
جتمع املهنيني يدعو لاللتزام بالع�صيان املدين

الهدوء يعم اخلرط�م.. وال�ضرطة ت�ؤكد تعر�ضها لعنف غري مربر

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن �ضلطان 
عمان بالي�م ال�طني وملك املغرب بذكرى ا�ضتقالل بالده 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
طارق  ب��ن  هيثم  ال�شلطان  اجل��ال��ة  �شاحب  اأخ��ي��ه  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

�شلطان عمان ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 51 املجيد.
نائب  مكت�������وم  اآل  را�ش������د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�ش�����مو  �شاحب  بع�ث  كم������ا 
اهلل و�شاحب  رع�����اه  دب�����ي  ال��وزراء حاك�������م  رئي�س جمل�س  الدول����ة  رئي�س 
ال�ش��مو ال�ش����يخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عه�د اأبوظبي نائب القائ�د 
اجلالة  �شاحب  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 

ال�شلطان هيثم بن طارق.
من جهة اأخرى بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلالة امللك حممد ال�شاد�س 
ملك اململكة املغربية ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقال باده. كما 
بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل �شاحب اجلالة امللك حممد ال�شاد�س.

الإمارات ترحب بالدع�ة لعقد جل�ضة �ضن�ية 
بني جمل�س الأمن وجامعة الدول العربية 

نيويورك -وام:

رحبت دولة الإم��ارات العربية املتحدة، بالدعوة لعقد جل�شة اإحاطة 
�شنوية بني جمل�س الأمن وجامعة الدول العربية، ملا قد توفره من 

دعم للمجل�س يف مواجهة التحديات الأمنية يف ال�شرق الأو�شط.
)التفا�شيل �س4(

حممد بن را�شد خال تكرميه الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز احلكومي   )وام(

مف��ضية النتخابات الليبية حتيل 
ملفات مر�ضحي الرئا�ضة للتدقيق

•• طرابل�س-وكاالت:

اأعلنت املفو�شية العليا لانتخابات 
اأحالت  اأن��ه��ا  اخل��م��ي�����س،  ليبيا،  يف 
قائمة اأوىل من طلبات املتقدمني 
اإىل  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  اإىل 
والق�شائية  الأم���ن���ي���ة  اجل����ه����ات 
املخت�شة، للتاأكد من توفر �شروط 
القائمة  لإعان  الرت�شح، متهيدا 
الذين  ل��ل��م��رت���ش��ح��ني  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ال�شتحقاق  ه�����ذا  ���ش��ي��خ��و���ش��ون 

النتخابي الأول يف تاريخ الباد.
ا�شتلمت  اخل��م��ي�����س،  اأم�����س  وح��ت��ى 
للرت�شح  م��ط��ل��ب��ا   19 امل��ف��و���ش��ي��ة 
التي  الرئا�شية،  الن��ت��خ��اب��ات  اإىل 
 24 ي��وم  الأوىل  جولتها  �شتعقد 
اأن  �شابقا  اأعلنت  لكنها  دي�شمرب، 
ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات ال��رت���ش��ح ل يعني 

بال�شرورة قبول الرت�شيحات.
اأك��دت مفو�شية  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
قامت  اأن��ه��ا  الليبية،  الن��ت��خ��اب��ات 
مرت�شحني   10 ب��ي��ان��ات  ب��اإح��ال��ة 
من  ك��ل  اإىل  الرئا�شة،  لنتخابات 
املباحث  وج���ه���از  ال����ع����ام،  ال���ن���ائ���ب 
ال���ع���ام���ة  والإدارة  اجل����ن����ائ����ي����ة، 
ل����ل����ج����وازات واجل���ن�������ش���ي���ة، وذل����ك 
الرت�شح  �شروط  توفر  للتاأكد من 
يف الطلبات املقدمة بهدف اإ�شفاء 
املزيد من ال�شفافية على اإجراءات 

العملية النتخابية.
موعد  نحو  ب��ه��دوء  ليبيا  وتتقدم 
باملخاطر،  امل��ح��ف��وف  الن��ت��خ��اب��ات 
التي  ال�شيا�شية  ال�شراعات  ب�شبب 
حد  اإىل  و���ش��ل��ت  ���ش��خ��ون��ة  ازدادت 

التهديد مبنعها بقّوة ال�شاح.

زار جناحي املغرب واململكة املتحدة يف اإك�صبو 2020 دبي

حممد بن را�ضد يكرم الفائزين بج�ائز برنامج دبي للتميز احلك�مي

حممد بن زايد يطلع على اأحدث تكنولوجيا الطريان )وام(

حممد بن زايد يزور معر�س دبي للطريان 2021

•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
)رعاه اهلل( اأن برنامج دبي للتميز احلكومي وعلى مدار 
عاما، اأر�شى معايري التميز يف العمل احلكومي وفق   24
اأ�ش�س علمية مبتكرة، وا�شطلع بدور بارز يف تعزيز ثقافة 

اجلودة وبناء القدرات املمكنة لارتقاء بحكومة دبي نحو 
اآفاق ريادية ودفع م�شريتها يف ت�شدر موؤ�شرات التناف�شية 

العاملية كافة.
من جهة اأخرى زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي )رعاه اهلل( ام�س جناحي املغرب واململكة املتحدة يف 

معر�س اإك�شبو 2020 دبي .. )التفا�شيل �س3-2(

•• دبي-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
يف   2021 للطريان  دب��ي  معر�س  ام�س  امل�شلحة 

ختام دورته ال�شابعة ع�شرة.
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  يرافقه   - �شموه  وجت��ول 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د 
الوطنية  املن�شات  م��ن  ع��دد  يف   - الرئا�شة  ���ش��وؤون 
والأجنبية امل�شاركة وامل�شاحات اخلارجية املخ�ش�شة 

اأط����راف احل��دي��ث مع  ���ش��م��وه  وت��ب��ادل   .. للعر�س 
امل�شاركني حول اأبرز ابتكاراتهم واآخر التطورات يف 

عامل �شناعة الطريان.
اخلارجية  ال�����ش��اح��ات  يف  ���ش��م��وه  ج��ول��ة  و���ش��م��ل��ت 
الإماراتية  )اإي���دج(  جمموعة  من�شات  للمعر�س 
املتخ�ش�شة يف جمال التكنولوجيا املتقدمة للدفاع 
يف  امل��ط��ورة  امل�شاريع  من  جمموعة  تعر�س  والتي 
جمال الطائرات دون طيار وغريها من ال�شناعات 

احلديثة، كما زار �شموه املن�شة الرو�شية.
)التفا�شيل �س2(

•• اخلرطوم-وكاالت:

اخلرطوم،  ال�����ش��ودان��ي��ة  العا�شمة  ���ش��وارع  ح���ذر  ه���دوء  ي�����ش��ود 
اأح��زاب، بالإ�شافة لتجمع املهنيني، دعوات  اأطلقت عدة  بينما 

للع�شيان املدين.
تظاهرات  اأن  بيان،  يف  ال�شودانية  ال�شرطة  اأك��دت  جهتها،  من 
م�س الأول اأدت لإ�شابة 89 �شرطياً وحرق 3 اآليات تابعة لها.

ال�شاح  ت�شتخدم  مل  اأنها  على  ال�شودانية  ال�شرطة  و���ش��ددت 
ال���ن���اري رغ���م ال��ع��ن��ف ال����ذي ت��ع��ر���ش��ت ل��ه ق��وات��ه��ا، م�شيفًة: 

ا�شتخدمنا احلد الأدنى من القوة والغاز امل�شيل للدموع.
اأم�س الأول مبدينة بحري  اأن �شخ�شا واح��دا تويف  واأو�شحت 
امل�شيل  الغاز  اختناق ج��راء  30 حالة  بينما مت ر�شد  �شمايل، 

للدموع.
لعنف غري مربر خال  تعر�شها  ال�شودانية  ال�شرطة  واأك��دت 

تظاهرات الأربعاء.

اأخ��رى يف  اأم�س يف اخلرطوم وم��دن  الأ�شخا�س  اآلف  و�شارك 
احتجاجات مناه�شة للقرارات التي اتخذها اجلي�س ال�شوداين 

ال�شهر املا�شي.
ودعا جتمع املهنيني ال�شودانيني اإىل ال�شتجابة لدعوة جلان 
امل���دين، اخلمي�س،  بالع�شيان  والل��ت��زام  الأح��ي��اء  امل��ق��اوم��ة يف 
جميع  ومقاطعة  العمل  عن  الكامل  العام  بالإ�شراب  وطالب 

املوؤ�ش�شات احلكومية وعدم التعامل معها.
كما دعا بيان جتمع املهنيني اإىل �شل احلياة العامة يف مواجهة 
م��ا اأ���ش��م��اه امل��ج��ل�����س ال��ع�����ش��ك��ري الن��ق��اب��ي م��ن خ���ال و�شع 
الأجهزة  مع  ال�شتباك  ع��دم  �شرورة  مع  واملتاري�س  احلواجز 

الأمنية، وفق ما اأفاد مرا�شلنا.
الغاز  اأطلقت  ال�شودانية  ال�شرطة  اأطلقت  ���ش��اب��ق،   وق��ت  ويف 
امل�شيل للدموع لتفريق ع�شرات املحتجني يف منطقة )املوؤ�ش�شة( 

باخلرطوم بحري.
ال�شودانية  الأم���ن  ق��وات  اأن  عيان  �شاهد  ع��ن  روي���رتز  ونقلت 

اأطلقت، اأم�س اخلمي�س، قنابل غاز م�شيل للدموع على ع�شرات 
 11 قتل  حيث  للخرطوم  ال�شمالية  ال�شواحي  يف  املحتجني 

متظاهرا على الأقل الأربعاء.
وقالت الوكالة اإن املتظاهرين ظلوا طوال الليل اأمام احلواجز 
على  الحتجاج  موا�شلني  اخلرطوم،  �شمال  يف  اأقاموها  التي 
ومتحدين  اأك��ت��وب��ر   25 يف  وق���ع  ال���ذي  الع�شكري  الن��ق��اب 

انقطاعا تاما لاإنرتنت والهاتف اخلمي�س.
�شابق  وق��ت  اأعلنت يف  املركزية  ال�����ش��ودان  اأط��ب��اء  وك��ان��ت جلنة 
�شهدتها  التي  الحتجاجات  خ��ال  15متظاهرا  مقتل  ع��ن 
العا�شمة اخل��رط��وم ي���وم الأرب���ع���اء، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ق���رارات 
ق��ائ��د اجل��ي�����س ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ربه��ان ب��ح��ل جمل�شي ال����وزراء 
قوات  اإن  الطبية  اللجنة  وقالت  الطوارئ.  واإع��ان  وال�شيادة 
متفرقة  مناطق  يف  بكثافة  احل��ي  الر�شا�س  ت�شتخدم  الأم��ن 
الإ�شابات  ع�شرات  وق��وع  اإىل  اأدى  ما  اخلرطوم،  العا�شمة  يف 

بع�شها حرجة، و�شقوط 14 قتيا يف �شفوف املحتجني.

