتيار  ال��ث��ان��ي��ة 
اأرنود مونتبورغ -وزير االقت�شاد 
وال�������ش���وؤون ال��رق��م��ي��ة ال�����ش��اب��ق يف 
حكومة فران�شوا هوالند، مل يعد 
اال�شرتاكي–  احل���زب  يف  ع�����ش��ًوا 
ا  اأي�شً وه�����ي  ال�������ش���اح���ة.  ت���دخ���ل 
ال�شخ�شية الرابعة يف هذا احلزام 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق قبل 
اإىل  خام�شة  اأو  خام�س  ان�شمام 
اخل�شر  يح�شم  عندما  الرباعي 

اختيارهم.
   اىل هوؤالء املتناف�شني اخلم�شة 
وجودهم  م��ن  تقريبا  امل��ت��اأك��دي��ن 
يقولون  كما  االأوىل،  القبعة  يف 
للم�شابقات  ال��ق��رع��ة  ���ش��ح��ب  يف 
ال����ري����ا�����ش����ي����ة، ق������د ي�����ك�����ون من 
ال�������ش���روري اإ����ش���اف���ة اآخ���ري���ن مل 
يح�شموا قرارهم بعد. وبالتاأكيد 
الي�شار،  اأق�شى  من  اآخ��ران  اثنان 
اأوفريري  ل����وت  ت��روت�����ش��ك��ي��ي  م���ع 
املناه�س  اجل�����دي�����د  واحل����������زب 
ل���ل���راأ����ش���م���ال���ي���ة: ن����ات����ايل اأرث������ود 

وفيليب بوتو.
   هذا اال�شتطالع ال�شريع االأول، 
اإىل  �شبعة  االأق�����ل،  ع��ل��ى  يعطينا 
يخو�شون  م��ر���ش��ح��ني  ث��م��ان��ي��ة 
ال�����ش��ب��اق ع��ل��ى ه���ذا اجل���ان���ب من 

رقعة ال�شطرجن. 
الذي   2002 ع���ام  ح���دث  وك��م��ا 
االأب  ل���وب���ان،  اول  ظ���ه���ور  ���ش��ه��د 
الثانية  اجل���ول���ة  يف  امل�����رة،  ه����ذه 
م��ن االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة بعد 
االإق�شاء املفاجئ لرئي�س الوزراء 
جو�شبان  ليونيل  واليته  املنتهية 

يف اجلولة االأوىل. 
ح�����ش��ل ال��ث��م��ان��ي��ة مم��ث��ل��ني عن 
ال��ي�����ش��ار ب��ك��ل اط���ي���اف���ه، ع��ل��ى ما 
من  ب����امل����ائ����ة   43 م�����ن  ي�����ق�����رب 
ال��ث��الث��ة من  االأ����ش���وات، وح�شل 
الغيلييه،  )اأرليت  الي�شار  اأق�شى 
ودانييل  بي�شان�شينو،  واأوليفييه 
 10 م��ن  اأك��رث  على  غلوك�شتني( 

باملائة من االأ�شوات.
ب��ع��د ع�����ش��ري��ن ع���اًم���ا، مل يعد     
امل�����ش��ه��د ه���و ن��ف�����ش��ه مت����اًم����ا. ويف 
هذا القول تخفيف، الأنه يختلف 
للي�شار.  بالن�شبة  عميًقا  اختالًفا 
االنتخابات  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب�����ش��رف 
البلدية االأخرية التي كانت نوًعا 
م��ن ج��رع��ة اوك�����ش��ي��ج��ني للحزب 
املحطات  جميع  فاإن  اال�شرتاكي، 
االن��ت��خ��اب��ي��ة االأخ������رى م��ن��ذ عام 
2017 قد اأبرزت �شعًفا تاريخًيا 
ي���ذك���رن���ا ب���ال���و����ش���ع ال������ذي ظهر 
خالل االنتخابات الرئا�شية لعام 

.1969
   مع تر�شيح جا�شتون ديفري، كان 
اال�شرتاكيون يف القاع )5 باملائة 

�شيا�شيا، فانه يعطي هيكاًل لهذا 
املثل: يعترب االثنان اأن الظروف 
واأن  ت����غ����ريت،  ق����د  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
وجودهما اأ�شبح اأمًرا ال غنى عنه 

... للي�شار.

م�صكلة مكانة وف�صاء �صيا�صي
ال�شابق مبر�ّشح  الوزير     طالب 
واح��د وه��و ي��درك ا�شتحالة ذلك 
نظًرا لالختالفات بني املتمردين 
با�شتثناء  واال�������ش������رتاك������ي������ني، 
يكون  اأن  مي��ك��ن  ب���اأن���ه  االع���ت���ق���اد 
االفرتا�شي  التوليف  مر�شح  هو 
باري�س  ع���م���دة  ع���ار����ش���ت  ه������ذا. 
االن���ت���خ���اب���ات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة داخ���ل 
اإىل  اأدت  التي  احلزب اال�شرتاكي 
 6.36( نعرفها  ال��ت��ي  النتيجة 
الذي   ... ه��ام��ون  لبينوا  ب��امل��ائ��ة 
احلياة  من  ان�شحابه  ا  اأي�شً اأعلن 
ترك  يف  ت��رغ��ب  وال  ال�شيا�شية(، 
البيئة  حل��م��اة  م��ف��ت��وًح��ا  امل���ج���ال 
الذين  البيئة-اخل�شر(  )اأوروب���ا 
البلدية  االأغ��ل��ب��ي��ة  اإىل  ي��ن��ت��م��ون 
لزعامة  ط����م����وح����ات  ول����دي����ه����م 

الي�شار.
نفهم  اأن  ال�����ش��ع��ب  م���ن  ل��ي�����س     
اأن كال  املقيا�س،  ه��ذا  م��ن خ��الل 
من مونتبورج وهيدالغو لديهما 
م�شكلة تخ�ش�س وف�شاء �شيا�شي. 
ي�����ش��ط��اد م��ون��ت��ب��ورغ، ج��زئ��ًي��ا، يف 
اأمر  اأرا�����ش����ي م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون، وه����و 

متبادل و�شار للمر�شحني. 
الهام�س،  ع��ل��ى  ي��ف��ت��ك،  اأن����ه  ك��م��ا 
هيدالغو  ن��اخ��ب��ي  م���ن  ���ش��ري��ح��ة 
التي، هي نف�شها، يف مناف�شة مع 
اأن�شار البيئة عرب اأوروبا البيئة-

الذي  احل���زب  واجل��ي��ل،  اخل�شر، 
احت�شاب  دون  ه���ام���ون.  اأ���ش�����ش��ه 
ال  ال��ف��رن�����ش��ي،  ال�شيوعي  احل���زب 
�شيما بني ناخبي العا�شمة حيث 
اإيان  ب��اري�����س،  جمل�س  يف  ممثله 
ب���رو����ش���ات، ن���ائ���ب االإ����ش���ك���ان، هو 
الرئا�شية  احل��م��ل��ة  م��دي��ر  ��ا  اأي�����شً
جميل  معقد  م�شهد  لرو�شيل... 

ب�شكل ما.
   اإن كل هذه العنا�شر جمتمعة، 
اإىل  ي���ق���ود  ���ش��ي��ن��اري��و ال  ت���ر����ش���م 
الي�شار  ح��م��ل��ة  ب������اأن  االع����ت����ق����اد 
اإذا مل  ���ش��ت��ك��ون ه��ادئ��ة وراب���ح���ة، 

تتطور االأمور.
 واإال يف �شورة حدوث انقالب من 
�شاأنه اأن يوؤدي اإىل و�شع جديد ال 
ميكن التنبوؤ به، مثل دفعة لنوايا 
اليوم  يف  ل��ه��ي��دال��غ��و  ال��ت�����ش��وي��ت 
ل�شالح  اأو  ل��رت���ّش��ح��ه��ا،  ال���ت���ايل 
االنتخابات  ن��ه��اي��ة  يف  اخل�����ش��ر 
التمهيدية، اأو ل�شالح ميلين�شون 
عندما �شتكون احلملة قد و�شلت 
ذروتها، ال ميكننا حتى االآن متييز 
الي�شار  ينقذ  اأن  ميكن  ال��ذي  م��ا 
 .2022 ع��ام  انتخابي  غ��رق  من 
التم�شك  ميكنهم  االن��ت��ظ��ار،  ويف 
“ �شربته  باري�س:  ب�شعار مدينة 

االأمواج، لكنه ال يغرق«.

يف انتظار مر�شح اخل�شر من التمهيدية

اأرنود مونتبورغ املر�شح الثاين للتيار اال�شرتاكي اآن هيدالغو، عمدة باري�س، ترت�شح با�شم احلزب اال�شرتاكي

ميلين�شون عن فرن�شا املتمردة

فابيان رو�شيل فر�س احلزب ال�شيوعي يف ال�شباق

  ما مل يحدث انقالب اأو معجزة,

فرن�شا: »واترلو« الي�شار يف رئا�شية عام 2022...!
•• الفجر -اأوليفييه بيفود –ترجمة خرية ال�صيباين

حتت  املناف�صة  باري�ش,  عمدة  هيدالغو,  اآن  دخلت     
يافطة احلزب اال�صرتاكي. وا�صتطالعات الراأي احلالية 
تعطيها قاعدة �صيقة, ونوايا الت�صويت منخف�صة جلميع 

الي�صاريني.

  هل حًقا يوؤمن الي�صار مبختلف تعبرياته بفوز حمتمل يف 
االنتخابات الرئا�صية املقبلة؟ باال�صتماع اإىل خطاباتهم 
غري  الــ�ــصــوؤال  لهم  يبدو  قــد  االنتخابية,  احلملة  قبل 
-ناهيك  حمله  غري  يف  �صراحة  يكن  مل  ان  هذا  منا�صب, 
من  حتى  العام,  ــراأي  ال من  جــزًءا  اأن  هي  امل�صكلة  مــذّل. 

ناخبيهم, احلاليني اأو ال�صابقني, يطرح هذا ال�صوؤال.

اإنه  -مر�صحهم,  زعيمهم  خــالل  من  املتمردون,  يقول     
باالمتناع  اإال  الثانية  اجلولة  من  ا�صتبعادهم  ميكن  ال 
اأنه  على  يف�ّصر  قد  الــذي  ــر  )االأم الت�صويت  عن  القوي 
رو�صيل,  فابيان  اأن  ال�صيوعيون  ويوؤكد  اعــرتاف(.  ن�صف 
الذي  “الرئي�ش  �صيكون  املر�صح,  الوطني  �صكرتريهم 

�صيحافظ على العمل والقدرة ال�صرائية«.

   اخل�صر, االأقوياء بنتائجهم يف االنتخابات االأوروبية 
واملر�صحون  لهم.  ملك  امل�صتقبل  باأن  مقتنعون  والبلدية, 
االأ�صا�صيون يفكرون )ب�صكل منف�صل( يف متثيل  اخلم�صة 
هذا امل�صتقبل. اأما بالن�صبة جلهاز احلزب اال�صرتاكي, فهو 
يرى يف اآن هيدالغو املراأة التي �صُتخرج البالد من املاأزق ... 

ويف الوقت نف�صه , ُتخرج احلزب اال�صرتاكي من نفقه.
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•• وا�صنطن-وكاالت

االأمن  ل�شوؤون  االأول  الزميل  حّذر 
ال�شيا�شة  جم��ل�����س  يف  ال���ق���وم���ي 
جيم�س  االأم���ري���ك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
ف��ك االرتباط  اأن  م��ن  روب��ن��ز  اأ����س 
باأفغان�شتان  وال��غ��رب��ي  االأم��ري��ك��ي 
االإره���اب  ع���ودة  ُي��ح��ّف��ز  كلي  ب�شكل 

العاملي.
ملوقع  ت���ق���ري���ر  يف  روب����ن����ز،  وك���ت���ب 
اإدارة  اأن  انرت�شت”،  “نا�شونال 
بايدن  ج���و  االأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س 
اأفغان�شتان  اأم����ر  ب��ن�����ش��ي��ان  ت��رغ��ب 
واملهينة اللتزام  املاأ�شوية  ونهايتها 
وا�شنطن على مدى ع�شرين عاماً 

جتاه هذا البلد.
الداخلية  وزي�����ر  ع���ن  ن��ق��ل  ل��ك��ن��ه 
اأندرابي  م�شعود  ال�شابق  االأفغاين 
امل�����ش��ارك��ة هو  ا���ش��ت��م��رار  اإن  ق��ول��ه 
مفتاح لكل من امل�شالح االأمريكية 
واالأف���غ���ان���ي���ة، ب��ي��ن��م��ا مُي���ك���ن لفك 
االرتباط االأمريكي يف هذا الوقت 
احلرج، اأن يزرع بذور عودة االإرهاب 

العاملي.

طالبان واالإرهاب
رغبتها  وا���ش��ن��ط��ن  اأع��ل��ن��ت  وبينما 
ملحاربة  ط����ال����ب����ان  م�����ع  ب���ال���ع���م���ل 
اأن  اأندرابي  اأكد  “داع�س”،  تنظيم 
“العالقة بني طالبان واجلماعات 
االإرهابية االأخرى واحدة، ال فرق 
التكتيكي  ال�����ذراع  اإن���ه���م  ب��ي��ن��ه��م��ا. 
ل���ق���درة ط��ال��ب��ان ال��ق��ت��ال��ي��ة. وهذا 
ي�شمل تنظيم القاعدة واملجموعات 
يف  امل��وج��ودة  الع�شرين  االإره��اب��ي��ة 
البالد. املقاتلون االأجانب اأ�شبحوا 

جزءاً من امل�شهد االأفغاين«.

اأمني عام ال�شحة العاملية  ي�شل لأفغان�شتان
•• كابول-وكاالت

ال�شحة  ملنظمة  ال��ع��ام  االأم���ني  و�شل 
غربي�شو�س  اأدهانوم  تدرو�س  العاملية 
ك��اب��ول يف زيارة  اإىل  اأم�����س االث��ن��ني  
ر�شمية بالتزامن مع االأزمة ال�شحية 
�شهر  وبعد  اأفغان�شتان  ت�شهدها  التي 
ت�شلم حركة طالبان  االأق��ل من  على 
الدولية  امل�شاعدات  وتقلي�س  للحكم 

للبالد.
وي�����راف�����ق غ���ربي�������ش���و����س يف زي����ارت����ه 
املدير  م��ن  ك��ل  االأف��غ��ان��ي��ة  للعا�شمة 
العاملية  ال�����ش��ح��ة  ملنظمة  االإق��ل��ي��م��ي 

يلتقيا  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر  امل��ن��ظ��ري،  اأح��م��د 
يف  االإن�����ش��ان��ي��ة  االأزم����ة  حجم  على  للتعرف  ط��ال��ب��ان،  حكومة  ع��ن  ممثلني 

اأفغان�شتان، ح�شبما اأكد وزير ال�شحة لت�شيري االأعمال وحيد جمروح.
وقال الوزير: “�شيعقد اأمني عام ال�شحة العاملية اجتماعات مع ال�شلطات 
االأفغانية لبحث ا�شتئناف اخلدمات ال�شحية يف املراكز التي ميولها البنك 
الدويل«. واأ�شاف اأنه �شيجرى التطرق اإىل اجلهود املبذولة ملواجهة جائحة 
كوفيد19 وحملة التطعيم �شد �شلل االأطفال وكذلك و�شع القطاع الطبي 

ب�شكل عام.

احلزب احلاكم يف رو�شيا يعلن 
فوزه بالنتخابات الت�شريعية 

•• مو�صكو-اأ ف ب

اأعلن حزب “رو�شيا املوّحدة” احلاكم اأنه فاز بثلثي مقاعد جمل�س الدوما 
يف االنتخابات الت�شريعية التي اأ�شارت املعار�شة اإىل تعّر�شها لتزوير.

ال�شحافيني  تورت�شاك  اأن��دري��ه  احلاكم  للحزب  العام  املجل�س  اأم��ني  واأف��اد 
املكون  املجل�س  يف  مقعدا   315 جمموعه  م��ا  على  �شيح�شل  احل���زب  اأن 
على الرغم من  “وا�شح ونظيف”،  انت�شار  اإىل  450 ع�شوا، م�شرياً  من 

اتهامات املعار�شة التي مت ا�شتبعادها من اال�شتحقاق اإثر حملة قمع.
دون  الد�شتور  لتعديل  الالزمة  باالأغلبية  بذلك  ويحتفظ احلزب احلاكم 

احلاجة اإىل دعم من الت�شكيالت االأخرى.
%85 من مراكز االق��رتاع، تقدم حزب فالدميري  االأ�شوات يف  بعد فرز 

بوتني بن�شبة %49،76 على ال�شيوعيني )19،61%(.
تعد هذه النتيجة غري النهائية منخف�شة عن عام 2016، عندما ح�شد 
حزب “رو�شيا املوحدة” %54 من االأ�شوات. وح�شل احلزب على 334 
مقعدا. كما اأكد تورت�شاك الفوز يف 39 منطقة حيث مت جتديد املجال�س 
نافالني  األيك�شي  امل�شجون  املعار�س  حركة  ون��ددت  االإقليمية.  الت�شريعية 

بحدوث تزوير انتخابي هائل خالل الت�شويت واأثناء الفرز اأي�شاً.
اأظهرت  ال��رو���س، وف��ق ما  اأن احل��زب احلاكم مل يتمكن من ك�شب ود  غري 
نتائج حجم الثقة التي تقل عن %30، بح�شب مركز اأبحاث الراأي العام 
م�شتوى  وتدهور  الف�شاد  ق�شايا  من  احل��زب  ويعاين  احلكومي.  الرو�شي 
األيك�شي  حركة  حظر  مت  الت�شريعية،  االنتخابات  قبل  البالد.  يف  املعي�شة 

نافالني ب�شبب التطرف ومت اإق�شاء اأن�شاره من االقرتاع.
ال�شماح الأي �شخ�س مناه�س للكرملني تقريبا بالرت�شح  اإىل عدم  ونظرا 
ت�شمية  عليها  اأط��ل��ق��وا  ا�شرتاتيجية  نافالني  اأن�����ش��ار  اأ���ّش�����س  لالنتخابات، 
ال�شيوعيني  م��ن  ال��غ��ال��ب  يف  ه��م  مر�شحني  ل��دع��م  الذكي”  “الت�شويت 

وُيعتربون االأوفر حظا ملقارعة مر�شحي احلزب احلاكم “رو�شيا املوحدة«.
اإىل  ل��ذل��ك جل���اأت ال�شلطات  ال��ف��رز،  امل��ق��ارب��ة جن��اح��اً خ��الل  وحققت ه��ذه 

عمليات تزوير وا�شعة النطاق، بح�شب املعار�شني.

