
   

�ل�صود�ن يحتجز �صحنة �أ�صلحة و�صلت من �إثيوبيا 
•• �خلرطوم-�أ ف ب:

�أ�سلحة  �سحنة  �خل��رط��وم  مطار  يف  �ل�سود�نّية  �ل�سلطات  �حتجزت 
�لر�سمّية  �لأنباء  وكالة  �أف��ادت  ما  على  �ملجاورة،  �إثيوبيا  من  و�سلت 
و�سلت  �ل�سبت،  م�ساء  �حُتجزت  �لتي  و�ل�سحنة   . )�سونا(  �ل�سود�نّية 
ع��ر �خل��ط��وط �جل��ّوي��ة �لإث��ي��وب��ّي��ة وي��ج��ري �ل��ت��ح��ّري ب�ساأنها، وفق 
�أ�سلحة  �سحنة  بو�سول  �أُبِلغت  �ل�سلطات  ب��اأّن  �لوكالة  و�أف��ادت  �سونا. 
�لفور،  وعلى   )...( �لإثيوبّية  �خلطوط  عر  �أبابا  �أدي�س  من  قادمة 
مّت حجزها من قبل �سلطات �جلمارك. ونقلت �لوكالة عن م�سوؤولني 
�إثيوبيا قادمًة من �لعا�سمة  �إّن �لأ�سلحة و�سلت  ُت�سّمهم، قولهم  مل 
�لرو�سّية مو�سكو يف �أّيار مايو 2019، �حتجزتها �ل�سلطات �لإثيوبّية 
هناك طو�ل �لعامني �ملا�سيني، ودون �سابق �إنذ�ر �سمحت �أدي�س �أبابا 
من  �ل�سحنة  وتتكّون  مدنّية.  رك��اب  طائرة  على  للخرطوم  ب�سحنها 
�لوكالة  وقالت  ليلّية.  روؤي��ة  ومناظري  �أ�سلحة  حتوي  �سندوقاً   72
�إّن هناك �سكوكاً تدور حول نو�يا ��ستخد�مها يف جر�ئم �سّد �لدولة، 
و�إع���اق���ة �ل��ت��ح��ّول �ل��دمي��وق��ر�ط��ي )يف �ل�����س��ود�ن(، و�حل��ي��ل��ول��ة دون 

�لنتقال للدولة �ملدنّية.

فتنة حوثية تثري نز�عات قبلية وتخلف 3 قتلى
•• �ليمن-وكاالت:

يف  و�سفيان؛  �لع�سيمات  قبيلتي  �أبناء  بني  عنيفة  ��ستباكات  �ندلعت 
مديرية �لع�سة مبحافظة عمر�ن، �سمايل �ليمن، ما �أدى �إىل مقتل 
ر�بع، نتيجة خالفات على م�ساريع مياه تغذيها  و�إ�سابة  �أ�سخا�س   3
�إخبارية حملية عن م�سادر قبلية  ميلي�سيا �حلوثي. ونقلت مو�قع 
ميلي�سيا  قيادة  وع��دت  مياه  م�سروع  ب�سبب  �ندلعت  �ل�ستباكات  �ن 
�حلوثي بتنفيذه يف مناطق متنازع عليها بني �لقبيلتني. و�أكدت �أن 3 
قتلى وجريحاً �سقطو� نتيجة �ل�ستباكات �مل�سلحة بني �أبناء مديريتي 
يف  )�لكائن  �ملياه  م�سروع  �سفيان  �أبناء  توقيف  بعد  و�سفيان  �لع�سة 

و�دي مور( و�لذي يعتمد عليه �أبناء �لع�سة ل�سقي مز�رعهم.

طائرة �مل�ساعد�ت �لإن�سانية �لإمار�تية لدى و�سولها مطار كابول )و�م(

خو�ن غو�يدو... �لغروب

�ل�سني قادرة على �سرب كل مكان يف �جلزيرة

�ل�سرطة و�ل�سحفيون يتجمعون حول حفرة ��ستخدمها �لأ�سرى 
�لفل�سطينيون يف �لفر�ر من �ل�سجن    )� ف ب( 

ن�ساء يحملن لفتات �أثناء ح�سورهن مظاهرة يف مز�ر �ل�سريف، �أفغان�ستان.  )رويرتز(

االإمارات تطلق حملة اإعالمية عاملية للتعريف مبميزاتها االقت�سادية وبيئة اأعمالها اال�ستثنائية

حممد بن ر��صد: �لإمار�ت جذورها عربية.. و�نتماوؤها خليجي.. ولكنها دولة عاملية يف طموحاتها وتطلعاتها
و�لتميز  �لبتكار  بو�بة  من  �لعامل  قلب  يف  �لإم��ار�ت  ت�صع  �لعاملية  �لقت�صادية  �حلملة  ز�ي��د:  بن  حممد 

•• �أبوظبي-و�م:

�أطلقت حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حملة "�لإمار�ت �لعاملية 
�لقت�سادي  ب��اجل��ان��ب  للتعريف  ع��امل��ي��ة  �إع��الم��ي��ة  حملة  �ملتحدة".. 
و�ل�ستثماري يف دولة �لإمار�ت، و�إبر�ز �جلانب �لعاملي للدولة وقدرتها 
على مو�كبة �لتغري�ت �لقت�سادية و�حلفاظ على موقعها كاأحد �أن�سط 

�ملر�كز �لقت�سادية و�ل�ستثمارية حول �لعامل.
ذ�ت  و�لمتياز�ت  �لإمكانيات  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �حلملة  وتهدف 

�ملعايري �لعاملية.
 بالإ�سافة �إىل �حلو�فز و�لت�سهيالت �لإجر�ئية و�لقانونية و�للوج�ستية، 
و�ملو�هب  �لأع��م��ال  ورو�د  للم�ستثمرين  �لإم����ار�ت  دول��ة  تقدمها  �لتي 
من  �لعديد  يف  للعمل  ��ستقطابهم  �أج��ل  م��ن  �جلن�سيات،  خمتلف  م��ن 
قيمة  ذ�ت  جم��الت  يف  و�ل�ستثمار  �لنوعية،  �لقت�سادية  �لقطاعات 
م�سافة وجتربة �أ�سلوب �حلياة و�لعي�س يف دولة �لإمار�ت، يف �إطار بيئة 
مقومات  بكل  تتمتع  جاذبة،  وثقافية  و�إن�سانية  و�جتماعية  �قت�سادية 
�لنفتاح و�لتمكني و�لنمو و�ل�ستقر�ر، وتنطوي على فر�س ل نهائية 

ل�سنع حياة �أف�سل ملاليني �لنا�س.
على  ت��ق��وم  روؤي����ة  �سمن  �ملتحدة"،  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم������ار�ت  حملة  وت���اأت���ي 
�آفاق  �إىل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لتنموية لدولة  بامل�سرية  �لنتقال 
�ملقبلة  عاماً  �لإم���ار�ت حقبة �خلم�سني  دخ��ول  ب��دء  غري م�سبوقة، مع 
هذ� �لعام، يف �إطار مئوية �لإمار�ت روؤية 2071 �ل�ساعية �إىل �أن تكون 

�لإمار�ت �أف�سل دولة يف �لعامل.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وق��ال 

�ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل دول���ة �لإم����ار�ت 
جذورها عربية.. و�نتماوؤها خليجي.. ولكنها دولة عاملية يف طموحاتها 

وتطلعاتها.. عاملية يف تناف�سيتها.. عاملية يف ريادتها.. عاملية يف �سيا�ساتها 
و�نفتاحها على كل �لتجارب.                              )�لتفا�سيل �س2(

يف اإطار اجل�سر اجلوي الذي وجه بت�سيريه حممد بن زايد 

و�صول طائرة �مل�صاعد�ت �لإن�صانية �لر�بعة �إىل كابول لدعم �ل�صعب �لأفغاين
•• كابول -و�م:

�لذي  �إط�����ار �جل�����س��ر �جل�����وي  يف 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ب��ت�����س��ي��ريه  وج���ه 
�آل نهيان  �ل�سيخ حممد بن ز�ي��د 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
لدعم  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�ل�سعب �لأفغاين ..و�سلت طائرة 
�مل�ساعد�ت �لإمار�تية �لر�بعة � يف 
�أقل من 48 �ساعة � �إىل �لعا�سمة 
�لأف���غ���ان���ي���ة ك����اب����ول حت���م���ل على 
وغذ�ئية  طبية  م�ساعد�ت  متنها 
متنوعة لتعزيز �لو�سع �لإن�ساين 

يف �أفغان�ستان.
وي�ستمر �جل�سر �جلوي �لإمار�تي 
بتكثيف  �ل�������س���اع���ة  م�������د�ر  ع���ل���ى 
منها  ت�ستفيد  �ل��ت��ي  م�����س��اع��د�ت��ه 
خا�سة  �لأف��غ��ان��ي��ة  �لأ����س���ر  �آلف 

�لن�ساء و�لأطفال وكبار �ل�سن.
)�لتفا�سيل �س2(

يف اعرتاف غري م�سبوق

تايبيه: �ل�صني قادرة على �صّل جميع دفاعات تايو�ن!

احلياة  مدى  حمكومون  منهم   4

فر�ر 6 �أ�صرى فل�صطيني كبار من �صجن �إ�صر�ئيلي

طالبان تتعهد باالإعالن عن حكومة اأفغانية جديدة قريبا
م�صعود يقر ب�صقوط بان�صري.. ويدعو �إىل �نتفا�صة وطنية باأفغان�صتان

•• كابول-وكاالت:

�أحمد  �لأفغاين  بان�سري  و�دي  يف  لطالبان  �ملناه�سة  �ملقاومة  قائد  دعا 
�نتفا�سة وطنية �سد �حلركة،  �إىل  م�سعود، �لثنني، يف ت�سجيل �سوتي 

مقر� ب�سقوط �أفغان�ستان كاملة بيد طالبان.
وقال قائد "جبهة �ملقاومة �لوطنية" يف ر�سالة �سوتية �أُر�سلت �إىل و�سائل 
�نتفا�سة  ب��دء  على  �أحّثكم  و�خل���ارج،  �ل��د�خ��ل  يف  كنتم،  "�أينما  �لإع���الم 

وطنية من �أجل كر�مة وحرية و�زدهار بلدنا".
و�أكد م�سعود يف �لت�سجيل �ل�سوتي �أن �ملقاومة �سد طالبان م�ستمرة يف 
بان�سري، د�عياً للتظاهر �سد طالبان يف كل مناطق �أفغان�ستان، كما �أقّر 
عائلتي  �أف��ر�د من  �لع�سكرية، م�سيفاً  �ملقاومة  قياد�ت  مبقتل عدد من 

ُقتلو� يف هجوم طالبان.
وقال �ملتحدث با�سم حركة طالبان ذبيح �هلل جماهد يف موؤمتر �سحفي 
�إن م�سلحي طالبان �سيطرو� على و�دي بان�سري �سمايل كابل، �لذي كان 

يعد �آخر معاقل �ملعار�سة للحركة يف �أفغان�ستان.
�لإع���الن عن حكومة  �سيتم  �إن��ه  �لثنني  �أم�س  ذبيح �هلل جماهد  وق��ال 

�أفغانية جديدة قريبا، دون �أن يحدد موعد�.
و�أكد جماهد �أن �حلرب �نتهت ر�سميا يف �أفغان�ستان بعد �ل�سيطرة على 
�أي  هناك  تكون  لن  باأنه  قائال  �لولية،  �سكان  لطماأنه  و�سعى  بان�سري، 

�أعمال �نتقامية ت�ستهدفهم. 

•• �لفجر -بيري �أنطو�ن دونيت 

–ترجمة خرية �ل�شيباين

�لتايو�نية،  �لدفاع  وز�رة  ك�سفت 
�لقو�ت  �أن  �سبتمر،   1 �لأرب��ع��اء 
�مل�����س��ل��ح��ة �ل�����س��ي��ن��ي��ة ق�����ادرة �لآن 
�لدفاعية  �مل���ن�������س���اآت  ����س���ّل  ع���ل���ى 
ل����ت����اي����و�ن وم����ر�ق����ب����ة حت���رك���ات 
ج��ي�����س��ه��ا ب��ا���س��ت��م��ر�ر... �ع���رت�ف 
�حلكومة  قبل  م��ن  م�سبوق  غ��ري 
�لغزو  خطر  بان  يقّر  �لتايو�نية، 
�ل�سيني بات �أكرث م�سد�قية من 

�أي وقت م�سى.
تايو�نية  دف�����اع  م��ق��ات��ل��ة  ن�����س��رت 
�ل�����س��ن��ع، ����س���وًر� �ل��ت��ق��ط��ت خالل 
ب����ه جي�س  ق������ام  ل����غ����زو  حم����اك����اة 
منطقة  يف  �ل�����س��ع��ب��ي  �ل��ت��ح��ري��ر 

•• �لقد�س-�أ ف ب:

�لإ�سر�ئيلية  �لأم�����ن  ق����و�ت  ت�����س��ن 
ب���ح���ث و�����س���ع���ة ع����ن �ستة  ع��م��ل��ي��ة 
فل�سطينيني  �أم���ن���ي���ني  م��ع��ت��ق��ل��ني 
�لقائد  �ل���زب���ي���دي  زك���ري���ا  ب��ي��ن��ه��م 
�لأق�سى  �سهد�ء  كتائب  يف  �ل�سابق 
�جلناح �لع�سكري حلركة فتح، فرو� 
�لإ�سر�ئيلية  �ل�����س��ج��ون  �أح����د  م��ن 
�أ�سفل  ع��ر نفق ح��ف��روه  )���س��م��ال( 

مغ�سلة، وفق ما �أفاد م�سوؤولون.
م����ن ج���ه���ت���ه، ذك�����ر ن������ادي �لأ����س���ري 
بيانات  ن�����س��ر  �ل����ذي  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
�ل���ف���اري���ن  �أن  �مل���ع���ت���ق���ل���ني  ه��������وؤلء 
�خل��م�����س��ة �لآخ����ري����ن ي��ن��ت��م��ون �إىل 
ح��رك��ة �جل���ه���اد �لإ����س���الم���ي، �لتي 
م�سلحة  وذك��رت  بالعملية.  �أ�سادت 
�أنه  بيان  يف  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سجون 
و�سفها  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ك�����س��ف  مت 
بينيت  ن���ف���ت���ايل  �ل���������وزر�ء  رئ���ي�������س 
�لثالثة  قر�بة  خطري،  حادث  باأنها 
من  ب�����الغ  ب���ع���د  غ(  ت   00،00(
م�سبوهة  حت���رك���ات  ع���ن  �ل�����س��ك��ان 

بالقرب من �سجن جلبوع.
م�سلحة  يف  م���������س����وؤول����ون  و�أك��������د 
�لإ�سر�ئيلية  و�ل�سرطة  �ل�سجون 
ت�سارك  و��سعة  مت�سيط  عملية  �أن 
�خلا�سة  و�ل���ق���و�ت  �ل�����س��رط��ة  فيها 

تخلى عنه مع�سكره
فنزويال: خو�ن غو�يدو، 
مناف�س مادورو يتدحرج!

•• �لفجر –خرية �ل�شيباين

نيكول�س  �لرئي�س  معار�سي  �أول  غ��و�ي��دو،  خ���و�ن  ي��و�ج��ه  ف��ن��زوي��ال،  يف 
مادورو، تر�جعا يف �سعبيته و�نق�ساًما يف مع�سكره، بينما تتفاو�س �حلكومة 

�ل�سرت�كية على �إنهاء �لأزمة مع بقية �ملعار�سة.
م�ستطلع  �أج���ر�ه  مل�سح  وف��ًق��ا  ع��ام��ني  يف  نقطة   30 خ�سر  لقد  �سعبيته؟ 
�لنا�س  م��ن  �لآلف  ع�����س��ر�ت  جمع  على  ق��درت��ه  �نالي�سي�س.   د�ت���ا  �لآر�ء 
ويكفي  �لوباء.  ب�سبب  فقط  ولي�س  �نعدمت،  م��ادورو؟  نيكول�س  ملو�جهة 
باأن خو�ن غو�يدو، �ملعرتف به كرئي�س موؤقت لفنزويال من قبل  �لقول 
حو�يل خم�سني دولة، منها �لوليات �ملتحدة وفرن�سا، قد تابع عن بعد يوم 
�جلمعة �جلولة �جلديدة من �ملحادثات بني �حلكومة و�ملعار�سة �لتي من 

�ملفرت�س �أنه يج�سدها، يف موقف �سعف.           )�لتفا�سيل �س11(

�جلزيرة.  ج��ن��وب  يف  ب��ي��ن��غ��ت��ون��غ 
وهذه �ملعلومات جزء من �لتقرير 
�ل�سنوي لوز�رة �لدفاع �لتايو�نية 
�ملقدم �إىل برملان �جلزيرة. تقرير 
�أك��رث خطورة  يك�سف عن موقف 

بكثري مما قدمه قبل عام، عندما 
ج��ادل ب��اأن �ل�سني ل ت��ز�ل بعيدة 
عن �متالك �لقدرة على �سن غزو 

�سد تايو�ن.
)�لتفا�سيل �س11(

و�جل����ي���������س، ب���������د�أت ع���ل���ى �ل����ف����ور، 
وت�سمل �ل�ستعانة بكالب بولي�سية 
�إىل ن�سب  ب��الإ���س��اف��ة  وم��روح��ي��ات 

نقاط تفتي�س يف حميط �ملنطقة.
ون�����������س�����رت م�������س���ل���ح���ة �ل�������س���ج���ون 
�لإ�سر�ئيلية �سور� ومقاطع فيديو 
�أ�سفل  ُح���ف���ر  ���س��ي��ق��ا  ن��ف��ق��ا  ت��ظ��ه��ر 

مغ�سلة يف حمام �إحدى �لزنز�نات.
وتاأتي عملية �لفر�ر قبل �ساعات من 
بدء �حتفالت ر�أ�س �ل�سنة �لعرية 

عند غروب �ل�سم�س �لإثنني.
ي��ت��اب��ع �حلادثة  �أن����ه  ب��ي��ن��ي��ت  و�أك�����د 
حول  �مل��ع��ل��وم��ات  ب��ان��ت��ظ��ام  ويتلقى 

عمليات �لبحث.
بيان  يف  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  وق��ال 

مالحقة  يف  ت�������س���اع���د  ق����و�ت����ه  �إن 
�ل�����س��ج��ن��اء �لأم��ن��ي��ني �ل��ذي��ن فرو� 
خ�س�س  و�أن����ه  ج��ل��ب��وع،  �سجن  م��ن 

طائر�ت للقيام مبهام �ملر�قبة.
�أنها  �ل�����س��ج��ون  م�����س��ل��ح��ة  و�أك������دت 
تعمل على نقل نحو 400 معتقل 
لوجود  حت�سبا  �ل�سجن  م��ن  �أم��ن��ي 

�أنفاق �أخرى �أ�سفله.
�لفل�سطيني  �لأ����س���ري  ن����ادي  ن�����س��ر 
ب����ي����ان����ات �لأ�������س������رى �ل�������س���ت���ة وه���م 
يتحدر من مدينة  �ل��ذي  �لزبيدي 
�ملحتلة  �لغربية  �ل�سفة  يف  جنني 
و�ملعتقل منذ �لعام 2019، �إ�سافة 
�إىل  ي��ن��ت��م��ون  �آخ���ري���ن  خم�سة  �إىل 

حركة �جلهاد �لإ�سالمي.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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اأخبار الإمارات

بني الرف�ص والرتحيب.. اأوروبا تواجه 
»ت�سونامي اأفغاين« بقلق كبري

عربي ودويل

بالورود .. ا�ستقبال ر�سمي لبعثة 

الإمارات العائدة من »باراملبية طوكيو«

الفجر الريا�سي

�ت�صالت تعفي تطبيق 
�حل�صن من ��صتهالك �لبيانات

•• �أبوظبي-و�م: 

�ملفوترة  �لباقات  مل�سرتكي  �حل�سن  تطبيق  ��ستخد�م  عن  �أم�س  �ت�سالت  �أعلنت 
�لبيانات  باقة  �سر�ء  �أو  لتفعيل  دون �حلاجة  �لعامة  �لأماكن  يف  و�ملدفوعة م�سبقاً 
و�إعفاء �لتطبيق من ��ستهالك �لبيانات وعدم �حت�سابها من ر�سيد �لبيانات �خلا�س 

مب�سرتكي �لهاتف �ملتحرك.
و�أكد خالد �خلويل �لرئي�س �لتنفيذي لقطاع �لأفر�د يف �ت�سالت �لتز�م �ت�سالت 
�ملتو��سل بامل�ساهمة يف دعم جهود حكومة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف تبني 
�أحدث تقنيات �لهاتف �ملتحرك لإحتو�ء جائحة كوفيد19- و�لت�سدي لها و�حلفاظ 

على �سحة و�سالمة كافة �ملو�طنني و�ملقيمني و�لزّو�ر .

�أمريكا تدين هجوم �حلوثيني 
�ل�صعودية على  �ل�صاروخي 

•• نيويورك -و�م:

�أد�نت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�ل��ه��ج��وم �ل�����س��اروخ��ي �ل���ذي �سنه 
�حلوثيون على �ملنطقة �ل�سرقية 
باململكة �لعربية �ل�سعودية و�أ�سفر 
عن �إ�سابة طفلني و�إحلاق �أ�سر�ر 

مبنازل عدة.
�أ����س���دره وزير  ر���س��م��ي  ب��ي��ان  ويف 
�أنتوين  �لأم���ري���ك���ي  �خل���ارج���ي���ة 
�حلوثي  هجمات  �ع��ت��ر  بلينكن 
بالأمر غري �ملقبول على �لإطالق 

ومهددة حلياة �سكان �ململكة.
وح�����ث �ل���ب���ي���ان �حل���وث���ي���ني على 
�مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى وق���ف �إط����الق نار 
لهذه  حد  وو�سع  وف���وري،  �سامل 
للحدود  �ل����ع����اب����رة  �ل���ه���ج���م���ات 
�ليمني،  �لد�خل  و�لع��ت��د�ء�ت يف 
ماأرب  ع��ل��ى  هجومهم  �سيما  ول 
�ل������ذي ت�����س��ب��ب ب��ت��ف��اق��م �لأزم������ة 
�لإن�������س���ان���ي���ة، و�إط��������ال م����ن �أم����د 

فتنة �ل�سر�ع. م��ن  ي��ح��ّذر  �لكاظمي 
م�صريية �ن��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل 

•• بغد�د-وكاالت:

�لعر�قي  �ل����وزر�ء  رئي�س  �ع��ت��ر 
هناك  �أن  �ل��ك��اظ��م��ي  م�سطفى 
بع�س �جلهات �لتي حتاول "خلق 
�لنيابية  �لنتخابات  قبل  فتنة" 
�ملقبل، و�لتي  �أكتوبر  �ملرتقبة يف 

و�سفها بامل�سريية.
ج����اء ح���دي���ث �ل��ك��اظ��م��ي خالل 
�لأمن  جمل�س  لجتماع  ت��ر�أ���س��ه 
�لوطني، غد�ة مقتل 12 عن�سر 
ب��ه��ج��وم نفذه  ك���رك���وك  �أم����ن يف 

تنظيم د�ع�س على حاجز �أمني.
�لكاظمي  �أم���ر  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف 
ع�سكرية  ع���م���ل���ي���ات  ب���ت���ن���ف���ي���ذ 
��ستباقية �سد د�ع�س يف حمافظة 
�لنائمة  �خل��الي��ا  متنع  ك��رك��وك 
م����ن �إع��������ادة �ل��ت�����س��ك��ي��ل وت���ك���ر�ر 

�خلروقات.
�لإد�رة  ����س���وء  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 
بع�س  ق���ب���ل  م�����ن  و�ل���ت���ق�������س���ري 
�ل���ق���ي���اد�ت �لأم���ن���ي���ة َت�����س��ّب��ب يف 
على  م�سدد�ً  كبرية"،  "خروقات 
�آل����ي����ات جديدة  و����س���ع  �����س����رورة 
لتجّنب تكر�ر �حلو�دث �لأمنية.

تفعيل  ل�سرورة  �لكاظمي  ودع��ا 
�ل�ستخبارية،  �لأج����ه����زة  دور 
فاعلة  ت��ن�����س��ي��ق  �آل���ي���ات  و�إي����ج����اد 
�لأمنية  �ملوؤ�س�سات  خمتلف  بني 

و�لع�سكرية لتجنب �خلروقات.
كما وّجه رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي 
بت�سكيل جلنة مركزية للتحقيق 

بهذه �خلروقات ومنع تكر�رها.
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

  متا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت �مل�سابة 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم، 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 285،614 فح�سا جديد� خالل �ل�ساعات 
�أف�سل  با�ستخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  �ملا�سية   24 �ل��� 

و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

  و�ساهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�س وتو�سيع نطاق �لفحو�سات 
جديدة  �إ���س��اب��ة  ح��ال��ة   977 ع��ن  �لك�سف  يف  �ل��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  �لالزمة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

�حلالت �مل�سجلة 724،240 حالة.
بفريو�س  �لإ���س��اب��ة  بتد�عيات  حالتني  وف��اة  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
كورونا �مل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،048 حالة.

تعازيها  وخال�س  �أ�سفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة    و�أعربت 

وم��و����س��ات��ه��ا ل���ذوي �مل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����س��ف��اء �ل��ع��اج��ل جلميع 
�مل�سابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�سحية و�لتقيد 
و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات 

�جلميع.
1،314 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�سابني  �سفاء  ع��ن  �أي�����س��ا  �ل����وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س 
�ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها �مل�ست�سفى، 

وبذلك يكون جمموع حالت �ل�سفاء 713،835 حالة.

اأجرت 285,614 فح�سا ك�سفت عن 977 اإ�سابة

�ل�صحة تعلن �صفاء 1،314 حالة جديدة من كورونا
�ل�صحة تقدم 28،837 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل �ل� 24 �صاعة �ملا�صية 

•• �أبوظبي-و�م:

من  جرعة   28،837 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�سية   24 �ل�  �ل�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   18،455،348 �أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات 

توزيع �للقاح 186.60 جرعة لكل 100 �سخ�س.
" و�سعياً  " كوفيد19-  �ل��وز�رة لتوفري لقاح  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
للو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة على فريو�س " كوفيد19-".

االإمارات تطلق حملة اإعالمية عاملية للتعريف مبميزاتها االقت�سادية وبيئة اأعمالها اال�ستثنائية

حممد بن ر��صد: دولة �لإمار�ت جذورها عربية.. و�نتماوؤها خليجي.. ولكنها دولة عاملية يف طموحاتها وتطلعاتها.. عاملية يف تناف�صيتها.. عاملية يف ريادتها.. عاملية يف �صيا�صاتها و�نفتاحها على كل �لتجارب
��صتد�مة �لأ�صرع منوً� و�لأكرث  �قت�صاديًا حيويًا  �صمعتها مركزً�  بو�بة �لبتكار و�لتميز و�لتناف�صية، وتر�صخ  �لعامل من  �لإمار�ت، ت�صعها يف قلب  �أطلقتها دولة  �لتي  �لعاملية  حممد بن ز�يد: �حلملة �لقت�صادية 

�لأ�سرع  ح��ي��وي��اً  �قت�سادياً  م��رك��ز�ً 
منو�ً و�لأكرث ��ستد�مة".

�حلملة   " ������س�����م�����وه:  و�أ��������س�������اف 
ت����و�ك����ب رح����ل����ة دول�������ة �لإم���������ار�ت 
�مل��ق��ب��ل��ة من  �إىل �خل��م�����س��ني ع��ام��اً 
ومبادرة  م�سروعاً  خم�سني  خ��الل 
ت��ن��م��وي��ة و�ق��ت�����س��ادي��ة وت�����س��ه��م يف 

نقطة  �إىل  �لإم������ار�ت  حت��وي��ل  �إىل 
جذب رئي�سية للمو�هب و�خلر�ت 
و�مل�ستثمرين من كل �أنحاء �لعامل 
تتمتع  �قت�سادية  منظومة  �سمن 
�لعاملية  �لتناف�سية  معايري  باأعلى 

."
�ل�سيخ  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق�������ال 

وتناف�سية  �إب��د�ع��ي��ة  معايري  خلق 
جديدة حمفزة.. وتر�سخ مقومات 
بناء منظومتنا �لقت�سادية لتكون 
�لأف�سل و�لأكرث كفاءة يف �ملنطقة 
�لعاملية  و�لعامل." حملة �لإم��ار�ت 

�ملتحدة .
�لعاملية  �لإم�������ار�ت  "حملة  ت���اأت���ي 

ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�حلملة   " �مل�������س���ل���ح���ة:  ل����ل����ق����و�ت 
�أطلقتها  �لتي  �لعاملية  �لقت�سادية 
قلب  يف  ت�سعها  �لإم�������ار�ت،  دول����ة 
و�لتميز  �لبتكار  بو�بة  �لعامل من 
�سمعتها  وت���ر����س���خ  و�ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة، 

•• �أبوظبي-و�م:

�أط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم������ار�ت 
"�لإمار�ت  حملة  �ملتحدة  �لعربية 
�إعالمية  �لعاملية �ملتحدة".. حملة 
ع�����امل�����ي�����ة ل����ل����ت����ع����ري����ف ب����اجل����ان����ب 
دولة  يف  و�ل�ستثماري  �لقت�سادي 
�لإم����ار�ت، و�إب���ر�ز �جل��ان��ب �لعاملي 
مو�كبة  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا  ل���ل���دول���ة 
و�حلفاظ  �لقت�سادية  �ل��ت��غ��ري�ت 
�ملر�كز  �أن�سط  كاأحد  موقعها  على 
حول  و�ل�ستثمارية  �لقت�سادية 

�لعامل.
وتهدف �حلملة �إىل ت�سليط �ل�سوء 
ذ�ت  و�لمتياز�ت  �لإمكانيات  على 
�مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
�لإجر�ئية  و�لت�سهيالت  �حل��و�ف��ز 
و�ل����ق����ان����ون����ي����ة و�ل���ل���وج�������س���ت���ي���ة، 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا دول������ة �لإم��������ار�ت 
�لأع����م����ال  ورو�د  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
�جلن�سيات،  خمتلف  من  و�ملو�هب 
يف  للعمل  ��ستقطابهم  �أج����ل  م��ن 
�لعديد من �لقطاعات �لقت�سادية 
جمالت  يف  و�ل�ستثمار  �لنوعية، 
ذ�ت قيمة م�سافة وجتربة �أ�سلوب 
�لإمار�ت،  دولة  و�لعي�س يف  �حلياة 
يف �إطار بيئة �قت�سادية و�جتماعية 

ب����امل����ز�ي����ا  ل���ل���ت���ع���ري���ف  �ملتحدة" 
و�لإم���ك���ان���ات �ل��ت��ي ت��وف��ره��ا دولة 
عاملية  ��ستثمارية  كبيئة  �لإم���ار�ت 
و�أ�سحاب  �لأعمال  ل��رو�د  �مل�ستوى 
و�ل�ستثمار�ت  �لنا�سئة  �مل�����س��اري��ع 
من  و�لن��ط��الق  �أعمالهم  لتو�سيع 

�لإمار�ت للعامل.
�لعاملية  �لإم����ار�ت  "حملة  وت�سعى 
على  �ل�����س��وء  �إل��ق��اء  �ملتحدة" �إىل 
ب��ي��ئ��ة �لأع�����م�����ال و�ل����س���ت���ث���م���ار يف 
موقعها  وتر�سيخ  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
كمركز �قت�سادي من بني �لأن�سط 
و�لأ�����س����رع من�����و�ً ع���امل���ي���اً، و�لأك�����رث 

��ستقر�ر�ً و�زدهار�ً.
�لعاملية  �لإم��ار�ت  "حملة  وحتتوي 
فيها  ت�������س���ارك  �ل���ت���ي  �ملوحدة"، 
جم���م���وع���ة ك���ب���رية م����ن �ل�������وزر�ت 
على  �ملحلية،  و�لهيئات  و�ل��دو�ئ��ر 
و�لعنا�سر  �مل��ق��وم��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�ل��ت��ي ت��ع��زز �حل��م��ل��ة �ل�����س��وء على 
�ل��ق��ي��م �لإن�����س��ان��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 
جتعل من �لإمار�ت وجهًة مف�سلة 
�لنا�س  مل��الي��ني  و�ل��ع��م��ل  ل��ل��ع��ي�����س 
جن�سية   190 م�����ن  �أك�������رث  م�����ن 
م���ن خم��ت��ل��ف �لأع�������ر�ق و�لأدي������ان 
و�خللفيات �لثقافية، ملا توفره من 
�مل�سرتك  و�لعي�س  �لت�سامح  قيم 

تتمتع  ج��اذب��ة،  وثقافية  و�إن�سانية 
و�لتمكني  �لن��ف��ت��اح  مقومات  بكل 
و�لنمو و�ل�ستقر�ر، وتنطوي على 
فر�س ل نهائية ل�سنع حياة �أف�سل 

ملاليني �لنا�س.
�لعاملية  "�لإمار�ت  حملة  وت��اأت��ي 
على  ت��ق��وم  روؤي���ة  �سمن  �ملتحدة"، 
�لنتقال بامل�سرية �لتنموية لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل �آفاق 
غ���ري م�����س��ب��وق��ة، م���ع ب����دء دخ���ول 
عاماً  �خل��م�����س��ني  حقبة  �لإم������ار�ت 
�إط��ار مئوية  �ملقبلة ه��ذ� �ل��ع��ام، يف 
�لإمار�ت "روؤية 2071" �ل�ساعية 
�إىل �أن تكون �لإمار�ت �أف�سل دولة 

يف �لعامل.
وقال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل "دولة �لإمار�ت 
ج����ذوره����ا ع���رب���ي���ة.. و�ن���ت���م���اوؤه���ا 
يف  عاملية  دول���ة  ولكنها  خليجي.. 
يف  عاملية  وتطلعاتها..  طموحاتها 
ريادتها..  يف  عاملية  تناف�سيتها.. 
عاملية يف �سيا�ساتها و�نفتاحها على 

كل �لتجارب ".
و�أ�ساف �سموه :" ن�سعى من خالل 
�ملتحدة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم�����ار�ت  حملة 

و�ح������رت�م ك���ر�م���ة �لإن�������س���ان. كما 
ت�����س��ت��ث��م��ر �حل��م��ل��ة يف �لإجن�������از�ت 
قيام  منذ  ح�سدتها  �لتي  �لعاملية 
�ليوم، من خالل  �لإم���ار�ت وحتى 
�ملوؤ�سر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت�����س��دره��ا 
�لتناف�سية  تقارير  يف  �لقت�سادية 
�لعاملية، �إىل جانب تبووؤها �سد�رة 
من  بو�سفها  �لعاملية  �لت�سنيفات 
و��ستقر�ر�  �أم���ن���ا  �لأك�����رث  �ل�����دول 
و�لأكرث مرونة وقدرة على �لتكيف 
مع �لأزم���ات و�لأوب��ئ��ة كما برهنت 
جائحة  م��ع  �لتعامل  يف  جتربتها 

كوفيد – 19.
�ل�����س��وء على  �حل��م��ل��ة  ت�سلط  ك��م��ا 
تقدمها  �ل��ت��ي  �ل���و�ع���دة  �ل��ف��ر���س 
�لإم�����ار�ت ك��دول��ة ع��امل��ي��ة منفتحة 
و�لتجارب  و�لبتكار  �لإب���د�ع  على 
�لق����ت���������س����ادي����ة و�ل����س���ت���ث���م���اري���ة 
�جل�������دي�������دة، وحت�����وي�����ل �لأف�����ك�����ار 
�ن��ط��الق��اً من  �ل��ك��رى �إىل و�ق����ع 
�ملوحدة  �لإعالمية  هويتها  �سعار 
وبال�ستفادة  م�ستحيل"،  �سيء  "ل 
�ملتطورة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل���ب���ن���ى  م����ن 
�ملتقدمة  �لت�سريعية  و�لت�سهيالت 
و�لكفاء�ت �ملاهرة و�ملو�هب �ملبدعة 
�ل���ت���ي جت��ت��م��ع ف��ي��ه��ا م���ن ك���ل دول 

�لعامل.

يف اإطار اجل�سر اجلوي الذي وجه بت�سيريه حممد بن زايد 

و�صول طائرة �مل�صاعد�ت �لإن�صانية �لر�بعة �إىل كابول لدعم �ل�صعب �لأفغاين
•• كابول -و�م:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  �ل���ذي وج���ه بت�سيريه ���س��اح��ب  �إط����ار �جل�����س��ر �جل���وي  يف 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�لإمار�تية  �مل�ساعد�ت  طائرة  ..و�سلت  �لأف��غ��اين  �ل�سعب  لدعم  �مل�سلحة 
حتمل  كابول  �لأفغانية  �لعا�سمة  �إىل   � �ساعة   48 من  �أق��ل  يف   � �لر�بعة 
على متنها م�ساعد�ت طبية وغذ�ئية متنوعة لتعزيز �لو�سع �لإن�ساين يف 

�أفغان�ستان.
وي�ستمر �جل�سر �جلوي �لإمار�تي على مد�ر �ل�ساعة بتكثيف م�ساعد�ته 
�لتي ت�ستفيد منها �آلف �لأ�سر �لأفغانية خا�سة �لن�ساء و�لأطفال وكبار 
�ل�سن ..وذلك يف �إطار نهج دولة �لإمار�ت �لإن�ساين �لر��سخ يف مد يد �لعون 

�إىل �ملجتمعات و�لفئات �لتي حتتاج �إىل �مل�ساعدة خا�سة خالل �لأزمات.
يذكر �أن دولة �لإمار�ت تعد من �أوىل �لدول يف �لعامل �لتي تر�سل م�ساعد�ت 

�إن�سانية عاجلة �إىل كابول بعد �لتطور�ت �لأخرية يف �أفغان�ستان.

�صحة تعلق تطبيق قر�ر 
�حل�صول على ت�صريح تطبيق 
�حل�صن لنظام �ملرور �لأخ�صر 

•• �أبوظبي -و�م: 

قر�رها  تطبيق  "�سحة" تعليق  �ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي  �سركة  �أعلنت 
�حل�سن  تطبيق  ت�سريح  على  من�ساآتها  زو�ر  بح�سول  و�خل��ا���س  �ل�سابق 
�مل��رور �لأخ�سر وق��ررت �لإبقاء على �لإج��ر�ء�ت �لإعتيادية �ملطبقة  لنظام 

كما هي عليه.
�لدر��سة  م��ن  للمزيد  �لأخ�����س��ر  �مل���رور  ن��ظ��ام  تطبيق  تعليق  ق���ر�ر  وي��اأت��ي 
معوقات  �أي  يف  �ل��ق��ر�ر  يت�سبب  ل  وحتى  �ملخت�سة  �جلهات  مع  و�لتن�سيق 

للمر�جعني وزو�ر مر�فق �سحة.

�لإمار�ت ت�صارك يف �لجتماع �ل�صاد�س للمحاكم �لعليا بدول جمل�س �لتعاون
•• �أبوظبي- و�م: 

�ساركت دولة �لإمار�ت يف �لجتماع �ل�ساد�س للنو�ب 
بدول  و�ل��ت��م��ي��ي��ز  �لعليا  �مل��ح��اك��م  م��ن  و�مل�����س��اع��دي��ن 
عقد  �ل��ذي  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س 

عر تقنيات �لت�سال �ملرئي.
ت���ر�أ����س وف���د �ل���دول���ة يف �لج��ت��م��اع ���س��ع��ادة حممد 
عبد�لرحمن �جلر�ح �لقا�سي يف �ملحكمة �لحتادية 
�لعليا بح�سور �سعادة �أحمد عبد�هلل �ملال �لقا�سي يف 

�ملحكمة �لحتادية �لعليا.
ومت خالل �لجتماع تناول �لأفكار و�لروؤى �ملطروحة 
لتفعيل �لتعاون �مل�سرتك بني �ملحاكم �لعليا وحماكم 
�لتمييز، من خالل عر�س �ملو�سوعات �ملدرجة على 

جدول �أعمال �للقاء.
�لعمل  لأور�ق  وف��ق��اً  م�ستفي�سة  مناق�سات  وب��ع��د 
�مل��ع��رو���س��ة وم��رئ��ي��ات �ل����دول �لأع�����س��اء، مت �تخاذ 
�لرئي�سية  �مل��ح��اور  م��ن  ع��دد  يف  �ملنا�سبة  �ل��ق��ر�ر�ت 
�أهمية  �ملعرو�سة يف جدول �لجتماع و�لتاأكيد على 
تبادل �ملبادئ �لق�سائية �ملتميزة ما بني دول جمل�س 
�ل��ت��ع��اون. ويف خ��ت��ام �لج��ت��م��اع ع��ر �مل�����س��ارك��ون عن 
ولرئي�س  �لبحرين  ململكة  و�سكرهم  تقديرهم  بالغ 
�لكبري  �لأث��ر  لها  ك��ان  �لتي  �جلهود  على  �لجتماع 
عن  ع��رو�  كما  �إليها،  �لتو�سل  مت  �لتي  �لنتائج  يف 
�مل�ساعدة  �ل��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة  وت��ق��دي��ره��م  ���س��ك��ره��م 
ل��ل�����س��وؤون �ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة و�ل��ق��ان��ون��ي��ة ع��ل��ى �جلهود 

�ملبذولة.
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اأخبـار الإمـارات
در��صة طبية حتذر �ل�صباب : �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية لي�صت قا�صرة على �لكبار فقط

•• �أبوظبي-و�م:

ك�سفت �إح�سائية مل�ست�سفى "كليفالند كلينك �أبوظبي" �أن �ملر�سى �لذين 
لنوبة  تعر�سهم  �إث��ر  �ملا�سية  �لثالث  �ل�سنو�ت  خ��الل  �مل�ست�سفى  دخلو� 
قلبية خطرية ن�سفهم تقريباً حتت �سن �خلم�سني وو�حد من كل ع�سرة 

منهم كان حتت �سن �لأربعني.
�أن  "من  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  "كليفالند  م�ست�سفى  يف  �أخ�سائيون  وح���ذر 
عدد�ً كبري�ً من �ل�سباب ل ياأخذون على حممل �جلد �لحتمالية عالية 
معدل  يف  خطري  بارتفاع  ينذر  ما  �لقلب  لأمر��س  لتعر�سهم  �خلطورة 
�لإ�سابة باأحد �أ�سكال �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية بني �لبالغني من 

فئة �ل�سباب مثل �لنوبات �لقلبية وغريها.
�أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية �سبباً رئي�سياً للوفيات يف جميع  وُتعد 

�أنحاء �لعامل . ويرجع �رتفاع معدل �لإ�سابة باأمر��س �لقلب �إىل عو�مل 
خطر متعددة مبا يف ذلك �ل�سمنة يف منطقة �لبطن و�ل�سكري و�لتدخني 
عو�مل  وه��ي  �ملرتفعة  �لكولي�سرتول  وم�ستويات  �ل��دم  �سغط  و�رت��ف��اع 

تنت�سر ب�سكل متز�يد لدى �لبالغني �لأ�سغر �سناً على م�ستوى �لدولة.
�سبتمر من كل   29 يوم  �لذي ي�سادف  للقلب  �لعاملي  �ليوم  ومبنا�سبة 
عام �أطلق م�ست�سفى "كليفالند كلينك �أبوظبي" " حملة جديدة لتثقيف 
حملت  و�ل��ت��ي  �لقلب  �سحة  على  �ملحافظة  �أهمية  ح��ول  �ملجتمع  �أف���ر�د 
عنو�ن: "معاً من �أجل �سحة قلبك" حيث ت�ستهدف �حلملة زيادة �لوعي 
حول ظاهرة �لإ�سابة باأمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية - �ملت�ساعدة - 
�لتي  �لتحذير  ذل��ك عو�مل �خلطر وعالمات  �لإم���ار�ت مبا يف  يف دول��ة 
�أهمية  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �حلملة  تهدف  كما  جتاهلها.  ينبغي  ل 
�ملوؤ�سر�ت  لقيا�س  ومبكر  منتظم  ب�سكل  �ل��دوري��ة  �لفحو�سات  �إج����ر�ء 

�ل�سحية �لرئي�سية، مثل �سغط �لدم و�لكولي�سرتول و�سكر �لدم، ف�ساًل 
عن تزويد �لأفر�د بالأدو�ت و�ملو�رد �لتي يحتاجونها من خالل �ل�سفحة 
�ملخ�س�سة على �ملوقع �لإلكرتوين �خلا�س بامل�ست�سفى و�لبو�بة �ل�سحية 
وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي لت�سجيعهم على �إجر�ء تغيري�ت �إيجابية يف 
�أمناط حياتهم من �ساأنها م�ساعدتهم على �لوقاية من خماطر �لإ�سابة 
يف  �لأخ�سائي  �لطبيب  ب��در  ف��ر����س  �لدكتور  و�أو���س��ح  �لقلب.  ب��اأم��ر����س 
معهد �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية يف م�ست�سفى" كليفالند كلينك 
من  �لعديد  �أن  �ملقلق  �لرت��ف��اع  ه��ذ�  �أ�سباب  لبع�س  �سرحه  �أبوظبي" يف 
عن  ميتنعون  لأنهم  لديهم  �خلطر  عو�مل  يدركون  ل  �ل�سباب  �ملر�سى 
�لقلب وذلك  باأمر��س  �لإ�سابة  تقييم خماطر  �أجل  �لطبيب من  زي��ارة 
�إىل  لفتاً  قلبية  لنوبة  تعر�سهم  �أو  خطورة  �أك��رث  �أع��ر����س  ظهور  حتى 
%95 من �ملر�سى �لذين ز�رو� �مل�ست�سفى خالل �ل�سنو�ت  �أكرث من  �أن 

عامل  لديهم  ك��ان  خطرية  قلبية  لنوبة  تعر�سهم  �إث��ر  �لأخ��رية  �لثالث 
خطر و�حد على �لأقل. و�أ�ساف �لدكتور بدر: "�إنه لأمر حمبط للغاية 
روؤية عدد كبري من �ل�سباب يعانون من �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية 
�خلطرية هذه كما �أن حجم �ل�سرر �لذي يلحق بال�سر�يني لدى �ملر�سى 
�لذين ترت�وح �أعمارهم بني 30 و40 عاماً، ُيعد �أمر�ً مل نعتد على روؤيته 

�سابقاً �إل لدى �ملر�سى �لذين تزيد �أعمارهم عن 70 عاماً.
�ل�سباب ل يولون  �أن �لأف��ر�د من فئة  وي�سكل ذلك موؤ�سر�ً خطري�ً على 
�ملهمة لديهم مبا يف  �ل�سحية  �ملوؤ�سر�ت  �أهمية كبرية مبعرفة ومر�قبة 
�أنهم غري  كما  �ل��دم،  �ل��دم و�سغط  و�سكر  �لكولي�سرتول  ذلك م�ستويات 
م��درك��ني مل���دى ت��اأث��ري ع��و�م��ل �خل��ط��ر ه���ذه ع��ل��ى �سحة �ل��ق��ل��ب نتيجة 
ف��ئ��ة كبار  ف��ق��ط ع��ل��ى  �أن ه���ذه �لأم���ر�����س تقت�سر  �ع��ت��ق��اده��م �خل��اط��ئ 

�ل�سن".

تفاهم بني ز�يد �لعليا وفيوليا للم�صاركة يف بر�مج توعوية

�لتدريب  خ��دم��ات  كافة  لهم  تقدم 
و�لتعليم و�لتدريب �ملهني و�لتاأهيل 
�لنف�سية  و�ل����رع����اي����ة  �ل���ع���الج���ي 
و�لإر�����س����اد �لأ����س���ري وك���ذل���ك دعم 
و�لريا�سية  �لتعليمية  �لأن�����س��ط��ة 
وت�سم  و�ل���ب���ي���ئ���ي���ة،  و�ل�����زر�ع�����ي�����ة 
�مل��وؤ���س�����س��ة يف �ل���وق���ت �حل����ايل 14 
ريا�سية موزعني  �أندية  و3  مركز� 

جلميع �ل�سركاء لدعمهم وجهدهم 
�لعمل  مب�سرية  �لنهو�س  �أج��ل  من 
�لتوعوي لأفر�د �ملجتمع للمحافظة 

على �لبيئة.
ج��ريوم فريي�سيل،  �أك��د  من جانبه 
 RECAAP ملدير �لعام لتطبيق�
�لعليا  ز�ي�������د  مل���وؤ����س�������س���ة  دع���م���ه���م 
حملة  خ��الل  م��ن  �لهمم  لأ�سحاب 
�إعادة  وجعل  �خل�سر�ء"  "�لنحلة 
�ل��ت��دوي��ر ع��م��ال �أك���رث ���س��ه��ول��ة بني 
�أ�سحاب �لهمم وخلق روح �لتناف�س 
فكرة  ب���ا����س���ت���خ���د�م  ب��ي��ن��ه��م  ف���ي���م���ا 
 RECAAP �ل��ذك��ي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
وحتفيز م�ساركة �أ�سرهم معهم من 
�إجر�ء�ت  على  �ملحافظة  مع  �ملنازل 
�لأم�����ن و�ل�����س��الم��ة �مل��ت��ب��ع��ة خالل 
يتطلب  ل  ح��ي��ث  ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
يف  �إل  مبا�سر  تو��سل  �أي  �لتطبيق 
ون�سعى  و�لت�سليم،  �ل�ستالم  فرتة 
باأ�سلوب  م��ع��ززة  �ملجتمعات  لتكون 

حياة م�ستد�م".

وزن  على  بناء  �لنقاط  جتميع  يتم 
�لتي  �لتدوير  �لقابلة لإع��ادة  �مل��و�د 
�لنقاط  ه����ذه  وت��ت��ي��ح  ج��م��ع��ه��ا،  مت 
مع  �مل��ك��اف��اآت  ق�سائم  �إىل  �ل��و���س��ول 
�سركاء RECAPP، كما �ستزود 
لأ�سحاب  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د  م��وؤ���س�����س��ة 
تر�سد  دوري�������ة  ب���ت���ق���اري���ر  �ل���ه���م���م 
مثل  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة  �لأد�ء  م���وؤ����س���ر�ت 
عدد �مل�ستخدمني وعدد �ملجموعات 
�ملكتملة وكمية �ملو�د �لقابلة لإعادة 

�لتدوير �لتي مت جمعها.
 " �حلميد�ن  ع��ب��د�هلل  �سعادة  وق��ال 
�إن �هتمام �ملوؤ�س�سة باجلانب �لبيئي 
و�أ�سرهم  �لهمم  �أ���س��ح��اب  وحتفيز 
ه���دف رئ��ي�����س��ي ل��ي��ك��ون��و� ج���زء� من 
�ل���ر�م���ج �ل��ت��وع��وي��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة، وما 
 /RECAAP/ تطبيق  يعر�سه 
م���ن ف��ك��رة ذك��ي��ة ي�����س��ه��م يف حتفيز 
لتبني  وذوي����ه����م  �ل��ه��م��م  �أ����س���ح���اب 
�مل��ن��زل للحفاظ  م��ف��ه��وم ج��دي��د يف 
�أ�سد  �ل��ب��ي��ئ��ة، وه�����ذ� ج��ع��ل��ن��ا  ع��ل��ى 

تتمكن من خالله باإ�سر�ك �أ�سحاب 
�لهمم وذويهم يف فعاليات �لتوعية 
تطبيق  �إد�رة  تنظمها  �لتي  �لبيئية 
"RECAPP" ، و�ستقدم �لدعم 
فيما  للموؤ�س�سة  �ل�سامل  و�لتوجيه 
يتعلق بر�مج �لتوعية �لبيئية لهم 
وم�ساهمتهم يف رفع م�ستوى �لوعي 
�لبيئي يف �إمارة �أبوظبي ف�سال عن 
��ستخد�م  تقدمي دعم خم�س�س يف 
�إعادة  �لتطبيق و�مل�ساركة يف بر�مج 
�لتدوير،  �إع��ادة  دليل  �لتدوير مثل 
ون�����س��ائ��ح ل��ل��ح��د م���ن �ل��ن��ف��اي��ات يف 
�ملنزل، وتزويدهم مبحتوى منا�سب 
�لتو��سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ف��اع��ل 

�لجتماعي.
 " تطبيق  �إد�رة  ت��ق��دم  جهتها  م��ن 
مكافاأة  برنامج   "  RECAPP
ل���ت���ح���ف���ي���ز �إع�����������ادة �ل����ت����دوي����ر بني 
�أع�����س��ائ��ه��ا، ف��امل��ب��د�أ �لأ���س��ا���س��ي ل�ها 
�لتدوير،  ب���اإع���ادة  ق��م��ت  "كلما  ه��و 
�لتي تربحها"، حيث  �لنقاط  ز�دت 

 RECAPP تطبيق  �أن  و�أ�ساف 
ي�سم 6000 م�ستخدم يف �أبوظبي 
وجمع �أكرث من 35 طنا من �ملو�د 
ويغطي  �ل��ت��دوي��ر،  لإع����ادة  �لقابلة 
ح��ال��ي��ا ع�����دد� م���ن م��ن��اط��ق �إم�����ارة 
�مليناء  �ل�سعديات،  وه��ي:  �أب��وظ��ب��ي 
�ل���ن���ادي �ل�����س��ي��اح��ي، �مل���رك���ز �مل���ايل، 
�أبوظبي،  ج���زي���رة  �مل���اري���ن���ا،  ق��ري��ة 
�لكبري،  ز�يد  �ل�سيخ  منطقة جامع 
�لر�حة،  م��ن��ط��ق��ة  �ل�����رمي،  ج���زي���رة 
خليفة،  م���دي���ن���ة  ي����ا�����س،  ج����زي����رة 
بن  حممد  مدينة  رب���د�ن،  منطقة 
ز�يد، م�سفح، بني يا�س، و�ل�ساخمة 
لها  �لقريبة  �ملناطق  م��ن  وغ��ريه��ا 
�لأبعد  �ملناطق  لنغطي  و�سنتو�سع 
�مل�ستقبل  �أب��وظ��ب��ي يف  ج��زي��رة  م��ن 

�لقريب.
�لعليا  ز�ي�������د  م���وؤ����س�������س���ة  وت�������س���م 
�أبوظبي،  ومقرها  �لهمم  لأ�سحاب 
�لرعاية  م����ر�ك����ز  م��ظ��ل��ت��ه��ا  حت����ت 
و�ل��ت��اأه��ي��ل لأ���س��ح��اب �ل��ه��م��م، حيث 

حر�سا على �لعمل �سويا مع �سركة 
خلدمات  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  فيوليا 
�لبيئة من �أجل ن�سر �لوعي �لبيئي 
جمتمعنا،  يف  �ملختلفة  �لفئات  بني 
ودمج �أ�سحاب �لهمم يف هذ� �ملجال 

�لهام".
و�أك�������د ���س��ع��ي �مل���وؤ����س�������س���ة لإ�����س����ر�ك 
�ملحافظة  �لهمم يف جمال  �أ�سحاب 
�ملوؤ�س�سة  �أطلقت  حيث  �لبيئة  على 
�لبال�ستيك،  ت��دوي��ر  �إع����ادة  ور���س��ة 
�خل�سر�ء"  "�لنحلة  حملة  �سمن 
وه����ي ح��م��ل��ة م�����س��ت��م��رة ي���ق���وم بها 
�أ�����س����ح����اب �ل���ه���م���م ب���امل�������س���ارك���ة يف 
�لأن�����س��ط��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة من 
مو�د  �أو  �ل��ن��ف��اي��ات  خ���الل جت��م��ي��ع 
�مل�����س��ارك��ة يف  �أو  �ل���ت���دوي���ر،  �إع�������ادة 
و�ملر�فق  �ل�ساطئ  تنظيف  حمالت 
�لعامة، �لأمر �لذي ي�سهم يف تعزيز 
�لوعي لدى �أ�سحاب �لهمم باأهمية 
بيئة  لت�سبح  بيئتنا  على  �ملحافظة 
�ل�سكر  م��ق��دم��ا  ن��ظ��ي��ف��ة،  ���س��ح��ي��ة 

•• �أبوظبي-و�م:

وقعت موؤ�س�سة ز�يد �لعليا لأ�سحاب 
�ل��ه��م��م م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع تطبيق 
�أطلقته  �ل�������ذي   RECAPP
خلدمات  �لإم�����ار�ت  فيوليا  �سركة 
�أ�سحاب  م�����س��ارك��ة  ب�����س��اأن  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�لتوعية  ب��ر�م��ج  يف  وذوي��ه��م  �لهمم 

�لبيئية يف �إمارة �أبوظبي.
كما تهدف �ملذكرة �إىل بناء عالقات 
لدعم  �لطرفني  ب��ني  فعالة  ت��ع��اون 
�لهمم  �أ����س���ح���اب  ت���وع���ي���ة  ب����ر�م����ج 
بال�سوؤون �لبيئية، و�لعمل �مل�سرتك 
لالهتمام بالبيئة و�ملحافظة عليها 
م���ن �أج����ل ���س��الم��ة �جل��م��ي��ع، دعما 
�لوعي  رف��ع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  للجهود 
وقع  �ملجتمع.  �أف����ر�د  ل��دى  �لبيئي 
�ملوؤ�س�سة  مقر  يف  �لتفاهم  م��ذك��رة 
�����س����ع����ادة ع�����ب�����د�هلل ع����ب����د �ل����ع����ايل 
ز�يد  موؤ�س�سة  عام  �أم��ني  �حلميد�ن 
�ل��ع��ل��ي��ا لأ���س��ح��اب �ل��ه��م��م، وج���روم 
فيوليا  �سركة  عام  مدير  فريي�سل، 
بح�سور  �لبيئة  خلدمات  �لإم��ار�ت 

عدد من �مل�سوؤولني من �جلهتني.
�لعليا  ز�ي�����د  م��وؤ���س�����س��ة  وت�������س���ارك 
رح������الت  �ل����ه����م����م يف  لأ������س�����ح�����اب 
ورقمية  م��ب��ت��ك��رة  ت����دوي����ر  �إع��������ادة 
م���ن خ���الل ن�����س��ر خ���دم���ات تطبيق 
على  ت��ع��م��ل   "  RECAPP  "
�إعادة  متكني كل م�سارك يف عملية 
�ل���ت���دوي���ر �خل��ا���س��ة ب���ه م���ن خالل 
وفعالة  ���س��ه��ل��ة  ط���ري���ق���ة  ت����ق����دمي 
جلدولة عمليات جمع �ملو�د �لقابلة 
�لزجاجات  م��ث��ل  �ل��ت��دوي��ر  لإع�����ادة 
يف  �لأمل��ن��ي��وم  وع��ل��ب  �لبال�ستيكية 

�ملنزل .
ومب���وج���ب م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م يتم 
�لعليا  ز�ي������د  م���وؤ����س�������س���ة  �إ������س�����ر�ك 
لأ���س��ح��اب �ل��ه��م��م ب��� /ك����ود/ خا�س 

على مناطق �إمارة �أبوظبي �أبوظبي 
و�لعني و�لظفرة .

�أن  �إىل  فيوليا  جم��م��وع��ة  وت�سعى 
م�ساعي  يف  رئي�سيا  م��رج��ع��ا  ت��ك��ون 
�ل���ت���ح���ول �لإي���ك���ول���وج���ي، وم����ع ما 
يناهز 179 �ألف موظف يف �لعامل، 
ت�سميم  ع���ل���ى  �مل���ج���م���وع���ة  ت��ع��م��ل 
ومفيدة  ر�ئ�������دة  ح���ل���ول  وت����ق����دمي 
و�لنفايات  �مل���ي���اه  لإد�رة  وع��م��ل��ي��ة 
�أن�سطتها  خ���الل  وم���ن  و�ل���ط���اق���ة، 
ت�ساعد  �ل��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة،  �ل���ت���ج���اري���ة 
فيوليا على تطوير طرق �لو�سول 
�ملو�رد  على  و�حل��ف��اظ  �مل����و�رد،  �إىل 
عام  ويف  وجت����دي����ده����ا.  �مل�����وج�����ودة 
بتزويد  ف��ي��ول��ي��ا  ق��ام��ت   ،2020
�ل�سرب  مبياه  �سخ�س  مليون   95
و62 مليون �سخ�س بخدمات �إد�رة 
مياه �ل�سرف �ل�سحي، و�أنتجت ما 
43 مليون ميجاو�ت �ساعة  يقارب 
47 مليون  وح��ول��ت  �ل��ط��اق��ة  م��ن 
�إىل مو�د  �لنفايات  طن مرتي من 
 Veolia وطاقة جديدة. و�سجلت
�ملدرجة   Environnement
 Paris Euronext: VIE يف
 26.010 بلغت  م��وح��دة  �إي����ر�د�ت 

مليار يورو عام 2020.

�صيف بن ز�يد يرت�أ�س �جتماع جمل�س جودة �حلياة �لرقمية
•• �أبوظبي-و�م: 

�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �ل�سيخ �سيف بن ز�يد  �لفريق �سمو  تر�أ�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية، �جتماع جمل�س جودة �حلياة �لرقمية، �لذي عقد 
يوم "�لأحد" عن بعد بح�سور معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة 

تنمية �ملجتمع.
وناق�س �لجتماع عدد� من �ملو��سيع �ملتعلقة بعمل �ملجل�س يف تعزيز جودة 
�حلياة �لرقمية يف �ملجتمع �لإمار�تي ب�سيا�سات ومبادر�ت وم�ساريع نوعية، 
تو�كب �ملتغري�ت �مل�ستجدة يف �لعامل �لرقمي �ملحلي و�لعاملي وتعمل على 

حتفيز �ملجتمع �لرقمي وتعزيز ريادة دولة �لإمار�ت و�سوًل ملر�تب �أكرث 
تقّدماً �سمن موؤ�سر �لتناف�سية �لرقمية.

بتعزيز  �ملتعلقة  و�مل��ب��ادر�ت  �ملقرتحات  من  ع��دد  على  �ملجل�س  �طلع  كما 
�جلر�ئم  مو�جهة  ق���در�ت  وتعزيز  �لرقمي  �ل��ع��امل  ع��ر  �لطفل  حماية 

�لإلكرتونية وتعزيز �لبيئة �لآمنة يف و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.
غالب  بن  �سقر  �سعادة   - �ملرئي  �لت�سال  تقنية  عر   - �لجتماع  ح�سر 
مدير مكتب �لذكاء �ل�سطناعي و�سعادة �مل�ست�سار �لدكتور �سعيد بحبوح 
�لنقبي �لقائم باأعمال وكيل وز�رة �لعدل و�سعادة �لدكتور حمد �ليحيائي 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  يف  و�لتقييم  �مل��ن��اه��ج  لقطاع  �مل�ساعد  �ل��وك��ي��ل 

تن�����مية  وز�رة  وكي�����ل  �ل�س�����ويدي  �لأك���رف  �إبر�ه������يم  م��وزة  و�س�����عادة 
دبي  د�ئ��رة  عام  م�����دير  م�س������اعد  نا�س�����ر  �آل  يون������س  و�سع�����ادة  �مل����جتمع 
�لهيئة  عام  م���دير  �مل�س�����مار  �س�����لطان  ماجد  �مله������ند�س  و�سعادة  �لذكية 
�سعيد  و���س��ع��ادة  �لرقمية  و�حل��ك��وم��ة  �لت�����س��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  �ل��ع��ام��ة 
�لدكتور  و�سعادة  لل�سباب  �لحتادية  �ملوؤ�س�سة  عام  مدير  �لنظري  حممد 
حممد �لكويتي رئي�س �لأمن �ل�سير�ين حلكومة دولة �لإمار�ت و�سعادة 
�لرقمية  �أبوظبي  هيئة  عام  مدير  �لع�سكر  عبد�حلميد  حممد  �ملهند�س 
وح�سة عبيد �لطنيجي ممثل عن �أولياء �لأمور، و�لعقيد �لدكتور ر��سد 

�لذخري مقرر �ملجل�س.

وفد من د�ئرة �صوؤون �ل�صو�حي و�لقرى يزور 
معر�س �ل�صارقة- �ليابان 3 ملوؤ�ص�صة �ل�صارقة للفنون

•• �ل�شارقة-�لفجر:

– �ليابان  �ل�سارقة  و�لقرى معر�س  �ل�سو�حي  �سوؤون  د�ئ��رة  ز�ر وفد من 
�ساحتها  يف  و�ملقام  حاليا  للفنون  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  ت�ست�سيفه  و�لذي   3

مبنطقة �ملريجة مبدينة �ل�سارقة و�لذي يتو��سل حتى �لأول من �أكتوبر.
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�سو  �ل�سويدي  �سامل  بن  خمي�س  �لوفد  تر�أ�س 
�ل�سارقة رئي�س د�ئرة �سوؤون �ل�سو�حي و�لقرى و�ل�سيخ ماجد بن �سلطان 
جميع  موظفي  و���س��م  و�ل��ق��رى  �ل�سو�حي  ���س��وؤون  د�ئ���رة  م��دي��ر  �لقا�سمي 

�لإد�ر�ت بالد�ئرة.
يقام حتت  �ل��ذي  �ملعر�س  ما ي�سمه  �أم�س على  �لد�ئرة �سباح  وفد  و�طلع 
يف  �ليابانية" وجتولو�  �لعمارة  يف  و�لت�سال  �لعزلة  غامر:  ه��دوء  عنو�ن 
مو�دها  يف  و�كبت  فوتوغر�فية  و�سور  لوحات  من  به  وما  �ملعر�س  جنبات 
مناذج  �ساهدو�  كما  �ليابانيني  �ملعماريني  لأهم  �ملبتكرة  �لهند�سة  �أ�ساليب 
نحتية �حتو�ها �ملعر�س �سكلت �أعمال تركيبية و�أد�ئية متعددة قدمها يوكو 

ها�سيكاو�.
�مل��ع��رو���س��ة و�لتي  �ل�����س��وي��دي مب�ستوى �لع��م��ال  �أ���س��اد  ويف خ��ت��ام �جل��ول��ة 
تعك�س م�ستوى �لن�سج و�لتقان و�لتعمق يف �لبعد �لفني للوحات و�ألو�نها 
وجتان�سها وتكاملها خالل عر�سها وبيانها مل�ستوى �لعمارة �ليابانية و�لتي 
�ليابانية،  �حل��ي��اة  تفا�سيل  م��ن  �مل�ستوحاة  �لأع��م��ال  م��ن  ع��دد  يف  جت�سدت 
مبختلف  عناية  من  توليه  وما  للفنون  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  دور  على  و�أثنى 
�لفنون وما تقدمه للمجتمع من روؤى ب�سرية ملعطيات جديدة حول فنون 
�ملتو��سل  �لنجاح  متمنيا  �لياباين،  �ملعر�س  ه��ذ�  يف  كما  �سديقة  ل�سعوب 
لكافة �مل�ساهمات �لفنية و�لتي ترز �لوجه �حل�ساري لل�سعوب �لعاملية على 

�ر�س �إمارة �ل�سارقة .

لتعزيز مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية والتطوعية لدى االأطفال �كتمال تاأهيل مدخل �لق�صر مبدينة ليو�  

�إ�صد�رً� توعويًا لالأطفال تعده جائزة �ل�صارقة للعمل �لتطوعي  12 •• �لظفرة -�لفجر:

�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  �أك���م���ل���ت 
�إىل مدخل  �مل��وؤدي  �لطريق  تاأهيل 
ليو�  مبدينة  م��زي��رع��ة  يف  �لق�سر 
ي�سم  ك���ي���ل���وم���رت   1.5 ب����ط����ول 
بالإ�سافة  �جت����اه،  ك��ل  يف  ح��ارت��ني 
باللون  و�سطية  ج��زي��رة  عمل  �إىل 
باأعمدة  �لإن��ارة  و��ستبد�ل  �لأحمر 
 LED ب���ك�������س���اف���ات  )دي����ك����وري����ة( 
للطاقة،  وم��وف��رة  للبيئة  �سديقة 
كما �سملت �ل�تاأهيل �أعمال جتميل 

طبيعي و�سناعي. 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وت���ه���دف 
من �أعمال �لتطوير �ملتو��سلة �إىل 
تعزيز كفاءة �إد�رة �لأ�سول و�لبنى 
�لتحتية و�ملر�فق �لعامة و�حلفاظ 
جاذبية  ل��ت��ع��زي��ز  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
�حلياة.  وج������ودة  ومن����ط  �لإم�������ارة 
وت��ر���س��ي��د ����س��ت��ه��الك م���ي���اه �ل���ري 

�لتجميلية  �ل��زر�ع��ات  م�ساريع  يف 
�إدخال  وذل��ك من خالل  باملنطقة، 
�لنباتات �لرية قليلة �لحتياجات 
�مل���ائ���ي���ة يف �مل�������س���اري���ع �جل����دي����دة، 
�لطبيعية  �مل��و�رد  على  للمحافظة 

و��ستد�متها وخا�سة �ملياه �جلوفية 
و�إبر�ز �لنباتات �لرية يف �مل�ساريع 
كعنا�سر نباتية موؤهلة ت�ستخدم يف 
�لزر�عات �لتجميلية يف �لإم��ارة ملا 

لها من خ�سائ�س بيئية عظيمة.