•• عوا�صم-وكاالت:

ن��ق��ل��ت وك���ال���ة ب��ي��ل��ت��ا ل���اأن���ب���اء عن 
رو�شيا  رئ��ي�����س  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة 
تقرتح  بادها  اإن  قولها  البي�شاء 
اإىل  م����ه����اج����ر   5000 اإع������������ادة 
ي�شتقبل الحتاد  اأن  بلدانهم، على 
من  م��ه��اج��ر   2000 الأوروب���������ي 
العالقني على احل��دود بني رو�شيا 
البي�شاء وبولندا. وقالت املتحدثة 
لوكا�شينكو  األك�شندر  الرئي�س  اإن 
امل�شت�شارة  م���ع  الق������رتاح  ن��اق�����س 
مكاملة  يف  مريكل  اأجنيا  الأملانية 
على  واف��ق��ت  مريكل  واأن  هاتفية، 

مناق�شته مع الحتاد الأوروبي.
ه�����ذا وي�������ش���ع���ى اأك�������ر م����ن 400 
اإىل بادهم  ل��ل��ع��ودة ج���وا  ع��راق��ي 
م������ن ب����ي����ارو�����ش����ي����ا، اخل���م���ي�������س، 
الو�شول  اآمالهم يف  عن  متخليني 
اأكر  ب��ع��د  اإىل الحت����اد الأوروب�����ي 

م���ن اأ����ش���ب���وع م���ن ال���ت���وت���رات على 
احلدود ال�شرقية لاحتاد، حيث ل 

يزال مئات املهاجرين عالقني.
اأم�س  م�����ش��اء  اأق���ل���ع���ت،  وب���ال���ف���ع���ل، 
مهاجرين  تقل  ط��ائ��رة  اخلمي�س، 
بيارو�شيا  يف  مين�شك  مطار  م��ن 

اأنه مل يعرف  العراق، غري  باجتاه 
عدد الركاب على متنها.

يف  ت����ت����وق����ف  اأن  امل����ت����وق����ع  وم�������ن 
حمطتني، الأوىل مبدينة اأربيل يف 
والأخرى  العراق  كرد�شتان  اإقليم 

يف العا�شمة بغداد.

مواقــيت ال�صالة
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مهاجرون يقيمون يف مركز على احلدود البيارو�شية البولندية  )رويرتز(

الد�شتوري احلر يت�شدر

رو�صيا البي�صاء تقرتح اإعادة 5000 مهاجر 

مئات العراقيني ي�ضع�ن ملغادرة بيالرو�ضيا بعد ف�ضل الهجرة

الهالل الأحمر ي�ا�ضل تقدمي امل�ضاعدات الإغاثية 
للمتاأثـرين من الأو�ضـــاع الإن�ضــانيـة يف اأثي�بيــا

•• اأدي�س اأبابا-وام:

وا�شلت دولة الإمارات عرب ذرعها الإن�شانية هيئة الهال الأحمر الإماراتي، تقدمي 
امل�شاعدات الإغاثية للمتاأثرين من الأو�شاع الإن�شانية يف اأثيوبيا، حيث و�شلت اإىل 
العا�شمة اأدي�س اأبابا �شحنة جديدة من امل�شاعدات الإماراتية ت�شمنت كميات كبرية 
من املواد الغذائية واملاب�س املتنوعة، ت�شتفيد منها اآلف الأ�شر النازحة واملت�شررة 

يف عدد من الأقاليم.
الأحمر  الهال  لهيئة  العام  الأم��ني  الفاحي  الدكتور حممد عتيق  �شعادة  واأك��د 
الإماراتي، اأن هذه ال�شحنة من امل�شاعدات تاأتي امتدادا للمبادرات الإن�شانية التي 
ت�شطلع بها الدولة يف اأثيوبيا، بناء على مقت�شيات الظروف التي تعي�شها الأ�شر 
الثيوبية املت�شررة من الأحداث التي ت�شهدها بادهم، خا�شة الن�شاء والأطفال 
وتلبية  ال��راه��ن��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ل��ت��وف��ري  منها  ك��ب��ري  ج��ان��ب  تخ�شي�س  مت  ل��ذل��ك 

م�شتلزماتهم ال�شرورية.
)التفا�شيل �س2(
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 انطالق مهرجان ال�شيخ زايد 
الرتاثي مبنطقة الوثبة

اأخبار الإمارات

بولندا –ليتوانيا: �شتار 
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فريدريك مريز يحاول للمرة الثالثة:
مناه�س ملريكل على راأ�س امل�ضيحي الدميقراطي؟

•• الفجر –خرية ال�صيباين

26 �شبتمرب، يبحث املحافظون عن زعيم.  التاريخية يف  بعد الهزمية 
ول �شك اأن �شاعة املناه�س ملريكل فريدريك مريز قد حانت. العميل 
النائم لليمني الليربايل املتطرف واملناه�س لاجئني، الذي، يفكر 
الثالثة  للمرة  ت��راود  امل�شت�شارة منذ ع�شرين عاما،  النتقام من  يف 
رئا�شة الحتاد امل�شيحي الدميقراطي يف 21 يناير، خال موؤمتر 
اختار  م��رة،  ولأول  لأن���ه،  النجاح،  فر�س  ك��ل  ح��وزت��ه  يف  هانوفر. 

حزبه الت�شويت املبا�شر لاأع�شاء.
قادة  ب��ني  منه  ال��ق��واع��د  عند  �شعبية  اأك���ر  ان��ه  ل�ميزر،  ا�شبقية 

الحتاد امل�شيحي الدميقراطي.            )التفا�شيل �س13(

•• القد�س-وكاالت:

اأفاد موقع اإ�شرائيلي اأم�س اخلمي�س باأن جهاز الأمن الداخلي اأعلن عن 
اعتقال رجل كان يعمل يف منزل وزير الدفاع بيني غانت�س بعد ال�شتباه 

يف اأنه ات�شل باملخابرات الإيرانية وعر�س العمل معها.
اإدارة �شوؤون منزل وزير الدفاع بيني  اإ�شرائيل ع�شوا يف طاقم  واتهمت 
التج�ش�س على غانت�س  اإنه عر�س  وقالت اخلمي�س  بالتج�ش�س،  جانت�س 
)ال�شاباك(  العام  الأم��ن  جهاز  وق��ال  باإيران.  مرتبط  “�شخ�س  ل�شالح 
ا�شمه عرب  يذكر  ال��ذي مل  ال�شخ�س  توا�شل مع  به  امل�شتبه  اإن  بيان  يف 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي. واأ����ش���اف اأن���ه ق���دم ���ش��ورا ال��ُت��ق��ط��ت يف 
خبيثة  برامج  تثبيت  واق��رتح  الو�شول  على  قدرته  على  كدليل  املنزل 
يتوىل  كان  ال��ذي  به،  امل�شتبه  اإن  ال�شاباك  وق��ال  غانت�س.  كمبيوتر  على 
القيام باأعمال التدبري املنزيل والتنظيف يف منزل غانت�س، وجهت اإليه 
تل  من  القريبة  اللد  مدينة  يف  حمكمة  قبل  من  بالتج�ش�س  اتهامات 
ال�شهر.  �شابق من هذا  وقت  بعد حتقيق يف  اعُتقل  اأن��ه  واأ�شافت  اأبيب. 
امل�شتبه  مب�شاعدة  حماميا  كلف  ال�������ذي  الع�������ام،  املحامي  مكتب  وق������ال 
الإ�شرار  ي��ن��وي  يكن  ومل  امل���ايل  ال���ش��ط��رار  بداف��������ع  ت�شرف  اإن���ه  ب��ه، 
الدفاع عنه،  يتوىل  الذي  املحامي  وول��ف،  واأ�شار جال  القومي.  بالأمن 

عميل اإيراين يف منزل وزير الدفاع الإ�ضرائيلي
يف ت�شريحات اإىل اأن الرجل كان ي�شعى للح�شول على الأموال دون اأن 

تكون لديه القدرة يف الواقع على القيام باأي اأعمال جت�ش�س.
ويف اإعانه، قال ال�شاباك اإنه يف حني اأن امل�شتبه به ي�شكل خطرا حمتما 
على الأمن القومي، فاإنه مل يكن على اطاع مبواد �شرية وبالتايل مل 

يتم نقل اأي �شيء منه اإىل العنا�شر التي توا�شل معها.
الثاثاء  نقل  اأدرع��ي  اأفيخاي  الإ�شرائيلي  اجلي�س  با�شم  املتحدث  وكان 
عن نائب رئي�س الأركان هرت�شي هاليفي قوله اإن اإيران تزعزع ال�شتقرار 

الأمني يف املنطقة من خال وكائها يف �شوريا ولبنان وقطاع غزة.
الثاث������اء  �ش����دد  قد  بينيت،  نفتايل  الإ�شرائيلي،  ال��وزراء  رئي�س  وك�������ان 
بالعمل على حماية م�شاحلها، بغ�س  الإ�شرائيلية  القوات  على مت�شك 

النظر عن م�شري املفاو�شات النووية بني طهران والغرب.
اإي��ران ووكاءها يف لبنان و�شوريا غري  ب��اده تواجه  اأن  كما �شدد على 

معنية مبا يحدث بني طهران والقوى الكربى من مفاو�شات.
اأن  للعمل �شد طهران، موؤكدا  العامل  بيني غانت�س  الوزير  ب��دوره، دعا 

باده �شتوا�شل العمل يف كل اجلبهات، من اأجل الت�شدي لإيران.
كم������ا اأ�ش����اف: نتابع ونراقب ما يحدث على جميع اجلبهات، ون�ش�������اهد 
الن�������ووي، وبتعاظم  باملل�ف  اإي��ران مب���ا يتعلق  الأي��ام �شيا�شة  خال هذه 

نفوذها اأي�شا خارج حدودها، وتاأثريها يف �شوريا ولبنان.