بعد تخفي�شها 7 �شنوات.. عودة العالقات الإ�شرائيلية ال�شويدية
•• �صتوكهومل-وكاالت

االإ�شرائيلي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
ي�����ائ�����ري الب�����ي�����د ع���������ودة ال����ع����الق����ات 
على  ال�������ش���وي���دي���ة   - االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 

م�شتوى وزيري اخلارجية.
تويرت:  على  تغريدة  يف  البيد  وق��ال 
خارجية  وزي����رة  م��ع  حت��دث��ت  “لقد 
“هذه  اأن  مبيناً  ليند”،  اآن��ا  ال�شويد 
االأوىل  وه����ي  ال��ه��ات��ف��ي��ة،  امل���ح���ادث���ة 
وزي��ري خارجية  �شنوات بني   7 منذ 
اإط����الق  اإع�������ادة  اإىل  ت���رم���ز  ب��ل��دي��ن��ا، 

العالقات على هذا امل�شتوى«.
ب�شاأن  ت�شريحها  اأق����در  “اإنني  وت��اب��ع 
التزام ال�شويد القوي والرا�شخ باأمن اإ�شرائيل واعرتافها يف �شياق حديثنا 
م�شاركة  “ناق�شنا  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ي��ه��ودي«.  لل�شعب  ك��وط��ن  باإ�شرائيل 
اإ�شرائيل يف منتدى ماملو الإحياء ذكرى املحرقة«. وخل�س البيد اىل القول: 
“اإنني اأتطلع اإىل زيادة التعاون مع ال�شويد يف الق�شايا الثنائية واملتعددة 
االأطراف«. وكانت احلكومة االإ�شرائيلية قد خف�شت عالقاتها مع ال�شويد 

اإثر اعرتافها بالدولة الفل�شطينية قبل 7 �شنوات.

الحتاد الأوروبي يناق�س التفاق 
الأ�شرتايل-الأمريكي-الربيطاين 

•• بروك�صل-اأ ف ب

يعقد وزراء خارجية االحتاد االأوروبي اجتماعا على هام�س اجلمعية العامة 
االأ�شرتايل-االأمريكي-الربيطاين  االأمني  ملناق�شة االتفاق  املتحدة  لالأمم 

الذي دفع بكانبريا اإىل اإلغاء �شفقة غوا�شات مع فرن�شا.
وقال الناطق با�شم ال�شوؤون اخلارجية لالحتاد االأوروبي بيرت �شتانو “هذه 
وعواقب  تداعيات  ملناق�شة  االأوروب���ي  االحت��اد  خارجية  ل��وزراء  فر�شة  اأول 
تداعيات  بل  فح�شب،  واأ�شرتاليا  فرن�شا  بني  امل�شكلة  ال   -- برمته  االتفاق 

التحالف االأ�شرتايل-الربيطاين-االأمريكي برّمته«.
واأو�شح “�شي�شتمر االجتماع �شاعتني و�شي�شدر بوريل اعالنا ب�شاأنه«.

التقليدي  اللقاء  هو  بل  ا�شتثنائيا  لي�س  االجتماع  اأن  على  الناطق  و�شدد 
“الذين  ل��الأمم املتحدة  العامة  ل��وزراء االحت��اد االأوروب���ي خالل اجلمعية 
االحتاد  على  كبري  تاأثري  لها  التي  ال�شاعة  موا�شيع  كل  خالله  يناق�شون 

االأوروبي اأو الدول االأع�شاء فيه«.
بال�شراكة  ابالغه”  اأو  ا�شت�شارته  “تتم  اأن��ه مل  االأوروب���ي  االحت��اد  وي��وؤك��د 
وا�شنطن  بني  ابرمت  التي  وال��ه��ادئ  الهندي  املحيطني  يف  اال�شرتاتيجية 
فرن�شا  بني  كبري  ت�شلح  عقد  ف�شخ  تداعيتها  اأوىل  وكانت  وكانبريا  ولندن 

واأ�شرتاليا.
يف  املتحدة  ال��والي��ات  يف  �شفريها  فرن�شا  ا�شتدعت  غ�شبها،  ع��ن  وتعبريا 
خطوة غري م�شبوقة حيال هذا احلليف التاريخي ف�شال عن �شفريها يف 
اأور�شوال فو دير  اأ�شرتاليا. وقال الناطق با�شم رئي�شة املفو�شية االأوروبية 

اليني اإنها “تتابع الو�شع عن كثب«.
“عندما يعرب بلد ع�شو عن قلقه الكبري فاننا  اإريك مامر  واكد الناطق 
ن�شغي” م�شيفا اأن فون دير اليني حتادثت مع الرئي�س الفرن�شي اإميانويل 
اإن��ه �شيتحادث م��ع نظريه  م��اك��رون. وق��ال الرئي�س االأم��ريك��ي ج��و ب��اي��دن 
الناطق  اأو�شح  ما  على  ال�شراكة  ب�شاأن هذه  املقبلة”  االأي��ام  “يف  الفرن�شي 

با�شم احلكومة الفرن�شية غابريال اتال.

الت�شور، لكن هل �شينجحون؟

اأ�صواأ �صيناريو
اأعتقد  “ال  اأن�������دراب�������ي:  ُي���ج���ي���ب 
واعتقلوا  خ���رج���وا  اإذا  اإال  ذل�����ك، 
قادة  واعتقلوا  االإره��اب��ي��ني،  اآالف 
املختلفة،  االإره���اب���ي���ة  اجل��م��اع��ات 
انتخابات  �شُيجرون  اأنهم  واأعلنوا 
الدوليني  للمراقبني  وي�شمحون 
لكنه رغم هذا،  بالتواجد هناك”، 
كان مت�شككاً يف اإمكانية حدوث اأي 

من هذا.
هو  ���ش��ي��ن��اري��و  “اأ�شواأ  اأن  و����ش���رح 
اأي  ع��دم االع����رتاف بهم م��ن قبل 
االإرهابيون  و���ش��ريك�����س  �شخ�س، 
طالبان  و�شتقوم  الكوالي�س،  وراء 
ب��ب��ع�����س االج���������راءات م��ث��ل اإب���ق���اء 
الن�شاء داخل منازلهن والقتل هنا 
 ، االأ���ش��واأ  وهناك. هذه هي احلالة 

ولكنها مرّجحة جداً«.
و لفت اإىل اأن حرباً اأهلية ميكن اأن 
تغرّي طالبان بحيث “يتم ا�شتبدال 
ي�شكلون  ال���ذي���ن  ال���رادي���ك���ال���ي���ني 
من  للمجموعة  االأ�شا�شية  القيادة 
اإن  احلركة-  يف  املعتدلة  العنا�شر 
كونهم  االإط��������الق-  ع��ل��ى  وج������دوا 
راغبني يف ت�شكيل حكومة م�شوؤولة 

وطرد االإرهابيني من اأفغان�شتان.
االأم�������ر  اأن  ان�������دراب�������ي  وي���ع���ت���ق���د 
طالبان  م����ع  ح����رب����اً  ي��ت��ط��ل��ب  ق����د 
ا�شتبدال  مت  ح��ي��ث  ت��ت��غ��رّي،  ح��ت��ى 
ي�شكلون  ال���ذي���ن  ال���رادي���ك���ال���ي���ني 
من  للمجموعة  االأ�شا�شية  القيادة 
اإن  املعتدلني”،  “طالبان-  ق��ب��ل 
الراغبني  االإط����الق،  على  وج���دوا 
يف ت�شكيل حكومة م�شوؤولة و طرد 

االإرهابيني من اأفغان�شتان.

واعترب اأن هذه العالقات الوثيقة 
املخاوف  ع�����ودة  حت��ف��ز  اأن  مُي���ك���ن 
قبل  م��وج��ودة  كانت  التي  االأمنية 
ع�شرين عاماً عندما قدمت طالبان 
مالذاً اآمناً للقاعدة لتطوير �شبكة 
اإرهابية عاملية �شت�شّر بامل�شالح يف 
الداخل االأمريكي اأو مب�شاحلها يف 

املنطقة«.
االرتباط  ف��ك  اإن  ال��ك��ات��ب  وي��ق��ول 
مع اأفغان�شتان كان اخلطاأ اجل�شيم 
ال����ذي ارت���ك���ب يف ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات يف 
اأع����ق����اب احل������رب ال�����ش��وف��ي��ت��ي��ة يف 
اهتمام  اإي��الء  يتم  مل  اأفغان�شتان. 
املتنامي  اجل��ه��ادي  للتهديد  ك��اف 
الواليات  جعل  م��ا  اأفغان�شتان،  يف 
العابر  ل��الإره��اب  معر�شة  املتحدة 
هجمات  اإىل  اأدى  ال���ذي  ل��ل��ح��دود 
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احلاجة ال�صتمرار االرتباط
على  “اأواًل،  اأن�������دراب�������ي:  وق�������ال 
الواليات املتحدة وحلفائها متابعة 
ل�شنوات،  اال�شتخباراتية  امل�شاركة 
�شعوبة  اأك��رث  االآن  �شتكون  وال��ت��ي 
االأمريكي  ال��وج��ود  ان��ت��ه��اء  ب�شبب 
الثقة  ع��دم  وح��ال��ة  اأفغان�شتان  يف 
م�شيفاً اأن “ن�شاط  بني االأفغان”، 
اأجهزة اال�شتخبارات اأمر حيوي يف 
مراقبة التهديد االإرهابي النا�شئ. 
عميق  ارت��ب��اط  ه��ن��اك  يكن  مل  اإذا 
ا�شتخباراتية  م��ع��ل��وم��ات  وج���م���ع 
عنهم، وعن مع�شكراتهم التدريبية 
ومناطق اأخرى، فعندئذ �شي�شكلون 
مّر  على  ك��ب��رياً  ت��ه��دي��داً  بالتاأكيد 

يتذكرهم  ل���ع���امل  األ���ط���ف  ����ش���ورة 
اأن��ه��م متطرفون  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ب  يف 
ا�شطهدوا  متخلفون  اأ���ش��ول��ي��ون 
ال���ن�������ش���اء ووّف�����������روا م��������الذاً اآم����ن����اً 

لالإرهاب. لكن هل تغرّيوا حقاً؟
»من هي طالبان؟” ي�شاأل اأندرابي، 
�شخ�شاً  ع�شرون  “ح�شر  م�شيفاً 
يتحدثون  ال��دوح��ة،  مفاو�شات  يف 
لكن  طيبة.  كلمات  اجلمهور،  م��ع 
اجلماعات  هي  احلقيقية  طالبان 
الكفار.  وتقتل  تقاتل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
واإرهابيون  خم����درات  جت���ار  اإن��ه��م 
وع��ن��ا���ش��ر اأخ�����رى. م��ن ق���ال اإنهم 

تغريوا؟ ».

اعتدال ن�صبي
وف��ق��اً الن��دراب��ي، ت��ت��ح��ّدث طالبان 
املناطق  يف  االع����ت����دال  ع���ن  ف��ق��ط 
التي حت�شل على تغطية اإعالمية، 
هناك  اأخ�������رى  اأم����اك����ن  يف  ول���ك���ن 
االأ�شخا�س  ���ش��د  حت����دث  م���ذاب���ح 
اإىل  م�شرياً  يعار�شونها“،  الذين 
طالبان  وح�شية  �شحايا  “اآخر  اأن 
اأندرابي  كان املطرب ال�شعبي فوؤاد 
منزله  م����ن  اإخ�����راج�����ه  مت  ال������ذي 
راأ�شه الرتكابه  النار على  واإط��الق 

جرمية �شنع املو�شيقى«.
القدمية  ط��ال��ب��ان  ح��ك��وم��ة  ك��ان��ت 
اإىل  م����ن����ب����وذة دول������ي������اً، وت���ف���ت���ق���ر 
ال��ر���ش��م��ي م���ن جميع  االع�������رتاف 
با�شتثناء عدد قليل منها،  البلدان 
ودينت ب�شدة ب�شبب �شجلها ال�شيئ 
يف جمال حقوق االإن�شان. وحُتاول 
هذا  تغيري  “اجلديدة”  ط��ال��ب��ان 

�شبيل  على  وذك��ر  ق��وي��ة،  معار�شة 
كان  ال���ذي  بان�شري،  اإق��ل��ي��م  امل��ث��ال، 
مركز مقاومة خالل نظام طالبان 

االأول واالحتالل ال�شوفيتيي.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ق��اري��ر التي 
ت���ت���ح���دث ع����ن جن�����اح ط���ال���ب���ان يف 
اجلماعات  ت������زال  “ال  ب���ان�������ش���ري، 
امل�شلحة ن�شطة و�شتكون يف النهاية 
طالبان”،  حم���ارب���ة  ع��ل��ى  ق������ادرة 
االإدارة  ال��ذي ح��ّث  اأن��دراب��ي  يقول 
“االحتفاظ  ع���ل���ى  االأم����ري����ك����ي����ة 

ال�شنني«.
على  ي��ن��ب��غ��ي  “ثانياً،  واأ������ش�����اف: 
احل���ل���ف���اء ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات مع 
الذين  واالأ����ش���خ���ا����س  اجل���م���اع���ات 
ي�����ع�����ار������ش�����ون ح�����رك�����ة ط����ال����ب����ان، 
على  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م  واإ�����ش����راك����ه����م 
اأ�شواتهم  خ�����الل  م����ن  امل���ق���اوم���ة 
ومن  اأفغان�شتان  م��ن  واأن�شطتهم 

خارج البالد«.
تدعم اجليوب املعار�صة

ت�����ش��ك��ي��ل جيوب  اأن����دراب����ي  ورّج������ح 

االأ�شول االأخرى؟
مرحلة  “يف  اأن�������دراب�������ي:  ي����ق����ول 
اخلاليا  اأن  ن�����ش��ه��د  ع���ن���دم���ا  م�����ا، 
احتمال  م��ع  تن�شط  “االإرهابية” 
اأفغان�شتان،  خ���ارج  االأذى  اإحل����اق 
بالتاأكيد يجب اأن يكون هذا خياراً 

مطروحاً على الطاولة«.

�صورة لطيفة 
غري حقيقية

ب��ا���ش��م طالبان  امل��ت��ح��دث��ون  اأظ��ه��ر 

امل����وج����ودة هناك،  اجل���ي���وب  ب���ه���ذه 
من  لتتمكن  ودعمها،  وت�شجيعها، 

القيام بن�شاط حقيقي«.
اإىل  ه�����ذا  ي��������وؤدي  اأن  مي���ك���ن  ه����ل 
م�������ش���ارك���ة ع�������ش���ك���ري���ة اأم���ري���ك���ي���ة 
 ،2001 ع���ام  يف  ك��م��ا  م�شتقبلية 
اخلا�شة  العمليات  ق��وات  قيام  مع 
التابعة  الع�شكرية  �شبه  وال��ق��وات 
املركزية  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  ل��وك��ال��ة 
االأفغانية  امل��ق��اوم��ة  ق��وات  بتزويد 
ب��ال��دع��م اجل�����وي وال���و����ش���ول اإىل 

الهجمات  يف  حت���ق���ي���ق���ا  ف���ت���ح���ت 
و�شتدفع اجلناة للمحاكمة.

�شهود عيان من مدينة جالل اأباد 
ننغرهار  والية  عا�شمة  االأفغانية 
البالد، ذكروا على و�شائل  �شرقي 
 4 اأن  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
املدينة،  ه��زت  متتالية  تفجريات 
للغاية،  من�شقة  اأنها  وا�شحا  ك��ان 
مرة  كل  ال�شكان  جتمهر  وتنتظر 
لتنفيذ الهجوم التايل، حيث كانت 
نا�شفة مو�شوعة  جميعها بعبوات 

يف اأماكن قريبة من بع�شها.
الوالية التي يتهمها قادة طالبان 
باأنها مركز لتجمع مقاتلي تنظيم 
“داع�س خرا�شان”، تعتقد اأو�شاط 
والء  االأق���ل  اأن��ه��ا  حملية  �شيا�شية 
لتنوعها  احل��رك��ة،  بحكم  وق��ب��وال 
وارتباطها  وال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ع��رق��ي 
ال��ت��اري��خ��ي ب��والي��ة ب��ان�����ش��ري، اآخر 
طالبان،  بيد  وقعت  التي  امل��واق��ع 
ب���ع���د م���ق���اوم���ة ك���ب���رية وم���ع���ارك 

دامية.
اأجهزتها  اإن  اأك��دت  حركة طالبان 
عدد  على  القب�س  األ��ق��ت  االأمنية 
من االأ�شخا�س داخل كابل وجالل 
اأب�����اد، م���وؤك���دة اأن ال��ت��ف��ج��ريات يف 
ع�شكرية  ق��اف��ل��ة  ط���ال���ت  االأوىل 
ت���اب���ع���ة ل���ه���ا ك���ان���ت ت��ن��ف��ذ اأع���م���ال 

•• كابول-وكاالت

ف����ي����م����ا ت����ت����وا�����ش����ل ال����ت����ح����رك����ات 
التي تنفذها  ال�شيا�شية واالإداري��ة 
حركة طالبان لتكري�س حكمها يف 
وقع  اأفغان�شتان،  مناطق  خمتلف 
هجومان يف مدينتي كابل وجالل 
اأباد خلفا 7 قتلى واأكرث من 30 
بعد  اأح��داث عنف  اأول  م�شابا، يف 
ال��دويل الذي  تفجري مطار كابل 
ومدنيني  اأمريكيني  ج��ن��ودا  ط��ال 

اأفغانا قبل نحو �شهر.
وت����وح����ي ال���ت���ف���ج���ريات االأخ������رية 
باإمكانية خروج االأو�شاع يف البالد 
على  اأمنيا  ط��ال��ب��ان،  �شيطرة  ع��ن 
االأق����ل، و���ش��ط اح��ت��م��االت باندالع 
خمتلف  ب��ني  م�شلحة  م��واج��ه��ات 
الراف�شة  االأف��غ��ان��ي��ة  التنظيمات 
حلكم احلركة، كما حدث يف اأوائل 

الت�شعينات من القرن املن�شرم.
مل  واإن  االأخ��������رية،  ال���ت���ف���ج���ريات 
م�شوؤوليتها  ع��ن  ج��ه��ة  اأي  ت��ع��ل��ن 
عنها، فاإن م�شادر قيادية عليا من 
معلومات  �شربت  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة 
امل��ق��رب��ة منها،  ل��و���ش��ائ��ل االإع�����الم 
تنظيم  ف��ل��ول  وراءه������ا  اإن  ت��ق��ول 
-داع�س  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  داع�������س 
احلركة  اأن  م�����ش��ي��ف��ة  خ���را����ش���ان، 

والع�شكري  امل����ايل  ال��دع��م  ب��ع�����س 
م��ن اأج��ه��زة ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة لدول 
م��ن��اه�����ش��ة حل��رك��ة ط��ال��ب��ان، واأن 
�شت�شتخدم تلك  ال��دول رمبا  هذه 
احلركة،  مل���واج���ه���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
ومب�������ش���ت���وي���ات اأك�������رث ك���ث���اف���ة يف 

امل�شتقبل املنظور«.
ترى  االأخ���رى،  االآراء  بع�س  لكن 
على  ع�شكريا  احلركة  �شيطرة  اأن 
وب�شرعة  ال��ب��الد  مناطق  خمتلف 
معقل  ذل������ك  يف  مب�����ا  ق���ي���ا����ش���ي���ة، 
امل���ع���ار����ش���ة ال���رئ���ي�������ش���ي يف والي����ة 
التنظيمات  دف���ع  رمب���ا  ب��ان�����ش��ري، 
اأ����ش���ا����س  ت���غ���ي���ري  اإىل  امل�������ش���ل���ح���ة 
من  ط��ال��ب��ان،  حل��رك��ة  مواجهتها 
املبا�شرة  الع�شكرية  املواجهة  �شكل 
نوعية  ع���م���ل���ي���ات  مم���ار����ش���ة  اإىل 
ا�شتنزافها  ب��ه��دف  احل��رك��ة،  �شد 
واإج������ب������اره������ا ع����ل����ى ال������دخ������ول يف 
���ش��ل��ك ال��ت��ف��او���س وال��و���ش��ول اإىل 
القوى  ب��اق��ي  م��ع  �شيا�شية  ح��ل��ول 

ال�شيا�شية االأفغانية.
توقعات  اإىل  االآراء  ه��ذه  وت��ذه��ب 
ب����ح����دوث امل����زي����د م����ن م���ث���ل هذه 
االأفغانية  امل��ن��اط��ق  يف  العمليات، 
ح��رك��ة طالبان  فيها  ت��ع��اين  ال��ت��ي 
م�����ن م���ع���ار����ش���ة ����ش���ام���ت���ة، مثل 

الواليات ال�شرقية وال�شمالية.