•• �ل�شارقة - �لفجر:

تعد  �لأطفال؛  لفئة  �ملوجهة  �لتوعوية  �سمن بر�جمها 
�لإ�سد�ر�ت  من  �لتطوعي عدد�ً  للعمل  �ل�سارقة  جائزة 
�لتطوعية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  و�لتثقيفية  �لتوعوية 
مفهوم  وتعزيز  لن�سر  �لأط��ف��ال  ل�سريحة  و�ملُخ�س�سة 
�مل�سوؤولية �ملجتمعية عندهم، يف قالب توعوي وتثقيفي 
�ل���ت���ط���وع���ي لديهم،  �ل���ع���م���ل  ق���ي���م  ي���غ���ر����س  وت���رف���ي���ه���ي 
و"�لق�س�س  �ل�سغري"  �لطفل  "جملة  تت�سمن  حيث 
�لتعبريية"  �لر�سومات  �لتلوين  و"كر��س  �لتوعوية" 
�ملتعلقة بالأعمال �لتطوعية. وحتتوي �ل�سد�ر�ت على 
�ملحتوى �لن�سي و�لر�سومات �لتعبريية  �لتي ركزت على 
عنا�سر �ل�سورة و�لر�سومات �حلو�رية و�لق�س�سية �إىل 
جانب �لإر�ساد�ت �لتوعوية، و�ملعلومات �لتثقيفية �لعامة 
�لأطفال،  �لت�سويقي لدى  و�ملتخ�س�سة، لإبر�ز �جلانب 

لتن�سجم مع �لأهد�ف �لتي �أُطلقت من �أجلها.
�إ�سد�ر�ً موجهاً لالأطفال   12

بلغت تلك �لإ���س��د�ر�ت نحو 12 �إ���س��د�ر�ً متمثاًل يف 6 

�أعد�د من جملة �ملتطوع �ل�سغري، وهي جملة �أوىل من 
موجهة  �لتطوعي  �لعمل  جم��ال  يف  متخ�س�سة  نوعها 

لالأطفال وحتتوي على �لعديد من �ملو��سيع.
و 3 من �لإ�سد�ر�ت �لق�س�سية لالأطفال، ت�سمل ق�سة 
و"بر�عم  �جلريح"  و"�لع�سفور  �جلميلة"  "حد�ئقنا 
�لق�س�س  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  �لتطوع" وك��ل��ه��ا 
�لعمرية،  فئاتهم  مبختلف  لالأطفال  �ملوجهة  �لهادفة 
لإبر�ز  �لأ���س��رة  د�خ���ل  �لق�س�س  تلك  و�ق���ع  ي���دور  حيث 
�لتاأثري  يف  �ملدر�سية  �لبيئة  �أو  �ملجتمع  �أو  �لأبوين  دور 
�لإيجابي على �لأطفال. �إ�سافة �إىل 3 �أنو�ع من كر��سات 
�لر�سوم  ملحاكة  �لتطوعية  بالأعمال  �ملتعلقة  �لتلوين 
�لتعبريية من خالل تلوين �لأعمال �لتطوعية بطرق 
�لتي ت�سقل  �ل�سوء على �جلو�نب  لت�سليط  �حرت�فية، 
و�لتعليمية  و�لإن�����س��ان��ي��ة  �لتطوعية  �لأط��ف��ال  م��ه��ار�ت 
�لتي  �لتثقيفية  �مل�����س��اب��ق��ات  بلغت  فيما  و�لتثقيفية.  
ت�سمنتها �لإ�سد�ر�ت نحو 6 م�سابقة، فاز بها 18 طفل 
و�لأ�سر  �لأطفال  ��ستقطاب  بهدف  وذلك  قيمة،  بهد�يا 

لال�ستفادة من حمتوى تلك �لإ�سد�ر�ت.
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�حل�سابي  �خل��ب��ري  وتعيني  ������س.ذ.م.م(  �ل��ب��ن��اء  لع��م��ال  )هاملتون�س  �لوىل  عليها  �مل��دع��ي  �ل�سركة 
مدير  وعلى  �لتز�مات  من  عليها  وم��ا  حقوق  من  لها  وم��ا  ��سولها  كافة  جل��رد  لها  م�سفيا  �ملخت�س 
�د�رتها تقدمي كافة ح�ساباتها و�مو�لها ودفاترها ووثائقها للم�سفي وعلى  �ل�سركة و�لقائمني على 
�ل�سركة و�لتز�ماتها وميز�نيتها ويوقعها معه مديرو �ل�سركة  �لخري حترير قائمة مف�سلة بامو�ل 
�مو�ل  �ن يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على  �مل�سفي  �لت�سفية وعلى  �أعمال  و�أن مي�سك دفرت� لقيد 
�ل�سركة وحقوقها و�ن ي�ستوفى مالها قبل �لغريو�ن يودع �ملبالغ �لتي يقب�سها يف �حد �مل�سارف حل�ساب 
�ل�سركة حتت �لت�سفية فور قب�ستها و�ن يويف ما على �ل�سركة من ديون وبيع ما لديها من منقولت 
وعليه  �ملحكمة  ب��اذن من  �ل  و�ح��دة  �ل�سركة مرة  يبيع كل موجود�ت  �ل  �لعلني على  باملز�د  �و عقار 
دعوتهم  مع  �لت�سفية  بافتتاح  �لو�سول  بعلم  م�سجلة  يكتب  وج��دو�  �ن  �ل�سركة  د�ئني  جميع  �إخطار 
لتقدمي طلباتهم خالل خم�سة و�ربعون يوما من تاريخ �لخطار وللم�سفي �جر�ء �لخطار بالن�سر 
يف �سحيفتني حمليتني يوميتني ت�سدر�ن باللغة �لعربية �ن كان �لد�ئنون غري معلومني �و مو�طنهم 
غري معلومة و�يد�ع �لديون خزينة �ملحكمة يف حالة �ذ� مل يقدم بع�س �لد�ئنني طلبات وكذلك �يد�ع 
مبالغ تكفي للوفاء بالديون �ملتنازع عليها �ل �ذ� ح�سل ��سحاب تلك �لديون على �سمانات كافية �و 
�ل�سركة  �م��و�ل  يق�سم  �ن  �ملنازعة وعليه  �لف�سل يف  يتم  �ن  �ل�سركة �ىل  �م��و�ل  تق�سيم  تاأجيل  تقرير 
�لناجتة عن �لت�سفية على �ل�سركاء مبا يعادل ح�س�سهم يف ر�أ�س �ملال بعد �د�ء ديون �ل�سركة �ن وجدت 
وكذلك توزيع �خل�سارة بذ�ت �لطريقة وعليه تقدمي ح�سابا موؤقتا لعمال �لت�سفية كل �ستة �أ�سهر و�ن 
يعر�سه على �ل�سركاء وعلى �مل�سفي عند �نتهاء �لت�سفية �ن يقدم ح�سابا ختاميا لها وعليه �سهر هذ� 
�حلكم كذلك عند �نتهاء �لت�سفية بال�سجل �لتجاري �أن يقوم بتقدمي طلب ل�سطب قيد �ل�سركة من 
�ل�سجل �لتجاري بعد �لت�سفية وحددت �ملحكمة مبلغ ع�سرة � لف درهم كاأجر للم�سفي ت�ساف على 
�أ�سهر من تاريخ �سهر هذ� �حلكم  عاتق �لت�سفية وعلى �مل�سفي �لنتهاء من �لت�سفية.  خالل ت�سعة 
يف �ل�سجل �لتجاري وعليه عر�س �لمر على �ملحكمة يف حالة عدم �لنتهاء خالل �ملدة �سالفة �لبيان 

و�لزمت �ملدعي عليهما �مل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم  دبي االبتدائية    
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اأخبـار الإمـارات

•• ر�أ�س �خليمة- و�م:

�لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �أك��د 
�خلم�سني"  "مبادئ  وثيقة  �أن  �خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل 
�ل�ساملة  �لتنمية  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  �نطالقة  ت�سكل 
و�لتطور �مل�ستد�م لدولة �لإمار�ت وتعك�س روؤية �لقيادة 
�لر�سيدة �لتي ت�ست�سرف م�ستقبل ملوؤه �لتميز و�لريادة 

للوطن و�ملو�طن.
وقال �سموه �� بهذه �ملنا�سبة �� " �إننا مع �لحتفال باليوبيل 
�لذهبي لالحتاد وما حتقق من �إجناز�ت نوعية وفريدة 
�لعمل  رحلة متجددة من  �ليوم  نبد�أ  كافة  �ملجالت  يف 
�لدوؤوب و�لطموح من �أجل ت�سطري �ملزيد من �لإجناز�ت 

�ل�ستثنائية لدولة �لإمار�ت يف �ملجالت كافة".
�خلم�سني  لوثيقة  �لع�سرة  �مل��ب��ادئ  �أن  �سموه  و�أ���س��اف 
للعمل  �لدولة  قطاعات  لكافة  �سامال  برناجما  ت�سكل 
�لعاملية  �ل���ري���ادة  حتقيق  ي�ستهدف  حم���دد  �إط����ار  وف���ق 

للدولة يف كافة �ملجالت.
و�أ�سار �سموه �إىل �أن "وثيقة �خلم�سني" تعزز كذلك من 
قيم �لت�سامح و�لتعاي�س و�لت�سامن �لإن�ساين �لر��سخة 
يف دولة �لإمار�ت منذ قيام �لحتاد وتفتح �ملجال للعقول 
�ملبدعة من �أجل �لتو�جد يف �أر�س �لفر�س و�مل�ساركة يف 

م�سريتها �لتنموية.
�لإمار�ت  دولة  �لعامل مب�سرية  نفاخر  �أننا  �سموه  و�أك��د 
ب��اإر�دة قوية  �لتنموية على مد�ر خم�سة عقود ونتطلع 
وعزمية ل تلني �إىل بدء رحلة تنموية جديدة ل توؤمن 
�ل�ستثنائية  �لإجن���از�ت  ت�سطري  �إىل  وترنو  بامل�ستحيل 

وحتقيق �لريادة �لعاملية للدولة يف �ملجالت كافة.

•• عجمان - و�م:

�أ�سدر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
عجمان �ملر�سوم �لأمريي رقم 8 ل�سنة 2021 ب�ساأن �إن�ساء "هيئة �ملناطق �حلرة 
و�ملناطق  �حل��رة  عجمان  منطقة  مظّلتها  حتت  ت�سم  عجمان" و�لتي  �إم��ارة  يف 
�حلرة �لفرعية �لتابعة لها ومدينة عجمان �لإعالمية �حلّرة ومنطقة �لزور�ء 

�حلرة �إىل جانب �أي منطقة حرة ت�ساف �أو ُتن�ساأ يف �لإمارة م�ستقباًل.
وياأتي �ملر�سوم �لأمريي مو�كبة لتوجهات حكومة �لإمار�ت وخطتها �خلم�سينية 
على  �لدولة  ق��درة  تعزيز  �إىل  �لهادفة  �مل�ساريع  من  حزمة  �إط��الق  �سملت  �لتي 
�لتعاطي مع �ملتغري�ت �لقت�سادية �لعاملية ل�سيما يف �لفرتة �ملا�سية �لتي �أفرزت 
ومنظومات  و�لتنظيمية  �لهيكلية  �جلو�نب  من  �لعديد  يف  وتغري�ت  تطور�ت 

�لعمل �حلكومية.
وتهدف هيئة �ملناطق �حلرة �إىل �إيجاد بيئة ��ستثمارية جاذبة لروؤو�س �لأمو�ل 
لزيادة  �لريادي  �لدور  وتعزيز  �لعاملية  �ملعايري  لأف�سل  وفقاً  و�لأجنبية  �ملحلية 
تدفق �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة وتوفري �حللول �ملرنة �لتي �ستحفز تنوع 
وزيادة قطاعات �لأعمال يف �لإمارة ودعم �لقت�ساد �لوطني يف �لدولة ويف �إطار 

�لقت�ساد  م�ساركة  وتعزيز  �قت�ساد قوي ومتني  بناء  على  �لرتكيز  عزمها على 
�لأمريي  �ملر�سوم  ون�س  �لقادمة.  �لفرتة  خالل  �ل�سطناعي  و�لذكاء  �لرقمي 
�إد�رة يتكون من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من  �أن يكون للهيئة جمل�س  على 
تاأدية  به  و�أم��ني �سر وجهاز تنفيذي يناط  �لكفاءة و�خل��رة  �لأع�ساء من ذوي 

�ملهام �لفنية و�لإد�رية و�ملالية لها يتكون من �ملدير �لعام وعدد من �ملوظفني.
�ملو�طنة وفتح جمالت  للكفاء�ت  و�ع��دة  �لهيئة يف خلق فر�س عمل  و�ست�ساهم 
كو�در  موظفو  ومكت�سبات  ح��ق��وق  على  �حل��ف��اظ  م��ع  �أم��ام��ه��م  للعمل  ج��دي��دة 
�ملناطق �حلرة. ومبوجب �ملر�سوم �لأمريي تتوىل �لهيئة �لقيام مبجموعة من 
�ل�سرت�تيجية  و�خلطط  �ل�سيا�سات  ر�سم  بيها  من  حيث  و�ل�سالحيات  �ملهام 
�ملتعلقة باملناطق �حلرة يف �لإم��ارة ومتابعة تنفيذها بعد �عتمادها من �حلاكم 
و�قرت�ح م�س�روعات �لقو�نني و�ملر��سيم بالإ�سافة �إىل �إعد�د �لدر��سات و�خلطط 
�لإم��ارة وحتديد موقعها  �إن�ساء مناطق حرة متخ�س�سة يف  و�ق��رت�ح  و�لر�مج 
�مل�سغلة  �جلهة  من  لكل  متنح  �لتي  و�لت�سهيالت  و�مل��ز�ي��ا  و�حل��و�ف��ز  وح��دوده��ا 
�ل�ستثمارية يف  �لبيئة  تنظيم  �لهيئة على  �ستعمل  كما  فيها.  �لعاملة  و�ل�سركة 
�ملناطق �حلرة و�لرقابة و�لتفتي�س على �ملن�ساآت �لعاملة يف �ملناطق �حلرة للتاأكد 
من �للتز�م بالأنظمة و�ملعايري و�ل�سرت�طات وتوفري وتطوير �خلدمات و�إن�ساء 

�ملر�فق �لعامة �لالزمة د�خل �ملناطق �حلرة و�لعمل على رفع وتعزيز تناف�سية 
�لإمارة و�لرتويج لفر�س �ل�ستثمار ومز�ولة �لأعمال يف �ملناطق �حلرة.

و�ل�سهاد�ت  و�مل��و�ف��ق��ات  �لرت�خي�س  �أن���و�ع  جميع  �إ���س��د�ر  �ي�سا  �لهيئة  وت��ت��وىّل 
�حلرة  �ملناطق  يف  و�لقت�سادية  �ل�ستثمارية  �لأن�سطة  مبمار�سة  تتعلق  �لتي 
وحتديد �لأن�سطة و�مل�س�روعات �لتي ميكن مز�ولتها يف �ملناطق �حلرة و�لتن�سيق 
قبل  �حل��رة  �ملناطق  يف  �لمتياز  �تفاقيات  على  للمو�فقة  �ملخت�سة  �جلهات  مع 
�إبر�مها ومتابعة تنفيذ هذه �لتفاقيات و�لتاأكد من وفاء �أ�سحاب �لمتياز بكافة 

�للتز�مات �ملرتتبة مبوجبها.
كذلك �ستقوم �لهيئة بالتن�سيق مع �جلهات �ملخت�سة يف �لدولة لتوفري خدمات 
�ملخت�سة لو�سع  �ملناطق �حل��رة و�لتن�سيق مع �جلهات  د�خ��ل  و�ل��ط��و�رئ  �لأم��ن 
�ملناطق  و�إىل  من  �لب�سائع  حلركة  �ملنظمة  و�لإج����ر�ء�ت  و�ل�سو�بط  �لقو�عد 
�ل�سركات  يف  �مل�ساهمة  �أو  بالكامل  للهيئة  مملوكة  ���س��رك��ات  وتاأ�سي�س  �حل���رة 
�لهيئة يف  �أم��و�ل  وتوظيف  و��ستثمار  �لدولة  خارج  �أو  د�خل  بن�ساطها  �ملرتبطة 
وفق  باأن�سطتها  ترتبط  �سناعية  �أو  خدمية  �أو  مالية  �أو  جت��اري��ة  جم��الت  �أي 
�لت�سريعات �ملعمول بها كما �ستمثل �لهيئة �لمارة �أمام �حلكومة �لحتادية ويف 
�لجتماعات و�ملوؤمتر�ت و�لفعاليات �لإقليمية و�لدولية �ملتعلقة باخت�سا�ساتها.

•• �ل�شارقة -و�م:

قال �سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�سارقة 
�إن وثيقة مبادئ �خلم�سني �جلديدة من م�سرية دولتنا، �لتي �أطلقت بتوجيهات �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، و�عتمدها �ساحب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �هلل" و�ساحب  "رعاه  دب��ي  حاكم 

�لتنمية  مل�سرية  جديدة  �نطالقة  متثل  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
و�لوحدة و�لتالحم �لوطني يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�لنهج  يعك�ُس  مبادئ  من  �لوثيقة  عليه  ت  ن�سّ ما  �أن   �� �ملنا�سبة  بهذه   �� �سموه  و�أ���س��اف 
�إطاٍر و��سٍع �عتمدته  �إىل تر�سيخه �سمن  �لقومي �لذي ت�سري وفقه بالدنا، وما ت�سعى 
دولتنا، وباركته، و�سارت عليه خالل ن�سف قرن ما�ٍس، ليعك�َس منوذجاً حديثاً ومتقدماً 
يف بناء �ملجتمعات، ووحدتها وتطورها وتقدمها يف �أعلى �ملوؤ�سر�ت �لعاملية �لقيا�سية، مما 
�أنتَج جمتمعاً متعاوناً و�قت�ساد�ً قوياً و�سيا�سة خارجية متو�زنة، وح�سن جو�ر مع كافة 

�لدول، وهي ما ت�سمنته وثيقة �ملبادئ لت�سري عليها بالدنا نحو خم�سني عاٍم مقبلة. 
موجهاٍت  �ستكون  �لع�سرة  �ملبادئ  هذه  �أن  �ل�سارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �سمو  و�أك��د 
��سرت�تيجية تدعم �سري دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة نحو مزيد من �لتقدم و�لتطور، 
لن�سف قرٍن مقبل، وبدورنا  �لعاملية،  �لإيجابية على �خلريطة  وتر�سيخ �سورة بالدنا 
نوجه كافة �جلهات �ملحلية يف �إمارة �ل�سارقة لال�ستمر�ر يف �لتعاون و�لتكامل مع كافة 
�أهد�ف  �لر�سيدة من  �لقيادة  �إليه  للمبادئ وحتقيق ما تطمح  �ملوؤ�س�سات و�لعمل وفقاً 

وطموحات م�ستقبلية.

•• عجمان-و�م:

"مبادئ  وثيقة  �أن  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�سيخ  �سمو  �أك��د 
�خلم�سني" �لتي وّجه بها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�عتمدها  �هلل"،  "حفظه  �ل��دول��ة 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�ساحب 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 
للقو�ت �مل�سلحة، حتدد �مل�سار �لإ�سرت�تيجي للدولة يف دورتها �لتنموية �لقادمة 
نه�ستها  ودعائم  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لإم���ار�ت  مكانة  وتعزز 

�حل�سارية.
وقال �سموه بهذه �ملنا�سبة �إن �لإعالن عن �ملبادئ �لع�سرة لدولة �لإمار�ت خالل 

�خلم�سني عاما �لقادمة حلظة تاريخية جت�سد �أ�سمى معاين �لوفاء و�لإخال�س 
لبالدنا وحتفزنا لبذل �لغايل و�لنفي�س لنكون �لأف�سل عامليا بقيادتنا �لر�سيدة 

�لتي ت�سنع �لفارق يف حياة �سعبها وم�ستقبله.
�أن وثيقة مبادئ �خلم�سني تر�سخ �لحتاد كتجربة وفكرة وقيمة  و�أ�ساف �سموه 
�لعزمية  �إليه وذل��ك ب�سدق  و�أم��ل نتطلع  �إجن��از يتحقق  �أ�سبحت تتعمق مع كل 
و�إر�ساء  �حلديثة  �لدولة  لبناء  كاأ�سا�س  �لوحدة  بقيمة  �ملوؤمنني  �لرجال  و�سر 
بها  ت�سيد  عاملية  �إجن���از�ت  وحتقيق  مزدهر  ق��وي  �قت�ساد  وبناء  �ملتينة  قو�عدها 
تقارير �لتناف�سية �لعاملية وت�سخري كل �لإمكانيات و�ملو�رد و�بتكار �ملبادر�ت �لتي 
حتقق �لرفاهية و�لزدهار للمجتمع وتعزيز مكانة �لإمار�ت �لتي حتظى بتقدير 
�سيا�ستها  يف  ثابتة  وم��و�ق��ف  معتدل  نهج  من  �ختطته  مبا  كله  �لعامل  و�ح���رت�م 
�خلارجية تت�سم باحلكمة و�لعتد�ل و�لتو�زن و�أن تظل �لإمار�ت دولة لل�سد�قة 

و�ل�سالم و�ملحبة و�لأخاء و�لت�سامح و�لوئام ومن�سة للمبادر�ت �لفريدة و�ملتميزة 
خلري �لعامل ووجهة للموهوبني و�ملبتكرين و�ملبدعني و�مل�ستثمرين.

و�أكد �سموه �أن �لإعالن عن �حلزمة �لأوىل من �ملبادر�ت و�مل�ساريع �لإ�سرت�تيجية 
�سمن م�ساريع �خلم�سني �إ�سرت�تيجية مدرو�سة و�سعت يف منتهى �لدقة ومبادر�ت 
دول��ة قوية  ثاقبة جتعل من بالدنا  وروؤي��ة م�ستقبلية  باأفكار نرية  مت حتديدها 

ر�ئدة ومنوذجا يحتذى به عامليا.
و�ختتم �سمو ويل عهد عجمان بالقول " �إننا �إذ ن�ستقبل �خلم�سني عاما �لقادمة 
فان هذ� يعني ��ستمر�ر م�سرية �لتطور وركب �لتقدم متطلعني دوما �إىل حتقيق 
�لنجاحات و�سون �لإجن��از�ت و�لو�سول بدولتنا �إىل �ملركز �لأول يف كل �ملجالت 
وياأتي ذلك بالولء للقيادة �لر�سيدة و�لتفاين من �أجل �لوطن و�لزود عنه بكل 

غال ونفي�س".

•• �ل�شارقة-و�م:

�أكد �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن �سامل بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة �أن 
وثيقة مبادئ �خلم�سني عاماً �ملقبلة يف م�سرية بالدنا، و�لتي �سدرت بتوجيهات 
�هلل"  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
و�عتماد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
"رعاه �هلل" و �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد  �ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
 .. �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن 
كتجربٍة  عاماً  �خلم�سني  خالل  بالدنا  �أبدعته  ما  �إىل  ُت�ساُف  تاريخيًة  وثيقًة 

عاملية غري م�سبوقة.

بناء  يف  �ل��ز�وي��ة  حجر  يعتر  م��ب��ادئ  م��ن  �لوثيقة  تلخ�سه  ���س��م��وه:م��ا  وق���ال 
ونه�سة �ملجتمعات وفق �أعلى �ملعايري، و�أ�سدق �لقيم، وهو �لطريق �لذي �سارت 
�لإن�سان يف �سد�رة  تنميًة متو�زنًة جعلت  وق��ادت  وع��ّزة،  بكل فخٍر  فيه بالدنا 

�هتماماتها، وفق مبادئ �أ�سيلة ور��سخة، لتتبو�أ دولتنا مكاناً عاملياً مرموقاً.
و�أكد �سموه �أن ما جاءت به �لوثيقة، هو ما نه�س على �أ�سا�سه جمتمعنا، وتوّحد، 
و�سار يف طريق �لتقدم و�لتطور، فكان �أن مت بناء �قت�ساد قوي ينعم فيه �أبناء 
�إىل جنب مع �سيا�سًة  وبنات �سعب �لإم��ار�ت بالرفاهية و�لعي�س �لكرمي، جنباً 
خارجيٍة متو�زنة، تعاون مثمر مع كافة �لدول وفق مبادئ ُح�سن �جلو�ر، مما 
عك�س �سمعًة طيبًة لدولتنا، وهو ذ�ت �لطريق �لذي �ست�سرُي عليه بالدنا نحو 

خم�سني عاماً مقبلة ".

•• �ل�شارقة -و�م:

حاكم  نائب  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن  �أح��م��د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  ق��ال 
�ل�سارقة �إن وثيقة مبادئ �خلم�سني �لتي �أعلنتها دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة بتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد  �ل�سمو  "حفظه �هلل" و�عتمدها �ساحب  �لدولة 
"رعاه  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�هلل" و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، تعك�ُس كافة �لقيم �لر��سخة و�لثابتة 
لبالدنا �لتي �سارت عليها و�ستظُل، دولًة حديثًة وجمتمعاً ُمتقدماً، ُمتحد�ً 

وُمتعاوناً.

و�أ�ساف �سموه �� يف ت�سريح له بهذه �ملنا�سبة �� �إن نه�سة بالدنا مل تقت�سر 
يف م�سريتها �لعظيمة، خالل �لأعو�م �ملا�سية على �لتنمية �لد�خلية فقط، 
�لهتمام  �ملوؤ�س�سون،  �لآباء  �لتي و�سعها  للمبادئ  ديدنها، ووفقاً  كان  بل 
�لالحمدود ببناء �ل�سمعة �لعاملية للدولة، بناًء على منظومٍة من �لقيم 
�ملجتمعية �ل�سمحاء �لتي متّيز �أبناء وبنات �لوطن، �إىل جانب �مل�ساركات 

�لإن�سانية و�لدعوة للتعاي�س �ل�سلمي و�لتعاون و�حرت�م �لآخر.
للخم�سني  �مل��ب��ادئ  وثيقة  �إع���الن  �أن  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �سمو  و�أك���د 
نه�ستها  ج��دي��دة يف م�سرية  و����س��ع��ة  خ��ط��و�ت  ب��ب��الدن��ا  ي�سرُي  �جل��دي��دة، 
�ملجتمعي  و�لتالحم  �لتطور  نحو  توجهاتها  بذلك  مو��سلًة  �حلديثة، 
و�حل�سور �لعاملي باقت�ساٍد قوي، وتو�جد دويل متميز مينح �أبناء وبنات 

�لإمار�ت مزيد�ً من �لتقدم يف �ُسّلم �لتنمية �مل�ستد�مة �ملن�سودة.

•• عجمان - و�م:

ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �حلبي�سي  �سعيد  هاجر  �لدكتورة  قالت 
عاماً   40 م���رور  ذك���ري  �إن  و�لتناف�سية  ل��الإح�����س��اء  ع��ج��م��ان 
�لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  حميد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ت��ويل  على 
ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان مقاليد �حلكم يف �لإمارة 

�لإم���ارة حت��ت ظل  �ل��ذي حققته  �لكبري  �لنجاح  ن��رى  جتعلنا 
�لعمل و�لتخطيط  �سموه قو�عد  �أر�سى  �لر�سيدة حيث  قيادته 
�لأهد�ف  �إىل  وو�سولها  �لإم���ارة  رفعة ومتيز  �أج��ل  �جل��اد من 
و�خلطط �لتي و�سعها من �أجل �أن تبقى �لإمارة جاذبة للعي�س 
د�خل  من  �لأع��م��ال  ورو�د  �مل�ستثمرين  لكل  �حل��ر  و�ل�ستثمار 

�لدولة وخارجها.

و�أ�سافت �حلبي�سي �أن �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان غر�س فينا 
روؤي��ة �سموه  و�أن  �لوطن  �لعمل و�لعطاء و�لتميز خلدمة  حب 
م�سرفاً  ومن��وذج��اً  و�إخ��ال���س  بجد  للعمل  ن��ر����س��اً  لنا  ت�سكل 
للحكم �ل��ر���س��ي��د �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى ت���ويل �مل�����س��وؤول��ي��ة و�ل��ع��ط��اء من 
�أجل توفري  �مل�ستد�م و�لت�سحية من  �أو ملل و�لعمل  دون كلل 

مناخات �لتطور و�لتنعم بخري�ت �حلياة.

حميد �لنعيمي ي�صدر مر�صوما �أمرييا باإن�صاء هيئة �ملناطق �حلرة بعجمان

ويل عهد �ل�صارقة: وثيقة مبادئ �خلم�صني �نطالقة 
جديدة مل�صرية �لتنمية

عمار �لنعيمي: وثيقة �خلم�صني توؤكد روؤية �لقيادة �ل�صت�صر�فية للم�صتقبل

عبد �هلل بن �صامل بن �صلطان �لقا�صمي: وثيقة مبادئ �خلم�صني حجر �لز�وية يف بناء ونه�صة �ملجتمعات

�صلطان بن �أحمد بن �صلطان �لقا�صمي: وثيقة مبادئ �خلم�صني تعك�س �لقيم �لر��صخة و�لثابتة لبالدنا

عجمان لالإح�صاء: حميد �لنعيمي �أر�صى قو�عد �لعمل و�لتخطيط �جلاد من �أجل رفعة �لإمارة

•• �ل�شارقة-و�م: 

مديري  م��ع  مو�سع  �جتماع  خ��الل  �خل��ا���س  للتعليم  �ل�سارقة  هيئة  بحثت 
�حل�سانات �خلا�سة يف �لإمارة ��ستعد�د�تها للعام �لدر��سي �حلايل -2021 
م�ستجد�ت جلنة متابعة وتقييم  على  �ل�سوء  ت�سليط  جانب  �ىل   ،2022
يف  �خلا�سة  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  يف  �مل�ستجد   19 بكوفيد  �لإ�سابة  ح��الت 
جانب  �إىل  �لرت�خي�س  و�إد�رة  �مل�ستمر  �لتح�سني  �إد�رة  وم�ستجد�ت  �لإم��ارة 

عدد من �لق�سايا �خلا�سة �لتي تعنى ب�سوؤون �حل�سانات.
هيئة  مدير  �حلو�سني  علي  �سعادة  �فرت��سياً،  عقد  �ل��ذي  �لجتماع  ت��ر�أ���س 
لإد�ر�ت  �ل�سكر  بتوجيه  �ل��ل��ق��اء  ��ستهل  �ل���ذي  �خل��ا���س  للتعليم  �ل�����س��ارق��ة 
�أهمية  �أبدوه من تعاون و�لتز�م، موؤكد�ً  �حل�سانات و�لعاملني فيها على ما 

�ملرحلة �لر�هنة �لتي تت�سم بظروف ��ستثنائية، م�سدد�ً على �سرورة �للتز�م 
كما مت  �لأزم��ة،  للم�سوؤولية حتى جتاوز  ��ست�سعار�ً  �لحرت�زية  ب��الإج��ر�ء�ت 

�لتطرق لالآليات �لكفيلة بت�سيري �لعام �لدر��سي.
و��ستعر�س �لجتماع �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �حل�سانات �خلا�سة، و�إيجاد 
�حللول �لالزمة ملو��سلة تطويرها وتعزيز �أدو�تها لتوفري �أف�سل �خلدمات 

للطلبة كما تطرق �ىل مبا�سرة 87 ح�سانة لعملها هذ� �لعام.
��ستمر�ر  �لهيئة على  �إىل حر�س  �لهيئة  �سعادة علي �حلو�سني مدير  و�أ�سار 
�لقيادة �لر�سيدة  �لتعليم يف �حل�سانات وياأتي مت�سقاً مع �هتمام  و��ستد�مة 
بهذ� �لقطاع �حليوي �لذي يعد �جل�سر �لذي يعره �أبناوؤنا �لطلبة موؤهلني 
�خلا�س  للتعليم  �ل�سارقة  هيئة  �أن  و�أ�ساف  �لتالية.  �لدر��سية  �ملر�حل  نحو 
مهام  ت�سهيل  بالتعاون يف  ونو�سيهم  �حل�سانات  تبذلها  �لتي  تثمن �جلهود 

�لنتظام  �إىل  �ليوم  نعود  �أننا  �حل�سانات خا�سة  تزور  �لتي  �لرقابية  �لفرق 
يف �لتعليم مما ي�ستدعي تكاتف �جلهود لتوفري بيئة تعليمية مو�تية جلميع 
من  �لأد�ء  تطوير  على  و�لعمل  و�ل�سالمة  �لأم��ن  �سروط  وحتقيق  �لطلبة 
خالل �لتنوع يف مناهج و�أدو�ت �لتدري�س مبا يرثي �لبيئة �لتعليمية ويوؤ�س�س 

لأجيال متمكنة قادرة على �مل�ساهمة يف خدمة جمتمعها.
�لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أن  و�أو���س��ح 
بالن�سء  لهتمامه  نظر�ً  �خلا�سة  �حل�سانات  فتح  جهود  دعم  على  يحر�س 
و�لأم وكذلك توفري �أف�سل �خلدمات �لتي تتطلبها �ملر�حل �ل�سنية �ل�سغرية 
بهدف توفري بيئة تعليمية مو�تية تالئم �لفئات �لعمرية �مل�ستهدفة وحتقق 

�أهد�ف �لتطوير و�لتمكني �لأكادميي.
و��ستعر�ست �لهيئة خالل �لجتماع �أبرز �لتحديثات �لتي طر�أت على �لدليل 

ح��زم��ة من  ت�سمناً  �خل��ا���س��ة  ت��وزي��ع��ه على �حل�سانات  �ل���ذي مت  �لإر����س���ادي 
�لإجر�ء�ت و�ل�سرت�طات �لو�جب ��ستيفاوؤها من �أجل �عتماد فتح �حل�سانة 
من �جلهات �ملحلية �ملخت�سة و�مل�سوؤولة عن �حل�سانات بالإ�سافة �إىل �لطاقة 
باملائة   75 على  ت��زي��د  ل  �أن  يجب  �ل��ت��ي  �حل��اف��الت  يف  للنقل  �ل�ستيعابية 

وحتديد م�سافة �لتباعد �جل�سدي مبا ل يقل عن مرت و�حد.
�ل��دل��ي��ل ع��ل��ى ح�����س��ول جميع �لكو�در  ����س��رت�ط  �إىل  ت��ط��رق �لج��ت��م��اع  ك��م��ا 
مع  طبي  �إعفاء  على  �حلا�سلني  با�ستثناء  �لتطعيم  جرعتي  على  �لتعليمية 
على  �ل���زو�ر  ح�سول  ����س��رت�ط  جانب  ىل  �أ�سبوعية،  م�سحة  �إج���ر�ء  ���س��رورة 
جرعتي �لتطعيم �أو نتيجة فح�س �سلبية و�ل�سماح بطلبات �لأغذية للعاملني 
وتنظيم م�ساألة �جتماع �لأطفال حول �لألعاب د�خل �حل�سانات وتوزيعهم يف 

جمموعات ثابتة.

�ل�صارقة للتعليم �خلا�س تناق�س �لتحديات وت�صتعر�س م�صتجد�ت �لدليل �لإر�صادي �أمام �حل�صانات

ويل عهد ر�أ�س �خليمة: وثيقة �خلم�صني �نطالقة 
ملرحلة جديدة من �لتنمية �ل�صاملة و�لتطور �مل�صتد�م

�كر  �مل����دع����و / حم���م���د  ف���ق���د 
بنغالدي�س   ، �إ�سماعيل  حممد 
�جل��ن�����س��ي��ة ج�����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )0705477BE(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة �و 
�قرب مركز �سرطة بالمار�ت.   

فقد�ن جو�ز �صفر
�مل���دع���و / ع���م���ر�ن خان  ف��ق��د 
عمر خان رحمن خان ، �لهند 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )R4102740(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �صفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
�سادرة  �أ�سهم  ���س��ه��اد�ت  فقدت 
با�سم/  �����س����روح  ����س���رك���ة  م����ن 
عبد�حلميد  حم��م��ود  ���س��ادي��ة 
- �إم���ار�ت���ي���ة �جل��ن�����س��ي��ة رق���م /
 SOROUH104395
عدد 1293 �سهم يرجى ممن 
يعرث عليها �لإت�سال على رقم 
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�شارقة -و�م: 

�أكد �سعادة �سعود �سامل �ملزروعي مدير هيئة �ملنطقة �حلرة باحلمرية 
وهيئة �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة �لدويل �أن وثيقة مبادئ �خلم�سني 
هي تاأكيد ل�ستمر�ر دولة �لإمار�ت يف م�سرية �لتقّدم على نهج �لآباء 
دولة  تر�سم  ��ستثنائية  ملحمية  نه�سة  بانطالق  و�إي��ذ�ن��اً  �ملوؤ�س�سني 
تطمح  �لتي  �لر�سيدة  قيادتنا  وروؤي���ة  بتوجيهات  ف�سولها  �لإم���ار�ت 
د�ئماً للو�سول �إىل �ملركز �لأول و��ست�سر�ف �مل�ستقبل عن طريق خطط 
مرنة تتما�سي مع معطيات �لع�سر وتو�كب �لتكنولوجيا �حلديثة يف 
للمو�طن  و�لنماء  �لرفاهية  من  مزيد  حتقيق  بهدف  �ملجالت  كافة 

و�ملقيم على �أر�س �لإمار�ت دولة �لتقدم و�حل�سارة و�لزدهار.
و�أ�سار �� يف ت�سريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" �� �إىل �أن وثيقة مبادئ 
�خلم�سني و�لتي تندرج �سمن روؤية ��ست�سر�فية تن�سجم مع �لتطلعات 
تعزز  �لتي  �جلو�نب  من  و�لكثري  و�لثقافية  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية 
وتر�سخ مكانة �لدولة على �ل�سعيدين �ملحلي و�لعاملي ت�سكل ��ستكماًل 
للروؤية �لتنموية �لطموحة لدولة �لإم��ار�ت وتعك�س ت�سميم �لقيادة 

�لر�سيدة على �سنع �لإجناز�ت و�مل�ستقبل خالل �ل� 50 عاماً �ملقبلة.
تر�سيخ  �إىل  يهدف  و�ل���ذي  �لوثيقة  م��ن  �ل�ساد�س  �مل��ب��د�أ  �أن  و�أو���س��ح 
�مل�ستقبل  ل�سناعة  �جلهود  وتوحيد  �لإم��ار�ت  لدولة  �لعاملية  �ل�سمعة 
هو جت�سيد حقيق لروح �لفريق �لو�حد يف دولة �لإمار�ت �لتي متدنا 

�ل��ق��وة و�حل��م��ا���س و�لإ����س���ر�ر على �ل���س��ت��م��ر�ر يف حتقيق  باملزيد م��ن 
�لريادة وتر�سيخ مكانة �لإمار�ت على خريطة �لدول �ملتقدمة.

�حلرة  �ملنطقة  وهيئة  باحلمرية  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة  حر�س  و�أك��د 
ملطار �ل�سارقة �لدويل على �أن تكون جزء�ً فاعاًل ور�فد�ً للجهود �لتي 
تبذلها حكومة �لإمار�ت و�لعمل على حتقيق مبادئ �لوثيقة ل�سيما 
على �سعيد تر�سيخ مكانة و�سمعة دولة �لإمار�ت كمركز دويل و�إقليمي 
للتجارة �لعاملية وتعزيز �ل�سمعة �ل�ستثمارية �لعاملية �لتي تتمتع بها 
�ل�ستثمار�ت  ل�ستقطاب  ممنهجة  عمل  خطط  خ��الل  م��ن  �ل��دول��ة 
��سرت�تيجيات  تدعم  حيوية  قطاعات  يف  خا�سة  �ملبا�سرة  �لأجنبية 

�لتنوع �لقت�سادي.

مناطق �ل�صارقة �حلرة: وثيقة مبادئ �خلم�صني �نطالقة لنه�صة ��صتثنائية

•• �ل�شارقة-و�م: 

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 

مكتب  يف  �لإث��ن��ني  �أم�س  �سباح  �ل�سارقة  جامعة  رئي�س  �ل�سارقة  حاكم  �لأع��ل��ى 
�مل�سلحة  �لتابعة للقو�ت  �لع�سكري  �سموه باجلامعة وفد�ً من طلبة كلية �لطب 

�مل�سرية.
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لع�سكري  �لطب  كلية  بوفد  �للقاء  ب��د�ي��ة  يف  �سموه  ورح��ب 

�لعلمية و�لأكادميية  �لعربية �ملتحدة وتبادل معهم �لأحاديث حول �ملو�سوعات 
ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك. وبحث �سموه مع �لوفد تعزيز جمالت �لتعاون �لعلمي يف 
جمالت �لعلوم �ل�سحية ومناق�سة خمرجات مذكرة �لتفاهم �ملرمة �سابقا بني 
كلية �لطب بجامعة �ل�سارقة وكلية �لطب �لع�سكري يف �لقو�ت �مل�سلحة �مل�سرية، 

�لأكادميية  و�لتي ن�ست على تبادل �خلر�ت و�ملعارف من خالل دعم �لر�مج 
من  جيل  تخريج  تدعم  �لتي  و�لال�سفية  �ل�سفية  و�لأن�سطة  �لعلمي  و�لبحث 

�لأطباء قادرين على تلبية �لحتياجات �لطبية للمجتمع.
حميد  و�لدكتور  �ل�سارقة  جامعة  �أمناء  جمل�س  �أع�ساء  من  عدد  �للقاء  ح�سر 

•• �ل�شارقة-و�م:

�فتتح �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
و�لطالبات  �لطالب  �لإثنني مباين منتدى  �م�س  �سباح  �ل�سارقة  �لأعلى حاكم 

بجامعة �ل�سارقة.

ي�سمه  م��ا  على  �ط��ل��ع  حيث  �ل��ط��ال��ب��ات  منتدى  يف  بجولة  �لف��ت��ت��اح  �سموه  ب���د�أ 
وتوفر جو�ً  و�لفعاليات  �لأن�سطة  فيها  تقام  متميزة  بيئة  �ستوفر  م�ساحات  من 
بيئة  �سمن  و�مل��ذ�ك��رة  �لبحثية  �مل�سروعات  على  �لعمل  للطلبة  يتيح  �أك��ادمي��ي��اً 
حمفزة تتوفر بها كافة �خلدمات و�لتقنيات. ويت�سمن �ملنتدى مبنى متكاماًل 
ي�سم قاعة كبرية متعددة �ل�ستخد�مات، تتوفر فيها �أماكن للطلبة للمر�جعات 

�لعلمية وغرف خدمات وخمتلف ما يحتاجه �لطالب لإجناز در��ساته وبحوثه 
�لأكادميية، ويرتبط كل مبنى برو�ق و��سع ومكّيف، ميتد من �ملنتدى �إىل بقية 
�ملكتبة  مثل  �لأخ��رى  و�خل��دم��ات  �لدر��سية  �لقاعات  ومباين  �جلامعة،  مر�فق 

و�مل�سجد وغريها.
على  �طلع  حيث  �لطالب  منتدى  �إىل  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  �نتقل  ثم 

مر�فقه وحمتوياته و�لتجهيز�ت �لتي �ستتاح لكافة �لطالب و�ستوفر لهم �لبيئة 
�مل�ستقبلية  �خلطط  على  �سموه  وت��ع��رف  مهار�تهم.  وتطوير  للتعليم  �ملثالية 

لتفعيل �ملنتدى و�خلدمات �لتي �سيقدمها طو�ل �لعام لكافة طلبة �جلامعة.
حميد  و�لدكتور  �ل�سارقة  جامعة  �أمناء  جمل�س  �أع�ساء  من  عدد  �للقاء  ح�سر 

جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�سارقة وعدد من نو�ب مدير �جلامعة.

•• �ل�شارقة-و�م:

ع�سو  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  تفقد 
�لإثنني  �أم�س  �سباح  �ل�سارقة  رئي�س جامعة  �ل�سارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
ع���دد�ً م��ن �مل��خ��ت��ر�ت و�ل��ع��ي��اد�ت �حل��دي��ث��ة يف كلية ط��ب �لأ���س��ن��ان بجامعة 

�ل�سارقة.
�ل�سارقة حيث  �لأ�سنان يف جامعة  �لعليا لطب  �لدر��سات  �سموه مركز  وز�ر 
مزودة  �أ�سنان  كر�سي   36 ت�سم  �لتي  �جل��دي��دة  �لعياد�ت  على  �سموه  �طلع 
باأحدث �لتقنيات �لرقمية يف �لتعوي�سات �ل�سنية وكذلك باملجاهر �خلا�سة 

بعالج �لأقنية و�جلذور وعالج �للثة و�جلر�حة وزر�عة �لأ�سنان.

و��ستمع �سموه �إىل �سرح من طالبات �لدر��سات �لعليا يف �لكلية حول �لأجهزة 
كامري�ت  �لطبعات عن طريق  �أخذ  لكيفية  �لرقمية  �ملختر�ت  �حلديثة يف 
�مل�ستخدمة حالياً يف  �لتقنيات  �أف�سل  تعد  �لتي  باأجهزة �حلا�سوب  مرتبطة 

طب �لأ�سنان ولتقدمي �أف�سل ما ميكن من عالج �ملر�سى يف دولة �لإمار�ت.
كما تعرف �سموه على كيفية �إ�سهام �لأجهزة �حلديثة يف تعليم �لطلبة من 

خالل �ل�سا�سات �ملو�سولة بالكامري� �لتي تنقل �لتفا�سيل �لدقيقة للتدخل 
�لطبي وت�سخي�س �حلالت.

�ل�سارقة،  �أمناء جامعة  �أع�ساء جمل�س  �سموه خالل جولته عدد من  ر�ف��ق 
نو�ب  من  وع��دد  �ل�سارقة،  جامعة  مدير  �لنعيمي  جم��ول  حميد  و�لدكتور 

مدير �جلامعة.

•• دبي-و�م:

�لدفعة  �لق�سائي  دب��ي  معهد  �أط��ل��ق 
�لقانونية  �لدر��سات  لدبلوم  �لثامنة 
بالنيابة  �لق�سائية  �ل�سلطة  لأع��و�ن 
�ل�سابع  حتى  وي�ستمر  بدبي  �لعامة 
بهدف   2021 ن��وف��م��ر  م���ن  ع�����س��ر 
باأف�سل  �ل��ق��ان��وين  �مل��ج��ت��م��ع  ت��زوي��د 
�مل�ستمر  و�ل��ت��ط��وي��ر  م��ه��ن��ي  ت���دري���ب 

لإك�سابهم �ملعرفة �حلديثة.
ت��ط��ب��ي��ق نظام  �مل���ع���ه���د  و����س���ي���و�����س���ل 

�ل��ت��دري��ب ع��ن ب��ع��د ل��ت��وف��ري خدمات 
�إىل  �أق��رب  ليكون  وموؤمتتة  متميزة 
�ملتو��سل  حر�سه  �إط���ار  يف  متدربيه 
ع����ل����ى ����س���ح���ة و������س�����الم�����ة ك���������و�دره 

و�سركائه.
وت������اأت������ي �ل���ن�������س���خ���ة �جل������دي������دة من 
�لرنامج ��ستمر�ًر� لعالقة �ل�سر�كة 
�لعامة  و�لنيابة  �ملعهد  بني  �لقائمة 
�مل�ستمر  �ل��ت��ع��اون  ج��ان��ب  �إىل  ب��دب��ي 
توفر  �لتي  �جل��ه��ات  م��ن  �لعديد  م��ع 
�مل���درب���ني مب���ا يف ذل���ك حم��اك��م دبي 

تقدم  بدبي يف حني  �لعامة  و�لنيابة 
�لإد�رة �لعامة لالأدلة �جلنائية وعلم 
و�لإد�رة  دب���ي  ���س��رط��ة  يف  �جل���رمي���ة 
�لعامة لالإقامة و�سوؤون �لأجانب يف 
و�جلن�سية  للهوية  �لحتادية  �لهيئة 

دبي عدد�ً من �خلر�ء.
وقال �سعادة �لقا�سي �لدكتور جمال 
�ل�����س��م��ي��ط��ي م���دي���ر ع����ام م��ع��ه��د دبي 
�أن  على  دوم���اً  "نحر�س  �لق�سائي: 
تطلعات  م��ع  متو�فقة  روؤي��ت��ن��ا  ت��ك��ون 
�ملقبلة حتى  عاماً  للخم�سني  قيادتنا 

نكون مركز�ً �إقليميا للتميز �لقانوين 
مكانة  تعزيز  يف  و�مل�ساهمة  و�لعديل 

دبي و�لإمار�ت على خمتلف �ملوؤ�سر�ت 
�لدبلوم  و�����س����ول  مي���ث���ل  �ل���ع���امل���ي���ة. 
على  ���س��ه��ادة  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل��دف��ع��ة  �إىل 
�لإيجابي  و�لأث����ر  ج��د�رت��ه وجن��اح��ه 
�مل�����س��رية �ملهنية  �ل����ذي ي��رتك��ه ع��ل��ى 
مبوؤهالتهم  و�لرت���ق���اء  للمتدربني 
لرفد  و�لأك����ادمي����ي����ة  �ل��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
ميكن  ب��ك��و�در  ب��دب��ي  �لعامة  �لنيابة 
�لعمليات  ك��اف��ة  يف  عليها  �لع��ت��م��اد 
�ملوؤهلة  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  وت��وف��ري 

لتويل �أعمال �لق�ساء.

11 مادة  ع��ل��ى  �ل��رن��ام��ج  وي�����س��م��ل 
�لثقافة  �أب������رزه������ا  م�����ن  ق���ان���ون���ي���ة 
�لإثبات  ق���ان���ون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
ق��ان��ون �لإج�����ر�ء�ت �مل��دن��ي��ة �لأح���و�ل 
�جلز�ئية  �لإج��������ر�ء�ت  �ل�����س��خ�����س��ي��ة 
�لأحكام  تنفيذ  وع��ق��ب��ات  وم�سكالت 
�ملعلومات.  تقنية  وجر�ئم  و�لتزوير 
�ملتعلقة  �مل�������و�د  م����ن  ع�����دد  وه����ن����اك 
ذلك  و�مل������ه������ار�ت مب����ا يف  ب����امل����ع����ارف 
�لت�سال  وم��ه��ار�ت  �ملهنة  �أخالقيات 
و�إد�رة  �لآخ�����ري�����ن  م����ع  و�ل���ت���ع���ام���ل 

�لقانونية  و�مل�����س��ط��ل��ح��ات  �ل���وق���ت 
وي�سل  وغريها.  �لإجنليزية  باللغة 
�أكرث من  �إىل  �ل�ساعات  جمموع عدد 
100 �ساعة تدريبية �لتدريبية ومن 
خالل هذه �ملو�د �سيتعرف �ملتدربون 
�ملتعلقة  �ملعلومات  كافة  على  �أي�����س��اً 
تزويدهم  مع  �لعامة  �لنيابة  مبهام 
و�إك�سابهم  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
�لأعمال  لتنفيذ  �ل��الزم��ة  �مل���ه���ار�ت 
درج��ات �جلودة  باأف�سل  بهم  �ملنوطة 
و�لإتقان �إىل جانب تعزيز �لجتاهات 

�أف�سل  لتبني  للمتدربني  �ليجابية 
�ملمار�سات �ل�سلوكية �لقانونية وكانت 
�لدفعة �ل�سابعة من �لدبلوم لأعو�ن 
ل��ل��ن��ي��اب��ة �لعام  �ل��ق�����س��ائ��ي��ة  �ل�����س��ل��ط��ة 
و�ختتمت  بعد  ع��ن  نظمت  ق��د  بدبي 
يف 5 يناير 2021 بعد تخريج 21 

منت�سباً.
�لدكتور  �لقا�سي  �سعادة  �أ���س��اد  وق��د 
�ملحققة  بالنتائج  �ل�سميطي  جمال 
ومثابرة  �ج���ت���ه���اد  �أن  �إىل  م�������س���ري�ً 

�ملدّربني و�ملتدّربني على حّد �سو�ء .

حاكم �ل�صارقة ي�صتقبل وفد كلية طب �لقو�ت �مل�صلحة �مل�صرية

�صلطان �لقا�صمي يفتتح مباين منتدى �لطالب و�لطالبات بجامعة �ل�صارقة

�صلطان �لقا�صمي يتفقد عدد� من �ملخترب�ت و�لعياد�ت �حلديثة يف كلية طب �لأ�صنان بجامعة �ل�صارقة

دبي �لق�صائي يطلق �لدفعة �لثامنة لدبلوم �لدر��صات �لقانونية لأعو�ن �ل�صلطة �لق�صائية

�صلطان �لقا�صمي ي�صدر مر�صوما �أمرييا ب�صاأن 
ترقية مدير �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�صارقة

•• �ل�شارقة -و�م:

�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة �ملر�سوم �لأمريي رقم 32 ل�سنة 2021م ب�ساأن ترقية مدير 

�ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة.
ون�س �ملر�سوم على �أن يرقى �سعادة طارق �سعيد عالي �لنقبي، مدير �ملكتب �لإعالمي 
يف  �خلا�سة  �لوظائف  نظام  على  د�ئرة"  ع��ام  "مدير  درج��ة  �إىل  �ل�سارقة  حلكومة 
حكومة �ل�سارقة. ويعمل بهذ� �ملر�سوم من تاريخ �سدوره وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذه 

كل فيما يخ�سه، وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.
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العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
عر  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سو�ق �لعاملية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1032968 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة لبنى ب�ساره �سليم ن�سار %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف �حمد حم�سن حممد حمفوظ

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ماديهاز بيوتي لوؤجن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�سيد�ت  رخ�سة رقم:2718156 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة ماجد جمعه مهري بو عالمه �لقبي�سى %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سباحه �قبال كازى

تعديل وكيل خدمات 
 حذف ماجد جمعه مهري بو عالمه �لقبي�سى

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل و�حة �لعني للخ�سار 

و�لفو�كة ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1141009 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة عبد�لعزيز على �سالح �لفردى %51

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �ليا�س كوروفا كولم %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عدنان ر�جح قا�سم على �ل�سعدى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �ليا�س كوروفا كولم
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
لتنظيم  �رت  �ل�س�����ادة/جلوبال  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملعار�س و�د�رتها ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2395600 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فو�ز ح�سني �لحمد %50
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة هانى يحى طلعت غاىل %50

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فو�ز ح�سني �لحمد
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف مبارك حمد �سامل يزرب �لعامرى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف هانى يحى طلعت غاىل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
�لغذ�ئية ذ.م.م   �ل�س�����ادة/برميري للمو�د  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1054589-1 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 زين �لدين بيدياكال فالبيل من مالك �إىل �سريك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / زين �لدين بيدياكال فالبيل من 100 % �إىل %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حاج عبد�هلل حاج بنطر�س �جلابرى من وكيل خدمات �إىل �سريك

% تعديل ن�سب �ل�سركاء / حاج عبد�هلل حاج بنطر�س �جلابرى من 0% �إىل 51
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

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

�ل�سخ�س  �سركة   - و�لتعمري  لالن�ساء  �لتعمري  �لتجاري:ركن  �ل�سم 
�لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�سركة:مدينة ناهل - مدينة ناهل ، 80 �لثمانون مبنى د�ئرة 
�لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات - بلدية مدينة �لعني

CN 1099101 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

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

- تعيني �ل�سادة/�كيورت للمحا�سبة �لقانونية و�ل�ست�سار�ت   2
�ل�سريبية ذ.م.م ،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/7/6 وذلك 

بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى 
تاريخ �لتعديل:2021/9/5  - كاتب �لعدل بالرقم:2105018469  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:تبلدي للوجبات �خلفيفة ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:تاجر �أبوظبي

CN 2707451 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

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

- تعيني �ل�سادة/�كيورت للمحا�سبة �لقانونية و�ل�ست�سار�ت   2
�ل�سريبية ذ.م.م ،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/9/1 وذلك 

بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى 
تاريخ �لتعديل:2021/9/5  - كاتب �لعدل بالرقم:2105025391  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة 

وذيل لتجارة �ملو��سي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1013534 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/د�نة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لمل خلياطة �ملالب�س �لن�سائية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2853130 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/2030 

�سويت كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2961926 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطبخ 

�ينلوغن
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2826214 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�لبيت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�جلديد لتجارة مو�د �لبناء
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2886227 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�سقر 

لد�رة خماطر �لرتكات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3674998 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/توباز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2728542 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/هاي ليت�س للنقليات و�ملقاولت �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2697594 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة جا�سم عبد�هلل �سليمان مبارك �لدرعى  %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لبا�سط ب�سري حممد على ح�سني
تعديل �إ�سم جتاري من/ هاي ليت�س للنقليات و�ملقاولت �لعامة

HIGHLIGHTS CONTRACTING AND GEN TRANSPORT
�إىل / هاي ليت�س لل�سيانة �لعامة

HIGHLIGHTS GENERAL MAINTENANCE 
تعديل عنو�ن / من �أبوظبي مدينة حممد بن ز�يد ز 9-1 233132 لنك �نف�ستمنت�س - ذ م م �إىل 

�أبوظبي �مل�سفح م 37 472397 472397 �ل�سيد ر��سد خادم ر��سد و �خرين
تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين  4329901

 تعديل ن�ساط / حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �لثقيلة  4923009
تعديل ن�ساط / حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �خلفيفة  4923010

تعديل ن�ساط / حذف مقاولت م�ساريع �ملبانى بانو�عها  4100002
 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة �لطرق  4329912

 تعديل ن�ساط / حذف مقاولت �لطرق �لرئي�سية و �ل�سو�رع و�لعمال �ملتعلقة بها  4210001
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ميريجنج �يدياز للو�ساطة �لتجارية ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2982153 
تعديل �إ�سم جتاري من/ �ميريجنج �يدياز للو�ساطة �لتجارية ذ.م.م

EMERGING IDEAS COMMERCIAL BROKERAGE L.L.C
�إىل  / �ميريجنج �يدياز لالإعالم و �لفعاليات ذ.م.م

EMERGING IDEAS MEDIA AND EVENTS L.L.C
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �د�رة �لعمليات �لت�سويقية  7320002

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة تنظيم و�إد�رة �لفعاليات  8230009
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة تنظيم �ملعار�س و�د�رتها  8230001

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�ست�سار�ت تطوير �مل�ساريع  7020020
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة وكالة �لدعاية و�لإعالن  7310001

 تعديل ن�ساط / حذف و�سيط خدمات  7490007
 تعديل ن�ساط / حذف و�سيط جتاري  4610010

 تعديل ن�ساط / حذف �ملتاجرة �لإلكرتونية من خالل �ملو�قع �لإلكرتونية  4791018
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حركات �لهند�سية لل�سيانه �لعامة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:3963348 
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / م�سطفى �ملتوىل �سعد م�سعود من 30 % �إىل %24

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عي�سى ح�سن �حمد ح�سن �ل على  %51
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ��سماء حممد خليفه حممود  %25

تعديل مدير / �إ�سافة ��سماء حممد خليفه حممود
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عي�سى ح�سن �حمد ح�سن �ل على

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد �سليمان �ملزينى
تعديل �إ�سم جتاري من/ حركات �لهند�سية لل�سيانه �لعامة ذ.م.م

HRAKAT ALHANDSIA GENERAL MAINTENANCE L.L.C
�إىل/ �سوبر دز�يني لال�ست�سار�ت �لهند�سية ذ.م.م

SUPER DESIGN ENGINEERING CONSULTANT L.L.C
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة ��ست�سار�ت هند�سية يف �لتخطيط �لعمر�ين �ل�سامل  7110501

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة ��ست�سار�ت هند�سية يف �لت�سميم �لد�خلي  7110201
 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة �ملباين  4329901

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

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سيدلية 

�كا�سيا
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1114607 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كا�سكيد للمقاولت 

و�لهند�سية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2405733 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة �حمد مبارك �سيف علي �ل�ساحلي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبد�هلل �حمد عبد�هلل �لبلو�سي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334

Announcement
The Department of Economic Development 
announces that ACACIA Pharmacy, License No. 
CN-1114607 applied to us for:
The cancellation of the license
Whoever has any right or objection to this 
announcement must approach the Department of 
Economic Development within one week of the 
publication of this announcement; failing which, 
the Department of Economic Development will 
not be liable for any right or action following 
the expiry of this period, after which all required 
procedures will be finalized.

Commercial Affairs Sector - Abu Dhabi

Department Of 
Economic Development
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اأخبـار الإمـارات
تعاون بني �لرتبية و�خلدمة �لوطنية لتي�صري �لتحاق �لطلبة باخلدمة �لوطنية

•• �أبوظبي-و�م:

وقعت وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وهيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية، مذكرة 
تفاهم، تن�س على تعزيز جمالت �لتعاون يف �ل�سوؤون �ملخت�سة بتبادل �لبيانات 
�خلا�سة بالطلبة و�ل�ساأن �لرتبوي، وذلك يف �إطار و�سع �إطار خا�س بتبادل 

�لبيانات مع �ل�سركاء �حلكوميني يف دولة �لإمار�ت، مما يدعم �لطلبة.
هيئة  رئي�س  نهيان  �آل  طحنون  بن  �أحمد  طيار  �لركن  �ل��ل��و�ء  �مل��ذك��رة  وق��ع 
�إب��ر�ه��ي��م �حلمادي  �خل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�لح��ت��ي��اط��ي��ة، وم��ع��ايل ح�سني ب��ن 
�لطرفني.وتاأتي  من  �مل�سوؤولني  من  ع��دد  بح�سور  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر 
�أن  ل�سيما  �لعمل،  �آل��ي��ات  تعزيز  على  �لطرفني  حلر�س  ��ستجابة  �مل��ذك��رة، 
هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية، تعد �جلهة �لعليا �مل�سرفة على �سوؤون 

�إحدى  ي�سكل  �لعلمي  �ملوؤهل  فاإن  وبالتايل  و�لحتياطية،  �لوطنية  �خلدمة 
ُيعتمد عليها لتحديد برنامج �خلدمة لكل فرد ينطبق عليه  �لتي  �لركائز 
قانون �خلدمة �لوطنية. وتلتزم وز�رة �لرتبية و�لتعليم من جانبها بتحقيق 
��سرت�تيجية �لدولة و�مل�ساهمة يف كل جو�نبها من خالل دعم قيادة �لدولة 
و�سناع �لقر�ر باملعرفة �ل�ساملة و�ملتكاملة حول �لتعليم بالدولة مبا يخدم 

روؤية �لدولة و��سرت�تيجيتها.
و���س��ت�����س��م��ن ه���ذه �مل���ذك���رة �لأخ�����ذ ب��ع��ني �لع��ت��ب��ار �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ك��ام��ل بني 
ملجندي  �لدعم  تقدمي  جم��ال  يف  �لتعاون  من  �ملرجوة  و�لفائدة  �لطرفني، 
�خلدمة �لوطنية و�لحتياطية و�لذي ت�سرف عليه هيئة �خلدمة �لوطنية 
و�لح��ت��ي��اط��ي��ة، وحتقيق ع��الق��ات ت��ع��اون ب��ني �ل��ط��رف��ني وت��وف��ري منظومة 
بن  �أحمد  طيار  �لركن  �للو�ء  و�أك��د  �لطرفني.  لكال  فائدة  �أق�سى  وحتقيق 

طحنون �آل نهيان رئي�س هيئة �خلدمة �لوطنية على �أهمية هذه �ملذكرة �لتي 
مبوجبها  �سيتم  و�لتي  باملجندين  �خلا�سة  �لإج���ر�ء�ت  ت�سهيل  يف  �ست�ساهم 
�لبيانات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لعلمي  �مل��وؤه��ل  مثل  �ل��ط��الب  بيانات  على  �حل�سول 
– �أي  م�سدرها  م��ن  �لوطنية  �خل��دم��ة  يف  �لت�سجيل  لأغ��ر����س  �ل�سرورية 
�أن �لأمتتة  ، موؤكد�ً  �لدقة و�ل�سرعة و�ملوثوقية  –ومبا ي�سمن  �ل��وز�رة  من 
�لعمل  ركائز  من  ركيزة  �ليوم  �أ�سبحت  �حلكومية  �لدو�ئر  يف  �للكرتونية 
�لعمل  منظومة  ب��اأن  منوهاً  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  يف  �حلكومي 
�مل�سرتكة بني �لهيئة و�ل��وز�رة �سيكون لها �أثر كبري يف تغذية قاعدة بيانات 
�ملدى  على  بل  فح�سب  �لقريب  �مل��دى  على  لي�س  �لوطنية  �خلدمة  برنامج 
و�لتعليم،  �لرتبية  وزي��ر  �إبر�هيم �حلمادي  بن  و�أك��د معايل ح�سني  �لبعيد. 
�أن هذه �ملذكرة ت�سب يف �سلب حتقيق روؤية وز�رة �لرتبية و�لتعليم، من �أجل 

�إىل  و�سوًل  �ملعلومات  عملية حتديث  وفعال يف  و�آين  �سريع  م��ردود  حتقيق 
حتقيق نتائج مر�سية تخدم طلبة �لثاين ع�سر �مللتحقني باخلدمة �لوطنية، 
بجانب توفري م�ساحة �أكر من �لتعاون �لثنائي �لذي يرتتب عليه مزيد من 
�لتفاهم و�أ�س�س �لعمل �ملن�سبطة يف �ملجالت �حليوية �مل�سرتكة، وهذ� بدوره 
و�ملوؤ�س�سات  �لتعاون مع �جلهات  �ل��وز�رة نحو جت�سيد  روؤي��ة  بلورة  ي�سهم يف 

�لوطنية ب�سكل مثايل.
حتقيق  �سمان  على  حتر�س  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أن  معاليه،  و�أو���س��ح 
�لأمتتة ملختلف تعامالتها، وتر�سيخ �سر�كة وطنية فاعلة تعزز من �لإنتاجية 
عمل  بيئة  يحقق  مبا  ومي�سرة،  �سهلة  ب�سورة  �ملهمة  �لبيانات  �إىل  للو�سول 
تدعم �لطالب �لإمار�تي، وتنه�س مب�ستوياته، ومتهد �لأر�سية �ملنا�سبة له 

لاللتحاق باخلدمة �لوطنية دون �أية معوقات.