�صعّيد بال مناف�س يف الرئا�صية

�ضرب اآراء: الد�ضت�ر احلّر يكت�ضح الت�ضريعية
•• الفجر -تون�س

اظهرت نتائج �شرب اآراء موؤ�ش�شة �شيغما كون�شاي لنوايا الت�شويت ل�شهر 
�شعيد  قي�س  ح��زب  ي�شمى  ما  تراجع  اخلمي�س  اأم�س  ال�شادرة  نوفمرب 
مقارنة بنتائج ال�شهر املا�شي يف نوايا الت�شويت لانتخابات الت�شريعية 
مقابل حتقيق احلزب الد�شتوري احلر تقدما ملحوظا يف املرتبة الوىل 
بينما ظل الرئي�س قي�س �شعيد يف املرتبة الوىل وبا مناف�س يف نوايا 

الت�شويت لانتخابات الرئا�شية.
�شبع نقاط كاملة يف  رب��ح  الد�شتوري احل��ر  ان احل��زب  النتائج  واب��رزت 
نوايا الت�شويت لانتخابات الت�شريعية ليعزز موقعه يف املرتبة الوىل 
بن�شبة 38 فا�شل 8 باملائة وليعمق الفارق الذي يف�شله عن حزب قي�س 

�شعيد املفرت�س باأكر من 17 نقطة.
الفائت  ال�شهر  النتائج اىل ان حزب قي�س �شعيد الذي احتل يف  وت�شري 
تراجع  الت�شويت  ن��واي��ا  م��ن  ب��امل��ائ��ة   7 فا�شل   30 ب  الثانية  امل��رت��ب��ة 
نوايا  م��ن  باملائة   4 فا�شل   21 بن�شبة  كاملة  ن��ق��اط   9 ب���  ال�شهر  ه��ذا 

الت�شويت.

مع  اللبنانيني  معاناة  تفاقم 
خف�س احلك�مة لدعم الأدوية 

•• بريوت-وكاالت:

جزءا  اللبنانيني  م��ن  ك��ث��ري  ينفق 
ك���ب���ريا م���ن روات���ب���ه���م ع��ل��ى اأدوي�����ة 
لأنف�شهم  عنها  غ��ن��ى  ل  ت��ك��ون  ق��د 
واأح��ب��ائ��ه��م، لكن ذل��ك ك��ان يحدث 
اللبنانية،  احلكومة  قل�شت  اأن  اإىل 
�شديدة،  مالية  �شائقة  تعاين  التي 

هذا الأ�شبوع دعمها لاأدوية.
الأدوية  تلك  اأ�شعار  اأ�شبحت  فقد 
تلتهم معظم دخلهم يف وقت يعاين 
كثريون منهم من اأمرا�س مزمنة.

ورف���ع���ت ح��ك��وم��ة رئ��ي�����س ال������وزراء 
ال�شلع  ع��ن  ال��دع��م  ميقاتي،  جنيب 
الأ�شا�شية مبا يف ذلك الوقود والآن 
الدواء، لكنها ف�شلت يف توفري �شبكة 
اأمان اجتماعي ملن يعانون من فقر 

متزايد.
وُي��و���ش��ف الن��ه��ي��ار الق��ت�����ش��ادي يف 
لبنان، الناجم عن ف�شاد م�شت�شر يف 
باأنه  الإدارة،  و�شوء  والهدر  الدولة 
يعاين  العامل حيث  الأ���ش��واأ يف  بني 
ث��اث��ة اأرب������اع ال�����ش��ك��ان ح��ال��ي��ا من 
لكن  املتحدة.  الأمم  بح�شب  الفقر 
باملنظمة  الفقر  مكافحة  يف  خبريا 
ال��دول��ي��ة ق��ال الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي اإن 
يف  يعي�شون  اللبنانيني  امل�شوؤولني 
عامل خيايل ولي�س لديهم اأي �شعور 
ب�شرورة التحرك العاجل لتخفيف 

الأزمة.

ــي  ــريك ــا: �ــضــعــي اأم ــي ــ�ب ــي اإث
الهدنة جه�د  لإنعا�س  اإفريقي 

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

اإن  ق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الإث��ي��وب��ي��ة 
بارزين يحاولن  دبلوما�شينينْ دولينينْ 
والتو�شل  ال�����ش��ام  اإن��ع��ا���س حم��ادث��ات 
ال�شراع  يف  ال��ن��ار  لإط����اق  وق���ف  اإىل 
اإىل  ع��ادا  ع��ام  اإثيوبيا منذ  ال��دائ��ر يف 
الباد. وقال دينا مفتي املتحدث با�شم 
اأوبا�شاجنو  اأول��و���ش��ي��ج��ون  اإن  ال����وزارة 
م��ب��ع��وث الحت����اد الإف��ري��ق��ي اخلا�س 
وجيفري  الإف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  ملنطقة 
للمنطقة  الأمريكي  املبعوث  فيلتمان 

و�شا اإىل الباد اأم�س اخلمي�س.
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اأخبـار الإمـارات
الهالل الأحمر ي�ا�ضل تقدمي امل�ضاعدات الإغاثية للمتاأثرين من الأو�ضاع الإن�ضانية يف اأثي�بيا

•• اأدي�س اأبابا-وام:

الهال  الإن�شانية هيئة  ذرعها  الإم��ارات عرب  دول��ة  وا�شلت 
للمتاأثرين  الإغاثية  امل�شاعدات  تقدمي  الإم��ارات��ي،  الأحمر 
من الأو�شاع الإن�شانية يف اأثيوبيا، حيث و�شلت اإىل العا�شمة 
اأدي�س اأبابا �شحنة جديدة من امل�شاعدات الإماراتية ت�شمنت 
كميات كبرية من املواد الغذائية واملاب�س املتنوعة، ت�شتفيد 

منها اآلف الأ�شر النازحة واملت�شررة يف عدد من الأقاليم.
العام  الأم��ني  الفاحي  عتيق  حممد  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
من  ال�شحنة  ه���ذه  اأن  الإم����ارات����ي،  الأح��م��ر  ال��ه��ال  لهيئة 

التي ت�شطلع  الإن�شانية  للمبادرات  امتدادا  تاأتي  امل�شاعدات 
التي  الظروف  مقت�شيات  على  بناء  اأثيوبيا،  يف  الدولة  بها 
تعي�شها الأ�شر الثيوبية املت�شررة من الأحداث التي ت�شهدها 
بادهم، خا�شة الن�شاء والأطفال لذلك مت تخ�شي�س جانب 
كبري منها لتوفري احتياجاتهم الراهنة وتلبية م�شتلزماتهم 

ال�شرورية.
وقال اإن الإمارات ظلت على الدوام بجانب ال�شعب الأثيوبي، 
لأ�شحاب  وم�شاندة  الإن�شانية،  لق�شاياه  وم����وؤازرة  داع��م��ة 
الهال  اأن هيئة  اإىل  ال�شعيفة، م�شريا  وال�شرائح  احلاجات 
كبريا،  اهتماما  لأثيوبيا  املوجهة  براجمها  ت��ويل  الأح��م��ر 

مب�شوؤوليتها  التزاما  هناك  وج��وده��ا  لتعزيز  دائ��م��ا  وتعمل 
وال��ع��م��ل على حت�شني  الأث��ي��وب��ي،  ال�شعب  الإن�����ش��ان��ي��ة جت��اه 

ظروف املتاأثرين من الكوارث وتقدمي العون لهم.
توا�شل  الإم���ارات���ي على  الأح��م��ر  ال��ه��ال  "هيئة  واأ����ش���اف: 
اأثيوبيا، وت�شاهم يف اجلهود  الإن�شانية يف  دائم مع الأو�شاع 
الإن�شانية املبذولة للتخفيف من وطاأة املعاناة الناجمة عن 
لن  الهيئة  اأن  الفاحي  واأك���د  هناك".  الأو���ش��اع  ت��داع��ي��ات 
اأن يحد من  �شاأنه  ما من  كل  تقدمي  �شبيل  و�شعا يف  تدخر 
ب�شورة  وال��ن��ازح��ني  للمتاأثرين  الإن�شانية  الأو���ش��اع  تفاقم 

خا�شة. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئ�ن رئي�س لتفيا بالي�م ال�طني لبالده

•• اأبوظبي -وام: 

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
فخامة اغلي�س ليفت�س رئي�س جمهورية لتفيا وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لباده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اغلي�س ليفت�س.
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل ارتورز كري�شيان�س كاوين�س رئي�س وزراء جمهورية لتفيا.

حممد بن را�ضد يزور جناحي املغرب واململكة املتحدة يف اإك�ضب� 2020 دبي

حممد بن زايد يزور معر�س دبي للطريان 2021

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأث��ن��ى 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( على ما �شاهده من ابتكارات وروؤى 
م�شتقبلية تقدمها اململكة املتحدة للعامل من خال اإك�شبو 2020 دبي، يف هذا 
التجمع الكبري الذي يجمع ابتكارات دول العامل وتطلعاتهم للم�شتقبل، وكيفية 
العاملية مبا  للم�شاكل  الأخ��رى لتطوير حلول  ال��دول  املتحدة مع  اململكة  تعاون 
ال��ع��امل، من خ��ال رعايتها  لديها من تاريخ يف جم��ال الب��ت��ك��ارات التي غ��ريت 
اإيجابي ي�شهل حياة  الفر�س لهم لإح��داث تغري  واإتاحة  للموهوبني واملبتكرين 
حلول  تقدمي  يف  بريطانيا  جتربة  املتحدة  اململكة  جناح  يعر�س  و  املجتمعات. 
للتحديات التي تواجه كوكب الأر�س، من خال توظيف التكنولوجيا احلديثة 
بينها  م��ن  وال��ت��ي  العاملية،  للتحديات  ح��ل��ول  اإىل  للو�شول  والب��ت��ك��ار  والإب����داع 
التحديات البيئية التي تهدد العامل، واإ�شهامات اململكة املتحدة يف هذه املجالت 

لتوفري حلول م�شتقبلية م�شتدامة.