�شهود  ل��ك��ن  ت��ق��ل��ي��دي��ة.  م���راق���ب���ة 
اأكدوا  العا�شمة  داخ��ل  م��ن  عيان 
ا�شتهدف  اإمن����ا  ك��اب��ل  ت��ف��ج��ري  اأن 
دا�شت  ب��ا���ش��م  ي��ع��رف  �شكنيا  ح��ي��ا 
مفخخة،  �شيارة  بوا�شطة  بار�شي 
من  ك��ان��وا  ال�شحايا  معظم  واأن 
الهجوم  الأن  وال��ن�����ش��اء  االأط���ف���ال 
كانت  الظهرية، حينما  وق��ت  وق��ع 

ال�شوارع يف عز ازدحامها.
اخل��ب��ري االأم���ن���ي ���ش��ق��ر دوب����راين 
من  واح��د  اإىل  التفجريات  اأح���ال 
تف�شريين، ح�شبما قال يف حديث 

مع موقع “�شكاي نيوز عربية«.
واأو�شح “ثمة راأي عام ال ي�شتهان 
اأن  يعتقد  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  داخ���ل  ب��ه 
ن�شبيا  املجال  تف�شح  رمبا  طالبان 
تنفذ  الأن  امل��ت��ط��رف��ة  ل��ل��ح��رك��ات 
ب��ع�����س ال���ت���ف���ج���ريات واالأع����م����ال 
تاليا  لتقوم  االأخ����رى،  االإره��اب��ي��ة 
مبحاربتها والظهور كقوة �شرعية 
حت����ارب ال��ت��ط��رف، ف��ت��ن��ال بذلك 
ن����وع����ا م����ن ال���ق���ب���ول االأم����ريك����ي 
وتوافقا  اخل���ارج���ي،  واالأوروب��������ي 

داخليا ب�شرعية احلركة«.
“على النقي�س  وي�شيف دوبراين 
من ذل��ك، ف��اإن بع�س االآراء تقول 
داخ���ل  امل�����ش��ل��ح��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  اإن 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان رمب���ا ����ش���ارت تتلقى 

نا�شونال اإنرتن�شت: فك الرتباط باأفغان�شتان يحّفز على عودة الإرهاب العاملي

هجمات كابل وجالل اأباد.. »قواعد اللعبة« تتغري يف اأفغان�شتان

وا�شنطن تتاأهب لـ »�شيناريو مرعب« باأفغان�شتان.. دولة وحيدة تدعمها
•• وا�صنطن-وكاالت

املا�شي،  اأغ�شط�س  اأواخ���ر  اأفغان�شتان  اأم��ريك��ي  ع�شكري  اآخ��ر  غ��ادر  بعدما 
اأ�شبحت وا�شنطن تبحث لها عن �شكل جديد من الوجود هناك درءاأ الأخطار 

قد تخرج من هذا البلد الذي ت�شيطر عليه حركة طالبان.
وت��ع��م��ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى رف���ع م�����ش��ت��وى ال��ت��ع��اون الع�شكري 
مثل  منظومات  ع��رب  واالإق��ل��ي��م��ي��ني،  ال��دول��ي��ني  حلفائها  م��ع  اال�شتخباري 
عودة  مثل  اأفغان�شتان،  يف  حتدث  قد  تطورات  الأي  حت�شبا  االأطل�شي،  حلف 
التنظيمات االإرهابية اإىل اأفغان�شتان، واتخاذها قادة انطالق ل�شن هجمات 

يف العامل.
وت�شكل م�شاألة حماربة التنظيمات االإرهابية يف اأفغان�شتان الهدف الرئي�س 
املُجمع عليه بني دول حلف “الناتو”، ح�شبما ذكر القادة الع�شكريون للحلف 

يبني  �شوف  ب��اأن احللف  املا�شي، مذكرين  ال�شبت  ُعقد  ال��ذي  يف اجتماعهم 
قواعد ع�شكرية واتفاقيات اأمنية وا�شتخباراتية جديدة بني اأع�شاء احللف 

واملتعاونني معه، لتكري�س هذا اجلهد.
تو�شيات القادة الع�شكرية �شيتم حتويلها اإىل برامج تنفيذية مبا�شرة خالل 
الع�شكريني  ال�شباط  لكبار  املو�شع  االجتماع  بعد  خا�شة  املقبلة،  ال�شهور 
االأ�شبوع  اأواخ��ر  املزمع عقده يف  الناتو  االأمريكيني مع نظرائهم من حلف 

اجلاري، يف العا�شمة اليونانية اأثينا.
املعلومات  لتبادل  جديدة  اآليات  بو�شع  خمولني  ال�شباط  ه��وؤالء  و�شيكون 
اجتماع  املتوفرة عن  االأنباء  ذكرت  ذلك، ح�شبما  �شبيل  وتن�شيق اجلهود يف 
االأمريكي، اجلرال  اأرك��ان اجلي�س  قادة جيو�س احللف. وكان رئي�س هيئة 
اأو�شن  االأم��ريك��ي لويد  ال��دف��اع  اإىل جانب وزي��ر  ���ش��ارك  ق��د  م��ارك ميلي، 

اجتماعات بهذا ال�شاأن.

اأن عودة  تظهر  امل��ت��وف��رة  املعطيات  اأن  م��ن  االج��ت��م��اع��ات  تلك  اأث��ن��اء  وح���ذر 
التنظيمات االإرهابية مثل القاعدة وداع�س خرا�شان اإىل اأفغان�شتان ممكنة، 

مما ي�شكل تهديداً للواليات املتحدة يف غ�شون عام اإىل عامني.
عقبات كثرية

رئي�شية  تواجه عقبات  املتحدة  الواليات  اإن  تقول  الع�شكرية  املعطيات  لكن 
االأمريكية  الع�شكرية  فالقواعد  اأفغان�شتان،  االإره��اب يف  يف عملية مكافحة 
املراقبة اجلوية انطالقا من تلك  االأفغانية، ورحالت  االأرا�شي  بعيدة عن 

القواعد ت�شتغرق وقتا وجهدا كبريين.
لذا، فاإن الواليات املُتحدة تبحث عن اإن�شاء قواعد ومراكز جديدة الأجهزتها 

يف دول قريبة من اأفغان�شتان، لتكون قريبة منها.
املحيط  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي  ال��ط��ي��ف  ك��ام��ل  اإن  �شليم  ه��م��رب  ال��ب��اح��ث  وي��ع��ت��ق��د 

باأفغان�شتان ال يبدو موؤاتياً لهذا التطلع االأمريكي.

الهند  تكون  اأن  عربية”  نيوز  “�شكاي  موقع  مع  حديث  يف  �شليم  ويتوقع 
“اإغالق  م��ع  خا�شة  املنطقة  يف  وا�شنطن  م��ع  امل��ت��ع��اون��ة  ال��وح��ي��دة  ال��دول��ة 
باك�شتان الباب اأمام اإمكانية التعاون االأمني والع�شكري مع الواليات املُتحدة 

فيما خ�س الو�شع الداخلي االأفغاين«.
اأمامها، ففيما  للغاية  تبدو �شعبة  االأخ��رى  “جمموعة اخليارات  اإن  وق��ال 
تخ�شى طاجك�شتان واأوزبك�شتان وتركمان�شتان من التعاون مع اأمريكا ب�شبب 
التعاون  اأن تقبال مثل ذلك  ُي�شتحال  واإي��ران  ال�شني  ف��اإن  ردة فعل رو�شيا، 

اال�شتخباراتي مع الواليات املُتحدة«.
وي�شيف “بالرغم من بعد امل�شافة، اإال اأن الهند تبدو الدولة الوحيدة التي 
ح�شاباتها  من  بالرغم  اال�شتخباراتي،  التعاون  ه��ذا  ت�شهد  اأن  املمكن  من 
م�شكلة  ب�شبب  املُتطرفة،  التنظيمات  مع  الت�شعيد  عدم  فيما خ�س  املعقدة 

ك�شمري ».
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الفجر الريا�ضي

•• دبي - وام:

العربية  للخيول  دبي  اأح��رز مربط 
براغ  بطولة  �شمن  امل��ه��رات  ذهبية 
الدولية جلمال اخليل العربية التي 
اختتمت اأطوارها التناف�شية املثرية 
العا�شمة  يف  االأول  اأم�������س  م�����ش��اء 
الت�شيكية "براغ" حيث قدمت املهرة 
دي جهراء وهي من الفحل العاملي 
اإي����ه وال��ف��ر���س دي  اإي  اإك�����ش��ال��ي��ب��ور 
اأم��ام اجلمهور  قويا  جواهر عر�شا 
واللجنة التحكيمية ترجمت خالله 
تفوقها  و�شر  اجلمالية  اإمكانياتها 
اأجمل  من  مناف�شاتها  اأمام  الكا�شح 

مهرات املرابط العاملية امل�شاركة.
جهراء  دي  امل���ه���رة  اإجن�����از  وي���ذك���ر 
حققتها  التي  املتميزة  ب��االإجن��ازات 

ذات  اخل�������ي�������ول  م�������ن  جم�����م�����وع�����ة 
امل��وا���ش��ف��ات اجل��م��ال��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة يف 
براغ  بطولة  من  ال�شابقة  ال��دورات 
10 �شنوات  الدولية منذ اأكرث من 
االإنتاج  م�����ش��رية  ان��ط��ل��ق��ت  ع��ن��دم��ا 
املحلي ملربط دبي عامليا كما ت�شجل 
بطولة براغ ب�شمات ذهبية الأيقونة 
اإف  الفحل  املعا�شر  العاملي  االإنتاج 
اإيه اإل ر�شيم والتي �شطرتها اأ�شماء 
دي  وامل��ه��رة  غالية  دي  امل��ه��رة  مثل 
غرام واملهرة دي مميزة واملهرة دي 

يار واملهر "دي ابن ر�شيم".
للخيول  دب��ي  مربط  م��زاد  ويعترب 
ال���ذي   2020 اإك�����ش��ب��و  ال��ع��رب��ي��ة 
والذي  اأي���ام  قبل  عنه  االإع����الن  مت 
للمربط  الع�شبي  امليدان  يف  �شيقام 
فر�شة  اأك���ت���وب���ر  م����ن  ال���ت���ا����ش���ع  يف 

���ش��ان��ح��ة اأم�������ام امل����راب����ط وامل���رب���ني 
اإنتاج  واملالك لال�شتفادة من جودة 
دماء  وتطوير  العاملي  دب��ي  م��رب��ط 
اأ�شالة اخليل العربي  اإنتاجهم من 
.. وهو مزاد يتوقع اأن يحافظ على 

م�����ش��ت��وى االإق���ب���ال ال��ق��ي��ا���ش��ي الذي 
جعل منه االأجنح يف تاريخ مزادات 

املربط ومزادات املنطقة.
التوحيدي  حممد  املهند�س  وق���ال 
امل�����ش��رف ال���ع���ام م��دي��ر ع���ام مربط 

يف  ج����ه����راء  دي  اإجن�������از  اإن   : دب�����ي 
احل�شور  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���د  ال��ب��ط��ول��ة 

العاملي الإنتاج املربط املحلي و�شيظل 
املتطور  واالإن��ت��اج  االإل��ت��زام باجلودة 

امل�شاركات  يف  م��ب��ادئ��ن��ا  اأه����م  اأح����د 
اإنتاجنا  اأكد  وقد  والدولية  املحلية 

ميادين  يف  اأه��م��ي��ت��ه  امل��و���ش��م  ه����ذا 
االإجنازات  اأف�شل  وحقق  املناف�شات 
ل�شالح مربطنا وغريه من املرابط 
 2020 اإك�����ش��ب��و  م�����زاد  و���ش��ي��ك��ون 
املعنيني  اأم��ام جميع  منا�شبة جيدة 
من  مرابطهم  اإم��ك��ان��ي��ات  بتطوير 
اإنتاجهم  اأ���ش�����س  وحت�����ش��ني  اجل����ودة 

من اخليل العربية.
املدير  امل��رزوق��ي  عبدالعزيز  واأك���د 
بطولة  اأن  دب���ي  مل��رب��ط  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب���راغ ال��دول��ي��ة حتتفظ مل��رب��ط دبي 
ب�شجل نا�شع من االألقاب الذهبية 
على غرار كل البطوالت الدولية يف 
املو�شم .. وقال : اأمامنا عمل دوؤوب 
االإنتاج  ����ش���دارة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
التميز  م�����ش��رية  ل��ت�����ش��ت��م��ر  ال��ع��امل��ي 

بامتياز.

•• دبي -وام:

توج فريق الفيكتوري بطال ملناف�شات 
1 يف اجل��ول��ة االأوىل  واق����ف ج��ي ب��ي 
العامل  ب���ط���ول���ة  م����ن  واالف���ت���ت���اح���ي���ة 
يوم  اختتمت  ال��ت��ي  املائية  ل��ل��دراج��ات 
اأولبيا  مدينة  يف  االأح���د   االأول  اأم�س 
االإيطالية مب�شاركة 50 مت�شابقا من 

خمتلف قارات العامل.
وحقق مت�شابق الفريق البطل العاملي 
كيفني  ال��ن��م�����ش��اوي  االأول  وامل�����ش��ن��ف 
ج����دارة  ع���ن  االأول  امل���رك���ز  راي����ت����رير 
وا���ش��ت��ح��ق��اق ع��ل��ى م��ن دراج����ة فريق 
ب��ع��دم��ا برهن   90 رق���م  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
ت�شدره  بعد  الفنية  وق��درات��ه  تفوقه 
ثم  االأول  ال����ي����وم  يف  ال����زم����ن  ����ش���ب���اق 
الرئي�شي  ال�شباق  يف  بالقمة  مت�شكه 
اأنهاها  الذي تاألف من ثالثة مراحل 
"العالمة  ليح�شد  مت�شدرا  جميعها 
 75 بر�شيد  ال��ن��ق��اط  م��ن  الكاملة" 
الفيكتوري  فريق  جن��م  واأك���د  نقطة. 
الفوز  ب��ه��ذا  كيفني  ال��ع��امل��ي  املت�شابق 
احلثيث  ���ش��ع��ي��ه  وال���ك���ا����ش���ح  ال���ك���ب���ري 
لقب  واإه���داء  العاملي  التميز  ملوا�شلة 
للمرة  ال��ف��ي��ك��ت��وري  اإىل  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه 
بلقبها  ال��ف��وز  يف  جناحه  بعد  الثالثة 
اظهر  حيث  و2019   2018 عامي 
بينهم  وم�����ن  ع���ل���ى اجل���م���ي���ع  ت���ف���وق���ه 
ارمالي�س  ن��ات�����ش��و  ال��ع��امل��ي  اال���ش��ب��اين 

66 نقطة  بر�شيد  الذي حل و�شيفا 
املناف�س  اندر�شون  دانيال  والرويجي 
الدائم يف هذه الفئة والذي حل ثالثا 

بر�شيد 52 نقطة.
ال�شاعد  بطلنا  قليال  احل��ظ  وع��ان��د 
دراجة  قائد  العو�شي  يون�س  �شلمان 
املركز  اأحتل  وال��ذي   7 رق��م  فيكتوري 
ال�شابع يف الرتتيب العام بعدما اظهر 
وق��ات��ل من  التناف�س  ج��ي��دة يف  روح���ا 
اأجل الو�شول للمراكز االأوىل ليجمع 
يف النهاية 37 نقطة و�شعته يف املركز 
انتظار  يف  ال��ع��ام  الرتتيب  يف  ال�شابع 
العاملية  ال��ب��ط��ول��ة  م�����ش��وار  م��وا���ش��ل��ة 

يف  مقبلتني  حمطتني  ي�شمل  وال���ذي 
يف  موقفه  ليعزز  وال�����ش��ارق��ة  ال��ك��وي��ت 
املناف�شة يف اأول ظهور له ب�شعار فريق 
الفيكتوري. عرب كيفني رايترير قائد 
دراجة فيكتوري رقم 90 املتوج بلقب 
فئة واقف جي بي 1 اإمتنانه للجهود 
الكبرية والدعم الفني الذي قدمه له 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
والفني  االإداري  ال��ط��اق��م  يف  مم��ث��ال 
الفريق  وزميله يف  الفيكتوري  لفريق 
ا�شتطاع  العو�شي حيث  �شلمان  بطلنا 
التغلب على كافة الظروف والتجهيز 
باحرتافية القتنا�س اللقب وموا�شلة 

اإجنازاته يف البطولة العاملية.
وقال كيفني اإن ظروف املناف�شة التي 
ا���ش��ت��م��رت ث���الث���ة اأي�����ام م��ت��ت��ال��ي��ة من 
اجلمعة وحتى االأحد على مياه البحر 
اأولبيا  �شواطئ مدينة  /الترياين/ يف 
التي تقع �شمال �شرق جزيرة �شردينيا 
واأن��ه يحب  �شاعدته كثريا خا�شة  قد 
املناف�شة يف املياه املفتوحة التي تعطي 
املزيد من االإثارة واملتعة مع مناف�شني 
اأقوياء اأبدي حممد �شيف املري مدير 
�شعادته  ب��االإن��اب��ة  ال��ف��ي��ك��ت��وري  اإدارة 
م�شاركته  يف  الفريق  بنتائج  الكبرية 
بطولة  م���ن  االإف���ت���ت���اح���ي���ة  ب���اجل���ول���ة 

العامل للدراجات املائية وفوز املت�شابق 
رايترير قائد دراجة فيكتوري  كيفني 
واق����ف جي  ل��ف��ئ��ة  االأول  ب��امل��رك��ز   90
النتيجة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  بي1 
لي�شت غريبة على مت�شدر الت�شنيف 
ال�شنوات  يف  ال��ل��ق��ب  وح��ام��ل  ال��ع��امل��ي 
نتائج  من  حققه  ما  والدليل  املا�شية 
و�شعته  اجلولة  مراحل  خالل  باهرة 

يف ال�شدارة بالعالمة الكاملة.
�شلمان  ب��ط��ل��ن��ا  اأن  امل������ري  واأو������ش�����ح 

ال��ع��و���ش��ي ق��ائ��د دراج����ة ف��ي��ك��ت��وري 7 
امل�شاركة  ظ��روف  لكن  الفتا  اأداء  ق��دم 
واالإعداد الق�شري مل يتح له الفر�شة 
لكنه  اأف�شل  ب�شكل  مقدراته  الإظ��ه��ار 
منه  ننظر  املتبقيتني  اجلولتني  ويف 
كيفني  م��ع  املناف�شة  ون��ت��وق��ع  ال��ك��ث��ري 
على لقب هذه الفئة م�شيدا باجلهود 
الفني  الطاقم  م��ن  املبذولة  الكبرية 
الدراجتني  جتهيز  يف  للوفد  واملرافق 

قبل املناف�شات واأثناءها .