نور دبي و ذ� فريد هولوز توقعان �صر�كة ��صرت�تيجية لعالج �أمر��س �لعيون يف بنغالدي�س
�لتدخل  �لوقاية منه، من خالل 
�ملبكر. وقال �إيان وي�سارت �لرئي�س 
فريد  "ذ�  مل��وؤ���س�����س��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي  ن���ور  م���ع  هولوز" ���س��ر�ك��ت��ن��ا 
هي تاأكيٌد على �لتز�م �ملوؤ�س�ستني 
ع��امٍل خاٍل  �مل�سرتك نحو حتقيق 
م��ن �ل��ع��م��ى �ل��د�ئ��م �ل���ذي ميكن 
�أ���س��ل خم�سة  م��ن  �أرب��ع��ة  تفاديه. 
مكفوفني حول �لعامل مل ينبغي 
�لفقر  ل��ول  ب�سرهم  يفقدو�  �أن 
�خلدمات  على  ح�سولهم  وع���دم 

�لطيبة �لالزمة".
مليون   1.3 ُي���ق���ارب  م���ا  ه���ن���اك 
�لب�سر  �سعف  م��ن  يعانون  طفل 
�لنك�سارية  ب��ال��ع��ي��وب  �مل��رت��ب��ط 
ثاين  ويعدُّ  بنغالدي�س،  يف  للعني 
ب�سعف  ل���الإ����س���اب���ة  ���س��ب��ب  �أب������رز 
ع���دد مر�سى  يبلغ  ك��م��ا  �ل��ب�����س��ر. 
�ل�����س��ك��ري يف ب��ن��غ��الدي�����س �أك���رث 
�سخ�س،  م����الي����ني  ع�������س���رة  م����ن 
معر�سٌّ  بال�سكري  مري�س  وك��ل 
�ل�سبكية  ب���اع���ت���الل  ل���الإ����س���اب���ة 

•• دبي -و�م:

�أبرمت موؤ�س�سة نور دبي �تفاقية 
"ذ� فريد  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع  ���س��ر�ك��ة 
ب��ه��دف �حل���دِّ من  هولوز" �أم�����س 
�لتي  �ل�سائعة  �ل��ع��ي��ون  �أم���ر�����س 
حيث  �لب�سر،  ف��ق��د�ن  �إىل  ت���وؤدي 
���س��ي�����س��ت��ف��ي��د م����ن ه�����ذه �مل����ب����ادرة 
�لإن�سانية �آلف �لأطفال و�لبالغني 
وتن�س  ببنغالدي�س.  باري�سال  يف 
�ل�����س��ر�ك��ة �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة على 
�لطبية  �لرعاية  م�سروع  تد�سني 
و�ل�سحية �ل�ساملة للعيون، حيث 
يعانون  �لذين  �ملر�سى  ي�ستهدف 
�ملرتبط  �ل���ب�������س���ر  ����س���ع���ف  م�����ن 
�أو  �ل�����ُس��ّك��ري  �ل�سبكية  ب��اع��ت��الل 
يت�سّمن  �لن��ك�����س��اري��ة.  �ل��ع��ي��وب 
�مل�سروع توفري �خلدمات �لطيبة 
�لفحو�سات  �إج���ر�ء  �ملتخ�س�سة، 
�ملتنقلة �ملجانية وتكثيف حمالت 
�لعني  ����س���ح���ة  ح������ول  �ل���ت���وع���ي���ة 

و�حلفاظ عليها.

يف  للعيون  �لنك�سارية  و�لعيوب 
باري�سال ببنغالدي�س.

هذ�  من  ي�ستفيد  �أن  �ملتوقع  من 
�ألف  وع�����س��رون  خم�سة  �مل�����س��روع 
�سخ�ًس  �أل�����ف  وخ��م�����س��ون  ط��ف��ل 
ع��ل��ى �خلدمات  ل��ل��ح�����س��ول  ب��ال��ًغ 
�ل��ت��خ�����س�����س��ي��ة ل���ع���الج �أم����ر������س 
�مل�سروع  �أن  �ل�سائعة. كما  �لعيون 
يهدف �إىل رفع �لوعي و�لتثقيف 
ا  �سخ�سً ماليني  �أرب��ع��ة  يناهز  مل��ا 
يف ب��اري�����س��ال. و ه��ذ� �ل��ت��ع��اون هو 
�ل��ث��اين م��ن ن��وع��ه ب��ني ن���ور دبي 
هولوز".  ف��ري��د  "ذ�  وم��وؤ���س�����س��ة 
حيث لّبت نور دبي ند�ء "ذ� فريد 
ملُ�ساعدة   2018 ع���ام  هولوز" 
بنغالدي�س  يف  �لروهينغا  لجئي 

على ��ستعادة ب�سرهم.
�ملر�سى  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  وح��ف��اظ��ا 
و�ل������ط������اق������م �ل������ط������ب������ي، ق����ام����ت 
�مل���وؤ����س�������س���ت���ان ب���ات���خ���اذ ع�����دد من 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية 
�لجتماعي  ب��ال��ت��ب��اع��د  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

�ل�����س��ك��ري �ل�����ذي ق���د ي������وؤدي �إىل 
فقد�ن نعمة �لب�سر.

وق��ال��ت د. م��ن��ال ت���رمي: �سيرتك 
�أثًر�  �لطويل  �ملدى  على  �مل�سروع 
��ا و���س��ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على  �إي��ج��اب��يًّ
خلم�سة  و�لق���ت�������س���اد  �ل�����س��ح��ة 
ُن�سيد  ون���ح���ن  ���س��خ�����س.  م��ل��ي��ون 
و�سعيهما  �مل��وؤ���س�����س��ت��ني  ب��ج��ه��ود 
�ملُحتاجني  دع�����م  يف  �مل�������س���رتك 
�لعطاء و�لإح�سان  وتعزيز ثقافة 
�مل�سروع،  ت��رك��ي��ز  ين�سبُّ  ع��امل��ًي��ا. 
�سنو�ت،  خل���م�������س  مي���ت���د  �ل�������ذي 
�ل�سحي  �ل���ن���ظ���ام  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
�ل���وط���ن���ي يف ب���اري�������س���ال و�إت���اح���ة 
يعانون  �لذي  لالأطفال  �لفر�سة 
بحق  للتمتع  �لب�سر  �سعف  م��ن 
لهذ�   : وي�����س��ارت  وت��اب��ع  �لتعليم. 
"ذ� فريد  �ل�سبب عقدت موؤ�س�سة 
دبي،  ن����ور  م���ع  ����س���ر�ك���ًة  هولوز" 
حيث �ستحقق هذه �ل�سر�كة حاًل 
ُم�ستد�ًما طويل �ملدى لأجل �حلدِّ 
�ل�سكري  �ل�سبكية  �ع��ت��الل  م��ن 

ت��وف��ري �خلدمات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�ملتكاملة  �ل�������س���ام���ل���ة،  �ل���ط���ب���ي���ة 
و�مل�����س��ت��د�م��ة لأج���ل ت��ع��زي��ز نظام 
�ل����رع����اي����ة �ل�����س��ح��ي��ة ل���ل���ع���ني يف 
�إىل  �لرنامج  �سيهدف  باري�سال، 
تعزيز �مل�ساو�ة بني �جلن�سني من 
بقيادة  موؤ�س�ستني  �إن�����س��اء  خ��الل 
�ملجتمع  �لن�ساء يف  جمموعة من 
لرعاية  �أ�سا�سية  خدمات  لتوفري 
�ملحلي  �ملجتمع  لأف����ر�د  �ل��ع��ي��ون 
�لنك�سارية.  �لأخ���ط���اء  وخ��ا���س��ة 
دخاًل  توفري  خالله  م��ن  �سينتج 

للن�ساء �للو�تي يقودون �مل�سروع.
�لرئي�س  ت���رمي،  م��ن��ال  د.  وق��ال��ت 
�لإد�رة  �لتنفيذي وع�سو جمل�س 
موؤ�س�سة نور دبي: حري�سون على 
موؤ�س�سة  مع  �لتعاون  ��ستمر�رية 
�أج���ل  م���ن  هولوز"  ف���ري���د  "ذ� 
تعزيز �جلهود �لإن�سانية �خلا�سة 
�ملر�سى  ع���ن  �ل���ع���بء  ب��ت��خ��ف��ي��ف 
ب�سبب  م��ع��ان��ات��ه��م  م����ن  و�حل������د 
خطر فقد�ن �لب�سر، �لذي ميكن 

وع���دًد م��ن �ل��روت��وك��ولت للحد 
جميع  خ�������الل  �لزدح�������������ام  م�����ن 
م���ر�ح���ل �لأن�����س��ط��ة �ل��ط��ب��ي��ة من 
�لإدخ�������ال، �ل��ف��ح�����س، �ل���ع���الج �أو 

مو�عيد �ملر�جعة.
و�أكدت د. منال ترمي على �لتز�م 
كال �ملوؤ�س�ستني باملعايري �لدولية 
للتنمية �لتي حتقق �ل�ستد�مة يف 
خدمات رعاية �سحة �لعيون على 
�ل�ستمر�ر  م��ع  �ل��ط��وي��ل،  �مل����دى 
لالحتياجات  �ل����س���ت���ج���اب���ة  يف 
على  وتعليًقا  �ل��ط��ارئ��ة.  �لطبية 
و�لرعاية  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  �أزم����ة 
قال  �لعيون  لأم��ر����س  �ل�سحية 
�لدرو�س  �أه����م  م���ن  �إن  ي�����س��ارت: 
هو  كورونا  جائحة  من  �مل�ستفادة 
�ل�ستثمار يف  زي���ادة  �إىل  �حل��اج��ة 
و�لأنظمة  �لدويل  �ل�سحة  قطاع 
�ل�ستثمار  �إن  �لوطنية.  �ل�سحية 
�لطبية  �ل����رع����اي����ة  �أن����ظ����م����ة  يف 
�سي�ساهم يف �سمان �لإد�رة �لأمثل 

لهذه �جلو�ئح يف �مل�ستقبل.

�لوز�ري للتنمية برئا�صة من�صور بن ز�يد يناق�س عدد� من �ملبادر�ت و�ل�صيا�صات لتطوير منظومة �لعمل �حلكومي

•• �أبوظبي-و�م:

�أكد �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�سوؤون �لرئا�سة، �أن منظومة �لعمل �حلكومي �ملتطورة �سكلت �لأ�سا�س �لذي 
�نطلقت منه خمتلف م�سار�ت �لنه�سة �لتنموية �لتي تعي�سها �لدولة، و�أن 
�لأ�سا�سية  �ملمكنات  من  و�ح��د�ً  ي�سّكل  �ملنظومة  هذه  تطوير  يف  �ل�ستمر�ر 
�لحتادية  �حلكومة  ت�سعى  و�ل��ت��ي  �ملقبلة  ع��ام��اً  �خلم�سني  م�سرية  خ��الل 
طموحات  تلبي  �لتي  و�لنجاحات  �ملنجز�ت  من  �ملزيد  حتقيق  �إىل  خاللها 

�لقيادة �لإمار�تية و�ل�سعب و�لإمار�تي.
جاء ذلك خالل تروؤ�س �سموه �أم�س �جتماع �ملجل�س �لوز�ري للتنمية �لذي 
عقد يف جممع ق�سر �لوطن يف �لعا�سمة �أبوظبي، وجرى خالله مناق�سة 
�لعمل �حلكومي  �إىل دعم منظومة  �لهادفة  و�ملو��سيع  �ملبادر�ت  عدد�ً من 

و�ل�ستمر�ر يف تطويرها مبا يلبي متطلبات �ملرحلة �مل�ستقبلية.
�لدولة،  يف  �ملناف�سة  تنظيم  مناق�سة  �ملجل�س  �ج��ت��م��اع  �أج��ن��دة  وت�سمنت 
�لعادلة و�لت�سدي  �ملناف�سة  �لكفيلة بحمايتها، و�إر�ساء مبادئ  و�لإج��ر�ء�ت 

للممار�سات �لتي توؤثر �سلباً عليها.

�إع��د�د قانون �حت��ادي مقدم من  وناق�س �ملجل�س �ل��وز�ري للتنمية م�سروع 
�لطاقة  �إن��ت��اج  وح��د�ت  رب��ط  تنظيم  ب�ساأن  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة 
ربط  عملية  تنظيم  بهدف  وذل��ك  �لكهربائية،  بال�سبكة  �مل��وزع��ة  �ملتجددة 
م�سوؤوليات  وحتديد  �خلدمة،  م��زودي  ب�سبكات  �ملتجددة  �لطاقة  وح��د�ت 
�لعامة  و�ل�سروط  �ملتجددة،  �لطاقة  منتجي  و�لتز�مات  �خلدمة  م��زودي 
و�حلد  �ملنتجة  �لكهربائية  �لطاقة  وت�سدير  و��ستهالك  �لربط  لتفاقية 

�ل�سنوي للربط.
ويهدف م�سروع �لقانون �ملقرتح �إىل تعزيز تنويع م�سادر �لطاقة �ملتجددة 
د�خ����ل �ل���دول���ة ب��ه��دف �ل���س��ت��غ��الل �لأم���ث���ل ل��ل��م��و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ومتكني 
ما  �ملتجددة  �لطاقة  �لكهربائية من م�سادر  �لطاقة  �إنتاج  �لأ�سخا�س من 
ي�سهم يف حماية �لبيئة وتقلي�س ب�سمة �لنبعاثات �لكربونية، عالوة على 

تقليل �لطلب على �لكهرباء يف �أوقات �لذروة من �سبكات �لتوزيع.
ويغطي �لقانون حماور عدة مبا ي�سمل حتديد �خت�سا�سات �لوز�رة ومزود 
�خلدمة، و�إن�ساء قاعدة بيانات لوحد�ت �لإنتاج �ملوزعة و�ملنتجني، و�لتن�سيق 
مع �ل�سلطات �ملخت�سة ومزودي �خلدمة لتطبيق �لقانون على �أف�سل وجه، 
�لنتاج  وح��د�ت  من  �لكهربائية  �لطاقة  لإنتاج  �لعامة  �ل�سيا�سة  و�عتماد 

�لتوزيع  ب�سبكة  بربطها  �مل�سموح  �لإن��ت��اج  وح��د�ت  حجم  وحتديد  �مل��وزع��ة، 
وم�سادر �لطاقة �ملتجددة �ملرخ�س با�ستخد�مها لإنتاج �لطاقة �ملوزعة.

و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة  مقرتح  للتنمية  �ل���وز�ري  �ملجل�س  وناق�س 
�إر�ساء  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لبحث  حوكمة  �سيا�سة  ب�����س��اأن  �ملتقدمة 
لبناء  وج��ه��وده��ا  توجهاتها  ت��وح��د  و�ل��ت��ط��وي��ر،  للبحث  وطنية  منظومة 
�ق��ت�����س��اد مبني ع��ل��ى �مل��ع��رف��ة، ع��ر ر���س��م خ��ط��ة ط��ري��ق م��وح��دة وو��سحة 
ملنظومة �لبحث و�لتطوير، �إ�سافًة �إىل �لعمل على جذب �خلر�ت و�ملو�هب 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  ع��امل��ي  كمركز  �ل��دول��ة  مكانة  وتعزيز  �ملتخ�س�سة، 

و�لبحث و�لتطوير.
لتوحيد  �لوطني  �مل�ستوى  على  �آلية  �إن�ساء  �إىل  �ملقرتحة  �ل�سيا�سة  وت�سعى 
ب��ي��ان��ات �أن�����س��ط��ة �ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر، وم��ر�ق��ب��ة �أد�ئ���ه���ا وحت��دي��د تاأثريها 
�ملتعلقة  �لدقيقة  �لبيانات  توفري  ع��ر  وذل��ك  و�لج��ت��م��اع��ي،  �لقت�سادي 
�آلية  ��ستق�سائها وحتليلها، من خالل  وت�سهيل عملية  و�لتطوير  بالبحث 
مركزية حت�سر هذه �لبيانات، وبناء �لقدر�ت يف جمال مر�قبة �أد�ء �أن�سطة 

�لبحث و�لتطوير و��ستخر�ج تاأثريها �لقت�سادي و�لجتماعي.
�لبحث  ح��وك��م��ة  �خت�سا�سات  تفوي�س  ع��ل��ى  �مل��ق��رتح��ة  �ل�سيا�سة  وت��ق��وم 

و�لتطوير جلهة مركزية وذلك لتمكني �لبحث و�لتطوير كقطاع م�ستقل 
وتو�سيح م�سوؤولية جميع �أ�سحاب �مل�سلحة وطرق م�ساهمتهم.

�لفنية  و�لت�سريعات  �لقيا�سية  �ملو��سفات  �إع���د�د  �آل��ي��ات  �ملجل�س  وناق�س 
و�لأن��ظ��م��ة �لإل���ز�م���ي���ة، وت��وج��ي��ه �ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي ب�����س��اأن ت��ط��وي��ر �ملنظومة 

�لت�سريعية للمو��سفات �لقيا�سية و�لأنظمة �لإلز�مية.
كما متت مناق�سة مو�ءمة وتكامل �سيا�سات و��سرت�تيجيات �لبنية �لتحتية 
�ل�سرت�تيجيات  �ملتطلبات  م��ع  ب��امل��و�ءم��ة  وتنظيمها  ب��ال��دول��ة  و�لإ���س��ك��ان 
�آليات  �إعد�د  �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية و�عتمادها، و�لعمل من خالل 
يف  حت��دي��ات  �أي  ملو�جهة  فعالة  تنفيذية  عمل  وخطط  و��سحة  تن�سيقية 

جمال �لبنية �لتحتية و�لإ�سكان.
قطاع  تنمية  عمل  فريق  خم��رج��ات  مناق�سة  �لج��ت��م��اع  �أج��ن��دة  وت�سمنت 
تبني  حتفيز  وممكنات  �أ�س�س  و�سع  ح��ول  تتمحور  �لتي  �حلديثة  �ل��زر�ع��ة 
تنمية  يف  ت�ساهم  م�ستقبلية  روؤي��ة  �سمن  �حلديثة  �لزر�عية  �لتكنولوجيا 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لبيئة  م��ع  �ملتو�ئمة  �حلديثة  �ل��زر�ع��ة  قطاع 
�ملتحدة، عالوة على تعزيز �لكتفاء �لذ�تي وزيادة �لإنتاج �ملحلي با�ستخد�م 

�ملو�رد �لطبيعية �ملتجددة.
�أحكام  بع�س  بتعديل  �حت���ادي  ق��ان��ون  �إع���د�د  م�سروع  �ملجل�س  ناق�س  كما 
قانون مز�ولة مهنة �لطب �لبيطري، مبا يدعم منظومة �لأمن �حليوي 
و�ل�سالمة �لبيئية يف �لدولة، ف�ساًل عن تعزيز ريادة �لأعمال و�ل�ستثمار�ت 

�لقت�سادية يف جمال �لطب �لبيطري و�ملجالت �ملرتبطة به.
فيما  للمتعاملني  �ملقدمة  �خلدمات  تطوير  �إىل  �ملقرتح  �لتعديل  ويهدف 
و�ملهن  �لبيطريني  �لأطباء  وترخي�س  �لبيطرية  �ملن�ساآت  ترخي�س  يخ�س 
�خلدمات  م�ستوى  حت�سني  يف  و�ل���س��ت��م��ر�ر  �مل�ساعدة،  �لبيطرية  �لطبية 
�لبيطرية �ملقدمة من �لقطاع �خلا�س للمز�رعني ومربي �لرثوة �حليو�نية 
كمركز ل�ستري�د  وعاملياً  �إقليمياً  �لدولة  تعزيز مكانة  ي�سهم يف  وذلك مبا 
و�إعادة �لت�سدير للم�ستح�سر�ت �لبيطرية و�ملعد�ت و�أدو�ت رعاية �حليو�ن 

و�ملو�د �لت�سخي�سية �لتي يتم تد�ولها من قبل �ملن�ساآت �لبيطرية.

 يف �سياق اأجندة االجتماع ومناق�سات املجل�س: 
ب�صاأن تنظيم ربط وحد�ت �إنتاج �لطاقة �ملتجددة �ملوزعة بال�صبكة �لكهربائية �حتادي  قانون  • م�صروع 

من خالل �صيا�صة حوكمة �لبحث و�لتطوير و�لتطوير  و�لبحث  و�لتكنولوجيا  للعلوم  عاملي  كمركز  �لدولة  مكانة  •  تعزيز 
يف �لدولة من خالل خمرجات فريق عمل تنمية قطاع �لزر�عة �حلديثة �حلديثة  �لزر�عة  قطاع  •  تناف�صية 

�صرطة �أبوظبي تنفذ مبادر�ت 
لالأ�صر �ملحتاجة و�لعمال �حتفاء 

باليوم �لعاملي للعمل �خلريي
•• �أبوظبي-و�م:

نفذت �سرطة �بوظبي مبادر�ت �إن�سانية بالتعاون مع هيئة �لهالل �لأحمر 
�لذي  للعمل �خلريي  �لعاملي  باليوم  �لدولة  �حتفالت  �لمار�تي مبنا�سبة 
�لت�سامن  ل��روح  تعزيز�ً  ع��ام  ك��ل  م��ن  �سبتمر   5 يف  �ملتحدة  �لأمم  �أق��ّرت��ه 

�لعاملي و�لإ�سهام يف �إيجاد جمتمعات �أكرث �سموًل ومرونة.
وت�سمنت �ملبادر�ت توزيع م�ستلزمات مدر�سية و�سحية على �لأ�سر �ملحتاجة 
�ملتعففة يف �لعني بح�سور �مل�ست�سار �أحمد عبيد �لظاهري مدير مركز هيئة 
نائب  �ملنظري  حمد�ن  حممد  و�لعقيد  بالعني  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل 

مدير �ملديرية لل�سوؤون �لإد�رية و�لعمليات.
و�أو�سح نائب مدير �ملديرية �أن هذه �ملبادرة �لإن�سانية تاأتي يف �إطار حر�س 
�سرطة �أبوظبي �مل�ستمر على �لتو��سل مع �ملجتمع يف �سبيل م�ساعدة �أبنائها 
وقرطا�سية  حقائب  من  �ملدر�سية  �حتياجاتهم  كافة  توفري  على  �لطلبة 
و�أقالم و�مل�ستلزمات �ل�سحية �لوقائية، مبا ي�سهم يف �إن�ساء جيل متعلم و�ٍع 
يخدم وطنه وجمتمعه، ور�سم �لب�سمة على وجوه �لطلبة و�إدخال �لفرحة 

�إىل قلوبهم وتخفيف �ملعاناة عن كاهل �أ�سرهم.
و�أ�ساد مدير مركز هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي بالعني مببادرة �سرطة 
�أبوظبي ممثلة يف مديرية �سرطة منطقة �لعني ودورها �لإن�ساين يف �إدخال 
�لفرحة و�ل�سرور �إىل قلوب �أطفالهم للتوجه �إىل مد�ر�سهم وهم يحملون 
معهم �حتياجاتهم �أ�سوة بزمالئهم، و�حلفاظ على �سحة و�سالمة �لطلبة 
ووقايتهم من "كوفيد19" بتوفري �مل�ستلزمات �لطبية من كمامات �لوجه 
�لطلبة من  �إر�سادية ت�سرح كيفية وقاية  �إىل كتيبات  بالإ�سافة  و�ملعقمات، 

�لتعر�س لعدوى �لفريو�س.
كما نفذت مديرية �ملرور و�لدوريات بقطاع �لعمليات �ملركزية مبادرة �إقامة 
ماأدبة غد�ء لنحو 40 عاماًل �قتد�ء بالقيم �لدينية و�ملجتمعية يف �لهتمام 
�آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �لدولة  موؤ�س�س  ومب�سرية  بالعمال 
و�حدة  ك��اأ���س��رة  �لب�سرية  �إىل  ينظر  ك��ان  ثر�ه" و�ل���ذي  �هلل  "طيب  نهيان 
بنعمه وخري�ته، وحّمل  لكي حتظى  �لأر���س  �لعاملني على هذه  رب  خلقها 
�لإن�سان فيها، كخليفة له، �أمانة �إعمارها، ون�سر �ل�سالم و�لأمن و�لرفاهية 
فيها، و�لعمل على تقوية �ل�سد�قة بني جميع �سعوبها عن طريق �لتعاون 

و�لتعامل و�لتاآزر بينها.
�لعمل  جم��ال  يف  وريادتها  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  بنهج  و�أ���س��ادت 
�أهمية  �خل��ريي  �لعمل  �لر�سيدة  �لقيادة  ت��ويل  حيث  و�لإن�ساين،  �خل��ريي 

كرى باعتباره قيمة �إن�سانية قائمة على �لعطاء.
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العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/زون تو زون للتجارة �لعامه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:3681029 
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 0*0 �ىل 1*1

تعديل �إ�سم جتاري من/ زون تو زون للتجارة �لعامه
ZONE TO ZONE GENERAL TRADING

�إىل/ زون تو زون للنقليات �لعامة
  ZONE TO ZONE GENERAL TRANSPORT

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة نقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �خلفيفة  4923010
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة نقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �لثقيلة  4923009

 تعديل ن�ساط / حذف ��ستري�د  4610008
 تعديل ن�ساط / حذف ت�سدير  4610009

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات حقول ومن�ساأت �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية  0910018

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

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لختيار �لول لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�سة رقم:1196494 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �فتخار �حمد عزيز �حمد من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �فتخار �حمد عزيز �حمد من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�للطيف على �بر�هيم جا�سم �ملن�سورى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �لختيار �لول لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت ذ.م.م
FIRST CHOICE AUTOMOTIVE PARTS CARS L.L.C

�إىل / �لختيار �لول لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
FIRST CHOICE AUTOMOTIVE PARTS CARS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا 

بخيته �ملنهايل
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2962053 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�و �م �م 

قولد للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3756659 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/هدى  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سام�سي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2017480 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
ذ�  �ل�س�����ادة/تو  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بوينت خلدمات �لدعايةو �لعالن
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2879563 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ملتميز 

لالكالت �ل�سعبية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2746183 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
للعنايه  كلني  �ل�س�����ادة/ديب  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بال�سيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3787046 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة عبد�هلل �حمد �سعيد حرمو�س �لرميثي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف من�سور �حمد �سعيد حرمو�س �لرميثي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لظبي لل�سحن

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1190724 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة ظبيه �سالح حممد %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف �حمد حممد ميزر �لرميثي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�لإمار�ت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�سناعات �لغذ�ئية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1199776 

تعديل ر�أ�س �ملال/من 50000000 �ىل 5000000
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
CN بال�سم �لتجاري:�سركة �ملدفع  رقم:1000553 
لتمثيل �ل�سركات ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة 

�لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

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

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7176(

رقم �ملحرر 2021/1/115270
�ملنذر : �لوكوبانال ميديل �ي�ست �س.ذ.م.م.

 - �ل�سيكات  و�ملوقع على  �ل�سركة  ر��سيل لوي�س وون�س ب�سفته مدير   -2 ���س.ذ.م.م  �لتميمي فري�ست كوربوري�سن   -1: �إليهم  �ملنذر 
��سرت�يل �جلن�سية 3- �ربيت جوليجا �سوفيندر �سينغ  ب�سفته �ملدير �ملايل و�ملوقع على �ل�سيكات، - هندي �جلن�سية

�ملو�سوع : �إنذ�ر بالتكليف بالوفاء.
�أول: �ملنذرة هي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تبا�سر ن�ساطها يف جمال �سناعة مو�د �طفاء �حلريق ، طالء �ملنتجات �ملعدنية، �سناعة 
�إمارة دبي مقر� ملز�ولة ن�ساطها �لتجاري بالرخ�سة �لتجارية رقم )671172( �سادرة عن  ، وتتخذ من  �لعازلة  �للو�ح �ملعدنية 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي. ثانيا : �ملنذر �إليها �لأوىل هي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تبا�سر ن�ساطها يف جمال �سغل �لبو�ب 
و�لنو�فد �ملعدنية وتركيبها وتركيب �لتجهيز�ت و�لجز�ء �ملعدنية و �عمال �لبال�سرت و�لتك�سية، وتتخذ من �إمارة دبي مقر� ملز�ولة 
�ليهما  �ملنذر  �أ�سدر�  �لتنمية �لقت�سانية بدبي. ثالثا:  د�ئرة  �لتجارية رقم )758982( �سادرة عن  بالرخ�سة  �لتجاري  ن�ساطها 

�لثاين و�لثالث من ح�ساب �ملنذر �ليها �لأوىل �ل�سيكات �لتالية ل�سالح �ملنذرة و�مل�سحوبة على بنك �ل�ستثمار.
قيمة ال�سيك بالدرهم   تاريخ ال�سيك  رقم ال�سيك  

2019/12/25    6،388،00  000369
2019/11/25    11،500،00  000368
2019/10/25    11،500،00  000367
2019/09/25     11،500،00  000366
2019/08/25     11،500،00  000365

52,388,00 درهم )اثنان وخم�سون الفا وثالثمائة وثمانية وثمانون درهما(  املجموع  
و  �لر�سيد  كفاية  عدم  ب�سبب  بقيمتها  �لوفاء  ودون  ��ستحقاقها  ميعاد  يف  عر�سها  لدى  �سرف  دون  �ل�سيكات  جميع  �رت��دت   : ر�بعا 
�غالق �حل�ساب. عليه ، فان �ملنذرة توجه هذ� �لإنذ�ر لتكليف �ملنذر �ليهم بالوفاء باملبلغ �ملرت�سد بذمتهم عن �ل�سيكات �سالفة �لذكر 
باجمايل مبلغ وقدره 52،388،00 درهم )�ثنان وخم�سون �لفا وثالثمائة وثمانية وثمانون درهما( خالل خم�سة �أيام من تاريخ 

ت�سلمهم لهذ� �لإنذ�ر حتت طائلة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
In reference to our Appointment for Accounting Expert
in Case No. 321/2020 Commercial Full Jurisdiction
Dubai

Subject: Expert Meeting Notice
in Case No. 321/2020 Commercial Full Jurisdiction Dubai

Plaintiff: Golden Lotus General Trading Co. LLC, represented by Khalid Farouk 
Ahmed Salah Al Gharably. Defendant: Noha Ali Ismaeel Ali Haqy, legally 
represented by Islam Mohamed Ibrahim Al Kasrawy.
Defendant: Moustafa Ahmed Moustafa Salah, Legally represented by Karim 
Moustafa Mohamed Salah.
Defendant: Noha Nabil El Sayed Al Sharkawy, legally Represented by Mohamed 
Samir Bondok
Defendant: Rasha Ibrahim Mohamed Ibrahim, legally represented by Sameh 
Shawkat Al Abasiri Hussein
Defendant: Abdurrahman Taha El Sayed Eissa Nafady
Defendant: Marwa Mahmoud Mohamed Abdullah,
legally represented by Nader Mohamed Abdel Moneem
Defendant: Amr Abdellatif Mohamed Mohamed El Barkoky
Whereas the expert initiated its missions assigned by the honorable court under 
the judgment rendered by Dubai Courts, the first expert meeting was held and the 
Defendants did not attend principally (Rasha Ibrahim Mohamed Ibrahim- Marwa 
Mahmoud Mohamed Abdullah), the expert decided to hold a second expert meeting 
in case the Defendants attended and communicated with the expert to schedule the 
second meeting date, in case the Defendants did not communicate with the expert, 
the later shall initiate its mission assigned by Dubai Courts.
Expert Name: Zafer Mohamed Kanan Al Hira
Registration No.: 112 Dubai Courts
Phone No: 0506688365/043713395
Expert Office Address: Al Barsha 1, Al Barsha Business Centre, Second Floor, 
Office 203, Makani Number 1792278727
Accounting Expert
Zafer Mohamed Kanan

Expert Meeting Notice

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
Notarial Notice by Publication

No. 7176/2021
Issue No: 115270/1/2021
The Notifier: ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC
Notified Parties:
1- AL TAMIMI FIRST CORPORATION LLC.
2- RACHEL LOUISE WUNSCH, as the Company manager and the authorized signatory of the cheques, 
Australian National.
3- ARPIT JUNEJA SUVINDER SINGH, as the financial manager and the authorized signatory of the 
cheques, Indian National.
Subject: Payment Request Notice
First: The Notifier is a Limited Liability Company operating in the field of manufacturc of fire extinguishers, 
coating of metal products and the manufacture of insulation metal panels, based in the Emirate of Dubai 
with commercial license No. (671172) issued by the Department of Economic Development in Dubai.
Second: The First Notified Party is a Limited Liability Company operating in the field of make and 
installation of metal doors and windows, installation of fittings and metal parts, plaster and cladding works, 
and based in the Emirate of Dubai on Commercial License No. (758982) issued by the Department of 
Economic Development in Dubai.
Third: The Second and Third Notified parties issued the following Cheques from the account of First 
Notified party in favor of the Notifier and drawn from Investment Bank:
Cheque No Cheque Amount AED  Cheque Date       
000369 6,388.00  25/12/2019
000368 11,500.00  25/11/2019
000367 11,500.00  25/10/2019
000366 11,500.00  25/09/2019
000365 11,500.00  25/08/2019
Total  AED 52,388.00 (Fifty-Two Thousand Three Hundred Eighty-Eight Dirhams)
Fourth: All cheques were bounced without payment upon submission on due date because of insufficient 
funds and closed account.
Therefore, The Notifier serves this Notice to charge the Notified parties with the payment of the above 
mentioned cheques with a total of AED 52,388.00 (Fifty-Two Thousand, Three Hundred Eighty-Eight 
Dirhams) within five days from the date of receipt of this notice, subject to a legal action to claim the debt, 
its interests, judicial fees and expenses.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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�أد�ن��ت �لوليات �ملتحدة بقوة حد �عتقال رو�سيا فى مطلع �لأ�سبوع 
نائب زعيم �لهيئة �لنيابية �لرئي�سية لتتار �لقرم وما ل يقل عن 45 

ع�سو� �آخر من تلك �ملجموعة �لعرقية.
�لرو�سي  �لح��ت��الل  �سلطات  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ة  للخارجية  ب��ي��ان  وق���ال 
تتار  جمل�س  رئي�س  نائب  جيليالوف  ن��ارمي��ان  �ل�سبت  ي��وم  �عتقلت 
�لقرم يف �سبه جزيرة �لقرم. و�أ�سافت �أن ما ل يقل عن 45 �آخرين 

من تتار �لقرم �عتقلو� �أي�سا.
�لإف��ر�ج عنهم  �إىل  �لرو�سي  �لحتالل  �سلطات  “ندعو  �لبيان  وق��ال 
وو�سف ذلك باأنه “�لأحدث يف �سل�سلة طويلة من �ملد�همات  فور�”. 
�سد  �ل�سيا�سية  �ل��دو�ف��ع  ذ�ت  �لعقابية  و�لإج�����ر�ء�ت  و�لع��ت��ق��الت 
�ملجل�س وقيادته«.ونقلت وكالة �نرتفاك�س �لرو�سية لالأنباء يف وقت 
�سابق عن “م�سدر مطلع” مل تذكر ��سمه قوله �إن جيليالوف و�أربعة 
�آخرين من �سكان �لقرم �عتقلو� ل�سلتهم باإتالف خط �أنابيب غاز يف 

قرية على �لطريق �ل�سريع من �سيمفريوبول باجتاه يالتا.

�أم�س  لل�سحفيني  �لأمل��ان��ي��ة  �خلارجية  وز�رة  با�سم  متحدثة  قالت 
على  جديد  �إل��ك��رتوين  هجوم  ع��ن  �مل�سوؤولة  ه��ي  رو�سيا  �إن  �لث��ن��ني 

�لرملان �لأملاين.
بها  يعتد  معلومات  لديها  �لأمل��ان��ي��ة  “�حلكومة  �ملتحدثة  و�أ���س��اف��ت 
باأن �أن�سطة �لكتابة �ملد�سو�سة على �ملوقع من�سوبة لعاملني بالقطاع 
�لع�سكرية  �ملخابر�ت  �أو جلهاز  �لرو�سية  تابعني للدولة  �لإلكرتوين 

�لرو�سي«.
وتابعت �أن هذ� �ل�سلوك غري مقبول وي�سكل تهديد� لأملانيا. وقالت 
“�حلكومة �لحتادية تدعو رو�سيا �أن ت�سع حد� على �لفور ملثل هذه 

�لأن�سطة، وتوؤكد على ذلك ب�سدة«.

و�دي  على  كامل  ب�سكل  �سيطرت  �أنها  �لثنني  �أم�س  طالبان  �أعلنت 
بان�سري، �آخر معقل للمقاومة �سد �حلركة، فيما يتوقع و�سول وزير 
�خلارجية �لأمريكي �إىل �لدوحة للبحث يف �لو�سع يف �أفغان�ستان مع 
و�لذي  �لوعر  بان�سري  و�دي  بالهجوم.ويقع  “ب�سدة”  �إي��ر�ن  تنديد 
80 كيلومرت� من كابول. وكان  �إليه، على م�سافة  ي�سعب �لو�سول 
�آخر معقل للمعار�سة �مل�سلحة �سد طالبان �لتي �سيطرت على �حلكم 
يف 15 �آب-�أغ�سط�س. وبعد �أ�سبوعني، غادرت �آخر �لقو�ت �لأجنبية 
“مع  بيان  يف  جماهد  �هلل  ذبيح  �حلركة  با�سم  �لناطق  �لبالد.وقال 
هذ� �لنت�سار، خرج بلدنا ب�سكل كامل من م�ستنقع �حلرب. �سيعي�س 
�لثنني  �أم�س  �إي��ر�ن  و�زده��ار«.و�أد�ن��ت  و�سالمة  �لآن بحرية  �لنا�س 
“ب�سدة” �لهجوم �لذي �سنته طالبان على و�دي بان�سري يف �أفغان�ستان 
بعدما �أعلنت �حلركة “�ل�سيطرة �لكاملة” على �لبالد.وقال �لناطق 
موؤمتر  خ��الل  ز�ده  خطيب  �سعيد  �لإير�نية  �خلارجية  وز�رة  با�سم 
نحن  مقلقة  بان�سري  من  ن�سمعها  �لتي  “�لأنباء  طهر�ن  يف  �سحايف 

ندين هجوم ليلة �أم�س على هذه �ملنطقة ب�سدة”.

عو��شم

وا�سنطن

كابول

برلني

�تهام قوة �أمنية فل�صطينية 
بالت�صبب يف وفاة بنات

•• ر�م �هلل -�أ ف ب

�أعلن �ملتحدث �لر�سمي با�سم �لأجهزة �لأمنية �لفل�سطينية طالل دويكات 
�أن تهمة “�ل�سرب �ملف�سي �إىل �ملوت” وجهت �إىل جميع �سباط وعنا�سر 
بنات  ن��ز�ر  �لفل�سطيني  �لنا�سط  �عتقال  يف  �ساركو�  �لذين  �لأمنية  �لقوة 

و�لت�سبب يف وفاته.
�عتقاله  �ساعة من  �ملا�سي بعد حو�يل  24 حزير�ن/يونيو  بنات يف  وتويف 
على يد قوة �أمنية �أثناء تو�جده يف منزل �أحد �أقاربه قرب مدينة �خلليل 

يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة.
�لفل�سطيني وخا�سة يف  �ل�سارع  وفاته موجة من �لحتجاجات يف  و�أث��ارت 
�ل�سلطة  عائلته  �تهمت  بعدما  خا�سة  بالعد�لة،  للمطالبة  �هلل  ر�م  مدينة 
�لفل�سطينية ب�”�غتيال” �بنهم. و�سكلت �ل�سلطة �لفل�سطينية جلنة حتقيق 
باأن  �لتحقيق  �نتهاء  �أعلن عقب  �ل��ذي  �لعدل  وزي��ر  برئا�سة  بنات  وف��اة  يف 
وقال دويكات يف ت�سريحات بثتها وكالة  “غري طبيعي”.  �سبب وفاة بنات 
“تقرر توجيه �لتهام جلميع �سباط  �لأنباء �لفل�سطينية �لر�سمية )وفا( 
وعنا�سر �لقوة �لتي �ساركت بتنفيذ مهمة �إلقاء �لقب�س على �ملو�طن نز�ر 

بنات وعددهم 14«.
“�ل�سرب  تهمة  توجيه  مت  فقد  �لأمنية  �لأجهزة  با�سم  �ملتحدث  وبح�سب 
�ملف�سي �إىل �ملوت بال�سرت�ك و�إ�ساءة ��ستخد�م �ل�سلطة وخمالفة �لتعليمات 
�لع�سكرية” �إىل قائد �ملهمة و�ل�سباط و�لعنا�سر �لآخرين، وذلك ��ستناد� 

�إىل قانون �لعقوبات �لع�سكري للعام 1979.
و�أ�سار دويكات �إىل �إحالة �مللف �إىل �ملحكمة �لع�سكرية �ملخت�سة بهدف �إجر�ء 

�ملحاكمة “وفق �لأ�سول �لقانونية خالل 48 �ساعة«.
بح�سب  “من منت�سبي جهاز �لأمن �لوقائي يف �خلليل”  وجميع �ملتهمني 

دويكات.
وُعرف نز�ر بنات مبقاطع فيديو ن�سرها على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
و�تهمها  عبا�س،  حممود  ير�أ�سها  �لتي  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  فيها  �نتقد 

بالف�ساد.
وكانت جهات دولية طالبت ب�”حما�سبة” �مل�ساركني يف �لعتقال و�لت�سبب 
�إىل �لق�ساء  �أكدت يف وقت �سابق توجهها  يف �لوفاة.وكانت عائلة بنات قد 

�لريطاين وطلبت من �لأمم �ملتحدة �لتحقيق يف وفاته.
و�أكد مكتب �ملحاماة “�ستوك و�يت” �لذي �أوكلته عائلة بنات �إجر�ء�ت فتح 
�لخت�سا�س  �أ�سا�س  على  لندن  �سرطة  �إىل  �سكوى  “قدم  �أنه  دويل  حتقيق 
نز�ر  “�سد  �رتكبت  جر�ئم”  ع��دة  “يف  حتقيق  لفتح  �لعاملي”  �لق�سائي 
�ل�سلطة  �عتقلته  عندما  منزله  يف  معه  كانو�  �لذين  �أ�سرته  و�أف���ر�د  بنات 

�لفل�سطينية ب�سكل غري قانوين«.

»ل ين�صاع لالأو�مر«.. جملة ت�صكب �لزيت على نار �ل�صر�عات بليبيا

•• طهر�ن-وكاالت

�أمن �لطاقة  قال �ملحلل �لي��ر�ين يف �سوؤون 
�سادر�ت  ت�ستخدم  �إي���ر�ن  �إن  �سكري،  �أم��ي��د 
�ل�سيا�سة  يف  ���س��ي��ا���س��ي��اً  ����س���الح���اً  �ل���ط���اق���ة 
�خل��ارج��ي��ة، مل�����س��اع��دة �حل��ل��ف��اء ع��ل��ى تعزيز 

�أمنهم، ولبنان مثال على ذلك.

“�ير�ن  مل�����وق�����ع  حت����ل����ي����ل  يف  ������س�����ك�����ري،   
للوقود  �إي��ر�ن  لت�سدير  �أن  �نرتنا�سونال”، 
�إذ  ودعائية،  جيو�سيا�سية  فو�ئد  لبنان  �إىل 
على  �للبنانية  �لدولة  �عتماد  من  يزيد  �أنه 
حللفائها  نف�سه  �لوقت  يف  وي�سمح  طهر�ن، 
�للبنانية  �لقاعدة  �أو�ساط  يف  نفوذه  بتعزيز 

�لد�عمة له.

ومب���ا �أن �حل��ك��وم��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، �ل��ت��ي متلك 
مفل�سة  �لوقود،  وتوزيع  ��ستري�د  �سالحية 
�لوقود  يكفي من  ما  �سر�ء  تتمكن من  ومل 
�إر�سال  �إىل  �إي��ر�ن  �سعت  �ملا�سية،  �لأ�سهر  يف 
على  �حلفاظ  يف  �هلل  ح��زب  مل�ساعدة  �لوقود 

نفوذه، وتعزيز �سورته.
و�سول  ع��ن  “�ملزعوم”  �لإع�����الن  وت���ز�م���ن 

مع  �ل�����س��وري��ة،  �ل�����س��و�ط��ئ  �إىل  ب��اخ��رة  �أول 
 1 يف  لبنان  �إىل  �أمريكيني  م�سّرعني  زي��ارة 
�سبتمر-�أيلول، و�أعرب �ل�سناتور �لأمريكي 
ري��ت�����س��ارد ب��ل��وم��ن��ث��ال يف �ل����زي����ارة ع���ن قلق 
�ل�سيئ  �لإي�����ر�ين  �ل��ت��اأث��ري  “من  �مل�����س��ّرع��ني 

خا�سة يف توفري �لوقود«.

اأزمة الطاقة واالقرتاح االأمريكي
ل��رب��ط �سبكات  �لأم��ري��ك��ي��ة  �أن �خل��ط��ة  ك��م��ا 
وم�سر،  ب��الأردن،  �للبنانية  و�لغاز  �لكهرباء 
�إىل مو�فقة  �أخ�����ري�ً، حت��ت��اج  ُط��رح��ت  �ل��ت��ي 
�����س����وري����ة.و�أك����دت �حل���ك���وم���ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �أن 
لبنان  م�ساعدة  ق��ررت  �لأمريكية  نظريتها 
�سوريا  عر  �لأردن  من  �أنابيب  خط  مد  يف 
ليتمكن من ��ستري�د �لغاز من م�سر. وميتّد 
�لأردن،  �إىل  م��ن م�سر  �ل��ع��رب��ي  �ل��غ��از  خ��ط 
ومنه �إىل �سوريا ومن حم�س �إىل دير عمار، 

يف �سمال لبنان.
�أخذهما  يجب  م�ساألتان  هناك  ذل��ك،  وم��ع 
�لأر��سي  �لأن��اب��ي��ب على  خ��ط  �لع��ت��ب��ار،  يف 
نتيجة �حلرب،  لأ���س��ر�ر  ت��ع��ّر���س  �ل�����س��وري��ة 
���س��ري��ع لتلبية  ب�����س��ك��ل  �لأع����ط����ال  و�إ�����س����الح 
ل  �ل��وق��ود،  من  �لأ�سا�سية  لبنان  �حتياجات 
ب�سكل  �لطاقة  قطاع  يف  م�ساكله  ح��ل  يعني 
�سعيفة  ح��ك��وم��ة  �أن  ع���ن  ن��اه��ي��ك  ك���ام���ل. 
ومنق�سمة تتاأثر ب�سهولة باجلهات �لأجنبية، 
��سرت�تيجية  تنفيذ  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ك��ون  ل��ن 

طاقة �ساملة.

فر�سة اإيرانية
لبنان  �إىل  �لوقود  ناقالت  لإر�سال  و�سيكون 
تد�عيات جيو�سيا�سية على �إير�ن. حيث مُتثل 
هذه �خلطوة حتدياً للعقوبات �لأمريكية مع 
ناهيك  �إرهابية،  منظمة  �هلل  حزب  ت�سنيف 
عن �لنت�سار �لدعائي لطهر�ن وحزب �هلل، 
�ملنقذ،  دور  �إي��ر�ن  فتلعب  �لوقود،  با�ستري�د 
قاعدته  تعزيز  �هلل، من  يتمكن حزب  بينما 

�لد�عمة.
�لتي  �لإعالمية  �لتقارير  �سحة  ثبتت  و�إذ� 
ملعظم  �ملنتظر  �هلل  ح��زب  بيع  ع��ن  ت��ت��ح��ّدث 
�ل���وق���ود �لإي�����ر�ين ل��ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، فهذ� 
كرى،  �أرب���اح���اً  �سيجني  �حل����زب  �أن  ي��ع��ن��ي 
وهي طريقة �أخرى تعتمدها �إير�ن لإر�سال 
للعقوبات  حت���ٍد  يف  �هلل  ح���زب  �إىل  �لأم�����و�ل 

�لأمريكية.
لتجاوز  �أ�ساليب خمتلفة  وت�ستخدم طهر�ن 
ت�ستخدم  �أن  وُيرجح  �لأمريكية.  �لعقوبات 
�لثوري،  �حل���ر����س  م��ث��ل  �ل��ق��وي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات 
نفوذها لتجاوز �لعقوبات، وبيع �لنفط غري 

�مل�سروع وحتقيق �أرباح طائلة.
“جتار�ً  �إن  ي���ق���ول  �هلل  ح�����زب  �أن  ورغ������م 
لبنانيني” دفعو� ثمن �لوقود �لإير�ين، �إل 
�أنه ل ميكن �لتحقق من ذلك، كما ل مُيكن 

معرفة من قب�س �لأمو�ل يف �إير�ن.

ناقالت �لنفط �إىل لبنان.. حيلة �إير�نية لإر�صال �لأمو�ل �إىل حزب �هلل

»�صنطة �حلاجز«.. و�صيلة فل�صطينية لعبور نقاط �لتفتي�س �لإ�صر�ئيلية 
•• �خلليل-رويرتز

على �لرغم من �أنها تبدو من على ُبعد حقيبة جلدية �سود�ء 
�للون عادية فاإنها جتعل جتربة �ملرور عر �ملعابر �أو نقاط 
مل�ستخدميها  �لإ�سر�ئيلية مريحة و�سهلة  �لأمني  �لتفتي�س 

كما �أنها حتمل ر�سالة خفية للجنود �لإ�سر�ئيليني.
ت�سميها  كما  �ل�سود�ء  �حلقيبة  �أو  �حلاجز”  “�سنطة  �إنها 
�لجتماعية  و�ل��ن��ا���س��ط��ة  �مل��ع��م��اري��ة  �مل��ه��ن��د���س��ة  م�سممتها 
�لفل�سطينية �أريج �لأ�سهب. وهي عبارة عن حقيبة جلدية 
يدوية �ل�سنع.ومن �أجل منح حامليها �لر�حة �أثناء حملها 
تاأتي �حلقيبة بظهر مبطن، كما �أن بها �لعديد من �جليوب 
لتمكينهم من �إخر�ج ما فيها �سريعا قبل �لتفتي�س �لأمني. 
ممت �حلقيبة مبدئيا للفل�سطينيني �لذين يعرون  وقد �سُ

نقاط �لتفتي�س �لإ�سر�ئيلية ب�سكل متكرر.
�لغربية،  بال�سفة  �خلليل  يف  ُتنتج  �لتي  �حلقيبة،  وحتمل 
ر�سالة خفية ل ير�ها غري �جلنود �لإ�سر�ئيليني من خالل 

�أجهزة �لأ�سعة �ل�سينية.
وقالت �أريج �لأ�سهب، ُم�سممة �حلقيبة، لتلفزيون رويرتز 
“�لفكرة منها هي حتويل جتربة مرور �حلاجز لهذ� �ملنتج 
خمتلفة،  بطرق  خمتلفة،  باأحجام  جيوب  كثري  فيه  �للي 
لكيف تفتح كل و�حد من هدول �جليب، وكل و�حد منهم 
لهدف خمتلف. وكانت �لفكرة �لأ�سا�سية كمان فيها حد�يد 

�ملوجودة  �لعودة  ملفاتيح  بريمزو�  �للي  مفاتيح  �سكل  على 
بظهر �ل�سنطة �للي ب�س ملا مترق �ملاكينة تاعت �لإك�س ر�ي 

)�لأ�سعة �ل�سينية(بتبني عند �جلندي«.
مع  �لأ�سهب  �أري��ج  �حلقيبة  لهذه  �لأول  �لت�سميم  وو�سع 
�ث��ن��ت��ني م���ن �مل�����س��م��م��ات �لأخ����ري����ات ه��م��ا م��ون��ي��ك��ا جروتز 
موؤ�س�سة  يف  فنية  عمل  ور�سة  خالل  ميكلينرج،  وفلوريان 
�ملعمل للفن �ملعا�سر قبل ب�سع �سنو�ت. ومنذ ذلك �حلني 
�أري��ج، �لتي متتلك �لآن �لعالمة �لتجارية، �لعديد  طورت 
�أنا  حاليا  “هال،  �لأ�سهب  �أري��ج  �لت�سميمات.و�أ�سافت  من 
عم بنتج هي �ل�سنطة من خالل عالمة جتارية �للي �أنا عم 
بالعربي  ترجمتها  هي  �للي  �ساك  �لبالك  ��سمها  بديرها، 
�ل�سنطة �ل�سود�ء �أو �لكي�س �لأ�سود، وبالن�سبة يل هال هاي 
�ل�سنطة ه��ي ب���دي �أح���رره���ا م��ن جت��رب��ة �حل��اج��ز وم���ر�رة 
�لحتالل، و�أحولها لت�سميم �للي بيحكي عن �حلق بُحرية 
�حلركة بفل�سطني«.وترمز �لت�سميمات �جلديدة �إىل �حلق 

يف حرية �لتنقل للفل�سطينيني.
وعن ذلك قالت �أريج لتلفزيون رويرتز “�أفكر كيف ممكن 
�نه نحول هاي جتربة �لتنقل بفل�سطني لتجربة �للي هي 
باأحجام  �سناتي  ت�ساميم  خ��الل  م��ن  وديناميكية  م��رح��ة 

خمتلفة«.
وُت��ب��اع �سنطة �حل��اج��ز ح��ال��ي��ا ع��ل��ى �لن��رتن��ت ع��ل��ى موقع 
مقابل  �إن�ستجر�م  م��وق��ع  على  �ساك”  ب��الك  “ذ�  �سفحة 

600 �سيقل �إ�سر�ئيلي )200 دولر( للو�حدة.
ي�سار �إىل �أن �ألوف �لفل�سطينيني �لذين يعي�سون يف �ل�سفة 
�لإ�سر�ئيلية  �لتفتي�س  ن��ق��اط  لعبور  ي�سطرون  �لغربية 
�أف��ر�د من  �أو �إىل �لقد�س، ويحر�س تلك �لنقاط  بني �ملدن 
للو�سع  طبقا  قيود�  يفر�سون  حيث  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سرطة 
�لأمني.و�حتلت �إ�سر�ئيل �ل�سفة �لغربية يف حرب 1967 

وتتذرع مبرر�ت �أمنية لالإبقاء على نقاط �لتفتي�س فيها. 
م��ن حركة  �ل��ط��رق حت��د  �لتي تقيمها على  لكن �حل��و�ج��ز 
للبنك  وفقا  باقت�سادهم،  �ل�سرر  وتلحق  �لفل�سطينيني 
طويلة  ف��رتة  منذ  �لتفتي�س  ن��ق��اط  بع�س  �ل��دويل.وت��ق��ام 
عند مد�خل �لقرى و�ملدن لكن بع�سها �لآخر ُيقام عندما 

تت�ساعد �لتوتر�ت.

•• طر�بل�س-وكاالت

���س��ه��د غ���رب ل��ي��ب��ي��ا �لأي�����ام �لأخ����رية 
حكومية  موؤ�س�سات  د�خ��ل  �سر�عات 
كبار  م��وظ��ف��ني  جل���وء  �إىل  و���س��ل��ت 
�سد  و����س��ت��خ��د�م��ه��م  للميلي�سيات 
“عدم  �آخرين حتت حجة  موظفني 

�ن�سياعهم لالأو�مر«.
�إليه  و�سل  م��ا  �مل�سهد  ه��ذ�  ويك�سف 
�ل���ت���ي مل تعد  �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات،  ت���وغ���ل 
�ل�سيا�سية  �ل�سر�عات  على  قا�سرة 
�لعمل  يف  تغلغلت  ب��ل  و�لع�سكرية، 
م�ستغلة  �حل����ك����وم����ي،  �ل���وظ���ي���ف���ي 
�لتناف�س على �ملنا�سب وغياب وجود 

جي�س وطني يف غرب �لبالد.
جهاز  مقر  �سهد  �ملا�سي،  فالأ�سبوع 
�لإد�ري��ة بطر�بل�س هجوما  �لرقابة 
بني  خ���الف  ب�سبب  م�سابني  �أوق����ع 
�ل�سنطي  ���س��ل��ي��م��ان  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
ووك���ي���ل���ه خ���ال���د ����س���و، وجل������وء كل 
�لأمور  حل�سم  م�سلحني  �إىل  ط��رف 

ل�ساحله.
وقال م�سدر ل�”�سكاي نيوز عربية” 
مع  “�سو”  ق��������اده  �ل����ه����ج����وم  �إن 
مع  �ل��ن��ار  �إط���الق  تبادلو�  م�سلحني 

�أمن �لهيئة.
�مل�سدر  �أو���س��ح  �لهجوم،  د�ف��ع  وع��ن 
�أمر مبنع دخول وكيله  �أن �ل�سنطي 
�لأخري  ف��ح��اول  �ل��ه��ي��ئ��ة؛  م��ق��ر  �إىل 
�ل��دخ��ول ب��ق��وة �ل�����س��الح، وك���ل ذلك 
يعود �إىل خالف �سابق نتيجة تد�خل 

“�سو”  �لخ��ت�����س��ا���س��ات، وحم��اول��ة 
�لرئي�س  ���س��الح��ي��ات  ع��ل��ى  �ل��ق��ف��ز 

باإعطاء تعليمات دون �لرجوع �إليه.
�إىل تهديد من وكيل  �لأم��ر  وو�سل 
�لهيئة بطرد رئي�سها، وو�سع نف�سه 
�ل�سالح،  ب��ق��وة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ر�أ������س  ع��ل��ى 
متمركزة  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  �إىل  ف��ل��ج��اأ 
ق����رب م��ن��ط��ق��ة ب����اب �ل��ع��زي��زي��ة، �إل 
م�سلحة  لعنا�سر  جل��اأ  �ل�سنطي  �أن 
بح�سب  �لهجوم،  ل�سد  منه  مقربة 

نف�س �مل�سدر.

و����س��ت��ع��ل��ت �أزم����ة ب��ني وزي����ر �لنفط 
�ملوؤ�س�سة  ورئ���ي�������س  ع������ون  حم���م���د 
�سنع  م�سطفى  ل��ل��ن��ف��ط  �ل��وط��ن��ي��ة 
�هلل  �سنع  �لأول  �أق����ال  �أن  ب��ع��د  �هلل 
نهاية �أغ�سط�س، و�سرح قائال �إنه ل 

ين�ساع هو �لآخر لأو�مره.
و�أكد  �لت��ه��ام��ات،  �لطرفان  وت��ب��ادل 
�ساحب  �أن��ه  ت�سريحات  يف  كالهما 
يف  �لنهائية  و�لكلمة  �لخت�سا�س 

جمال �لنفط.
بعد  للت�سعيد  م��ر���س��ح��ة  و�لأم������ور 

�آخر  �سخ�سا  �ل��ن��ف��ط  وزي���ر  تكليف 
�هلل،  �سنع  من  ب��دل  �ملوؤ�س�سة  يدير 
�لأم����ر �ل���ذي رف�����س��ه �لأخ����ري، فيما 
�لتدخل  فر�سة  �مليلي�سيات  ترتقب 

ملطامعها �ملعلومة يف قطاع �لنفط.
�مليلي�سيات  �ق��ت��ح��م��ت  �أن  و����س���ب���ق 
�لثقيلة،  باأ�سلحتها  �لنفط  موؤ�س�سة 
حمافظ  ب���ني  �خل���الف���ات  م�ستغلة 
�ل�سديق  �مل���رك���زي  ل��ي��ب��ي��ا  م�����س��رف 
�لنفط  م��وؤ���س�����س��ة  ورئ��ي�����س  �ل��ك��ب��ري 

م�سطفى �سنع �هلل نهاية 2020.

ميلي�سيات تاأكل بع�سها
�مليلي�سيات  ����س���ر�ع  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
“عدم  كلمة  �ن��ت�����س��رت  بينها،  فيما 
كذلك  كمرر  لالأو�مر”  �لن�سياع 
م�سادر  ف���ق���ال���ت  ل���ال����س���ت���ب���اك���ات، 
ل�”�سكاي نيوز عربية” �إن �لتوتر�ت 
طر�بل�س  يف  ل����ذروت����ه����ا  و����س���ل���ت 
�إمرة  حت��ت  ت��ق��ات��ل  ميلي�سيات  ب��ني 
حتت  و�أخ�����رى   ”444 “ميلي�سيا 

�إمرة ميلي�سيا “دعم �ل�ستقر�ر«.
فال�ستباكات  �مل�سادر،  ذ�ت  وبح�سب 

ب�����د�أت ب��ع��د �ت���ه���ام���ات وج��ه��ه��ا عبد 
�آم�����ر م���ا ي�سمى  �ل��ب��ا���س��ط م������رو�ن، 
طر�بل�س،  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
تن�ساع  ل  ب���اأن���ه���ا   444 مل��ي��ل��ي�����س��ي��ا 
لأو�مره.و�أ�سافت �مل�سادر �أن مرو�ن 
�ل�ستقر�ر”  “دعم  ميلي�سيا  �أم����ر 
بالنق�سا�س على “ملي�سيا 444”، 

و�لقب�س على كل قادتها.

احلل يف اجلي�س الوطني
وتعليقا على ما �سبق، يحذر �ملحلل 
�إبر�هيم �لفيتوري  �ل�سيا�سي �لليبي 
حل�سم  للميلي�سيات  �للجوء  �أن  من 
مرعب  “�أمر  موؤ�س�سية  ���س��ر�ع��ات 
�إل��ي��ه �لأم���ور؛  ي��دل على م��ا و�سلت 
فكيف خلالف د�خل �لعمل يح�سمه 

�ل�سالح؟!«
نيوز  ل�”�سكاي  ق�����ال  �حل�����ل  وع�����ن 
�إز�حة  ع��ن  ب��دي��ل  “ل  �إن���ه  عربية” 
�مليلي�سيات حتى ت�سود دولة �لقانون 
�مل�����س��وؤول��ي��ة ج��ي�����س وطني  وي���ت���وىل 

عقيدته حماية ليبيا فقط«.
ليبيا  غ��رب  يف  �مليلي�سيات  وتنت�سر 

على �أنو�ع، 
لتنظيم  �لتابعة  مثل  �مل��وؤدل��ج  منها 
�لإخ����و�ن �لإره���اب���ي، و�أخ���رى ن�ساأت 

على �أ�سا�س عرقي،
بالب�سر  ل��الجت��ار  تاأ�س�ست  وث��ال��ث��ة   
وت���ه���ري���ب �مل���ه���اج���ري���ن و�مل����خ����در�ت 
وجميعها  �لطرق،  وقطع  و�ل�سالح، 

�نت�سرت بعد 2011.

•• عو��شم-وكاالت

�ملنا�سب  على  �مل�سيطرة  �لعائالت  بني  غ�سب  حالة  �إي��ر�ن  ت�سهد 
�لكرى، �أحدث مظاهرها ��ستقالة �سادق لريجاين من ع�سوية 
لنتخابات  �أخ��ي��ه  ت��ر���س��ح  رف�����س  ب��ع��د  �ل��د���س��ت��ور،  �سيانة  جمل�س 
�ملر�سد  ملن�سب  �لتطلع  ع��ن  عائلته  �إب��ع��اد  وحم����اولت  �ل��رئ��ا���س��ة، 
�ملر�سد  ��ستقالة لريجاين بتعيني  تاأكدت  �لأعلى للبالد.و�ل�سبت 

�لأعلى للنظام، علي خامنئي، �أحمد ح�سيني خر��ساين خلفا له.
�إقالة جاءت يف �سورة  �أن  لكن خر�ء يف �ل�ساأن �لإي��ر�ين �عترو� 
��ستقالة، وتاأتي يف �سياق تقلي�س نفوذ �لعائلة �ملت�سعبة يف موؤ�س�سات 
�أن  و�ملتوقع  لإع��د�د خليفة خامنئي،  �لتمهيد  �لدولة، خا�سة مع 

يتمحور حول �بنه جمتبي خامنئي.
�أهم  لري��ج��اين،  منه  ��ستقال  �ل���ذي  �ل��د���س��ت��ور،  �سيانة  وجمل�س 
من  ن�سفهم  ع�سو�،   12 من  ويتكون  �حلكم،  �أجهزة  يف  موؤ�س�سة 
�لق�سائية  �ل�سلطة  �لثاين من  و�لن�سف  �ملر�سد،  يعينهم  �لفقهاء 
ير�سحهم رئي�س �لق�ساء �إىل �لرملان، ومن مهامه بحث �سالحية 

�ملر�سحني للرئا�سة و�لرملان وجمل�س خر�ء �لقيادة.
عائلة �ساحبة نفوذ 

تر�سيح  �ملجل�س  �ملا�سي، رف�س  يونيو  �لرئا�سية  �لنتخابات  وقبل 
علي لريجاين، �سقيق �سادق، ملن�سب �لرئي�س.

وعائلة لريجاين من �لعائالت �ساحبة �لنفوذ يف �حلكم، و�أ�سهر 
�أفر�دها 5: �سادق لريجاين رئي�س جمل�س خر�ء �لقيادة، وعلي 

لريجاين رئي�س �لرملان �ل�سابق، وحممد جو�د لريجاين رئي�س 
جامعي،  �أ�ستاذ  لري��ج��اين  وب��اق��ر  �ل�سابق،  �لإن�����س��ان  حقوق  هيئة 

وفا�سل لريجاين دبلوما�سي.
 �سراع الوالءات

ويعلق �ل�سحفي و�ملحلل �لإي��ر�ين، حممد رحماين فر، على هذ� 
�لتطور بقوله: “جميع �مل�سوؤولني لديهم تاريخ �نتهاء �سالحية، 
با�ستثناء �ملر�سد �لأعلى، خا�سة �إن مل يت�ساوق مع �ملر�سد، وحينها 
فاإن خ�سومه ي�ستطيعون �إقناع �لقائد )خامنئي( باأنه ناأى بنف�سه 

عنه، فيكون م�سريه �لإبعاد«.
م��ث��ال بعائلة  ن��ي��وز عربية”  “�سكاي  مل��وق��ع  ف��ر  و���س��رب رح��م��اين 
و�أظهر  ل��ع��ق��ود،  رئي�سية  منا�سب  �سغلت  �إن��ه��ا  ق��ائ��ال  لري��ج��اين، 

يف  فيديو  جن��اد،  �أح��م��دي  �لأ�سبق  �لرئي�س  وه��و  خ�سومها،  �أح��د 
جل�سة للرملان 2013 حني كان ير�أ�سه علي لريجاين، يت�سمن 

�تهامات لتورط �لعائلة يف ق�سية ف�ساد.
ولكن وقتها كان خامنئي بحاجة لالإخوة لريجاين، فاأبقى عليهم 

جميعا يف �ل�سلطة، وفق �ملحلل �لإير�ين.
ال�سباق ملن�سب املر�سد

�لد�ستور  “�إبعاد �سادق من جمل�س �سيانة  �أن  و�عتر رحمن فر 
ورئا�سة �ل�سلطة �لق�سائية، ومن قبله �إبعاد �أخيه علي من رئا�سة 
و�إبعاد جو�د لريجاين  �لرئا�سية،  و�لرت�سح لالنتخابات  �لرملان 
من رئا�سة هيئة حقوق �لإن�سان ياأتي يف �إطار �ل�ستعد�د خلالفة 

خامنئي �ملرجح �أن تنح�سر يف جمتبي خامنئي«.