تقاليد اململكة العريقة يف البناء الرتابي، مع ما يقدمه من معار�س وفعاليات 
فنية، تعزز التنوع الثقايف ملختلف مناطق وجهات اململكة املغربية .. و مينح الزوار 
البناء  على  وقدراتهم  اململكة  �شباب  ديناميكية  اإىل  ق��رب  عن  للتعرف  فر�شة 
امل�شتدامة والعمل  التنمية  والبتكار ومواجهة التحديات والنخراط يف طريق 
مبنطق التنمية وال�شام، من خال التعرف اإىل اأر�س غنية باملواهب والفر�س.

اإىل ذلك قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، يرافقه �شمو ال�شيخ 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير املالية و �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد اآل مكتوم بزيارة جناح بريطانيا يف 
اإك�شبو 2020 دبي، واملقام يف منطقة الفر�س، حتت عنوان )البتكار من اأجل 

م�شتقبل م�شرتك(.
و اطلع �شموه خال الزيارة على املحتوى الذي يقدمه اجلناح ويعك�س يف ماحمه 

اإجنازات بريطانيا من ابتكارات يف قطاعي الذكاء ال�شطناعي والف�شاء.

من اإمكانيات وخربات يف خمتلف املجالت، �شتكون داعمة لكل الأفكار التي من 
انطاقا  لاأف�شل  النا�س  وتغيري حياة  للب�شرية جمعاء  ال�شعادة  �شاأنها حتقيق 

من الإمارات اإىل العامل.
و ا�شتهل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم زيارته للمعر�س بتفقد 
والذي  الإل��ه��ام(،  )مملكة  �شعار  حتت  الفر�س  منطقة  يف  املقام  املغربي  اجلناح 
وي�شلط  املتقدمة  والتقنيات  البتكار  جم��ال  يف  املغربية  اململكة  جتربة  يعر�س 
ال�شوء على اأحدث ما تو�شلت اإليه اململكة يف جمالت التنمية امل�شتدامة والبيئة، 
اإ�شافة اإىل العلوم والفنون حيث تدور فكرة اجلناح حول تراث املغرب والنطاق 
املغربية يف  اململكة  ي�شهم جناح  كما  امل�شتدامة  التنمية  اإىل  امللهمة  الأ�شول  من 
واإجنازاتها  وهوية  تاريخ  اكت�شاف  من  ال��زوار  متكني  يف  دبي   2020 اإك�شبو 

امللمو�شة وروؤيتها للم�شتقبل.
امل�شتوحاة من  امل�شتخدمة،  والتقنيات  املعمارية  بهند�شته  املغرب  يتواءم جناح  و 

•• دبي-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي )رع��اه اهلل( ام�س جناحي املغرب واململكة املتحدة يف 
جانب  تفقد  على  �شموه  حر�س  اإط��ار  يف  وذل��ك  دب��ي   2020 اإك�شبو  معر�س 
من اأجنحة الدول امل�شاركة يف احلدث العاملي الكبري املقام حتت �شعار" توا�شل 
العقول و�شنع امل�شتقبل" والذي ي�شم بني جنباته اأجنحة 192 دولة اإ�شافة اإىل 
م�شاركة اأهم املوؤ�ش�شات واملنظمات والهيئات الدولية ونخب املبتكرين واملبدعني 

من خمتلف اأنحاء العامل.
واأكد �شموه خال الزيارة اأهمية ما ي�شمه احلدث العاملي من اأفكار وروؤى ت�شكل 
ينعم  مزدهر،  مل�شتقبل  منها  والن��ط��اق  عليها  للبناء  قوية  قاعدة  جمملها  يف 
فيه اجلميع باخلري والتطور والنماء، م�شريا اإىل اأن دولة الإمارات مبا متتلكه 

لل�شندوق.. كما اطلع �شموه على اآخر امل�شتجدات املتعلقة بتجهيز م�شنع تابع 
لل�شركة يف جمهورية اإيطاليا.

للم�شاركني  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن  امل��ع��ر���س  يف  جولته  خ��ت��ام  يف  �شموه  واأع����رب 
والعار�شني وجميع اجلهود املخل�شة التي اأ�شهمت يف اإجناح تنظيم دورة معر�س 
اأهم معار�س  اأحد  2021 والذي يوا�شل تر�شيخ مكانته كونه  دبي للطريان 
الطريان يف العامل مما يعزز مكانة دولة الإمارات وثقة العامل يف قدرتها على 
اإدارة اأبرز الأحداث والفعاليات العاملية بكفاءة واقتدار.. متمنيا �شموه مزيدا 

من النجاح والتميز للمعر�س يف دوراته املقبلة.

الدفاعية و�شركة )امرباير( الربازيلية متعددة املجالت يف �شناعة الطريان، 
اإىل  اإ�شافة  الأع��م��ال  رج��ال  وط��ائ��رات  وع�شكرية  جتارية  طائرات  تنتج  والتي 

تقدميها خدمات جوية.
دون طيار  ال��ط��ائ��رات  اأح���دث  على  واط��ل��ع  الداخلي  )اإي���دج(  �شموه جناح  وزار 
اإ�شافة اإىل جناح �شندوق تنمية القطاعات الإ�شرتاتيجية �� الذراع ال�شتثماري 
اجلعربي  نا�شر  ع��ب��داهلل  قدمه  �شرح  اإىل  وا�شتمع   ���� القاب�شة  ت���وازن  ل�شركة 
الرئي�س التنفيذي لل�شندوق حول الطائرة العمودية )VRT500( وطائرة 
)VRT300( امل�شرية غري املاأهولة اللتني تطورهما �شركة اإيروتري التابعة 

اأبرز ابتكاراتهم واآخر التطورات يف عامل �شناعة  احلديث مع امل�شاركني حول 
من�شات  للمعر�س  اخل��ارج��ي��ة  ال�شاحات  يف  �شموه  ج��ول��ة  و�شملت  ال��ط��ريان. 
جمموعة )اإيدج( الإماراتية املتخ�ش�شة يف جمال التكنولوجيا املتقدمة للدفاع 
طيار  دون  الطائرات  جم��ال  يف  املطورة  امل�شاريع  من  جمموعة  تعر�س  والتي 
وغريها من ال�شناعات احلديثة، كما زار �شموه املن�شة الرو�شية التي تعر�س 
خالها اأحدث مقاتاتها "Checkmate" ذات املحرك الواحد من اجليل 

اخلام�س وذلك للمرة الأوىل التي تعر�شها يف اخلارج.
التقنيات  وت�شنيع  لتطوير  الإم��ارات��ي��ة  )كالد�س(  �شركة  اجلولة  �شملت  كما 

•• دبي-وام:

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
ختام  يف   2021 للطريان  دبي  معر�س  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

دورته ال�شابعة ع�شرة.
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  يرافقه   - �شموه  وجت��ول 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة - يف عدد من املن�شات الوطنية والأجنبية 
اأطراف  �شموه  وت��ب��ادل   .. للعر�س  املخ�ش�شة  اخلارجية  وامل�شاحات  امل�شاركة 



اجلمعة   19  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13396  
Friday     19   November   2021   -  Issue No   13396

03

اأخبـار الإمـارات

برعاية خليفة وبت�جيهات حممد بن زايد.. انطالق مهرجان ال�ضيخ زايد الرتاثي مبنطقة ال�ثبة
•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  رعاية �شاحب  حتت 
اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  وبتوجيهات  اهلل"،  "حفظه 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة �شمو 
ال��وزراء وزير �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ من�شور بن زايد 
الرئا�شة واإ�شراف معايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل نهيان م�شت�شار �شاحب 
العليا  اللجنة  رئي�س  الهجن،  �شباقات  احت��اد  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
مبنطقة  الرتاثي  زاي��د  ال�شيخ  مهرجان  فعاليات  اأم�س  انطلقت   .. املنظمة 

الوثبة يف اأبوظبي والذي ي�شتمر حتى 1 اأبريل 2022.
ومُيّكن املهرجان زواره من ال�شتمتاع باآلف الفعاليات والعرو�س الفلكلورية 
العائلة؛  اأف��راد  كافة  تنا�شب  التي  الكربى  والرتاثية  والتعليمية  والثقافية 
فولكلورية  وعرو�شاً  وم�شارح  عاملياً،  �شعبياً  حياً   21 املهرجان  ي�شم  حيث 
اإماراتية وخليجية وعربية وعاملية، وي�شتقطب اأكر من 22500 ُم�شارك، 
عاملية،  ثقافية  فعالية   4500 من  اأك��ر  ويقيُم  العامل  ح��ول  من  وعار�س 
تنظيم  اإىل  بالإ�شافة  ك��ربى،  وفعالية جماهريية  650 عر�شاً  واأك��ر من 
مهاراتهم،  تنمية  على  ُت�شجعهم  ل��اأط��ف��ال  عمل  ور���ش��ة   130 م��ن  اأك���ر 

وا�شتك�شاف َمواهبُهم.
وي�شت�شيُف املهرجان جمموعًة من الفعاليات احتفاًل بالذكرى ال� 50 لقيام 
الحتاد، ومنها "جناح عام اخلم�شني" الذي ي�شتعر�س رحلة الإمارات خال 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  دور  على  ال�شوء  وُي�شلط  املا�شية،  عاماً   50 ال��� 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه". كما خ�ش�س املهرجان اأجنحة، ومعار�س 

كربى، واأحياء �شعبية لإبراز ح�شارة الإمارات، وجوانب ُمتعددة من ثقافتها، 
�شعبية وعرو�شا  واأ�شواق  واأهازيجا،  فعاليات،  وتت�شمن  ال�شعبي،  وموروثها 
تعك�س  التي  الإماراتية  التقليدية  وال�شناعات  القدمية،  احل��رف  عن  حية 