••  اأبوظبي-الفجر:

 ت�شت�شيف �شالة جوجيت�شو اأرينا 
يف مدينة زايد الريا�شية باأبوظبي 
ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل امل���واف���ق 24 
�شبتمرب 2021، اجلولة اخلام�شة 
االإمارات  اأم  واالأخ��رية من بطولة 
وا�شعة من  للجوجيت�شو مب�شاركة 
املحرتفات  امل��واط��ن��ات  ال��الع��ب��ات 
ب���ك���اف���ة االأن�����دي�����ة واالأك����ادمي����ي����ات 

بالدولة.
وت�����ش��ه��د اجل���ول���ة اخل��ت��ام��ي��ة من 
البطولة مناف�شات يف ثالث فئات 
عاماً"،   16 "حتت  النا�شئات  هي 
عاماً"،   18 "حتت  وال�������ش���اب���ات 
والكبار "فوق 18 عاماً". وتتمتع 
اأن��دي��ة ال��وح��دة وال��ع��ني واجلزيرة 
وال�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ش��ات ال��دف��اع عن 
ال��ن��ف�����س واأك���ادمي���ي���ة ب���امل���ز 777 
ب��ح��ظ��وظ واف������رة ل��ل�����ش��ع��ود على 

من�شة التتويج.
وبهذه املنا�شبة يقول مبارك �شالح 
يف  الفنية  االإدارة  م��دي��ر  امل��ن��ه��ايل 
اأن  للجوجيت�شو  االإم�����ارات  احت���اد 
الدولة  يف  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  جم��ت��م��ع 
الن�شخة  ب���ط���ل  ع���ل���ى  ���ش��ي��ت��ع��رف 
االإم�����ارات  اأم  ب��ط��ول��ة  م��ن  االأوىل 
ب��ح��ل��ت��ه اجل���دي���دة، ح��ي��ث حتر�س 
على  واالأكادمييات  االأندية  جميع 

نيل �شرف ه��ذا االإجن���از نظري ما 
تتمتع به هذه البطولة من اأهمية 

ورمزية على ال�شاحة املحلية.
اأم  ب��ط��ول��ة  اأن  امل��ن��ه��ايل  واأ�����ش����اف 
االأ�شا�شي  الرافد  ت�شكل  االإم���ارات 
لل�شيدات،  ال���وط���ن���ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
واأن���ت���ج���ت ال���ع���دي���د م����ن امل���واه���ب 
ال����ت����ي و����ش���ل���ت اإىل  االإم�����ارات�����ي�����ة 
العاملية، وبات ا�شمها مرادفا الأبرز 
ال��ب��ط��والت ال��دول��ي��ة، وم��ن �شمن 
الها�شمي،  بلقي�س  االأ���ش��م��اء  ه��ذه 
وودمية اليافعي، ومرمي العامري، 
من  وغ��ريه��ن  ال�شكيلي،  وح��م��دة 
ينتظرهن  ال����الت����ي  ال����الع����ب����ات 

م�شتقبل مبهر يف هذه الريا�شة.
ال���الع���ب���ات  اأن  امل���ن���ه���ايل  وت����اب����ع 
�شيدخلن اإىل الب�شاط وهن يف اأمت 

وباالأخ�س  واال�شتعداد  اجلاهزية 
ال����الع����ب����ات ال����الت����ي ����ش���ارك���ن يف 
اآ�شيا  لبطولة  اخلام�شة  الن�شخة 
ك��م��ا حر�شت  امل���ا����ش���ي،  االأ����ش���ب���وع 
االأندية واالأكادمييات امل�شاركة على 
متوازنة  تدريبية  ب��رام��ج  اع��ت��م��اد 
اإىل  البطولة  يف  امل�شاركات  ت��وؤه��ل 
امل�شرف واملناف�شة يف هذه  الظهور 

اجلولة امل�شريية.

االأخ�������رية من  اجل���ول���ة  اأن  ي���ذك���ر 
يف  ت����اأت����ي  االإم�����������ارات  اأم  ب���ط���ول���ة 
ت�شتعد  ح���ي���ث  م����ث����ايل،  ت���وق���ي���ت 
مناف�شات  خل����و�����س  ال����الع����ب����ات 
العامل  بطولة  وه��ي  مهمة  دول��ي��ة 
ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  وبطولة 
ونوفمرب  اأكتوبر  يف  اجلوجيت�شو 

.2021
االإم�����������ارات  اأم  ب����ط����ول����ة  وت����ت����ي����ح 

واالط���الع  ال��ت��ع��رف  للجوجيت�شو 
على العبات جدد يف خمتلف الفئات 
ا�شتقطابهن  ب���ه���دف  واالأوزان 
ال�شيدات.  منتخب  ���ش��ف��وف  اإىل 
القادم  االإع����داد  مع�شكر  و�شريكز 
الفنية  ع����دد م���ن اجل���وان���ب  ع��ل��ى 
عدد  اأك���رب  ت��واف��ر  م��ع  والتكتيكية 

من الالعبني يف هذه املرحلة.
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل اأع���ل���ن احت���اد 

االإم��������������ارات ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و عن 
تبلغ  م���ال���ي���ة  ت��خ�����ش��ي�����س ج����ائ����زة 
للفائزين  دره������م  اأالأف   690
بواقع  البطولة  االأوىل يف  باملراكز 
درهم الأ�شحاب املراكز  األف   260
الكبار،  ف��ئ��ة  يف  االأوىل  ال��ث��الث��ة 
درهم الأ�شحاب املراكز  األف   230
ال�شابات،  فئة  يف  االأوىل  الثالثة 
و200 األف درهم الأ�شحاب املراكز 

الثالثة االأوىل يف فئة النا�شئات.
النا�شئات حتت  فئة   وعلى �شعيد 
يف  الوحدة  نادي  يدخل  عاما   16
نقطة،   6990 بر�شيد  ال�شدارة 
الريا�شية  ب��امل��ز  اأك���ادمي���ي���ة  ي��ل��ي��ه 
ون���ادي  ن��ق��ط��ة،   6200 ب��ر���ش��ي��د 

اجلزيرة بر�شيد 4340 نقطة.
اأما على �شعيد فئة ال�شابات حتت 
العني  ن���ادي  فيت�شدر  ع��ام��ا   18

بر�شيد 8100 نقطة، يليه نادي 
نقطة،   6550 بر�شيد  ال��وح��دة 
وال�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ش��ات ال��دف��اع عن 

النف�س بر�شيد 3780 نقطة.
وب���خ�������ش���و����س ف���ئ���ة ال���ك���ب���ار يحل 
بر�شيد  ال���������ش����دارة  يف  ال����وح����دة 
9750 نقطة متفوقا على العني 
وباملز  ن��ق��ط��ة،   5410 ب��ر���ش��ي��د 

الريا�شية 3280 نقطة.

مربط دبي يحرز ذهبية املهرات �شمن بطولة براغ الدولية جلمال اخليل العربية

فيكتوري يظفر بلقب واقف يف بطولة العامل للدراجات املائية

اجلولة االأخرية من بطولة اأم االإمارات للجوجيت�صو تك�صف عن هوية البطل اجلمعة املقبل

مناف�شة قوية على اللقب بني 5 اأندية و690 األف درهم جمموع اجلوائز

••  عجمان-الفجر

االإمارات  احتاد  رئي�س  النعيمي  بن حميد  را�شد  ال�شيخ  �شارك   
اال�شتثنائية الحتاد  العمومية  اجتماع اجلمعية  القدم يف  لكرة 
تقنية  عرب  اأم�س  ُعقد  ال��ذي  القدم  لكرة  العربي  اخلليج  كاأ�س 
اآل  اأحمد  بن  خليفة  بن  حمد  ال�شيخ  برئا�شة   املرئي  االت�شال 
، ومب�شاركة روؤ���ش��اء االحت���ادات اخلليجية  ث��اين رئي�س االحت��اد 

االأع�شاء .
 وتقرر خالل االجتماع اال�شتثنائي تاأجيل بطولة كاأ�س اخلليج 
مدينة  يف   2023 ي��ن��اي��ر  ���ش��ه��ر  اإىل   "25 "خليجي  ال��ع��رب��ي 

الب�شرة العراقية .
االإدارة  اأحمد الطاير ع�شو جمل�س   �شارك يف االجتماع حميد 
ع�شو اللجنة التنفيذية باحتاد كاأ�س اخلليج العربي لكرة القدم 

وحممد عبداهلل هزام الظاهري االأمني العام الحتاد الكرة .

را�شد بن حميد ُي�شارك يف اجتماع اجلمعية 
العمومية ال�شتثنائية لحتاد كاأ�س اخلليج العربي

»الإمارات للدراجات« يحرز املركز الأول يف �شباق 
تروفيو ماتيوتي باإيطاليا والثالث يف فرانكفورت

•• روما - وام:

االأول  باملركز  الهوائية  للدراجات  االإم��ارات  فريق  ترينتني من  ماتيو  فاز 
اأن متكن من جت��اوز مناف�شيه  بعد  اإيطاليا،  تروفيو ماتيوتي يف  �شباق  يف 
اأندروين جيوكاتويل-�شيدمرييك- وفالنتني  يوناثان ري�شرتيبو -/فريق 
فريون -فريق توتال اإنريجيز-، ليعيد اإىل االأذهان فوزه يف ال�شباق نف�شه 

عام 2019.
متكن  حيث  البداية،  خط  من  كم   60 بعد  قوية  مناف�شة  ال�شباق  و�شهد 
12 دراجاً من ت�شكيل جمموعة متقدمة ت�شمنت كاًل من ماتيو ترينتني 
وزميله األي�شاندرو كويف، قبل اأن ينطلق ماتيو ترينتني يف اأداء هجومي يف 
اآخرين. ومع  6 دراج��ني  50 كم االأخ��رية قبل خط النهاية اإىل جانب  ال� 
قبل   هجومي  اأداء  يف  لالنطالق  ترينتني  ع��اد  النهاية،  خط  من  اق��رتاب��ه 
10كم من نهاية ال�شباق، ليو�شع بذلك الفارق بينه وبني اأقرب مناف�شيه 
باأكرث من 21 ثانية. وبذلك ي�شجل ماتيو الفوز ال� 29 لفريق االإمارات 

هذا املو�شم، والفوز االأول له يف �شفوف الفريق.
ويف اأملانيا، متكن األك�شندر كري�شتوف دراج فريق االإمارات اأي�شا من اعتالء 
من�شة التتويج يف �شباق اإ�شبورن-فرانكفورت، حيث فاز الرويجي باملركز 
الثالث يف ال�شباق الكال�شيكي الذي اأقيم على م�شار بطول 187كم، والذي 

�شبق اأن فاز فيه كري�شتوف 4 مرات يف ال�شابق.
وفاز جا�شرب فيلب�شن "فريق األبيت�شني-فينك�س" باملركز االأول يف ال�شباق، 
والتي  دراج��اً   15 من  املكونة  املتقدمة  املجموعة  �شمن  انطالقه  بف�شل 
ت�شكلت قبل 30 كم من خط النهاية، بينما حل مناف�شه جون ديغينكولب 

يليه كري�شتوف يف املركز الثالث. الثاين،  املركز  �شودال" يف  لوتو  "فريق 
ل�شباقات  ال��ع��امل  بطولة  يف  للم�شاركة  االآن  ال��روي��ج��ي  ال����دراج  وي�شتعد 

الطرق، والتي تقام يوم االأحد املقبل يف فالندرز يف بلجيكا.
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•• ال�صارقة-وام:

للفرو�شية  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي  اخ��ت��ت��م 
املناف�شات  االأول  اأم�س  يوم  وال�شباق 
ال�شاد�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
ختاماً  تعترب  والتي  احلواجز  لقفز 
للمو�شم ال�شيفي يف النادي بح�شور 
خليفة  حم���م���د  ����ش���ل���ط���ان  �����ش����ع����ادة 
ال�شارقة  نادي  عام  مدير  اليحيائي 
رئي�س  ن��ائ��ب  وال�����ش��ب��اق  للفرو�شية 
امل��ج��م��وع��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة ال�����ش��اب��ع��ة يف 

االحتاد الدويل للفرو�شية .
 277 م�شاركة  املناف�شات  و�شهدت 
الفئات  خمتلف  من  وفار�شة  فار�شاً 
التدريب  م���در����ش���ة  ف���ر����ش���ان  م��ث��ل��و 
وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  بنادي 
ونادي دبي للبولو والفرو�شية ونادي 
وا�شطبالت  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  ع��ج��م��ان 
للفرو�شية  مندرة  ونادي  ال�شافنات 
ونادي  للفرو�شية  علي  جبل  ون��ادي 
للفرو�شية  اأبوظبي  ون��ادي  فرو�شية 
امل�شتدامة  باملدينة  الفرو�شية  نادي 
يف دب������ي وال����ع����دي����د م�����ن االأن�����دي�����ة 

واال�شطبالت يف الدولة.
اأ�شواط   6 م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  واأق��ي��م��ت 
اخ���ت���ت���م���ت ب���ال�������ش���وط ال�������ش���اد����س - 

ال��رئ��ي�����ش��ي وه����و ����ش���وط م���ن جولة 
واح������دة ���ش��د ال���زم���ن ت��ن��اف�����س فيه 
بالزمن  امل�شار  قطع  على  الفر�شان 
ارتفاعها  و���ش��ل  ب��ح��واج��ز  االأ����ش���رع 
 20 130 �شم وبلغ مب�شاركة  حتى 
دون  م��ن  امل�شار  اأن��ه��ى منهم  ف��ار���ش��اً 
ال�شوط  وت�شدر  فر�شان   8 اأخ��ط��اء 
للفرو�شية  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي  ف��ار���س 
الكربي  ع��وي�����ش��ة  م����ويف  وال�����ش��ب��اق 
ب�شحبة ج��واده " غ��ود لك " بزمن 
ثانية و حل باملركز الثاين   63.86
من  ال�شويدي  اأحمد  �شامل  الفار�س 

وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي 
ع��ل��ى ���ش��ه��وة ج�����واده " ف��اي��رو���س " 
ف��ي��م��ا حل  ث��ان��ي��ة   66.11 وب��زم��ن 
باملركز الثالث الفار�س فادي زبيبي 
على �شهوة جواده " بابريكا " بزمن 
66.19 ثانية وذهب املركز الرابع 
ال�شويدي  اأح���م���د  ����ش���امل  ل��ل��ف��ار���س 
ب�����ش��ح��ب��ة ج������واده " ���ش��ي��ن��ت��وري��ت��و " 
فيما ذهب املركز اخلام�س للفار�شة 
كارينا هوفلند وكان املركز ال�شاد�س 
ال��ف��ار���س حم��م��د حمد  ن�شيب  م��ن 

الكربي.

و 
جاءت نتائج االأ�شواط اخلم�شة على 
هو  و  االأول  ال�شوط  ال��ت��ايل  ال�شكل 
مدر�شة  لفر�شان  خم�ش�س  ���ش��وط 
نادي  – فر�شان  ب��ال��ن��ادي  ال��ت��دري��ب 
البوين - �شارك به 34 من الفر�شان 
اأنهم  التدريب  مدر�شة  يف  االأط��ف��ال 
اأخطاء  دون  م��ن  امل�����ش��ار   26 منهم 
وب����ل����غ ارت�����ف�����اع احل�����واج�����ز يف ه���ذا 
ال�شوط 50 �شم. اما ال�شوط الثاين 
فهو �شوط مع الزمن بجولة واحدة 
ت��ن��اف�����س ف��ي��ه ال��ف��ر���ش��ان ع��ل��ى قطع 

امل�شار من دون اأخطاء و�شمن الزمن 
ارتفاعها  و���ش��ل  ب��ح��واج��ز  امل���ح���دد 
فار�شاً   53 �شم مب�شاركة   60 حتى 
امل�����ش��ار من  27 ف��ار���ش��اً  اأن��ه��ى منهم 
ال�شوط  خ�ش�س  فيما  اأخ��ط��اء  دون 
الثالث مع الزمن من جولة واحدة 
ت��ن��اف�����س ف��ي��ه ال��ف��ر���ش��ان ع��ل��ى قطع 
الزمن  و�شمن  اأخ��ط��اء  دون  امل�شار  
املحدد بحواجز و�شل ارتفاعها حتى 
اأنهى  مب�شاركة 59 فار�شاً  �شم   80
من  امل�شار  الفر�شان  من   32 منهم 
الرابع  ال�شوط  وج��اء   . اأخطاء  دون 
مع الزمن من جولة واحدة تناف�س 
امل�شار   ق��ط��ع  ع��ل��ى  ال���ف���ر����ش���ان  ف��ي��ه 
املحدد  ال��زم��ن  و�شمن  اأخ��ط��اء  دون 
بحواجز ي�شل ارتفاعها حتى 100 
فار�شاً   61 مب�شاركة  �شم   110 –
دون  امل�شار   فار�شاً   16 منهم  اأنهى 
اخلام�س  ال�شوط  ك��ان  فيما  اأخطاء 
الزمن من جولة واحدة  �شوطا مع 
ت��ن��اف�����س ف��ي��ه ال��ف��ر���ش��ان ع��ل��ى قطع 
الزمن  و�شمن  اأخ��ط��اء  دون  امل�شار  
املحدد بحواجز ي�شل ارتفاعها حتى 
 50 مب�شاركة  �شم   120–  110
امل�شار   اأنهى منهم 24 فار�شاً  فار�شاً 

دون اأخطاء.