��صتقالة لريجاين.. ماذ� ور�ء �صتار »حكم �لعائالت« باإير�ن؟
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�صجن �ملعار�صة �لبيالرو�صية كولي�صنيكوفا 11 عامًا
•• مو�شكو-�أ ف ب

�لتي  كولين�سيكوفا،  م��اري��ا  ب�سجن  ب��ي��الرو���س  يف  حمكمة  ق�ست 
�سخ�سيات  �أب�����رز  ب���ني  ت��ع��د 
�ملعار�سة، �أحد ع�سر عاما  
�أم�س �لثنني بعدما قادت 
م�سبوقة  غ��ري  ت��ظ��اه��ر�ت 
�ألك�سندر  �ل��رئ��ي�����س  ���س��د 

لوكا�سنكو �لعام �ملا�سي.
حماميها  على  حكم  كما 
بال�سجن  زن���اك  ماك�سيم 
�سنو�ت، وفق خدمة  ع�سر 
للمر�ّسح  �لتابعة  �لإع��الم 
فيكتور  �ل�سابق  �لرئا�سي 
�أد�رت  �ل�����ذي  ب���اب���اري���ك���و، 

�لقائدة  ه��ي  وكولي�سنيكوفا  �لنتخابية.  حملته  كولي�سنيكوفا 
�لبارزة �لوحيدة لحتجاجات �لعام �ملا�سي غري �مل�سبوقة �لتي ل 
تز�ل يف بيالرو�س، حيث ل تز�ل حمتجزة منذ عام، بعدما قاومت 

حماولة لرتحيلها ق�سر� عر متزيق جو�ز �سفرها.
وز�رة  با�سم  متحدثة  قالت  �إذ  باحلكم  للتنديد  �أملانيا  و�سارعت 
غري  �حلكم  �لأمل��ان��ي��ة  �حلكومة  “تدين  لل�سحافيني  خارجيتها 
�ملرر �سد ماريا كولي�سنيكوفا وماك�سيم زناك وحتويل �ملنظومة 

�لق�سائية �إىل �أد�ة للقمع �ل�سيا�سي يف بيالرو�س«.
وينّفذ لوكا�سنكو، �لذي يتوىل �ل�سلطة منذ �لعام 1994، حملة 
�أمنية �سد �ملعار�سة منذ �لحتجاجات �لتي �ندلعت عندما �أعلن 
فوزه يف �نتخابات متنازع عليها. ويف ت�سجيل م�سّور من �ملحكمة 
كانت  �لتي  كولي�سنيكوفا  ظهرت  �لرو�سية،  �لإع��الم  و�سائل  بّثته 
وهو  بيديها،  قلب  �إ�سارة  تر�سم  وهي  �لتهام  قف�س  د�خ��ل  مكبلة 

�أمر قامت به مر�ر� خالل م�سري�ت �ملعار�سة.
وكانت تبت�سم فيما ظهر جليا على �سفتيها �أحمر �ل�سفاه �لد�كن 

“�سعد�ء  جانبها  �إىل  وق��ف  �ل���ذي  زن���اك  ب��ه.وق��ال  ت�ستهر  �ل���ذي 
وذلك يف ت�سجيل م�سّور قبل  �أيها �ملتفّرجون �لأعز�ء”،  بروؤيتكم 
كانت  و�ل��ت��ي  ع��ام��ا(   39( كولي�سنيكوفا  �حل��ك��م.وحت��ّول��ت  ت��الوة 
رمز  �إىل  �لبيالرو�سية  �ل�سمفونية  �لأورك�����س��رت�  يف  ن��اي  ع��ازف��ة 

للحر�ك �لحتجاجي يف �لبالد.
عنا�سر  و���س��ع  عندما  �مل��ا���س��ي،  �أيلول/�سبتمر  يف  توقيفها  ومت 
حافلة  يف  بها  وزج��و�  ر�أ�سها  على  كي�سا  بيالرو�س  يف  ��ستخبار�ت 

�سغرية و�قتادوها �إىل �حلدود �لأوكر�نية.
�ل�سيارة،  �لقفز م��ن  �ل��ب��الد ع��ر  وق��اوم��ت حم��اول��ة لطردها م��ن 

بح�سب تقارير �إعالمية.
زعيمة  ج��ان��ب  �إىل  ن�سائي  ث��الث��ي  �سمن  كولي�سنيكوفا  وك��ان��ت 
قدن  ت�سيبكالو،  وفريونيكا  تيخانوف�سكايا  �سفيتالنا  �ملعار�سة 
م�����س��ري�ت �ل�����س��ي��ف �مل��ا���س��ي ���س��د �ل��رئ��ي�����س �ل��ب��ي��الرو���س��ي. وفّرت 
زوجها  مكان  للرئا�سة  تر�ّسحت  �لتي  وتيخانوف�سكايا،  ت�سيبكالو 

�مل�سجون، من بيالرو�س.

•• و��شنطن-�أ ف ب

 11 بعد ع�سرين عاما على هجمات 
�لوليات  ت��و����س��ل  �أي��ل��ول-���س��ب��ت��م��ر، 
على  �لإرهاب”  على  “حربا  �ملتحدة 
تالل جنوب �سرق كوبا �ملعروفة با�سم 
�لتي  �لأ���س��ه��ر  يف  غو�نتانامو.  خليج 
�لوليات  �عتقلت  �لع���ت���د�ء�ت،  تلت 
�لذين  �لأ����س���خ���ا����س  م���ئ���ات  �مل��ت��ح��دة 
��ستبهت بارتباطهم بتنظيم �لقاعدة 
غو�نتانامو  ق��اع��دة  �إىل  و�أر���س��ل��ت��ه��م 

�لبحرية.
�أعد�ء”  “مقاتلني  �ع����ت����رو�  وق����د 
يتم  ومل  ح��ق��وق��ه��م  م����ن  وُح�����رم�����و� 
�أو  ملحاكمتهم  زم��ن��ي  ج���دول  حت��دي��د 
�إطالق �سر�حهم ما مل تنته “�حلرب 

على �لإرهاب” �مل�ستمرة ر�سميا.
ومت �لإف������ر�ج م��ن��ذ ذل���ك �حل���ني عن 
�لذين  �ل�780  �ل�����س��ج��ن��اء  م��ع��ظ��م 
يف  ث����م  �أق����ف����ا�����س  يف  �أول  و�����س����ع����و� 
زنازين �أقيمت على عجل يف �لقاعدة 
�لع�سكرية �لأمريكية، بعد �حتجازهم 
توجيه  دون  �سنو�ت   ع�سر  من  �أك��رث 

تهم �إليهم.
معتقال   39 ���س��وى  يتبق  مل  �ل��ي��وم، 
بالإفر�ج  وع���د  ع��ل��ى  بع�سهم  ح�سل 
ي��ن��ت��ظ��رون��ه وياأمل  ز�ل�����و�  ع��ن��ه��م م���ا 
12 منهم ما  ذل��ك. لكن  �آخ���رون يف 
ز�ل�����و� ي��ع��ت��رون خ��ط��ري��ن م���ن قبل 
و����س��ن��ط��ن مب���ن ف��ي��ه��م خ���ال���د �سيخ 
 11 �مل��دب��ر لهجمات  �ل��ع��ق��ل  حم��م��د 

�أيلول-�سبتمر.
�أحكام  ����س���درت  �ل12  ه������وؤلء  م���ن 
مدى  بال�سجن  �أحدهما  �ثنني،  على 

�حل���ي���اة و�لآخ�����ر ي��ن��ت��ظ��ر ع��ق��وب��ت��ه يف 
�إطار �إجر�ء�ت �عرت�ف بالتهم.

�أم�����ا �ل��ع�����س��رة �لآخ��������رون �ل���ذي���ن مل 
�ملتعلقة  ف��الإج��ر�ء�ت  بعد،  يحاكمو� 
متقطعة  ل���ك���ن���ه���ا  م�������س���ت���م���رة  ب���ه���م 

وت�سودها �لفو�سى.
ب�سبب  ���س��ه��ر�   17 د�م  ت���وق���ف  ب��ع��د 
خ�سو�سا  كوفيد-19  ج���ائ���ح���ة 
�لأولية  �جلل�سات  �لثالثاء  ت�ستاأنف 
حممد  ����س���ي���خ  خ����ال����د  حم���اك���م���ة  يف 
�أيام  ق��ب��ل  �آخ��ري��ن  معتقلني  و�أرب���ع���ة 
للهجمات،  �ل��ع�����س��ري��ن  �ل���ذك���رى  م��ن 
�سي�سدر  باأن �حلكم  لكن ل �سمانات 
و�لع�سرين  �حل���ادي���ة  �ل���ذك���رى  ق��ب��ل 
لالعتد�ء�ت �أو حتى �لذكرى �لثانية 

و�لع�سرين.
وتبني �أن �للجان �لع�سكرية، �لهيئات 

�سكلت  �لتي  �ل�ستثنائية  �لقانونية 
�لقاعدة  وج����ود  ب��ح��ج��ة  مل��ق��ا���س��ات��ه��م 
منهكة  �مل���ت���ح���دة،  �ل�����ولي�����ات  خ������ارج 
للقانون  �أحل��ي��ان  �أغ��ل��ب  يف  وخمالفة 

�لأمريكي.
�مل��ح��ام��ي من  وق���ال بنجامني ف���اريل 
وز�رة �لدفاع لأحد �ملتهمني �خلم�سة 
�لثالثاء  �أخ��رى  م��رة  ميثلون  �لذين 
فا�سلة  “جتربة  �ل���ل���ج���ان  ه����ذه  �إن 

لق�ساء متخ�س�س«.
�ل���ولي���ات �ملتحدة  و�ُت��ه��م��ت ح��ك��وم��ة 
�لتحقيق  م����و�د  ت���زوي���ر  �أو  ب���اإخ���ف���اء 
�ملعتقلني.  حمامي  على  و�لتج�س�س 
تعر�سو�  �أن��ه��م  معتقلون  ي��وؤك��د  كما 
ل��ت��ع��ذي��ب وح�����س��ي �لأم������ر �ل�����ذي قد 
�مل��ت��خ��ذة بحقهم  ي��ب��ط��ل �لإج�������ر�ء�ت 

باأكملها.

قد  �ملعتقلني  �آخ���ر  �أن  ه��ي  �لنتيجة 
على  غو�نتانامو،  يف  �أيامهم  ينهون 
ح���د ق���ول ���س��ي��ان��ا ك���ادي���ال م���ن مركز 
�حلكومي.  غري  �لد�ستورية  �حلقوق 
بر�س  ف���ر�ن�������س  ل���وك���ال���ة  و����س���رح���ت 
�للجان  �أن  يعلم  �جلميع  �ن  “�عتقد 
م�سدر  غ��و�ن��ت��ان��ام��و  فا�سلة«.ي�سكل 
بارتكاب  �ملتهمة  لو��سنطن  �إح����ر�ج 

�نتهاكات حلقوق �لن�سان.
�لع�سكري  غو�نتانامو  �سجن  و�سهد 
�ملعزول ويبعد ب�سعة كيلومرت�ت عن 
�لقاعدة �لبحرية، عمليات ��ستجو�ب 
�أ�ساليب  ��ستخد�م  مكثفة مت خاللها 

مثل �لإغر�ق �لوهمي.
ج����ورج  �إد�رة  �أن  ذل�����ك  ب���ع���د  ت���ب���ني 
�أي دليل  ل��دي��ه��ا  ل��ي�����س  �لب����ن  ب��و���س 
�ل��ع��دي��د م��ن �ملعتقلني  ع��ل��ى ���س��الت 

�أيلول-�سبتمر  ب�11  �أو  ب��ال��ق��اع��دة 
ومت �إطالق �سر�حهم بال �سخب بعد 

ب�سع �سنو�ت.
�لرئا�سة  �أوباما  ب��ار�ك  وعندما توىل 
يف كانون �لثاين-يناير 2009، كان 
240 معتقال يف غو�نتانامو.  هناك 
على  ع���ار�  ي�سكل  �ل�سجن  ي��ك��ن  ومل 
�أ�سبح  بل  فح�سب،  �ملتحدة  �لوليات 
“�أد�ة  �أم���ريك���ي  �أ���س��م��اه م�����س��وؤول  م��ا 
دعائية” لالإرهابيني يف جميع �أنحاء 
�لعامل. وكان �أحد �أول قر�ر�ت �أوباما 
�لأم�����ر ب���اإغ���الق غ��و�ن��ت��ان��ام��و خالل 
ع�����ام. ل��ك��ن �ل��ك��ون��غ��ر���س، ح��ي��ث كان 
�آن��ذ�ك، منعه  �جلمهوريون يهيمنون 
من �لقيام بذلك. ومع ذلك. ومار�س 
�لدميوقر�طي �سغوطا من  �لرئي�س 
�أجل �إطالق �سر�ح غالبية �ل�سجناء.. 
عندما  معتقال   41 �سوى  يتبق  ومل 
ت����وىل دون����ال����د ت���ر�م���ب �ل�����س��ل��ط��ة يف 
عمليات  ت���ر�م���ب  2017.و�أوقف 
�لإفر�ج هذه و��ستبعد �إغالق �ل�سجن، 
و�قرتح بدل من ذلك �إر�سال �إرهابيي 
يف  �أ�سرهم  يتم  �لذين  د�ع�س  تنظيم 

�لعر�ق و�سمال �سرق �سوريا �إليه.
وي��وؤي��د �ل��رئ��ي�����س �حل���ايل ج��و بايدن 
�ل�����ذي ك����ان ن���ائ���ب �ل��رئ��ي�����س �أوب���ام���ا 
�ل�������س���ج���ن �ل���ع�������س���ك���ري لكن  �إغ��������الق 
�ملحللني يقولون �إنه �سيحاول جتنب 
و�سمح  �لكونغر�س.  مع  مو�جهة  �أي 
�لتطعيم �سد كوفيد-19 با�ستئناف 
�أيار- جل�سات �ل�ستماع �لع�سكرية يف 

�لدميوقر�طي  �لرئي�س  وب���د�أ  م��اي��و 
�ل��ذي��ن مل توجه  �لإف����ر�ج بتكتم ع��ن 

�إليهم تهم.

غو�نتانامو حيث ل تنتهي �حلرب على �لإرهاب 

�صحف عربية: �إير�ن تعود �إىل عدو�نيتها وليبيا �إىل �ملربع �لأول

�صرق  هجوم  يف  قتياًل   30
�لكونغو �لدميوقر�طية 

•• عو��شم-وكاالت

ل��ت��ح��رك ذر�عها  �إي�������ر�ن م���ن ج���دي���د  ع�����ادت 
تفرق  ه��ج��م��ات ل  ب�سن  �ل��ي��م��ن،  �حل��وث��ي يف 
ب���ني م����دين وع�����س��ك��ري، ج��ل��ب��ت ل��ه��ا �سخط 
�لعامل وتنديده، يف ما ي�ستمر �لو�سع �لليبي 
و�خلارج،  �لد�خل  م�سالح  تتقاذفه  غام�ساً، 
ل  منطقة  يف  �جل���و�ر،  دول  على  ي�سغط  م��ا 

حتتاج �أعو�د ثقاب جديدة لت�سعلها.
وح�سب �سحف عربية �أم�س �لثنني  مل ترتك 
جمدد�ً  ُتثبت  �أن  دون  مت��ر،  �لفر�سة  �إي���ر�ن 
�لفجة،  �لعدو�نية  ب�سيا�ستها  للعامل مت�سكها 
�ل�سو�ريخ،  �إط���الق  �إىل  �حل��وث��ي  ع���ودة  بعد 
و�لطائر�ت دون طيار، على �أهد�ف مدنية يف 

�ل�سعودية.

عدوانية اإيرانية
�لريا�س  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت  �ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  يف 
�ل�سعودية، �إن �لنظام �لإير�ين “يوؤكد، يف كل 
مرة، �أنه نظام ثيوقر�طي ��ستبد�دي، نظام ل 
ميلك من �حل�سافة �ل�سيا�سية ول �لوعي ول 
رهانه  ميار�س  فهو  �لإن�سانية.  درج��ات  �أدن��ى 
�خلبيثة  �أيديولوجيته  تعميم  على  �خلا�سر 
و�لنزعة  �ل��ع��دو�ين  �ل�سلوك  على  تقوم  �لتي 
�لفو�سى  ون�سر  �لإي����ذ�ء  �إي��ق��اع  يف  �ل�����س��ّري��رة 

حوله«.
ت�سهدها  �لتي  �لإرهابية  “�لأعمال  و�أ�سافت 
�ململكة بني �لفينة و�لأخرى من هذ� �لنظام 
وغري  و�لعقالنية،  للر�سد  �لفاقد  �لك�سيح 
�لآبه مب�سالح �سعبه، و�ملُبدد ثرو�ته يف تغذية 

وعلى  وه��ن��اك،  هنا  �ملرتزقة  وجيوبه  �أذرع���ه 
�جلبانة،  �لإرهابية  �حلوثية  �مليلي�سيا  ر�أ�سها 
�أو زعمت،  �أعمال لن تنال، مهما حاولت  هي 
من بالدنا، وما �خليبات �ملتتالية �لتي مينى 
ت��اأك��ي��د لف�سله  �إل  �ل��ن��ظ��ام و�أذرع�����ه  ب��ه��ا ه���ذ� 
�أي �سر يف هذه �لبالد  �لنيل من  �لذريع يف 

�لأبية �لتي مل تكن يوماً لقمة �سائغة«.
طائر�ت  “�إطالق  �أن  �ل���ري���ا����س،  و�ع���ت���رت 
باجتاه  بالي�ستي،  و�ساروخ  مفخخة،  م�سرية 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل�����س��رق��ي��ة وم��دي��ن��ة جن����ر�ن، و�لتي 
�لتحالف،  وق���و�ت  �جل��وي��ة  دفاعاتنا  متكنت 
تاأكيد  �إل  هي  ما  وتدمريها،  �عرت��سها  من 
�أن ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام �لآب����ق ب��ح��اج��ة مل��وق��ف دويل 

�سارم وحازم يتجاوز �ل�ستنكار و�لتنديد«.
عكاظ،  يف  �ل�سليمان،  خ��ال��د  ق��ال  جهته  م��ن 
�إىل  �حل��وث��ي،  ميلي�سيا  ع���ودة  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��اً، 
�إن  �ل�����س��ع��ودي��ة،  �مل��دن��ي��ة يف  �لأه�����د�ف  ق�سف 
“�لالفت يف �لأمر �أن ردود �لفعل �لدولية ل 
و�ل�ستنكار،  و�ل�سجب  �لإد�نة  بيانات  تتجاوز 
دون �ت��خ��اذ م��و�ق��ف ف��اع��ل��ة وح��ازم��ة جتره 
على وقف �أعماله �لإرهابية خا�سًة تلك �لتي 
�إير�ن  وت�سع  �ليمني،  �ل�سعب  �سد  ميار�سها 
للحوثيني  دعمها  وعو�قب  م�سوؤوليات  �أم��ام 

بال�سالح و�لتدريب و�لتخطيط«.
�أو  �أم��ري��ك��ا  فعل  ردة  �ستكون  “كيف  و�أ���س��اف 
م��ن مطار�تها  �أي���اً  �أن  ل��و  �أوروب���ي���ة  دول���ة  �أي 
للق�سف  ت��ع��ر���س��ت  م��دن��ه��ا  �أو  م��و�ن��ئ��ه��ا  �أو 
تقع  �إرهابية  �ل�ساروخي من قبل ميلي�سيات 
ع��ل��ى ح���دوده���ا، ه���ل ك��ان��ت ���س��ت��دع��و ل�سبط 
�لنف�س و�للجوء للمفاو�سات لإحالل �ل�سالم 

�أم �ستق�سي على م�سادر ��ستهد�فها؟ �جلو�ب 
عند �أفغان�ستان، و�لعر�ق، و�ل�سومال«. 

انتخابات على مراحل
تاأجيل  �ح���ت���م���ال  ع�����اد  �ل���ل���ي���ب���ي،  �ل�������س���اأن  يف 
ظل  يف  جديد  من  بر�أ�سه  ليطل  �لنتخابات 
رف�س جهات مو�لية لالإخو�ن، قبول �نتخاب 
�لرئي�س من �ل�سعب مبا�سرة، و�لإ�سر�ر على 
��ستفتاء قبل �لت�سويت، ورف�س �إخر�ج جانب 
�لبالد،  من  �لأجنبية  و�ل��ق��و�ت  �ملرتزقة  من 
ما  �ملقبل،  �لأول(  )كانون  دي�سمر   24 قبل 

يعني �لتهديد بالعودة �إىل �ملربع �لأول.
ويف هذ� �ل�سياق نقلت “�ل�سرق �لأو�سط” عن 
�حتمال  �مل���روك،  خالد  �لليبي  �ملالية  وزي��ر 
مر�حل  ع��ل��ى  �مل��ن��ت��ظ��رة،  �لن��ت��خ��اب��ات  تنظيم 
�لنتخابات  ع��ق��د  ع���ر  ت���دري���ج���ي  “ب�سكل 
�ل�سنة  �ل��رئ��ا���س��ي��ة يف  ث���م  وم����ن  �ل��رمل��ان��ي��ة، 

�لقادمة«.
وي���ت���ز�م���ن ت�����س��ري��ح �مل�������س���وؤول �ل��ل��ي��ب��ي، مع 
من  وع��دد  �لليبيني،  �لنو�ب  جمل�س  ت�سكيك 
�ل�سيا�سيني يف نية �حلكومة �لتي ت�سكلت من 
بتعهد�تها،  �لوفاء  �لنتخابات،  تنظيم  �أج��ل 
باإقامة �نتخابات برملانية ورئا�سية، يف ظرف 

�أ�سهر، لإعادة توحيد �لبالد وموؤ�س�ساتها.
ليبيا  تعلمون  “كما  �لليبي:  �مل�����س��وؤول  وق��ال 
طلعت من حرب وثورة، �لآن حكومة �لوحدة 
ومعاجلة  �أهد�فها،  لتحقيق  ت�سعى  �لوطنية 
كورونا،  وج��ائ��ح��ة  و�مل��ي��اه،  �لكهرباء  م�سكلة 
“هناك  م�����س��ي��ف��اً  �حلياتية”  �مل�����س��اك��ل  وك���ل 
حت��دي��ات ك��ب��رية �أم���ام �إج����ر�ء �لن��ت��خ��اب��ات يف 

موعدها، لكن على �لأقل مُيكن �أن تتم ب�سكل 
تدريجي«.

�سر�ع �أجنحة
من جانبه قال ميالد عمر �ملزوغي يف موقع 
حدث  �أي��ام  “منذ  �أونالين”:  �إي�ست  “ميدل 
مدير  ب��ني  �لعا�سمة  ب��و���س��ط  م�سلح  ���س��ر�ع 
خالله  ��ستخدمت  ونائبه  �لد�ري���ة  �لرقابة 
�ندلعت  �ملتو�سطة. و�سباح �جلمعة  �لأ�سلحة 
�ل�سلحة  �أن����و�ع  مبختلف  عنيفة  ��ستباكات 
بني جهاز دعم �ل�ستقر�ر �لذي يتبع �ملجل�س 
وز�رة  يتبع  �ل���ذي   444 و�ل��ل��و�ء  �ل��رئ��ا���س��ي، 
�لدفاع، ما �أدى �إىل �سقوط مو�طنني ��أبرياء 
مبنطقة �له�سبة و�سل حركة �ل�سري وترويع 
�لأهايل، كل منهما يدعي �ل�سرعية و�أحقيته 

يف ب�سط �سيطرته على �ملنطقة«.
وي�سيف �لكاتب “هل يتوقف م�سل�سل �لرعب 
�ل��ق��ان��ون م���ن ق��ب��ل �ملجاميع  و�خل�����روج ع���ن 
�مل�سلحة؟ �أم �أن ما تقوم به �ل�سلطة هو جمرد 
�إهد�ر  يتوقف  متى  �لعيون؟  يف  �ل��رم��اد  ل��ذر 
�ملال �لعام و�ل�سعب يعاين كافة �أ�سناف �لقهر 
ير�قب  �ل��دويل  �ملجتمع  و�جل�سدي.  �لنف�سي 
عن كثب ما يجري لكنه مل يحرك �ساكناً على 
مدى �ل�سنو�ت �لع�سر �ملا�سية وكاأين به يريد 
�لأفرقاء ول يرغب  �لقتتال بني  �ملزيد من 
�إن  بالقول،  ليختم  �لقانون”  دولة  �إقامة  يف 
“ �لو�سع �لأمني يف غرب �لبالد، يهدد �إجر�ء 
توفرت  �إن  و�لرملانية،  �لرئا�سية  �لنتخابات 
�ملرتزقة  فبقاء  لإج��ر�ئ��ه��ا،  �حل�سنة  �ل��ن��و�ي��ا 
حرة  �نتخابات  لإج��ر�ء  حقيقياً  عائقاً  ي�سكل 

ونزيهة«.

•• بونيا-�أ ف ب

�ل�سبت  �أم�����س  �أول  �أول  ن��ف��ذه   �ل���ذي  �ل��ه��ج��وم  �أ���س��ف��ر 
حتالف  م��ن  �أن��ه��م  يف  ي�ستبه  م��ت��م��ردون  �إي���ت���وري  يف 
�لكونغو  جمهورية  �سرق  يف  �لدميوقر�طية  �ل��ق��وى 
�لأقل،  على  �سخ�ساً   30 مقتل  ع��ن  �لدميوقر�طية 
كما ذكرت �لأمم �ملتحدة وم�سادر حملية �سباح  �أم�س 

�لثنني.
م��ن م�سدر  �ل�����س��ب��ت  م�����س��اء  �أول���ي���ة  و�أف������ادت ح�سيلة 
حملي عن مقتل 14 �سخ�سا يف تالل ت�ساين ت�ساين 
ومابا�سانا يف بلدة لونا �سامبوكو �لو�قعة على �حلدود 
مع �سمال كيفو على م�سافة نحو مئة كيلومرت جنوب 

بونيا.

وقال �مل�سوؤول �ملحلي ديودوين مالنغايي من بونيا يف 
مقابلة مع مر��سل فر�ن�س بر�س �ملتو�جد يف �إيتوري، �إن 
“�ملدنيني �لذين ذهبو� جللب جثث �ل�سحايا وجدو� 
16 جثة �أخرى يف �لأدغال، ما يرفع )�حل�سيلة( �إىل 

30 قتياًل مدنياً«.
و�أكد م�سدر �أممي لفر�ن�س بر�س �أن 30 �سخ�ساً على 

�لأقل ُقتلو� يف �لهجوم على لونا �سامبوكو.
ب��ح�����س��ب ���س��ه��ادة رج���ل ����س���ارك يف ن��ق��ل �جل���ث���ث، ُقتل 
�أو  بالر�سا�س  �أو  باملنجل  �أ�سا�سي  ب�سكل  �ل�سحايا 

ذبحاً.
ومنذ �أيار-مايو، يخ�سع �إقليما �سمال كيفو و�إيتوري 
حلالة طو�رئ �إذ مت ��ستبد�ل �ل�سلطات �ملدنية بعنا�سر 

من �جلي�س و�ل�سرطة ملو�جهة �ملجموعات �مل�سلحة.

��صتمر�ر �رتفاع �إ�صابات كورونا بني �لفل�صطينيني 
•• ر�م �هلل-رويرتز

�أم�س  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  يف  �لفل�سطينيني  بني  جديد�  �رتفاعا  كورونا  بفريو�س  �مل�سابني  �أع��د�د  �سجلت 
�لثنني، و�سط حتذير�ت من دخول �لأر��سي �لفل�سطينية موجة ر�بعة من �نت�سار �لفريو�س.وقالت مي �لكيلة وزيرة 
1336 يف قطاغ  2742 �إ�سابة بالفريو�س خالل �لأربع و�لع�سرين �ساعة �لأخ��رية، منها  �إنه مت ت�سجيل  �ل�سحة 
غزة.و�أ�سافت يف بيان �أن عدد حالت �لوفاة �جلديدة بلغ 17، منها ع�سر حالت يف قطاع غزة.وقال حممد ��ستية 
رئي�س �حلكومة “�أرقام �لإ�سابات بفريو�س كورونا يف ت�ساعد، وعليه �أمام جمل�س �لوزر�ء �ليوم نقا�س بعد �لإجر�ء�ت 
�إىل حني �خل��روج من هذه �ملوجة  �أخ��رى  �أو جتمعات  �ملتعلقة بالتباعد ومنع �لأعر��س وبيوت �لعز�ء و�أي��ة جمهرة 
�ملرة  �أدعوكم  “�إنني  �هلل  ر�م  للحكومة يف  �لأ�سبوعي  �لجتماع  بد�ية  ب�سكل كبري«.و�أ�ساف يف  تت�سارع  �لتي  �ملخيفة 
تلو �ملرة �إىل �لتباعد و�لهتمام بو�سع �لكمامات وخا�سة يف �لأماكن �ملغلقة«.وذكرت وزيرة �ل�سحة يف بيانها “فيما 
�لغربية  �ل�سفة  �لإجمايل يف  بلغ عددهم  �مل�سادة لفريو�س كورونا، فقد  �لطعومات  تلقو�  �لذين  �ملو�طنني  يخ�س 

وقطاع غزة 1134275 بينهم 473391 تلقو� �جلرعتني من �للقاح«.

نيوزيلند� ترفع تد�بري �لإغالق لحتو�ء كوفيد 
•• ويلينغتون-�أ ف ب

�أعلنت رئي�سة وزر�ء نيوزيلند� جا�سيند� �أردرن  �أم�س �لثنني 
�أن بالدها �سرتفع �لأ�سبوع �جلاري �لق�سم �لأكر من تد�بري 
فيما  كوفيد-19  تف�سي  للحد من  �لتي فر�ستها  �لإغ��الق 
لأو�مر  خا�سعة  �لإ�سابات  ب��وؤرة  تعد  �لتي  �أوكالند  �ستبقى 
�لعزل �ملنزيل �مل�سددة.ولن يتعنّي بعد �لآن على نحو ثالثة 
�عتبار� من  �لإغ��الق  لأو�م��ر  نيوزيلندي �خل�سوع  ماليني 
�عتبار� من  �أبو�بها  �ملد�ر�س فتح  �ستعيد  �لثالثاء فيما  ليل 
�أردرن.لكنها  �أ�سابيع، وفق  �خلمي�س لأول مرة خالل ثالثة 
�أ�سافت �أن �أوكالند، حيث بد�أ تف�سي �ملتحورة دلتا يف �لبالد 
لأول مرة �أو�خر �ل�سهر �ملا�سي، �ستبقى يف حالة �إغالق م�سدد 

�آخ��ر على �لأق��ل حيث مل يتم �حتو�ء �لفريو�س  �أ�سبوع  ملدة 
بعد يف �ملدينة �لتي يبلغ عدد �سكانها مليوين ن�سمة.وقالت 
�إيجابي يف خف�س �لأع���د�د، لكن  �إح��ر�ز تقدم  �إن��ه مت  �أردرن 
دلتا كانت مبثابة “تغيري قو�عد �للعبة” ما �سيعني �أنه ل 
ميكن تخفيف �لقيود يف �أوكالند يف �ملدى �ملنظور.و�أو�سحت 
“�أبلينا بالء ح�سنا لل�سيطرة على هذ� �لتف�سي، حيث توؤدي 
قيود �مل�ستوى �لر�بع )�لإغالق �ل�سديد( دورها ولكن �ملهمة 
�لنهاية  �لب�سر من  “نحن على مرمى  ُتنجز«.و�أ�سافت  مل 
�لنيوزيلنديون  �لأخطاء«.و�سينتقل  �رتكاب  ميكننا  ل  لكن 
�ل��ث��اين يف نظام  �مل�ستوى  م��ن  �لإن����ذ�ر  �إىل  �أوك��الن��د  خ���ارج 
يف  م�ستويات  �أرب��ع  من  �ملكون  ك��ورون��ا  لفريو�س  �ل�ستجابة 
�أو�م��ر �لعزل �ملنزيل، لكن �حلريات  �لبالد.وهذ� يعني رفع 

�لتي كان يتمتع بها �ل�سكان قبل ظهور جمموعة �لإ�سابات 
يف �أوكالند وعندما كانت �حلياة �سبه طبيعية يف نيوزيلند�، 
لن تتم ��ستعادتها بالكامل.و�ستقت�سر �لتجمعات �لجتماعية 
�إلز�مي  50 �سخ�سا، مع و�سع كمامة ب�سكل  �لد�خلية على 
�لأماكن.و�أنهى  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  �ل��ت��ع��ّق��ب  تطبيق  وتفعيل 
يف  حملية  �إ���س��اب��ات  دون  �أ�سهر  �ستة  ف��رتة  �لأخ���ري  �لتف�سي 
�ملناطق �خلالية من  �آخر  �لتي كانت و�حدة من  نيوزيلند�، 
كوفيد يف �لعامل حيث حازت �ل�سلطات �إ�سادة و��سعة �لنطاق 

جر�ء طريقة تعاطيها مع �لوباء.
يتوفى  ���س��خ�����س  �أول  �ل�����س��ب��ت  ت�سعينية  �م�����ر�أة  و�أ���س��ب��ح��ت 
بالفريو�س منذ �سباط-فر�ير، ما رفع عدد �لوفيات ب�سبب 

�لوباء �إىل 27.

نافذة 
م�سرعة

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

•• رومو�لد �شيور�*

    متاأثر�، وباإيقاع بطيء، بد�أ جو بايدن قر�ءة كلمته 
لدى  �ملعتمدين  �ل�سحفيني  م��ن  م��وؤل��ف  جمهور  �أم���ام 

�لبيت �لأبي�س.
�أمام  �أ�سهر، خلط  �ل��ذي، قبل ب�سعة     �لرجل �لعجوز 
�لكامري�ت بني حفيدته و�بنه بو، �لذي رحل عن �لدنيا 
�سائًعا  �أغ�سط�س،   26 م�ساء  لح،  ���س��ن��و�ت،  ع��دة  منذ 

وحمموًما �أكرث من �أي وقت م�سى.
تتعار�س  ق���ال.  �لثمن”،  و���س��ت��دّف��ع��ون  »�سنالحقكم     
مع  خ�سو�سا  ول��ك��ن  ج�سده،  لغة  م��ع  �لن��ت��ق��ام  دللت 
لأمريكا. يف خطابه، حاول  ج��ًد�  �للحظة، فهي مهينة 
�لرئي�س 46 للوليات �ملتحدة، مر�ًر� وتكر�ًر�، �لختباء 
�لتخلي  لترير  �لع�سكريني  �مل�سوؤولني  ن�سيحة  ور�ء 
�ل��ن��ه��ائ��ي ع��ن م��ط��ار ب���اغ���ر�م، و�ل����ذي ك���ان م��ن �ملمكن 
رف�س  �سرح  �أو  ل��ك��اب��ول،  بديل  مركز  مبثابة  يكون  �أن 
�لتعزيز�ت، �إىل ما �أكرث من 6000 جندي مت ن�سرهم 
�ل�سيفية �حلزينة، مت�سك  �لأم�سية  تلك  لالإخالء. يف 
31 �أغ�سط�س لإمتام �لن�سحاب  بقر�ره �حرت�م موعد 
�أن ي�����س��ع هذه  �لأم���ري���ك���ي. ويف �حل��ق��ي��ق��ة، ك���ان ي��ري��د 
�أ�سرع وقت ممكن، و�لتي ميكن  �لكارثة ور�ء ظهره يف 
-وبالتايل  �عالميا  �سهرة وح�سور�  �لأكرث  �إنها  �لقول 

�لأ�سو�أ -يف تاريخ بالده.
   طبعا، يف �لأي��ام �لتالية قتلت طائر�ت �أمريكية  دون 
طيار بع�س منظمي �لهجمات �ملزدوجة �لتي وقعت يف 
بحياة  و�أودت  كابول  مطار  من  بالقرب  �أغ�سط�س   26
وع�سر�ت  بريطانيني  وجنديني  �أمريكًيا  جندًيا   13
�لأفغان �ملدنيني. نعم، طبعا ... �إل ��أن �لكلمة �لرئا�سية 

فقدت تاأثريها.
�ن  �لتي يفرت�س  �لثمن”،  و�ستدّفعون  »�سنالحقكم     
دبليو  �لأمريكيني �سدى خطاب ج��ورج  ت��ردد يف قلوب 
يف  �سقطت  ه���ذه،   2001 �سبتمر   11 م�����س��اء  ب��و���س 

�لفر�غ.
�أغ�سط�س، ويف  باأمريكا يف      لقد م��ات بع�س �لإمي��ان 

كابول.
ب��اي��دن لي�س م�����س��وؤوًل ع��ن �لكارثة  �أن  �ل��و����س��ح     م��ن 
للقوة  �مل�سبوقة  �لكارثة غري  لكن هذه  ككل،  �لأفغانية 
�لأمريكية هي �إجنازه وحتمل توقيعه. ويتحّمل �أنتوين 
م�ست�سار  �سوليفان،  وج��اك  �خلارجية،  وزي��ر  بلينكني، 
�لكارثة  يف  �مل�سوؤولية  م��ن  ن�سيبهما  �ل��ق��وم��ي،  �لأم���ن 
بايدن  ج��و  �ن  غ��ري  ب��ه.  ي�ستهان  ل  وبق�سط  �حل��ال��ي��ة، 
�أفغان�ستان،  م��ن  �ل�سريع  �لن�سحاب  ه��ذ�  �أر�د  م��ن  ه��و 
�نت�سار  �إىل  �أدى  ���س��روري��ا  يكن  مل  مت�سّرع  �ن�سحاب 

طالبان �خلاطف.
    م�سلولون �أمام �سا�ساتهم، عا�س �لأمريكيون، �أحد�ث 
ع�سية  للعلم  و��ساءة  كاإهانة  �ملا�سية  �لقليلة  �لأ�سابيع 
�سبتمر...   11 �لع�سرين لهجمات  �لذكرى  �حتفالت 

“كل ذلك من �أجل ذ�ك ...”، ن�سمع يف كل مكان.
�لهجوم على  ج��ر�ء  ب�سدمة  �أ�سيبت  �لتي  �أم��ري��ك��ا،      
قوتها  �ن  ت�سدق  ل  �ملا�سي،  يناير  يف  هيل  �لكابيتول 
تاريخ  لها يف  �إنه ل نظري  �لتي يقال  �لقوة  �لع�سكرية، 
م�سلحون  م��ز�رع��ون  “قرويون  هزمها  ق��د  �لب�سرية، 

ببنادق �لكال�سينكوف، ويركبون درجات نارية«.

    قد ل يكون ه��ذ� هو �سقوط �لق�سطنطينية، �ل �ن 
�ملجتمع  �ج��ت��ي��اح  يف  �ست�ستمر  ك��اب��ول  ���س��ق��وط  ���س��دم��ة 
�لأمريكي و�لعامل لفرتة طويلة قادمة. و�أولئك �لذين 
تعافت من  �ستتعافى كما  �ملتحدة  �لوليات  �إن  يقولون 
فقط  لي�س  خمطئون.   ،1975 ع��ام  �سايغون  �سقوط 
�سايغون  �لفيتنامي مدينة  �ل�سعبي  لأن دخول �جلي�س 
حدث بعد عامني من �لن�سحاب �لأمريكي من فيتنام، 
لتلك  �ملماثلة  �ل��ك��و�رث  م�ساهد  �جل��م��ه��ور  ج��ّن��ب  مم��ا 
�لعام  �ل�سياق  �ن  �ل�سدمة.  وبالتايل  �ليوم،  �ملعرو�سة 

خمتلف جد�.
ترتّنح  دميقر�طيتهم  ر�أو�  �أنهم  �لأمريكيون  �عتقد     
�أبدية،  �أنها  يعتقدون  كانو�  �لذين  هم  �لعام:  بد�ية  يف 
و�أدركو� �أنها ه�سة. لقد �عتقدو� �أن بالدهم قد تخل�ست 
و�لتمييز  للعن�سرية  �ل��ق��دمي��ة  �ل�����س��ي��اط��ني  ت��ل��ك  م��ن 
�ملا�سي،  �ل��ع��ام  يف  �ل�سغب  �أع��م��ال  و�أث��ب��ت��ت  �لعن�سري: 
وم��ن��اخ �حل���رب �سبه �لأه��ل��ي��ة �ل���ذي �أع��ق��ب وف���اة جورج 
�خل�سب،  �سياجات  ور�ء  ك��رى  م��دن  ن  وحت�سّ فلويد، 

�أنهم على خطاأ.
   مل ت�سهد �لوليات �ملتحدة يف �لتاريخ �حلديث مثل 
هذه �لنق�سامات، �سو�ء كانت ثقافية �أو عرقية �أو دينية 
�أو �سيا�سية، ومثل هذه �لإر�د�ت �ل�ستقاللية يف مناطق 

معينة، وحتى �لنف�سال يف وليات خمتلفة ...
   ناهيك عن وباء كوفيد-19 �لذي ي�ستمر يف �إحد�ث 
�لفو�سى -ما ي�سل �إىل 200 �ألف حالة جديدة يومًيا 
وفاة  حالة   1200 م��ن  و�أك���رث  �لأخ���رية،  �لأ�سابيع  يف 
�لتي  و�لجتماعية  �لقت�سادية  تد�عياته  -ول  يومًيا 
ت�سّرع ن�سق تفقري �ل�سكان، وحتويل �لبلد �ىل دولة من 

�لعامل �لثالث.
   بالطبع، �تخذ جو بايدن خطو�ت مهمة منذ جميئه 
�لقت�ساد  لإن���ق���اذ  حم���اول���ة  يف  �لأب���ي�������س  �ل��ب��ي��ت  �إىل 
وجت��دي��د �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة. خ��ط��و�ت ح����ازت م��ا يفوق 
�لرتحيب، لكنها كانت ظرفية و��ستثنائية، مل يتم عمل 
لالأدو�ء  و�لت�سدي  حقيقي،  تغيري  لإح���د�ث  �سيء  �أي 
من �جلذور.   لذ�، �لوليات �ملتحدة، �ملنغم�سة يف مناخ 
من �لتف�ّسخ و�ل�سمحالل �لعام، لن تتعافى من �سور 

�سقوط كابول. 
  �ستظل بالد �لعم �سام بالطبع �لقوة �لوىل يف �لعامل 
�آل���ة ه��ول��ي��وود، من  ق��ادم��ة، و�ست�ستمر  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة 
ج��ان��ب��ه��ا، ل�����س��ن��و�ت ع��دي��دة يف ت�����س��دي��ر �لأوه������ام �ملعاد 
�لذي  �لأم��ري��ك��ي، لكن ه��ذ� �لخ���ري،  ت��دوي��ره��ا للحلم 
يحت�سر منذ فرتة طويلة، قد �ختفى ج�سد� وروحا يف 
�أعمال �ل�سغب يف مبنى �لكابيتول هيل يف يناير �ملا�سي، 

وما تبقى جرفته �لعا�سفة �لأفغانية.
   �إن ك��ل��م��ة �أم��ري��ك��ا، ك��ان��ت ت��ع��ن��ي ذ�ت م���رة �أك����رث من 
����س��م ب���ل���د... ل��ق��د ك��ان��ت ت��ع��ك�����س م��ث��ال �أع���ل���ى، وكانت 
لل�سعوب  �أمال  وكانت حتمل  و�لتحرر،  للحرية  مر�دًفا 

�ملظلومة.
   وعندما يعلن جو بايدن، وهو �لرئي�س �لدميقر�طي، 
عن  تخلى  �أن  ب��ع��د  وي��ل�����س��ون،  تقاليد  وري���ث  وب��ال��ت��ايل 
�سعب يف خطر، �أن بالده لن ت�سحي بدماء �أبنائها من 
نو�جه  �أن  علينا  و�لدميقر�طية،  �لإن�سان  حقوق  �أج��ل 
بعد  ما  �أمريكا  ع�سر  ودخلنا  �للعبة،  �نتهت  �حلقائق: 

�أمريكا.

�أمريكا ما بعد �أمريكا...!

ن�سر  املتحدة,  اأّلف عدة كتب عن االأمم  الدولية واال�سرتاتيجية.  العالقات  باحث م�سارك يف معهد 
امل�سكني!  “جو  من�سوراته,  اأحدث   ,“ املتحدة؟  االأمم  موت  يريد  “من  روبرت  �سي�سيل  اآن  مع  موؤخًرا 

اأمريكا كوفيد-19 كما يراها مطلع«.                                                                  
ترجمة خرية ال�سيباين
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عربي ودويل
تخلى عنه مع�سكره

فنزويال: خو�ن غو�يدو، مناف�س مادورو يتدحرج...!
•• �لفجر –خرية �ل�شيباين

   يف فنزويال، يو�جه خو�ن غو�يدو، �أول معار�سي �لرئي�س نيكول�س 
مادورو، تر�جعا يف �سعبيته و�نق�ساًما يف مع�سكره، بينما تتفاو�س 

�حلكومة �ل�سرت�كية على �إنهاء �لأزمة مع بقية �ملعار�سة.
�أج���ر�ه  مل�سح  وف��ًق��ا  ع��ام��ني  يف  نقطة   30 خ�سر  ل��ق��د  �سعبيته؟     
م�ستطلع �لآر�ء د�تا �نالي�سي�س.  قدرته على جمع ع�سر�ت �لآلف 
من �لنا�س ملو�جهة نيكول�س مادورو؟ �نعدمت، ولي�س فقط ب�سبب 
�لوباء. ويكفي �لقول باأن خو�ن غو�يدو، �ملعرتف به كرئي�س موؤقت 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  دول��ة، منها  لفنزويال من قبل ح��و�يل خم�سني 
وف��رن�����س��ا، ق��د ت��اب��ع ع��ن ب��ع��د ي���وم �جل��م��ع��ة �جل��ول��ة �جل���دي���دة من 
�ملحادثات بني �حلكومة و�ملعار�سة �لتي من �ملفرت�س �أنه يج�سدها، 

يف موقف �سعف.
مناف�سة من كابريلي�س

و�ختتمت  �ل��روي��ج،  ترعاها  �لتي  �ملفاو�سات  ه��ذه  م��ن  �ل��ه��دف     
�ل�سيا�سية  �سيتي، هو و�سع حد لالأزمة  �لثنني يف مك�سيكو  �أم�س 
م�ساركة  بف�سل  �سيما  ول  ب��ال��ب��الد،  تع�سف  �ل��ت��ي  و�لق��ت�����س��ادي��ة 
هذه  �أن  �إل  نوفمر.   21 يف  �لإقليمية  �لنتخابات  يف  �ملعار�سة 

تعد  غ���و�ي���دو، مل  �لثالثيني  �لآن  ح��ت��ى  ي��ق��وده��ا  �ل��ت��ي  �لأخ�����رية، 
متحّدة كما كانت.  �إن مع�سكر غو�يدو يو�جه �لآن مناف�سة من عدد 
ل يح�سى من �ملجموعات، يقود �إحد�ها هريك كابريلي�س، �ملر�سح 
�لرئا�سي �ل�سابق، �لذي ير�هن �لآن على �نتقال طويل �ملدى بدًل 

من مقاربة ر�ديكالية.
روؤ�ساء  �نتخابات  �ل�ساب يف  �لزعيم  �ملقربني من     وحتى م�ساركة 
�لبلديات و�ملحافظني غري موؤكدة. وفيما يتعلق بانتخابات رئا�سية 
قال باقت�ساب يف  مبكرة حمتملة ... “�سيكون لنا مر�سح موحد”، 

نهاية �أغ�سط�س، دون �أن يكون مقتنعا حًقا.

بعد �لإفر�ج  عن �ل�صاعدي �لقذ�يف... من تبقى من عائلة �لعقيد؟ 
•• طر�بل�س-�أ ف ب

�أط��ل��ق ���س��ر�ح �ل�����س��اع��دي �ل���ق���ذ�يف �أح����د �أبناء 
�لقذ�يف ولعب  �لر�حل معمر  �لليبي  �لزعيم 
�سبع  بعد  �ل��ن�����س��اء،  وزي���ر  �ل�سابق  �ل��ق��دم  ك��رة 
بقي من  �سجنه يف طر�بل�س. من  �سنو�ت من 
�سنو�ت  �أك���رث م��ن ع�سر  ب��ع��د  �ل���ق���ذ�يف  ع��ائ��ل��ة 
بالدكتاتور من  �أطاحت  �لتي  �لنتفا�سة  على 

�ل�سلطة؟
منازع،  دون  �ل�����س��ل��ط��ة  م��ن  ع��ام��ا   42 وب��ع��د   
�سقط معمر �لقذ�يف و�أقاربه يف �لعام 2011 
ومنهم من  قتل  �سعبية، منهم من  بانتفا�سة 

�سجن ومنهم من نفي.
���س��ب��اط/ يف  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �لليبية  و�ل���ث���ورة 

يف  ن��ه��اي��ت��ه��ا  �إىل  و���س��ل��ت   ،2011 ف���ر�ي���ر 
ت�سرين �لول/�أكتوبر من �لعام نف�سه مبقتل 

�لدكتاتور على �أيدي ثو�ر.
�أقاربه وهم لعبون  �إىل �سقوط  �أدى �سقوطه 
من  ثالثة  قتل  �ل�سابق.  �لنظام  يف  رئي�سيون 
�أبنائه، معت�سم و�سيف �لعرب وخمي�س، خالل 
يف  كبري�  دور�  خمي�س  �أدى  وق��د  �لنتفا�سة. 
)���س��رق(، مهد  بنغازي  �لح��ت��ج��اج��ات يف  قمع 

�ل��ث��ورة.جل��اأ حم��م��د )52 ع��ام��ا( وه���و �لبن 
�لوحيد �لذي كان ثمرة �لزو�ج �لأول للعقيد، 
منح  ث��م   ،2011 يف  �مل���ج���اورة  �جل���ز�ئ���ر  �إىل 
حق �للجوء يف �سلطنة عمان وكذلك �سقيقته 
 45 �ل��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  وه���ي حم��ام��ي��ة  عائ�سة 

عاما.
�ل�ساعدي )47 عاما( وهو لعب  �أما �سقيقه 
ك��رة ق��دم �سابق وزي��ر ن�ساء، فقد ح���اول  دون 
�لدوري  يف  كروية  م�سرية  يوؤ�س�س  �أن  ج��دوى 
�لإيطايل قبل �أن يقود وحدة نخبة ع�سكرية. 
�لنتفا�سة،  عقب  �لنيجر  �إىل  جل��وئ��ه  وب��ع��د 

 2014 يف  ت�������س���ل���ي���م���ه  مت 
�أودع  ح��ي��ث  ط��ر�ب��ل�����س  �إىل 

�ل�سجن.
�لليبي   �ل���ق�������س���اء  و�أع����ل����ن 
�أم�س �لأول �لأحد �خلام�س 
من �أيلول-�سبتمر، �إطالق 
حلكم  ت���ن���ف���ي���ذ�  �����س����ر�ح����ه 
�سنو�ت،  �إىل  ي��ع��ود  ق�سائي 
دون �أن يذكر ما �إذ� كان قد 

غادر ليبيا.
و�سائل  من  �لعديد  وذك��رت 

�ل�ساعدي  �أن  �لأح���د  م�ساء  �ملحلية  �لإع����الم 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة يف رحلة  �ل���ق���ذ�يف غ�����ادر �لأر������س����ي 

متوجهة �إىل تركيا.
وه��ان��ي��ب��ال �ل��ق��ذ�يف )46 ع��ام��ا( وه��و متمرد 
غريب �لأطو�ر و�جه نز�عات قانونية يف فرن�سا 
�لقرن �حلادي  �لأول من  �لعقد  و�سوي�سر� يف 
�أن  ق��ب��ل  �إىل �جل��ز�ئ��ر  �أول  و�ل��ع�����س��ري��ن، جل���اأ 
يتوجه �إىل لبنان لالن�سمام �إىل زوجته وهي 
 2015 �أزياء لبنانية. وقد �عتقل يف  عار�سة 

وهو م�سجون هناك منذ ذلك �حلني.
عاما(   49( �لإ���س��الم  �سيف  م�سري  ز�ل  وم��ا 
كان مر�سحا خلالفة  �لذي 

و�لده، جمهول.
يف نهاية متوز/يوليو، ظهر 
�سنو�ت  منذ  �لوىل  للمرة 
�سحيفة  م����ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
�أمل���ح  تاميز”  “نيويورك 
تر�سحه  �حتمال  �إىل  فيها 
�لأول/ كانون  يف  للرئا�سة 
دي�سمر 2021. ُحكم على 
�سيف �لإ�سالم بالإعد�م عام 
حماكمة  نهاية  يف   2015

من  م�سلحة  جماعة  �أ���س��رت��ه  بعدما  �سريعة، 
ت�سرين  غ���رب ط��ر�ب��ل�����س يف  زن���ن يف ج��ن��وب 
�لثاين/نوفمر 2011. لكن �ملجموعة �لتي 
يف  لل�سلطات  ت�سليمه  رف�ست  حتتجزه  كانت 
�أو للمحكمة �جلنائية �لدولية �لتي  طر�بل�س 

تالحقه بتهم �رتكاب جر�ئم �سد �لإن�سانية.
�مل�سلحة  �أثره بعدما زعمت �جلماعة  و�ختفى 
نف�سها �أنها �أطلقت �سر�حه يف حزير�ن/يونيو 
�لدولية  �جل��ن��ائ��ي��ة  �مل��ح��ك��م��ة  ل��ك��ن   .2017
�لعام  نهاية  �إنها ح��ددت مكانه يف زنن  قالت 

 .2019
�أما زوجته �لثانية �سفية، فنفيت �إىل �سلطنة 
عمان حيث كانت تطالب بانتظام بالعودة �إىل 
بلدها. لكنها مل تلق �آذ�نا �ساغية على �لرغم 
من نفوذ قبيلتها يف برقة، وهي منطقة كبرية 

تقع يف �سرق ليبيا.
معمر  �إليها  ينتمي  �لتي  �لقذ�ذفة  قبائل  �أم��ا 
)�سمال  �سرت  يف  خ�سو�سا  و�ملنت�سرة  �لقذ�يف 
�لقذ�يف،  ن��ظ��ام  م���ن  “عانت”  ف��ق��د  ����س���رق(، 
و�نتهى �أمر �لعديد من �أفر�دها �لذين �أعربو� 
�أ�ستاذ  بح�سب  �ل�سجن،  يف  له  معار�ستهم  عن 

�لقانون �لليبي �أماين �لهجر�سي.

 تظاهرة يف �أوتاو� دعما لكنديني معتقلني يف �ل�صني 
•• �وتاو�-�أ ف ب

ت��ظ��اه��ر م��ئ��ات �لأ���س��خ��ا���س يف �أوت�����او� دع��م��ا للكنديني 
�ليوم  ملنا�سبة  وذل��ك  �سبافور  ومايكل  كوفريغ  مايكل 
�لأل����ف لع��ت��ق��ال��ه��م��ا يف �ل�����س��ني و�ل����ذي ي��و���س��ف باأنه 

“ظامل«.
كما ُنّظمت جتمعات يف �أماكن �أخرى يف كند�، وكذلك 

يف بروك�سل ونيويورك وو��سنطن و�سيول و�سنغافورة.
�لأول/دي�سمر  ك��ان��ون  يف  و�سبافور  كوفريغ  و�أوِق����ف 
�أزمة  �أث����ار  م��ا  �لتج�س�س،  بتهمة  �ل�����س��ني  يف   2018

دبلوما�سية بني �أوتاو� وبكني.
وتعتر �أوتاو� �أّن �عتقالهما �أتى رّد�ً على توقيف مينغ 
�ل�سيني  �لت�����س��الت  لعمالق  �ملالية  �مل��دي��رة  و�نت�سو 

“هو�وي” يف فانكوفر بطلب من �لوليات �ملتحدة.
�ل�سابق  و�لدبلوما�سي  �سبافور  �لأعمال  رجل  وحوِكم 

كوفريغ، يف �آذ�ر/مار�س من هذ� �لعام.
وحكم على �سبافور بال�سجن 11 عاماً، وهو ما �عترته 

�أوتاو� �أمر� “غري مقبول �إطالقا«.
ق���ر�ر ق�سائي يف  �أّي  �مل��ق��اب��ل، مل يتم �لإع���الن ع��ن  يف 

ق�سية كوفريغ.
وقالت فينا جنيب �هلل، زوجة كوفريغ، خالل �لتجّمع 

�حلا�سد يف �أوتاو�، �إّن “هذه �عتقالت غري عادلة«.

و�أ�سافت “هذه �مل�سري�ت هي للت�سامن” مع �لرُجلني، 
�إىل  للدعوة  ا  و�أي�سً ومرونتهما،  بقّوتهما  و”لالإ�سادة 
�تخاذ �إجر�ء�ت من �أجل �أن يتّم يف �لنهاية ك�سر �جلمود 
لإنهاء  ما هو ممكن  كّل  وب��ذل  �لوطن  �إىل  و�إعادتهما 

هذ� �لظلم«.
�أنتوين بلينكن �لأحد  ود�ن وزير �خلارجّية �لأمريكي 
من جانب �ل�سني،  “�لعتقالت �لتع�سفية”  ما �سماه 

قائاًل �إّن �لوليات �ملتحدة “تقف �إىل جانب كند�«.
ي��دع��و جمهورّية  �ل���دويل  “�ملجتمع  ب��ي��ان  يف  و�أ���س��اف 
�مل�سروط  �لفوري وغري  �لإف��ر�ج  �إىل  �ل�سعبّية  �ل�سني 

عن مايكل �سبافور ومايكل كوفريغ«.
�لكندي مارك غارنو وعدد من  وزير �خلارجّية  وكان 
م�سوؤويل �ملعار�سة �ملنتخبني و�سفري �لوليات �ملتحدة 

يف كند�، موجودين يف �لتظاهرة.
7 �آلف خطوة، للتذكري باأّن مايكل  وم�سى �مل�ساركون 
يوم  كّل  �لرقم  هذ�  �إىل  �لو�سول  يحاول  كان  كوفريغ 
وفًقا  �لنو�فذ”،  م��ن  �خلالية  �ل�سغرية  زنز�نته  “يف 
�خلطو�ت  ه��ذه  مي�سي  “�إّنه  زوج��ت��ه  وق��ال��ت  لزوجته. 
كتاباً  يحمل  م��ا  وغ��ال��ب��اً  د�ئ����رة،  �سكل  على  �آلف  �ل�7 
وي��ق��ر�أ وي����رّدد �أغ���اين و���س��ل��و�ت - 5 ك��ي��ل��وم��رت�ت من 
�ل�سجاعة و�لتفكري. و�ليوم لن يكون مبفرده يف هذه 

�مل�سرية«.

�ل�سادر  �ل���ت���ق���ري���ر  وي���و����س���ح     
ه���ذ� �ل��ع��ام، �أن �ل�����س��ني �ل��ي��وم، يف 
و���س��ع مي��ّك��ن��ه��ا م��ن ���س��ن “هجوم 
مبا  و�سلب”،  ن��اع��م  �إل���ك���رتوين 
يف ذل����ك م���ن خ����الل ح��ظ��ر كامل 
�أن���ح���اء  ل���الت�������س���الت يف م��ع��ظ��م 
تايو�ن. ونّبه هذ� �لتقرير �إىل �أن 
بني  �جل��م��ع  �لآن  “ميكنها  ب��ك��ني 
�لعمليات �لرقمية جلي�سها، و�لتي 
�ستكون لها يف �لبد�ية عو�قب �سل 
�لقيادة  ومر�كز  �جلوية  دفاعاتنا 
�لهجوم  على  وقدر�تنا  �لبحر  يف 
تهديًد�  ي�سكل  م��ا  وه���و  �مل�����س��اد، 

كبرًي� لنا«.

»الهجوم” املحتمل للجوا�سي�س 
ال�سينيني يف تايوان

   من ناحية �أخرى، قامت �لقو�ت 
بتح�سني  �ل�����س��ي��ن��ي��ة  �ل��ع�����س��ك��ري��ة 
�مليد�نية  �ل�ستطالعية  قدر�تها 
ب���ا����س���ت���خ���د�م نظام  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل 
�ل�سناعية  �لأق��م��ار  ع��ر  �مل��الح��ة 
ن�سره  مت  و�ل���ذي  �ل�سيني،  ب��ي��دو 
وميثل  �ملا�سي،  �ل��ع��ام  �لف�ساء  يف 
�ل��ي��وم ب��دي��اًل لنظام ج��ي ب��ي ��س 

�لأمريكي، ي�سيف هذ� �لتقرير. 
�لع�سكرية  �لقدر�ت  هذه  وتعني    
يت�سنى  �أن���ه  �جل���دي���دة،  �ل�سينية 
ل��ب��ك��ني ح���ا����س���ر� م���ر�ق���ب���ة جميع 
�لتحركات يف جميع �أنحاء تايو�ن، 
طائر�ت  ����س��ت��خ��د�م  ي�����س��ّه��ل  مم���ا 
بدون طيار  و�لطائر�ت  �لتج�س�س 
عمليات  لإج��ر�ء  �ملجهزة  و�ل�سفن 

��ستخبار�تية.
مع  نف�سها،  �ل��وث��ي��ق��ة  وت�سيف     
جاهزة  لي�ست  �ل�سني  ف��اأن  ذل��ك، 
ب��ع��د ل��غ��زو و����س��ع �ل��ن��ط��اق ب�سبب 
�لنقل  ق��������در�ت  �إىل  �ف���ت���ق���اره���ا 
جي�س  �ن  �ل  و�ل���ل���وج�������س���ت���ي���ات، 
ي��ع��م��ل حالًيا  �ل�����س��ع��ب��ي  �ل��ت��ح��ري��ر 
على �سّد �لثغرة، بتعزيز قدرته يف 

هذ� �ملجال وحت�سينها.
ا �سو�ريخ  �أي�سً    ومتتلك �ل�سني 
ذ�ت دقة ل مثيل لها د�خل جي�س 
�ل��ت��ح��ري��ر �ل�����س��ع��ب��ي، مي��ك��ن��ه��ا �أن 
�جل���زي���رة،  يف  م���ك���ان  �أي  ت�����س��رب 
ا “�سّل” مر�كز  وبا�ستطاعتها �أي�سً
و�ملن�ساآت  �ل���ت���اي���و�ن���ي���ة،  �ل���ق���ي���ادة 
�لع�سكرية �لتي يف خدمة �لعمليات 

�جلوية و�لبحرية و�لرية.
�جلو��سي�س  �أن  �لتقرير،  وتابع     
على  ي��ع��م��ل��ون  �ل��ذي��ن  �ل�سينيني 
على  قادرون  �لتايو�نية،  �لأر��سي 
قطع  �إىل  ي���ه���دف  “هجوم  ���س��ن 
�ل�سيا�سية  �لتحتية  �لبنية  ر�أ�س” 
و�لقت�سادية للجزيرة. و�لأخطر 
�ل�سو�ريخ  ن�����س��ر  م���ع  ذل�����ك،  م���ن 
�مل���ت���و����س���ط���ة و�ل����ط����وي����ل����ة �مل�����دى 
فاإن  �لطائر�ت،  وت�سغيل حامالت 
نف�سها  و����س���ع  “حتاول  �ل�����س��ني 
�أي  تاأخري  على  �ل��ق��ادر  مو�سع  يف 
غزو  ح����ال  يف  �أجنبي”،  ت���دخ���ل 

تايو�ن، بح�سب �لوز�رة.

ال�سينية  الع�سكرية  الهيمنة 

�لقانون،  ه��ذ�  �إق���ر�ر  بعد  لكن،     
ح���ر����س���ت و�����س���ن���ط���ن ع���ل���ى ترك 
�ستتدخل  ه����ل  ل���ل�������س���ك:  جم�����ال 
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  �مل�����س��ل��ح��ة  ق��و�ت��ه��ا 
حال  يف  ت��اي��و�ن  ج��ان��ب  �إىل  ل  �أم 
�لغمو�س  “�سيا�سة  �ن��ه��ا  �ل��غ��زو؟ 
ترغب  مل  �ل��ت��ي  �ل�سرت�تيجي” 

�أبًد� يف �لتخلي عنها.
    لقد �أدى �لتهديد بغزو �سيني 
وت����اي����و�ن.  �ل���ي���اب���ان  ت����ق����ارب  �إىل 
و�أح����������دث م����ث����ال ع���ل���ى ذل������ك هو 
وزير  بها  �أدىل  �لتي  �لت�سريحات 
نوبو،  ك��ي�����س��ي  �ل���ي���اب���اين  �ل����دف����اع 
�أغ�سط�س،   12 يف  �ع��ت��ر،  �ل���ذي 
يف  �لع�سكري”  “�ل�ستقر�ر  �أن 
لي�س فقط  �أم���ر ح��ا���س��م  �مل��ن��ط��ق��ة 

لليابان ولكن للعامل باأ�سره.
   ويف مقابلة مع �سحيفة �سيدين 
�لأ�سرت�لية،  ه���ري�ل���د  م��ورن��ي��ن��غ 
نوبو،  كي�سي  ق��ال  �ملا�سي،  �ل�سهر 
�لياباين  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  �سقيق 
�لفجوة  �إن  �آب���ي،  �سينزو  �ل�سابق 
جهة،  من  ت��اي��و�ن  بني  �لع�سكرية 
تزد�د  �أخ���رى،  جهة  م��ن  و�ل�سني 
يف حال حدوث  “�أكرث كل عام”: 
و�ل�سني،  ت���اي���و�ن  ب���ني  م��و�ج��ه��ة 
كبري  ب�سكل  يتدهور  �لو�سع  ف��اإن 

ل�سالح بكني.
   و�أ����س���اف �ل���وزي���ر �ل��ي��اب��اين، �أن 
�ل�����س��ني ت��ع��م��ل م��ن��ذ ع���دة �سنو�ت 
�لع�سكرية  �لقوى  لتحويل ميز�ن 
يجب  ل��ذل��ك،  ل�ساحلها.  �آ�سيا  يف 
�حلليفة  و�ل����دول  �أ���س��رت�ل��ي��ا  على 
ق�����س��ارى جهدها  ب����ذل  �لأخ������رى 
�لهيمنة  ت�����س��ب��ح  �أل  ل�������س���م���ان 
�ملنطقة  يف  �ل�سينية  �لع�سكرية 

�أمًر� حتمًيا.
�حلار  �ل�سني  تنفخ  وك��ع��ادت��ه��ا،     
و�ل���ب���ارد... وه��ك��ذ�، ح��ث �ل�سفري 
و��سنطن  ل��دى  �جل��دي��د  �ل�سيني 
�ل�سهر  �أغ�����س��ط�����س   31 �ل��ث��الث��اء 
�مل��ا���س��ي، �لأم��ري��ك��ي��ني ع��ل��ى عدم 
بالطريقة  �ل���������س����ني  م���ع���ام���ل���ة 
�لحتاد  بها  عاملت  �ل��ت��ي  نف�سها 
ت�سني  وق��ال  �ل�سابق.  �ل�سوفياتي 
“�سوء  ���س��ي��ك��ون  ه�����ذ�  �إن  ق����ان����غ، 
�ل���ولي���ات  ج���ان���ب  م���ن  تقدير” 
�لحتاد  لي�ست  “�ل�سني  �ملتحدة، 
�ل�سوفياتي. هذ� �لأخري �نهار من 
�ل�سينية  و�ل�سيا�سة  نف�سه،  تلقاء 
�إد�رة  �نتهجتها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ط��رف��ة 
“تر�مب” �ل�سابقة �أحلقت �سرر� 
�لو�سع  وه��ذ�  بعالقاتنا،  خطري� 

مل يتغري... بل ي�ستمّر. »
-------------------------

ع�سر  خم�سة  ــوايل  ح مــوؤلــف 
لل�سني  خمــ�ــســ�ــســة  كـــتـــاًبـــا 
والهند  ــبــت  ــت وال والـــيـــابـــان 
ـــتـــحـــديـــات االآ�ــســيــويــة  وال
ن�سر   ,2020 عام  الرئي�سية. 
العاملية  “الزعامة  ــاب  كــت
ال�سني  بني  ال�سدام  ــوره,  حم
عن  املتحدة”  والــــواليــــات 

من�سورات لوب. 

وزير �لدفاع �لياباين ي�ستنفر ��سيا ت�سني قانغ يحذر من �سوء �لتقدير

خو�ن غو�يدو... �لغروب

حتمية؟
حكومة  �أط��ل��ق��ت  �أن  ي�سبق  مل     
ك���ه���ذه، يف �سكل  ت���اي���و�ن ���س��رخ��ة 

�ل�سعبية،  �ل�����س��ني  ب��ج��م��ه��وري��ة 
�لدبلوما�سية  �ل��ع��الق��ات  وق��ط��ع 

بني و��سنطن وتايبيه.

ب�سكل  م���وج���ه  �لع���������رت�ف  ه�����ذ� 
�ملتحدة،  �ل���ولي���ات  ن��ح��و  �أ���س��ا���س��ي 
�ل���ت���ي ت���ع���ه���دت، يف ق����ان����ون �أق�����ره 

�إن�����ذ�ر ُي��ل��ق��ي ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى قدرة 
ت���اي���و�ن ع��ل��ى �ل���دف���اع ع��ن نف�سها 
���س��د ع�����دو�ن ���س��ي��ن��ي. وي���ب���دو �أن 

دفاعها. ومت مترير هذ� �لقانون، 
ق��ان��ون �ل��ع��الق��ات م��ع ت���اي���و�ن، يف 
�لأمريكي  �لع���رت�ف  وق��ت  نف�س 

�ل��ك��وجن��ر���س �لأم��ري��ك��ي يف �أو�ئ���ل 
ت���اي���و�ن  ب���ت���زوي���د   ،1979 ع�����ام 
ل�سمان  كافية  بكميات  بالأ�سلحة 

- �لفجوة �لع�صكرية بني تايو�ن و�ل�صني تزد�د كل عام

- طوكيو حتذر من �أن ت�صبح �لهيمنة �لع�صكرية �ل�صينية يف �ملنطقة �أمًر� حتمًيا

- متتلك �ل�صني �صو�ريخ ميكنها �صرب 
�أي مكان يف �جلزيرة

- �أدى �لتهديد بغزو �صيني �إىل 
تقارب �ليابان وتايو�ن

يف اعرتاف غري م�سبوق

تايبيه: �ل�صني قادرة على �صّل جميع دفاعات تايو�ن...!
�أنطو�ن دونيت  •• �لفجر -بيري 

–ترجمة خرية �ل�شيباين

 1 االأربعاء  التايوانية,  الدفاع  وزارة  ك�سفت    

قادرة  ال�سينية  امل�سلحة  القوات  اأن  �سبتمرب, 
لتايوان  الدفاعية  املن�ساآت  “�سّل”  على  االآن 
ومراقبة حتركات جي�سها با�ستمرار... اعرتاف 
غري م�سبوق من قبل احلكومة التايوانية, يقّر 
م�سداقية  اأكرث  بات  ال�سيني  الغزو  خطر  باأن 

من اأي وقت م�سى.
�سوًرا  ال�سنع,  تايوانية  دفاع  مقاتلة  ن�سرت     
جي�س  به  قــام  لغزو  حماكاة  خــالل  التقطت 
التحرير ال�سعبي يف منطقة بينغتونغ يف جنوب 

اجلزيرة. 