اأدوات العي�س واحلياة قدمياً.
للتفاعل  فر�شة  �شنوياً  ي�شتقطبهم  الذين  ال��زوار  مايني  املهرجان  ومينُح 
مع طيف مع الفعاليات التي تعرب عن العادات والتقاليد الإماراتية الأ�شلية 
للدول  وال��رتاث��ي��ة  والفكرية  والثقافية  والإن�شانية  احل�شارية  وامل��ك��ون��ات 
والرتفيهية  التثقيفية  الفعاليات  وا�شعة من  امل�شاركة من خال جمموعة 
العاملية، التي تنا�شب كافة اأفراد العائلة وتعك�س جوانب متعددة من ح�شارة 

دولة الإمارات والثقافة الإماراتية.
كما ي�شم املهرجان جمموعة من املطاعم املحلية والعاملية وعربات الطعام 
لا�شتمتاع مبا تقدم من اأطباق عاملية، كما يوفر املهرجان خدمات متعددة 
والتي  الكثري،  وغ��ريه��ا  وال��ع��ي��ادة،  الأط��ف��ال،  وع��رب��ات  كاحل�شانة،  لاأ�شر 
الهمم،  لأ�شحاب  املُخ�ش�شة  وامل��م��رات  واملناطق  ال���زوار،  احتياجات  تراعي 

وكبار ال�شن.
والأ�شبوعية،  اليومية  الرئي�شية  العرو�س  مبئات  املهرجان  زوار  وي�شتمتع 
اإ�شافة العديد  "نافورة الإم��ارات والليزر"، حيث جرى  اأبرزها ُعرو�س  من 
من العرو�س الفنية �شمن عرو�س النافورة نظراً ملا حتظى به من متابعة 

واهتمام من قبل الزوار.
و�شتقام اأي�شاً العديد من عرو�س الألعاب النارية الأ�شبوعية. وكذلك عرو�س 
ال�شنة  الوطني وراأ�س  اليوم  ال�شخمة تزامناً مع احتفالت  النارية  الألعاب 
امليادية اجلديدة، اإ�شافة اإىل العديد من الفعاليات امل�شاحبة للمهرجان، 

ف�شًا  الزهور،  بحديقة  وال�شتمتاع  العربي،  اخليل  جمال  عرو�س  ومنها 
املهرجان  اأجنحة  يومياً  جتوب  التي  الع�شكرية  الرتاثية  املو�شيقى  عرو�س 

يف اأوقات متفاوتة.
ومت اأي�شاً تخ�شي�س العديد من الفعاليات لاأطفال، مثل الور�س التعليمية 
التي تنمي من مهاراتهم وت�شتك�شف مواهبهم وتنمي ح�شهم الإبداعي وروح 
العمل اجلماعي، كما �شيتم ا�شتقبال الأطفال لا�شتمتاع بعرو�س ترفيهية 
منوعة. وينتظر اجلمهور الزائر للمهرجان عاملا من املتعة والرتفيه اليومي 
يف "مدينة الألعاب الرتفيهية" التي ت�شم عرو�شاً ترفيهية �شخمة، �شممت 
واختريت بعناية لتنا�شب ملختلف زوار املهرجان، حيث ت�شم جمموعة كبرية 
والأفعوانية،  ال����دوارة،  ال�شفينة  مثل  الرتفيهية،  وامل��رك��ب��ات  الأل��ع��اب  م��ن 
اأعلى  وجتهيزها  ت�شميمها  يف  روع��ي  والتي  واإث���ارة،  ت�شويقاً  اأك��ر  واأخ���رى 

معايري الأمان وال�شامة.
خا�س  ن��وع  م��ن  متعة  م��ع  موعد  وامل��ع��دل��ة  الكا�شيكية  ال�شيارات  ولع�شاق 
لع�شاق  خم�ش�شة  فعاليات  من  ت�شم  �شو" وم��ا  كا�شتم  "الوثبة  منطقة  يف 
وجنوم  املحلية  ال��ف��رق  خالها  تتناف�س  وامل��ع��دل��ة،  الكا�شيكية  ال�����ش��ي��ارات 
وتزويد  تعديل  كراجات  الفعاليات  ت�شمل  حيث  العامل،  من  الريا�شة  هذه 
�شتمنحهم  التي  الأ�شواء"؛  "حديقة  ب�  اجلمهور  ي�شتمتع  كما  ال�شيارات، 

جتربة فريدة لا�شتمتاع باألوانها.
الكثري من  قّيمة، عرب  للفوز بجوائز  الفر�س  اآلف  زواره  املهرجان  ومينح 
�شمو  �شباقات  "مهرجان  �شحوبات  مثل  الرتاثية  وال�شحوبات  املُ�شابقات 
زايد للمحامل  ال�شيخ  اآل نهيان"، و�شباق مهرجان  زايد  ال�شيخ من�شور بن 
زايد  ال�شيخ  مهرجان  وُم�شابقات  للهجن،  الكربى  زايد  وجائزة  ال�شراعية، 

الزوار  يعّرف  ال�شلوقي" الذي  "معر�س  اأي�شاً  يقام  كما  بال�شقور.  لل�شيد 
على التقاليد املتعلقة بال�شلوقي العربي مثل ال�شيد والهتمام بها وكيفية 

تدريبها.
الإماراتية  الفلكلورية  ال�شتعرا�شات  ع�شرات  اأي�����ش��اً  امل��ه��رج��ان  وخ�ش�س 
باليوم  لاحتفاء   ،2021 دي�شمرب   2 ي��وم  والعاملية  والعربية  واخلليجية 
الوطني ال� 50 لقيام دولة الإم��ارات العربية املتحدة؛ حيث اأعد لاحتفاء 
تنا�شب  التي  والفعاليات  باملفاجاآت  حافًا  مو�شماً  الغالية  املنا�شبة  بهذه 

جميع اأفراد العائلة.
والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  الغنية  الإم�����ارات  وث��ق��اف��ة  ح�����ش��ارة  امل��ه��رج��ان  وُي����ربز 
اإن�شان الإم��ارات عا�س مراحل زمنية خمتلفة على هذه  الأ�شيلة، ليوؤكد اأن 
الأر�س الطيبة، واأ�ش�س جمتمعات مزدهرة ومتطورة، هي نتاج ثراء ح�شارة 

الإمارات وتراثها على طول المتداد اجلغرايف للدولة.
اأجواًء  لهم  خ�ش�س  حيث  كبرياً  اهتماماً  والأطفال  الأ�شر  املهرجان  ويويل 
على  حتث  وفعاليات  واأن�شطة  ت�شويقي  قالب  يف  ترفيهية  تعليمية  ثقافية 
من  الكثري  عرب  الأ�شيلة  والتقاليد  بالعادات  وتعرفهم  بالرتاث  التم�شك 
الفعاليات امل�شاحبة التي ت�شتهدف الأطفال والعائات. كما يعر�س العديد 
من اجلوانب من املوروث والثقافة ال�شعبية الإماراتية واخلليجية والعربية 
والعاملية، حيث تعك�س الأحياء ال�شعبية العاملية يف املهرجان جوانب خمتلفة 
واملنتوجات  ال�شعبية،  والأ����ش���واق  امل��ع��م��اري،  ك��ال��رتاث  ال��ث��ق��اف��ات،  ه��ذه  م��ن 
عن  ف�شًا  التقليدية،  واملنتوجات  لل�شعوب،  اليدوية  واحل��رف  التقليدية، 
ملختلف  ال�شعبية  والأه��ازي��ج  العاملي  للفلكلور  املتنوعة  اليومية  العرو�س 

الدول واحل�شارات، التي تقدمها م�شارح املهرجان.

اجلهات حممد بن را�ضد يكرم الفائزين بج�ائز برنامج دبي للتميز احلك�مي جمموعة  النخبة..  ج��ائ��زة 
احلكومية التي ح�شدت 600 نقطة 
الريادة  م�����ش��ت��وي��ات  حم��ق��ق��ة  ف��اأك��ر 
مواقعها  ع��ل��ى  حم��اف��ظ��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
ك��ن��خ��ب��ة ح���ك���وم���ة دب�����ي وه�����م )دون 

ترتيب(:.
- هيئة الطرق واملوا�شات.

- جمارك دبي.
- القيادة العامة ل�شرطة دبي.

- هيئة كهرباء ومياه دبي .

اجلنود املجهولون هم..
مال اهلل عبد اهلل احلمادي - القيادة 

العامة ل�شرطة دبي.
حبيب يا�شني بلو�شي - موؤ�ش�شة دبي 

خلدمات الإ�شعاف.
حياة ح�شن اجلابر - النيابة العامة.

اأحمد حممد حممد - الإدارة العامة 
للدفاع املدين - دبي.

دبي  مركز   - �شلطان  حممد  يو�شف 
لاإح�شاء.

اأح���م���د حم��م��د ال��ه��ا���ش��م��ي - دائ����رة 
العمل  و  الإ�����ش����ام����ي����ة  ال�����������ش�����وؤون 

اخلريي.
عبداهلل ح�شن الب�شر - هيئة ال�شحة 

بدبي.
الطرق  هيئة   - البلو�شي  ح�شن  علي 

واملوا�شات.
- جمارك  اهلل  علي عبدالكرمي عبد 

دبي.
رم�������ش���ان ح�����ش��ن روب��������اري - دائ�����رة 

القت�شاد وال�شياحة يف دبي.
ال��ب��ل��و���ش��ي -  حم��م��د ح�شن ع��ب��د اهلل 

هيئة الثقافة والفنون يف دبي.
ح�������ش���ني ����ش���اه���ي ط����اه����ري - دائ�����رة 

املالية.
عبداحلق نور اأحمد - بلدية دبي.

اأحمد بطي بن عا�شور - مطارات دبي.
من  حكومية  جهات   6 ارت��ق��اء  ت�شمنت  التقييم  نتائج  اأن  بالذكر  جدير 
450 نقطة فاأعلى  امل�شتوى الأ�شا�شي مل�شتوى التميز بتحقيقهم عامات 

وهم: - دائرة ال�شوؤون الإ�شامية والعمل اخلريي .
- مركز دبي لاإح�شاء .

- موؤ�ش�شة دبي خلمات الإ�شعاف .
- هيئة دبي للطريان املدين.

- موؤ�ش�شة دبي خلدمات املاحة اجلوية.
- دائرة املالية .