انطالق الن�شخة الأوىل من دورة كلباء لالألعاب ال�شاطئية يف نوفمرب

•• دبي -وام:

بداأت اأم�س عملية بيع التذاكر اخلا�شة ببطولة التن�س "تاي 
املناف�شات  ن�شخة   ،"Tie Break Tens" "تن�س بريك 
ال��ق�����ش��رية وال�����ش��ري��ع��ة م���ن ري���ا����ش���ة ك����رة امل�������ش���رب، والتي 
كوال  "كوكا  يف   ،  2021 اأكتوبر   22 م�شاء  دبي  ت�شت�شيفها 

اأرينا " �شمن " �شيتي ووك".
النوع  ه��ذا  تنظيم  فيها  يتم  التي  االأوىل  امل��رة  ه��ذه  و�شتكون 
من  ع��دد  مب�شاركة  باملنطقة  التن�س  مناف�شات  �شل�شلة  م��ن 
من  �شل�شلة  يف  �شيتناف�شون  الذين  العامليني،  الالعبني  اأب��رز 
باللقب  �شيفوز  م��ن  لتحديد  احلا�شمة  ال�شريعة  االأ���ش��واط 

ويح�شل على اجلائزة البالغة قيمتها 500،000 درهم.
جزءا   /TB10/ ‘تن�س بريك  ’تاي  بطولة  �شل�شلة  وت�شكل 
عام  االأوىل  للمرة  اإط��الق��ه��ا  مت  ال��ت��ي  العاملية  ال�شل�شلة  م��ن 
2015 يف ’رويال األربت هول‘ بالعا�شمة الربيطانية لندن. 
وهي االآن يف عامها ال�شابع و�شتاأتي اإىل دبي، وت�شم جمموعة 

من اأبرز النجوم العامليني يف ريا�شة التن�س.
غايل  الفرن�شي  الالعب  البطولة  ت�شتقبل  اأن  املنتظر  وم��ن 
لرابطة  العاملية  اجلولة  يف  الفردي  بلقب  الفائز  مونفي�س، 
حمرتيف التن�س /ATP/ ع�شر مرات، ويحظى مبكانة بارزة 
العالية.  الرتفيهية  بقيمته  واملعروف  اجلمهور  اأو�شاط  بني 
كما �شي�شارك الالعب الربيطاين ، دان اإيفانز، الفائز ببطولة 
�شيجري  كما  العام.  لهذا  ملبورن  يف  املفتوحة  ريفر  م��وراي 
الك�شف عن املزيد من االأ�شماء االأخرى يف االأ�شابيع القادمة.

الق�شرية للعبة  الوحيدة  ’تاي بريك تن�س‘ الن�شخة  وتعترب 
بطوالت  ت�شمل  وال  ر�شميا.  بها  امل��ع��رتف  التقليدية  التن�س 
’تاي بريك تن�س‘ اأي مباريات اأو جمموعات، بل فقط جوالت 
يتناف�شون  العبني  ثمانية  وت�شم  نقاط  ع�شر  م��ن  حا�شمة 
يجري  حيث  املناف�س،  الالعب  الإخ���راج  م�شريية  ج��والت  يف 
وهي  مبجملها.  اجلائزة  الفائز  ويك�شب  نقطة  كل  احت�شاب 
احلما�شة  من  الكثري  مل�شاهدة  رائعة  طريقة  ت�شكل  بالتايل 
والت�شويق بريا�شة التن�س خالل مدة ق�شرية وذلك يف ليلة 

امل�شوقة  املناف�شات  رائعة من  �شل�شلة  واح��دة فقط، مما يولد 
التي ي�شعب توقع نتائجها وتبقي اجلمهور مرتقبا االأحداث 
كاملة. و�شتنطلق فعالية دبي لهذه ال�شنة مع بطولة للرجال، 
وهناك خطط لتو�شعتها كي ت�شم بطوالت لل�شيدات وال�شغار 

قريبا.
وب���داأ ال��ي��وم بيع ال��ت��ذاك��ر ، وه��ي م��ت��وف��رة ع��رب م��وق��ع ’كوكا 
التذاكر يف  بيع  ول��دى جميع منافذ  اأرينا‘ االإلكرتوين  كوال 
 800tickets، Platinumlist، �شاملة   ، االإم����ارات 

.Virgin Megastoreو  Book My Show
اإىل  اإ�شافة قوية  "اإنها   :‘ البطولة  ب��ون، مدير  وق��ال جيمي 
بع�س  لروؤية  ونحن متحم�شون  دبي،  الريا�شية يف  الرزنامة 
بهذه  مهاراتهم  ال�شتعرا�س  ياأتون  العامليني  الالعبني  اأب��رز 
اللعبة امل�شوقة. و�شي�شتمتع ع�شاق التن�س بالبطولة خ�شو�شا 
اأن هذه  ي��روه��ا م�شبقا يف املنطقة، واأن���ا واث��ق م��ن  واإن��ه��م مل 
باأم�شية  لال�شتمتاع  ج��دي��دا  جمهورا  �شت�شتقطب  الريا�شة 

مليئة باملرح باإيقاع تناف�شي �شريع."

دبي ت�شت�شيف بطولة »تاي بريك تن�س« 
لأول مرة يف ال�شرق الأو�شط

•• ال�صارقة - وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم 
ال�شاطئية  لالألعاب  كلباء  دورة  الريا�شي  ال�شارقة  ينظم جمل�س   ، ال�شارقة 
2021 والتي �شتقام يف مدينة كلباء خالل �شهر نوفمرب املقبل وت�شمل 7 
األعاب وهي القدم ال�شاطئية والطائرة ال�شاطئية وال�شلة ال�شاطئية واجلري 

على ال�شاطئ مل�شافة 10 كلم والتجديف وال�شباحة املفتوحة والرتايثلون .
واعتمد املجل�س ت�شكيل اللجنة املنظمة للن�شخة االأوىل من الدورة برئا�شة 
يا�شر  كل من  املجل�س وع�شوية  رئي�س  نائب  �شعادة عبدامللك حممد جاين 
باملجل�س مديراً  الريا�شية واملجتمعية  الفعاليات  اإدارة  الدوخي مدير  عمر 
للدورة و�شعيد خلفان املزروعي م�شاعداأ ملدير الدورة رئي�شاً للجنة اخلدمات 
امل�شاندة وعبداهلل ح�شن الدرمكي رئي�شاً للجنة العالقات العامة وعلي عبيد 
الت�شويق  للجنة  رئي�شاً  االإعالم وخلفان علي خلفان  للجنة  رئي�شاً  املرا�شدة 
برئا�شة  الفنية  اللجنة  اأم��ا  االأمنية  للجنة  رئي�شاً  �شلطان  ماجد  وال��رائ��د 

�شعادة عبدامللك جاين وع�شوية ممثلني من االحتادات الريا�شية لالألعاب 
ال�شبعة.

وقال �شعادة عي�شى هالل احلزامي رئي�س املجل�س تاأتي دورة كلباء لالألعاب 
ال�شاطئية امتداداً لفعاليات املجل�س التي تهدف اإىل تاأكيد مكانة الريا�شة يف 
االإمارة تنفيذاً لروؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة وقرينته �شمو ال�شيخة 
جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة ومتابعة 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 
ريا�شية  �شحية  بيئة  توفري  خ��الل  من  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�شارقة 
�شليمة الأندية االإمارة من خالل تنظيم خمتلف االأن�شطة والفعاليات ملختلف 

فئات املجتمع وخمتلف االأعمار واجلن�شيات وجعل الريا�شة اأ�شلوب حياة.
الدورة  من  االأوىل  الن�شخة  تنظيم  املنظمة  للجنة  نبارك  �شعادته  واأ�شاف 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
نائب حاكم ال�شارقة ، و�شيتم تنظيم الفعالية �شمن خطة املجل�س يف التنوع 

دوره���ا يف  الريا�شة  تلعب  االإم����ارة، حيث  م��دن  م��واق��ع خمتلفة يف  واختيار 
الرتويج لل�شياحة بامل�شاركات املميزة الأفراد املجتمع واال�شتمتاع بجمال املدن 
التي تقام فيها الفعاليات وهي من املكا�شب احلقيقية يف التنظيم واالإعداد 
الريا�شة مبختلف  اأع��داد ممار�شي  وزي��ادة  فيها  والتميز  الفعاليات  ملختلف 

اأنواعها وناأمل لهم حتقيق النجاح كما حققته الفعاليات ال�شابقة.
وعقدت اللجنة التنظيمية لدورة كلباء لالألعاب ال�شاطئية اجتماعها االأول 
يف مقر نادي احتاد كلباء الريا�شي الثقايف حيث تقدم �شعادة عبدامللك جاين 
بال�شكر اجلزيل للح�شور على تلبيتهم الدعوة ونقل حتيات رئي�س املجل�س 
واأثنى ب�شكل كبري على مبادرة املجل�س الإطالق هذه الدورة ومتنى التوفيق 

والنجاح للجميع.
ومن ثم مت ا�شتعرا�س الهيكل التنظيمي للجنة املنظمة ومهام وم�شوؤوليات 
الريا�شية  االأل��ع��اب  احت���ادات  اأع�شاء  مهام  اإىل  باالإ�شافة  العاملة  اللجان 
امل�شاركة وحماور التنظيم والدعم اللوج�شتي واالإداري والفني للدورة، كما 
مت اعتماد مكتب االإ�شراف العام التابع ملدير الدورة والذي ي�شم يف ع�شويته 

كل من زكية �شهيل امل�شرخ رئي�س ق�شم االإعالم وخالد حممد اأحمد وحممد 
حممود �شل�س.

اأجل  م��ن  اجل��ه��ود  ���ش��رورة ت�شافر  �شعادة عبدامللك ج��اين  اأك��د  م��ن جانبه، 
ظهور الدورة بال�شكل الذي يليق باإمارة ال�شارقة وتنفيذاً لتوجيهات �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة بتنظيم فعاليات متنوعة يف املنطقة ال�شرقية واإبراز 
املعامل ال�شياحية يف االإم��ارة وحتى تكون هذه ال��دورة جتربة الإقامة دورات 

�شاطئية عربية ودولية خالل الفرتة القادمة.
واأ�شاف اأنه �شيتم متابعة �شري العمل ب�شكل يومي وم�شتمر يف اللجان الفرعية 
والرتتيبات  الت�شهيالت  جميع  لتوفري  والهادفة  املو�شوعة،  اخلطة  وف��ق 
املجتمع على  اأف��راد  املجل�س يف حتفيز  بالدورة مبا يرتجم خطط  اخلا�شة 
امل�شاركات امل�شتمرة يف الفعاليات املختلفة، حيث �شيتم عقد موؤمتر �شحفي 
خالل االأيام املقبلة من اأجل االإعالن عن موعد انطالق البطولة واالألعاب 
من  وغريها  الرتويجي  ال�شعار  واعتماد  ال��دورة،  ت�شاحب  التي  الريا�شية 

التفا�شيل.

نادي ال�شارقة للفرو�شية يختتم مو�شمه ال�شيفي بالبطولة التدريبية ال�شاد�شة

اإدارة �شركة القدم بنادي الإمارات تكلف عبد اهلل الطويل 
باإدارة �شوؤون الفريق الأول والرديف

اإدارة �شركة االإم��ارات لكرة القدم، خالل اجتماعها االأخري برئا�شة  كلفت 
يو�شف عبد اهلل البطران، باإ�شناد مهمة اإدارة �شوؤون الفريق االأول والرديف 
لكرة القدم اإىل عبد اهلل اإبراهيم الطويل ع�شو جمل�س االإدارة نائب رئي�س 

جمل�س اإدارة �شركة كرة القدم.
خدمة  يف  التفاين  هو  املقبلة  املرحلة  �شعار  اأن   : الطويل  اهلل  عبد  وق��ال 
املحافظة  نحو  وال�شعي  امل�شاعف  واجل��ه��د  اجل��دي��ة  يتطلب  م��ا  ال��ن��ادي، 
على مكانة وا�شم نادي االإمارات ، وي�شكر اإدارة ال�شركة على هذا التكليف 
و�شي�شعى مع اجلهاز االإداري والفني للفريق على العمل لتحقيق طموحات 

جماهري االأخ�شر.

•• اأبوظبي- وام:

اأعلن معايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون اآل نهيان، رئي�س جمل�س 
قبوله  التنفيذي،  املجل�س  ع�شو  ال��وط��ن،  فخر  مكتب  اإدارة 
حتدي ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي "�شمان"، وم�شاركته 
فريق نادي اأبوظبي للدراجات الهوائية لقطع م�شافة 1000 
كيلومرت خالل �شهر. يهدف هذا التحدي، الذي يعد االأكرب يف 
دولة االإمارات من حيث امل�شافة املقطوعة، اإىل حتفيز املجتمع 
على ممار�شة ريا�شة الدراجات الهوائية وجعلها اأ�شلوب حياة، 
والبيئية واالقت�شادية. وقال معايل  ال�شحية  لفوائدها  نظراً 
الذي  التحدي  ه��ذا  اإن  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شلطان  ال�شيخ 
يقام للمرة االأوىل بهذا احلجم يدعم توجهات اإمارة اأبوظبي، 

ب��رك��وب الدراجات  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  ل��ل��دراج��ات،  اأبوظبي  ون���ادي 
كو�شيلة مميزة لتح�شني منط حياة �شحي. ودعا معاليه اأفراد 
لياقتهم  م�شتويات  خمتلف  وعلى  االأعمار  جميع  من  املجتمع 
البدنية، اإىل امل�شاركة يف هذا التحدي اجلديد ليكون جمتمعنا 
�شحياً ون�شطاً وقادراً على العطاء. واأ�شاف معاليه اأن اأبوظبي 
من  ت�شمه  مبا  الهوائية  للدراجات  �شديقة  مدينة  اأ�شبحت 
اجلهود  بف�شل  امل�شتوى،  عاملية  وخ��دم��ات  وم�����ش��ارات  م��راف��ق 
التحتية  البنية  اأدخلتها اجلهات احلكومية على  التي  الكبرية 
وهواة  حمرتيف  ي�شتقطب  عاملياً  مركزاً  جعلها  ما  االإم���ارة،  يف 
ركوب الدراجات. واأ�شاد معاليه بجهود نادي اأبوظبي للدراجات 
والعمل  الدراجات،  ريا�شة  نطاق ممار�شة  تو�شيع  الهوائية يف 
الوعي  تعزيز  اإىل  الهادفة  وامل�شابقات  الفعاليات  تنظيم  على 

املواهب  اكت�شاف  عن  ف�شاًل  الريا�شة،  هذه  باأهمية  املجتمعي 
اأكد  جهته،  من  بالنادي.  املرتبطة  الريا�شية  الفرق  وت�شكيل 
للدراجات  اأبوظبي  لنادي  التنفيذي  املدير  اخلييلي  النخرية 
النادي  اإط��ار جهود  ياأتي يف  الفعالية  اأن تنظيم هذه  الهوائية 
لن�شر الوعي باأهمية ركوب الدراجات الهوائية �شواء للريا�شة 
اأو للمتعة اأو كو�شيلة للتنقل، نظراً لفوائدها املتعددة لل�شحة 
البدنية والنف�شية، وم�شاهمتها يف احلفاظ على البيئة. وقال 
االإم����ارة،  يف  ال���دراج���ات  رك���وب  ثقافة  ت��ع��زز  الفعالية  ه��ذه  اإن 
وت�شجع على ا�شتخدامها كو�شيلة تنقل عملية و�شديقة للبيئة، 
الذي  االأم��ر  وترفيهية،  ريا�شية  و�شيلة  كونها  اإىل  باالإ�شافة 
ويعزز من جتارب  املجتمع  ورفاهية  �شعادة  يزيد من م�شتوى 

منط احلياة ال�شحي وامل�شتدام يف اأبوظبي.