ال�سنوي  التقرير  مــن  جــزء  املعلومات  ــذه  وه
برملان  اإىل  املقدم  التايوانية  الدفاع  لــوزارة 
اأكــرث  مــوقــف  عــن  يك�سف  تقرير  ــرة.  ــزي اجل
عندما  عــام,  قبل  قدمه  ممــا  بكثري  خــطــورة 
امتالك  عن  بعيدة  تزال  ال  ال�سني  باأن  جادل 

حتليل

هل �ملو�جهة حتمية؟�ل�سني قادرة على �سرب كل مكان يف �جلزيرة
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العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/11157  
�ملنذر: فايز حممود �لو�وي - �سوري �جلن�سية ، ب�سفتي مدير يف �لرخ�سة �مل�سماة )�لروعة لتاجري �ل�سيار�ت( رقم �لرخ�سة )674565(

�لعنو�ن : �إمارة عجم�ان - �لنعيمي�ة 2 - �سارع �ل�سيخ خليفة بن ز�ي�د - بن�اي�ة ��سكاي - بعد �لفطيم لل�سيار�ت – �لطابق �ل�سابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�س�د / �ملن�ذر �لي�ه : كرمي �ل�سحات عطية �ملتوىل - م�سري �جلن�سية - ويحمل بطاقة هوية رقم 784198514381403 
موبايل رقم 0503073718 عنو�نه : �إمارة دبي 

�ملو�سوع / �نذ�ر بتكليف �ملنذر �ليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )4،500( �ستة �لف و خم�سمائة درهم 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% و�لر�سوم و�مل�ساريف.

�ىل �ل�سيد/ كرمي �ل�سحات عطية �ملتوىل - م�سري �جلن�سية نود �لإحاطة �ىل �نه مبوجب ��ستئجاركم ل�سيارة من - نوع جيلي ��سود �للون - حتمل لوحات معدنية 
�لف وخم�سمائة  �ستة  وق��دره )4،500(  مبلغا  بذمتكم  ليرت�سد    ،  2017/1/25 تاريخ  2016/11/9 حتي  تاريخ  - من  دبي   -  R كود   37321 رقم 
درهم حتي تاريخه وحيث �نكم قد �متنعتم عن �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم دون وجه حق �أو م�سوغ قانوين رغم قيام �ملنذرة بالتز�ماتها كاملة ورغم �ملطالبات 
�لودية �ملتكررة مما �سبب للمنذرة ��سر�ر مادية و�دبية بالغة، �لمر �لذي يحق معه �ملطالبة باملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم بالإ�سافة �ىل �لتعوي�سات �ملادية و�لأدبية 

نتيجة �إمتناعكم وتقاع�سكم �لغري مرر عن �ل�سد�د. 
�لن�ذ�ر  ل�ه�ذ�  ��س�تالمكم  ت�اريخ  م�ن  �أي�ام  خم�س�ة  خ�الل  ب�ذمتكم  �ملرت�س�د  �ملبل�غ  ل�س�د�د  للمنذر�لي�ه  �لع�ديل  �لن�����ذ�ر  ه�ذ�  بتوجي�ه  �ملن�ذرة  تب�ادر  �ن�ه  وحي�ث 
و�ل�سن�س�ط�ر �أ�س�ف�ي�ن �ل�ى �للج�وء للق�س�اء لإ�ست�س�د�ر �أم�ر �د�ء �س�د �ملن�ذر �لي�ه ب�اأد�ء �ملبل�غ �ملرت�س�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�س �لق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�س 
�مل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون �لإج�ر�ء�ت �ملدني�ة عل�ى �ن�ه )عل�ى �ل�د�ئن �ن يكل�ف �مل�دين �ول : بالوف�اء مبيع�اد خم�س�ة �ي�ام عل�ى �لق�ل ث�م ي�ست�س��در �مر� ب�الد�ء م�ن 
ق�ا�س�ى �مل�و�د �جلزئي�ة �لت�اب�ع له�ا م�وطن �مل�دين �و رئ�ي�س �ل�د�ئرة باملحكم�ة �لإبتد�ئي�ة ويكف�ى ف�ى �لتكلي�ف بالوفاء �ن يح�سل بكتاب م�سجل بعلم �لو�سول ويقوم 
برت�ستو عدم �لدفع مقام هذ� �لتكليف. لذلك ، ف�ان �ملن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف �ملن�ذر �لي�ه مبوج�ب ه�ذ� �لن�ذ�ر �ل�ع�ديل ب�س�د�د �ملبل�غ �ملرت�س�د ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره 
)4،500( �ستة �لف و خم�سمائة درهم و�لفو�ئ�د �لقانوني�ة بو�ق�ع 12% و�لر�س�وم و�مل�س�اريف وذل�ك خ�الل م�دة �ق�س�اها خم�س�ة �ي�ام م�ن ت�اريخ ��س�تالمكم ل�ه�ذ� 

�لن�ذ�ر و�ل �ست�س�طر �ملنذرة �ل�ى ��ست�س�د�ر �أم�ر ب�اأد�ء ه�ذ� �ملبل�غ م�ن �ملحكمة �ملخت�سه.
املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/11948  
�ملنذر: فايز حممود �لو�وي - �سوري �جلن�سية ، ب�سفتي مدير يف �لرخ�سة �مل�سماة )�لروعة لتاجري �ل�سيار�ت( رقم �لرخ�سة )674565(

�لعنو�ن : �إمارة عجم�ان - �لنعيمي�ة 2 - �سارع �ل�سيخ خليفة بن ز�ي�د - بن�اي�ة ��سكاي - بعد �لفطيم لل�سيار�ت – �لطابق �ل�سابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

 JR4114152 س�د / �ملن�ذر �لي�ه : حممد �قبال خان كا�سف �قبال خان - باك�ستاين �جلن�سية - ويحمل جو�ز �سفر رقم�
موبايل رقم )0521320688( عنو�نه : �إمارة دبي 

�ملو�سوع / �نذ�ر بتكليف �ملنذر �ليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )7،200( �سبعة �لف ومائتني درهم 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% و�لر�سوم و�مل�ساريف.

�ىل �ل�سيد/ حممد �قبال خان كا�سف �قبال خان - باك�ستاين �جلن�سية  نود �لإحاطة �ىل �نه مبوجب ��ستئجاركم ل�سيارة من - نوع  كيا بيكانتو �بي�س �للون - حتمل 
لوحات معدنية رقم 72554 كود G - دبي - من تاريخ 2017/6/20 حتى تاريخ 2017/8/22 ، ليرت�سد  بذمتكم مبلغا وقدره )7،200( �سبعة �لف 
ومائتني درهم  حتي تاريخه وحيث �نكم قد �متنعتم عن �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم دون وجه حق �أو م�سوغ قانوين رغم قيام �ملنذرة بالتز�ماتها كاملة ورغم 
�ملطالبات �لودية �ملتكررة مما �سبب للمنذرة ��سر�ر مادية و�دبية بالغة، �لمر �لذي يحق معه �ملطالبة باملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم بالإ�سافة �ىل �لتعوي�سات �ملادية 

و�لأدبية نتيجة �إمتناعكم وتقاع�سكم �لغري مرر عن �ل�سد�د. 
�لن�ذ�ر  ل�ه�ذ�  ��س�تالمكم  ت�اريخ  م�ن  �أي�ام  خم�س�ة  خ�الل  ب�ذمتكم  �ملرت�س�د  �ملبل�غ  ل�س�د�د  للمنذر�لي�ه  �لع�ديل  �لن�����ذ�ر  ه�ذ�  بتوجي�ه  �ملن�ذرة  تب�ادر  �ن�ه  وحي�ث 
وذل�ك  بالوف�اء  بتكلف�يكم  �لق�انون  ب�ن�س  عم�ال  بذمت�ه  �ملرت�س�د  �ملبل�غ  ب�اأد�ء  �لي�ه  �ملن�ذر  �س�د  �د�ء  �أم�ر  لإ�ست�س�د�ر  للق�س�اء  �للج�وء  �ل�ى  �أ�س�ف�ي�ن  و�ل�سن�س�ط�ر 
�مر�  ي�ست�س��در  ث�م  �ي�ام عل�ى �لق�ل  بالوف�اء مبيع�اد خم�س�ة   : �ول  �مل�دين  يكل�ف  �ن  �ل�د�ئن  �ن�ه )عل�ى  �ملدني�ة عل�ى  �لإج�ر�ء�ت  ق�ان�ون  �مل�ادة )144( م�ن  ب�ن�س 
ب�الد�ء م�ن ق�ا�س�ى �مل�و�د �جلزئي�ة �لت�اب�ع له�ا م�وطن �مل�دين �و رئ�ي�س �ل�د�ئرة باملحكم�ة �لإبتد�ئي�ة ويكف�ى ف�ى �لتكلي�ف بالوفاء �ن يح�سل بكتاب م�سجل بعلم 
�ملرت�س�د  �ملبل�غ  ب�س�د�د  �ل�ع�ديل  �لن�ذ�ر  ه�ذ�  مبوج�ب  �لي�ه  �ملن�ذر  بتكلي�ف  تب��ادر  �ملن�ذرة  ف�ان   ، لذلك  �لتكليف.  هذ�  مقام  �لدفع  عدم  برت�ستو  ويقوم  �لو�سول 
ب�ذمتكم للمن�ذره)7،200( �سبعة �لف ومائتني درهم و�لفو�ئ�د �لقانوني�ة بو�ق�ع 12% و�لر�س�وم و�مل�س�اريف وذل�ك خ�الل م�دة �ق�س�اها خم�س�ة �ي�ام م�ن ت�اريخ 

��س�تالمكم ل�ه�ذ� �لن�ذ�ر و�ل �ست�س�طر �ملنذرة �ل�ى ��ست�س�د�ر �أم�ر ب�اأد�ء ه�ذ� �ملبل�غ م�ن �ملحكمة �ملخت�سه.
املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2021/61 - التنفيذ املدين 
بناء على طلب / �ملحكوم له / حممد نبيل حممد �حمد هيبه - �جلن�سية / م�سر 

�ىل �ملحكوم عليه / حممد عثمان ن�سر�هلل �حمد - �جلن�سية : باك�ستان 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة ر������س �خل��ي��م��ة ق���د �����س���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
وقدره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��ز�م��ك   )33088/2019( �لق�سية  يف   2019/12/26
7791.00 درهما �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف. ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب 
لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم �مل�سار �عاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل 15 
�لجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  ف��ان  ذل��ك  ح��ال تخلفك عن  للتبليغ ويف  �لتايل  ي��وم 

�لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�سوم �ملرتبة عليك. 
�ملالحظات : �لإمار�ت / ر�أ�س �خليمة / ر�أ�س �خليمة �لقدمية/ ر�أ�س �خليمة 

 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مرمي عبداهلل �شاملني �شهداد   
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001802/ 

�إىل �ملحكوم عليه : مرمي عبد�هلل �ساملني �سهد�د 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ م�سرف عجمان / �س م ع  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 1987577 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اال�شافة ملقاوالت النجارة امل�شلحة  
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001396/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ل�سافة ملقاولت �لنجارة �مل�سلحة 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ كبري فريوز مياه  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 8740 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين    SHCFICIREA2021 /0005959 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : موني�ساه توروجانان مود�بيل - جمهول حمل �لإقامة : دبي يوجد حتري 
  0558076770  042779408  0508042000

لعالن �ملدعي عليه ن�سر� باللغة �لعربية و�لجنليزية 
�لز�م �ملدعي عليها مببلغ )50500( درهم 

�لز�م �ملدعي عليها لدفع �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل. 
�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/9/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 10( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/9/2 م   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005121 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �دم يو�سف �دم جمعه  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة منطقة �لعزرة �سارع �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي بناية 

�سكن �سائقي �جرة �ل�سارقة رقم �لهاتف 0558965330  
بناء على طلب �ملدعية / �جرة �ل�سارقة - ذ م م 

�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/9/12 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�و بو��سطة وكيل  3( �سخ�سيا  �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى  �ملحكمة �لإبتد�ئية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/8/23 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2019 /0004744 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / بورتكابن بريفابريكاتيد �سي�ستمز )م م ح( - �لعنو�ن : 9039211  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/2/3 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 

�أعاله ل�سالح / �حل�سة للمقاولت �للكرتوميكانيكية �لبحرية )ذ م م( بالتايل :
مبلغ  �ملدعية  �ل�سركة  �ىل  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �ل�سركة  بالز�م   / �ملحكمة  حكمت 
�حلا�سل  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %7 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   114054
�مل�ساريف  و�لزمتها  به  �ملحكوم  �لدين  مبلغ  ��سل  يجاوز  �ل  على   2019/10/13 يف 

وخم�سمائة درهم �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�شة   على  اأمر   SHCFICIPTO2021 /0006300 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / رمبيل نو�ز ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات 
و�لنجارة �مل�سلحة  �لعنو�ن :  

هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله ل�سالح / �ساهني عبد�ملالك 

،  بالتايل : ناأمر بت�سليم �لطالب جو�ز �سفره 
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7381(
�ملنذر : قمر �ل�سباح لتاأجري �ل�سيار�ت ونقل �لركاب -ذ.م.م

وميثلها بالتوقيع �ملدير �ل�سيد/ حممد علي حممد زمان
�ملنذر �ليه : تربدو لل�سياحة -�س.ذ.م.م

ينذر �ملنذر/ �ملنذر �إليه ب�سد�د مبلغ وقدره )18،481،25( )ثمانية ع�سر �لف و�ربعمائة 
وو�حد وثمانون �لف وخم�سة وع�سرون فل�سا( خالل مدة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ 
�لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  �آ�سفا  �ملنذر  �سي�سطر  �لت�سديد  عدم  حال  ويف  �لن�سر 
�ىل  بال�سافة  �لد�ء  �مر  و��س�د�ر  ذك�ر  مبا  للمطالبة  و�جلز�ئية  �ملدنية  و�لق�سائية 
بكافة  �ليه  �ملنذر  ، مع حتميل  �لقانونية  و�لفو�ئد  و�ل�سرر  للعطل  �لتعوي�س �جلابر 

ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�أتعاب �ملحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن بالن�شر

رقم )7376/2021(
�ملنذر : �ل�سيد / �سوري�س ر�م�ساند دود�ين ، هندي �جلن�سية

�سد -  �ملنذر �ليه : ذ� لجونز في�س و�ن ذ.م.م
�لعنو�ن / �لمار�ت ، دبي �س.ب / 9440 هاتف رقم / 043673333

customercare@emaar.ae - فاك�س رقم / 043673000  بريد �لكرتوين
�ملو�سوع/ 

7 مايو �سنة  �إتفاقية �لبيع و �ل�سر�ء �ملوؤرخة يف  �إليها ب�سرورة ت�سليم �لوحدة وفق  تنبه �ملنذرة على �ملنذر 
2017 و وفقاً للبند رقم 10 من �لإتفاقية و ذلك يف غ�سون 120 يوم من تاريخ هذ� �لإنذ�ر و نفاذ مفعوله 
قانوناً و يف حالة �لإخالل بذلك �سوف تكون �ملنذر �إليها م�سوؤلة عن رد مبلغ و قدره 907،531.4 درهم 
)ت�سعمائة و �سبعة �آلف وخم�سمائة وو�حد و ثالثون درهما و �ربعة فل�ساً( بالإ�سافة �إىل �لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ �سد�د كل دفعة من �ملنذرة لقاء �سر�ء �لوحدة بالإ�سافة �إىل �لتعوي�سات عن �لربح 
�لفائت و �لإيجار و �لربع �لذي كانت �ملنذرة �سوف حت�سل عليه من تاريخ �لإجناز �ملتوقع وحتى تاريخه - مع 

م�سوؤلية �ملنذر �ليها عن كافة �لتكاليف �أو �لتبعات �لتي �سوف ترتتب على �لإجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
مطعم ومطبخ ا�شرتاحة االإمارات اجلديد موؤ�ش�شة فردية �شعيد حربي�س �شعيد 

عبدالعزيز الكثريي ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالك املنفذ �شدها االوىل
اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001284/ 

�سعيد عبد�لعزيز  �سعيد حري�س  �لإمار�ت �جلديد موؤ�س�سة فردية  ��سرت�حة  : مطعم ومطبخ  �ملحكوم عليه  �إىل 
�لكثريي ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته مالك �ملنفذ �سدها �لوىل  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ فارم فري�س �س ذ م م  - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 98177.0 

 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�جلري  �لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية االإبتدائية
يف الدعوى رقم )2019/1606( جتاري كلي ال�شارقة 

اعالن اخل�شم املدخل بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي
�إىل )�خل�سمني �ملدخلني( : 1- بر�كا�س بار�بور�ث - هندي �جلن�سية

�س�ركة في�ستا �إنرتنا�سيونال للتج�ارة �لعام�ة )�س ذ م م( - رخ�سة جتارية رقم )720273(  -2
حيث �أن �ملدعي : برير بن مرت�سى بن عبد �لر�سا - عماين �جلن�سية.

قد قام باإدخالكم و�آخرين خ�سوماً مدعى عليهم يف �لدعوى �ملاثلة، يطالب فيها �حلك�م ب�اإلز�مكم و�آخ�رين بالت�س�امن 
و�لت�س�امم فيم�ا بي�نكم ب�اأن ت�س�ددو� للم�دعي مبل�غ )943،200( درهم، بالإ�س�افة للفائ�دة �لقانوني�ة بو�ق�ع )%12( 
بالإ�س�افة لإل�ز�مكم ب�اأن ت�س�ددو� للم�دعي مبل�غ )500،000( در هم تعوي�س عن �لأ�سر�ر و�خل�سائر �ملادية و�لأدبية 
�لتي حلقت ب�ه بالإ�سافة للفائدة �لقانوني�ة بو�قع )12%(، و�إحتياطي�اً ن�دب خبري متخ�س�س تك�ون مهمته �لإطالع 
على �أور�ق �ل�دعوى وم�س�تند�تها، بالإ�س�افة لإل�ز�مكم بالر�س�وم و�مل�س�روفات ومقاب�ل �أتع�اب �ملحاماة. وحيث قدم وكيل 
�ملدعي طلباً بتعجيل �لدعوى من �لوقف �لتعليقي. لذلك يقت�س�ي ح�س�ورك �أم�ام ه�ذه �ملحكم�ة )�لد�ئرة �لتجارية 
و�ملدنية و�لإد�ري��ة �لكلي�ة( عر تقنية �لإت�سال �ملرئي - يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة من �سباح ي�وم 2021/9/28م ، 
وذلك لالإجابة على �لدعوى وتق�دي�م م�ا ل�ديك م�ن بين�ات ، وف�ي ح�ال�ة تخلفك عن �حل�سور �أو عدم �إر�سال وكيل عنك 

يف �لوقت �ملحدد فاإن �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك
مكتب اإدارة الدعوى   

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية

م�شتعجل   AJCFICIINJ2021/0002483 يف الدعوى رقم
�ىل : ��س �م ��س �ي تي جر�ل تريدينج �س م ح 

BC1301742 جمهول حمل �لإقامة : عجمان �ملنطقة �حلرة مبنى
نعلمكم باأن �ملدعي )5( / ريا�س بونات �سيدوتي بونات

�لعنو�ن / حمل �لإقامة : دبي �خلليج �لتجاري �سارع مر��سي در�يف برج �سيتاديل مكتب 3610 هاتف 043232888 
 971506116922  : �لهاتف  رقم   0506116922

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب�
جل�سة و�عالن �ملدعى عليها بها. �أقرب  وحتديد  �لدعوى  بقيد  �لت�سريح   -1

�حلكم بندب خبري ح�سابي للوقوف على عالقة �ملدعى و�ملدعى عليها لبيان طبيعة �لعالقة فيما بني �ملدعي و�ملمثل ل�سركته 
و�ملدعي عليها و�سبب حترير �ل�سيكات مو�سوع �لدعوي �ملاثلة وتاريخ ت�سليمها وبيان ما �ذ� كانت تلك �ل�سيكات م�ستحقة من 

عدمة - �إلز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة .
�لتظلمات حمكمة عجمان �لحت��ادي��ة �سباح يوم   و  �مل�ستعجلة  �ل��دع��اوى  د�ئ��رة  �ل��د�ئ��رة  �أم��ام  ل��ذ� يتوجب عليكم �حل�سور 
--------- �ملو�فق 2021/09/13 �ل�ساعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم 

�أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

عبداهلل عبدالواحد الكمايل 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7253(
�ملنذر : �لفانو�س خلدمات �حلر��سة �س.ذ.م.م.

�ملنذر �ليه : �سمارت �ك�سكلو�س�ف خلدمات �حلر��سة �س.ذ.م.م 
و قدره)61000(  ب�سد�د مبلغ  �ليهم  �ملخطر   / �ملخطر  �ملو�سوع /- يخطر 
و�حد و�ستون �لف درهم و ذلك خالل مدة �أق�ساها 5 �أيام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإن��ذ�ر و يف حال عدم �لت�سديد �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لقانونية 
ذكر  مب��ا  للمطالبة  �لد�ء  �م��ر  ��ست�سد�ر  و  �جل��ز�ئ��ي��ة  و  �ملدنية  �لق�سائية  و 
بال�سافة �ىل �لتعوي�س �جلابر للعطل و �ل�سرر مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة 

ر�سوم و م�ساريف �لتقا�سي و �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
 اعالن بالن�شر 

�ىل �ملدعى عليهما / 1- �سيد �حمد �سيد ر�سا �سيد ز�ده - �ير�ين �جلن�سية
�ير�ين �جلن�سية  - ز�ده  �سيد  �حمد  �سيد  ر�سا  -حممود   2

نعلمكم بان �ملدعي / حممد ح�سني معمار بن �سيف �هلل  يف �لدعوى رقم 6102/2021 جتاري جزئي
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :

�حلكم بالز�م �ملدعى عليهم بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم بدفع مبلغ وقدره )30.000.000 درهم( 
ثالثون مليون درهم تعوي�سا ماديا و�أدبيا ونف�سيا عما حلقه من ��سر�ر نتيجة ما �رتبه بحقه �ملدعى عليهم 
�لثالثة من �أخطاء بعدما تو�فر بني �خلطا و�ل�سرر ، ر�بطة �ل�سبيبة كما ��ستلزمها �لقانون وما يرتتب عليه 
من فو�ئد بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتي �ل�سد�د �لتام . - وكذ� �حلكم بالز�م �ملدعى عليهم بالر�سوم 

و�لتعاب و�مل�ساريف بحكم م�سمول بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.
لذ� يقت�سي ح�سورك �أمام �لد�ئرة �لكلية مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سياً �أو بو��سطة وكيل 
معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقاً بها كافة �مل�ستند�ت، وذلك يوم �لحد �ملو�فق 9-12-

8:30 �سباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�سار �ليها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه  2021 ، �ل�ساعة 
ويف حال عدم ح�سورك �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا.

 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�شانة حلظة العطاء  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002606/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ح�سانة حلظة �لعطاء 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ بيت �لركة لتجارة �لثاث - �س ذ م م  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب 

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 17300 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/15167( 

�ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي
وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�س �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / موؤ�س�سة م�سكوت للتنظيف و�سيانة �ملباين - وطنية �جلن�سية - وعنو�نه �إمارة �ل�سارقة - منطقة �ل�سارقة - بناية 

�لب�سري - بالقرب من �ملد�ر�س - �سقة رقم 306 - متحرك رقم 0506991841 
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )32556( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )32556( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2015احمر تويوتا كوروال  A اأم القيوين70231
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار و�ل �سن�سطر 
��سفني �ىل ��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�سركة  عن  �سادرة  ��سهم  �سهادة  فقدت 
�بوظبي �لوطنية للتكافل  با�سم / �سرينة 
ها�سل على برقم �سهادة 20835 ،  وعدد 
يرجى  عليها   يعرث  فمن   2205 ��سهم 
ت�سليمها ل�سركة �أبوظبي �لوطنية للتكافل 

�أو �لإت�سال على  0504472335  

   فقدان �شهادة ا�شهم
العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

تكليف اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
حل�شور اإجتماع اخلربة امل�شرفية  

يف الدعوى  رقم  2021/163 جتاري م�شارف جزئي 
�ملدعي :  م�سرف �ل�سارقة �ل�سالمي  �ملدعي عليهم : 1- �منيات للتكنولوجيا - �س م ح  2-�يهم 
�حمد يو�سف 3-ن�سرين حممد �بوزرد  يعلن �خلبري/عقيل حممد هادي ح�سن �لهادي، و�ملعني من 
قبل عد�لة حمكمة دبي �لبتد�ئية     يف �لدعوى رقم 2021/163 جتاري م�سارف جزئي، و�ملقامة 
للتكنولوجيا  �منيات  �ل�سادة/  فاإن  للمهمة  وتنفيذ�   ، �ل�سالمي   �ل�سارقة  م�سرف   / �ملدعي  من 
و�ل�سيد/ �يهم �حمد يو�سف و�ل�سيدة/ ن�سرين حممد �بو زرد مدعوون حل�سور �لجتماع �خلرة 
متام  يف   2021/9/13 �ملو�فق  �لإثنني  يوم  عقده  و�ملقرر  معتمد،  وكيل  بو��سطة  �و  �مل�سرفية 
�ل�ساعة 11.30 �سباحا عر تطبيق ZOOM لالإت�سال �ملرئي عن بعد لذ� نرجو منكم �لتكرم 
لنا  تقدميها  تودون  �لتي  و�مل�ستند�ت  �لأور�ق  جميع  و�إح�سار   ، �عاله  �ملحدد  �ملوعد  يف  باحل�سور 

لنتمكن من �أد�ء مهمتنا.  للتو��سل : 04-2954833
 اخلبري امل�شريف     
الدكتور/ عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

اإجتماع خربة 

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
يف الدعوى  رقم )2021/231( جتاري م�شارف جزئي   

�ملدعي عليه : ر�سو�ن غاين �سلطان �حمد 
�ملقامة �سدكم من  بالدعوى  ندب خبري م�سريف  بانه مت  علما  �سيادتكم  نحيط 
قانونا  ميثلكم  من  �و  مكلفني  فاأنتم  وعليه  ع(،  م  )�س  �مل�سرق  بنك   : �ملدعي 
بح�سور �جتماع �خلرة عن بعد و�ملقرر يوم �خلمي�س �ملو�فق 2021/9/9 يف 
متام �ل�ساعة 11.00 �سباحا، وذلك باحل�سور على �ملن�سة �لإلكرتونية بو��سطة 
على  هاتفيا  و�لإت�سال  منكم �حل�سور  نطلب  لذ�  تييمز.  مايكرو�سوفت  برنامج 
�مل�ستند�ت  وتقدمي   )04  -3888996( �لرقم  على  �ملنتدب  �خلبري  مكتب 
فاإن �خلرة  بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور  �ملوؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما 

�ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا.
حممد ح�شن املرزوقي 
خبري م�شريف        

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 
العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خولة عبدال�شتار فهد ال�شكر   

)جزئي( جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001359/ 
�إىل �ملحكوم عليه : خولة عبد�ل�ستار فهد �ل�سكر 

 �لعنو�ن : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �إمارة دبي - ديرة - ديرة - رقم هاتف متحرك : 0506568928 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك م�س فرع �ل�سارقة - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 88808.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بورلينجنت بهارات ماريادا�س   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003819/ 

�إىل �ملحكوم عليه : بورلينجن بهار�ت مارياد��س 
�لعنو�ن : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إمارة �ل�سارقة �سارع في�سل منطقة �بو �سقارة جانب حديقة �أبو�سقارة 

بناية BOTTLE �لطابق 14 - �سقة رقم )142( 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك م�سر )فرع دبي( - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 225088
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - يو�شف حممد حممد بويكار   
مدين   SHCEXCICVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002877/ 

�إىل �ملحكوم عليه : يو�سف حممد حممد بويكار 
�لعنو�ن : �أبوظبي �سارع �ليكرت� رقم �لهاتف : 0529757771 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ حماد حممد فهد عبد�لرحمن �لدحيم ، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 32887 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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عربي ودويل

تهديد تنظيم د�ع�س يعود من بو�بة �أفغان�صتان 
•• �لدوحة-�أ ف ب

بينما كانت حركة طالبان تعمل على ب�سط �سيطرتها 
لهجوم  �لأفغانية  �لعا�سمة  تعّر�ست  ك��اب��ول،  على 
�لإرهابي  د�ع�س  لتنظيم  �ملحلي  �لفرع  تبناه  دموي 
هذه  ق��وة  على  جديد  من  �ل�سوء  ت�سلط  �سربة  يف 

�جلماعة �ملتطرفة وتثري خماوف �لغرب.
وُق���ت���ل ن��ح��و م��ئ��ة م���دين و13 ج��ن��دي��ا �أم���ريك���ا يف 
�آب-�أغ�سط�س،   26 يف  كابول  مطار  قرب  �لتفجري 
�لهجوم �لأكرث دموية �سد قو�ت �لوليات �ملتحدة 
�جلي�س  �سد  و�لأك���ر  �أفغان�ستان  يف   2011 منذ 

�لأمريكي �لذي ينفذه تنظيم د�ع�س يف �أفغان�ستان.
ت��ب��د�أ يف باري�س  �أن  �أي����ام م��ن  �ل��ه��ج��وم ق��ب��ل  ووق����ع 
13 ت�سرين  �ملّتهمني يف هجمات  �لأربعاء حماكمة 
2015 �لتي �أوقعت 130 قتيال،  �لثاين/نوفمر 
و�لتي تبناها تنظيم د�ع�س عندما كان يف �أوج قّوته، 
ذكرى  لإح���ي���اء  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ت�ستعد  وف��ي��م��ا 
هجمات �حلادي ع�سر من �أيلول/�سبتمر 2001.

د�ع�س  جماعة  خ�سم  �ل��ق��اع��دة،  تنظيم  �أّن  ورغ���م 
تبنى �أكر هجوم يف �لتاريخ �حلديث �سد �لوليات 
�ملتحدة، �إل �أّنه �سّكل م�سدر �إلهام للمتطرفني من 
جميع �لنتماء�ت. وقالت �ملحللة يف معهد �أمريكان 

�إّن  زمي��رم��ان  كاثرين  و��سنطن  ومقره  �إن��رتب��ر�ي��ز 
يف  تكون  �أن  يجب  �لغربية  �ل�ستخبار�ت  “وكالت 
حالة تاأهب بالفعل �ملتطرفون دعو� �إىل �سن مزيد 

من �لهجمات على �لغرب«.
خ�سو�سا  تغرّي  ق��د  �لرئي�سي  �خلطر  م�سدر  لكن 
منذ �نهيار “دول �خلالفة” حتت �سربات �لتحالف 
وكالة  �إل��ي��ه��م  حت��دث��ت  حمّللني  وبح�سب  �ل����دويل. 
فر�ن�س بر�س، فاإّن تنظيم د�ع�س قد ل يكون قادر� 
�لغرب على  �سن هجوم يف  �ملرحلة �حلالية على  يف 

غر�ر �لهجوم �ملعقد يف 2015 يف باري�س.
ورغم ذلك، تبقى فروعه �ملحلية يف نيجرييا ومايل 

�لعر�ق،  يف  �لتنظيم  تبنى  فيما  نا�سطة،  و�ل��ي��م��ن 
�لأن�����س��ط يف �ل���ع���امل، �لأح�����د ق��ت��ل 13 ���س��اب��ط��ا يف 
�لنا�سط  �ل�سرطة �لحتادية. وميلك تنظيم د�ع�س 
كيفية  �لجتماعي، خرة يف  �لتو��سل  �سبكات  على 
ح�سد �ملقاتلني، خ�سو�سا بف�سل خطابه �ملتما�سك. 
وتدرك �لأجهزة �لأمنية �أنها ل ت�ستطيع �أن ت�سمن 
عدم قيام منا�سر للتنظيم بتنفيذ هجوم فردي على 

غر�ر هجوم �جلمعة يف نيوزيلند�.
يف كابول، كان هجوم تنظيم د�ع�س �أكرث رمزية لأنه 
وقع على �لرغم من حتذير �لرئي�س �لأمريكي جو 

بايدن من �حتمال تنفيذ �سربة.

مانيال تخترب تد�بري »�إغالق مو�صعية« لحتو�ء كوفيد
•• مانيال-�أ ف ب

�لأ�سبوع �جلاري  �لعا�سمة مانيال  �ملنزيل يف  �لعزل  �أو�م��ر  �لفيليبني  ترفع 
�أم�س  م�سوؤول   �أعلن  ما  وف��ق  مو�سعية”،  “�إغالق  تد�بري  تختر  وق��ت  يف 
�لثنني يف حماولة للحد من تف�سي �لإ�سابات بفريو�س كورونا و�إعادة �إحياء 
�لقت�ساد يف �آن.ويخ�سع �أكرث من 13 مليون �سخ�س يف منطقة �لعا�سمة، 
�آب- �ل�����س��اد���س م��ن  �إغ���الق منذ  ت��د�ب��ري  �إىل  ل��ل��ب��الد،  �لع�سب �لق��ت�����س��ادي 

�أغ�سط�س �ملا�سي و�سط عدد قيا�سي من �لإ�سابات �ملدفوعة بانت�سار �ملتحورة 
دلتا �سديدة �لعدوى.

وياأتي قر�ر تخفيف �لقيود �عتبار� من �لأربعاء بعدما جتاوز عدد �لإ�سابات 
�ليومية 20 �ألفا على مدى �لأيام �لثالثة �ملا�سية، وهو �سعف عدد �حلالت 
�مل�سّجلة يف بد�ية �لإغالق �لأخري، ما ي�سّكل �سغطا على �مل�ست�سفيات يف وقت 

تعاين من نق�س يف طو�قم �لتمري�س.
�لإغالق  ت��د�ب��ري  �ختبار  “�سيتم  روك  ه��اري  �لرئا�سة  با�سم  �لناطق  وق��ال 

�ملو�سعية يف منطقة مرتو مانيال”، مو�سحا �أنها قد تطال على �سبيل �ملثال 
منزل �أو مبنى �أو �سارعا.

�أن يف هذه �حلالة �سُيمنع �ل�سكان من �خلروج من منازلهم و”�سيتم  و�أف��اد 
حتى �إي�سال �لطعام �إليهم«.

تطبيق  خاللها  من  �سيتم  �لتي  �لكيفية  ب�ساأن  �إ�سافية  تفا�سيل  ت��رد  ومل 
�لإجر�ء�ت �جلديدة.

ثلث  ح��و�ىل  ت�ساهم يف  �لتي  �لعا�سمة،  �لأخ��ف يف منطقة  �لقيود  و�ستمكن 
كما  �أبو�بها  فتح  �إع��ادة  من  �لتجارية  �لأعمال  من  �لعديد  �لبالد،  �قت�ساد 

�ستمّثل دفعة لل�سياحة �ملحلية.
و�سي�سمح  �لزبائن  با�ستقبال  للمطاعم  �سي�سمح  �سابقة،  �إر�ساد�ت  وبناء على 

ل�سالونات �لتجميل با�ستئناف عملها، و�إن كان بعدد �أقل من �لزو�ر.
و�سي�سمح لأعد�د حمدودة من �مل�سّلني باحل�سور �سخ�سيا �إىل �لكنائ�س.

و�أفاد �لرئي�س رودريغو دوتريتي موؤخر� �أنه ل ميكن لبالده حتّمل مزيد من 
�لإغالقات، بعدما دمّرت تد�بري �سابقة �لقت�ساد وتركت ماليني �لعاطلني 

عن �لعمل. لكن مع تطعيم نحو 19 يف �ملئة فقط من �ل�سكان ب�سكل كامل 
�مل�ست�سفيات ب�سكل مت�سارع، مل تكن لدى �ل�سلطات خيار�ت كثرية  و�متالء 

للحد من �نت�سار �لفريو�س.
وجتاوز عدد �حلالت �مل�سجلة يف �لبالد �ملليونني فيما بلغ عدد �لوفيات �أكرث 

من 34 �ألفا.

•• عو��شم-وكاالت

م��ن��ذ ���س��ي��ط��رة ح��رك��ة ط��ال��ب��ان على 
منت�سف  �أف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  �ل�����س��ل��ط��ة 
�مل��ا���س��ي، وم���ا تبعها من  �أغ�����س��ط�����س 
حت���ولت يف �مل�����س��ه��د �ل��د�خ��ل��ي، �أدت 
�لذين  �مل��و�ط��ن��ني  �آلف  ف����ر�ر  �إىل 
تز�ل  ول  �لبالد  من  �لهرب  حاولو� 
حماولتهم م�ستمرة �سو�ء عر مطار 

كابل �أو �حلدود مع دول �جلو�ر.
�جلماعي  �ل���ف���ر�ر  م���ع  وب��ال��ت��ز�م��ن 
ل��الأف��غ��ان، ت�����س��اع��دت وت���رية �لقلق 
لدى عدة دول �أوروبية خ�سية تدفق 
�إىل  �ملهاجرين  م��ن  ك��ب��رية  م��وج��ات 

�لقارة.
وقال �لحتاد �لأوروبي يف �أغ�سط�س 
�مل���ا����س���ي �إن������ه ���س��ي��ع��م��ل ع���ل���ى وقف 
�للجوء  ل��ط��ال��ب��ي  �ل��ك��ب��ري  �ل��ت��دف��ق 
تقدمي  خ��الل  م��ن  �أفغان�ستان،  م��ن 
�مل�ساعدة يف �ملنطقة و�لدفع بحماية 
يقدم  مل  لكنه  �حل����دود،  على  ق��وي��ة 
تعهد� حمدد� ل�ستقبال �لأ�سخا�س 
�سيطرة  �أع���ق���اب  يف  ج��م��اع��ي  ب�سكل 
طالبان على �ل�سلطة يف �أفغان�ستان، 
وف��ق م��ا �أوردت����ه در����س��ة ���س��ادرة عن 
مكافحة  لدر��سات  �لأوروب���ي  �ملركز 

�لإرهاب و�ل�ستخبار�ت.
رئي�سة  ح���ث���ت  ذ�ت��������ه،  �ل����وق����ت  ويف 
فون  �أور���س��ول  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�سية 
دي��ر لي��ن ك��ل �ل���دول ويف مقدمتها 
����س��ت��ق��ب��ال ق�سم  ع���ل���ى  �لأوروب������ي������ة 

م��ن �ل��الج��ئ��ني �لأف���غ���ان �ل��ذي��ن مت 
�إج����الوؤه����م م���ن ك���اب���ل، م����وؤك����دة �أن 
�ل����دول �لأع�����س��اء يف �لحت����اد �لتي 
مالياً  دع��م��اً  �ستتلقى  بذلك  �ستقوم 

من �أوروبا.

مواقف متباينة
�لدويل،  �ل�����س��اأن  يف  �لباحثة  وت���رى 
�لأوروبية  �مل��و�ق��ف  �أن  غربي،  هيبة 
�لالجئني  �أزم��������ة  ح����ي����ال  ت���ت���ب���اي���ن 
�لرف�س  �نفجرت بني  �لتي  �لأفغان 
ت�ستفحل  �أن  وي��ت��وق��ع  و�ل��رتح��ي��ب، 
بعد  خ��ا���س��ة  �ل��ق��ري��ب،  �مل�ستقبل  يف 
�سيطرة طالبان على كل �أفغان�ستان.

باملركز  �ل���ب���اح���ث���ة  غ���رب���ي  وت����ق����ول 
�لأوروبي لدر��سات مكافحة �لإرهاب 
�ملن�سورة  و�ل�ستخبار�ت، يف در��ستها 
�لأوروب�����ي-  “�لحتاد  ع��ن��و�ن  حت��ت 
م�����س��اع مل��ن��ع �ل��ه��ج��رة �جل��م��اع��ي��ة من 
�إن بلد�ن �لحتاد عادت  �أفغان�ستان”، 
�إىل مع�سكرين  لتنق�سم  �أخ��رى  مرة 
�إىل  �لأفغانيني  �أف��و�ج  �أن ت�سل  قبل 
�إظهار  يريد  �أحدهما  �أوروب��ا،  �أ�سو�ر 
�لأوروبية  للقارة  �لإن�����س��اين  �ل��وج��ه 
�لالجئني  لتوزيع  وحتديد ح�س�س 

بني �أع�ساء �لحتاد.
و�لآخر ي�سم �لدول �لتي تريد ختم 
بال�سمع �لأحمر،  �حلدود �خلارجية 

كما �سرح وزير �لد�خلية �لنم�ساوي 
جانب  �إىل  ب������الده،  ت���ت���زّع���م  �ل�����ذي 
�مل��ج��ر وب��ول��ن��د�، وه���ي �ل��ك��ت��ل��ة �لتي 
�أوروبي من �ساأنه  ترف�س �أي �نفتاح 
�لأفغان  �آلف  ت��دّف��ق  ي�ستقطب  �أن 

ويعيد �أ�سباح �لأزمة �ملا�سية.
و�أوردت �لدر��سة مناذج لتعامل عدة 
�لالجئيني  �أزم���ة  م��ع  �أوروب��ي��ة  دول 
�لتي  �أمل��ان��ي��ا،  مقدمتها  يف  �لأف��غ��ان، 
�أعلنت �أنها �ست�ستقبل بع�س �لأفغان، 

ولكنها مل حُتدد �لعدد.

عمليات حمدودة
�مل�ست�سارة  �سرحت  �ل�ساأن  ه��ذ�  ويف 

تعر�ست  �ل���ت���ي  م����ريك����ل،  �أن���غ���ي���ال 
باب  فتح  �سيا�سة  ب�سبب  لن��ت��ق��اد�ت 
“�أن   ،2015 ع���ام  و����س��ع��اً  �ل��ه��ج��رة 
حكومتها حتر�س على �سمان ح�سن 
�لتكفل بالالجئني �لأفغان يف �لدول 

�ملجاورة«.
فرن�سا  ��ستقبلت  �لباحثة،  وبح�سب 
�إجالء  ي��وم و�ح��د �سمن عمليات  يف 
طارئة من �لعا�سمة �لأفغانية كابل، 
دف���ع���ة من  ك���ث���اين  ���س��خ�����س��اً   184

�لالجئني �لأفغان.
�إل �أن هذه �لعمليات تبقى حمدودة 
�أ�سا�سي  ب�سكل  ُت��رك��ز  و�ل��ت��ي  للغاية 
�لأف����غ����ان،  م����ن  “�لنخبة”   ع���ل���ى 

م��������������دي��ر مكتب  ت��ع��ب��ري  ب��ح�����س�����������������ب 
�لهجرة و�لندماج “�لأويف” ملهاجر 

نيوز.
�أم�����ا �حل��ك��وم��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة عقب 
�ل��ت��ط��ور�ت �مل��ي��د�ن��ي��ة �مل��ت�����س��ارع��ة يف 
خطة  ع��ن  �أعلنت  فقد  �أفغان�ستان، 
من  �لآلف  ع�������س���ر�ت  ل����س���ت���ق���ب���ال 
�لأف��غ��ان �ل��ف��اري��ن م��ن ب��الده��م بعد 

�سيطرة طالبان على �حلكم.
خم�سة  با�ستقبال  تقت�سي  �خلطة   
�أن  ع��ل��ى  �لأول،  �ل��ع��ام  خ���الل  �آلف 
يرتفع �لعدد تدريجياً �إىل 20 �ألفاً 

على مدى �ل�سنو�ت �لالحقة.
�أ�سباب  ع���دة  ع��ل��ى  �ل��ب��اح��ث��ة  وت��ع��رج 

ب���اع���ت���ب���اره���ا �مل�����ح�����دد�ت �لأه��������م يف 
تعامل �لدول �لأوروبية مع تدفقات 
�أهمها  �أف��غ��ان�����س��ت��ان  م���ن  �ل���ه���ج���رة 
حول  بينها  فيما  �لد�خلي  �لنق�سام 
�لأمر، و�سعود �لتيار �ليميني ككتلة 

ر�ف�سة.
�ململكة  م��غ��ادرة  �أن  غربي  توؤكد  كما 
�ملتحدة �لحتاد �لأوروب��ي ر�سمياً يف 
�أ�سبابه  �أهم  2020 كان  31 يناير 
من  للمهاجرين  �ل�سماح  من  �حل��د 
�لأوروب�����ي بالدخول  خ���ارج �لحت���اد 
�إىل �لبالد و�ملتعلق بالدرجة �لوىل 

بق�سايا �لهوّية و�لثقافة.
وو�سل عدد �ملهاجرين يف بريطانيا 

مهاجر،  �أل�����ف   870 ح�����و�ىل  �إىل 
عبئاً  ر�أيهم،  بح�سب  ي�سكل،  ما  وهو 
بقيمة تتجاوز 3.67 مليار�ت جنيه 
�نق�ساما  ي�سكل  و�ل��ذي  �إ�سرتليني. 

د�خل �لحتاد يف حد ذ�ته.

�سيناريو 2015
ما  تكرر  “عدم  �إن  �لباحثة  وت��ق��ول 
كانت �لفكرة   ،”2015 حدث عام  
يف  �ل�سيا�سيني  �أو���س��اط  يف  �ملهيمنة 
جميع �أنحاء �لحتاد �لأوروب��ي وهم 
تتك�سف  �إن�سانية  ك��ارث��ة  ي�ساهدون 
من  و�لتي  �أفغان�ستان،  يف  ف�سولها 
�آجاًل  �أو  عاجاًل  تت�سبب  �أن  �ملتوقع 
جماعية  هجرة  موجات  �نطالق  يف 

متجددة.
�لتوقيع  مت  م�سرتك  بيان  يف  وج��اء 
وزر�ء  حم������ادث������ات  خ�������الل  ع���ل���ي���ه 
�لد�خلية يف بروك�سل: “�أنه �عتماد� 
على �لدرو�س �مل�ستفادة، فاإن �لحتاد 
�لأوروب�����ي ع���ازم ع��ل��ى �ل��ع��م��ل ب�سكل 
م�سرتك ملنع تكر�ر حركات �لهجرة 
غري  �لنطاق  و��سعة  �ل�سرعية  غري 
مت  قد  ك��ان  و�لتي  للرقابة  خا�سعة 

مو�جهتها يف �ملا�سي«.
وتعهدت �لدول �لأع�ساء يف �لحتاد 
�ملجاورة  �ل�����دول  ب��دع��م  �لأوروب��������ي 
��ست�سافتها  ح���ال  يف  لأف��غ��ان�����س��ت��ان 
وذلك  طالبان،  م��ن  ف��اري��ن  لجئني 
�ملهاجرين  ت��دف��ق  �أج���ل جت��ن��ب  م��ن 

�إىل �أوروبا.

بني �لرف�س و�لرتحيب.. �أوروبا تو�جه »ت�صونامي �أفغاين« بقلق كبري

بعد كارثة �أفغان�صتان: مطالبات با�صتقالة فريق بايدن...�أو طرده
•• و��شنطن-وكاالت

�ملو�طنني  ج��م��ع��ي��ة  يف  �ل���ك���ات���ب  ت�������س���اءل 
جيم�س  “�أماك”  �لنا�سجني  �لأمريكيني 
ب��اي��دن يف  ج��ون�����س��ون ع��ن م�ستقبل ف��ري��ق 

�لإد�رة بعد �لن�سحاب من �أفغان�ستان.
�أكد �لرئي�س �لأمريكي يف خطابه �لأ�سبوع 
�لكارثية  ل����الإج����الء  خ��ط��ت��ه  �أن  �مل���ا����س���ي 
حظيت بتاأييد وزيري �خلارجية و�لدفاع، 
�لقادة  وك��ب��ار  �ل��ق��وم��ي،  �لأم���ن  وم�ست�سار 
فلماذ�  �إذ� كان ذلك �سحيحاً  �لع�سكريني. 
�ل�ستقالة،  ي��ن��وو�  مل  و�إذ�  ي�ستقيلو�؟  مل 

ملاذ� مل يطردو�؟
�أن �حل����رب  ي������درك  ب���رم���ت���ه  �ل����ع����امل  ب�����ات 

با�ست�سالم  �نتهت  طالبان  �سد  �لأمريكية 
�ل�سادمة  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ه���ذه  وم����ذل.  م��ع��ي��ب 
يف �ل����ت����اري����خ �لأم����ري����ك����ي �ل���ع�������س���ك���ري مل 
ت��ن��ّم ع���ن خ��ط��اأ �جل���ن���ود، �أو �ل���ب���ح���ارة، �أو 
�لأم���ري���ك���ي���ني، بل  �ل��ط��ي��اري��ن  �أو  �مل�������س���اة، 
�ل�سيا�سيني  �ل��ق��ادة  ك��ب��ار  ع��ل��ى  ك��ل��ه  �ل��ل��وم 
يف  �أخفقو�  �لذين  و�لع�سكريني  و�ملدنيني 
وتنفيذ  تخطيط  �لأ�سا�سية،  م�سوؤولياتهم 

و��ستكمال �ملهمة �لع�سكرية.
يف �ل��ث��ق��اف��ات �ل��ت��ي ت��ق��ي��م وزن�����اً �أك����ر من 
�لو�جب  مثل  ملفاهيم  �لأمريكية  �لثقافة 
�مل�سوؤولني  ��ستقالة  توقع  و�ل�سرف، ميكن 

عن مثل هذ� �لأد�ء �لرهيب.
�لريطاين  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  �أ����س���اء  ح���ني 

هتلر  �سيا�سة  تقدير  ت�سامرلني  نيفيل 
يف ب���د�ي���ة �حل�����رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ث���ان���ي���ة، مل 
و�ل�سعب  �لرملان  معاند�ً  من�سبه  يف  يبَق 
كانت  ثقتهما.  ف��ق��د  ب��ع��دم��ا  �ل��ري��ط��اين، 

لديه عزة �لنف�س لي�ستقيل.
ويف مثل �أك��رث تطرفاً، �أق��دم وزي��ر �حلرب 
وثيقة  توقيع  بعد  �لنتحار  على  �لياباين 
�ل���س��ت�����س��الم ل��ل��ق��و�ت �لأم���ري���ك���ي���ة. حتى 
�ليابان  يف  �مل�سوؤولون  يتنحى  �ل��ي��وم،  ه��ذ� 
للتكفري عن �لأخطاء يف وز�ر�تهم حتى لو 

مل تكن نتيجة �أد�ئهم �ل�سخ�سي.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  �إىل  جون�سون  ي�سري 
ما  ثمة  وبالتاأكيد  �لتقليد،  ه��ذ�  متلك  ل 
يجب �أن يقال عن �لثقافة �لأمريكية �لتي 

تت�سامح مع �لأخطاء.
يعاقب  جم��ت��م��ع  �إىل  �ل���ك���ات���ب  ي���دع���و  ل 
�أحد  �أل يجروؤ  درج��ة  �إىل  ب�سدة  �لأخ��ط��اء 
ذلك  لكن  �لإط����الق.  على  �مل��خ��اط��رة  على 
يف  �لأمريكي  �لو�سع  عن  �لبعد  كل  بعيد 
ي��ب��دو فيه �لقادة  �أف��غ��ان�����س��ت��ان، و���س��ع ك��ان 
�لأم���ري���ك���ي���ني م���ت���اأك���دي���ن م����ن �أن����ه����م لن 
يخ�سعو� للم�ساءلة، حتى �أنهم كانو� كانو� 
وكامب  �لهمبتونز،  يف  �إجاز�تهم  يق�سون 
د�يفد حلظة ��ستيالء طالبان على �لبالد، 
قادتهم  �أن  ي��درك��ون  �لأمريكيني  �أن  رغ��م 

كانو� مطلعني على �حتمال �لنهيار. 
و�لع�سكرية  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��ي��اد�ت  ف�سلت 
ب�����س��ك��ل م���ذه���ل وت����اري����خ����ي، وذل������ك رغم 
�لتحذير�ت �ملتكررة من تد�عيات تهورها. 
مل يكتف �لقادة �لأمريكيون برف�س حتمل 
فيها  ت�سببو�  �لتي  �لكارثة  عن  �مل�سوؤولية 
وح�سب، بل �إن �لرئي�س قال لل�سعب غا�سباً، 

�إن كل ما ح�سل كان جناحاً باهر�ً.
يبدو �لرئي�س �لأمريكي متفاجئاً وغا�سباً 
�أمريكيون  يدعو  لالنتقاد.  يتعر�س  لأن��ه 
�أع�ساء  بينهم  ب��اي��دن،  ��ستقالة  �إىل  ك��رث 
يف  مفهومة،  دع���و�ت  وه��ي  �لكونغر�س،  يف 
ظل جتاوز �لفرت��س �لأمريكي �لطبيعي 
ل�سرورة ترك �لرئي�س يكمل وليته، ولكن 
لي�س توين بلينكن، ولويد �أو�ستني، ومارك 
كالين،  ورون  �سوليفان،  وج��اي��ك  ميلي، 
�لذين مل ينتخبهم �أحد. �إن رف�س بايدن 
حتمل �أي م�سوؤولية يجعل ��ستقالة فريقه 

�أكرث �إحلاحاً.
يتعلق  ل  ح����دث  م���ا  �أن  ج��ون�����س��ون  ت���اب���ع 
ويف  و�أن  �لقومي.  بالأمن  بل  بال�سيا�سة 
توجيه  يعني  ذل��ك  من  باأقل  �لتطور  ه��ذ� 
ب���اأن  ر���س��ال��ة �إىل �لأ����س���دق���اء و�لأع���������د�ء، 

يقوله  ما  �سحة  يف  يعتقدون  �لأمريكيني 
بايدن، عن �لنجاح يف �لإجالء.

هذه  �مل�������س���وؤول���ني  جم��م��وع��ة  �أن  و�لأه�������م 
�ل��ع��امل، وظهرت  ك��ل  �أم���ام  �نك�سف مت��ام��اً 
ق��ل��ة ك��ف��اءت��ه��ا. �إن ت���رك ه����وؤلء �ل���ق���ادة يف 
�سدة �مل�سوؤولية حالياً، �أمر خطري، ومقلق 
�أن����ه دع����وة مفتوحة  ل��ل��ح��ل��ف��اء، و�لأ�����س����و�أ، 
مع  �مل���رء  ينتهي  ه��ك��ذ�  و��سنطن.  لأع���د�ء 
�ل�سوفياتي  �لحت���اد  �ج��ت��ي��اح  مثل  ك���و�رث 
�ل�سني  ����س���م  و�ح����ت����م����ال  لأف���غ���ان�������س���ت���ان 

لتايو�ن.
�سربة  وظائفهم  يف  ه���وؤلء  ب��ق��اء  �سيكون 
ملعنويات �لقو�ت �لأمريكية. ي�سعر �لعديد 
�أي�ساً  �مل��ح��ارب��ني و�حل��ال��ي��ني  م��ن ق��دم��اء 
بالغ�سب و�لدمار �لنف�سي ب�سبب قيادتهم، 
�ملا�سي،  �لأ���س��ب��وع  باملحا�سبة.  ويطالبون 
كولونيل  ن�سر  م�سبوق،  غ��ري  ت�سرف  ويف 
يف �مل�ساة فيديو مطالباً �لقيادة �لع�سكرية 
باإجابة على �لكارثة، فاأُعفي من من�سبه يف 

�ليوم �ملو�يل.
ح���ت���ى ق���ب���ل �ل���ك���اب���و����س �لأف�����غ�����اين، كانت 
�إد�رة  �أن  مب���ا  ت��ن��ه��ار  �جل��ي�����س  م��ع��ن��وي��ات 
�مل�سلحة،  �لقو�ت  لت�سيي�س  �نتقلت  بايدن 
فاأعلنت  “�ل�سحوية”،  ���س��ورت��ه��ا  ع��ل��ى 
�ملناخي  �لتغري  ه��ي  �جلي�س  �أول���وي���ات  �أن 
وج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وت��ط��ه��ري �جل��ي�����س من 
�ملبادئ  لبع�س  و�لرتويج  تر�مب،  موؤيدي 

�ملارك�سية.
يخل�س �لكاتب �إىل �أن نتائج �أزمة �لقيادة 
يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان ك��ارث��ي��ة. وب��ب�����س��اط��ة، على 
�نتهت ول �سبب  ه��وؤلء �لرحيل. فاحلرب 
بايدن  فريق  كامل  “على  �لأم��ر.  لتاأجيل 
�أو ط���رده  �ل��ق��وم��ي �ل���س��ت��ق��ال��ة،  ل���الأم���ن 

فور�ً«.

تاميز: بايدن و�لأ�صد يتعاونان 
لإمد�د لبنان بالكهرباء

•• لندن-وكاالت

�سيا�سة  �آخ��ر يف  على حتول  �لريطانية موؤ�سر�ً  تاميز”  “ذ�  ر�أت �سحيفة 
�لرئي�س �لأمريكي جو بايدن يف �ل�سرق �لأو�سط، وذلك بعد �إعالن و��سنطن 

و�لرئي�س �ل�سوري ب�سار �لأ�سد ��ستعد�دهما لإمد�د لبنان بالكهرباء.
“م�ستعدة  �سوريا  �إن  لبنانيني  وزر�ء  زي���ارة  بعد  دم�سق  يف  م�سوؤول  و�أف���اد 

للم�ساعدة” يف خطة ��ستري�د �لغاز �مل�سري عر �لأردن، و�سوريا.
�سيا،  دوروث��ي  لبنان  �لأمريكية يف  �ل�سفرية  �أعلنت  �ل��ذي  �لق��رت�ح  و�سكل 
جزئياً  رفعاً  لت�سمنه  �ملا�سي،  �ل�سهر  يف  �لإقليميني  للمر�قبني  مفاجاأة 

للعقوبات �لأمريكية على دم�سق.
تر�مب  ودون��ال��د  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �ل�سابقان  �لم��ري��ك��ي��ان  �لرئي�سان  مت�سك 
بالعقوبات  باللتز�م  �لقائل  �ملتحدة  و�لوليات  �لأوروب��ي  �لحت��اد  مبوقف 
و��سنطن  �سيا�سة  ير�جع  بايدن  لكن  �ل�سلطة،  يف  �لأ�سد  بقي  طاملا  باإحكام 

يف �سوريا.
�إعادة فتح �جلزءين �ل�سوري و�للبناين  �لغاز، �لذي �سي�سمل  وجاء �قرت�ح 
لالأزمة  ط���ارئ���ة  ����س��ت��ج��اب��ة  م�����س��ر،  �إىل  �لعربي”  �لأن���اب���ي���ب  “خط  م���ن 
وحمطات،  �لكهرباء،  حمطات  تعاين  �إذ  لبنان،  يف  �ملتفاقمة  �لقت�سادية 
�لبنزين، ومولد�ت �لديزل يف �لبالد من نق�س حاد يف ظل �نهيار �لعملة، 

وف�سل حكومة تقا�سم �ل�سلطة �لطائفية.
و�قعياً.  �لعر�س  ك��ان  �إذ�  فيه  م�سكوكاً  �أم���ر�ً  ي��ز�ل  “ل  �ل�سحيفة:  وقالت 
�مل�ستخدم حتى قبل  �لأن��اب��ي��ب، غ��ري  م��ن خ��ط  �ل�����س��وري  �أن �جل���زء  ُيعتقد 
�حلرب يف 2011 ، يف حالة �سيئة، يف حني �أن هناك حمطة كهرباء و�حدة 

فقط يف لبنان جمهزة للعمل بالغاز«.
ومع ذلك، �أدركت �حلكومة �للبنانية على �لفور �لأهمية �لأو�سع لتخفيف 
و��سنطن موقفها من �لعقوبات. و�أر�سلت �ل�سبت وفد�ً هو �لأرفع م�ستوى 

�إىل دم�سق منذ �ندلع �حلرب �لأهلية �ل�سورية، وفر�س �لعقوبات.
و�لتقت �لقائم باأعمال وزير �لدفاع �للبنانية، ووزير �لطاقة و�ملدير �لعام 
يف  م�سوؤول  وق��ال  �مل��ق��د�د.  في�سل  �ل�سوري  �خلارجية  بوزير  �لعام  لالأمن 
�لتفا�سيل  ملتابعة  م�سرتك  فريق  ت�سكيل  على  �لأط��ر�ف  “�تفقت  دم�سق: 

و�سيكون هناك �ملزيد من �ملحادثات هذ� �لأ�سبوع. �لفنية”، 
وكانت �سيا ترد على خطة �إير�نية بديلة مل�ساعدة لبنان. ويقول حزب �هلل 
�ملدعوم من �إير�ن، �إنه يرتب ل�ستري�د �لنفط �لإير�ين، على �لأرجح عر 

�سوريا.
و�ستمر ناقلة بال�سحنة �لأوىل بالبحر �لأحمر قبل دخولها قناة �ل�سوي�س. 
�إيقاف  �إىل  �ست�سعى  �إ�سر�ئيل  �أو  �ملتحدة  �لوليات  باأن  تكهنات  هناك  كانت 

�لناقلة، لكن هناك �لقليل من �لو�سائل �لقانونية للقيام بذلك.
ويقول حزب �هلل �إنه �سيوفر �لوقود ملولد�ت �مل�ست�سفيات، ولأولويات �إن�سانية 

�أخرى.
يف�سل  بايدن  �أن  �إىل  ي�سري  و��سنطن  رد  �أن  �لريطانية  �ل�سحيفة  وترى 

�لنفتاح على �سوريا يف هذه �ملرحلة بدل �إير�ن.

قنا�س باجلي�س �لأمريكي يقتل 4  يف فلوريد� 
•• و��شنطن-�أ ف ب

نّفذ قنا�س �سابق من قو�ت �لنخبة يف �جلي�س �لأمريكي عملية �إطالق نار و�سط فلوريد� ما 
�أدى �إىل مقتل �أربعة �أ�سخا�س بينهم ر�سيع كان بني ذر�عي و�لدته، وفق ما �أعلنت �ل�سلطات 
�أم�س �لأول �لأحد.وقتل �مل�ستبه به �لذي ُيدعى بر�ين ر�يلي، رجاًل يبلغ 40 عاماً و�مر�أة 
تبلغ 33 عاماً و�بنها �لبالغ ثالثة �أ�سهر وكذلك جّدة �لطفل �لبالغة 62 عاماً، يف منطقة 
�سكنية يف مقاطعة بولك يف فلوريد�، وفق ما �أفاد مدير �ل�سرطة يف �ملقاطعة غر�دي جود.

وت�سبب بر�ين ر�يلي )33 عاماً( �لذي كان يرتدي �سرتة و�قية، �أي�ساً باإ�سابة فتاة تبلغ 
نار كثيف، بح�سب جود.و�أكد  �إط��الق  �إث��ر  �ل�سرطة  �إىل  �أن يتوجه  بجروح قبل  11 عاماً 
�لرجل �لذي كان حمارباً قدمياً يف �لعر�ق و�أفغان�ستان، لل�سرطة �إنه تناول �مليثامفيتامني. 
بح�سب ت�سريح  مل��اذ� فعلُت ذلك”،  “تعرفون  �لأم��ر،  ب��دون تو�سيح  لل�سرطة  �أي�ساً  وق��ال 

غر�دي جود �لذي ُن�سر على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
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املال والأعمال

•• �أبوظبي - و�م:

�أكد وزر�ء وم�سوؤولون �أن برنامج �لقيمة �لوطنية 
�مل�����س��اف��ة �ل���ذي �أط��ل��ق��ت��ه ح��ك��وم��ة �لإم������ار�ت على 
�خلم�سني”  “م�ساريع  �سمن  �ل��دول��ة  م�ستوى 
ي�سهم يف تعزيز م�سرية �لتنمية �ل�سناعية وير�سخ 
�ملتمكنة  �ل��دول  �لإم��ار�ت عاملياً يف م�ساف  مكانة 
يف جمالت �ل�سناعات �حلديثة مبا يجذب �ملزيد 
من �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �إىل �لقطاع �ل�سناعي 

يف �لدولة.
وق���ال���و� يف ت�����س��ري��ح��ات ل��وك��ال��ة �أن���ب���اء �لإم�����ار�ت 
�مل�سافة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  ب��رن��ام��ج  �إن  “و�م” 
�ل�سناعة  وز�رة  �إ���س��ر�ف  حتت  تنفيذه  يتم  �ل��ذي 
�لدولة  تناف�سية  ي��ع��زز  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
عامليا ويخدم جهود �لتحول �إىل منوذج �قت�سادي 
�أكرث مرونة و��ستد�مة من خالل توطني �سال�سل 
و��ستد�مة  ت��ن��وي��ع  يحقق  مب��ا  �حل��ي��وي��ة  �لإم�����د�د 

�لنمو �لقت�سادي.
�ملري  ب��ن ط��وق  ع��ب��د�هلل  �أك��د معايل  فمن جانبه 
�لوطنية  �ل��ق��ي��م��ة  ب��رن��ام��ج  �أن  �لق��ت�����س��اد  وزي����ر 
مع  تتما�سى  ر�ئ���دة  وطنية  م��ب��ادرة  ه��و  �مل�سافة 
روؤية �لقيادة �لر�سيدة للتنمية �مل�ستقبلية وتدعم 
��ستعد�د�ت دولة �لإمار�ت للخم�سني عاماً �ملقبلة 
م�سرية  يف  نوعي  حت��ول  حتقيق  على  يركز  حيث 
�لتنمية �ل�سناعية وتر�سيخ مكانة �لإمار�ت عاملياً 
�ل�سناعات  �ملتمكنة يف جمالت  يف م�ساف �لدول 

�حلديثة.
�سي�ساهم يف متكني  �لرنامج  �أن  و�أ�ساف معاليه 
وزيادة  و�لإنتاجية  �ل�سناعية  �ملحلية  �ل�سركات 
�أن�سطتها  وت��و���س��ي��ع  �أم��ام��ه��ا  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �ل��ف��ر���س 
ومن  �حلكومي.  �لقطاع  مع  بالتعاون  و�أعمالها 
�ل�سناعات  �لرنامج جاذبية  �سيعزز  �أخ��رى  جهة 
بجودة  و�سريتقي  �لأجنبي  لال�ستثمار  �لوطنية 
وت��ن��اف�����س��ي��ة �مل��ن��ت��ج �لإم����ار�ت����ي مم��ا ���س��ي��دع��م منو 
�أ�سو�ق  ملختلف  و�سولها  وتعزيز  �لدولة  �سادر�ت 
تنوع  دع��م  يف  ي�سب  كله  وه���ذ�  و�ل��ع��امل  �ملنطقة 
وتناف�سية �لقت�ساد �لوطني وزيادة �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل غري �لنفطي للدولة.