التكرمي اخلا�س:.
ال�شتثنائية  – ل���اإدارة  بدبي  وال��ك��وارث  الأزم���ات  لإدارة  العليا  اللجنة   -
الطبيعية  للحياة  والعودة  تبعاتها  كوفيد19- وجت��اوز  اأزم��ة  مع  للتعامل 

يف فرتة قيا�شية.
لإخا�س   – بدبي  ك��ورون��ا  فريو�س  ملكافحة  وال�شيطرة  التحكم  مركز   -
التوازن بني �شحة الأفراد  امل�شاهمة لتحقيق  اأع�شاء الفريق وتفانيهم يف 

ومناحي احلياة الجتماعية والقت�شادية، خال جائحة كوفيد كورونا.
- معايل رمي الها�شمي – جلهودها احلثيثة على مدار 8 �شنوات ل�شت�شافة 

احلدث الأروع يف العامل اإك�شبو 2020 دبي.
- �شعادة �شامي القمزي – جلهوده وم�شاهماته يف دعم التنمية القت�شادية 

يف دبي خال عمله يف حكومة دبي.
- �شعادة عبداهلل ال�شيباين - لإخا�شه وتفانيه يف العمل احلكومي بدبي 

ل�شنوات طويلة.
- الدكتور اأحمد الن�شريات - جلهوده احلثيثة يف تعزيز مفهوم التميز يف 

حكومة دبي.
التحكيم يف جائزة  زائ��ريي رحمه اهلل رئي�س جلنة  الربوف�شيور حممد   -
الربنامج –لب�شمته اخلالدة يف جمال التميز واجلودة على م�شتوى العامل 

، وا�شتلم اجلائزة ابنه الدكتور عادل زائريي.
ويحظى حفل توزيع جوائز برنامج دبي للتميز احلكومي بح�شور �شاحب 
منذ  ذل��ك  على  وال��ذي يحر�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
حكومة  يف  واملبتكرين  املتميزين  لتكرمي   1997 عام  الربنامج  تاأ�شي�س 
على  املتنوعة  والفئات  للربنامج  التقييمية  ال��دورة  نتائج  على  بناء  دب��ي، 

امل�شتوى املوؤ�ش�شي والوظيفي.

امليداين هيفاء عبداهلل اآل علي من هيئة الطرق واملوا�شات و و�شام دبى 
للموظف الإداري زينب علي البلو�شي من حماكم دبي و و�شام دبى للموظف 
و�شام  و  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  النعيمي  عبداهلل  عائ�شة  املتخ�ش�س 
دبى مل�شاعد املدير العام/املدير التنفيذي �شاعد حممد العو�شي من دائرة 

القت�شاد وال�شياحة يف دبي.
وفيما يخ�س اجلوائز.. جوائز الفئات املتغرية - جائزة اأف�شل جهة �شديقة 
لأ�شحاب الهمم كانت من ن�شيب القيادة العامة ل�شرطة دبي و جائزة فئة 

اأف�شل جهة يف جمال التوطني ح�شلت عليها هيئة كهرباء ومياه دبي.
وفيما يتعلق بجوائز فئات اجلهة احلكومية الرائدة وجوائز الفئات التابعة 

لها على م�شتوى املعايري الرئي�شية جاءت كالتايل..
- فئة اأف�شل جهة يف جمال تقدمي اخلدمات: مطارات دبي.

- فئة اأف�شل جهة يف جمال احلكومة الرقمية: النيابة العامة.
- فئة اأ�شعد بيئة عمل: حماكم دبي.

اأما فئة اأف�شل جهة يف حتقيق خطة 2021، وفئة اأف�شل جهة يف جمال 
اأف�شل جهة يف جمال البتكار، واجلائزة الكربى  الكفاءة واحلوكمة وفئة 
الرائدة  التميز احلكومي جائزة اجلهة احلكومية  �شمن جوائز منظومة 
العامة  الإدارة  النخبة  م�شتوى  اإىل  وارت��ق��ت  الفئات  ه��ذه  بكل  ف��ازت  فقد 

لاإقامة و�شوؤون الأجانب – دبي .

ال��رائ��دة وهي  بفئة اجلهة احلكومية  الفائزة  الإع��ان عن اجلهة  كما مت 
التميز احلكومي بدبي، وكذلك اجلهات  الأك��رب من فئات منظومة  الفئة 
واأف�شل جهة يف جمال   ،2021 اأف�شل حتقيق خلطة دبي  الفائزة بفئات 
جمال  يف  جهة  واأف�شل  اخلدمات  تقدمي  جم��ال  يف  جهة  واأف�شل  البتكار 
بيئة  واأ�شعد  الكفاءة واحلوكمة  واأف�شل جهة يف جمال  الرقمية  احلكومة 

عمل.
وهي   ،2020 عام  يف  تقييمها  مت  التي  الفئات  عن  الك�شف  احلفل  و�شهد 
دبي  وو���ش��ام  ال�شاب،  للموظف  دب��ي  و���ش��ام  احلكومي:  للتميز  دب��ي  اأو�شمة 
دبي  وو���ش��ام  الإداري،  للموظف  دب���ي  وو���ش��ام  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  ���ش��ع��ادة  مل��وظ��ف 
للموظف امليداين، وو�شام دبي للموظف املتخ�ش�س، وو�شام دبي للموظف 
املبتكر، وو�شام دبي للموظف الإ�شرايف، وو�شام دبي مل�شاعد املري العام- املدير 
التنفيذي، والفئات املتغرية: اأف�شل جهة �شديقة لأ�شحاب الهمم واأف�شل 

جهة يف جمال التوطني.
فقد نال و�شام دبى للموظف املبتكر ب�شام ح�شن حمبوب من هيئة ال�شحة 
القيادة  املهريي من  عبيد  اأحمد  الإ���ش��رايف  للموظف  دب��ي  وو�شام   .. بدبي 
العامة ل�شرطة دبي و و�شام دبى للموظف ال�شاب عائ�شة حممد الرميثي من 
هيئة كهرباء ومياه دبي و و�شام دبى ملوظف �شعادة املتعاملني را�شد حممد 
للموظف  دبي  و�شام  و  دبي  يف  وال�شياحة  القت�شاد  دائ��رة  من  كرم�شتجي 

•• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأك���د 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال�����دول�����ة رئ���ي�������س جم���ل�������س ال��������وزراء 
برنامج  اأن  اهلل(  )رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
مدار  وع��ل��ى  احل��ك��وم��ي  للتميز  دب���ي 
يف  التميز  معايري  اأر�شى  عاما،   24
علمية  اأ�ش�س  وف��ق  احلكومي  العمل 
مبتكرة، وا�شطلع بدور بارز يف تعزيز 
املمكنة  القدرات  ثقافة اجلودة وبناء 
ل��ارت��ق��اء ب��ح��ك��وم��ة دب���ي ن��ح��و اآف���اق 
ت�شدر  م�����ش��ريت��ه��ا يف  ودف����ع  ري���ادي���ة 

موؤ�شرات التناف�شية العاملية كافة.
العمل  يف  الب���ت���ك���ار  ����ش���م���وه:  وق�����ال 
لقاطرة  امل�����ح�����رك  ه�����و  احل����ك����وم����ي 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل... وا���ش��م الإم������ارات ودبي 
ي���ق���رتن دائ����م����ا ب��ال��ت��م��ي��ز والإب��������داع 
يف ال�����ع�����م�����ل... ق���ط���ع���ن���ا ال���ك���ث���ري يف 
لتغيري  امل���زي���د  واأم���ام���ن���ا  م�����ش��ريت��ن��ا 
العمل  اأمن��اط  التقليدية يف  املفاهيم 

احلكومي.
واأ�شاف �شموه: اأثبتت الفرتة املا�شية 
كفاءة جهازنا احلكومي ومرونته يف 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ت��غ��ريات م��ن حولنا، 
تلبي  واآل��ي��ات  منهجيات  ابتكار  ع��رب 
جاهزيتنا  وتعزز  املرحلية  املتطلبات 
لتحديات  ال�����ش��ري��ع��ة  ل��ا���ش��ت��ج��اب��ة 
يوؤكد  اليوم  امل�شتقبل... ولعل لقاءنا 
ع��زمي��ت��ن��ا ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى نهج 
وامل�شي  والب��ت��ك��ار  وال���ري���ادة  التميز 
تتواىل  م�شرق  م�شتقبل  نحو  قدما 
واخلاقة  اجل���دي���دة  ال��ف��ر���س  ف��ي��ه 

تباعا.
�شموه  ت����ك����رمي  خ������ال  ذل������ك  ج������اء 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 

حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، و�شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير املالية.. املتميزين واملبتكرين يف حكومة دبي بناء على 
املتنوعة  والفئات  للتميز احلكومي  دبي  التقييمية لربنامج  ال��دورة  نتائج 

على امل�شتوى املوؤ�ش�شي والوظيفي.
وهناأ �شموه الفائزين بجوائز الربنامج موؤكدا اأنهم قدوة ومنوذج يحتذى 
يف حتقيق التميز، ودعاهم اإىل ن�شر ثقافة التميز والبتكار يف العمل بني 

زمائهم لتتو�شع رقعة التميز يف خمتلف امليادين.
اإيجابية موؤثرة، وو�شولكم لهذه  اليوم كنماذج  بكم  �شموه: نحتفي  و قال 
 .. الأداء  ل��ارت��ق��اء مب��ع��اي��ريه��م يف ج���ودة  ل��زم��ائ��ك��م  املن�شة خ��ري ح��اف��ز 
اأ�شكركم على همتكم وعطائكم لتحقيق رفعة الوطن واحلفاظ على متيزه 
.. اأنتم الركيزة التي نبني عليها م�شتقبلنا، وبكم �شتبقى حكومة دبي منارة 
التميز والإب��داع.. كما اأود اأن اأ�شكركم على تبنيكم ملنهج التميز وحر�شكم 

على امل�شاهمة يف حتقيق الريادة لدبي.
اآل مكتوم، رئي�س هيئة  �شعيد  اأحمد بن  ال�شيخ  �شمو  التكرمي  ح�شر حفل 
ال�شيخ  و�شمو  الإم���ارات،  ط��ريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  للطريان  دب��ي 
من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، و�شمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، رئي�شة هيئة الثقافة والفنون يف دبي، وعدد من اأ�شحاب 