�شلطان بن طحنون يقبل حتدي �شمان للدراجات

اأم�س االثنني  ال��دويل لكرة القدم )فيفا(   اأعلن االحت��اد 
من  الثالثني  يف  افرتا�شي  قمة  اجتماع  عقد  يعتزم  اأن��ه 
ب�شاأن  االأع�����ش��اء  االحت����ادات  م��ع  للت�شاور  احل��ايل  ال�شهر 
�شنتني  كل  العامل  كاأ�س  باإقامة  للجدل  املثري  م�شروعه 

عو�شاً عن كل اأربع �شنوات.
وق���ال يف ب��ي��ان االث��ن��ني اإن���ه "عقب ال��دع��وات امل��وج��ه��ة يف 
اأ�شحاب امل�شلحة، مبا يف ذلك  اأيلول/�شبتمرب اىل  اأوائل 
االأ�شابيع  �شُتعقد مناق�شات يف  القارية،  االحت��ادات  جميع 

املقبلة".
اأي�شاً  فيفا  دعا   ،2021 اأيلول/�شبتمرب   15 "يف  وتابع 
االإنرتنت  عرب  قمة  اجتماع  اأول  اىل  االأع�شاء  احت��ادات��ه 
الفر�س  اإح���دى  ه��ذه   .2021 اأيلول/�شبتمرب   30 يف 
االأ�شهر  م��دى  على  ومفتوح  بناء  ح��وار  الإق��ام��ة  العديدة 

املقبلة، على امل�شتويني العاملي واالإقليمي...".
والتي  �شنتني  كل  م��رة  العامل  كاأ�س  تنظيم  فكرة  وطفت 
اآذار/مار�س  اأوائل  الت�شعينيات، يف  ظهرت دون جدوى يف 
املا�شي من قبل املدرب ال�شابق الأر�شنال االنكليزي ومدير 
لكن  فينغر،  اأر���ش��ني  الفرن�شي  ح��ال��ي��اً  فيفا  يف  التطوير 

واجهت يف االأيام القليلة املا�شية معار�شة كبرية.
واأطلق فيفا "درا�شة جدوى" اقرتحها االحتاد ال�شعودي 
ال�شوي�شري-االيطايل  فيفا  رئي�س  م��ن  امل��ق��ّرب  للعبة، 
جاين اإنفانتينو، خالل اجتماع اجلمعية العمومية ال�71 

يف فيفا الذي عقد بتاريخ 21 اأيار-مايو 2021.
لكن اقرتاحات فيفا القت اعرتا�شات خ�شو�شاً من رئي�س 
االحتاد االأوروبي )ويفا( ال�شلوفيني األك�شندر ت�شيفريين، 
فيما  ال��ع��امل،  "�شت�شعف" كاأ�س  اخلطة  ه��ذه  ان  معترباً 
اعترب منتدى الدوريات العاملية انها "�شتقّو�س" رفاهية 
تق�شري  اأن  اجل��ن��وب��ي��ة  اأم���ريك���ا  احت���اد  وراأى  ال��الع��ب��ني، 

الفرتة الفا�شلة "لي�س مربراً من الناحية الريا�شة".
اأنها قد جتلب  اإقامتها مرة كل �شنتني،  اأب��رز حجج  ومن 
اآ�شيا  اإف��ري��ق��ي��ا،  يف  احت���ادات  على  ت���وّزع  اإ�شافية  اإي����رادات 
واأمريكا اجلنوبية املعتمدة ب�شكل كبري على متويل فيفا 

مقارنة مع االحتادات االأوروبية الغنية.
ووفقاً لفينغر، �شتكون الفكرة باإقامة نهائيات كل �شيف 
بني  ب��ال��ت��ن��اوب   ،2026-2025 م��و���ش��م  م��ن  ان��ط��الق��اً 
اأوروب��ا وكوبا  القارية مثل كاأ�س  العامل والبطوالت  كاأ�س 
ت�شرين  واح���د:  �شهر  يف  الت�شفيات  جتميع  م��ع  اأم��ريك��ا، 
واآذار- االأول-اأكتوبر  ت�شرين  �شهرين:  اأو  االأول/اأكتوبر، 

مار�س.
ال��الع��ب��ني الدوليني  اإره������اق  ف��ي��ن��غ��ر خم��اط��ر  وت���ف���ادى 
اأق��ل من الرحالت  اأك��رث قلياًل، الأنهم �شيخو�شون ع��دداً 
االأقل" من  على  يوماً   25" و�شي�شتفيدون من  الطويلة 
الراحة بعد مناف�شاتهم ال�شيفية مع منتخبات ببالدهم.
كروي  م�شروع  الأن��ه  "نظراً  فيفا  قال  االإثنني،  بيانه  ويف 
واالأولوية فيه للم�شلحة العاملية لكرة القدم، فقد بداأت 
اأنحاء  جميع  م��ن  وم���درب���ني  الع��ب��ني  م��ع  العملية  ه���ذه 
حتت  الفنية  اال�شت�شارية  املجموعات  اإن�شاء  مت  ال��ع��امل. 
اأر�شني فينغر، رئي�س ق�شم التطوير العاملي لكرة  اإ�شراف 
ب��ك��اأ���س العامل  ال��ف��ائ��زة م��رت��ني  ال��ق��دم يف فيفا، وامل��درب��ة 

لل�شيدات جيل اإيلي�س".
جميع  م��ن  م�شجعني  اأي�����ش��اً  النقا�س  "�شي�شمل  وك�شف 
منتدى  يكون  ب��اأن  فيفا  "يلتزم  م�شيفاً  العامل"،  اأن��ح��اء 
جمموعة  م��ع  االن���خ���راط  خ���الل  م��ن  ال���ه���ادف  للنقا�س 
امل�شجعني،  ذل��ك  يف  مب��ا  امل�شلحة،  اأ���ش��ح��اب  م��ن  وا���ش��ع��ة 
ويتطلع اىل املناق�شات حول النمو امل�شتدام لكرة القدم يف 

جميع مناطق العامل وعلى جميع امل�شتويات".

 كاأ�س العامل كل �شنتني.. فيفا ي�شت�شري الحتادات 
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د عليه بتاتاً  بات ما�شيميليانو األيغري يف و�شع ال ُيح�شَّ
املراحل  فوز خالل  اأي  يوفنتو�س يف حتقيق  ف�شل  بعد 
االأربع االأوىل من الدوري االإيطايل لكرة القدم، وذلك 

للمرة الرابعة فقط يف تاريخ "ال�شيدة العجوز".
ولن يحظى املدرب العائد لال�شراف على عمالق تورينو 
اأندريا بريلو،  ال�شابق  الو�شط  لنجم  اأخ��رى خلفاً  مرة 
اإيجاد  وحماولة  اأنفا�شه  اللتقاط  الوقت  من  بالكثري 
احللول اإذ اأن الفريق مدعو ملواجهة م�شيفه �شبيت�شيا 
االأربعاء يف املرحلة اخلام�شة، وذلك بعدما اكتفى االأحد 

بالتعادل على اأر�شه مع غرميه ميالن 1-1.
اأن رحيل جنم مثل الربتغايل كري�شتيانو  املوؤكد  ومن 
رون���ال���دو ع��ن اأي ف��ري��ق ���ش��ي��رتك اأث����ره ال�����ش��ل��ب��ي، لكن 
بوجود  حتى  املا�شي  املو�شم  ب���داأت  يوفنتو�س  م�شكلة 
اأف�شل العب يف العامل خم�س مرات واأهدافه الغزيرة، 
ما اأدى يف النهاية اىل التنازل عن لقب الدوري بعدما 
يوفنتو�س  وب��دا  متتالية.  موا�شم  ت�شعة  طيلة  احتكره 
املو�شم  ه��ذا  ف��وزه االول  االأح��د يف طريقه اىل حتقيق 
واإحلاق اخل�شارة االوىل مبيالن عندما تقدم مبكراً عرب 
األفارو مورتا منذ الدقيقة  مهاجمه الدويل اال�شباين 
التعادل يف  اأدرك  اأنتي ريبتي�س  الرابعة، لكن الكرواتي 
الدقيقة 76. وبهذا التعادل املخيب �شد فريق يطمح 
 ،2011 االأول منذ  بلقبه  ا�شتعادة مكانته والفوز  اىل 
االأرب���ع  امل��راح��ل  يف  ال��ف��وز  حتقيق  يف  يوفنتو�س  ف�شل 
منذ  واالأوىل  تاريخه  يف  فقط  الرابعة  للمرة  االأوىل 
مو�شم 1961-1962. واأعتقد كثريون اأن يوفنتو�س 
عنها يف  يبحث  ك��ان  التي  املعنوية  الدفعة  ون��ال  حت��رر 
االأ�شبوع  منت�شف  يف  ف��وزه  خ��الل  من  املو�شم  م�شتهل 
ال�����ش��وي��دي -3�شفر، لكن  م��امل��و  ع��ل��ى  ق���واع���ده  خ����ارج 
ميالن اأعاده اىل واقعه املرير. ومل يكن األيغري را�شياً 
بتاتاً عما قدمه يوفنتو�س �شد فريقه ال�شابق ميالن، 
جرى.  مم��ا  ج���داً  غا�شب  )االأح����د(  الليلة  "اأنا  ق��ائ��اًل 
كدنا اأن نخ�شر بعدما كنا يف �شيطرة تامة. لقد خ�شرنا 
الذي  للهدف  ان��ظ��روا  وال��رتك��ي��ز،  واال���ش��رار  العزمية 
هذه  اىل  ت�شل  "عندما  وتابع  الركنية".  من  تلقيناه 
الفرتة من املباراة ال ميكنك ان ترتك اخل�شم ي�شجل 
ان  علينا  الطريقة.  بهذه 
نتح�شن، على كل حال، 
اأظهر الفريق حت�شناً. 

التبديالت  يف  خطاأ  ارتكبت  الأين  علي  تقع  امل�شوؤولية 
ال��ت��ي اج��ري��ت��ه��ا، ك���ان ي��ت��وج��ب ع��ل��ي اأن اأ���ش��رك العبني 
مبزايا دفاعية اأكرث الأن النتيجة كانت يف �شاحلنا لكني 
اأخطاأت". و�شدد "علينا ان نتعلم ب�شرعة اأن يف مثل هذه 
املباريات عليك اأن تكون قوياً... اأن تلعب برتكيز اأعلى. 
وكان  كانت مباراة مهمة   . النمو  هذا جزء من عملية 
كانت  فيها.  ايجابية  نتيجة  على  نح�شل  ان  املهم  من 
مهمة اأكرث بالن�شبة مليالن النها كانت �شتو�شع امل�شافة 
بيننا اكرث". وراأى اأنه "كي تفوز بلقب الدوري، يجب 
اأن  اأال تنتهي مباراة مماثلة بالتعادل... حل�شن احلظ 
احلكم اطلق �شافرة النهاية واإال كنا �شنخ�شر املباراة". 
وما يوؤكد �شعوبة الو�شع يف يوفنتو�س اأن عمالق تورينو 
بفارق  االأخ��ري  وهو خلف  �شبيتي�شا  على  االأربعاء  يحل 
خم�شة مراكز، وبفارق نقطتني فقط عن �شالرينيتانا 
م�شمماً  م��ي��الن  ي��ب��دو  ليوفنتو�س،  وخ��الف��اً  االأخ����ري. 
اأكرث من اأي وقت م�شى على الفوز باللقب الذي غاب 
�شتيفانو  امل����درب  ف��ري��ق  و���ش��ي��ك��ون   2011 م��ن��ذ  ع��ن��ه 
فينيت�شيا  �شيفه  لتخطي  االأرب���ع���اء  م��ر���ش��ح��اً  ب��ي��ويل 
�شيبقيه بني  م��ا  امل��و���ش��م،  ل��ه��ذا  ال��راب��ع  ف���وزه  وحتقيق 
"رو�شونريي"  طموح  بيويل  وعك�س  الطليعة.  ثالثي 
ل��ه��ذا امل��و���ش��م ب��ق��ول��ه ب��ع��د امل���ب���اراة "جئنا اىل ه��ن��ا من 
"دازون" للبث  الفوز"، م�شيفاً يف ت�شريح ملن�شة  اأجل 
الع�شرين  الدقائق  اأف�شل يف  كان  "يوفنتو�س  التدفقي 
االأوىل لكننا كنا اأكرث ت�شميماً وتركيزاً ووا�شلنا اللعب 
وقدمنا اأداء اأف�شل يف اأواخر اللقاء وح�شلنا على فر�س 
لكن  اإيجابي".   عام  ب�شكل  االأداء  كان  بالتايل،  للفوز. 
التعادل يف تورينو كان اخلطوة الناق�شة االأوىل مليالن 
يف الدوري هذا املو�شم، ما �شمح جلاره اإنرت حامل اللقب 
ال�شاحق  ب��ف��وزه  منه  ذات��ه��ا  امل�شافة  على  ي�شبح  اأن  يف 
ال�شبت على بولونيا 6-1. واأعتقد كثريون اأن اإنرت لن 
يكون قادراً هذا املو�شم على املناف�شة بعد رحيل مدربه 
البلجيكي  مثل  جن��وم  جهود  وخ�شارة  كونتي  اأنتونيو 

حكيمي،  اأ�شرف  واملغربي  لوكاكو  روميلو 
�شيموين  اجل���دي���د  م���درب���ه  اأن  اإال 

باكراً  ب�شمته  ت���رك  اإي��ن��زاغ��ي 
يف  "نريات�شوري"  وجعل 

قلب ال�شراع.

ي�شعى ريال مدريد اإىل التم�ّشك بال�شدارة والبقاء اأمام جاره اللدود اأتلتيكو مدريد حامل 
اللقب، وذلك حني ي�شت�شيف ريال مايوركا االأربعاء يف املرحلة ال�شاد�شة من الدوري االإ�شباين 

لكرة القدم.
ويخو�س ريال ومدّربه اجلديد-القدمي االإيطايل كارلو اأن�شيلوتي اللقاء مبعنويات مرتفعة 

جداً، بعد الفوز املثري الذي حققه االأحد خارج قواعده على فالن�شيا القوي 1-2.
حتى  "مي�شتايا"  يف  تخلف  ح��ني  للمو�شم  االأوىل  للهزمية  طريقه  يف  امللكي  ال��ن��ادي  وب��دا 
الربازيلي  ع��رب  دقيقتني  غ�����ش��ون  يف  ه��دف��ني  بت�شجيله  ينتف�س  اأن  ق��ب��ل   ،86 ال��دق��ي��ق��ة 
فيني�شيو�س جونيور والفرن�شي كرمي بنزمية اللذين رفعا ر�شيديهما اىل 5 و6 اأهداف يف 

�شدارة ترتيب هدايف "ال ليغا".
وكان اأن�شيلوتي �شعيداً جداً مبا �شاهده من روح قتالية، قائاًل بعد الفوز الرابع توالياً لفريقه 
حملياً وقارياً )فاز االأربعاء( على اإنرت ميالن بطل اإيطاليا -1�شفر خارج ملعبه يف دوري 
"مل نفز بف�شل اجل��ودة لكن بف�شل روح الفريق التي ال ُتقهر. لقد حافظنا على  االأبطال 

برودة اأع�شابنا ونا�شلنا حتى النهاية. لدّي فريق �شاب ويقّدم جهداً رائعاً".
و�شّدد "علينا اأن نتح�ّشن كثرياً يف اجلانب الدفاعي، الأنه يجب اأن نكون اأكرث �شرا�شة بدون 

الكرة. لكن بف�شل هذه الروح �شنتمّكن من اإ�شالح االأمر".
وعلق على ال�شراكة بني فيني�شيو�س جونيور وبنزمية يف الهجوم بالقول "يعمالن 

اإدين(  )البلجيكي  م��ع  وتعاونا  ج��ي��داً  اأداًء  املهاجمان  ق��ّدم  للغاية.  جيد  ب�شكل 
ه��ازار... كانا مثاليني يف الهجمات املرتدة ويف ال�شوط الثاين. مع ال�شيطرة 

على جمريات املباراة، اأظهرا مدى خطورتهما".
اأما بنزمية، فقال "لعبنا جيداً بعد ا�شتقبال الهدف وكنت واثقاً من العودة. 

كانت مباراة �شعبة بالن�شبة لنا �شد فريق قوي مثل فالن�شيا وعلى اأر�شه. 
جداً  مهمة  الثالث  والنقاط  الفوز،  ا�شتحقينا  دائماً.  �شعب  هنا  الفوز 

بالن�شبة لنا".
وع��ن ب��داي��ت��ه ال��ق��وي��ة ل��ه��ذا امل��و���ش��م وت�����ش��ّدره ترتيب ال��ه��داف��ني، قال 

اأن  اأهم �شيء هو  اأ�شتمر هكذا.  ان  واآم��ل  "اأنا بحالٍة جيدة  الفرن�شي 
تكون االأهداف مهمة لفريقي. من ال�شابق الأوانه القول اإننا وجهنا 

�شربة قوية يف الليغا، لكننا نوا�شل العمل. كل مباراة هي مباراة 
نهائية وقد فزنا اليوم".

ولن تكون املباراة املقبلة �شد مايوركا �شهلة على النادي امللكي، 
الأن �شيفه يقدم بداية مو�شم جيدة وفاز مبباراتني مع تعادلني، 

اآخرهما االأحد �شد فياريال، اخل�شم املقبل لريال.
م�شاكل  من  بر�شلونة  التقليدي  الغرمي  يعانيه  ما  ظل  ويف 
عن  وتخليه  مي�شي  ليونيل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  جن��م��ه  وخ�����ش��ارت��ه 

اأتلتيكو  ال�شابق  فريقه  اىل  العائد  غرميان  اأنطوان  الفرن�شي 
مدريد، يبدو ريال مر�شحاً للفوز باللقب.

لكن اأتلتيكو لن يتخلى عن اللقب بهذه ال�شهولة وهو ال يتخلف 
عن غرميه امللكي �شوى بفارق نقطتني بعد فوزه بثالث مباريات 

وتعادله يف اثنتني.
اأر�شه  على  االإث��ن��ني  اخلام�شة  املرحلة  بر�شلونة  يختتم  اأن  وبعد 

اىل  اخلمي�س  انتقاله  قبل  العا�شرة  نقطته  عن  باحثاً  �شد غرناطة 
يف  الثالثاء  ال�شاد�شة  املرحلة  اأتلتيكو  يفتتح  قاد�س،  ملواجهة  االأندل�س 
التا�شع  املركز  يف  القابع  خيتايف  م�شيفه  �شد  ال��ورق  على  �شهلة  مباراة 

ع�شر قبل االأخري من دون اأي نقطة.
لكن على فريق املدرب االأرجنتيني دييغو �شيميوين اأن يكون اأكرث جناعة 
اأر�شه  على  ال�شلبي  بالتعادل  االأخريتني  مباراتيه  اكتفى يف  اإذ  هجومياً، 

ال�شبت يف  بلباو  اأتلتيك  اأوروب��ا ثم  اأبطال  �شد بورتو الربتغايل يف دوري 
الدوري يف لقاء اأكمله بع�شرة العبني بعد طرد الربتغايل جواو فيليك�س.

وب����داأ ���ش��ي��م��ي��وين ل��ق��اء ال�����ش��ب��ت ب��ا���ش��راك غ��ري��زم��ان اأ���ش��ا���ش��ي��اً ع��ل��ى ح�شاب 
االأوروغوياين لوي�س �شواري�س، قبل اأن ي�شتبدله باالأخري بعدما ف�شل الفرن�شي 

يف الت�شديد على املرمى ولو ملرة واحدة.
ورغم التعادل الثاين توالياً، اأبدى �شيميوين "ثقتي الكاملة يف الفريق الذي 
االأ�شماء  ه��ذه  متلكه  ما  اأف�شل  ا�شتخراج  اأج��ل  من  العمل  و�شنحاول  منلكه، 

)الالعبني النجوم(، واحل�شول على ما نريده دائماً: االأهداف".

واكتفى اأتلتيكو بت�شجيل 7 اأهداف يف خم�س مباريات خا�شها يف الدوري حتى االآن، اأي اأقل 
بثمانية اأهداف من غرميه ريال وثالثة من فالن�شيا الثالث.