�أنه  �لرنامج تكمن يف  �أهمية  �أن  و�أو�سح معاليه 
م�سمم وفق منوذج متقدم ومبتكرة من �ل�سر�كة 
و�ل���ق���ط���اع �خلا�س  �حل���ك���وم���ة  ب����ني  و�ل���ت���ك���ام���ل 
قيمة  مثل  مهمة  معايري  على  ويركز  �ل�سناعي 
�لإنفاق و�ل�ستثمار يف �لدولة و�لتوطني و�لبحث 
وتنموية  تناف�سية  ميز�ت  يعطي  مما  و�لتطوير 
مهمة لل�سركات �مل�ستفيدة ويدعم توطني �سال�سل 
�لإم����د�د �حل��ي��وي��ة يف �ل��دول��ة، ويخلق وف���رة من 
ف��ر���س �ل��ع��م��ل ل��ل��م��و�ط��ن��ني يف ه���ذ� �ل��ق��ط��اع كما 
ي�سجع على تنمية �سناعات جديدة تت�سم بالبتكار 

و��ستخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة.
ي��خ��دم جهود  �ل��رن��ام��ج  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���ار 
�لدولة للتحول �إىل منوذج �قت�سادي �أكرث مرونة 
على  �لقت�ساد  وز�رة  حر�س  م��وؤك��د�ً  و��ستد�مة 
�ل�سناعة  وز�رة  م��ع  و�ل�����س��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  خ���الل  �مل��ت��ق��دم��ة  و�لتكنولوجيا 
لدعم هذ� �لرنامج وحتقيق �أهد�فه �لتي ت�سب 

يف تعزيز م�سرية �لتنمية �لقت�سادية للدولة.
بالهول  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �أك��د معايل  وم��ن جانبه 
و�مل�ساريع  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول��ة  وزي��ر  �لفال�سي 
�أن برنامج �لقيمة �لوطنية  �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
�لأعمال  رو�د  �أم����ام  �أو���س��ع  �آف���اق���اً  يفتح  �مل�����س��اف��ة 
على  �لدولة  يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�ل�سركات 
�ل�سناعة  �أن�����س��ط��ة  ن��ح��و  �أك����ر  ب�����س��ورة  �ل��ت��وج��ه 
و�ل��ت�����س��ن��ي��ع وب��ن��اء ���س��ر�ك��ات م�����س��ت��د�م��ة م��ع هذ� 
�ل��ق��ط��اع مم��ا ي��ع��زز دور ري���ادة �لأع��م��ال �لوطنية 
�أكر  دور  ل��ع��ب  وم�����س��اه��م��ت��ه يف  ف��ر���س��ه  وي���زي���د 

�لقطاع  م�ستقبل  يف  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة  وت��اأ���س��ي�����س 
�ل�سناعي �لوطني.

و�أ�سار معاليه �إىل �أن �لرنامج يعد مبثابة قاطرة 
�لأع����م����ال يف قطاعات  ري�����ادة  ل��ت��ح��ف��ي��ز  رئ��ي�����س��ي��ة 
حيث  �حلديثة  و�لتقنيات  �مل�ستقبلية  �ل�سناعات 
�ل�سناعي  �لنمو  حتقيق  يف  نوعية  نقلة  �سيمثل 
و�ملخرتعني  �مل��ب��ت��ك��ري��ن  م�������س���ارك���ة  و���س��ي�����س��ج��ع 
�لتوجه  دعم  يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�ل�سركات 
�قت�ساد  وب��ن��اء  متقدمة  ���س��ن��اع��ات  ت��ط��وي��ر  ن��ح��و 
معريف قائم على �لبتكار و�مللكية �لفكرية و�لبحث 
و�لتطوير وهي خطوة مهمة نحو حتقيق �أهد�ف 

مئوية �لإمار�ت 2071.
وب������دوره ق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب���ن �أحمد 
�لزيودي وزير دولة للتجارة �خلارجية �إن برنامج 
��ستثمارياً  �لقيمة �لوطنية �مل�سافة ي�سكل حافز�ً 
م�ساهمته  م��ن  ي��ع��زز  �ل�سناعي  للقطاع  ج��دي��د�ً 
مع  �ن�سجاماً  �لوطني  لالقت�ساد  حيوي  ك��ر�ف��ٍد 
ت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ل���دول���ة �لإم�����ار�ت 
بتحقيق �لتنويع �لقت�سادي وتنمية �لناجت �ملحلي 
�لرتقاء  ي�سهم يف  �لنفطي حيث  �لإج��م��ايل غري 
خالل  م��ن  و��ستد�مته  �ل�سناعي  �لقطاع  ب���اأد�ء 
�ل�سركات  ودع��م  �ملحلية  لل�سناعات  �لزخم  زي��ادة 
رئي�سي  �ملحوري كمحرك  دوره��ا  وتعزيز  �ملحلية، 

لدفع عجلة �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية.
�لوطنية  �لقيمة  ب��رن��ام��ج  �أن  �ل��زي��ودي  و�أ���س��اف 
ل��ت��ن��م��ي��ة �لقطاع  ي��ع��ط��ي دف���ع���ًة ق���وي���ة  �مل�����س��اف��ة 
�أحد مرتكز�ت  و�ل��ذي مُيثل  �لدولة  �ل�سناعي يف 

و�لبتكار..  �ملعرفة  على  �ملبني  �ملُ�ستقبل  �قت�ساد 
�أثر ملمو�س  له  �سيكون  �لرنامج  �أن  �إىل  م�سري� 
�ملُ��ن��ت��ج �لإم���ار�ت���ي يف  يف زي���ادة تناف�سية وح�����س��ور 
�لأ�سو�ق �لعاملية وتعزيز جاذبية �لدولة وقدرتها 
على ��ستقطاب �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة يف 
تر�سيخ  ع��ن  ف�ساًل  �ملتقدمة  �ل�سناعة  قطاعات 
يف  و�ل��ك��ف��اء�ت  �مل��و�ه��ب  لأف�سل  كوجهة  مكانتها 
�ملجالت �ل�سناعية �ملختلفة، مما ي�سب يف تعزيز 

مكانة �لدولة على خارطة �ل�سناعة �لدولية.
�لهاملي  ثاين  بن  نا�سر  �أك��د معايل  ومن جانبه 
�لوز�رة  �ل��ت��ز�م  و�لتوطني  �لب�سرية  �مل���و�رد  وزي��ر 
�لقيمة  ل����رن����ام����ج  �ل���������الزم  �ل�����دع�����م  ب���ت���ق���دمي 
�لتام  م��ن حر�سها  �ن��ط��الق��ا  �مل�����س��اف��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
منظومة  ����س���م���ن  ب�����دوره�����ا  �ل�����س����ط����الع  ع���ل���ى 
�ل�سرت�تيجية  و�ل�����س��ر�ك��ات  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل 
�لهد�ف  لتحقيق  �خلا�س  �لقطاع  مع  �ملطلوبة 
ي�سكل حمفز�  �ل���ذي  ل��ل��رن��ام��ج  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أ���س��ا���س��ي��ا لتعزيز �ل��ن��م��و و�ل��ت��ن��وع �لق��ت�����س��ادي يف 
�ل�سركات على  �سيما عر ت�سجيع  �لعمل ل  �سوق 
تعزيز �لأن�سطة �لقت�سادية �لقائمة على �ملعرفة 
�ل�ستثمار�ت  وت�سجيع  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
�ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر .و�أ����س���ار معاليه  يف جم���الت 
ت�سعها  �لتي  �ملمكنات  دع��م  يف  �لرنامج  دور  �إىل 
يف  و�ملتمثلة  و�ل��ت��وط��ني  �لب�سرية  �مل����و�رد  وز�رة 
�ملرتبطة  و�لر�مج  و�ل�سيا�سات  �ل�سرت�تيجيات 
بالتوطني يف �لقطاع �خلا�س لفتا �ىل م�ساهمة 
فر�س  خلق  على  �ل�سركات  ت�سجيع  يف  �لرنامج 

�لعمل للكو�در �لوطنية وتطويرهم مهنيا و�سقل 
�لقطاعات  يف  ومتكينهم  وم��ه��ار�ت��ه��م  ق��در�ت��ه��م 
�لقطاع  وخ�سو�سا  �ل�سرت�تيجية  �لقت�سادية 

�ل�سناعي.
و�ملز�يا  �حل���و�ف���ز  ���س��ت��ق��دم  �ل������وز�رة  �أن  و�أو����س���ح 
�سركاء  ن��ادي  عر  �لتوطني  يف  �ملتميزة  للمن�ساآت 
�لتوطني وهو �لأمر �لذي من �ساأنه ت�سجيع هذه 
��سرت�تيجيات  تطبيق  مو��سلة  على  �ل�����س��رك��ات 
�ل���ت���وط���ني ودع�����م م�����س��احل��ه��ا وحتفيز  وخ���ط���ط 
�ملن�ساآت �لأخرى على �لتفاعل مع ملف �لتوطني 

بال�سكل �ملطلوب.
�أه��ل��ي مدير  وم���ن جهتها ق��ال��ت ح��ن��ان م��ن�����س��ور 
�ملركز �لحتادي للتناف�سية و�لإح�ساء بالإنابة �إن 
برنامج �لقيمة �لوطنية �مل�سافة يعد معزز�ً مهماً 
لدعم �ل�سناعة �لوطنية و�لأن�سطة �لقت�سادية يف 
دولة �لإمار�ت ويحظى �لقطاع �ل�سناعي باهتمام 
�لقيادة �لر�سيدة باعتباره ر�فد�ً مهماً لالقت�ساد 
�ل�سناعات  ق��ط��اع  م�ساهمة  بلغت  وق��د  �ل��وط��ن��ي 
�لتحويلية يف �لناجت �ملحلي غري �لنفطي للدولة 
�أن �لقطاع �ل�سناعي يف  %11.6 كما  ما ن�سبته 
للمو�طنني  �لوظائف  م��ن  �لكثري  يوفر  �ل��دول��ة 
يف  �لعاملني  عدد  ن�سبة  و�ملقيمني حيث جت��اوزت 
�مل�ستغلني يف  ع��دد  �إج��م��ايل  م��ن   9.2% �لقطاع 
�لدولة بح�سب بيانات م�سح �لقوى �لعاملة �لذي 

�أجر�ه �ملركز �لحتادي للتناف�سية و�لإح�ساء.
و�أ�سافت �أهلي �أن برنامج �لقيمة �لوطنية �مل�سافة 
متتلك  و�ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�سناعية  ق��ط��اع  ي��ع��زز 

�أ�س�ساً متينة متكنها من �لو�سول للعاملية باعتماد 
�لبتكار و�لتقنيات �ملتقدمة وتكنولوجيات �لثورة 
�ل�سناعية �لر�بعة وقد �حتلت دولة �لإمار�ت �ملركز 
�لأول عربياً و�ل� 11 عاملياً يف “موؤ�سر �ل�ستثمار 
يف �لتقنيات �لنا�سئة” يف تقرير تناف�سية �ملو�هب 
�لعاملي لعام 2020 و�ملركز �لأول عربياً و�ل� 18 
عاملياً يف موؤ�سر �ل�ستخد�م �لأمثل للتكنولوجيا” 
 ”2020 �ل��ع��امل��ي  �مل���و�ه���ب  تناف�سية  ت��ق��ري��ر  يف 

و�لتي تن�سرهما �أكادميية �إن�سياد �لعاملية.
وبدوره �أكد جا�سم ح�سني ثابت، �لرئي�س �لتنفيذي 
“طاقة”  �سركة  يف  �ملنتدب  و�لع�سو  للمجموعة 
�ل�سوق  �إىل  �ل��ق��ي��م��ة  ب��اإ���س��اف��ة  “طاقة”  �ل���ت���ز�م 
��ستثمار�ت  ��سرت�تيجيتنا  :ت�سمل  وق��ال  �ملحلية 
�ملثال  �سبيل  على  ذل��ك  يف  مب��ا  �أبوظبي  يف  مهّمة 
�أعمالنا  يف  �إ���س��اف��ي��ة  دره���م  م��ل��ي��ار   40 ��ستثمار 
�خلا�سة بنقل وتوزيع �لكهرباء و�ملاء بحلول �لعام 
�ل�سر�كة  ه��ذه  خ��الل  من  و�سن�ستك�سف   .2030
مع وز�رة �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقّدمة مزيد�ً 
�مل�سافة يف  �ملحلية  �لقيمة  �لفر�س مل�ساعفة  من 

كل عملياتنا �ملحلية و�لدولية.
�لرئي�س  �جل��ن��ي��ب��ي  حم���م���د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
للم�ساريع  �لد�ر  �سركة  يف  للم�سرتيات  �لتنفيذي 
�ل�ستد�مة  مم��ار���س��ات  ت�سع  �ل���د�ر  جمموعة  �إن 
كعن�سر  تر�سيخها  وتو��سل  �أولوياتها  يف مقدمة 
برنامج  �ساهم  وق��د  �أع��م��ال��ه��ا.  جميع  يف  �أ�سا�سي 
�لقيمة �ملحلية �مل�سافة بدور مهم يف ت�سريع هذه 
�لأولوية  مننح  �ل��رن��ام��ج  خ��الل  فمن  �جل��ه��ود. 
يف  �ملحليني  و�ملوردين  و�ل�ست�ساريني  للمقاولني 
�ل�سغرية  �ل�سركات  ذل��ك  يف  مب��ا  �لعقود،  معظم 
و�ملتو�سطة مما يعزز حجم �ل�ستثمار يف �لقت�ساد 
ّمم لتحقيق طيف  �ملحلي.و�أ�ساف �أن �لرنامج �سُ
ودفع  و�لتجارية  �لجتماعية  �لفو�ئد  من  و��سع 
دولة  يف  �مل�ستد�مة  و�لتنمية  �لقت�سادية  �لعجلة 
�لإمار�ت كما ي�ساعد �لرنامج على تنويع �لناجت 
ملو�طني  �لعمل  فر�س  وتوفري  �لإج��م��ايل  �ملحلي 
�سل�سلة توريد  و�إن�ساء  �لقطاع �خلا�س  �لدولة يف 
حملية م�ستد�مة.. ومن هذ� �ملنطلق، نحّث جميع 

�ل�سركات على �لن�سمام �إىل �لرنامج.

وزر�ء وم�صوؤولون ل�)و�م(: برنامج �لقيمة �لوطنية �مل�صافة يعزز تناف�صية �لإمار�ت 

�إمباور تبد�أ بتزويد ناطحة �صحاب �أبتاون ب� 3،850 طن تربيد
•• دبي - �لفجر:

“�إمباور”،  �ملركزي،  �لتريد  لأنظمة  �لإم��ار�ت  موؤ�س�سة  با�سرت 
�أك���ر م���زود خل��دم��ات ت��ري��د �مل��ن��اط��ق يف �ل��ع��امل، ت��زوي��د ناطحة 
�سحاب “�أبتاون” يف دبي بخدمات تريد �ملناطق �ل�سديقة للبيئة 
طن.   3،850 �ىل  ت�سل  تريدية  بطاقة  فائقة  دولية  مبعايري 
لل�سلع  دبي  مركز  يطورها  �لتي  “�أبتاون”  �سحاب  ناطحة  وتعد 
و�ل�سلطة  �لعامل  م�ستوى  على  �ل��ر�ئ��دة  �حل��رة  �ملنطقة  �ملتعددة، 
�أول  و�مل�����س��اري��ع،  �ل�سلع  ب��ت��ج��ارة  �ملخت�سة  دب��ي  حلكومة  �لتابعة 
�لأب��ر�ج �ل�ساهقة �لرتفاع يف منطقة “�أبتاون دبي” �لتي يجري 

ت�سييدها قبالة منطقة �أبر�ج بحري�ت جمري�.
و�أرجعت “�إمباور”، ت�ساعد �لطلب على خدماتها، �ىل تنامي وعي 

�لقت�سادية  �ملناطق  تريد  مبكا�سب  �لعقارية  �مل�ساريع  مطوري 
وتكاليف  �ل�سيانة  تكاليف  وخف�س  �لطاقة  توفري  يف  و�لبيئية، 

ر�أ�س �ملال، وفعاليته يف �حلّد من �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة. 
وياأتي تزويد �مل�سروع بطاقة تريد �سديقة للبيئة مبعايري عاملية 
م�ستد�مة متفقة ومكملة لإ�سرت�تيجية �لبناء �لذكية و�مل�ستد�مة 
على  �مل��ت��ع��ددة،  لل�سلع  دب��ي  مركز  حر�س  حيث  ذ�ت���ه؛  �مل�سروع  يف 
�لت�سنيف �لذهبي للقيادة يف جمال  �أن يكون �لرج متو�فقاً مع 
ت�سميم  ت��ول��ت  وق���د   .)LEED( �لبيئي  و�لت�سميم  �ل��ط��اق��ة 
�لرج �سركة �لهند�سة �ملعمارية “�أدريان �سميث �آند غوردون جيل 
خالل  من  �لأمل��ا���س  َبريَق  �ل��رج  ت�سميُم  ويحاكي  �آركيتكت�سر”. 
�لطبيعي  �ل�سوء  منها  ينفذ  �لتي  �لأمامية  �لزجاجية  و�جهته 
�إىل �مل�ساحات �لد�خلية ومتنع يف �لوقت نف�سه نفاذ �أ�سعة �ل�سم�س 

ل�»�إمباور«،  �لتنفيذي  �لرئي�س  �سعفار،  بن  �أحمد  �حلارقة.وقال 
�إمباور �ملتطورة و�سبكة نقل خدمات �لتريد  �إن حمطات تريد 
�ملنت�سرة يف كل �رجاء �ملدينة تتمتع ببنية حتتية متطورة و�أنظمة 
دبي  م�سروع يف  �أي  لتزويد  فورية  ذكية وجهوزية  و�إنتاج  ت�سغيل 
مهما بلغت �سخامته �أو تنوعت ��ستخد�ماته، وهو ما يف�سر تز�يد 
�لعالية  �ل��ك��ف��اءة  ذ�ت  خدماتنا  يف  و�مل��ط��وري��ن  �مل�ستثمرين  ثقة 

و�ل�سديقة للبيئة.
م�سري�ً �ىل �أهمية م�سروع ناطحة �سحاب “�أبتاون” لدبي عموماً 
طولها  يبلغ  معمارية  “ �أيقونة  فهي  خ�سو�ساً  �إمباور  وملحفظة 
340 مرت�ً وتتاألف من 81 طابقاً، وت�سم 188 غرفة وجناحاً 
موؤمتر�ت  وم��ر�ف��ق  �سحية  وم��ر�ك��ز  ح�سرية  وم��ط��اع��م  ف��اخ��ر�ً 
�لكفاءة  عالية  مب�ساحات  �لأوىل  �ل��درج��ة  م��ن  وم��ك��ات��ب  �ساملة 

و229 وحدة �سكنية ذ�ت ت�سميم فريد. و�سيحت�سن مركز �أعمال 
�سركة  موؤخر�ً  وُمنحت  �ملتعددة.  لل�سلع  دبي  ملركز  �لتطور  فائق 
“�نترييرز �لعاملية” �متياز جتهيز �لوحد�ت �لفندقية و�ل�سكنية 
�لتابعة لعالمات جتارية.و�سدد بن �سعفار على �أن »�إمباور تعمل 
قطاعات  ول�سيما  دب��ي  يف  �لعمالقة  �مل�ساريع  جميع  دع��م  على 
�ل�سكن و�ل�سيافة و�لفنادق وغريها عر تزويدها باأنظمة تريد 
�ملناطق و�لتي تعمل بكفاءة عالية وحتافظ على �لبيئة«. وت�سعى 
�ملناطق  ت��ري��د  خ��دم��ات  ح��ول  �ل��وع��ي  لن�سر  با�ستمر�ر  �ل�سركة 
لدولة  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة  ل��دع��م  وذل���ك  للبيئة،  �ل�سديقة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لتي تويل �هتماماً كبري�ً لال�ستد�مة، 
عقبة  كونها  �ملناخ،  تغري  حتديات  مو�جهة  �إىل  �حلاجة  وتناولت 

حقيقية يف حتقيق �لنمو و�لزدهار.

�لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم تطلق م�صابقة 
�لروبوتات �ل�صناعية �ل�صنوية يف ن�صختها �لر�بعة

مفاجاآت �صيف دبي تعزز جاذبية �لإمارة 
قبيل �نطالق �إك�صبو 2020 دبي 

•• �أبوظبي-و�م:

�لعاملية  �لإم����������ار�ت  ����س���رك���ة  �أع���ل���ن���ت 
ل��الأمل��ن��ي��وم �أم�����س ع��ن �إط����الق ن�سخة 
�لروبوتات  م�سابقة  م��ن  �ل��ع��ام  ه���ذ� 
�ل�سركة،  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
وه�����ي حت����د ب����ني ط���ل���ب���ة �جل���ام���ع���ات 
دولة  يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وموؤ�س�سات 
روبوتات  وب��ن��اء  لت�سميم  �لإم������ار�ت 
�سناعية و��ستخد�م �لنموذج �لفائز يف 

م�ساهر �ل�سركة.
م�سابقة  ب���اإط���الق  �ل�����س��رك��ة  وق���ام���ت 
يف  م��رة  لأول  �ل�سناعية  �ل��روب��وت��ات 
ت��زوي��د �لطالب  ب��ه��دف   2017 ع��ام 
ل��ل��ع��م��ل يف جمال  ب��ت��ج��رب��ة و�ق���ع���ي���ة 
�لر�بعة،  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات 
�لرتكيز  ن���ق���اط  م���ن  ت��ع��ت��ر  و�ل���ت���ي 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة مل�����س��ت��ق��ب��ل �ل�����س��ن��اع��ة يف 

�لإمار�ت.
ويتمثل �لتحدي هذ� �لعام يف ت�سنيع 
�أحو��س  تنظيف  ع��ل��ى  ق���ادر  روب����وت 
�لتهوية من �لطمي و�لطني يف موقع 
�ل��ط��وي��ل��ة �ل��ت��اب��ع ل�����س��رك��ة �لإم�����ار�ت 

�لعاملية لالأملنيوم.
وت��ق��وم ه��ذه �لأح��و����س بتهوية مياه 

مرة  �إعادتها  قبل  �مل�ستخدمة  �لبحر 
�آمن ي�سمن  �أخرى �إىل �لبحر ب�سكل 

حماية �لبيئة �لبحرية و�سالمتها.
ت�سم  �ل��ت��ي  �لتحكيم  جلنة  و�ستقوم 
جمموعة من مهند�سني تقنيني من 
لالأملنيوم  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم������ار�ت  ���س��رك��ة 
�مل���ق���رتح���ات �لتي  مب���ر�ج���ع���ة ج��م��ي��ع 
و�ختيار  �ل��ط��الب��ي��ة  �ل��ف��رق  ت��ق��دم��ه��ا 
متميزة،  �أفكار  ثالثة  لأف�سل  قائمة 
�أولية منها  تنفيذ من��اذج  �سيتم  حيث 

وجتربتها يف �لو�قع.
�ملرحلة  �إىل  �ملتاأهلة  �لفرق  و�ستفوز 
جمموعها  نقدية  ب��ج��و�ئ��ز  �لنهائية 
�لفريق  ويحظى  درهم،   100،000
ت�سنيع  بفر�سة  �لأول  باملركز  �لفائز 
منوذج �أويل من �لروبوت ل�ستخد�مه 
لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم��ار�ت  �سركة  يف 

على �ملدى �لطويل.
وقال عبد�لنا�سر بن كلبان، �لرئي�س 
�لعاملية  �لإم����ار�ت  ل�سركة  �لتنفيذي 
لالأملنيوم: “تتيح م�سابقة �لروبوتات 
�ل�سناعية لدى �ل�سركة فر�سة ل�سقل 
�لروبوتات  �ل�سباب يف جمال  مهار�ت 
�لركائز  من  تعتر  و�لتي  و�لأمت��ت��ة، 
�لر�بعة  �ل�سناعية  للثورة  �لرئي�سية 

..كما ن�سعى من خالل هذه �مل�سابقة 
كليات  م����ن  �ل����ط����الب  حت���ف���ي���ز  �إىل 
�لهند�سة و�لتقنية لاللتحاق بالعمل 
يف  و�مل�����س��اه��م��ة  �ل�سناعي  �ل��ق��ط��اع  يف 
�لوطني  �لقت�ساد  وتعزيز  تطويرها 
�ل�سرت�تيجية  �لأه������د�ف  وحت��ق��ي��ق 
و�لتكنولوجيا  لل�سناعة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ملتقدمة و�ملتمثلة يف “م�سروع 300 
جامعة  م��ن  فريقا  �أن  م��ل��ي��ار«.ي��ذك��ر 
�ملا�سي  �ل��ع��ام  بن�سخة  ف���از  �أب��وظ��ب��ي 
�إىل  �مل�سابقة، و�لتي كانت تهدف  من 
 »drone« درون  ط���ائ���رة  ت�����س��م��ي��م 
�سناعي م�ستقل لتقييم حالة �لأفر�ن 
لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم��ار�ت  �سركة  يف 
..ومتكن  �ملوظفني  �سالمة  ل�سمان 
�لتقاط  م��ن  �لفائز  �لفريق  ت�سميم 
�سور جوية لو�سع �لأفر�ن و��ستخد�م 
لتحليل  �ل�سطناعي  �لذكاء  تقنيات 

بيانات �ل�سور بنجاح.
�لتكنولوجيا  تطوير  فريق  ويتعاون 
لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم��ار�ت  �سركة  يف 
�ملحلية  �جل��ام��ع��ات  م��ع  مكثف  ب�سكل 
و�لدولية للجمع بني �خلرة �لعملية 
يف �ل�سركة و�أحدث �لأفكار �لأكادميية 
وت��ب��ادل �خل����ر�ت. وت��ق��ي��م �لإم����ار�ت 

�ل���ع���امل���ي���ة ل���الأمل���ن���ي���وم �����س����ر�ك����ات مع 
كجامعة  خمتلفة  تعليمية  موؤ�س�سات 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  وج��ام��ع��ة  خليفة، 
وجامعة  �أبوظبي،  وجامعة  �ملتحدة، 
�لأمريكية  و�جلامعة  و�ت،  هرييوت 
كليات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل�����س��ارق��ة،  يف 
�أفرعها،  مب��خ��ت��ل��ف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
للتكنولوجي،  روت�����س�����س��رت  وم��ع��ه��د 
وج���ام���ع���ة �أوك�����الن�����د، وج���ام���ع���ة نيو 
ما�سات�سو�ست�س  ومعهد  ويلز،  �ساوث 

للتكنولوجيا.
عاماً،   25 م���ن  �أك�����رث  م�����د�ر  وع���ل���ى 
�لعاملية  �لإم�����������ار�ت  ����س���رك���ة  ع��م��ل��ت 
�لتكنولوجيا  تطوير  على  لالأملنيوم 
كفاءة  لتح�سني  �لإم�������ار�ت  دول����ة  يف 
و��ستخدمت  �لأملنيوم،  �سهر  عمليات 
جميع  يف  �خلا�سة  تقنياتها  �ل�سركة 
عمليات تو�سيع وتطوير �مل�ساهر منذ 
و��ستبدلت  �ملا�سي،  �لقرن  ت�سعينيات 
�لقدمية  �لإن�����ت�����اج  خ���ط���وط  ج��م��ي��ع 
 2016 �لعام  ..ويف  حديثة  بتقنيات 
�لعاملية  �لإم�������ار�ت  ���س��رك��ة  �أ���س��ب��ح��ت 
لالأملنيوم �أول �سركة �سناعية �إمار�تية 
ترخ�س تقنياتها �ل�سناعية �لأ�سا�سية 

على �مل�ستوى �لدويل.

•• دبي-و�م:

�أك��د �أح��م��د �خل��اج��ة �مل��دي��ر �لتنفيذي 
و�لتجزئة  للمهرجانات  دب��ي  ملوؤ�س�سة 
 2021 دب����ي  ���س��ي��ف  “مفاجاآت  �أن 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة مدينة  ���س��اه��م��ت يف   “
�لوجهات  و�أب�����رز  �أه����م  ك���اإح���دى  دب���ي 
،يف  �ل��ر�ئ��دة  و�ل�سياحية  �لإقت�سادية 
�لعاملي  �حل��دث  �إنطالق  قبيل  �لعامل 
�لأول من  يف  دبي”   2020 “�إك�سبو 
�لدورة  �إن  �إىل  .و�أ���س��ار  �ملقبل  �أكتوبر 
دبي  ���س��ي��ف  “مفاجاآت  م���ن   24 �ل����� 
�لر�بع  يف  بنجاح  “ �ختتمت   2021
من �سبتمر �جلاري بعد ��ستمر�ر�ها 
ف�سل  خ��الل  متو��سلة  �أ���س��اب��ي��ع   10
�ل�سيف حيث عزز هذ� �حلدث جاذبية 
مدينة دبي للزو�ر من خمتلف �أنحاء 
�ل���ع���امل و�ل�����س��ك��ان ب��اإع��ت��ب��اره��ا وجهة 
ممتعة ومنفتحة و�آمنة يف ظل �لتز�م 
ومر�كز  و�ل���وج���ه���ات  �مل��ت��اج��ر  ج��م��ي��ع 
�لت�سوق باإجر�ء�ت �ل�سحة و�ل�سالمة 
�لتباعد  تطبيق  ت�سمل  و�ل��ت��ي  �ملهمة 
�لج��ت��م��اع��ي و�رت�������د�ء �ل��ك��م��ام��ات يف 
ج��م��ي��ع �لأوق�����ات.وق�����ال �خل��اج��ة - يف 
�أنباء �لإمار�ت  حو�ر خا�س مع وكالة 
“ و�م “ - �إنه مع �لتقدم �لذي حققته 
�لر�سيدة  �لقيادة  بتوجيهات  �لإم���ارة 

للرتحيب بالعامل مرة �أخرى يف دبي 
وت�سليط  �ساملة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ع��ر 
�ل�سوء على مكانتها كوجهة منفتحة 
�إىل �جلهود  بالإ�سافة  و�آمنة وجذ�بة 
�ملبذولة لتحقيق روؤية �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
دبي  جل��ع��ل  �هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�أف�سل مدينة يف �لعامل للحياة و�لعمل 
و�لزيارة - �سهدت ثقة �مل�ستهلك عودة 
تدريجية ملمو�سة وكان للمهرجانات 
�لت�سوق  على  تركز  �لتي  و�لفعاليات 
دبي  “مهرجان  م���ث���ل  و�ل�������س���ي���اح���ة 
دبي”  �سيف  و”مفاجاآت  للت�سوق” 
ودعم  �ملت�سوقني  ج���ذب  يف  م��ه��م  دور 
وتعزيز  �ل��ت�����س��وق  وم����ر�ك����ز  �مل���ت���اج���ر 
�نطالق  م���ع  ب���ال���ت���ز�م���ن  �لإق���ت�������س���اد 
معر�س “�إك�سبو 2020 دبي” �لذي 
من  �لأول  يف  ل���ل���زو�ر  �أب����و�ب����ه  ي��ف��ت��ح 
�أكتوبر �ملقبل وي�ستمر 6 �أ�سهر وي�سم 
ث���الث م��ن��اط��ق رئ��ي�����س��ي��ة حت��م��ل ��سم 
حيث  و�ل��ف��ر���س  و�لتنقل  �لإ���س��ت��د�م��ة 
ميكن للزو�ر ��ستك�ساف �لأجنحة �لتي 
مت��ث��ل ك��ل دول����ة ع��ل��ى ك��وك��ب �لأر�����س 
�ملزيد  معرفة  �إىل  بالإ�سافة  تقريباً 
�لرتفيهية  و�لأن�سطة  �ملبادر�ت  حول 
�لعرو�س  وم�������س���اه���دة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

�ملبا�سرة.
جمموعات  �أن  �خل����اج����ة  و�أو�������س������ح 
ب��ال��ت��ج��زئ��ة يف دبي  �ل��ب��ي��ع  و����س���رك���ات 
�أظ���ه���رت م��رون��ة ه��ائ��ل��ة خ���الل �لعام 
�ملا�سي حيث كان على �لقطاع �لتكيف 
تد�عيات  ع��ن  �لناجمة  �لتغري�ت  م��ع 
�أثرت  �ل��ت��ي  “كوفيد-19”  جائحة 
�لتعاي�س  وكذلك  باأ�سره  �لعامل  على 
�لو�سع  م����ع  �ل���ن�������س���اط  و�����س���ت���ك���م���ال 
�لتجزئة  ن�ساط  �جلديد وكانت عودة 
ومدرو�سة  ح��ذرة  عملية  طبيعته  �إىل 
�لإ�ستيعابية  �لطاقة  �أن  �إىل  م�سري� 
تدريجي  ب�سكل  ز�دت  �لت�سوق  ملر�كز 
كحد  ف��ق��ط  ب��امل��ائ��ة   80 �إىل  ل��ت�����س��ل 
�أغ�����س��ط�����س �مل��ا���س��ي حيث  �أق�����س��ى يف 
�أظهر قطاع �لتجزئة يف �ملدينة بو�در 
�نتعا�س �إيجابية ما �أعطاه دفعة قوية 
ب��ع��د ف���رتة م��ن ع���دم �ل��ن�����س��اط وذلك 
�سمن بيئة ملتزمة باإجر�ء�ت �ل�سحة 
و�لتي  و�لفعالة  �لناجحة  و�ل�سالمة 
�أن  ع��ن  ف�سال  للغاية  و��سحة  ك��ان��ت 
 “ دبي2021  ���س��ي��ف  “مفاجاآت 
�لعرو�س  م��ن  جمموعة  �سمت  �لتي 
و�لفعاليات  و�جل���و�ئ���ز  �ل��رتوي��ج��ي��ة 
و�لأن�����س��ط��ة ك��ان��ت ع��ن�����س��ر� م��ه��م��ا يف 
عودة �لن�ساط لقطاع �لتجزئة وجذب 

�ملت�سوقني �إىل �ملتاجر .

�سكان  م���ن  �ل��ك��ث��ريي��ن  �أن  و�أ�����س����اف 
“ مفاجاآت  ي��ن��ت��ظ��رون  دب���ي وزو�ره�����ا 
مما  ل��الإ���س��ت��ف��ادة  دبي”�سنويا  �سيف 
ر�ئعة  ترويجية  ع��رو���س  م��ن  تقدمه 
متميزة  وج��و�ئ��ز  ك��رى  وتخفي�سات 
نوعها  فريدة من  ترفيهية  وفعاليات 
�لت�سوق  ووجهات  مر�كز  ت�سهد  حيث 
و�ملتاجر �ملختلفة يف جميع �أنحاء دبي 
و�ملت�سوقني  �ل���زو�ر  من  كبري�ً  �إق��ب��اًل 
خالل فرتة �ملفاجاآت �لتي لعبت دور�ً 
كاإحدى  دبي  مكانة  تعزيز  يف  رئي�سياً 
�أبرز �لوجهات �ل�سياحية �لعاملية ملو�سم 
�لعرو�س  خ��الل  م��ن  وذل���ك  �ل�سيف 
�لرتفيهية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��رتوي��ج��ي��ة 

�ملبتكرة �لتي تقدمها �ملدينة.

-عبداهلل بن طوق املري: الربنامج ي�ساهم يف متكني ال�سركات املحلية ال�سناعية واالإنتاجية 
-اأحمد بالهول الفال�سي: قاطرة رئي�سية لتحفيز ريادة االأعمال

-ثاين الزيودي : حافز ا�ستثماري جديد للقطاع ال�سناعي 
-نا�سر الهاملي: حمفز اأ�سا�سي لتعزيز النمو والتنوع االقت�سادي يف �سوق العمل
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�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/6418

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/13 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم �سي �سارل �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                       الو�سف  

 170,000                                            مكائن ت�سكيل خ�سب  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

عن  �لأ�سنان  لطب  ع�سب  عيادة  تعلن 
�إغالق من�ساأتها �لطبية �ملرخ�سة من د�ئرة 
�ل�سحة ترخي�س رقم MF4694 �بتد�ء من 
من    .2021  ، �سبتمر  من  �ل�سابع  تاريخ 
للعيادة  به  �لتقدم  يرجى  �عرت��س  لديه 
خالل 14 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�إعالن �إغالق من�صاأة �صحية
العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

 اعالن بالن�شر
2312/2021/315 ا�شتئناف عمايل  

مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

م�ساهمة  )�سركة  �نرتنا�سيونال  �سكل  �آن��د  دري��ك   -1/ �سده  �مل�ستاأنف  �ىل 
عامة( - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / باهر حممد علي عازم 
  - 4055/2021 عمايل جزئي  رقم  بالدعوى  �ل�سادر  ��ستاأنف/�حلكم  قد   -
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  �ملو�فق 2021/9/12  �لح��د  يوم  لها جل�سه  وح��ددت 
قانونيا  �و من ميثلكم  بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم  �لتقا�سي عن  بقاعة 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
Notification by publication for defendant

Before The Federal Partial Court of Madame,
the Federal Civil Court of First Instance 

In the claim No. AMCFICILABMIN2021/0000016 Labor (Partial)
To the Defendant: Muhammad Zaman Khan Muhammad Javeed Khan
Residence Unknown: Dubai-Bur Dubai- Bur Dubai Street
We inform you that the claimant/ Al Izdihar Tents Trading/ address: 
Sharjah, Madame - Phone: 0545681953 has filed the abovementioned 
lawsuit against you to request:
Claim of AED 11,470 and the fees and expenses.
Therefore, you must attend before the Department, the One-Day Claims 
Department, Madame Federal Partial Court, on the morning of 26/9/2021 
at 09:00 to present your defense and documents and in the event that you 
do not attend or send an authorized representative on your behalf, the 
court will initiate the legal procedures in your absence.
Judicial Services Office
Mosbeh Al Raisi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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املال والأعمال

غرفة عجمان تبحث تعزيز عالقات �لتعاون �لتجاري مع �لهند
•• عجمان -و�م:

و�سناعة  جت��ارة  غرفة  عام  مدير  �ل�سويدي،  �سامل  �سعادة  بحث 
عجمان ، يف مقر �لغرفة مع ، �سعادة ك.كاليموتو قن�سل �لقت�ساد 
و�لتجارة بالقن�سلية �لعامة �لهندية بدبي، �سبل تعزيز عالقات 
�لتعاون �لتجاري و�لقت�سادي بني دولة �لمار�ت و�لهند عموماً 

و�إمارة عجمان على وجه �لتحديد.
مدير  �جل��ن��اح��ي  علي  حممد  ح�سره  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  ومت 
 ، بالغرفة  �ل��دول��ي��ة  و�ل��ع��الق��ات  �ل��ت��ج��ارة  تنمية  ق��ط��اع  تنفيذي 
عجمان،  �إم���ارة  توفرها  �لتي  �ل�ستثمارية  �لفر�س  ��ستعر��س 
�لتجاري  للتبادل  وق��ن��و�ت  �لأع��م��ال  �آف��اق  لفتح  �ملنا�سبة  �ل�سبل 

عجمان،  �إم���ارة  تنتهجها  �لتي  �حل��ر  �لقت�ساد  �سيا�سة  �إط��ار  يف 
�لقطاع �خلا�س  �ل�ستثمار�ت �خلارجية وتوجيه  و�لنفتاح على 
ل��ل��ت��و���س��ع و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��وي��ع �ل���س��ت��ث��م��ار.وق��ال ���س��ع��ادة �سامل 
عالقات  عجمان  و�إم����ارة  �لم����ار�ت  دول���ة  متتلك  �ل�سويدي:” 
جتارية و�قت�سادية قوية مع جمهورية �لهند، وهي ت�سهد منو�ً 
�لت�سهيالت  ك��اف��ة  لتقدمي  �ل��غ��رف��ة  ��ستعد�د  “مبدياً  م��ت��ز�ي��د�ً 
�لعالقات  وتطور  �لرت��ق��اء  يف  ت�سهم  �لتي  �لتجارية  و�خل��دم��ات 
�لتجارية وتر�سيخ �ل�سر�كات �لقت�سادية بني �لبلدين �إىل �آفاق 
2021، بلغ  �أو�سع يف �مل�ستقبل.وخالل �لن�سف �لأول من �لعام 
�إجمايل عدد �سهاد�ت �ملن�ساأ �لتي �أ�سدرتها غرفة جتارة و�سناعة 
عجمان  لل�سادر�ت من �لإمارة �إىل جمهورية �لهند 274 �سهادة 

و�سل  فيما  دره���م،  مليون   25.9 �إىل  و�سلت  �إجمالية  بقيمة 
�سهادة   361 �إىل  �لت�سدير  لإع��ادة  �ملن�ساأ  �سهاد�ت  عدد  �إجمايل 

بقيمة �إجمالية بلغت حو�يل 41.1 مليون درهم.
على  وكذلك  �لغذ�ئي،  �لأم��ن  �سناعة  على  �ل�سادر�ت  وت��رك��زت 
منتجات �للد�ئن وم�سنوعاته���ا، وم�سنوعات من حديد �أو �سب 
�أو  لل�سقالت،  مماثلة  وم��ع��د�ت  /م�ساند/  دع��ام��ات   - /ف���ولذ/ 

لهياكل �ملن�ساآت �ملوؤقتة �أو لدعامات �ملناجم.
عجمان   و�سناعة  جت���ارة  لغرفة  �لإح�����س��ائ��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  وت�سري 
�لإم��ارة و�سل خالل  �مل�سجلة يف  �لهندية  �ل�سركات  �أن عدد  �إىل 
�سركة   2261 �إىل  �جل���اري   2021 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�سف 

تعمل يف قطاعات جتارية و�سناعية مهمة يف �لمارة.

•• �أبوظبي-و�م: 

�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب����رتول  ���س��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
ح�سة  ط���رح  ع��زم��ه��ا  ع��ن  �م�����س  “�أدنوك” 
للحفر”  “�أدنوك  �سركة  �أ�سهم  يف   7.5%
لالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف  �ل��ع��ام  لالكتتاب 
�مل���ال���ي���ة. و���س��ي��ت��م ف��ت��ح ب����اب �لك���ت���ت���اب �أم����ام 
�مل���و�ط���ن���ني و�مل��ق��ي��م��ني يف دول�����ة �لإم�������ار�ت 
و�لدولية  �ملحلية  �ل�ستثمارية  و�ملوؤ�س�سات 
�سبتمر   13 يف  ي���ب���د�أ  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 

.2021
دعائم  �أه���م  �أح���د  للحفر”  “�أدنوك  وُت��ع��د 
ل�ستد�مة  رئي�سياً  ومُمّكناً  �أدنوك  جمموعة 
�خلام  �لنفط  من  �حلالية  �لإن��ت��اج  معدلت 
 25% بن�سبة  �لإن��ت��اج��ي��ة  �سعتها  وزي�����ادة 
و�إنتاج  يومياً  برميل  ماليني   5 �إىل  لت�سل 
م��ل��ي��ار ق���دم م��ك��ع��ب��ة ي��وم��ي��اً م���ن �ل���غ���از غري 
وتاأتي   .2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول  �ل��ت��ق��ل��ي��دي 
�ل�ساد�س عاملياً يف  �مل��رك��ز  �لإم����ار�ت يف  دول��ة 
�حتياطيات  �أعلى  متلك  �لتي  �ل��دول  قائمة 
تقليدية  ن��ف��ط  �ح��ت��ي��اط��ي��ات  م���ع  ن��ف��ط��ي��ة 
�لنفط  م���ن  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ار�ت   107 ت��ب��ل��غ 
�ل��ق��اب��ل ل��ال���س��ت��خ��ال���س، مم���ا ي��ع��زز فر�س 
�حلفر  �أع��م��ال  يف  �مل�ستد�م  و�لنمو  �لتو�سع 
�أدنوك للحفر عن�سر�ً  �مل�ستقبل.كما تعد  يف 
�أ�سا�سياً يف حتقيق �لكتفاء �لذ�تي من �لغاز 
لدولة �لإم��ار�ت، وحتقيق هدف �إنتاج مليار 
�لتقليدي  �لغاز غري  قدم مكعبة يومياً من 
بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة �أبوظبي 
تطوير  يف  �ملنطقة  م�ستوى  ع��ل��ى  �ل���ر�ئ���دة 
دولة  ومتتلك  �لتقليدي.  غري  �لغاز  م��و�رد 
�لغاز  �لإم���������ار�ت �ح���ت���ي���اط���ات م����وؤك����دة م���ن 
�لغاز  م��ن  مكعبة  ق��دم  ترليون   273 تبلغ 
مكعبة  ق����دم  ت��رل��ي��ون  و160  �ل��ت��ق��ل��ي��دي، 

�لتقليدية،  غ��ري  �ل��غ��از  م���و�رد  م��ن  قيا�سية 
بحو�يل  ت��ق��در  تقليدية  غ��ري  نفط  وم���و�رد 
�ملزيد  يتطلب حفر  برميل، مما  مليار   22

من �لآبار �جلديدة ل�ستخال�سها.
�لطرح  ه���ذ�  خ���الل  م��ن  “�أدنوك”  وت��وف��ر 
“�أدنوك  �أ���س��ه��م  �أق��ل��ي��ة يف  �مل���ق���رتح حل�����س��ة 
تتيح  ج��ذ�ب��ة  ��ستثمارية  ف��ر���س��ة  للحفر” 
للم�ستثمرين �ل�ستفادة من �لتطور �مل�ستمر 
“�أدنوك  �سركة  �لذي حتققه  �لقوي  و�لنمو 
للحفر” �لتي ُتعد مكوناً رئي�سياً يف عمليات 
باملو�رد  �خل��ا���س��ة  �لقيمة  و�سل�سلة  �أدن����وك 
متتلك  كما  �أب��وظ��ب��ي.  يف  �لهيدروكربونية 
�أدنوك للحفر عالقة تعاقدية طويلة �لأمد 
�أدن�������وك يف جمال  م���ع ����س���رك���ات جم��م��وع��ة 
�ل�ستك�ساف و�لإنتاج و�لتطوير، مما ي�سمن 
خمتلف  يف  عملياتها  و��ستقر�ر  ��ستمر�رية 
�أكر  للحفر”  “�أدنوك  وُتعتر  �ل��ظ��روف. 
من  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  وطنية  حفر  �سركة 
و�لتجهيز�ت،  �ملن�سات  �أ�سطول  حجم  حيث 
ع�����دد �حل�����ف�����ار�ت لديها  �إج����م����ايل  وي�������س���ل 
وحفار�ت  وب��ح��ري��ة  ب��ري��ة  ح��ف��ارة   96 �إىل 
وبف�سل  �ل�سطناعية.  للجزر  خم�س�سة 
يف  هيوز  بيكر  مع  �ل�سرت�تيجية  �سر�كتها 
�أول  للحفر  �أدن���وك  �أ�سبحت   ،2018 ع��ام 
ت��ق��دم خدمات  �مل��ن��ط��ق��ة  ���س��رك��ة وط��ن��ي��ة يف 
وجمموعة  �لآب����ار  وتهيئة  حل��ف��ر  متكاملة 
و�حلفار�ت،  �حل��ف��ر  خ��دم��ات  م��ن  متكاملة 
مما يوفر لها فر�س �لنمو وتو�سعة �أعمالها 
�ملنا�سبة، قال  �لإم���ار�ت. وبهذه  خ��ارج دول��ة 
�أح��م��د �جلابر  ب��ن  �ل��دك��ت��ور �سلطان  م��ع��ايل 
�ملتقدمة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل�����س��ن��اع��ة  وزي���ر 
�لع�سو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي لأدنوك 
روؤية  م��ع  متا�سياً   “ �سركاتها:  وجمموعة 
�لقيادة �لر�سيدة بالعمل على حتقيق �أق�سى 

�ل��ن��ف��ط و�لغاز،  م�����و�رد  ق��ي��م��ة مم��ك��ن��ة م���ن 
ح�سة  ط���رح  ع��زم��ن��ا  ع��ن  �لإع�����الن  ي�سعدنا 
�أبوظبي  ���س��وق  يف  للحفر  �أدن����وك  يف  �أق��ل��ي��ة 
لالأور�ق �ملالية من خالل �كتتاب عام �أويل. 
فر�سة  للم�ستثمرين  �ل��ط��رح  ه���ذ�  وي��ق��دم 
ب����اأد�ء  ���س��رك��ة تتميز  ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف  م��ه��م��ة 
بعيد  للنمو  و�ع��دة  وبفر�ٍس  قوي وم�ستقر، 
�أرب���اح ج��ذ�ب��ة، علماً  ت��وزي��ع  �مل���دى، و�سيا�سة 
باأنه �سيكون متاحاً للمو�طنني و�ملقيمني يف 
�ملوؤ�س�سات  من  و�مل�ستثمرين  �لإم��ار�ت  دول��ة 
تاأتي   “  : و�أ�����س����اف  و�ملحلية”.  �ل���دول���ي���ة 
لأ�سهم  �ل��ن��اج��ح  �لإدر�ج  بعد  �خل��ط��وة  ه��ذه 
مبا   2017 ع��ام  يف  للتوزيع  �أدن���وك  �سركة 
ميثل خطوة مهمة يف نهج �أدن��وك لالرتقاء 
�أ�سولها  من  �لقيمة  وتعزيز  وخلق  ب���الأد�ء 
عاملية �مل�ستوى. وكلنا ثقة باأن خطط �سركة 
�لقيمة  وت��ع��زي��ز  خل��ل��ق  للحفر‘  ’�أدنوك 
�ست�سمن  وخ��دم��ات��ه��ا  �أ���س��ط��ول��ه��ا  وت��و���س��ع��ة 
�سل�سلة  يف  �جلديدة  �لفر�س  من  �ل�ستفادة 
�لقيمة يف خمتلف جو�نب �لقطاع. و�ستبقى 
�لأكرثية،  حل�سة  مالكة  �أدن���وك  جمموعة 
وم�ساهماً ملتزماً على �ملدى �لبعيد يف �سركة 
’�أدنوك للحفر‘ لأننا على ثقة باأن مكانتها 
�سي�سمنان  �ل�����س��وق  يف  �ل��ق��وي  وح�����س��وره��ا 
�إيجاباً  �سينعك�س  �ل���ذي  �لنمو  م��ن  م��زي��د�ً 
و�مل�ساهمني  و�أبوظبي  �لإم���ار�ت  دول��ة  على 

�مل�ستقبليني يف �ل�سركة«.
للحفر”  “�أدنوك  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وت�����س��م��ل 
�سعتها  ل��زي��ادة  �أدن����وك  خطط  يف  �مل�ساهمة 
�لإنتاجية من �لنفط �خلام وتعزيز مكانتها 
تطوير  يف  �ملنطقة  م�ستوى  ع��ل��ى  �ل���ر�ئ���دة 
وتو�سيع  �ل��ت��ق��ل��ي��دي،  غ���ري  �ل���غ���از  ح���ق���ول 
وت��ط��وي��ر ح��ج��م �أ���س��ط��ول ح��ف��ار�ت��ه��ا لدعم 
�أعمالها  وتو�سعة  تطوير  يف  �أدن���وك  خطط 

و�لإنتاج،  و�لتطوير  �ل�ستك�ساف  جم��ال  يف 
�لت�سغيلية  عملياتها  ك��ف��اءة  تعزيز  ك��ذل��ك 
م��ن خ���الل �خ��ت�����س��ار زم���ن ح��ف��ر �لآب�����ار مع 
يف  �أعمالها  وتو�سعة  تطوير  على  �لرتكيز 
جم���ال ت��وف��ري �حل���ف���ار�ت وت��ق��دمي خدمات 
�أدن������وك للحفر  �حل��ف��ر �مل��ت��ك��ام��ل��ة. وت���رك���ز 
ع��ل��ى �ل���س��ت��ف��ادة م��ن �أح����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات من 
تطبيقات  يف  �مل�����س��ت��م��ر  �ل���س��ت��ث��م��ار  خ����الل 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �جل���دي���دة و�مل��ب��ت��ك��رة، مب��ا يف 
و�لذكاء  �ل��ف��وري��ة،  �ملتابعة  تطبيقات  ذل��ك 
�أعمالها  �أمن و�سالمة  �ل�سطناعي ل�سمان 
ورفع �لكفاءة �لت�سغيلية وتعزيز �ل�ستد�مة. 
�ل��ت��ي �سهدتها  �ل��ن��وع��ي��ة  �ل��ن��ق��ل��ة  و�أ���س��ه��م��ت 
�سركة  �إىل  ت��ط��وره��ا  يف  للحفر”  “�أدنوك 
تقدم خدمات حفر متكاملة مما رفع كفاءة 
عملياتها �لت�سغيلية يف جمال حفر �لآبار يف 
��ستطاعت  حيث  و�لبحرية،  �لرية  �ملناطق 
ومايو   2018 بني  �لفرتة  خ��الل  �ل�سركة 
2021 ت�سليم �أكرث من 180 بئر� وزيادة 
وفور�ت  وحتقيق   50% ب��ح��و�يل  �ل��ك��ف��اءة 
بلغت �أكرث من 767 مليون درهم �إمار�تي 

/210 ماليني دولر �أمريكي/.
وت���و�����س���ل ���س��رك��ة �أدن�������وك ل��ل��ح��ف��ر حتقيق 
�إجن�����از�ت ك��ب��رية يف جم���ال �حل��ف��ر وه���ي يف 
طريقها لتحقيق جناح طويل �لأمد بف�سل 
فريق عمل عايل �لأد�ء ذي كفاء�ت متنوعة 
هند�سية  وخ��رة  بالقطاع  عميقة  ومعرفة 
للحفر  �أدن���وك  �سركة  ل��دى  ويعمل  ك��ب��رية. 
8000 موظف،  ف��ري��ق م��وؤل��ف م��ن  ح��ال��ي��اً 
وهي ملتزمة ب�سكل �أ�سا�سي بتحقيق �لتنويع 
وتعزيز  �ل�سركة  �أق�سام  جميع  يف  و�ل��ت��و�زن 
و�ل�����س��ح��ة و�لأم���ن  �ل�����س��الم��ة  �إد�رة  �أن��ظ��م��ة 
من خالل �لتح�سني �مل�ستمر بهدف حتقيق 

ميثاق %100 �سحة و�سالمة وبيئة.

م��ه��م يف دعم  ب����دور  للحفر  �أدن�����وك  وت��ق��وم 
�أدن��وك �لطموحة يف جمال  �أه��د�ف  حتقيق 
و�ملوؤ�س�سية،  و�لجتماعية  �لبيئية  �حلوكمة 
كثافة  خف�س  على  �ل��رتك��ي��ز  ت��و����س��ل  حيث 
عام  ب��ح��ل��ول   25% ب��ن�����س��ب��ة  �لن���ب���ع���اث���ات 
2030 من خالل تعزيز �لكفاءة �لت�سغيلية 
م�ساهم  �أنها  كما  �لطاقة،  ��ستخد�م  وكفاءة 
مربان  خ��ام  م��ن  �لقيمة  تعزيز  يف  �أ���س��ا���س��ي 
�لذي يعد �أحد �أقل �أنو�ع �خلامات كثافة يف 

�لكربون يف �لعامل.
�ل�سنو�ت �خلم�س  �أدنوك على مدى  وعملت 
�أعمالها  حمفظة  �إد�رة  تعزيز  على  �ملا�سية 
منوذج  تطوير  �إىل  بالإ�سافة  مالها،  ور�أ���س 
بالنفتاح  تتميز  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  ل��ل�����س��ر�ك��ات 
و�مل����رون����ة و�لب���ت���ك���ار يف خم��ت��ل��ف جم���الت 
وجو�نب �أعمالها �ملتكاملة. ويتم متكني هذه 
وزيادة  خلق  على  تركز  �لتي  �ل�سرت�تيجية 
�لقيمة من خالل برنامج ��ستثمار ر�أ�سمايل 
بقيمة 447.7 مليار درهم �إمار�تي /122 
مليار دولر �أمريكي/ للفرتة ما بني 2021 

و2025.
بع�س  يف  �أقلية  ح�س�س  �إدر�ج  خ��الل  وم��ن 
�أ�سو�ق �لأ�سهم، متكنت  �لعاملة يف  �سركاتها 
ر�أ�س  �إىل  �أف�سل  �أدن��وك من حتقيق و�سول 
�مل����ال وق���اع���دة �أو����س���ع م���ن �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 
مع  �أعمالها،  حمفظة  ج��و�ن��ب  م��ن  �لعديد 
و�أ�سو�ق  �خل��ا���س  �لقطاع  وتو�سع  من��و  دع��م 
ر�أ�����س �مل���ال يف دول���ة �لإم������ار�ت. وي��ت��ي��ح هذ� 
و�لدوليني  �ملحليني  للم�ستثمرين  �لنهج 
فر�سة �ل�ستثمار جنباً �إىل جنب مع �أدنوك 
و�مل�ساركة يف ملكية ومنو هذه �لأ�سول ذ�ت 

�مل�ستوى �لعاملي يف قطاع �لطاقة.

- حول عملية الطرح.

�لإدر�ج يف  نية  �إع��الن   -  : �لزمني  �جل��دول 
���س��وق �أب��وظ��ب��ي ل����الأور�ق �مل��ال��ي��ة. - �سيكون 
ر�أ���س مال �سركة  %7.5 من  حجم �لطرح 

�أدنوك للحفر.
- جميع �لأ�سهم �ملطروحة �سيتم بيعها من 

�لأ�سهم �حلالية �لتي متتلكها �أدنوك.
- م��ن �ملتوقع ب��دء ت���د�ول �لأ���س��ه��م يف �سوق 

�أبوظبي لالأور�ق �ملالية يف �أكتوبر 2021.
لأفر�د  �مل��ط��روح��ة  �لأ���س��ه��م  �إت��اح��ة  �سيتم   -
وم�ستثمرين �آخرين يف �إطار �لطرح لالأفر�د 
مل�ستثمرين  وك���ذل���ك  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  يف 
للم�ستثمرين  �ل���ط���رح  �إط�����ار  يف  م��وؤه��ل��ني 
�مل���وؤه���ل���ني. و���س��ي��ت��م ح��ج��ز ن�����س��ب��ة %5 من 
�لإم���ار�ت  جهاز  ل�سالح  �ملطروحة  �لأ�سهم 

لال�ستثمار.
�أدن����وك  ت��ع��م��ل  �ل���ط���رح:  عملية  تفا�سيل   -
�ل�سروط  ����س��ت��ي��ف��اء  ع��ل��ى  ح���ال���ي���اً  ل��ل��ح��ف��ر 
و�مل��ت��ط��ل��ب��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��م��ل��ي��ة �ل���ط���رح، ثم 
من  �لتنظيمية  �مل��و�ف��ق��ات  ع��ل��ى  �حل�����س��ول 
هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع، و�سوق �أبوظبي 
عملية  يف  ق��دم��اً  للم�سي  �مل��ال��ي��ة  ل�����الأور�ق 
�سوق  يف  و�ل���ت���د�ول  �لإدر�ج  وق��ب��ول  �ل��ط��رح 

�أبوظبي لالأور�ق �ملالية.
يف  �أ�سهمها  من   7.5% بيع  �أدن���وك  تتوقع 
�ل�سركة يف هذ� �لطرح. ومن �ملقرر �أن يتكون 
للم�ستثمرين  ع���ام  ط���رح   /1/ م��ن  �ل��ط��رح 
طرح  و/2/  �لإم��������ار�ت،  دول����ة  يف  �لأف�������ر�د 
للم�ستثمرين �ملوؤهلني يف عدد من �لبلد�ن، 
مبا يف ذلك دول��ة �لإم���ار�ت. و�سيتم حتديد 
بناء  عملية  خ��الل  من  لل�سهم  �لطرح  �سعر 
�مل�ستثمرون  �أو�مر �لكتتاب. و�سيقوم  �سجل 
�لأفر�د يف �لطرح �ملخ�س�س ل�سريحة �لأفر�د 
يف دولة �لإمار�ت بالكتتاب يف �لأ�سهم ب�سعر 

�لطرح.

�سركة  م��ن  ط��رح��ه��ا  �سيتم  �لأ���س��ه��م  جميع 
“�أدنوك” �لتي متتلك %95 من ر�أ�س مال 
�سركة “�أدنوك للحفر” قبل عملية �لطرح. 
�لطرح.  ع��ائ��د�ت  ���س��ايف  �أدن����وك  و�ستت�سلم 
وتتيح عملية �لطرح لأدنوك تخفي�س جزء 
من ح�ستها من �أجل �إد�رة وحت�سني حمفظة 
فر�س  وخلق  فاعلية،  �أكرث  ب�سورة  �أ�سولها 
جو�نب  خم��ت��ل��ف  يف  ج���دي���دة  ����س��ت��ث��م��اري��ة 
�لأ�سهم  �لتد�ول يف  �سيولة  وزي��ادة  �أعمالها، 
�ل�ستثمار  جم��ت��م��ع  يف  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
�متالك  يف  �أدن�������وك  و���س��ت�����س��ت��م��ر  �ل�������دويل. 
غالبية ر�أ�س مال �أدنوك للحفر بعد �لطرح. 
�لقاب�سة”،  هيوز  “بيكر  �سركة  تقوم  ول��ن 
�لتي متتلك ن�سبة %5 من ر�أ�س مال �سركة 
�أ�سهم  �أدن��وك للحفر قبل �لطرح، بطرح �أي 

يف �لطرح �لعام.
ومن �ملتوقع �لنتهاء من عملية طرح وقبول 
لظروف  وف��ق��اً   ،2021 �أكتوبر  يف  �لأ�سهم 
�ل�سوق و�حل�سول على �ملو�فقات �لتنظيمية 
ذ�ت �ل�سلة يف دول��ة �لإم����ار�ت، مب��ا يف ذلك 

من هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع.
ن�سرة  يف  �ل��ط��رح  تفا�سيل  ت�سمني  �سيتم 
�كتتاب  /”ن�سرة  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  �ك��ت��ت��اب 
�ل���ع���ام  �لك����ت����ت����اب  و�إع����������الن  �لأفر�د”/ 
لعملية  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �لعام”/  /”�لإعالن 
�لطرح لالأفر�د يف دولة �لإم��ار�ت، ومذكرة 
/”مذكرة  �لإجنليزية  باللغة  دول��ي��ة  ط��رح 
�لطرح  لعملية  بالن�سبة  �لدولية”/  �لطرح 

للم�ستثمرين �ملوؤهلني. 
و�سيتم ن�سر ن�سرة �كتتاب �لأفر�د و�لإعالن 
�لعام �ليوم، ومن �ملتوقع ن�سر مذكرة �لطرح 
�لدولية يف �لوقت �ملنا�سب. وميكن �لطالع 
adnoc. على:  �ملعلومات  من  مزيد  على 

 ae/DrillingIPO

- حتظى اأدنوك للحفر بفر�س واعدة للنمو بعيد املدى من خالل خطط اأدنوك لزيادة �سعتها االإنتاجية من النفط اخلام
- الطرح يقدم فر�سة ممتازة لال�ستثمار يف �سركة م�ستقرة مع �سيا�سة توزيع اأرباح جذابة

- الطرح ميثل خطوة مهمة �سمن نهج اأدنوك لالرتقاء باالأداء وخلق وتعزيز القيمة من اأ�سولها عاملية امل�ستوى

�لإمار�ت .. وجهة مف�صلة وبيئة جاذبة للم�صتثمرين 

عزة �لنعيمي تطلع على م�صاريع 
معر�س زعبيل لرو�د �لأعمال

•• عجمان-و�م:

ر��سد  بن  حميد  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  �لنعيمي  عبد�هلل  بنت  ع��زة  �ل�سيخة  ز�رت 
ن��ادي زعبيل  يقام يف  و�ل��ذي  �لأعمال،  ل��رو�د  �لنعيمي �خلريية، معر�س زعبيل 
لل�سيد�ت باإمارة دبي، و�طلعت على م�ساريع رو�د �لأعمال �مل�ساركني يف �ملعر�س، 
متكينهم  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي  �لت�سجيعية  �مل��ه��م��ة  �لن�سائح  بع�س  ل��ه��م  م��وج��ه��ة 
م�ستقباًل.وقالت �ل�سيخة عزة �لنعيمي: “�إن �لهتمام �لكبري �لذي توليه �لقيادة 
�لر�سيدة يف و�سع �لت�سهيالت و�لر�مج �لتي متكن �ل�سباب من �مل�ساهمة يف �لنمو 
�لقت�سادي، و�لرتقاء مب�ساريع �سغرية ومتو�سطة، فتح �لباب �ليوم �أمام �لكثري 
منهم لأن يكون له ب�سمة و��سحة يف �لإنتاج �ملحلي، ومب�ساريع منوعة ومتميزة.

و�أ�سافت �أن �مل�ساريع �ل�سغرية هي بد�ية للم�ساريع �لكبرية، وهناك �لكثري من 
�لذين  و�لإم��ار�ت��ي��ات،  �لإمار�تيني  �أعمال من  ل��رو�د  �ملعر�س  �مللهمة يف  �لنماذج 
و�سعو� ن�سب �أعينهم تطوير م�ساريعهم لت�سبح �لأف�سل على م�ستوى �لدولة، 
�سركات  با�سمها  تقود  �لتي  �ليوم  �لإمار�تية  للمر�أة  �لنماذج  من  �لكثري  وهناك 

كانت باكورة �أعمالها منتجاتها �لبيتية �أو حتى �مل�ساريع �ل�سغرية.

•• دبي-و�م: 

�أن توؤ�س�س  ��ستطاعت دولة �لإمار�ت خالل �لعقود �ملا�سية 
�مل�ستثمرين  م��ن  �لكثري  ��ستقطبت  حم��ف��زة  �أع��م��ال  بيئة 
�أعمالهم  ورجال �لأعمال �لذين حققو� جناحات كبرية يف 
�للوج�ستية  و�خل��دم��ات  �لتحتية  �لبنية  عززتها  �لتجارية 
و�للو�ئح �لقانونية و�ملناطق �ل�سناعية �ملتعددة ف�سال عن 
�لعامل  �سمال  يربط  �لذي  �حليوي  �لإ�سرت�تيجي  موقعها 
بجنوبه و�سرقه بغربه ما جعلها وجهة مف�سلة وبيئة جاذبة 
للم�ستثمرين.ويف حو�ر خا�س لوكالة �أنباء �لإمار�ت “ و�م 
تغليف  منتجات  ت�سنيع  قطاع  يف  �مل�ستثمرين  �أح��د  مع   “
�ملو�د �لغذ�ئية ومو�د �لتنظيفات �أكد �ملهند�س ن�سال حد�د 
�أن  �لدولية  �لبيادر  ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س 
�لبيئة �ل�ستثمارية �ملتميزة يف دولة �لإمار�ت عموماً و�إمارة 
دبي على وجه �خل�سو�س �ساهمت يف تو�سيع ومنو جمموعته 
�لتي تعمل يف جمال ت�سنيع منتجات تغليف �ملو�د �لغذ�ئية 
باحلزم  مدفوعة  عاماً   30 م��دى  على  �لتنظيفات  وم��و�د 
�لتحفيزية �لتي تقدمها حكومة دولة �لإم��ار�ت و�ملبادر�ت 
�مل�ستد�مة و�لرتكيز على �أرقى م�ستويات �لبتكار.ولفت �ىل 
�أن دعم �لقيادة �لر�سيدة يف دولة �لإم��ار�ت لقطاع ت�سنيع 
منتجات تغليف �ملو�د �لغذ�ئية ومو�د �لتنظيفات برز جلياً 
�لأ�سو�ق  �سهدت  “ عندما  “ كورونا  تف�سي جائحة  خ��الل 
�زده����ار ن�����س��اط �ل��ت��ج��ارة �لإل��ك��رتون��ي��ة ومن���و �ل��ط��ل��ب على 
على  �ل�سركة  حر�ست  �إذ  �جل��ودة  عالية  �لتغليف  منتجات 
�لإ�سرت�تيجية  �إطالق  �أن  �لحتياجات، معتر�ً  تلبية هذه 
�لوطنية لل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة “م�سروع 300 
حمركات  �لإمار�ت”  يف  “��سنع  و�إ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  مليار” 
�ل�سركة  و�ألهم  �ل�سناعي  �لقطاع  �لثقة يف  لتعزيز  رئي�سية 

لتو�سيع ح�سورها �إىل مناطق جديدة.