املعايل وال�شعادة ومدراء الدوائر واجلهات احلكومية امل�شاركة.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن حفل برنامج دبي للتميز احلكومي لعام 2021 هو 
2021 و التي هي امتداد  ال��دورة التقييمية  اجلزء اخلا�س بالتكرمي يف 
للدورة التقييمية 2020 التي بداأت يف �شهر يناير وقد مت النتهاء حينها 

من تقييم اأو�شمة دبي للتميز احلكومي و الفئات املتغرية.
وكان من اأبرز التحديثات يف هذه الدورة اإلغاء مرحلة املقابات ال�شخ�شية 
للجميع وذلك  زي��ارات ميدانية  تنفيذ  و  للمر�شحني  املخت�شرة  القوائم  و 

ملنح جميع املر�شحني فر�شا متكافئة لإبراز متيزهم وابتكارهم.
ويعد هذا احلفل الأول بعد التعديات يف اآلية التقييم والتكرمي يف برنامج 
دبي للتميز احلكومي التي مت اعتمادها يف �شبتمرب 2019 والتي تت�شمن 
ثاثة م�شتويات )النخبة والتميز والأ�شا�شي( وذلك بالتواوؤم مع منظومة 

التميز احلكومي الإماراتية.
التي   ،2021 التقييمية  ال���دورة  نتائج  ع��ن  الإع���ان  احل��ف��ل  خ��ال  ومت 
النخبة، واجلهات  التي حافظت على م�شتوى  تت�شمن اجلهات احلكومية 
احلكومية التي ارتقت اإىل م�شتوى النخبة من م�شتوى التميز، واجلهات 

احلكومية التي ارتقت اإىل م�شتوى التميز من امل�شتوى الأ�شا�شي.

حممد بن را�ضد للفائزين:
- اأنتم الركيزة التي نبني عليها م�صتقبلنا... وبكم �صتبقى دبي منارة التميز والريادة

- 24 عاما غرينا فيها املفاهيم التقليدية واأ�ص�صنا نهجا جديدا يف العمل احلكومي، وما زال اأمامنا الكثري
- الفرتة املا�صية اأثبتت كفاءة جهازنا احلكومي ومرونته يف التعامل مع املتغريات من حولنا
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اأخبـار الإمـارات

دائرة تنمية املجتمع تعلن بدء ا�ضتقبال طلبات ترخي�س اجلمعيات وامل�ؤ�ض�ضات الأهلية ذات النفع العام يف اإمارة اأب�ظبي

ويف ال�����ش��ع��ادة وج���ودة احل��ي��اة، وكل 
التعاون  اأ����ش���ا����س  ع��ل��ى  ق��ائ��م  ذل����ك 
ال�شرتاتيجي بني املوؤ�ش�شات املعنية 
اأف�شل  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن  باملجتمع 

اخلدمات جلميع الفئات.
�شعي  تهلك  ح�شة  ���ش��ع��ادة  واأك����دت 
ال�����وزارة ال���دائ���م م��ن اأج����ل توحيد 
اجل���ه���ود ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى الحت����ادي 
اأف�شل  واملحلي مبا ي�شمن تطبيق 
وتطوير  وت���ف���ع���ي���ل  امل����م����ار�����ش����ات، 
اإج�����راءات ت��ق��دمي خ��دم��ة ترخي�س 
النفع  ذات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجلمعيات 
العام، ودعم جهود القائمني عليها، 
وحتقيق اإجنازات مهمة وم�شتدامة 

يف هذا املو�شوع حتديداً.
����ش���ع���ادة مبارك  ق����ال  م���ن ج���ان���ب���ه، 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ام��ري،  ���ش��امل 
بالإنابة قطاع الرتخي�س والرقابة 
الجتماعية يف دائرة تنمية املجتمع 
اخلدمة  ه�����ذه  اأن  اأب����وظ����ب����ي:  يف 

العمل  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  وه��دف��ت 
النفع  ذات  اجل��م��ع��ي��ات  جم����ال  يف 
العام وتفعيل دورها يف املجتمع، مبا 
يحقق الأهداف املرجوة، بالإ�شافة 
وال�شراكات  ال���رواب���ط  مت��ك��ني  اإىل 
تنفيذ  يف  والتعاون  ال�شرتاتيجية 

املبادرات الجتماعية.
تهلك  ح�������ش���ة  ������ش�����ع�����ادة  وق������ال������ت 
التنمية  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل 
املجتمع  تنمية  ب��وزارة  الجتماعية 
بو�شعها  م��ا  ك��ل  تعمل  ال�����وزارة  اإن 
التكامل  ودع����م  ال�����ش��راك��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
بني الوزارات الحتادية واملوؤ�ش�شات 
وال������دوائ������ر امل���ح���ل���ي���ة وال���ه���ي���ئ���ات، 
يف  الجتماعي  بالقطاع  ل��ارت��ق��اء 
التي  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اإط����ار 
اخلدمات  م��ن  امل��زي��د  توفري  تدعم 
ي�شهم  وامل��ب��ادرات، مبا  والإمكانيات 
يف حتقيق روؤية الوزارة يف التما�شك 
املجتمعي،  وال���ت���اح���م  الأ������ش�����ري 

بالتعاون  ال���دائ���رة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
تتما�شى  املجتمع  تنمية  وزارة  م��ع 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
اإىل  الرامية  اأهدافنا  مع  وتن�شجم 
بفعالية  ي�����ش��ارك��ون  اأف������راد  اإي���ج���اد 
امل���ج���ت���م���ع، وذل������ك عرب  يف خ���دم���ة 
اجلمعيات  ترخي�س  خدمة  تقدمي 
واملوؤ�ش�شات الأهلية ذات النفع العام، 
مزاولة  م��ن  متكينها  ي�شمن  مب��ا 
اأن�شطتها  ومم���ار����ش���ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
�شمن  متكامل  ب�شكل  وخ��دم��ات��ه��ا 

اإطار قانوين منظم.
الدائرة  �شتقوم  العامري:  واأ�شاف 
الراغبة  ل��ل��ف��ئ��ات  ال��رخ�����س  مب��ن��ح 
واملوؤ�ش�شات  اجل��م��ع��ي��ات  ب��ت��اأ���ش��ي�����س 
للقوانني  اأب��وظ��ب��ي وف��ق��اً  اإم����ارة  يف 
املن�شو�س  وال�شروط  والإج���راءات 
الحت����ادي ومبا  ال��ق��ان��ون  عليها يف 
املائمة  البيئة  ت��وف��ري  يف  ي�شاهم 
الروابط  متكني  اأج��ل  من  لعملها، 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
ا�شتقبال  ب���دء  اأم�����س ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
اإ����ش���دار رخ�����س اجلمعيات  ط��ل��ب��ات 
واملوؤ�ش�شات الأهلية ذات النفع العام 
يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك مبوجب 
املنظمة  والقرارات  القوانني  اأحكام 
عملية  ت�شاهم  حيث  القطاع،  لهذا 
اجلمعيات  مت��ك��ني  يف  ال��رتخ��ي�����س 
م��ن مزاولة  الأه��ل��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب�شكل  خدماتها  وتقدمي  عملياتها 
قانوين  اإط�������ار  و����ش���م���ن  م��ت��ك��ام��ل 

منظم.
الرخ�س من  منح  وتاأتي �شاحية 
الدائرة، ا�شتناداً اإىل مذكرة التفاهم 
تنمية  وزارة  بني  توقيعها  مت  التي 
يف  املجتمع  تنمية  ودائ���رة  املجتمع 
�شهر مايو 2021 ب�شاأن اجلمعيات 
النفع  ذات  الأه���ل���ي���ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال�شاحيات  ح���ددت  وال��ت��ي  ال��ع��ام، 
والأدوار املنوطة بكل جهة يف جمال 
تنظيم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات �شمن 
اأبوظبي،  لإم��ارة  اجلغرايف  النطاق 
رق��م )2(  الحت���ادي  للقانون  وفقاً 
اجلمعيات  ���ش��اأن  يف   2008 ل�شنة 
واملوؤ�ش�شات الأهلية ذات النفع العام، 
احتادي  بقانون  باملر�شوم  وامل��ع��دل 
وتفعيل   ،2020 ل�شنة   35 رق���م 
الإ�شراف والرقابة عليها من خال 
الرقابية  الآل���ي���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
التعاون  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���ف���اع���ل���ة، 
الت�شريعية  امل��ج��الت  يف  والتن�شيق 
باجلمعيات  املتعلقة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات 
اخلربات  وتبادل  العام،  النفع  ذات 

واملعلومات يف هذا املجال.

و�شوًل  ال�شرتاتيجية،  وال�شراكات 
يف  اجل���م���ع���ي���ات  دور  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل 
التنمية  حتقيق  �شبيل  يف  املجتمع 

امل�شتدامة بكفاءة وفعالية كبرية.
تراخي�س  ا���ش��دار  عملية  وتتطلب 
الأهلية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  اجل��م��ع��ي��ات 
���ش��م��ن ال��ن��ط��اق اجل���غ���رايف لإم����ارة 
اأبوظبي املوافقة املبدئية من دائرة 
تنمية املجتمع، بحيث ي�شتوجب اأن 
موقعاً  لها  الأ�شا�شي  النظام  يكون 
املوؤ�ش�شني،  الأع�������ش���اء  م���ن  ع��ل��ي��ه 
اجتماع  حم�شر  وج��ود  اإىل  اإ�شافة 
امل��وؤ���ش�����ش��ني م��وق��ع��اً ع��ل��ي��ه م��ن قبل 
اجتماع  حم�شر  ووج��ود  احل�شور، 
اللجنة  وق�������رار  امل���وؤق���ت���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
يف  اأع�شائها  اأحد  بتفوي�س  املوؤقتة 
باأ�شماء  وبيان  ال�شهر  اأوراق  تقدمي 
واألقابهم  امل��وؤ���ش�����ش��ني  الأع�������ش���اء 
و�شور  اإقامتهم،  وحم��ال  ومهنهم 
ب���ط���اق���ة ه���وي���ة وج�������واز �شفر  ع����ن 
ف�شًا  امل����وؤ�����ش���������ش����ني،  الأع�����������ش�����اء 
الأع�شاء  ب���ي���ان���ات  ا����ش���ت���م���ارة  ع���ن 
امل����وؤ�����ش���������ش����ني. وب���ح�������ش���ب ق����ان����ون 
اجلمعيات يف الدولة، يحق ملواطني 
ال��ت��ق��دم للح�شول  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�شروط  �شمن  ال��رتخ��ي�����س  ع��ل��ى 
متار�س  اأن  يتطلب  كما  ال�شابقة، 
التاأ�شي�س  بعد  اأن�شطتها  اجلمعية 
لل�شالح العام وحده دون احل�شول 
على اأي ربح مادي، وتكون الع�شوية 
فيها مفتوحة للجميع وفقاً ملر�شوم 
ل�شنة   35 رق��م  الحت���ادي  القانون 
2020 بتعديل اأحكام القانون رقم 
2 ل�شنة 2008، وتكون العربة يف 
بالغر�س  اجلمعية  ه���دف  حت��دي��د 

الرئي�شي الذي اأن�شئت من اأجله.