وتبدو املناف�شة على اأوجها يف م�شتهل املو�شم اجلديد بوجود 
بر�شلونة(  نتيجة  )بانتظار  موقتا  ثالثاً  فالن�شيا 
اأم����ام ريال  االأه�����داف  ن��ق��اط وب��ف��ارق  بع�شر 
اأمام بلباو، فيما يحتل  �شو�شييداد، ونقطة 
نقاط  ب��ث��م��اين  ال�����ش��اد���س  امل��رك��ز  اإ�شبيلية 
وب��ف��ارق االأه���داف ع��ن ك��ل م��ن اأو�شا�شونا 

ومايوركا.
االأندل�س  يف  االأرب��ع��اء  مواجهة  و�شتكون 
هذه  يف  االأق���وى  وفالن�شيا  اإ�شبيلية  ب��ني 
املرحلة ا�شتناداً اىل ترتيب الفريقني، 
اأر�شه  الثالثاء على  بلباو  فيما يلعب 
�شو�شييداد  ويحل  فايكانو  رايو  �شد 

�شيفاً اخلمي�س على غرناطة.

•• اأولبيا -وام:

حقق را�شد املال جنم فريق اأبوظبي 
" الدراجات  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
امل��ائ��ي��ة " ال��ع��الم��ة ال��ك��ام��ل��ة يف فئة 
باجلولة  اال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة  احل��رك��ات 
االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل التي 
اأول��ب��ي��ا بجزيرة  م��دي��ن��ة  اأق��ي��م��ت يف 

�شاردينيا االإيطالية.
االأول بطال  اأم�س  م�شاء  امل��ال  وت��وج 
ل���ه���ذه ال���ف���ئ���ة ب���ع���د ح�����ش��ول��ه على 
النقاط  وحتقيقه  الكاملة  العالمة 
التحكيمية  ال��ل��ج��ن��ة  ل���دى  االأع���ل���ى 
 50 " ال���ف���ئ���ة  ه�����ذه  امل�������ش���وؤول���ة يف 
فريق  جنمة  وا�شلت  فيما  نقطة"، 
اأبوظبي اإميا نويل عرو�شها املتميزة 
نهاية  م��ع  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  بتحقيق 
"جي  �شيدات  واق��ف  فئة  يف  اجلولة 
ل��ل��ن��ق��ط��ة رقم  " وو���ش��ول��ه��ا   1 ب���ي 
حلادث  تعر�شها  من  بالرغم   56
يف امل��رح��ل��ة اخل��ت��ام��ي��ة اأب��ع��ده��ا عن 

ال�شدارة.
وكان املال قد بداأ م�شواره يف املرحلة 
نقطة   25 باإحراز  للبطولة  االأوىل 
على  متفوقا  االإ���ش��ت��ع��را���س  ف��ئ��ة  يف 
اأب�������رز امل���ر����ش���ح���ني وه�����و االإي����ط����ايل 
ا�شتمر املال  ث��م  روب��ريت��و م��اري��اين، 
امل��رك��ز االأول  ب���اإح���راز  ال�����ش��دارة  يف 
ت�شدر  ح��ي��ث  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  يف 
ب�  االإ�شتعرا�س  لفئة  العام  الرتتيب 

الو�شافة  يف  وت��ب��ع��ه  ن��ق��ط��ة   50
اأقوى  امل��ال  �شجل  وبذلك  م��اري��اين، 
ب��داي��ة يف ال��دف��اع ع��ن ال��ل��ق��ب الذي 

يحمله لثالث موا�شم متتالية.
فريق  مت�شابقة  ن���ويل  اإمي���ا  وك��ان��ت 
اأبوظبي قد قدمت م�شتوى متميزا 
ع���ل���ى ث�����الث م����راح����ل ل��ف��ئ��ة واق����ف 
" حيث حققت   1 ب��ي  "جي  �شيدات 
الثاين،  امل���رك���ز  االأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 
ثم اأح��رزت املركز الثالث يف املرحلة 
الثانية، ويف املرحلة الثالثة ت�شدرت 
اإميا ال�شباق حتى ال��دورات االأخرية 
التي تعر�شت خاللها حلادث ت�شادم 
مع دراج��ة اأخ��رى لتنهي اجلولة يف 

اآمالها  على  وحتافظ  الثالث  املركز 
قوية يف الدفاع عن لقب هذه الفئة، 
يف  عامليا  االأوىل  امل�شنفة  تعد  حيث 

فئة واقف �شيدات جي بي 1.
وت��ق��دم ���ش��امل ال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر عام 
للريا�شات  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  بالتهنئة  البحرية 
الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�����ش��ت�����ش��ار 
بن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  واإىل   ، ال���دول���ة 
نائب  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
رئي�س جمل�س اإدارة النادي .. موؤكدا 
الفريق  بدعم  واالإهتمام  املتابعة  اأن 
اأبطاله  ي��ك��ون  اأن  يف  االأ���ش��ا���س  ه��ي 

دائما  وال��ت��م��ي��ز  ال����ري����ادة  اأ����ش���ح���اب 
يف ك��ل م�����ش��ارك��ات��ه��م ال��ب��ح��ري��ة، كما 
اأبوظبي  جمل�س  اإىل  بال�شكر  توجه 
الريا�شي امل�شرف واملتابع لن�شاطات 
فريق اأبوظبي يف خمتلف م�شاركاته 

الدولية.
وقال : " نوا�شل جني ثمار االإعداد 
اجليد للمو�شم احلايل، ون�شتمر يف 
كل  يف  االإم���ارات  با�شم  ب�شمة  و�شع 
ب�شناعة  ك��ث��ريا  ن��ف��خ��ر  امل�����ش��ارك��ات، 
ب��ط��ل اإم����ارات����ي م��ث��ل امل����ال يف هذه 
البطولة ا�شتطاع يف موا�شم متعاقبة 
الفوز باللقب وت�شجيل نف�شه بطال 
االإ�شتعرا�شية  احل����رك����ات  ف��ئ��ة  يف 

لثالث موا�شم متتالية، وهو مر�شح 
ب��ق��وة ل��ل��و���ش��ول ل��ل��ق��ب ال���راب���ع هذا 

املو�شم ".
الرميثي عن غياب م�شاركة  وك�شف 
البطل را�شد الطاير يف هذه اجلولة 
املناف�شات  قبل  دراج��ت��ه  تعطل  بعد 
اأن  املقرر  كان من  قليلة حيث  باأيام 
حمرتفني،  جال�س  فئة  يف  ي�����ش��ارك 
الفنية  االأم����ور  بع�س  ب�شبب  ول��ك��ن 
غ����اب ع���ن اجل���ول���ة االإف��ت��ت��اح��ي��ة .. 
" ���ش��ي��ك��ون ال��رتك��ي��ز الحقا  وق����ال : 
على امل�شاركة يف اجلولة الثانية من 
البطولة والتي من املقرر اأن تقام يف 

الكويت يف نوفمرب القادم ".
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ع���رب را����ش���د امل����ال عن 
للجولة  يكون مت�شدرا  باأن  �شعادته 
الكاملة  بالعالمة  املناف�شة  ختام  يف 
" لي�س من   : وق���ال   .. النقاط  م��ن 
ال�شهل املناف�شة اأمام كبار واأبطال يف 
هذه الفئة، وبالرغم من ذلك متكنت 
ا�شتعرا�شي  ف���ا����ش���ل  ت���ق���دمي  م����ن 
النقاط،  اأع��ل��ى  خالله  م��ن  انتزعت 
الفريق  وم�شاندة  دع��م  اأن  �شك  وال 
بكل عنا�شره يل �شاهمت يف حتقيقي 
لهذا االإجناز، واأتوجه بال�شكر الإدارة 
اأبوظبي  ون�������ادي  اأب���وظ���ب���ي  ف���ري���ق 
الذي  البحرية،  للريا�شات  ال��دويل 
واأعد  النجاح،  مقومات  كل  يل  وف��ر 
يف  اأف�شل  م�شتوى  بتقدمي  اجلميع 

اجلوالت املقبلة".

اإجناز اإماراتي جديد .. املال بطال ملونديال الدراجات املائية يف اإيطاليا

•• دبي - وام:

االآ�شيوية  البطولة  بكاأ�س  االأول  اأم�س  للرجبي  االإم���ارات  منتخب  ت��وج 
حتت 18 �شنة لفئة ال�شباعيات للفتيات التي اأقيمت مبدينة ط�شقند يف 
اآ�شيوية  5 دول  19 �شبتمرب اجلاري مب�شاركة  و   18 اأوزبك�شتان يومي 

هي االإمارات والهند واأوزبك�شتان وكازاخ�شتان و قريغ�شتان.
وحقق  قريغ�شتان  م��ع  البطولة  يف  االأوىل  م��ب��ارات��ه  منتخبنا  وخ��ا���س 
الفوز بنتيجة كبرية / 55 / 0 / وخ�شر يف املباراة الثانية من �شاحب 

االأر�س منتخب اأوزبك�شتان بنتيجة / 5 / 7 / وفاز يف املباراة الثالثة على 
كازاخ�شتان بنتيجة / 12 / 10 / يف اللحظات االأخرية من املباراة. ويف 
 /  29  / بنتيجة  وف��از  الهندي  املنتخب  الثاين لعب منتخبنا مع  اليوم 
12 / وتقابل مع منتخب اأوزبك�شتان يف مباراة ن�شف النهائي حيث تفوق 
منتخبنا بنتيجة / 19 / 10/ .. وفى املباراة النهائية فاز منتخبنا على 
املنتخب الهندي بنتيجة / 21 / 17 / ليتوج بكاأ�س البطولة االآ�شيوية 

للفتيات حتت 18 �شنة.
الزعابي  �شلطان  حممد  اليوم  الوطن  الأر���س  ع��ادت  التي  البعثة  تراأ�س 

اأمني عام احتاد االإم��ارات للرجبي، و�شمت معه كل من فوزية فريدون 
اإدارياً  وح��ازم ح�شن  الفني،  املدير  برليني  وابولو  االإدارة،  ع�شو جمل�س 
اإ�شافة اإىل اجلهازين الفني واالإداري والعبات املنتخب. وحر�س ال�شيخ 
ال�شريي  مطر  �شعيد  و���ش��ع��ادة  مكتوم  اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد 
البطولة  مبلعب  التواجد  على  اأوزبك�شتان  لدى  الدولة  �شفري  القمزي 

لت�شجيع املنتخب الوطني طول فرتة املناف�شات.
بفوز  �شعادته  عن  مكتوم  اآل  جمعة  بن  مكتوم  بن  حممد  ال�شيخ  وع��رب 
الرجبي، م�شريا  ل�شباعيات  االآ�شيوية  البطولة  بكاأ�س  االم��ارات  منتخب 

اإىل اأن الالعبات اأظهرن اإمكانات كبرية، مبا يوؤكد ان م�شتقبل الرجبي 
يف  امل��درو���ش��ة  ا�شرتاتيجيته  ث��م��ار  و�شيجني  ب��خ��ري  �شيكون  االإم���ارات���ي 

امل�شتقبل القريب.
وقام �شعادة قي�س عبداهلل الظالعي رئي�س االحتادين االآ�شيوي والعربي 
جمعة  بن  مكتوم  بن  حممد  ال�شيخ  اإىل  تهنئة  خطاب  باإر�شال  للرجبي 
اآل مكتوم حل�شول املنتخب االإماراتي للفتيات حتت 18 �شنة على كاأ�س 
من  امل��زي��د  حتقيق  متمنياً  وا�شتحقاق،  ج���دارة  ع��ن  االآ�شيوية  البطولة 

االإجنازات.

فتيات االإمارات للرجبي بطالت اآ�صيا حتت 18 �صنة

حممد بن مكتوم يهنئ البعثة .. ويوؤكد اأن الإجناز يعك�س تطور اللعبة يف الدولة

ريال يبحث بـ »روحه القتالية« عن التم�شك بال�شدارة 

 األيغري يف و�شع ل ُيح�َشد عليه 



متنع عائلتها من ح�شور زفافها 
ب�شبب كلب

لدرجة  كبري  ب�شكل  االأل��ي��ف  بحيواناتهم  االأط��ف��ال  بع�س  يرتبط 
اأنهم ي�شبحون اأ�شدقاءهم املف�شلني، اإال اأن عالقة فتاة بريطانية 
يف منعها  �شبباً  ك��ان��ت  ف��ق��د  احل����دود،  ك��ل  امل��دل��ل جت����اوزت  بكلبها 

لوالديها و�شقيقها من ح�شور حفل زفافها.
ون�شرت املراأة البالغة من العمر 23 عاماً ق�شتها على موقع ريدت، 
اإذا كانت خمطئة لعقاب والديها و�شقيقها ومنعهم  مت�شائلة عما 
اأن حرموها يف طفولتها من كلبها  من ح�شور حفل زفافها، بعد 
العزيز. وتقول العرو�س التي مل تك�شف عن ا�شمها اإن االأمر حدث 
ويف  �شنوات،   9 العمر  من  تبلغ  كانت  عندما  ع��ام��اً،   14 نحو  قبل 
اأ�شرتها التخلي عن كلبها الذي كانت تربطها  ذلك الوقت قررت 

به عالقة خا�شة، ب�شبب ح�شا�شية �شقيقها جتاه الكالب.
اأن والديها كانا حمطمني للغاية ب�شبب قرارها  العرو�س  وذكرت 
من  الكثري  جتد  ومل  بال�شريرة،  �شقيقها  و�شفها  فيما  الغريب، 

الدعم من املعلقني الذين وقفوا ب�شرعة اإىل جانب عائلتها.
"اأنقذ والداي  وت�شرح العرو�س خلفية ما حدث على موقع ريدت 
جرًوا ذهبًيا من امللجاأ، ا�شمه هاري. و�شرعان ما وقعت عائلتي يف 
حب هاري، وكانت عالقتنا به مميزة للغاية. لكن كل �شيء تغري 
عندما بداأ اأخي االأكرب ي�شكو من احل�شا�شية، والتي اكت�شفنا الحًقا 

اأنها كانت ب�شبب هاري.

على غرار اأفالم الرعب.. 
دمية تهدد اإن�شانا

مل يهناأ رجل بريطاين مبنزل ا�شرتاه حديثا، حتى دب الرعب يف 
قلبه، عندما وجد دمية يف مكان ال يخطر على بال، وكانت مرفقة 

بر�شالة تهديد متكوبة بخط اليد.
وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن جوناثان لوي�س )32 
جنوبي  �شري،  مقاطعة  يف  اجلديد  منزله  مفاتيح  ا�شتلم  عاما( 

اإجنلرتا يوم اجلمعة املا�شي.
اأ�شفل  رقيق  ا�شتنادي  ع��ام��ود  انتباهه  اأث���ار  امل��ن��زل،  دخ��ل  وبعدما 
الدرج، فاأراد اأن يعرف ما الذي يوجد خلفه؟. وبعدما اأزال جزءا 
من العامود وجود دمية ترتدي ف�شتانا، ويف يديها ر�شالة مكتوبة، 

قالت ال�شحيفة الربيطانية اإن االأبدان تق�شعر ملحتواها.

مياه ال�شالل تتجه اإىل الأعلى
كونت الرياح العاتية ظاهرة طبيعية "غريبة"، بتحول �شقوط مياه 

�شالل اأ�شرتايل، اإىل االأعلى، عو�شا عن االنهمار اإىل االأ�شفل.
مياه  رذاذ  بتطاير  ال��غ��ري��ب��ة،  ال��ظ��اه��رة  فيديو  لقطات  واأظ��ه��رت 
ال�شالل اإىل االأعلى، من �شدة الرياح القوية التي �شربت �شيدين 

يف اأ�شرتاليا.
ووفقا لعلماء الطبيعة، فاأن تلك الظاهرة تتحقق عندما ت�شرب 

ال�شالل رياح مرتفعة قادمة من املحيط القريب.
وو���ش��ل��ت ���ش��رع��ة ال���ري���اح الأك���رث م��ن 75 ك��م يف ال�����ش��اع��ة يف تلك 
املياه  وارتفاع  ال�شالل،  بحافة  قوي  بارتطام  ت�شبب  مما  املناطق، 

اإىل االأعلى.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ع�شا روبوتية مل�شاعدة املكفوفني على التنقل
مل يتم حتديث الع�شا التي يعتمد عليها الكثري من املكفوفني للتنقل، خالل قرن من الزمان، لكن جمموعة من 
"ع�شا روبوتية" ميكنها م�شاعدة �شعيفي الب�شر واملكفوفني على التنقل  ل�  اأويل  الباحثني قاموا بتطوير منوذج 

ب�شكل اأكرث �شهولة.
مت جتهيز النموذج االأويل للع�شا بكامريا ملونة ثالثية االأبعاد واأجهزة ا�شت�شعار وجهاز كمبيوتر "داخلي" م�شمم 

الإر�شاد امل�شتخدم اإىل املوقع املطلوب، وجتنب اأي عوائق على طول الطريق.
للباحث  وفًقا  نهائي،  ب�شكل  االآلية جاهزة لال�شتخدام  الع�شا  ت�شبح  اأن  قبل  ت��زال هناك م�شكالت يجب حلها  ال 

الرئي�شي كانغ يي، االأ�شتاذ يف كلية الهند�شة بجامعة فرجينيا كومنولث يف ريت�شموند.
�شتواجه  الفنية،  التفا�شيل  تنقيح  اال�شتخدام. ومبجرد  �شهل  ليكون  كافية  بدرجة  يكون اجلهاز خفيًفا  اأن  يجب 

الع�شا االختبار النهائي، الذي يتمثل يف تقبل املكفوفني ال�شتخدامها.
الكبرية غري  الداخلية  امل�شاحات  املعاقني ب�شرًيا يف  االأ�شخا�س  ت�شهيل تنقل  االأم��ل يكمن يف  اأن  "يي" اإىل  واأ�شار 

املاألوفة.
يف االإ�شدارات ال�شابقة من من الع�شا الروبوتية، حاول فريق الباحثني معاجلة م�شكلة التنقل الداخلي من خالل 
ت�شاعد  اأن  وميكن  اإليه،  الذهاب  يريدون  الذي  باملكان  الع�شا  اإخبار  للم�شتخدمني  ميكن  املبنى.  خمططات  دمج 

الع�شا، عرب االإ�شارات ال�شوتية يف اإر�شادهم اإىل وجهتهم.
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غابي بيتيتو.. نهاية ماأ�شاوية لنجمة اإن�شتغرام 
اإنهم عرثوا على  قالت ال�شرطة االأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرايل 
�شهر،  وايونغ، قبل نحو  تتوافق مع موا�شفات فتاة اختفت يف والي��ة  جثة 
م�شوؤولون  رف�����س  �شحفي  م��وؤمت��ر  ويف  ك��ب��ريا.  اهتماما  اأث���ارت  ق�شية  يف 
بيتيتو،  غابي  الفتاة  اإىل  تعود  ال��رف��ات  ب��اأن  ر�شميا  ي��وؤك��دوا  اأن  اأمريكيون 
املعروفة بتوثيق ن�شاطها على �شبكات التوا�شل االجتماعي، خا�شة رحلتها 

االأخرية مع �شديقها لقطع الواليات املتحدة من �شرقها اإىل غربها.
اإن��ه مت  ت�شارلز جونز،  الفيدرايل،  التحقيقات  با�شم مكتب  املتحدث  وق��ال 

العثور على جثة يف منطقة نائية يف غابة بريدجر تيتون الوطنية.
واأ�شاف "يف وقت �شابق عرث على رفات ب�شرية تتفق مع هيئة غابي بيتيتو"، 

موؤكا اأن عمل الطب ال�شرعي مل ينته حتى نوؤكد اأن الرفات تعود لغابي".
لكن �شرطة مدينة نورث بورت يف والية فلوريدا، حيث كانت تعي�س غابي، 
قالت اإنها يف تغريدة عرب "تويرت": "لقد حزنا وانفطر قلبنا بعد اأن علمنا 
باأن غابي توفيت". ومل يكن موقع الرفات الب�شرية بعيدا عن املكان الذي 
كانت فيه ظهرت فيه غابي و�شديقها برليان لوندري يف اأواخر اأغ�شط�س 

املا�شي، �شمن رحلتهما الطويلة يف الواليات املتحدة.
واأبلغت عائلة غابي ال�شلطات بفقدان ابنتها يف 11 �شبتمرب اجلاري، وذلك 

بعد 10 اأيام من عودة �شديقها بريان اإىل منزله  دونها.