مت  و�لتي  علي  جبل  يف  �ل�سركة  م�سنع  تو�سيع  �إىل  و�أ���س��ار 
�سناعية  منظومة  توؤ�س�س  خطوة  يف  موؤخر�ً  عنه  �لإع��الن 
1700 م��ن��ت��ج للبيع  �أك����رث م��ن  م�����س��ت��د�م��ة ذ�ت���ي���اً وت��ق��دم 
بالتجزئة يف �ملنطقة و�لت�سدير �إىل خمتلف �أرجاء �لعامل، 
م�سري� �إىل �أن �لتو�سعة �جلديدة ت�ساهم يف م�ساعفة طاقة 
�مل�سنع �لإنتاجية لت�سل �إىل 18 �ألف طن �سنوياً من حلول 
تغليف �ملو�د �لغذ�ئية لي�سل حجم �لإنتاج �لإجمايل �سمن 

م�سانع �ل�سركة �ل�ستة �إىل 31 �ألف طن �سنوياً.
ونوه �إىل �أن �خلطوة تندرج يف �إطار �سخ �ل�سركة ل�ستثمار 
لتو�سيع  رئي�سة  خطة  لتنفيذ  دره���م  مليون   200 ق���دره 
قدر�تها يف �لت�سنيع و�لتجزئة بدعم من �لبيئة �لإيجابية 
�أي�ساً  �إىل جناحهم  لنمو �لأعمال يف دولة �لإم��ار�ت، لفتا 
باحل�سول على متويل متو�سط �لأجل لإن�ساء �أكر جممع 
�سناعي يف �ملنطقة ملنتجات تغليف �ملو�د �لغذ�ئية وذلك يف 
و�حة �ل�سجعة �ل�سناعية باإمارة �ل�سارقة، حيث �سي�ساعف 
�أربع  لل�سركة  �لإجمالية  �لإنتاجية  �لطاقة  �ملجمع  ه��ذ� 
مر�ت لت�سل �إىل �أكرث من 120 �ألف طن عند �كتماله يف 
2023.وعن �ملز�يا وفر�س �ل�ستثمار �لتي تقدمها  �لعام 
�لإم��ار�ت وت�سكل عو�مل جذب للم�ستثمرين �أفاد حد�د �أن 
�سيا�سات ��ست�سر�ف �مل�ستقبل تعد من �أبرز عو�مل ��ستقطاب 
�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن ح��ي��ث ي��ح��ظ��ون ب��ف��ر���س��ة ث��م��ي��ن��ة لمتالك 
��ستثمار�تهم بن�سبة %100 وما ي�ساحب ذلك من فو�ئد 
قانونية  ببيئة  تتمتع  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  م�سيفاً  وم��ز�ي��ا، 
من  �أي�ساً  �ل�ستفادة  على  �لقادرين  للم�ستثمرين  د�عمة 
�ملتطورة  �لتحتية  �لبنية  وبف�سل  �لقوية  �لتوريد  �سل�سلة 
�لتخطيط  للم�ستثمرين  مي��ك��ن  �للوج�ستية  ل��ل��خ��دم��ات 
لإن�ساء �أعمالهم وتو�سيعها لال�ستفادة من �لفر�س �لوفرية 
�ملتاحة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا و�لدول 
لدولة  �حل��ي��وي  �ل�سرت�تيجي  �مل��وق��ع  �أن  و�أك���د  �لأخ����رى. 

�لإمار�ت �لذي يربط �سمال �لعامل بجنوبه و�سرقه بغربه 
متهيد  على  وق���ادرة  للم�ستثمرين  ج��اذب��ة  وج��ه��ة  يجعلها 
حر�س  عن  ف�سال  و�لزده���ار  �لنمو  نحو  �أعمالهم  طريق 
�لدولة على تر�سيخ ثقافة �لبتكار و�ل�ستد�مة �لتي باتت 

�ليوم مرتكز�ً رئي�سياً لنجاح �أي �سركة.
�لقطاع  لدعم  موؤخر�ً  �لر�سيدة  �حلكومة  توجهات  وح��ول 
 “ وم��ب��ادرة  �ل�سركة  �أع��م��ال  منو  يف  �مل�ساهمة  يف  �ل�سناعي 
�لوطنية  �ل�سرت�تيجية  �أن  �ع��ت��ر  �لإمار�ت”  يف  ��سنع 
مليار”   300 “م�سروع  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  لل�سناعة 
متثل نقلة نوعية يف قطاع �لت�سنيع بدولة �لإمار�ت، وتوؤكد 
على �لتز�م قيادتها �لر�سيدة بدعم �لت�سنيع �ملحلي يف �لدولة 
��ستغالل  على  و�لعامليني  �ملحليني  �مل�ستثمرين  وت�سجيع 
�لتي  �ملتكاملة  �خلدمات  وع��ن  فيها.  �ملتاحة  �لنمو  فر�س 
تقدمها �ملناطق �ل�سناعية و�حلرة على م�ستوى �خلدمات 
�إىل  �لت�سدير  عمليات  دعمت  وكيف  وغريها  �للوج�ستية 
و�ملناطق  �ل�سناعية  �ملناطق  �أن  �أو�سح ن�سال حد�د  �خلارج 
�حل��رة تعتر م��رك��ز�ً ل��روؤو���س �لأم���و�ل و�مل��و�ه��ب وجنحت 
�لقت�سادي  للتحول  رئي�سية  كمحركات  مكانتها  برت�سيخ 
�أن �ل�سركة  �لذي ن�سهده �ليوم يف دولة �لإمار�ت.ونوه �إىل 
�حل��رة جلبل علي  �ملنطقة  تو�سيع م�سنعها يف  عملت على 
وتو��سل دعم روؤية �لدولة �لر�مية لتطوير �إمكانات قطاع 
�لت�سنيع �ملحلي وتعزيز �ل�سادر�ت، ويف �سوء هذه �ملعطيات 
يف  “��سنع  ب�سعار  �ل�سركة  تلتزم  �أن  �لغريب  م��ن  يكن  مل 
للخم�سني  �ل��دول��ة  ��ستعد�د  وم��ع  للعامل  �لإمار�ت”  دول��ة 
ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى ق��ط��اع �لت�سنيع  �مل��ق��ب��ل��ة وت�����س��اع��د  ع���ام���اً 
فخره  عن  معرباً  �مل�سافة،  �ملحلية  �لقيمة  وتعزيز  �ملحلي 
مل�ساهمتهم يف دعم وتطوير قطاع ت�سنيع منتجات تغليف 
�أعمال  �سهدتها  �لتي  �لتغري�ت  �لغذ�ئية.وبخ�سو�س  �ملو�د 
�أدت  �جلائحة  �إن  ق��ال  ك��ورون��ا  جائحة  تف�سي  م��ع  �ل�سركة 

من  �ملزيد  حتول  مع  �لإلكرتونية  �لتجارة  قطاع  منو  �إىل 
�حتياجاتهم  لتاأمني  �لإن��رتن��ت  ع��ر  للت�سوق  �مل�ستهلكني 
زيادة  �إىل  �لتوجه  هذ�  وق��اد  و�مل�سروبات،  �لأطعمة  و�سر�ء 
�لعتماد على منتجات تغليف �ملو�د �لغذ�ئية عالية �جلودة، 
على ظروف  قائماً  يكن  �أعمالهم مل  تو�سيع  �أن من��وذج  �إل 
و��سحة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  �ل�سركة  و�سعت  حيث  �جل��ائ��ح��ة 
�ملعامل لتحقيق �لنمو �ملن�سود �نطالقاً من �إدر�كها حلقيقة 
و�لتنظيف  �لغذ�ئية  �ملو�د  تغليف  �لطلب على منتجات  �أن 
دولة  ب��دع��م  ح���د�د  و�أ���س��اد  �ل��ق��ادم��ة.  �ل�سنو�ت  يف  �سريتفع 
�لإمار�ت لل�سركات لتخطي تد�عيات جائحة “كوفيد-19” 
حيث �أر�ست منوذجاً ر�ئد�ً تقتدي به �لدول �لأخرى، فمنذ 
�إجر�ء�ت  �لر�سيدة  �حلكومة  �تخذت  �جلائحة  تف�سي  بدء 
فعالة �سعياً حلماية �سكانها وجمتمع �لأعمال وعكفت على 
جاء  لذلك  �إ�سافة  �ملبتكرة،  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  �إط��الق 
و�لتكنولوجيا  لل�سناعة  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  �إط��الق 
�ملتقدمة “م�سروع 300 مليار” ليقدم دفعة �إ�سافية تعزز 
�حلكومة  �لتز�م  �ل�سرت�تيجية  ه��ذه  �أظهرت  حيث  �لثقة 
مبحفز�ت  �ل�سركات  ورف��د  �ملحلي  �لت�سنيع  قطاع  بدعم 
�لزده���ار.وع���ن �حلفاظ  م��ن  �لأع��م��ال  بيئة  مثلى ومتكني 
على �ل�ستد�مة يف �أعمال �ل�سركة ومو�ءمتها مع �لتوجهات 
�ل�ستد�مة  جعل  على  حر�ست  �ل�سركة  �أن  �أك��د  �حلكومية 
�ملوؤ�س�سية  ��سرت�تيجيتها  عمل  �إط��ار  من  رئي�سياً  عن�سر�ً 
ح��ي��ث �أل��ه��م��ه��ا �ل��ت��ز�م �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
بتعزيز نظافة �لبيئة و�تخاذ خطو�ت جادة للت�سدي للتغري 
�ملناخي، كما �أنها حري�سة على مر�عاة �لبيئة �ملحيطة يف كل 
ما تقوم به. وعن �لقو�نني و�لإج��ر�ء�ت �ملتخذة يف �لدولة 
و�ملوجهة حلماية حقوق �لعمال ودعمها للقطاع �ل�سناعي 
�عتر �أن دولة �لإمار�ت تتمتع باأطر ولو�ئح قانونية كفيلة 

بدعم �لكو�در �لب�سرية وحمايتها.

�أدنوك تعتزم طرح 7.5 % من �أ�صهم �صركة �أدنوك للحفر لالكتتاب �لعام يف �صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية

العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
اعالن بالن�شر        

 2036/2021/11 مدين جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- كابامليت �سينغ جورديب  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�سركة �لتاأمني �لعربية �ل�سعودية �س.م.ب.م - فرع دبي 

وميثله : عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )102.490.63( 
درهم رجوعا على �ملدعي عليهما مبا �سبق �ن مت تاأديته عن ذمتهما �ىل �سركة ذي نيو �نديا 

��سورن�س كومباين ليمتد . 
�إد�رة  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2021/9/13 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف مكتب 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�  �لدعوى 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

اعالن بالن�شر        
 977/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليهما : 1- �ملري� رجيمخانوفا 2- ع�سام حممد  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :موؤ�س�سة عقار 
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
�ملطالبة  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )429.311(

وحتى �ل�سد�د �لتام. 
قاعة  �سباحا يف   08:30 �ل�ساعة   2021/9/8 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
Case File

Real Estate Summary 989/2021/18
Published Notice Details
To the defendant 1- Ahmad Murad Baloch Murad Baloch

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation/ Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 220,663), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. 
The hearing of Tuesday 14-09-2021 at 08:30 AM on the online court 
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to 
attend by yourself or your legal attorney has to attend and you have to 
submit the memos or documents you have to the court at least three days 
prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
Case File

Real Estate Summary 977/2021/18
Published Notice Details
To the defendant 1- Essam Muhamed 2- Elmira Ragimkhanova
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff/Aqaar Corporation- Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 429,311), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment. The hearing of Wednesday 08-09-2021 at 08:30 AM on the 
online court hearing was determined for the same. Therefore, you are 
ordered to attend by yourself or your legal attorney has to attend and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at 
least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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جمارك دبي �صمن �ل�10 �لأو�ئل لأف�صل بيئات �لعمل يف �ل�صرق �لأو�صط 2021
•• دبي -و�م:

�لعمل يف  �لأو�ئ��ل لأف�سل بيئات  �لع�سر  نفت جمارك دبي �سمن قائمة  �سُ
�ل�سرق �لأو�سط 2021 وفقا ل�ستبيان موؤ�سر �لثقة عن �أف�سل بيئة عمل 
�لعمل  بيئة  ثقافة  يف  �ملتخ�س�سة  �لعاملية  �ملنظمة  وورك  تو  بلي�س  غريت 

عالية �لثقة.
��ستند  حيث  وخا�سة،  حكومية  موؤ�س�سة   450 مناف�سة  �لتقييم  و�سمل 
�لتقييم �إىل بيانات �ل�ستبيان �ل�سري �لذي يقّيم جتربة �ملوظفني �سمن 
�ملوؤ�س�سة  وق��ي��م  و�لب��ت��ك��ار  �لثقة  ومنها  و�ل��ع��و�م��ل  �ل��ف��ئ��ات  م��ن  جمموعة 
و�لقيادة حيث �سمل �ل�ستبيان جميع �ملوظفني بكافة م�ستوياتهم لتحديد 

�أف�سل بيئات �لعمل على م�ستوى �ل�سرق �لو�سط.

�لأو�ئل  �لع�سر  قائمة  �سمن  �ل��د�ئ��رة  ت�سنيف  على  تعليقه  معر�س  ويف 
�ملو�رد  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لغفاري  حممد  ق��ال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف 
�لعمل  بيئة  بتطوير  �لتز�مها  على  �ع��ت��ادت  دب��ي  ج��م��ارك  “�إن  �لب�سرية: 
وحت�سينها و�لرتكيز على �لرتقاء باملبادر�ت �لتي من �ساأنها تعزز �لإيجابية 
ورفع  �ملوظفني  ر�سا  ��ستمر�رية  ل�سمان  للموظف  و�لل��ه��ام  و�لتحفيز 
�ساحب  لروؤية  دعماً  وذلك  �لعمل،  بيئة  يف  و�ليجابية  �سعادتهم  م�ستوى 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
بيئة عمل يف  �أ�سعد  يف جعل حكومة دبي  “رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي 

. �لعامل وللم�سي قدماً يف مو�كبة مئوية �لإمار�ت 2071 
�أن  �إىل  ..لفتا  جهة  لكل  �لنجاح  مفتاح  هو  �لب�سري  �لكادر  �أن  �إىل  و�أ�سار 
ت�سنيف �لد�ئرة �سمن �لع�سر �لأو�ئل على م�ستوى �ل�سرق �لأو�سط يوؤكد 

�لتز�م جمارك دبي و�سعيها �ملتو��سل يف ��سعاد موظفيها من خالل �لتمّيز 
�ملهني وتوفري بيئة عمل مثالية من خمتلف �لنو�حي.

�ل�ستد�مة  لتحقيق  �أعيننا  ن�سب  ن�سعه  �لت�سيف  هذ�  �أن  �لغفاري  و�أك��د 
�لد�ئرة  �إذ� تعطي  ��ستثنائية  �ل�سعادة �لوظيفية وخلق جتربة وظيفية  يف 
لتحقيق  وخططها  ومبادر�تها  م�ساريعها  كافة  يف  ��سرت�تيجية  �أول��وي��ة 
�سعادة  م�ستوى  رفع  �ل�ساعية يف  �حلكومة  لتوجهات  �جلانب حتقيقاً  هذ� 

�ملوظفني.
و�ختتم حديثة بتقدمي �ل�سكر ملوظفي جمارك دبي حيث �إن هذ� �لت�سنيف 
جاء نتيجة جلهودهم �ملبذولة يف دعم بيئة �لعمل و�خال�سهم وتفانيهم يف 
�لو�سول بجمارك دبي �إىل �لتميز لي�س حملياً فقط و�إمنا �إقليمياً وعاملياً 

�أي�سا وهذ� ياأتي من ثقتهم وفخرهم ببيئة عملهم.

وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة �لإمار�تي يزور �ملدينة �مل�صتد�مة

االأوىل من نوعها على م�ستوى املنطقة 
�لطاقة و�لبنية �لتحتية وجامعة 
�لإمار�ت تتعاونان لبحث تطوير 

منظومة خر�صانية م�صتد�مة ومبتكرة
م�����س��رتك مع  ت��ع��اون  �ت��ف��اق��ي��ت��ي  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  �أب��رم��ت 
جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، بهدف ت�سريع �جلهود لتطوير خر�سانة 
م�ستد�مة ومبتكرة و�سديقة للبيئة للتطبيقات �لهيكلية للمباين و�مل�ساريع 
حلول  تطوير  جانب  �إىل  �ملنطقة،  م�ستوى  على  نوعها  من  �لأوىل  لتكون 
�لبحثية  �مل�ساريع  نطاق  وتو�سيع  وم�ستد�مة،  �قت�سادية  هيكلية  هند�سية 
�لتي ت�ستهدف قطاع �لبنية �لتحتية �لهند�سية و�ملباين �خلر�سانية، ف�سال 
عن توظيف قدر�ت �جلامعة وخر�ت كو�درها من �أجل تطوير قطاع �لبنية 
خاللها  م��ن  ت�سبو�  �لتي  �مل�ستقبلية  و�لتوجهات  يتما�سى  مب��ا  �لتحتية، 

�لدولة حتقيق تطلعات �لريادة �لعاملية و�سوًل �إىل �ملئوية 2071.
حممد  ح�سن  �ملهند�س  �سعادة  وقعتهما  �لتي  �لتعاون  �تفاقيتي  وتهدف   
�لبنية  ل�����س��وؤون  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  وك��ي��ل  �مل��ن�����س��وري،  جمعة 
�سعادة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  جانب  وم��ن  و�لنقل،  �لتحتية 
�لأ�ستاذ �لدكتور غالب �حل�سرمي �لريكي، نائب رئي�س �جلامعة بالإنابة، 
على  نوعهما  من  �لأول  يعتر�ن  نوعيني  بحثيني  م�سروعني  �إط��الق  �إىل 
م�ستوى �ملنطقة، يهدف �مل�سروع �لبحثي �ملبتكر �لأول �إىل تطوير خر�سانية 
ت�ستهدف  خارجي،  تدخل  �أي  دون  لل�سدى  حمفزة  بيئة  يف  �لعالج  ذ�تية 
حماية �خلر�سانة حمليا و�إقليميا وعامليا، و�لتي تعتر حاًل مبتكر�ً �سديقاً 
�إطالة عمر خدمة  ي�ساهم يف  �ل�سيانة كما  تكلفة  للبيئة وفعال من حيث 
�إىل  �لثاين  �لبحثي  �مل�سروع  يهدف  �ملدنية.كما  للهند�سة  �لتحتية  �لبنية 
در��سة �سلوك �خلر�سانة �مل�سنوعة من �لرخام �ملعاد تدويره و�مل�سلح باألياف 
��ستبد�ل  �إمكانية  م��ن  �لتحقق  �إىل  ي��ه��دف  فيما  �ملعدنية،  غ��ري  �ل��ب��ازل��ت 
�خلر�سانة �مل�سنوعة من �لركام باأخر معاد تدويره، مت �حل�سول عليه من 
خملفات �لبناء و�لهدم، لإنتاج خر�سانة مبتكرة وم�ستد�مة مدعومة باألياف 
�إطالة �لعمر  �لبازلت غري �ملعدنية يف �مل�ساريع �لهند�سية، �لتي ت�ساهم يف 
�لفرت��سي وتقليل تكلفة �ل�سيانة، وهو ما يدعم �لتوجه �مل�ستقبلي لدولة 
�إىل  �لبيئة،  �لطبيعية و�حلفاظ على  �مل��و�رد  �لقائم على حماية  �لإم��ار�ت 
جانب دعم �لقت�ساد�ت �لوطنية بالنهو�س مبفهوم �لقت�ساد �لد�ئري من 
خالل �إعادة تدوير نفايات �لبناء و�لهدم.وحدد �لقائمون على �مل�سروعني 
و�إ�سد�ر  �لبحثية  �لدر��سات  لالنتهاء من  2023 موعد�ً  �لعام  �لبحثيني 
دولة  يف  �لتحتية  �لبنية  وم��رون��ة  ��ستد�مة  لتعزيز  �ل��الزم��ة  �لتو�سيات 
�ملناخي. للتغري  �ملحتملة  �لآث��ار  مو�جهة  على  �لعالية  و�ملقدرة  �لإم���ار�ت، 
�لطاقة  وز�رة  وكيل  �ملن�سوري  �ملهند�س ح�سن حممد جمعة  �سعادة  و�أثنى 
و�لبنية �لتحتية لقطاع �لبنية �لتحتية و�لنقل، على مكانة جامعة �لإمار�ت  
�لإمار�ت  مل�ستهدفات  �لد�عمة  �لبحثية  �مل�ساريع  دع��م  يف  دوره��ا  حيث  من 
�ملقبلة، ل �سيما �ملرتبطة بالبنية �لتحتية و�لنقل، موؤكد�ً  للخم�سني عاماً 
�لتو��سل و�لتعاون بني �لطرفني لتحقيق  �لفاعلة يف تعزيز  �ل�سر�كة  دور 
�مل�سالح �مل�سرتكة  مبا يدعم �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للدولة يف هذ� �ملجال 
�لتعاون  جمال  يف  متقدمة  خطوة  تعد�ن  �ملذكرتني  �أن  مو�سحا  �حليوي، 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  وجامعة  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  بني 
�جلامعات  �لبحثي مع  بالتعاون  �ل���وز�رة  �هتمام  يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر  وه��و 
تبادل  �أج��ل  من  �سويا  �جلهود  لتت�سافر  و�لبحثية  �لأكادميية  و�ملوؤ�س�سات 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  جم��الت  تخدم  م�سروعات  و�بتكار  �ملعرفية،  �خل��ر�ت 
�لتي تن�سدها دولة �لإمار�ت، و�لتي �سوف يكون لها نتائج ذ�ت مردود على 

جمتمع دولة �لإمار�ت، ومكانة �لدولة عاملياً«.

مليون م�صافر نقلتهم طري�ن   1.2
�لإمار�ت يف يوليو و�أغ�صط�س

•• دبي-و�م:

�سهري  1.2 مليون عميل عر مركزها خ��الل  �لإم���ار�ت نحو  نقلت ط��ري�ن 
ذ�تها  �مل��دة  خ��الل  عميل  �أل��ف   402 مع  مقارنة  �ملا�سيني  و�أغ�سط�س  يوليو 
من عام 2020 ما يوؤكد �ل�ستئناف �لآمن و�ل�سل�س لل�سفر �لدويل من و�إىل 
دبي. كما كانت طري�ن �لإمار�ت خالل عام 2020 �أكر ناقلة عاملية من حيث 
�ل��دويل للنقل �جلوي  �أرق���ام �لحت��اد  �لدوليني وفقا لأح��دث  �ل��رك��اب  حركة 

“�ياتا” 2021.
�ل��زو�ر �لدوليني تو��سل طري�ن �لإمار�ت  �أمام  �أبو�بها  �أع��ادت دبي فتح  ومنذ 
وج��د�ول رحالتها من عدد  �لعاملية  �سبكة خطوطها  ��ستئناف خدماتها عر 
120 وجهة �ليوم بالإ�سافة  �أكرث من  �إىل   2020 قليل من �ملدن يف يوليو 
�إىل مزيد من �لرحالت �لتي �سيتم �إطالقها على �أكرث من 20 م�سار�ً لطري�ن 

�لإمار�ت بحلول �أكتوبر �ملقبل.
وتعمل طري�ن �لإمار�ت على توفري �أف�سل جتربة �سفر لعمالئها ل �سيما يف ظل 
�لأو�ساع �لعاملية �ملتغرية با�ستمر�ر وتو��سل تقدمي خدمات جديدة ومبتكرة 
و�سمان �سحة و�سالمة عمالئها وموظفيها وتوفري �أحدث معلومات �ل�سفر 
�لإم���ار�ت على مدى  �لعامل. وق��د مكنت ه��ذه �ل�ستثمار�ت ط��ري�ن  لهم عر 
�لأ�سهر �لثني ع�سر �ملا�سية من ت�سهيل ��ستئناف �ل�سفر باأمان وتعزيز جتربة 
�لعمالء.وبد�أت طري�ن �لإمار�ت يف عام 2019 �ختبار وتطبيق �لتكنولوجيا 
�لعمالء  �ت�سال لرحلة  يف خمتلف نقاط  “�لقيا�سات �حليوية”  �لبيومرتية 
�ل�����س��ري��ع بالتكنولوجيا  �مل�����س��ار  ب��ط��رح  ب����ادرت  �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام  �مل��ط��ار ويف  ع��ر 
�لبيومرتية. وت�سغل �لناقلة حاليا �أكرث من 30 كامري� بيومرتية يف مركزها 
مبطار دبي �لدويل مبا يف ذلك عند كاونرت�ت �إجر�ء�ت �ل�سفر وعلى مد�خل 

�سالت �لدرجتني �لأوىل و�لأعمال وبع�س بو�بات �ل�سعود �إىل �لطائر�ت.
ومنذ �لتنفيذ ��ستخدم �أكرث من 58 �ألف عميل خيار �لتحقق �ملريح و�لآمن 
�أكرث من  ��ستخدم  �لإم��ار�ت كما  �إىل �سالت طري�ن  بدون تالم�س للو�سول 

380 �ألف عميل بو�بات بيومرتية لاللتحاق برحالتهم.

•• دبي-�لفجر: 

بلحيف  ع���ب���د�هلل  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���س��ة  وف�����ٌد  ز�ر 
�لتي  �مل�ستد�مة  �مل��دي��ن��ة  م�����س��روع  3�ملتحدة،  �لنعيمي، 
ُتعدُّ �أول جمتمع م�ستد�م بالكامل �سمن فئته مبنطقة 
�ل�سرق �لأو�سط.وخالل جولته يف مر�فق �ملدينة، و�لتي 
�سملت �ملنطقة �لزر�عية و�لقبب �خل�سر�ء �لتي تنتج ما 
�أكر  ُتعّد  �لتي  �سند  وقرية  �سنوياً،  �ستلة  يقارب مليون 
�أ�سحاب �لهمم يف �ملنطقة، ومعهد  مركز لإع��ادة تاأهيل 
“�سي �إن�ستيتيوت« )SEE Institute( �لذي �سينتج 
150% من �حتياجاته من �لطاقة �لنظيفة، �إىل جانب 
بجهود  �ل���وز�ري  �لوفد  �أ�ساد  �ملدينة؛  يف  �أخ��رى  مر�فق 

معايري  �أعلى  ل�سمان  �مل�ستد�مة  �ملدينة  على  �لقائمني 
متكامل  �جتماعي  نهج  خ��الل  م��ن  �لبيئية  �ل�ستد�مة 
�ملتطلبات  ق���ي���ادة  ن��ح��و  �مل�����س��روع  وب��ت��ط��ل��ع��ات  و���س��ام��ل، 

�لتنموية يف �ملنطقة.
وزير  �لنعيمي،  بلحيف  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  و�أثنى 
�لتغري �ملناخي و�لبيئة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
على �لدور �لفعال �لذي تلعبه �ملدينة �مل�ستد�مة يف حتقيق 
�ل�ستد�مة، مو�سحاً �أنها ت�سكل منوذج هام لتعزيز تبني 
و�لتي  �مل�ستد�مني  و�ل�ستهالك  �لإنتاج  �سلوكيات ونظم 
تدعم بدورها توجهات �لدولة لتحقيق �ل�ستد�مة على 
�أجل  م��ن  للعمل  وج��ه��وده��ا  �ل��ق��ط��اع��ات،  ك��اف��ة  م�ستوى 
�لبيئة و�ملناخ، ما ي�سمن �إيجاد م�ستقبل �أف�سل لالأجيال 

�حلالية و�ملقبلة.
هذه �لزيارة �سكلت خطوة مهمة يف �سياق تعزيز �ل�سر�كة 
بني وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة و�ملدينة �مل�ستد�مة، �إذ 
ون�سر  �ل�ستد�مة  تعزيز  �سُبل  ��ستعر��س  جرى خاللها 

�لوعي �لبيئي وت�سريع وترية �لعمل �ملناخي.
�مل�سوؤولني يف  كبار  �ل��ذي �سم  �لوفد،  ��ستقبال  وك��ان يف 
�سعيد؛  فار�س  �ملهند�س  و�لبيئة،  �ملناخي  �لتغري  وز�رة 
رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة “د�ميوند ديفلوبرز”، ير�فقه 

فريق �لعمل �لإد�ري باملدينة.
�لوز�ري،  للوفد  �لعميق  �سكره  عن  �سعيد  فار�س  وع��ّر 
و�لوفد  �ل��وزي��ر  مل��ع��ايل  للغاية  ممتنون  “نحن  ق��ائ��اًل: 
�ملر�فق له على زيارتهم �لكرمية وتقديرهم لالإجناز�ت 

�ملحققة يف �ملدينة. ونحن و�ثقون باأن �لدعم �ملقدم من 
رحلتنا  ملو��سلة  قوياً  د�فعاً  ي�سيف  �حلكومية  �لهيئات 
ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات منخف�سة  ن��ح��و  وحت��ق��ي��ق م�����س��اع��ي��ن��ا 

�لكربون وقادرة على مو�جهة حتديات �مل�ستقبل«.
وحتظى �ملدينة �مل�ستد�مة؛ �لتي تدمج ركائز �ل�ستد�مة 
بتقدير  و�لق��ت�����س��ادي��ة،  �لبيئية  �لجتماعية  �ل��ث��الث؛ 
و�عرت�ف عامليني بف�سل حلولها �مل�ستد�مة و�لقدرة على 
�لتكيف مع متغري�ت �مل�ستقبل. يتم حالياً تطوير م�سروع 
�ملدينة �مل�ستد�مة �لثاين يف �إمارة �ل�سارقة، كما تخطط 
�ل�سركة �لتي تتخذ من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مقر�ً 
لها لالإعالن عن مزيد من �ملدن �مل�ستد�مة يف �ملنطقة 

و�لعامل. 

�نطالق موؤمتر �لجتماعات �لعربية لل�صفر �لفاخر MALT 2021 بدبي
•• دبي-و�م: 

�لتا�سعة  �ل������دورة  �أع���م���ال  �م�����س  دب����ي  �ن��ط��ل��ف��ت يف 
�لفاخر  لل�سفر  �لعربية  �لج��ت��م��اع��ات  م��وؤمت��ر  م��ن 
من  ع������دد�  ج���م���ع  �ل������ذي   «  MALT 2021«
�مل�سوؤولني و�ملوؤثرين �لإقليميني �ملخت�سني مبجال 

�حلو�فز و�لفعاليات و�لأعمال و�ل�سفر �لفاخر.
وي�سلط هذ� �حلدث - �لذي ي�ستمر يومني يف فندق 
�ل�سوء   - دبي”  �سيتي  ف�ستيفال  “�نرتكونتيننتال 
بقطاع  �ملتعلقة  و�لب��ت��ك��ار�ت  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ���ر  على 
تبادل  �إىل  وي��ه��دف  �ل��ف��اخ��ر  و�ل�سفر  �لج��ت��م��اع��ات 
�ل�سيافة  م�����وردي  م���ن  �مل�����س��ارك��ني  ب���ني  �خل�����ر�ت 
و�ل�سفر وممثلي �ل�سركات �لإقليمية و�إن�ساء �سر�كات 
ط��وي��ل��ة �لأم���د.وت���ع���د م��دي��ن��ة دب���ي وج��ه��ة مثالية 
��سئناف  بعد جناحها يف  �حل��دث  ه��ذ�  لعقد  و�آم��ن��ة 
بف�سل  و�ل�سياحية  �لدولية  و�لفعاليات  �مل��وؤمت��ر�ت 
ما متتلكه من بنية حتتية ر��سخة يف قطاع �لأعمال 
و�ملف�سلة  �لأوىل  �ل��وج��ه��ة  جعلها  م��ا  و�ل�����س��ي��اح��ة 
لفعاليات �لأعمال يف �ملنطقة يف ظل �لتز�مها بكافة 
�أكرث  دب��ي  ��ستقبلت  �لح��رت�زي��ة حيث  �لإج����ر�ء�ت 
�إىل  بالإ�سافة  �ملا�سي  �لعام  ز�ئ��ر  مليون   1.7 من 
مليوين ز�ئر �إ�سايف يف �لأ�سهر �خلم�سة �لأوىل من 

�لعام �جلاري 2021.
دبي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�س  كاظم  ع�سام  وقال 
يف  كلمته  خ���الل  و�ل��ت��ج��اري  �ل�����س��ي��اح��ي  للت�سويق 
�إحدى  �إعادة بدء فعاليات �لأعمال  “كانت  �ملوؤمتر: 
 “ �أع��ق��اب وب��اء  �لأول��وي��ات �لرئي�سية ملدينة دب��ي يف 
بنجاح  ذل��ك  حتقق  ..وق���د  “�لعاملي   19  - كوفيد 
�مل�سلحة عر  �أ���س��ح��اب  دب��ي وج��ه��ود  ق��ي��ادة  بف�سل 

��ست�سافة  �أن  و�خل��ا���س«.و�أ���س��اف  �لعام  �لقطاعني 
تتيح للمتخ�س�سني   »MALT موؤمتر “2021 
�أنحاء �ملنطقة  يف �سناعة �ل�سفر �لفاخر من جميع 
ومناق�سة  و�لبتكار  �ملعرفة  لتبادل  مثالية  من�سة 
ت���ع���ايف ق��ط��اع��ات��ه��م وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا م���ع مت��ك��ي��ن��ن��ا يف 
لل�سياحة  �لتحتية  �لبنية  عر�س  من  �لوقت  نف�س 
يف  �خلا�سة  �ل��ع��رو���س  و�أح���دث  دب��ي  يف  و�لفعاليات 

هذ� �لقطاع �حليوي.
وذكر كاظم �أنه مع �ن�سمام �ملزيد من �لوجهات من 
جميع �أنحاء �ملنطقة �إىل دبي مع ��ستئناف �لأحد�ث 
 «  MALT موؤمتر«  ي�سكل  لوجه  وجهاً  �ملبا�سرة 
منتدى حيويا حيث �سيتمكن �أ�سحاب �مل�سلحة من 

��ستك�ساف كيفية تزويد عمالئهم بتجارب ل تن�سى 
مع �إعطائهم �لأولوية لل�سالمة.

 QnA »م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال �أك�����ا������س ج����ني م����دي����ر
International » �ملنظمة ملوؤمتر �لجتماعات 
»قطعنا   :  »MALT �ل��ف��اخ��ر«  لل�سفر  �ل��ع��رب��ي��ة 
�سوطاً طوياًل يف �لقطاع يف �لأ�سهر �ل� 18 �ملا�سية 
للم�ستقبل  منه  و�لتعلم  ملناق�سته  �لكثري  وه��ن��اك 
حيث �إننا بحاجة �إىل �للتقاء وجها لوجه للتو��سل 
يكون  �أن  لميكن   .. �لقطاع  ه��ذ�  حلفيز  و�ل��ت��ع��اون 
هناك مكان �أف�سل من دبي ل�ست�سافة هذ� �ملوؤمتر 
�إحياء  �لطريق  قادت  �نتظاره يف مدينة  �لذي طال 

�ل�سياحة �لعاملية«.

•• �أبوظبي-و�م:

و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وز�رة  ك�����س��ف��ت 
و�آليات  �ل���س��رت�ك  تفا�سيل  ع��ن  �ملتقدمة 
�لقيمة  ب��رن��ام��ج  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �ل��ت��ق��ي��ي��م 
�لوطنية �مل�سافة، موؤكدة توفري 21 �سركة 
�ل��ق��ي��م��ة �لوطنية  ���س��ه��ادة  ل��ت��ق��دمي خ��دم��ة 
�مل�سافة للموردين وفق معايري دقيقة، فيما 
يعد �ل�سرت�ك يف �لرنامج �ختيارياً، وذلك 
بح�سب �سعادة عمر �سوينع �ل�سويدي وكيل 

وز�رة �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة.
�أنباء  و�أكد �ل�سويدي يف ت�سريحات لوكالة 
�لإمار�ت “و�م” �أنه ي�سرتط على �ملوردين 
�لر�غبني يف �ل�ستفادة من مز�يا �لرنامج 
�لوطنية  �ل��ق��ي��م��ة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  �حل�����س��ول 
�سالح  يف  �سروطها  �ست�سب  �لتي  �مل�سافة 

تطوير �أعمال حامليها.
تطبق  �ل�سهاد�ت  منح  �سركات  �أن  و�أو���س��ح 
�أعلى معايري �لنز�هة و�لكفاءة، حيث تقا�س 
على  للموردين  �ملحلي  �لإنفاق  قيمة  فيها 
�لت�سنيع و�ملنتجات و�خلدمات، وحجم ر�أ�س 
و�لإنفاق على  �لدولة  �ل�ستثمار�ت يف  مال 
و�لتكنولوجيا  �ملوظفني  وم�ساريف  رو�تب 

�ملتقدمة و�لبحث و�لتطوير.
ولفت �إىل �أن توفري عدد كبري من �سركات 
منح �ل�سهاد�ت يتيح �أكرث من خيار �سعري 
�أم��������ام م���ق���دم���ي ط���ل���ب���ات �حل�������س���ول على 
�لوقت  �ل����وز�رة يف  ت��در���س  فيما  �ل�����س��ه��ادة، 
�سركات  جميع  مع  �تفاقية  توقيع  �حل��ايل 
�مل�سافة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  ���س��ه��اد�ت  م��ن��ح 
لتقدمي خ�سومات �سعرية خا�سة لل�سركات 

�ل�سغرية ومتناهية �ل�سغر.
و���س��دد �ل�����س��وي��دي ع��ل��ى �أن �لن�����س��م��ام �إىل 
بالن�سبة  �خ���ت���ي���اري���اً  ���س��ي��ك��ون  �ل���رن���ام���ج 
على  للح�سول  يوؤهلهم  ولكنه  للموردين، 
يف  و�مل�سرتيات،  �لعقود  تر�سية  يف  �أف�سلية 

حال م�ساو�ة �لأ�سعار �مل�ستهدفة.
للرنامج  �ملن�سمون  �مل���وردون  و�سي�ستفيد 
من زيادة �لطلب على �ملنتجات و�خلدمات 
�ست�ستفيد  كما  �أعمالهم،  لتو�سيع  �ملحلية 
ورو�د  و�مل��ت��و���س��ط��ة  �ل�����س��غ��رية  �ل�����س��رك��ات 
�لأعمال من هذه �لفر�سة �ملتمثلة بتوطني 
�أعمالها،  لتو�سيع وتطوير  �لقيمة  �سال�سل 
ويف ه��ذ� �لإط����ار، ر���س��د م�سرف �لإم���ار�ت 
للتنمية، �ملعني بتمكني �لتحول �لقت�سادي 
يف �ل���دول���ة، م��ب��ل��غ 5 م��ل��ي��ار�ت دره����م من 

حمفظته �لتمويلية لدعم تلك �ل�سركات.
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، مي��ن��ح ب��رن��ام��ج �لقيمة 
�لوطنية �مل�سافة للموردين مز�يا تناف�سية 
�حلو�فز  بند  من  �ل�ستفادة  بينها  عديدة 
�سهادة  ب���ح���ام���ل���ي  �خل���ا����س���ة  �ل��ت��م��وي��ل��ي��ة 
تبني  ت��ع��زي��ز  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل���رن���ام���ج، 
�ملتقدمة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  حل��ل��ول  �مل���وردي���ن 
دولية  �سر�كات  يف  دخولهم  فر�سة  وتز�يد 
من  لال�ستفادة  تتطلع  عاملية  �سركات  م��ع 

مز�ياهم �لتناف�سية.
وت�سارع �لوز�رة منذ �إعالن �ساحب �ل�سمو 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����س��د  ب��ن  �ل�سيخ حم��م��د 

رئ��ي�����س �ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
��سرت�تيجية  عن  �هلل”،  “رعاه  دبي  حاكم 
“م�سروع  �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�ملا�سي،  م��ار���س  ���س��ه��ر  يف  مليار”،   300
لهذه  �لكاملة  �ل�����س��ورة  لإظ��ه��ار  خطو�تها 
�لذي ي�سكل فيه  �لوقت  �ل�سرت�تيجية، يف 
�أهم  �أحد  برنامج �لقيمة �لوطنية �مل�سافة 
�ل�سرت�تيجية.  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  �خل���ط���و�ت 
�ل�سناعات  متكني  على  �ل��رن��ام��ج  ويعمل 
�لإم�����ار�ت�����ي�����ة ع����ر �إع���������ادة ت���وج���ي���ه �أك����رث 
�مل�سرتيات  م�����س��روف��ات  م���ن   42% م���ن 
ب��ع��دد م���ن �جلهات  و�خل����دم����ات �خل��ا���س��ة 
�حلكومية و�لوطنية و�خلا�سة يف �لقت�ساد 
�لوطني نحو �ملوردين �ملحليني، �إ�سافة �إىل 
�لتي  �لتناف�سية  �مل��ز�ي��ا  م��ن  حزمة  تقدمي 
ك��م��ا �سي�سهم  �ل��رن��ام��ج،  ���س��ه��ادة  ت��وف��ره��ا 
�ملحلية  �ل�سناعات  حتويل  يف  كبري  ب�سكل 
�ملمكنات  ع��ل��ى  �ع���ت���م���اد�ً  �أك����رث  ت��ك��ون  ب����اأن 

�ملتوفرة د�خل �لدولة.
�مل�سافة  �لوطنية  �لقيمة  ب��رن��ام��ج  وي��ع��زز 
روؤية �لقيادة �لإمار�تية يف تعزيز منظومة 
�لب��ت��ك��ار، ومت��ك��ني �ل���ك���و�در �لإم���ار�ت���ي���ة يف 
وتبني  متقدمة،  مهار�ت  تتطلب  جم��الت 
و�لتطوير  و�لبحث  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
وحلول �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة يف �لقطاع 

�ل�سناعي.
بعد  �ل���رن���ام���ج  ي��ت��ي��ح  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 

�لعديد  �لحت���ادي،  �مل�ستوى  على  تطبيقه 
�لإمار�تية  �ل�����س��رك��ات  �أم����ام  �ل��ف��ر���س  م��ن 
�جلهات  وم�����س��رتي��ات  ع��ق��ود  يف  للم�ساركة 
ت�ستهدف  خطوة  يف  �لحت��ادي��ة،  �حلكومية 
و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة  خاللها  من 
�لإجمايل،  �ملحلي  �ل��ن��اجت  تعزيز  �ملتقدمة 
م���ن خ����الل ت��وج��ي��ه �لإن����ف����اق ع��ل��ى �مل����و�د 
و�إتاحة  �مل��ح��ل��ي��ة،  و�خل����دم����ات  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�لقطاع  يف  للمو�طنني  نوعية  عمل  فر�س 
�لإمكانات  ت��وط��ني  �إىل  �إ���س��اف��ة  �خل���ا����س، 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ل��وظ��ائ��ف �ل��دق��ي��ق��ة يف 
و�لرتويج  �لأع��م��ال  وجو�نب  مر�حل  كافة 

لل�سركات �لوطنية وقدر�تها ومنتجاتها.

و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وز�رة  وت��ت��ط��ل��ع 
�لأهد�ف  م��ن  جملة  حتقيق  �إىل  �ملتقدمة 
م��ن خ��الل �ل��رن��ام��ج، ت�سل ف��و�ئ��ده��ا �إىل 
�لقت�ساد  و�إىل  �مل�سلحة،  �أ�سحاب  جميع 
�لوطني عموماً، مثل زيادة م�ساهمة قطاع 
�ل�سناعة يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل، وذلك 
�مل�ساريع  ����س��ت��ف��ادة  ن�سبة  رف���ع  خ���الل  م��ن 
�ل�سناعية من مناق�سات وعقود �مل�سرتيات 
و�ل�سركات  �ملوؤ�س�سات  وحتفيز  �حلكومية، 
على و�سع خطط و�آليات وبر�مج لتح�سني 
�لتكنولوجية  �مل���ع���رف���ة  ون���ق���ل  �أد�ئ������ه������ا، 
�لوطنية،  �ل��ك��و�در  �إىل  �لعاملية  و�خل���ر�ت 
�لأجنبي  �ل���س��ت��ث��م��ار  م�����س��ت��وي��ات  وت��ع��زي��ز 
�لقطاع  و�ل��ت��ط��وي��ر يف  و�ل��ب��ح��ث  �مل��ب��ا���س��ر، 
�مل�سّنعني  مع  �ل�سر�كات  ودع��م  �ل�سناعي، 
�لإق��ل��ي��م��ي��ني و�ل���دول���ي���ني مب���ا ي�����س��اه��م يف 
تطوير قدر�ت �ل�سناعني �ملحليني وغريها 

من �لأهد�ف.

- فوائد وممكنات.
و�ستكون �لفائدة من �لرنامج عامة، فمن 
و�سبه  �حلكومية  �جلهات  �ست�ستفيد  جهة 
�لرنامج  �مل�ساركة يف  �حلكومية و�خلا�سة 
�ملوردين  ن��ح��و  م�����س��رتي��ات��ه��م  ت��وج��ي��ه  م���ن 
�ملوجودين يف �لدولة و�سي�سمن ذلك تو�سع 
ومنو �أعمالهم يف ظل توفر خيار�ت �لتوريد 
�ملتنوعة، كما �سيعزز �لرنامج من  �ملحلية 

ملطبقيه  بالن�سبة  �لقيمة  �سال�سل  توطني 
�لوطني  �ل�����س��ن��اع��ي  �لأم�������ن  ي��ح��ق��ق  مب����ا 
�ل�سرت�تيجية  ل��ل�����س��ن��اع��ات  خ�����س��و���س��اً 
�أف�سل  بتبني  لهم  وي�سمح  �لأول��وي��ة،  وذ�ت 
�لإنتاج،  عمليات  يف  �لقيا�سية  للمو��سفات 
�إىل جانب  �أعلى معايري �جل��ودة،  وبالتايل 
�للوج�ستية،  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات  �ل���وق���ت  ت��وف��ري 
�مل�سافة  �لوطنية  �لقيمة  برنامج  و�سريفع 
�لناجت  يف  �ملطبقة  �جل��ه��ات  م�ساهمة  م��ن 

�ملحلي �لإجمايل للدولة.
�لوطنية  �ل��ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز  ب��رن��ام��ج  وجن����ح 
�مل�سافة باإعادة توجيه نحو 88 مليار درهم 
لالإنفاق يف �لقت�ساد �ملحلي منذ �إطالقه، 
2000 فر�سة  و�أ�سهم يف توفري �أكرث من 
من  للمو�طنني  �خل��ا���س  �لقطاع  يف  عمل 
�مل��ه��ار�ت و�ل��ك��ف��اء�ت وجت���اوز عدد  �أ�سحاب 
�ملوردين �ملعتمدين �سمنه 5000 موّرد يف 

قطاعات متنوعة.
و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وز�رة  و�أك������دت 
للرنامج  �ملطبقني  �مل��وردي��ن  �أن  �ملتقدمة 
ملو�كبة  �أع��م��ال��ه��م  ت��ط��وي��ر  �إىل  ���س��ي�����س��ع��ون 
و�سيحظون  �ل��رن��ام��ج،  ���س��رك��اء  متطلبات 
ب��ال��دع��م �ملطلوب  ذل���ك  ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق  يف 
�ملتقدمة،  �لتكنولوجيا  �ل�سناعة  من وز�رة 
وم�سرف �لإم��ار�ت للتنمية، مبا يزيد من 
حتفيز تبني �لتكنولوجيا �ملتقدمة و�لإنفاق 
على �لبحث و�لتطوير، وزيادة م�ساهمتهما 

يف �لقت�ساد �لوطني.

- الرابح االأكرب.
و�سيلعب برنامج �لقيمة �لوطنية �مل�سافة، 
دور�ً كبري�ً يف جذب �ل�ستثمار�ت �لأجنبية 
�ملبا�سر،  �لأج���ن���ب���ي  �ل���س��ت��ث��م��ار  وخ���ا����س���ة 
لل�سركات  ومم���ي���ز�ت  ف��و�ئ��د  �سي�سمن  �إذ 
�لعاملية �لكرى عند �تخاذ قر�رها بتاأ�سي�س 
�أعمالها يف �لإمار�ت لال�ستفادة من فر�سة 
على  و�حل�����س��ول  �ل��رن��ام��ج  يف  �لت�سجيل 
مز�ياه �لتناف�سية يف �لتعاقد�ت، �أو �لدخول 
يف ����س���ر�ك���ات م���ع �مل����وردي����ن �مل��ح��ل��ي��ني مبا 
ينعك�س �إيجابا عليهم يف جمال نقل �ملعرفة 

و�لتقنية.
�لوطنية  �ل���ق���ي���م���ة  ب����رن����ام����ج  وي���ن�������س���ج���م 
�لإمار�ت”  يف  “��سنع  حملة  م��ع  �مل�سافة 
مفتوحة  دع���وة  يف  �ل����وز�رة،  �أطلقتها  �ل��ت��ي 
و�ملطّورين  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �مل�ستثمرين  �إىل 

و�أ�سحاب �ملو�هب حول �لعامل،
�لهائلة  و�ل��ف��ر���س  �مل��ز�ي��ا  م��ن  لي�ستفيدو�   
�ل��ت��ي ي��وف��ره��ا �لق��ت�����س��اد �لإم����ار�ت����ي، من 
�مل�ستقبل،  ���س��ن��اع��ات  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار  خ���الل 
�مل��ت��ق��دم��ة وحت�����س��ني فر�س  و�ل�����س��ن��اع��ات 
�أ�سو�ق  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل��ن��ت��ج��ات  ت�����س��دي��ر 

عاملية جديدة.
�مل�سافة  �لوطنية  �لقيمة  برنامج  وي�سهم 
�لوطني  �ملنتج  باأهمية  �ملجتمع  توعية  يف 
ع��ل��ي��ه، فاملنتج  �لإق����ب����ال  وي���زي���د  وج���ودت���ه 
حمليا  �ملناف�سة  على  قادر  �ليوم  �لإمار�تي 
باأعلى  ب��ف�����س��ل مت��ت��ع��ه  ودول���ي���ا  و�إق��ل��ي��م��ي��اً 

معايري ومو��سفات �جلودة �لإنتاجية.

وز�رة �ل�صناعة: 21 �صركة لتقدمي خدمة �صهادة �لقيمة �مل�صافة.. و�ل�صرت�ك �ختياري
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي-و�م:

طوقت �لورود �أعناق �أبطال وبطالت 
منتخباتنا �لوطنية لأ�سحاب �لهمم 
لدى و�سولهم مطار �أبوظبي فجر 
لإجناز�تهم  تثمينا  �لث��ن��ني،  �أم�����س 
�لألعاب  ل���دورة  �ل�16  �لن�سخة  يف 
على  �ل�ستار  �أ�سدل  �لتي  �لبار�ملبية 
�لعا�سمة  يف  �أم�س  �أول  مناف�ساتها 
مب�ساركة  ط����وك����ي����و،  �ل���ي���اب���ان���ي���ة 
ريا�سي   4400 ب���ل���غ���ت  ك����ب����رية 
 22 يف  تناف�سو�  دول����ة،   163 م��ن 
�لإمار�تية  �ملح�سلة  وك��ان��ت  لعبة. 
"ذهبية  ع���ن  ع���ب���ارة  م��ي��د�ل��ي��ات   3
طريق  ع���ن  وبرونزية"  وف�����س��ي��ة 
�لعرياين  �سلطان  �هلل  عبد  بطلنا 
�لذي �أهدى �لدولة ذهبية �لرماية، 
�ساحب  �ل���ق���اي���د  حم���م���د  وب��ط��ل��ن��ا 
�لقوى  �أل���ع���اب  وب���رون���زي���ة  ف�����س��ي��ة 
يف ظل  �ملتحركة"،  �لكر��سي  "على 
ن�سخة  و�ج���ه���ت  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
لعام  �لتاأجيل  ظ���روف  م��ن  طوكيو 
"كورونا" �أكد  ب�سبب جائحة  كامل 
حتدي  على  قدرتهم  �أبطالنا  فيها 
�ل�سعاب وحتقيق �لإجناز�ت للدولة، 
كما برهنو� على �أن ريا�سة �أ�سحاب 
بخطو�ت  ت�����س��ري  ب���ال���دول���ة  �ل��ه��م��م 
ثابتة برئا�سة حممد حممد فا�سل 

�لهاملي.
�أب��ط��ال��ن��ا �سعيد  ����س��ت��ق��ب��ال  وك���ان يف 
ع��ب��د �ل��غ��ف��ار ح�����س��ني �لأم����ني �لعام 
وعارف  للريا�سة،  �ل��ع��ام��ة  للهيئة 
�لعام ملجل�س  �لأم��ني  �لعو�ين  حمد 
عبد  وع��ب��د�هلل  �لريا�سي،  �أبوظبي 
�لعام  �لأم������ني  �حل���م���ي���د�ن  �ل���ع���ايل 
ملوؤ�س�سة ز�يد �لعليا لأ�سحاب �لهمم، 
وحممد بن دروي�س �ملدير �لتنفيذي 

للجنة �لأوملبية �لوطنية.
وفور و�سول �لبعثة �إىل مطار ناريتا 
�أبوظبي  �إىل  ل��ل��م��غ��ادرة  ب��ط��وك��ي��و 
�لحت�����اد  ط������ري�ن  �إد�رة  ح���ر����س���ت 
تهنئة  على  للبعثة  �لر�سمي  �لناقل 
�أبطالنا مبا قدموه يف �ليابان، حيث 
لالعبني،  م�����س��غ��ر�  ح��ف��ال  �أق���ام���ت 
�ملتوج  �لعرياين  �هلل  عبد  ولبطلنا 
بالإجناز،  �حتفاء  �لرماية،  بذهبية 
مطار  �إىل  �ل��ب��ع��ث��ة  و����س���ول  وع���ن���د 
�أب��وظ��ب��ي ح��ر���س��ت ط���ري�ن �لحتاد 

ع��ل��ى ت��ق��دمي �ل�����ورود لأف�����ر�د بعثة 
منتخباتنا �لوطنية.

�لوطنية  منتخباتنا  بعثة  وع����ادت 
ع��اد بطلنا  �أف���و�ج حيث  على ثالثة 
�ل���ب���ار�مل���ب���ي حم��م��د خ��م��ي�����س �ل���ذي 
م�ساركته  بدء  مع  �لإ�سابة  عاودته 
�ملغربي  م��درب��ه  ب��رف��ق��ة  �ل�����دورة  يف 
تيتو قا�سم يف 30 �أغ�سط�س �ملا�سي، 
يف ح��ني ع����ادت ف��ج��ر �ل��ي��وم معظم 
�أفر�د �لبعثة برئا�سة حممد حممد 
فا�سل �لهاملي وبطلنا �لذهبي عبد 
�هلل �سلطان �لعرياين، على �أن تعود 
�لدفعة �لثالثة فجر غد "�لثالثاء"، 
و�ملتمثلة يف ماجد �لع�سيمي رئي�س 
�للجنة �لبار�ملبية �لآ�سيوية، وذيبان 
�ملهريي �أمني عام �للجنة �لبار�ملبية 
�لقايد  حممد  وبطلنا  �لإم��ار�ت��ي��ة، 
�لذي نال �سرف رفع علم �لدولة يف 

حفل ختام �لبطولة �أول �أم�س.
�لغفار  عبد  �سعيد  قدم  ناحيته  من 
�لعامة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل�����ع�����ام  �لأم���������ني 
للريا�سة تهنئته لالأبطال بح�سول 
منتخباتنا على 3 ميد�ليات ملونة 
�أن  �إىل  م�سري�  طوكيو،  بار�ملبية  يف 
�إىل  �ل�سعادة  �أدخلو�  �أ�سحاب �لهمم 
م�سيد�  �لإم���ار�ت���ي،  �ل�سعب  ق��ل��وب 
�لإمار�تية  �لبار�ملبية  �للجنة  بدور 

يف تطور ريا�سة �أ�سحاب �لهمم.
حققه  �ل�������ذي  �لإجن����������از  وقال:" 
فهم  عليهم  بغريب  لي�س  �أبطالنا 
���س��ب��اق��ون ل���الإجن���از�ت ول��رف��ع علم 
�أن  مو�سحا  �ملحافل،  كل  يف  �لدولة 
لأ�سحاب  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  دع���م 
�لهمم كان �لد�فع لهم لبذل �جلهد 
�لتي  �مل��ك��ت�����س��ب��ات  ع��ل��ى  و�حل����ف����اظ 
�ملا�سية،  �ل�سنو�ت  ط��و�ل  حققوها 
وم�����ا حت���ق���ق �إمن������ا ه����و ث���م���رة هذ� 

�لدعم". و�أ�ساف: " �إجناز منتخبنا 
مثار فخر و�عتز�ز وتقدير، ونتمنى 
�أ�سحاب  ي��ح��ذو� �لآخ���رون ح��ذو  �أن 
�لهيئة  ب���ت���ق���دمي  و�ع�������د�  �ل���ه���م���م، 
وتذليل  لهم  �ل��دع��م  و�سائل  لكافة 
طريقهم،  ت���ع���رت����س  ع���ق���ب���ات  �أي 
�لإجن���از�ت  م��ن  �مل��زي��د  لهم  متمنيا 
يف �لدورة �لبار�ملبية �ملقبلة "فرن�سا 

."2024
وه��ن��اأ ع��ارف �ل��ع��و�ين �لأم���ني �لعام 
�أف����ر�د  �ل��ري��ا���س��ي  �أب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
لأ�سحاب  �لوطنية  منتخباتنا  بعثة 
ك��ان��و� يف  �أن��ه��م  �إىل  �ل��ه��م��م، م�سري� 
�مللقاة  �مل�سوؤولية  قدر  وعلى  �ملوعد 
من  ب��ال��وع��د  و�أوف����و�  عاتقهم،  على 
ورفع  �لتتويج  من�سات  بلوغ  خ��الل 
�لبار�ملبي،  �ملحفل  يف  �ل��دول��ة  علم 
و�عتز�ز  �أنهم حمل فخر  �إىل  لفتا 
�لإم����ار�ت مب��ا يقدمونه  �أب��ن��اء  لكل 

من جهود وت�سحيات.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه وج����ه حم��م��د حممد 

�للجنة  رئ��ي�����س  �ل��ه��ام��ل��ي  ف��ا���س��ل 
�إىل  �ل�سكر  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة 
دعمها  ع���ل���ى  �ل���ر����س���ي���دة  �ل����ق����ي����ادة 
�ملرود  له  كان  مما  �لهمم  لأ�سحاب 
�لوطنية  منتخباتنا  على  �لإيجابي 
يف ب��ار�مل��ب��ي��ة ط��وك��ي��و، م�����س��ري� �إىل 
�ليابان  �ل��ذي حتقق يف  �أن �لإجن���از 
بف�سل هذ� �لدعم �لكبري لأبطالنا، 
وب��ر�م��ج من  �آل��ي��ات  بوجود  مطالبا 
�لريا�سية  و�ملجال�س  �لهيئات  قبل 
ل��ت��ه��ي��ئ��ة �ل�����ظ�����روف ل���ل���م���زي���د من 
�ل���ن���ج���اح���ات لأ����س���ح���اب �ل���ه���م���م يف 
بت�سحيات  و�أ���س��اد  �ملقبلة،  �ملرحلة 
بار�ملبية  يف  و�ل���ب���ط���الت  �لأب����ط����ال 

طوكيو.
�أقيمت يف ظروف  " �ل���دورة  وق��ال: 
و�أبطال  �جل��ائ��ح��ة،  ب�سبب  �سعبة 
د�ئ�����م�����ا على  ع�����ودون�����ا  �لإم�������������ار�ت 
وبذلو�  ح��اول��و�  كلهم  �لإجن������از�ت، 
ل�سعود  �مل�������س���ت���ط���اع  ق�����در  �جل���ه���د 
معظمهم  ف��ك��ان  �ل��ت��ت��وي��ج،  من�سات 

10 م�سنفني يف  �أف�سل  من �سمن 
�أف�سل  كان من  ومنهم من  �لعامل، 
�سعد  م���ن  وم��ن��ه��م  م�����س��ن��ف��ني،   5
�مليد�ليات،  و�أحرز  �لتتويج  من�سات 
وكلهم مل يق�سرو� ونتمنى �أن تتكرر 
�مل�ستقبل،  وتت�ساعف يف  �لإجن��از�ت 
 2024 �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة  ب��اري�����س  ودورة 
3 ���س��ن��و�ت منا،  �مل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ب��ع��د 
ولبد �ن ن�ستعد لها جيد� من �لآن، 
و�أن نعظم من مكا�سبنا يف ريا�ستي 
�لن�سائية  و�ل���رم���اي���ة  �ل�����در�ج�����ات 
يف  م��رة  لأول  بهما  �ساركنا  �للتني 
ه����ذه �ل�������دورة، وق����د ���س��ع��دن��ا كثري� 
�ل�سيوخ  م��ن  �ملبا�سرة  ب��الت�����س��الت 
وكبار �مل�سوؤولني للتهنئة و�ملتابعة". 
ب��ط��ل��ن��ا �لذهبي  �أك����د  وم����ن ج��ان��ب��ه 
�أن �لإجناز �لذي  �لعرياين  عبد�هلل 
ثمرة  ه��و  بالذهبية  ب��ال��ف��وز  حققه 
و�لأجهزة  �لر�سيدة  �لقيادة  لدعم 
�ملعنية يف �لدولة، و�أن �لذهبية نوع 
وقيادتها  ل��ل��دول��ة  �جل��م��ي��ل  رد  م��ن 

�لر�سيدة، م�سري� �إىل �أنه كان يتمنى 
�أن  �إل  �أكرث من ميد�لية،  �أن يحرز 
ظ����روف �ل��ب��ط��ول��ة وم���ا ق��ب��ل��ه��ا من 
تاأثري�ت كانت لها مردود كبري على 

�لالعبني.
طوكيو  ذه��ب��ي��ة  �لعرياين:"  و�أك����د 
ول��ل��ب��ع��ث��ة، لأن  �ل���ك���ث���ري يل  ت��ع��ن��ي 
ي�ساوي  �جل��ائ��ج��ة  و����س���ط  �ل��ن��ج��اح 
�ل����ظ����روف  �أ�����س����ع����اف �لإجن����������از يف 
�لعادية، و�لذهبية مل تاأت من فر�غ، 
ويف  �جلميع،  لتكاتف  نتيجة  لأن��ه��ا 
مقدمتها �أجهزة �لدولة �لتي قدمت 
مو�جهة  يف  �لت�سحيات  من  �لكثري 
�آثارها،  م���ن  و�ل��ت��ق��ل��ي��ل  �جل��ائ��ح��ة، 
�لريا�سيني  �أم��ام  �لفر�سة  �أت��اح  مبا 
�إىل  للو�سول  �لهمم  �أ���س��ح��اب  م��ن 
لال�ستعد�د  ذل����ك  وق���ب���ل  ط��وك��ي��و 
ن��ح��ن ر����س��ون مبا  ب�سكل م��ن��ا���س��ب، 
�مل�ستقبل،  بالأف�سل يف  ونعد  حتقق 
�آ�سيا  بطولة  هي  �ملقبلة  و�أولوياتي 
بالعني،  �ل��ع��امل  وب��ط��ول��ة  بال�سني، 

باري�س  ل���ب���ار�مل���ب���ي���ة  و�ل����س���ت���ع���د�د 
."2024

و�أ�ساد بطلنا �لعرياين بعطاء �للجنة 
�لبار�ملبية �لإمار�تية برئا�سة حممد 
وبالأجهزة  �لهاملي  فا�سل  حممد 
للمنتخبات  و�لإد�ري������������ة  �ل���ف���ن���ي���ة 
قدمو�  �أنهم  �إىل  م�سري�  �لوطنية، 
جناح  يف  و����س���اه���م���و�  �ل��ت�����س��ح��ي��ات 

بالر�حة  ي�سعرون  �ل��ذي  �لالعبني 
مطالبا  ت���و�ج���ده���م،  يف  و�ل���ر����س���ا 
من  �لالعبني  تفرغ  م�ساألة  ببحث 
للعمل  �أك��ر  فر�سة  �إعطائهم  �أج��ل 
�أ�سحاب  م��ن��ت��خ��ب��ات  يف  �لح�����رت�يف 
من  �ملزيد  حتقيق  وبالتايل  �لهمم 
�لإجن�����از�ت ل��ل��دول��ة، و�ع���د� باملزيد 
من �مليد�ليات يف �لبطولت �ملقبلة.

• �سعيد عبد الغفار: فر�سان االإرادة اأ�سعدوا ال�سعب االإماراتي 
• عارف العواين: حم�سلة اأبطالنا يف الباراملبية حمل فخر واعتزاز

• الهاملي: اال�ستعداد اجليد لباراملبية باري�س 2024 على راأ�س اأولوياتنا
• العرياين: الذهبية مل تاأت من فراغ وهي نتاج عمل كبري من اجلميع

•• دبي - و�م:

منتخب  �سقيقه  على   2003 مو�ليد  لل�سباب  �لوطني  منتخبنا  تغلب 
�لكويت بهدفني مقابل هدف يف �ملبار�ة �لودية �لثانية �لتي جرت �أم�س 
للم�ساركة  ��ستعد�د�  �لد�خلي  ذياب عو�نة يف ختام مع�سكره  على ملعب 
يف بطولة غرب �آ�سيا �لثانية ملنتخبات �ل�سباب مبدينة �لب�سرة �لعر�قية 
يف �سهر نوفمر �ملقبل مب�ساركة ثمانية منتخبات هي �لإمار�ت و�لعر�ق 

و�لكويت و�ليمن و�لبحرين و�سوريا ولبنان و�لأردن.
و�سجل هديف منتخبنا �سلطان عادل ومن�سور �ملنهايل من ركلتي جز�ء.

و�سمت قائمة �ملنتخب 26 لعبا هم �سلطان عادل /�حتاد كلباء/ وحميد 
بني  �أحمد  ومبارك  حممد  و�أحمد  يا�س/  /بني  �أحمد  وخمي�س  �ملهري 
ز�مه وحممد �ليماحي /�جلزيرة/ ومرزوق ر��سد /حتا/ وبدر �إبر�هيم 
ويو�سف  �لبلو�سي  ومو�سى  خمي�س  وخليفة  /�ل�سارقة/  فهد  و���س��اري 
�حل�ساين  وخالد  /�لظفرة/  عي�سى  و�سالح  �لأه��ل��ي/  /�سباب  �إبر�هيم 
وغامن حمود /�لعني/ و�سعيد �سامل /�لفجرية/ و�أحمد جا�سم وجمال 
/ �ملنهايل  ومن�سور  /�لن�سر/  تقي  وحممد  عبد�لعزيز  وعلي  خليفة 

�لوحدة/ وحممد ح�سن وحممد فهد وحممد مطر وحممد عبد�ل�سالم 
/�لو�سل/.

منتخبنا لل�صباب يفوز على �صقيقه �لكويتي يف ختام مع�صكره �لد�خلي

بالورود .. ��صتقبال ر�صمي لبعثة �لإمار�ت �لعائدة من »بار�ملبية طوكيو«

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
Notification by Publication and Assignment to Fulfill

Execution No. 1297/2021/208, Civil execution 
Considered in: Sixth Execution Circuit No. 227
Subject of the Case: Execution of the Judgment rendered in Case No. 88/2020, Civil - Plenary, 
amended by Appeal No. 1011/020, Civil Appeal by paying the executed amount of (AED 
28915700), including fees and expenses
Claimant: LELWANI ARIADNE SARA ACQUAVIVA
Address: Dubai Emirate - Business Bay - Burj Khalifa Street - Prime Tower - 10th Floor - Phone 
No.: 3352200/04 - Fax: 3342200/04/Makani No.2583686879. 
Represented by: ABDULLAH MUHAMMAD HAJI ALI AL-AWADI Capacity: Respondent
Notified Party:1-YARMOHAMMAD SAIFI, Capacity: Respondent
2- AJMAL SAIFI, Capacity: Respondent
3- DIANA SAIFI, Capacity: Respondent
4- PRESTIGE REAL ESTATE BROKERS Capacity: Respondent
5-SHELMAN SAIFI Capacity: Respondent
Subject of the Execution: The above-mentioned Execution Case was filed against you and you 
are obligated to pay an amount of AED 28915700 to the Claimant or Court treasury including 
fees and expenses. Therefore, the Court will initiate executive procedures against you in the 
event of non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this notification.
Khalifa Obaid Al Muhairi 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
Appeal Court

Published Notice Memorandum (Appeal)
In the appeal No. 305/2021/1745 Commercial appeal

Appeal Subject appeal of the judgment in the case no: 1956/2021 Partial commercial 
and the fees and expenses.
Appellant Represented by : Alessandro Manfredi Cusmano in capacity of manger and 
legal representative of MONVISO S.R.L
Address: Emirates of Dubai- Business Bay area? Business Street- Executive Bay 
Building? 13th floor Apartment No. 13
Represented by: Abdullah Matar Abdullah Al Zaabi
To be notified : GLORY HORIZONS TRADING LLC
Subject of Notice: The decision/judgment issued in Case No. 1956/2021 Commercial 
Partial has been appealed
A session was set for it on Wednesday 15/09/2021 at 10:00 am in the litigation room 
remotely; your presence or your legal representative is required, If you fail to attend, you 
will be charged in absentia To view the details of the lawsuit, regulations, memoranda, 
and submit defense and requests, it is necessary to use the electronic services of the 
Dubai Courts

Preparation
Azary Abdul Rahman Ahli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
Notification by Publication for Payment
5810/2021/207 Execution Commercial

Notification details:
To the Respondent: 1- Mazoon Mechanical Services LLC, 
2- Eriki Tulasi in capacity as the authorized signatory manager.