بعد اآيفون 13.. اأبل تطلق التحديث اجلديد بـمزايا خرافية
دخلت الن�شخة اجلديدة من نظام ت�شغيل اأجهزة هواتف اأبل  اأم�س االثنني 
حيز التنفيذ، وذلك بعد اأيام من اإطالق ال�شركة العمالقة الن�شخة االأحدث 

من هواتف اآيفون.
املزايا اجلديدة  ويقدم نظام الت�شغيل اجلديد "اآي اأو اأ�س 15" العديد من 
املناطق  ح�شب  االخ��ت��الف��ات  بع�س  ه��ن��اك  ���ش��ت��ك��ون  ل��ك��ن  للم�شتخدمني، 
�شيكون  اأن���ه  التحديث  ه��ذا  ال�����ش��ارة يف  االأخ��ب��ار  وم��ن  ال��ع��امل.  الزمنية يف 
نظام  على  حتديث  اإج���راء  اإىل  بحاجة  امل�شتخدمون  يكون  ول��ن  تلقائيا، 

الت�شغيل.
وكانت �شركة اأبل ك�شفت يف وقت �شابق من هذا العام عن الن�شخة التجريبية 
يونيو  ال��ذي عقد يف  املطورين  موؤمتر  خ��الل  الت�شغيل اجلديد  نظام  من 
املا�شي. وبالتزامن مع اإطالق الن�شخة اجلديدة للهواتف الذكية اخلا�شة 
باأبل، �شتكون هناك ن�شخة جديدة اأي�شا الأجهزة االآيباد "اآي باد اأو اأ�س 15". 
التي �شدرت على  اآيفون،  العديد من طرز هواتف  الت�شغيل  نظام  ويدعم 
مر ال�شنني، حتى تلك القدمية منها مثل اآيفون 6 اأ�س، الذي �شدر قبل 6 
اأن التحديثات اجلديدة على نظام  اإعالمية عن  �شنوات. وحتدثت تقارير 
مناف�شا  جتعله  ب�شورة  تامي"،  "في�س  تطبيق  كفاءة  رفع  ت�شمل  الت�شغيل 

لتطبيقات توا�شل اأخرى مثل "زووم".

حورية فرغلي تعد 
مبفاجاأة قادمة

امل�����ش��ري��ة، حورّية  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ع��ود 
بعد  الفنية  ال�شاحة  اإىل  فرغلي، 
فرتة طويلة من الغياب، مب�شل�شل 
"اأيام  ع�����ن�����وان  ي���ح���م���ل  ج�����دي�����د 

وبنعي�شها".
ت�شريحات  يف  ف��رغ��ل��ي  وك�����ش��ف��ت 
خا�شة ملوقع �شكاي نيوز عربية عن 
اإجراءات  وعن  امل�شل�شل،  يف  دوره��ا 
اأن  اإىل  م�شرية  احلالية،  الت�شوير 
كبرية  ���ش��رك��ة  اإن��ت��اج  م��ن  امل�شل�شل 

ملنتج يدرك جيدا معنى الدراما.
من  وبنعي�شها"  "اأيام  م�شل�شل 
وتاأليف  اأ����ش���ام���ة،  حم��م��د  اإخ������راج 
الفنانة  وبطولة  احلريري،  �شماح 
فرغلي،  وح���وري���ة  ع�����ادل،  ���ش��ريي 
و�شلوى خطاب، وحممود حجازي، 
ب���االإ����ش���اف���ة ل��ك��وك��ب��ة اأخ������رى من 

الفنانني.
اإطار  يف  امل�شل�شل  اأح����داث  وت����دور 
ق�شايا  ويناق�س  �شعبي،  اجتماعي 
رف�شت  بينما  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ه��ام��ة 
اأي  عن  االإف�شاح  امل�شرية  الفنانة 
تفا�شيل اأخرى يف الوقت الراهن0

ذي كراون و تيد ل�شو 
يح�شدان جوائز اإميي

بعد طول انتظار، تّوجت "نتفليك�س" 
ب��ك��ربى اجل��وائ��ز ال��ت��ي ك��ان��ت ت�شبو 
كراون"  "ذي  م�شل�شل  ن��ال  اإذ  اإليها، 
ال��ع��ائ��ل��ة امللكية  ي����روي ح��ي��اة  ال����ذي 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ج���ائ���زة اأف�����ش��ل عمل 
اأخرى من  درامي وح�شد جمموعة 
املكافاآت يف الدورة الثالثة وال�شبعني 
اأقيمت  ال��ت��ي  "اإميي"  ج���وائ���ز  م���ن 
م�شاء االأحد يف لو�س اأجنلي�س. اأما يف 
الكوميدية، فقد كانت  االأعمال  فئة 
ة االأ�شد من ن�شيب "تيد ال�شو"  ح�شّ
اأف�شل م�شل�شل يف هذه  ّنف  الذي �شُ
فيه  املمثلني  من  ثالثة  وف��از  الفئة 
لالأو�شكار  "اإميي" الرديفة  بجوائز 
يف جم����ال ال��ت��ل��ف��زي��ون االأم���ريك���ي. 
كربى  ج��ائ��زة  "نتفليك�س"  وح����ازت 
الثالثة وال�شبعني  ال��دورة  اأخ��رى يف 
من جوائز "اإميي" هي تلك اخلا�شة 
باأف�شل م�شل�شل ق�شري ُمنحت ل�"ذي 

كوينز غامبيت".
جمموعه  م���ا  "نتفليك�س"  ون���ال���ت 
ال���دورة، مرتقية  44 جائزة يف ه��ذه 
اإىل الرقم القيا�شي امل�شّجل حل�شاب 
عندما   1974 �شنة  ا�س"  بي  "�شي 
على  ح�شرا  ت��ب��ّث  امل�شل�شالت  ك��ان��ت 
وبوترية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال�����ش��ا���ش��ات 
ة  من�شّ ح�����ش��دت  وق����د  اأ����ش���ب���وع���ي���ة. 
الفيديو هذه منذ اإطالقها يف العام 
الرت�شيحات،  وافرة من  2007 غّلة 
ل��ك��ّن��ه��ا مل ت��ظ��ف��ر ي��وم��ا ب��ج��ائ��زة يف 
االأح��د جنوم  الفئات. واحت�شد  اأب��رز 
بدء  منذ  االأوىل  للمّرة  التلفزيون 
اأجنلي�س يف حفل  لو�س  اجلائحة يف 
و�شط  "اإميي"،  ج����وائ����ز  ل���ت���وزي���ع 
�شخ�س  بخم�شمئة  حم��دود  ح�شور 
مّت انتقاوؤهم بعناية وتدابري �شحية 

م�شّددة.

مكن�شة تتعرف على العقبات
 )Ecovacs( اإيكوفاك�س اأطلقت �شركة 
 Deebot T9 AIVI املكن�شة الروبوت
 AIVI بخا�شية  متتاز  التي  اجلديدة، 
والعقبات  االأ���ش��ي��اء  على  للتعرف   2.0

بف�شل الذكاء اال�شطناعي.
املكن�شة  اأن  ال�شينية  ال�شركة  واأو�شحت 
بتقنية  مت����ت����از  اجل�����دي�����دة  ال�����روب�����وت 
الفر�شاة  ت�شتبدل  التي   ،AeroForce
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة ب���ب���ك���رت���ني م����ن امل����ط����اط، 
اأعمال �شيانة  اإىل  واللتني ال حتتاجان 
اأن��ه��م��ا متنعان  وت��ن��ظ��ي��ف، ف�����ش��اًل ع���ن 

التفاف ال�شعر.
تقنية  ع�����ل�����ى  امل����ك����ن���������ش����ة  وت����ع����ت����م����د 
TrueMapping 2.0 لر�شم خرائط 
 Ozmo Pro امل�����ش��ح  وت��ق��ن��ي��ة  ال��غ��رف 
يف  ذب��ذب��ة   480 اإىل  ي�شل  م��ا  م��ع   2.0
الدقيقة، يف حني ت�شل قوة ال�شفط اإىل 

3000 با�شكال.

القب�س على والدي اأ�شغر عرو�شني
األقت االأجهزة االأمنية يف حمافظة اجليزة امل�شرية القب�س 
من  �شاعات  بعد  احلوامدية،  طفلي  عرو�شي  وال��دي  على 
اإعالن خرب خطوبتهما، يف اإحدى قرى مركز احلوامدية. 
واأق��ام االأه��ايل حفال كبريا ح�شره االأق��ارب واملعازمي من 
�شنة   12 عمره  طفل  بخطبة  لالحتفال  العائلتني  اأف���راد 
الذي  للقانون  خمالفة  واح���د،  بعام  منه  اأق��ل  طفلة  على 
خط  مدير  عثمان،  �شربي  ويقول  االأط��ف��ال.  زواج  يجّرم 
اإّن:  واالأم��وم��ة  للطفولة  القومي  باملجل�س  الطفل  جن��دة 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  طريق  عن  كانت  "البداية 
التي  ال��وق��ائ��ع  م��ن  ك��ب��ري  ل��ع��دد  كا�شفة  االآن  تعترب  ال��ت��ي 
وتابع  ال�شلطات واجلهات".  اأعني  بعيد عن  اأحياًنا  حتدث 
عثمان يف حديثه مع موقع �شكاي نيوز عربية: "مت ر�شد 
اأو  زواجهم  يو�شح  ال�شفحات  اإح��دى  فيديو لطفلني على 
خطبتهما، وبعد اأن مت التوا�شل مع الزمالء املخت�شني عن 
جندة الطفولة يف حمافظة اجليزة مت تاأكيد الواقعة، ليتم 

اإحالتها بعد ذلك للجهات املعنية واإبالغ النيابة العامة".

تربح 30 األف دولر اأ�شبوعيًا من منتجات جتميل منزلية
ك�شفت اأم الأربعة اأطفال كيف جنحت يف بيع كميات كبرية 
امل�شنوعة  واحلواجب  بالرمو�س  العناية  جمموعات  من 
منزلياً للن�شاء العالقات يف املنزل اأثناء عمليات االإغالق 
يف اأ�شرتاليا، حتى و�شل مدخولها االأ�شبوعي اإىل 30 األف 
دوالر. قالت جني بيرتز، اإنها طورت يف البداية منتجات 
الرمو�س واحلواجب امل�شنوعة منزلياً، لالأمهات اللواتي 
احل�شول  تكاليف  حتمل  ي�شتطعن  وال  الوقت  ميلكن  ال 

على خدمات العناية والتجميل يف �شالونات التجميل.
مار�س  يف  االأوىل  االإغ���الق  عمليات  ب���داأت  اأن  منذ  ولكن 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  بيرتز  ال�شيدة  مبيعات  �شهدت   ،2020
الن�شاء عن  تبحث  التي تخ�شع لالإغالق، حيث  املناطق 
اإغ��الق �شالونات  للحفاظ على مظهرهن يف ظل  ط��رق 
التجميل. واأ�شافت ال�شيدة بيرتز: “ الكثري من الن�شاء 
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى مظهر ج��م��ي��ل، يلجاأن  ي��رغ��ن  ال��ل��وات��ي 
ملنتجاتنا االآن الأن �شالونات التجميل مغلقة” وقد طورت 
بالعناية  اخلا�شة  املنتجات  من  جمموعة  بيرتز  ال�شيدة 
خا�شة  جمموعة  مع  جنب  اإىل  جنباً  لبيعها  باحلواجب 
بن�شبة  ترتفع  مبيعاتها  جعل  مم��ا  بالرمو�س،  بالعناية 
%1400 يف بع�س االأ�شابيع. يف اأغ�شط�س، عندما اأعلنت 
حكومة نيو �شاوث ويلز متديد اإغالق الوالية، باعت جني 

ما قيمته 27000 دوالر من منتجاتها خالل عدة اأيام.
وكانت ال�شيدة بيرتز قد طورت منتجات "لوك�س ال�شيز" 

ملدة عامني قبل اإطالق �شركتها يف عام 2018.

حادث ماأ�شاوي .. وال�شحية اإمام م�شجد
لقي اإمام م�شجد يف م�شر م�شرعه، يف حادث �شري مروع 
املراقبة مبنطقة مدينة ن�شر �شرقي  التقطته كامريات 

القاهرة  اأم�س االأول االأحد.
و�شادت حالة من احلزن مواقع التوا�شل االجتماعي، بعد 
وفاة ال�شيخ هاين ال�شحات اإمام م�شجد االأرقم يف مدينة 
عبوره  اأث��ن��اء  �شيارته  نقل  مركبة  ده�شت  بعدما  ن�شر، 

طريقا �شريعا.

الطالق يف العراق.. 10 حالت كل �شاعة
يف اآخر اإح�شائية �شهرية عن حاالت الزواج والطالق 
عدد  بلغ  االأعلى،  الق�شاء  جمل�س  ن�شرها  العراق،  يف 
قرابة  املا�شي  اأغ�شط�س  �شهر  يف  اجل��دي��دة  الزيجات 
الطالق  ح��االت  ع��دد  بلغ  فيما  زواج،  حالة   23500
30 يف  بن�شبة تقارب  6250 حالة ط��الق،  بينها نحو 
املئة من اإجمايل عدد حاالت الزواج التي متت خالل 

�شهر واحد فقط.
ت�شاعد  القلق من  املرتفعة  الن�شبة  ه��ذه  اأث��ارت  وق��د 
العراقي،  باملجتمع  تع�شف  ال��ت��ي  ال��ط��الق  ظ��اه��رة 
الن�شبة  ف��ه��ذه  وا���ش��ت��ق��راره،  اأم��ن��ه  ع��ل��ى  �شلبا  وت��وؤث��ر 
دائرة  ن��ط��اق  ات�����ش��اع  ع��ن  امل��خ��ت�����ش��ني،  ت��ع��رب، بح�شب 
التفكك االأ�شري، وما ينجم عنه من م�شاكل واأزمات 
اجتماعية حادة ومتنا�شلة، حيث حت�شل كل يوم نحو 
210 حالة طالق تقريبا، بواقع قرابة 10 حاالت يف 

ال�شاعة الواحدة.
ارتفاع حاالت  اأن  ويرى املخت�شون يف علم االجتماع، 
االقت�شادية  االأزم���ات  ل��رتاك��م  طبيعي  نتاج  ال��ط��الق 

خالل  ال��ب��الد،  يف  وال�شحية  واالجتماعية  واالأمنية 
االأعوام القليلة املا�شية، �شيما يف ظل تف�شي فريو�س 
والنف�شية  االق��ت�����ش��ادي��ة  وت��ب��ع��ات��ه  امل�شتجد،  ك��ورون��ا 

الكارثية.
ع��ن خ��ط��ورة م��ا ي��ح��دث، ت��ق��ول االأ���ش��ت��اذة اجلامعية 
الدكتورة ب�شرى العبيدي، يف حوار مع موقع "�شكاي 
ب�شكل مهول  ت��زداد  "معدالت الطالق  نيوز عربية": 
هو  االأ�شا�شي  وال�شبب  االأخ����رية،  االآون���ة  يف  وخميف 
العنف االأ�شري، كما هو مدون لدى جمل�س الق�شاء 
والزيجات  الق�شرية  ال��زي��ج��ات  ع��ن  ف�شال  االأع��ل��ى، 
الرئي�شية  الثالث  االأ�شباب  فهذه  للقا�شرات،  املبكرة 
امل�شجلة  الطالق  التي تقف خلف غالبية حاالت  هي 
كلها  الق�شر  وزيجات  الق�شرية  فالزيحات  بالعراق، 
ت��ت��م خ����ارج اإط�����ار امل��ح��اك��م، ول���ه���ذا ف����اإن ع���دد حاالت 
الطالق التي تتم خارج تلك املحاكم، هو �شعف تلك 
خالل  مثال  وا�شح  هو  كما  املحاكم،  �شمن  تتم  التي 

اإح�شائية ال�شهر االأخري". 

اإيفا لوجنوريا خالل ح�صورها حفل توزيع جوائز Farmworker Justice يف لو�ش اأجنلو�ش, كاليفورنيا. ا ف ب

دمييت اأوزدميري حتب�س الأنفا�س 
ب�شورتها اجلديدة

اأطلت النجمة الرتكية  دمييت اأوزدميري  على متابعيها عرب �شفحتها اخلا�شة على موقع 
التوا�شل االجتماعي، ون�شرت �شورة جديدة لها عرب خا�شية ال�شور، ظهرت فيها باإطاللة 

جميلة، مبالب�س ريا�شية باللون االأرزق، ورفعت �شعرها اإىل اخللف.
متابعو دمييت اأحبوا اإطاللتها ال�شباحية عليهم، ومتنوا اأن يكون يومها جمياًل.

املقرر  من  احلب"،  "تكتيكات  اجلديد  ال�شينمائي  فيلمها  اأن  دمييت  ك�شفت  وكانت 
اإ�شارة اإىل  اآذار على اإحدى املن�شات االإلكرتونية.  اأو �شهر  اأن ُيطرح يف �شهر �شباط 

"منزيل"، الذي انتهى املو�شم الثاين منه،  اأن دمييت �شاركت يف بطولة م�شل�شل 
ويحكي العمل ق�شة حب م�شتحيلة جتمع �شخ�شني من عاملني خمتلفني متاًما، 
االأبواب  ويتفاجاأ كالهما ب�شغوطات من عائلتهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل 

اأمامهما ليجدا اأن ق�شتهما من امل�شتحيل اأن ت�شل اإىل نهايتها ال�شعيدة.