Residence unknown
As the Claimant: 

Al Muthathawerah A/C. Systems Accessories IND Center LLC
Has filed the above-mentioned executive case against you to obligate 
you to pay the executed amount of (AED 183881) to the execution 
claimant or the court treasury, and jointly obligate the defendant. 
Therefore, the court will initiate the executive procedures against 
you in the event of non-compliance with the aforementioned decision 
within 15 days from the date of publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
Assignment for Notification of Publication in Arabic and English to 

attend the banking experts' meeting
on the case no. 163/2021 Partial Banking Commercial 

Claimant: Sharjah Islamic Bank
Defendants: 1- Omniyat Technology FZCO 2- Ayham Ahmed Yousef 3- Nisreen 
Mohammed Abu Zarad
The expert / Aqil Mohammed Hadi Hassan Al Hadi appointed by the justice 
of Dubai Court of First Instance in the case no. 163 / 2021 Partial Banking 
Commercial filed by Claimant / Sharjah Islamic Bank and to execute the duty, 
M/S Omniyat Technology FZCO, Mr. Ayham Ahmed Yousef and Miss. Nisreen 
Mohammed Abu Zard are invited to attend the meeting of the banking experts 
or by an approved attorney and this meeting will be held Monday corresponding 
13 / 09 / 2021 at 11:00 AM via Zoom Visible Communication application, so 
kindly please attend at the abovementioned date and bring up all papers and 
documents you want to present to us to be able to perform our duty.
For Contact: 04- 2954833
Banking Expert
Dr. Aqil Mohammed Hadi Hassan Al Hadi

Expert Meeting Notice

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
Summon by publication

At Case Management Office- 
Sharjah Federal Court Civil Federal Court of First Instance
In lawsuit no.: SHCFICIREA2021/0005821 Civil (Partial)

To: Defendant: Layla Nadeem 
Address: Un-known domicile: Sharjah- now outside the STATE.
We hereby notify you that the Plaintiff: Khadija Zamouri Alkama in the suit 
5821/2021- One Day Civil & Commercial Circuit- First Circuit
Has filed against you in the above-mentioned case requesting as follows:
1- Oblige the Defendant to pay an amount of AED 20,000 and; 
2- Oblige the Defendant to pay the fees, charges and advocacy fees.
So, you are required to attend before Case Management Office no. (7) at 
Sharjah Feder Court of First Instance, personally or by an attorney, to give your 
answer in the file case and present your statements, if any, that is on Tuesday 
15/09/2021 to review th mentioned suit, in your capacity as Defendant.
Failure that, the legal procedures will be completed in your absence.
Fatima Yagoub Al-Ramsi 
Judgment Services Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, 
Umm Al Quwain Court, Federal Civil Court of First Instance 

In Lawsuit No. UAQCFICIPOR2021/0000354/Commercial (Partial)
To Defendant: Blackrock Consulting Middle East FZE
Residence unknown: Address: UAE, the Emirate of Umm Al Quwain - Al 
Barqa, Al Shumoukh Building - Free Trade Zone in Umm Al Quwain 
- Phone: 0501326701 Email You are required to attend the hearing on 
15/09/2021 before the Case Management Office, Umm Al Quwain Court, 
Federal Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office) 
personally or through a legal proxy, and submit an answer note to the 
Lawsuit accompanied with all documents within a period not exceeding 
ten days from the date of the publication to consider the above mentioned 
Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office 
Amna Salem Hassan Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 7/ 9/ 2021  Issue No : 13334
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15167/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Mascot Cleaning & Building Maintenance, of local nationality with an address at Emirate of 
Sharjah, Al Basri Building, near the Schools, Flat 306 - Mobile No 050-6991841

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 32,556
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 32,556; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

70231 Umm Al Quwain A Toyot Corolla Red 2015

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud
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•• �أبوظبي-و�م: 

لل�سباحة  �لإم����ار�ت  منتخب  يو��سل 
�لبطولة  يف  للم�ساركة  ����س��ت��ع��د�د�ت��ه 
ت�ست�سيفها  �ل��ت��ي  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أبوظبي خالل �سهر �أكتوبر �ملقبل من 
ت��دري��ب��ي مكثف على  ب��رن��ام��ج  خ���الل 
م���د�ر �لأ���س��ب��وع ب��ه��دف رف���ع م�ستوى 
وحت�سني  و�ل���ف���ن���ي  �ل����ب����دين  �لأد�ء 
�مليد�ليات  ح�سد  �أج���ل  م��ن  �لأرق�����ام 
خمتلف  يف  �لتتويج  من�سات  و�سعود 

فئات �لبطولة.
رئي�س  �لبلو�سي  �سعيد  جمعة  و�أ���س��ار 
�أن  �إىل  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  جل��ن��ة 
���س��ت��ق��ام مبجمع  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
لل�سباحة يف  �لأوملبي  ز�ي��د  حممد بن 
�أي�سا  ي�ست�سيف  �ل���ذي  ي��ا���س،  حلبة 
�ملقبل،  دي�����س��م��ر  يف  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
وتعاونا  تن�سيقا  ه��ن��اك  �أن  �إىل  لف��ت��ا 
ودعما من جمل�س �أبوظبي �لريا�سي 

لإقامة �لبطولتني.
�سي�سارك  �ل�سباحة  �حت��اد  �أن  و�أو�سح 
يف  �ل�سباحني  بنخبة  �لبطولتني  يف 
�لدولة، و�أن �لتجمع �حلايل للمنتخب 
�سباحات،  و6  ���س��ب��اح��ا،   16 ي�����س��م 
و�سوف يتم ت�سفيتهم قبل تاريخ 15 
للت�سجيل  موعد  �آخ��ر  �ملقبل  �أكتوبر 
�لتي  �ملميزة  �أ�سحاب �لأرقام  لختيار 

ميكنها �أن حت�سد �مليد�ليات.
�لعربية  �لبطولة   ": �لبلو�سي  وق��ال 
�ملقبل،  �أك��ت��وب��ر  نهاية  ت��ق��ام يف  ���س��وف 
�إىل   24 �لفرتة من  وحتديد� خالل 
ف��ي��ه��ا ح�سد  وه��دف��ن��ا  �أك���ت���وب���ر،   27
�مل���ي���د�ل���ي���ات، خ��ا���س��ة �أن���ن���ا ح��ق��ق��ن��ا 8 
 2018 ع����ام  م��ل��ون��ة يف  م���ي���د�ل���ي���ات 
ب���امل���غ���رب، ول���دي���ن���ا �إجن���������از�ت ميكن 
يف  ون�������س���اع���ف���ه���ا  ع���ل���ي���ه���ا،  ن���ب���ن���ي  �أن 
�لهتمام  ظل  يف  خ�سو�سا  �مل�ستقبل، 
�ل��ل��ع��ب��ة يف �لدولة  ب��ه  �ل����ذي ح��ظ��ي��ت 
خ�����الل �مل���رح���ل���ة �لأخ���������رية، ورع���اي���ة 
ق��در�ت��ه��ا مب�ساعدة  و���س��ق��ل  �مل��و�ه��ب 
و�لأندية  �لريا�سي  �أبوظبي  جمل�س 

�ملختلفة".
و�أ����س���اف " م��ن �مل���و�ه���ب �ل��ت��ي نعول 
عليها يف �لبطولتني �لعربية و�لعاملية 
�ل�سباحة ليلى �خلطيب �لتي ح�سدت 

�لعربية  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  م��ي��د�ل��ي��ات   4
�لأخ�����رية ب��امل��غ��رب ح��ي��ث �أن��ه��ا �سمن 
م�سروع �أبوظبي لالإعد�د للبطولتني 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل���ع���امل���ي���ة، و����س���امل غالب 
ذهبية يف  م��ي��د�ل��ي��ات   3 �ل���ذي ح�سد 
ويو�سف   ، �لأخ�����رية  �خل��ل��ي��ج  ب��ط��ول��ة 
�أوملبياد  يف  ���س��ارك  �ل���ذي  �مل��ط��رو���س��ي 
تفا�سيل  وع����ن  �لأخرية".  ط��وك��ي��و 
�أن  �لبلو�سي  �أو���س��ح  �لإع���د�د  برنامج 
�ل��الع��ب��ني و�ل���الع���ب���ات ي��ت��درب��ون يف 
�أنديتهم،  يف  يوميا  �حل��ال��ي��ة  �ل��ف��رتة 
يومي  �أ����س���ب���وع���ي���ا  ي���ت���ج���م���ع���ون  ث�����م 
�إ�سر�ف �ملدرب  �جلمعة و�ل�سبت حتت 
�لرنامج  ي�ستمر  و�سوف  �ل�سرت�يل، 
بنف�س �لطريقة حتى موعد �لبطولة 
�لعربية، ثم ي�ستمر بعدها حتى موعد 
مونديال �ل�سباحة �لذي �ست�ست�سيفه 

�أبوظبي يف �سهر دي�سمر �ملقبل".

•• �لقاهرة-و�م:

ك����رم �ل���ل���و�ء ن��ا���س��ر ع��ب��د �ل�����رز�ق 
�ل�������رزوق�������ي رئ����ي���������س �لحت�����ادي�����ن 
للكار�تيه  و�لآ���س��ي��وي  �لإم���ار�ت���ي 
�لحت����اد  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب 
�أ�سرف  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �ل�����دويل 
و�لريا�سة  �ل�سباب  وزي��ر  �سبحي 

�مل�سري.
جاء ذلك على هام�س "برميريليغ" 
�أ�سدل  �ل���ذي  ل��ل��ك��ار�ت��ي��ه  �ل��ق��اه��رة 
�لأول  �أم�����س  �أح��د�ث��ه  على  �ل�ستار 
�لقاهرة  ��ستاد  �سالة  على  و�أق��ي��م 
بح�سور �أنطونيو �سبينو�س رئي�س 
�لحتاد �لدويل للكار�تيه وحممد 
�مل�سري  �لحتاد  رئي�س  �لدهر�وي 
ل��ل��ك��ار�ت��ي��ه وح�����س��ام ع��ج��ور نائب 
�مل�������س���ري مدير  رئ��ي�����س �لحت������اد 
�لبطولة و�سيد ن�سر ع�سو جمل�س 

�إد�رة �لحتاد �مل�سري للكار�تيه.
و�����س���اد �ل����رزوق����ي ب��ال��دع��م �ل���ذي 
�أ���س��رف �سبحي  ي��ق��دم��ه �ل��دك��ت��ور 
للكار�تيه  م�سر  وبطالت  لأبطال 
يعدون  و�ل����ذي����ن  خ��ا���س��ة  ب�����س��ف��ة 

�أبطال �لعرب و�لعامل يف �للعبة.
�لرزوقي  ن��ا���س��ر  �ل���ل���و�ء  و�أه������دى 
م����ي����د�ل����ي����ة �لحت�����������اد �ل���ذه���ب���ي���ة 
�لدكتور  �إىل  ز�يد"  "ميد�لية 
�ل�سباب  وزي������ر  ���س��ب��ح��ي  �أ�����س����رف 

و�لريا�سة �مل�سري.
ك����م����ا ك�������رم حم����م����د �ل������ده������ر�وي 
من  وك��ال  �مل�سري  �لحت���اد  رئي�س 
فريال  �مل�����س��ري��ت��ني  �ل���الع���ب���ت���ني 
�لذهبية  �مليد�لية  �ساحبة  �أ�سرف 

و�لالعبة  ك��ج��م   61 ف����وق  وزن 
�مليد�لية  ���س��اح��ب��ة  ف�����اروق  ج��ي��ان��ا 
�لرونزية وزن حتت 61 كجم يف 
و�أهد�هم   2020 طوكيو  �أوملبياد 

ز�يد". "ميد�لية 
وق���دم �ل���ل���و�ء ن��ا���س��ر ع��ب��د �ل���رز�ق 
وتقديره  �سكره  ج��زي��ل  �ل��رزوق��ي 
لالحتاد �مل�سري للكار�تيه برئا�سة 
بتنظيم  م�سيد�  �لدهر�وي  حممد 

�لحتاد �مل�سري للبطولة.
م���ن ج��ان��ب��ه ع���ر �ل����ده����ر�وي عن 
�لرزوقي  ل��ل��و�ء  و�م��ت��ن��ان��ه  ���س��ك��ره 
�لحت����اد  ل��رئ��ي�����س  �لول  �ل���ن���ائ���ب 
�ل�����دويل وف���خ���ره و�ع����ت����ز�زه بهذ� 

�لتكرمي.
و�أ�ساد �نطونيو �سبينو�س بالتنظيم 
�ملنظمة  �للجنة  �ىل  �سكره  وق���دم 
مبديا �رتياحه من �ل�سورة �ملتميزة 

�لتي ظهرت عليه �لبطولة.

•• دبي-�لفجر:

�أعلن جمل�س دبي �لريا�سي عن فتح باب �لت�سجيل للن�سخة �لتا�سعة من "دورة 
�ل�سيخة هند لالألعاب �لريا�سية لل�سيد�ت"، �لدورة �لأكر من نوعها �لتي تنظم 
حتت رعاية حرم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
بنت  هند  �ل�سيخة  �هلل" �سمو  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
�أكتوبر �إىل   26 مكتوم بن جمعة �آل مكتوم، وتقام فعالياتها خالل �لفرتة من 
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وتت�سمن �لدورة تنظيم مناف�سات 6 �ألعاب ريا�سية فردية هي �لبولينغ، �سباق 
�لطريق، �سباق �لدر�جات �لهو�ئية، �لري�سة �لطائرة، و�لكرو�س فيت، بالإ�سافة 
�إىل �للعبة �جلديدة �لتي مت �إ�سافتها �سمن مناف�سات �لدورة وهي �لبادل تن�س 
�لتي تقام برعاية �سركة بادل بوينت �لتي توفر �ملالعب و�حلكام و�أدو�ت �للعب 

للبطولة.
ومت �ختيار تنظيم �لألعاب �لفردية فقط، ل�سمان حتقيق �لتباعد �جل�سدي بني 
جميع  و�ستقام  و�سالمتهن،  �سحتهن  على  حفاًظا  وذل��ك  �ل��دورة،  يف  �مل�ساركات 

�ملناف�سات خالل �لفرتة �مل�سائية حتى ل تتعار�س مع �أوقات عمل �مل�ساركات من 
�ملوظفات، ولكي ت�ستطع �لالعبات �حل�سور و�مل�ساركة يف �ملناف�سات دون �حلاجة 

�إىل �لتغيب �أو �خلروج �ملبكر من �لعمل.
وتعقد �للجنة �ملنظمة يوم �لثالثاء 14 �سبتمر �جلاري ور�سة عمل عر و�سائل 
�لبطولت  من  بطولة  لكل  و�لتنظيمية  �لفنية  �للو�ئح  ل�سرح  �ملرئي  �لت�سال 
�ملدرجة يف �لن�سخة �لتا�سعة من �لدورة، كما �سيتم عر�س متطلبات �لت�سجيل يف 
�لدورة ب�سكل مف�سل، و�لإجابة على جميع �أ�سئلة و��ستف�سار�ت من�سقات �للجان 
�لن�سائية يف �لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات، و�سيتم مناق�سة كافة �لأمور �ملتعلقة بالت�سجيل 

وكيفية �مل�ساركة و�للعب.
�أكتوبر   15 �ل��دورة حتى  �لثامنة من  �لن�سخة  للم�ساركة يف  �لت�سجيل  وي�ستمر 
�لريا�سي  دبي  ملجل�س  �لر�سمي  �للكرتوين  �ملوقع  عر  �لت�سجيل  ويتم  �ملقبل، 
لالعبات تعبئة ��ستمار�ت  ميكن  خالله  من  �لذي   ،www.dubaisc.ae
و�سبه  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  لكافة  �لدعوة  �ملنظمة  �للجنة  ووجهت  �لت�سجيل، 
�حلكومية و�خلا�سة �إىل �سرعة ت�سجيل جميع منت�سباتها للم�ساركة يف �ملناف�سات، 
حيث �سيتم �إغالق باب �لت�سجيل يف حال �كتمال �لعدد �ملحدد لكل لعبة حتى لو 

كان ذلك قبل �ملوعد �لنهائي للت�سجيل.
بامل�ساركة  لعبة  لكل  ي�سمح  حيث  للت�سجيل  �سروط  �ملنظمة  �للجنة  وو�سعت 
�لالعبات  وع��دد  �لفئات  �أق�سى، ومت حتديد  �ألعاب فردية كحد   3 يف مناف�سات 
�مل�ساركات يف كل لعبة، كما �أعلنت �للجنة �ملنظمة عن �إدر�ج جائزة جديدة للدورة 

منت�سابتها  ��ستطاعت  �لتي  للموؤ�س�سة  متنح  و�لتي  موؤ�س�سة  �أف�سل  جائزة  وهي 
�أكرث عدد من �مليد�ليات يف �لبطولت �ملدرجة بالدورة، وذلك ت�سجيًعا  حتقيق 
للموؤ�س�سات على ت�سجيل �أكرث عدد من �لالعبات يف �لدورة وحث �مل�ساركات على 

بذل جهودهن لتحقيق نتائج �أكر و�حل�سول على ميد�ليات �أكرث.

جمل�س دبي �لريا�صي يعلن فتح باب �لت�صجيل يف �لن�صخة 
�لتا�صعة من »دورة �ل�صيخة هند لالألعاب �لريا�صية لل�صيد�ت«

•• �ل�شارقة-و�م:

و��سل لعبو ولعبات �لأندية �لإمار�تية ح�سد �مليد�ليات لليوم �لثاين على 
�لتو�يل يف بطولة �لأندية �لعربية للمبارزة �ملقامة حاليا يف �سالة نادي �لثقة 

للمعاقني باإمارة �ل�سارقة.
"�لرجال  للعمومي  م��ن��اف�����س��ات��ه  تخ�سي�س  مت  �ل����ذي  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  و���س��ه��د 
و�ل�سيد�ت" يف �لفئات �لثالث �لفلوريه و�لأيبيه و�ل�سابر، ح�سد 17 ميد�لية 
ر�سيد  لريتفع  ب��رون��زي��ات،  و10  ف�سيات،  و6  و�ح���دة،  ذهبية  ب��و�ق��ع  ملونة 

�أبطال وبطالت �أندية �لإمار�ت �إىل 39 ميد�لية ملونة.
�لإمار�ت  �حت��اد  عام  �أم��ني  �ملطرو�سي  هدى  �لدكتورة  �أم�س  �ملناف�سات  ح�سر 
بنادي  �لفردية  �لألعاب  �سركة  رئي�س  �لهاجري  �سليمان  و�ملهند�س  للمبارزة، 
�إد�رة �سركة �لألعاب �مل�ساحبة  �ل�سارقة، وعبد�لرحمن �ملليحي ع�سو جمل�س 

بال�سارقة، و�بر�هيم خالد �ملدير �لتنفيذي لحتاد �لإمار�ت للمبارزة، و�لدكتور 
لالحتادين  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي  �ل�����س��ري��ك  تيما  ���س��رك��ة  رئ��ي�����س  �ل�سربيني  ح�����س��ام 

�لإمار�تي و�لعربي للمبارزة.
�لباقي  �مل�سري عمرو عبد  �لإيبيه للرجال �لالعب  �لأول لفئة  باملركز  وفاز 
على  �ل�سارقة  ن���ادي  لع��ب  �مل��ازم��ي  حممد  ح�سل  فيما  ن�سر،  مدينة  لع��ب 
�مليد�لية �لف�سية، وجاء يف �ملركز �لثالث و�لثالث مكرر كل من عمر�ن �لبلو�سي 
ل�سالح  وبالن�سبة  �لفجرية.  ن��ادي  لعب  �أحمد  و�سيف  �ل�سارقة،  ن��ادي  لعب 
�لأوملبي  �لبطل  �لذهبية  و�مليد�لية  �لأول  باملركز  فاز  فقد  للرجال  �لفلوريه 
نادي  ولع��ب  لندن  �أوملبياد  ف�سية  �ساحب  �لقا�سم  �أب��و  �لدين  عالء  �مل�سري 
�ل�سارقة �لريا�سي، وحل ثانيا عبد�لرحمن فتحي لعب نادي بني يا�س، وجاء 
يف �ملركز �لثالث و�لثالث مكرر كل من مبارك �لبلو�سي لعب �ل�سارقة وحمد 
بامليد�لية  فاز  فقد  �ل�سابر  ل�سالح  وبالن�سبة  يا�س.  بني  نادي  لعب  �جلالف 

�لذهبية للرجال �أدهم بهجت لعب نادي �ل�سيد �مل�سري، وحل ثانيا خليفة 
�لعري لعب نادي بني يا�س، وحل ثالثا وثالثا مكرر كل من مهدي عبا�س من 

نادي �لت�سالت �لعر�قي وخالد عبا�س لعب نادي �ل�سارقة �لريا�سي.
وفيما يخ�س نتائج �لفتيات فقد فازت ريتا �أبو جودي لعبة نادي �لت�سالت 
�لالعبة  �لثاين  �ملركز  �لفلوريه، وحلت يف  �لأول يف م�سابقة  باملركز  �لعر�قي 
حبيبة حممد لعبة موؤ�س�سة �ملر�أة بال�سارقة، فيما جاءت زينب �لزعابي من 
�لثالث  �ملركز  يا�س يف  بني  ن��ادي  �لكعبي لعبة  �لأهلي، وفاطمة  �سباب  ن��ادي 

و�لثالث مكرر.
�لت�سالت  �أب��و ج��ودي لعبة  ريتا  �أي�سا  ف��ازت  لل�سيد�ت  �لأيبيه  ويف م�سابقة 
�ملر�أة  موؤ�س�سة  لعبة  �حلو�سني  زينب  ثانية  وحلت  �لأول،  باملركز  �لعر�قي 
من  �لكعبي  ع��زة  م��ن  ك��ل  ف��ازت  مكرر  و�لثالث  �لثالث  �مل��رك��ز  ويف  بال�سارقة، 
�ل�سابر  �لأهلي. ويف م�سابقة  �سباب  يا�س وفاطمة �حلو�سني لعبة  بني  نادي 

�ل�سرطة  ن��ادي  لعبة  �ل�سرقي  جنلة  �لالعبة  �لأول  باملركز  ف��ازت  لل�سيد�ت 
�ل�سوري، وجاءت �سمه �ل�سحي لعبة موؤ�س�سة �ملر�أة بال�سارقة يف �ملركز �لثاين، 
�أبو جودي لعبة �لت�سالت �لعر�قي وحبيبة حممد لعبة  فيما جاءت ريتا 
�أ�سادت  موؤ�س�سة �ملر�أة بال�سارقة يف �ملركز �لثالث و�لثالث مكرر. ومن جانبها 
�أن  �إىل  م�سرية  �لبطولة،  يف  �ملناف�سات  مب�ستوى  �ملطرو�سي  ه��دى  �لدكتورة 
�جلائحة مل توؤثر كثري� على �لالعبني و�لالعبات، و�أن �إقامة هذه �لبطولة يف 
ذلك �لتوقيت ت�سب يف م�سلحة �ملبارزة �لعربية ب�سكل عام، لأنها تعيد �للعبة 

�إىل �لو�جهة من جديد بعد فرتة طويلة من �لتوقف للن�ساط و�مل�سابقات.
و�أ�سافت �أن �لإمار�ت كانت �سباقة يف ��ست�سافة �لأحد�ث �لريا�سية يف خمتلف 
يف  �جلهود  لقيادة  و�لدولية  و�لقارية  �لعربية  �مل�ستويات  كافة  على  �لألعاب 
�لآثار  م��ن  تدريجيا  و�لتخل�س  �ل��ري��ا���س��ات،  لكافة  جديد  م��ن  �حل��ي��اة  ع��ودة 

�لناجمة عن �جلائحة.

�أندية �لإمار�ت حت�صد 17 ميد�لية يف �ليوم �لثاين من �لبطولة �لعربية للمبارزة بال�صارقة

للت�سجيل يف البطولة باأبوظبي�حتاد �لإمار�ت للكار�تيه يكرم وزير �ل�صباب و�لريا�صة �مل�صري موعد  اآخر  اأكتوبر   15

منتخب �لإمار�ت يو��صل ��صتعد�د�ته 
للم�صاركة يف �لبطولة �لعربية لل�صباحة

• جمعة البلو�سي: برنامج اإعداد مكثف للمنتخب حتى موعد انطالق املناف�سات 



الثالثاء   7  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13334  
Tuesday    7   September   2021   -  Issue No   13334

19191919

الفجر الريا�ضي

�سيكون �ملنتخب �لفرن�سي بطل �لعامل �أمام مو�جهة مف�سلية  غد�ً �لأربعاء، وذلك حني ي�ست�سيف نظريه �لفنلندي يف ليون يف مناف�سات �ملجموعة 
�لر�بعة من ت�سفيات �أوروبا �ملوؤهلة ملونديال قطر 2022.

ويدخل فريق �ملدرب ديدييه دي�سان مبار�ة �لأربعاء على خلفية تعادلني على �لتو�يل يف هذه �لنافذة �لدولية وبنتيجة و�حدة 1-1 �أمام كل من 
�لبو�سنة و�أوكر�نيا. ورغم ذلك حافظت فرن�سا على �سد�رة �ملجموعة بر�سيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلت، لكن خ�سمتها �ملقبلة فنلند� 

تتخلف عنها باأربع نقاط مع مبار�تني �أقل من �أبطال �لعامل، ما مينحها دفعاً �إ�سافياً ملحاولة حتقيق �ملفاجاأة �لأربعاء يف ليون،
�أوروب��ا هذ�  ما �سمح بخو�س نهائيات كاأ�س  �لعامل لكنهم حققو� تقدماً كبري�ً  �مل�ساركة يف كاأ�س  �لفنلنديون �لذين مل ي�سبق لهم  وي��درك 
�أن �لفوز على فرن�سا يف معقلها �سيمنحهم فر�سة كبرية ملحاولة �حل�سول على �لبطاقة  �أي�ساً يف تاريخهم،  �ل�سيف وذلك للمرة �لأوىل 
�ملبا�سرة عن هذه �ملجموعة �ىل �لنهائيات �أو �أقله خو�س �مللحق �لذي ي�سارك فيه �ملنتخبات �لتي حلت ثانية يف �ملجموعات �لع�سر بجانب 

منتخبني موؤهلني من دوري �لأمم �لأوروبية حل�سم �لبطاقات �لثالث �ملتبقية للقارة �لعجوز.
وتتقدم فنلند� حالياً يف �ملركز �لثاين بفارق �لأهد�ف عن �أوكر�نيا �لثالثة �لتي تغيب عن هذه �جلولة، لكن �لأخرية خا�ست �أي�ساً مبار�تني 
�أكرث من �ملنتخب �ل�سكندنايف �لذي حقق �ملفاجاأة يف زيارته �لأخرية �ىل فرن�سا حني فاز على "�لديوك" -2�سفر ودياً يف �سان دوين يف 

�ملا�سي. �لثاين/نوفمر  ت�سرين   11
ول يبدو �أن �ملنتخب �لفرن�سي ��ستفاق حتى �لآن من �سدمة �خلروج هذ� �ل�سيف من ثمن نهائي كاأ�س �أوروبا على يد �سوي�سر� بركالت 
�لرتجيح 4-5 بعد �نتهاء �لوقتني �ل�سلي و�لإ�سايف بالتعادل 3-3، �إذ مل تذق طعم �لفوز يف مبارياتها 
�خلم�س �لخرية على �سعيد �مل�سابقات �لر�سمية، وذلك للمرة �لوىل منذ 2013 عندما ف�سلت يف حتقيق 

�أي �نت�سار يف �سل�سلة من 5 مباريات �أي�ساً بني �آذ�ر/مار�س و�أيلول/�سبتمر.
وبد�أت هذه �ل�سل�سلة بانهاء �لدور �لأول من كاأ�س �أوروبا بتعادلني مع �ملجر )1-1( و�لرتغال )2-2( 

قبل �أن �خلروج على يد �سوي�سر� ثم �لتعادل مرتني يف هذه �لت�سفيات.
ويف مقابلة له �لأحد مع حمطة "تي �ف 1"، قال دي�سان "�إن م�سو�ر �لت�سفيات د�ئماً ما يكون معقد�ً، وهذ� 

ينطبق علينا مع هذه �ملباريات �لتي جعلتنا نتقدم لكن لي�س كثري�ً بعد �لتعادل فيها".
ور�أى �أن منتخبه مير "بفرتة �أقل جناحاً و�أقل ثقة"، م�سيفاً "يجب �لقبول بذلك، لكن يجب �لقيام بكل �سيء من �أجل قلب 

هذ� �لو�قع".
ويتخوف �حلار�س �لقائد هوغو لوري�س من �أن منتخب بالده فقد هيبته، قائاًل "لقد مرت ن�سوة كاأ�س �لعامل 2018 حيث 

�سعرنا �أنه يف �أي وقت ميكننا ترجيح �لنتيجة ل�ساحلنا. كنا يف موجة جناح ر�ئعة لكنها �نح�سرت قلياًل يف �لآونة �لخرية".
وتفتتح مباريات �لثالثاء بلقاء �لرتغال وم�سيفتها �أذربيجان يف �ملجموعة �لأوىل حيث �سيلعب �أبطال �أوروبا 2016 من 
دون جنمهم وقائدهم كري�ستيانو رونالدو �لذي �أ�ساف �لأربعاء �جناز�ً جديد�ً �ىل ر�سيده �ل�سخ�سي بعدما بات �أف�سل هد�ف 

على �ل�سعيد �لدويل.
و�سجل رونالدو ثنائية �لفوز على �إيرلند� 2-1، ر�فعاً ر�سيده من �لهد�ف �لدولية بد�ية �إىل 110 وثم �إىل 111 يف 180 مبار�ة، 

متجاوز�ً �لرقم �لقيا�سي �ل�سابق �لذي كان يتقا�سمه مع �لإير�ين علي د�ئي )109(.
وبعدما �حتفل بهدفه �لثاين يف �لدقائق �لقاتلة )90+6( يف تلك �لأم�سية، عمد "�سي �آر7" �لبالغ 36 عاماً و�لعائد هذ� �ل�سيف �ىل 
فريقه �ل�سابق مان�س�سرت يونايتد �لإنكليزي �إىل نزع قمي�سه لينال بطاقة �سفر�ء �ستمنعه من خو�س لقاء �أذربيجان �لثالثاء و�لذي �سيكون 
�إيرلند�  �سيفة  بدورها  حتل  �لتي  منهما(  لكل  نقاط  بالغ �لأهمية لفريق �ملدرب فرناندو �سانتو�س يف ظل ت�سارك �ل�سد�رة مع �سربيا )10 

�ل�سمالية �لر�بعة )نقطة و�حدة كما حال �إذربيجان مقابل 6 للوك�سمبورغ �لثالثة(.
بقيادة مدربه لوي�س فان غال  �لهولندي  �ملنتخب  �ل�سبت بفوزه برباعية نظيفة على �سيفه مونتينيغرو، يخو�س  �إليه  �لروح  بعدما عادت 

�لختبار �لأ�سعب له يف مناف�سات �ملجموعة �ل�سابعة حتى �لآن حني ي�ستقبل نظريه �لرتكي.
و�ملناف�سة على �أوجها بني منتخب "�لطو�حني" ونظريه �لرتكي �لذي فاز �ل�سبت -3�سفر على جبل طارق، �إذ يت�سدر �لأخري �ملجموعة ب�11 

نقطة وبفارق نقطة فقط عن فريق فان غال �لذي ��ستعاد تو�زنه �ل�سبت بعد تعادله �ملخيب يف �جلولة �ل�سابقة مع �لروج )1-1(.
ويدرك �لهولنديون �لقادمون من م�ساركة خميبة يف كاأ�س �أوروبا حيث خرجو� من ثمن �لنهائي بعد غيابهم �أي�ساً عن �لبطولتني �لكريني 
�أوروبا  كاأ�س  )ت�سفيات  �أنهم خ�سرو� مرتني  �ساقة ل�سيما  �ستكون  �لأت��ر�ك  �أن مو�جهة   ،)2018 2016 ومونديال  �أوروب��ا  )كاأ�س  �ل�سابقتني 
مرة )1-1 يف ت�سفيات كاأ�س �أوروبا 2016( خالل �ملو�جهات �لثالث �ل�سابقة  وتعادلو�   )4-2 �حلالية  و�لت�سفيات  �سفر3-  بنتيجة   2016

بينهما.
وتبدو �ملناف�سة حمتدمة جد�ً يف هذه �ملجموعة، �إذ ل تتخلف �لروج عن هولند� �سوى بفارق �لأهد�ف، فيما حتتل مونتينيغرو �ملركز �لثالث بفارق 

ثالث نقاط عن "�لطو�حني".
وتلعب كل من �لروج ومونتينيغرو على �أر�سها �لثالثاء حيث تلتقيان جبل طارق )من دون نقاط( ولتفيا )4 نقاط( تو�لياً.

ويف �ملجموعة �ل�ساد�سة، تاأمل �لدمنارك مو��سلة حتليقها و�خلروج بالنت�سار �ل�ساد�س من �أ�سل �ست مباريات حني ت�ست�سيف �إ�سر�ئيل يف مبار�ة �ستقربها 
كثري�ً من ح�سم بطاقة �ملجموعة �ىل �لنهائيات، ل�سيما �أن �لأخرية حتتل �ملركز �لثاين بفارق 5 نقاط عن �ملنتخب �ل�سكندنايف �لذي يو��سل م�سو�ره بوترية 

بد�أها يف كاأ�س �أوروبا حني بلغ ن�سف �لنهائي قبل �خلروج على يد �إنكلرت� )1-2 بعد �لتمديد(.
وتتو�جه يف �ملجموعة ذ�تها ��سكتلند� �لثالثة )8 نقاط( مع م�سيفتها �لنم�سا �لر�بعة )7(، فيما تلعب جزر فارو مع مولد�فيا )نقطة لكل منهما(.

ويف �ملجموعة �لثامنة، ت�سعى كرو�تيا و�سيفة بطلة مونديال 2018 �ىل مو��سلة مز�حمتها لرو�سيا على �ل�سد�رة حني ت�ست�سيف �سلوفينيا يف 
مو�جهة �سعبة ل�سيما �أن �لأخرية ل تتخلف عنها �سوى بفارق ثالث نقاط.

•• فر�نكفورت -و�م:

�حلربي  حم���م���د  �لإم������ار�ت������ي  ف�����از 
مدير عام جمعية �لإمار�ت للخيول 
�لعربية بع�سوية �للجنة �لتنفيذية 
جلمال  �لأوروب��������ي��������ة  ل���ل���م���ن���ظ���م���ة 
"�لإيكاهو"،  �ل���ع���رب���ي���ة  �خل����ي����ول 
�أجريت  �لتي  �لنتخابات  يف  وذل��ك 
فر�نكفورت  مب��دي��ن��ة  �لأول  �أم�����س 
�لأع�ساء  �ل��دول  مب�ساركة  �لأملانية 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة. وح�����س��ل �حل���رب���ي على 
�أعلى ن�سبة ت�سويت، مبا يعك�س ثقة 
�لإمار�ت  �لأع�ساء يف جهود  �ل��دول 
حول  �لعربي  �خليل  مكانة  لتعزيز 
�ل���ع���امل، وك���ذل���ك ل��ر�جم��ه��ا �لتي 
تنظمها  �لتي  و�لبطولت  تطبقها، 

لرفع �ساأن �خليل �لعربي.
�لنتخابات  يف  للرت�سيحات  وتقدم 
�للجنة  ل���ع�������س���وي���ة  �ل���ت���ك���م���ي���ل���ي���ة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة �لأوروب����ي����ة 

جلمال �خليول �لعربية "�لإيكاهو" 
�ثنني  لن���ت���خ���اب  م���ر����س���ح���ني،   8
�لثمانية  من   4 �ن�سحب  ثم  منهم، 
يف �مل��رح��ل��ة �لأخ������رية ق��ب��ل �إج�����ر�ء 
مر�سحني   4 ليتناف�س  �لت�سويت، 

على �لفوز.
وت�����س��در �مل��ر���س��ح �لإم���ار�ت���ي حممد 
�حل�سول  يف  �مل��ن��اف�����س��ني  �حل���رب���ي 
ع��ل��ى �أع��ل��ى �أ����س���و�ت، ث��م ج���اء بعده 
�مل�سري �أحمد عبد�لر�زق يف �ملركز 
�ملكتب  ع�سوية  �إىل  لين�سم  �لثاين 
�أع�ساء   10 م��ن  �مل��ك��ون  �لتنفيذي 
�ملنظمة  ت�سيري عمل  و�ل��ذي يتوىل 

ويتم �نتخابه كل 4 �سنو�ت .
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ع���ر حم��م��د �حلربي 
�لأع�ساء  �ل���دول  بثقة  �سعادته  ع��ن 
�لتي منحته �أعلى �لأ�سو�ت، وتوجه 
�إىل  و�ل��ع��رف��ان  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�سكر 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

وزير �سوؤون �لرئا�سة رئي�س جمل�س 
للخيول  �لإم�������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة 
بر�مج  لكافة  دعمه  على  �لعربية، 
وم�����س��اب��ق��ات �خل���ي���ول �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�لإم��ار�ت وخارجها، وكذلك لكو�در 

�لدولة يف كل �ملجالت.
�نتخابه  �أن  �إىل  �حل���رب���ي  و�أ�����س����ار 
وح�����س��ول��ه ع��ل��ى �أع���ل���ى �لأ�����س����و�ت 
�لعامل لدور  يعك�س تقدير كل دول 
�لإمار�ت يف رفع �ساأن �خليل �لعربي، 

�أعلى  وتطوير م�سابقاتها، وتطبيق 
�ملمار�سات  كافة  يف  �جل��ودة  معايري 
�ملتعلقة بدعم �خليل �لعربي يف كل 

�لقار�ت.
ك��م��ا ت���وج���ه �حل���رب���ي ب��ال�����س��ك��ر �إىل 
نهيان  �آل  ح��م��د  ب���ن  ز�ي�����د  �ل�����س��ي��خ 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
�لإم�������ار�ت ل��ل��خ��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة على 
ولكافة  متابعته �حلثيثة لرت�سحه، 
للخيول  �لإم������ارت  جمعية  ب��ر�م��ج 
دولية  �لتي منحتها مكانة  �لعربية 
ريا�سة  �أن  �إىل  م�����س��ري�  م��رم��وق��ة، 
�ل�سيوخ  بدعم  �لإم��ار�ت حمظوظة 
�ملنا�سب  يف  �لتو�جد  و�أن  و�ل��ق��ادة، 
�لدولية �ملوؤثرة يف مفا�سل �حلركة 
�لريا�سية �لعاملية هدف ��سرت�تيجي 
كونه  ب��ال��دول��ة  �ل��ري��ا���س��ة  ملنظومة 
يعزز من �لقوى �لناعمة لالإمار�ت 
وي����دع����م  �مل�����ح�����اف�����ل،  يف خم���ت���ل���ف 
بر�جمها �لتطويرية �لتي ت�ستهدف 

��ستد�مة �لنجاح و�لتميز، و�لتفاعل 
�لدولية  �ل��ت��ج��ارب  م���ع  �لإي���ج���اب���ي 
باأول  �أول  عليها  بالإطالع  �لر�ئدة 
�أهد�فه من  و�ل�ستفادة منها. وعن 
�لرت�سح لع�سوية �للجنة �لتنفيذية 
للخيول  �لأوروب�������ي�������ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
" ن�ستهدف   : �لعربية قال �حلربي 
ت���ع���زي���ز م���ك���ان���ة دول�������ة �لإم����������ار�ت 
يف  و�مل�ساهمة  �لأوروب���ي���ة  باملنظمة 
للبطولت  �ل����ق����ر�ر�ت  �ت���خ���اذ  دع���م 
و�لتمثيل  ت���ن���ف���ي���ذه���ا،  وم���ت���اب���ع���ة 
�مل�سرف للدولة باملنظمة من خالل 
ت��ط��وي��ر �ل�����س��روط و�ل��ق��و�ن��ني مبا 
ودعم  �ملنطقة،  طبيعة  مع  يتنا�سب 
تاأهيل �لكو�در �جلديدة يف جمالت 
�لإن�سباطية،  و�ل��ل��ج��ان  �لتحكيم 
يف  �مل�ساركني  تثقيف  �إىل  بالإ�سافة 
�لعربية  �خل���ي���ول  ج��م��ال  ب���ط���ولت 
ب�سروط وقو�نني �مل�ساركات �لدولية 

و�ملحلية".

�لإمار�تي حممد �حلربي يفوز بع�صوية �للجنة �لتنفيذية ل� »�لإيكاهو«

•• �لفجرية -و�م:

�ل�سرقي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �سمو  ��ستقبل 
عمار  �لالعب  �لأم��ريي  بالديو�ن  مبكتبه  �لفجرية  عهد  ويل 
�لفائز  و  و�لثقافة  لل�سطرجن  �لفجرية  ن��ادي  م��ن  �ل�����س��در�ين 
 ،  2021 باملركز �لأول بكاأ�س رئي�س �لدولة للرجال للمو�سم 
بح�سور رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي �لدكتور عبد �هلل �آل بركت 

و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة .
وهّنا �سموه �لبطل �لفائز و�لفريق على �لفوز �مل�ستحق، منوها 

بتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي ع�سو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية بدعم كل �ملو�هب وتقدمي كل ما 
يلزم لتحقيق �ملزيد من �لإجناز�ت يف جمال ريا�سة �ل�سطرجن، 
م�سيًد� �سموه باجلهود �ملبذولة من قبل �إد�رة �لنادي يف �ل�سعي 
لإبر�ز �لريا�سات �لذهنية، وحّثهم على �مل�ساركة يف �لبطولت 

�ملحلية و�لدولية وك�سب �ملناف�سات يف �مل�ساركات �ملقبلة.
بدوره توّجه �لالعب �لفائز عمار �ل�سدر�ين بال�سكر و�لتقدير 
و�حتفائه  �لد�ئمة  متابعته  على  �لفجرية  عهد  ويل  �سمو  �إىل 
باأ�سحاب �لإجناز�ت �لريا�سية من �إمارة �لفجرية، وت�سجعيهم 

ودولة  �لإم��ارة  ومتثيل  �ملتقدمة  �ملر�كز  حتقيق  مو��سلة  على 
�لإمار�ت على �مل�ستوى �ملحلي و�لدويل.

�لفجرية  ع��ه��د  ل�سمو ويل  �ل��ف��وز  �ل���ن���ادي  ف��ري��ق  �أه����دى  ك��م��ا 
�لفجرية،  �إم���ارة  يف  و�لريا�سيني  للريا�سة  �ملتو��سل  لدعمه 
�ملزيد  لتحقيق  �جل��اد  و�لتدريب  �لعمل  مو��سلتهم  موؤكدين 
من �لنجاحات �مل�سرفة يف بطولت �ل�سطرجن وريا�سات �لذكاء 

�لذهني على �مل�ستويني �لآ�سيوي و�لعاملي يف �ملر�حل �لقادمة.
ح�سر �للقاء �سعادة �سامل �لزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد 

�لفجرية.

ويل عهد �لفجرية ي�صتقبل �لفائز بكاأ�س رئي�س �لدولة لل�صطرجن 2021

فرن�صا �أمام مو�جهة مف�صلية يف 
ت�صفيات مونديال

•• عمان-و�م: 

م�ساء  م��ن  �لثامنة  يف  �لأول  �لوطني  منتخبنا  ي��و�ج��ه 
�مللك  مبلعب  �ل�سوري  �ملنتخب  �لإم���ار�ت  بتوقيت  �ليوم 
عبد �هلل �لثاين " �لقوي�سمة " بالعا�سمة �لأردنية عمان، 
�سمن �جلولة �لثانية من �ملرحلة �لأخرية يف �لت�سفيات 
�لآ�سيوية �ملوؤهلة �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل قطر 2022، 
كال  جانبهما  �إىل  ت�سم  �لتي  �لأوىل  �ملجموعة  حل�ساب 

من لبنان و�لعر�ق و�ير�ن وكوريا �جلنوبية.
نتيجة  لتحقيق  يتطلع  وه��و  �مل��ب��ار�ة  منتخبنا  وي��دخ��ل 
�إيجابية تعزز حظوظه يف �ملناف�سة على بطاقات �لتاأهل 
�ل��رغ��م م��ن �سيق �لوقت  �مل��ون��دي��ال. وع��ل��ى  ل��ن��ه��ائ��ي��ات 
كبرية  ج��ه��ود�ً  وم��ع��اون��وه  ف��ان مارفيك  �لهولندي  ب��ذل 
لتح�سري �لالعبني للمبار�ة بال�سورة �لتي متكنهم من 

حتقيق �لهدف �ملن�سود.
وكان منتخبنا قد �أدى مر�نني بدبي عقب مبار�ة لبنان، 
�لعا�سمة  �إىل  �ل��و���س��ول  ب��ع��د  �ل��ت��ح�����س��ري�ت  وت��و����س��ل��ت 
�لأردنية عمان، حيث �طماأن خاللها �جلهاز �لفني على 
و�لبدنية،  �لفنية  �لناحيتني  من  �لعنا�سر  كل  جاهزية 
�ملنا�سبة  �لفنية  �خلطة  وتطبيق  و�سع  على  عمل  كما 

للقاء.
للمنتخبني،  بالن�سبة  كبرية  �أهمية  �لغد  لقاء  ويكت�سب 
�أن كان منتخبنا  حيث ي�سعى كل منهما للتعوي�س، بعد 
قد تعادل يف �ملبار�ة �لأوىل على �أر�سه �أمام لبنان بدون 
بهدف  �ي���ر�ن  م��ن  ���س��وري��ا  فيما خ�سر منتخب  �أه����د�ف، 
�أن  دون رد. وبالنظر �إىل موقف �ملجموعة �لأوىل، جند 
منتخب �ير�ن يحتل �ملركز �لأول بر�سيد ثالث نقاط، 
وميلك منتخبنا نقطة و�حدة مت�ساوياً مع كل من لبنان 
وكوريا و�لعر�ق، فيما يتذيل �ملنتخب �ل�سوري �ملجموعة 

بال نقاط.
ملنتخبنا  �لفني  �ملدير  مارفيك  ف��ان  �لهولندي  وو�سف 
�لوطني، �لتح�سري�ت �خلا�سة مببار�ة �لغد �أمام �سوريا 
باجليدة، معرباً عن �رتياحه ل�سري �ل�ستعد�د�ت، م�سري�ً 
�إىل �أن �جلهاز �لفني يحر�س على جتهيز كل �لعنا�سر، 

ويعمل على حتقيق نتيجة �إيجابية يف �ملبار�ة.
�إىل  وحتدث �ملدرب عن �ملبار�ة �لأوىل �أمام لبنان، لفتاً 
زمن  ط��و�ل  مناف�سه،  على  تفوق  �لإم����ار�ت  منتخب  �أن 
�أن نتيجة �ملبار�ة  �للقاء وكان �لطرف �لأف�سل، م�سيفاً 
من  يتمكن  مل  �ملنتخب  لأن  له  بالن�سبة  جيدة  تكن  مل 

�لت�سجيل رغم �لفر�س �لعديدة �لتي �تيحت لالعبني.
"كلي ثقة يف  �ل��الع��ب��ني وق���ال:  �مل���درب ثقته يف  وج���دد 
قدرتنا على �لتعوي�س.. يف �لغالب ل �أعلق على م�ستويات 
�ملنتخبات �ملناف�سة.. �حرتم منتخب �سوريا كثري�ً، و�أعلم 
�أنه قوي من �لناحية �لبدنية وميلك �لفر�سة للمناف�سة 

يف هذه �ملجموعة".
ووع�����د ع��ل��ي خ�����س��ي��ف ح���ار����س م���رم���ى ن�����ادي �جلزيرة 
ومنتخبنا �لوطني �لأول، �جلمهور بتقدمي كل ما ميلك 
�ل�سوري  �ملنتخب  �أم��ام  �إيجابية  �أجل حتقيق نتيجة  من 

يف مبار�ة �ليوم.
�ل�سحفي  �مل����وؤمت����ر  ح��دي��ث��ه يف  خ����الل  خ�����س��ي��ف  و�أك������د 
�أهمية  �أن جميع �لالعبني يدركون  �لتقدميي للمبار�ة، 
�ملو�جهة و�سرورة حتقيق نتيجة ت�سع �لأبي�س يف مركز 
بطاقة  على  ق��وي��اً  مناف�ساً  وجتعله  �ملجموعة،  يف  جيد 

�لعبور للمونديال.
و�أكد خ�سيف جاهزية �ملنتخب خلو�س �للقاء، مبيناً �أن 
عازمون  و�أنهم  عالية،  معنوية  روح  يف  �لالعبني  جميع 
على �لأد�ء بقوة طو�ل �لت�سعني دقيقة، و�أنهم لن يدخرو� 

�أي جهد يف �سبيل حتقيق نتيجة ت�سعد �جلمهور.
�سوريا  "مو�جهة  خ�سيف:  ق��ال  �مل��ب��ار�ة  �أه��م��ي��ة  وح���ول 
نتيجة  على  باحل�سول  مطالبون  نحن  للغاية،  مهمة 

�إيجابية ت�سع منتخبنا يف قلب �ملناف�سة".
عمان  �لأردن��ي��ة  بالعا�سمة  �أم�س  عقد  �آخ��ر  �سعيد  على 
ملبار�ة  �لفني  �لج��ت��م��اع  �مل��رئ��ي،  �لت�����س��ال  تقنية  وع��ر 
مر�قب  ب��ح�����س��ور  وذل����ك  �ل�����س��وري،  ون��ظ��ريه  منتخبنا 
كافة  مناق�سة  خ��الل��ه  مت  �ملنتخبني،  ومم��ث��ل��ي  �مل���ب���ار�ة 
�لزي  منتخبنا  ي��رت��دي  �أن  وت��ق��رر  �لتنظيمية،  �لأم����ور 
بالزي  �ل�سوري  �ملنتخب  �سيلعب  فيما  �لكامل،  �لأبي�س 

�لأحمر �لكامل.

�ليوم..»�لأبي�س« يو�جه �صوريا يف 
�جلولة �لثانية من ت�صفيات �ملونديال

وج�����ه �ل���ن���ج���م لع�����ب ب���اري�������س �سان 
�أ�سرف  �ملغربي  �لفرن�سي،  جريمان 
�جلماهري  �إىل  �ل�����س��ك��ر  ح��ك��ي��م��ي، 
وذلك  �ل��دع��م،  ر�سائل  على  �ملغربية 
�ملغربي  �ملنتخب  بعثة  و���س��ول  ل��دى 
�ل��رب��اط قادمة  �إىل  �أم�����س �لث��ن��ني، 

من �لعا�سمة �لغينية كوناكري.
وك���ان �لحت����اد �ل����دويل ل��ك��رة �لقدم 
�ملبار�ة  تاأجيل  �لأحد،  "فيفا" �أعلن 
�ل���ت���ي ك���ان���ت م���ق���ررة �لث����ن����ني، بني 
منتخبي �ملغرب وغينيا يف كوناكري 
�ملوؤهلة  �لأفريقية  �لت�سفيات  �سمن 
 ،2022 �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  �إىل 
ب�����س��ب��ب �����س���ط���ر�ب���ات ���س��ي��ا���س��ي��ة يف 

غينيا.
�أم�س  ت���وي���رت  وق�����ال ح��ك��ي��م��ي ع��ل��ى 
�ملنتخب  بعثة  ع���ودة  ل��دى  �لث��ن��ني، 
لكم  "�سكر�ً  �ل���رب���اط:  �إىل  �مل��غ��رب��ي 
كان  ودعمكم،  ر�سائلكم  جميع  على 
�حلمدهلل  لكن  للغاية  �سعباً  ي��وم��اً 
�ملغرب..  يف  و���س��امل��ون  ب���اأم���ان  ن��ح��ن 

�حلمدهلل".
�أم�س  "فيفا" قد ذكر يف بيانه  وكان 
�ل�سيا�سي  "�لو�سع  �لأح����د:  �لأول 
متقلب  غينيا  يف  �حل���ايل  و�لأم���ن���ي 
ل���ل���غ���اي���ة، وف���ي���ف���ا وك������اف )�لحت������اد 
ير�قبان  �ل���ق���دم(  ل��ك��رة  �لأف���ري���ق���ي 

�لأو�ساع عن كثب".
تاأجلت:  �مل��ب��ار�ة  "فيفا" �أن  و�أ���س��اف 
كل  و�أم�����ن  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  "حفاظاً 
�لالعبني وحلماية جميع �مل�سوؤولني 
"كاف"  �أع���ل���ن  وق����د  �ملبار�ة"،  ع���ن 
�أي�ساً عن تاأجيل �ملبار�ة، ومل تت�سح 
�جلديد  �مل��وع��د  ب�ساأن  بعد  �ل�����س��ورة 

لها.

ب��ي��ان عن  "كاف" يف  �إع�����الن  وف����ور 
�ملنتخب  ����س��ت��ق��ل  �مل����ب����ار�ة،  ت���اأج���ي���ل 

�ملغربي طائرة متوجهاً �إىل بالده.
و����س���ه���دت ك����ون����اك����ري ���س��ل�����س��ل��ة من 
�أم�س،  �لنارية  بالأ�سلحة  �ملو�جهات 

ق����و�ت  �أن  ح������ول  ت�������ردد  م����ا  و�����س����ط 
م���ن �جل��ي�����س �ل��غ��ي��ن��ي م��ن��ت�����س��رة يف 
�ل�سو�رع و�أن هناك �نقالب ع�سكري 
كوندي،  �أل��ف��ا  بالرئي�س  ل��الإط��اح��ة 

و�أنه قد �عتقل.

حكيمي: ق�صينا يومًا �صعبًا 
يف كوناكري

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

بر�فني لتكرير وت�سنيع �لزيوت
Botex :طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 355639        بتاريخ :2021/7/14

بيانات �لأولوية :
باإ�سم : بر�فني لتكرير وت�سنيع �لزيوت

�ملوطن : ر�أ�س �خليمة - منطقة �لغيل �ل�سناعية - هاتف:072667906 - �سندوق �لريد:85752
admin@paraffinlubricants.com:مييل�

�سورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 4
، وقود )مبا يف ذلك  �لغبار  ، مزلقات و مركبات �مت�سا�س وترطيب وتثبيت  زيوت و�سحوم �سناعية 

وقود �ملحركات( مو�د ��ساءة �سموع وفتائل لال�ساءة
�لذهبي  باللون  زي��ت  نقطة  ود�خله  �لذهبي  باللون  خطوطه  م�ستطيل  عن  عبارة   : �لعالمة  و�سف 

حماطة باللون �لبي�س وحتت �مل�ستطيل كلمة بوتك�س باللغة �لالتينية
�ل�سرت�طات :

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة�لإقت�ساد �أو 
�إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 7 �شبتمرب 2021 العدد 13334



    

طائرة حتلق د�خل �لنفق
متكن قائد طائرة �سغرية من �لتحليق ب�سرعة كبرية د�خل نفق 
يف جتربة حب�ست �أنفا�س �لكثريين. وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" 
 240 ب�سرعة  حلق  �لطائرة  قائد  �أن  �لث��ن��ني  �أم�����س  �لريطانية 
مدينة  يف  حدثت  �لتي  �لتجربة،  خطورة  من  ز�د  مما  كيلومرت�، 

�إ�سطنبول �لرتكية.
�لكيلومرت،  ون�����س��ف  كليومرت  ن��ح��و  ب��ل��غ  �ل��ن��ف��ق  ط���ول  �إن  وق��ال��ت 
 Zivko  ( �ملعدلة  �ل�سباق  بطائرة  متت  �لتجربة  �أن  �إىل  م�سرية 
Edge 540(. ومل ت�ستغرق �لتجربة �أكرث من 43 ثانية، قطعت 
"ريد بل"  خاللها مقطعني من �لنفق، وكانت �لطائرة �ل�سغرية 
�لإيطايل،  �لطيار  و�سعى  بقليل.  �أق��ل من مرت  �رتفاع  حتلق على 
ب�"�ملتهورة"،  و�سفت  �لتي  �لتجربة  ه��ذه  ور�ء  من  كو�ستا،  د�ري��و 
�أرق��ام قيا�سية مرة و�ح��دة، و�لدخول يف مو�سوعة   5 �إىل حتطيم 
�لقيا�سية، وبالفعل متكن من حتقيق مر�ده،  لالأرقام  "غيني�س" 
"ديلي ميل". وم��ن بني ه��ذه �لأرق���ام، �لتحليق د�خ��ل �أطول  وف��ق 
نفق حتى �لآن، و�أول طائرة تقلع من د�خل نفق، و�أول طائرة تقطع 
مقطعني من �لنفق بينهما ج�سر. وكانت هذه �لتجربة بحاجة �إىل 
مهارة �سديدة تبقي �لطائرة بعيدة عن �لأر�س عند �لتحليق، حتى 
�أن �لطيارين  �لإ�سمنتية، خا�سة  �أو باجلو�نب  بالأر�س  ل ترتطم 

�عتادو� على �لتحليق يف �ل�سماو�ت حيث ل حتدهم حدود.

تغلب على �ل�صلل �لدماغي و�لتحق بالعمالق �لعاملي
"م�سر �جلديدة" وهو م�ساب مبر�س  �سعبان يف  ع��ادل علي  ولد 
�ل�سلل �لدماغي، �إل �أن ذلك مل مينعه من �لتغلب على هذ� �لعائق 
و�ملعلومات،  �حلا�سبات  كلية  من  تخرج  حتى  جيد  ب�سكل  و�لتعلم 
�ل��ع��امل��ي��ة، فكيف كانت  �أم�����ازون  ���س��رك��ة  للعمل يف  �أخ����ري�  و�ل��ت��ح��ق 

رحلته؟
يقول عادل ل�"�سكاي نيوز عربية" �إنه كان يعاين من �سلل دماغي 
وهو عبارة عن خلل يف مركز �لتحكم يف �ملخ، حيث تخرج �لإ�سار�ت 
يف  وتت�سبب  و�ل��ك��الم  �حلركة  على  يوؤثر  ع�سو�ئي  ب�سكل  �مل��خ  من 
لال�ستعانة  ي�سطر  �لدر��سة  يف  جعله  ما  وه��و  �إر�دي���ة،  ل  حركات 
عملية  لت�سهيل  يكتب  وه��و  �إجاباته  عليه  ميلي  م�ساعد  ب�سخ�س 

�لتعلم عليه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لطبيعة توفر �حللول للت�صدي للكو�رث �لطبيعية 
يدعو �لحتاد �لدويل حلفظ �لطبيعة �إىل �عتماد "حلول قائمة على �لطبيعة" للت�سّدي للكو�رث �لطبيعية �لتي 
ت�سرب �لكوكب بوترية ل �سابق لها بدفع من �لأن�سطة �ل�سناعية، وهي منهجية غالبا ما تكون �أكرث فعالية من 
�لبتكار�ت �لهند�سية �أو �لتكنولوجية. وعلى مّر �لتاريخ، "��ستحدثنا مزيد� من �لأنظمة لتلبية حاجاتنا" يف جمال 
�لتغذية و�لإ�سكان و�لنقل "متمحورة على حلول تكنولوجية يف �ملقام �لأّول"، وفق ما قالت ر�ديكا مورتي مديرة 
برنامج "�إد�رة �لنظم �لبيئية �لعاملية" يف �لحتاد �لدويل حلفظ �لطبيعة. غري �أن "�لهند�سة لن تعود كافية يف وجه 
�ملناخي وتدمري �لنظم �لإحيائية، على حّد قول مورتي �لتي  �أن ت�ستّد" يف ظّل �لتغري  �ملتوقع  �لكو�رث �لتي من 
�سّددت على �سرورة "�لتوّجه نحو حلول قائمة بالأ�سل يف �لطبيعة للتعامل معها ولي�س �سّدها". ومفهوم �حللول 
�لقائمة على �لطبيعة �لذي �أب�سر �لنور يف مطلع �لألفية بات �ليوم منت�سر� يف �لكثري من �ملنظمات غري �حلكومية 
�هتمام  �أي�سا  يثري  وهو  للتنمية.  �لفرن�سية  �لوكالة  قبيل  من  �لعامة  و�لهيئات  للطبيعة،  �لعاملي  �ل�سندوق  مثل 

بلديات ودول وجهات من �لقطاع �خلا�س.
وملو�جهة �رتفاع من�سوب �ملياه يف بحرية ما، بدل من ت�سييد �ل�سدود، من �لأجدى �لتاأّكد من �أن جمرى �ملياه عميق 
مبا فيه �لكفاية وتخ�سي�س �أماكن تت�سّرب منها �ملياه من دون �إحلاق �أ�سر�ر و�حلر�س على عدم ت�سييد �لعمار�ت 
يف �ملحيط �لقريب منها، بح�سب �ملد�فعني عن هذ� �ملفهوم. وغالبا ما تكون هذه �حللول �أقّل كلفة من ت�سييد بنى 

حتتية �أو �ل�ستعانة بالتكنولوجيا، كما �أنها �أي�سا �أكرث مرونة.
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�لعثور على طفل فقد يف غابة 3 �أيام  
�أنقذت خدمة �لطو�رئ �لأ�سرت�لية طفال يبلغ من �لعمر 
ثالث �سنو�ت بعد ثالثة �أيام من تغيبه عن منزل �أ�سرته. 
ويف لقطات م�سورة ك�سفت عنها �سرطة نيو �ساوث ويلز، 
�إل��ف��الك وه��و يحاول  '�إي��ه.ج��ي��ه'  �أنطوين  �لطفل  يظهر 
يائ�سا �ل�سرب عر �غرت�ف قطر�ت ماء بيده من جدول 
يف غابة مبنطقة بوتي على م�سافة 150 كيلومرت� �سمال 
�إىل  �لطفل  وُن��ق��ل  مبا�سرة.  �إن��ق��اذه  قبل  �سيدين  غربي 
ب�سبب  �خل��دو���س  بع�س  م��ن  يعاين  �أن��ه  وقيل  م�ست�سفى 

�سقوطه وكذلك من طفح جلدي مكان �حلفا�سات.

مقتل طفلة لتقدميها قربانا للجن
���س��ه��دت ق��ري��ة �ل�����س��ي��خ �إ���س��م��اع��ي��ل �ل��ت��اب��ع��ة مل��رك��ز �أخميم 
مبحافظة �سوهاج يف �سعيد م�سر جرمية مروعة ر�حت 
ي��د عمها  ع��ل��ى  وح��رك��ي��ا،  ذه��ن��ي��ا  م��ع��اق��ة  �سحيتها طفلة 
قربانا  تقدميها  بهدف  لذبحها،  خططا  حيث  وزوجته، 

للعثور على �لكنز، تنفيذ� لأو�مر �أحد �لدجالني.
�لب�سع، حيث قال  �أمني تفا�سيل �حلادث  وك�سف م�سدر 
�إن �لأجهزة �لأمنية تلقت بالغا من و�لدة طفلة معاقة 
ذهنيا وحركيا وتعاين �سمور� يف �ملخ تدعي �سيماء )10 
ل�سر�ء  �ملنزل  من  خروجها  عقب  �أنها  مو�سحة  �أع���و�م(، 

متطلباتها وحال عودتها �كت�سفت عدم وجود طفلتها.
نيوز عربية"  ل�"�سكاي  ت�سريح خا�س  �مل�سدر يف  وك�سف 
�أنه مت ت�سكيل فريق �أمني للذهاب مع و�لدة �لطفلة ملكان 
�حلادث و�أثناء �ل�سري يف �لإجر�ء�ت ومعاينة منزل �ملبلغة 
على  �لعثور  مت  "حيث  �ل�سدمة،  كانت  �ملجاورة  و�ملنازل 
�لطفلة �ملذكورة يف و�سع �سيء د�خل غرفة ملحقة مبنزل 
عمها". وتابع �مل�سدر �أنه مت �إخر�ج جثة �لطفلة �ملدفونة 
�أ�سفل كمية من �لرمال ترتدي كامل مالب�سها وملفوف 

حول رقبتها و�ساح مت خنقها بو��سطته.
�سليم  ع��الء  �ل��ل��و�ء  ب��ق��ي��ادة  ف��ري��ق بحث  ت�سكيل  وج���رى 
�ل��ذي و�سع  �لعام  �لأم��ن  �لد�خلية لقطاع  م�ساعد وزي��ر 

خطة لك�سف غمو�س �لو�قعة.

جمالت طبية: مكافحة �أزمة 
�ملناخ  ل تنتظر �نتهاء �لوباء

رغم وباء كوفيد19-، ل ميكن للعامل تاأجيل 
�تخاذها  يجب  "�لعاجلة" �لتي  �لإج���ر�ء�ت 
ملكافحة �لحرت�ر �ملناخي وتدمري �لطبيعة، 
وفق  �لب�سر،  �سحة  ي��ه��دد�ن  ع��ام��الن  وهما 
�لرئي�سية  �لطبية  �مل��ج��الت  ن�سرته  تقرير 
�سابقة. وقالت  �لث��ن��ني يف  �أم�����س  �ل��ع��امل  يف 
جملة   220 م��ن  �أك���رث  يف  ن�سرت  �فتتاحية 
طبية ر�ئدة من بينها ذي لن�سيت وبريتي�س 
ميديكل  ون���ا����س���ون���ال  ج����ورن����ال  م��ي��دي��ك��ل 
بالفعل  "ت�سررت  �إن����دي����ا  �أوف  ج����ورن����ال 
�رتفاع درجات �حلر�رة  ب�سبب  �لب�سر  �سحة 
ع�سر  وم��ن��ذ  �لطبيعة".  وت��دم��ري  �ل��ع��امل��ي��ة 
درجة  �رت��ف��ع��ت  �ل�سناعية،  �ل��ث��ورة  قبل  م��ا 
�أدى  ما  مئوية   1،1 بنجو  �لعاملية  �حل���ر�رة 
�لإن�سان.  �سحة  على  خطرية  تد�عيات  �إىل 
�ملرتفعة  �حلر�رة  درجات  "ت�سببت  و�أ�سافت 
بزيادة حالت �لإ�سابة باجلفاف وم�سكالت 
و�لتهابات  خ��ب��ي��ث��ة  ج��ل��دي��ة  و�أور�م  �ل��ك��ل��ى 
�حلمل  يف  وم�����س��اع��ف��ات  عقلية  وم�����س��ك��الت 
و�أوعية  قلب  و�أم��ر����س  ووف��ي��ات  وح�سا�سية 
�إىل  بالإ�سافة  رئوية"،  و�أم��ر����س  �لدموية 
تباطوؤ  �إىل  �أدى  ما  �لزر�عي  �لإنتاج  تر�جع 
ج���ه���ود م���ك���اف���ح���ة ����س���وء �ل���ت���غ���ذي���ة. وه����ذه 
�لتد�عيات �لتي �أ�سابت �لفئات �لأكرث �سعفا 
ب�سكل �أكر )�لأقليات و�لأطفال و�ملجتمعات 
بح�سب  �لبد�ية،  �إل  لي�ست  فقر�...(  �لأكرث 
�لف��ت��ت��اح��ي��ة وت��اب��ع��ت �أن �رت���ف���اع �لح����رت�ر 
1،5 درج���ة م��ئ��وي��ة بحلول  �ل��ع��امل��ي مب��ع��دل 
2030 وفق تقرير خر�ء �لهيئة �حلكومية 
�لدولية �ملعنية بتغري �ملناخ �ملن�سور يف �أو�ئل 
�لتنوع  ف��ق��د�ن  و����س��ت��م��ر�ر  �آب-�أغ�����س��ط�����س، 
كارثية  �أ�سر�ر  �إىل  يوؤديان  "قد  �لبيولوجي 

ل رجعة فيها على �ل�سعيد �ل�سحي".
�سورة تظهر عنًبا يف مزرعة بالقرب من روزان يف منطقة اإنرتي-دوك�س-مري�س بالقرب من 

بوردو , جنوب غرب فرن�سا. ا ف ب

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره  
يتقدم  

�ل�صيد/عبيد حميد علي �ملزروعي
و�ل�صيد/عو�س حممد �أحمد �لعتيبة  

بخال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل

 �صجاع �صامل بن حفيظ �ملزروعي
�أحمد �صامل بن حفيظ �ملزروعي
عبيد �صامل بن حفيظ �ملزروعي
ز�يد �صامل بن حفيظ �ملزروعي 

وذلك يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل والدهم

�صامل حممد بن حفيظ �ملزروعي 
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان 
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