ي�صهد م�صاركة العديد من املنظمات العاملية والإقليمية واجلهات املحلية

وزارة ال�ضحة تعتزم تنظيم م�ؤمتر الإمارات الدويل الرابع ح�ل املنتجات الطبية املزيفة واملتدنية الن�عية
•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ت���ع���ت���زم 
الرابعة  الن�شخة  تنظيم  املجتمع 
من موؤمتر الإمارات الدويل حول 
واملتدنية  املزيفة  الطبية  املنتجات 
النوعية يف مركز دبي للمعار�س يف 
اأك�شبو 2020، والذي �شوف يعقد 
خ����ال ال���ف���رتة امل���م���ت���دة م���ن 21 
ويهدف  اجل����اري،  ن��وف��م��رب   22  -
الغ�س  مكافحة  جهود  توحيد  اإىل 
اآليات  الدوائي عاملياً عرب مناق�شة 

وتقنيات �شبط الأدوية.
ج����ذب  اإىل  امل�������وؤمت�������ر  وي������ه������دف 
الإم���������ارات ودول  م�����ش��ارك��ني م���ن 
ميثلون  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
املعنية  وال����ق����ط����اع����ات  اجل�����ه�����ات 
املحلية  ال�����ش��ح��ي��ة  اجل���ه���ات  م��ث��ل 
والق���ت�������ش���ادي���ة وال���ع���دل���ي���ة، ومن 
للمناطق  ب��الإ���ش��اف��ة  الن���رتب���ول. 

اأحدث املمار�شات العاملية يف جمال 
املنتجات  يف  ال��ت��زي��ي��ف  م��ك��اف��ح��ة 
ال���دوائ���ي���ة، مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 
قيادات القطاع ال�شحي واخلرباء 
املخت�شة  وال�شت�شاريني واجلهات 
و�شع  ب���ه���دف  ال���������ش����اأن،  ه�����ذا  يف 
لتطويق  امل�������ش���ت���دام���ة  احل����ل����ول 
ومن  ال��دوائ��ي،  التزييف  م�شكلة 
اأب���رزه���ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور 
الغ�س  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال�����ش��ي��دل��ي��ات 
ال���دوائ���ي ورف����ع م�����ش��ت��وى الوعي 
امل���ج���ت���م���ع���ي مب���خ���اط���ر الأدوي���������ة 
التزييف  معرفة  و�شبل  املغ�شو�شة 
يف الدواء وكيفية الإباغ عنه، اإىل 
جانب مراقبة املواقع الإلكرتونية 
ت�����ش��ّوق لبع�س الأن�����واع من  ال��ت��ي 
اإ�شافة  امل��رخ�����ش��ة،  غ��ري  الأدوي�����ة 
ب�شكل  �شحفية  اأخ��ب��ار  ن�شر  اإىل 
�شراء  بخطر  للتوعية  متوا�شل 

الأدوية عرب الإنرتنت.

و�شرطة  ال����ع����امل����ي����ة،  اجل�����م�����ارك 
دب�����ي، وم��ن��ظ��م��ة امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
املنظمة  والن�����رتب�����ول  ال���ع���امل���ي���ة، 
اجلنائية،  ل��ل�����ش��رط��ة  ال���دول���ي���ة 
بالريا�س،  ال��ت��ج��اري��ة  وال���غ���رف���ة 
والهيئة  امل�شرية،  ال�شحة  ووزارة 
املوحدة  ل��ل��م�����ش��رتي��ات  امل�����ش��ري��ة 
واإدارة  ال���ط���ب���ي���ة  وال�����ت�����وري�����دات 

احلرة واجلامعات، وجهات �شا�شل 
جمعيات  واجل�����م�����ارك  ال����ت����وري����د 
املفت�شون  امل�������ش���ت���ه���ل���ك،  ح���م���اي���ة 
واملناطق  ال�����ش��ي��دل��ة  م��راف��ق  ع��ل��ى 
والعاملني يف  احل��دودي��ة واحل���رة، 
البحوث  وخدمات  ال��دواء  �شناعة 

ال�شحية الدوائية.
ح�شور  امل����وؤمت����ر  ي�����ش��ه��د  و����ش���وف 
�شريفيه،  ����ش���رك���ة  م����ن  مم���ث���ل���ني 
ومنظمة ال�شحة العاملية، والحتاد 
 ،)FIP( ال������دويل  ال�������ش���ي���دلين 
وم����ع����ه����د الم����������ن ال���������ش����ي����دلين 
)PSI( ، ومكتب الوليات املتحدة 
 ، التجارية  وال��ع��ام��ات  ل��ل��رباءات 
الطبية،  اأورب����ا  ات��ف��اق��ي��ة  وجم��ل�����س 
قطاع  لتنظيم  الوطنية  والهيئة 
ال�شحة يف البحرين، وكالة تنظيم 
الأدوية ومنتجات الرعاية ال�شحية 
ال�شحة  وجمل�س   ،)MHRA(
ومنظمة   ،)GHC(اخلليجي

العامة  والإدارة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
الداخلية  وزارة  يف  ل��ل��م��خ��درات 
وم�����ش��وؤول��ني م��ن امل��ن��اط��ق احلرة 
وال�����ش��رك��ات ال��دوائ��ي��ة، وع���دد من 

الأطباء وال�شيادلة.
املفهوم  امل��وؤمت��ر  ي�شتعر�س  حيث 
ودور  املغ�شو�شة،  ل���اأدوي���ة  ال��ع��ام 
الرعاية  واأخ�����ش��ائ��ي  ال�����ش��ي��ادل��ة 
ال�شحية يف التعرف على املنتجات 
ومكافحتها  امل���زي���ف���ة  ال���دوائ���ي���ة 
والإب�����اغ ع��ن��ه��ا، وك��ي��ف��ي��ة معرفة 
الدوائي  للمنتج  املجتمع  اأف����راد 

املغ�شو�س. 

اأهمية املوؤمتر:
ح�شني  اأم��ني  الدكتور  �شعادة  اأك��د 
امل�شاعد  ال����وزارة  الأم����ريي وك��ي��ل 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ن��ظ��ي��م ال�����ش��ح��ي على 
اأهمية انعقاد املوؤمتر نظراً لكونه 
ميثل من�شة مهمة لاطاع على 

ال�ضحة جتري 291,977 فح�ضا ك�ضفت عن 66 اإ�ضابة جديدة 
بفريو�س ك�رونا و83 حالة �ضفاء وعدم ت�ضجيل اأي حالة وفاة

•• اأبوظبي -وام:

  متا�شياً مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر 
احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 291،977 
اأف�شل واأح��دث تقنيات الفح�س  املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام   24 ال�  ال�شاعات  فح�شاً جديداً خال 
الطبي.   و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف 
عن 66 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية 
ال�شحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 741،214 حالة.   كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم 
ت�شجيل اأي حالة وفاة يف الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،144 حالة.   كما اأعلنت 
الوزارة عن �شفاء 83 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س 

بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 735،899 حالة. 

ال�ضحة تعلن تقدمي 25,835 جرعة من 
لقاح ك�فيد- 19 خالل الـ 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   25،835 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
ومعدل  جرعة   21،646،228 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 218.86 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  وياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

انطالق التمرين الع�ضكري امل�ضرتك ميدوزا 11 مب�ضاركة الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

اليونان  اأر���س  يقام على  " الذي   11 "ميدوزا  امل�شرتك  الع�شكري  التمرين  اأم�س فعاليات  انطلقت 
دولة  من  امل�شرتك  والطريان  اخلا�شة  والعمليات  واجلوية  البحرية  القوات  من  وح��دات  مب�شاركة 

الإمارات واليونان وقرب�س وجمهورية م�ش�ر العربية وي�شتمر لعدة اأيام.
ويهدف التدريب اإىل تبادل اخلربات بني الدول امل�شاركة، مبا ي�شاهم يف رفع الكفاءة القتالية للقوات. 
باأعمال  بالتدريب  امل�شاركة  القوات  قيام  منها  الأن�شطة  من  العديد  تنفيذ  على  التدريب  وي�شتمل 

التخطيط واإدارة اأعمال قتال م�شرتكة ل�شقل مهارات القادة وال�شباط.
وياأتي التمرين �شمن �شل�شلة التمارين املدرجة مع قوات الدول ال�شقيقة وال�شديقة ويف اإطار التعاون 
والتن�شيق وتبادل اخلربات يف اأ�شلوب تاأمني م�شرح العمليات �شد التهديدات املختلفة والتدريب على 
الإماراتية  التعاون يف دمج وتوافق قدرات الوحدات  املهام وتطوير  امل�شرتك لتنفيذ خمتلف  العمل 
وخمتلف الوحدات امل�شاركة بهدف توحيد املفاهيم العملياتية والتعبوية يف جميع مراحل التمرين.

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
اجلالة  �شاحب  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية   ، ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
اليوم  مبنا�شبة  وذل���ك  ال�شقيقة  ع��م��ان  �شلطان  ط���ارق  ب��ن  هيثم  ال�شلطان 

الوطني ال� 51 املجيد.
كما بعث �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة  حاكم 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة  حاكم 
حاكم ال�شارقة ، برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب اجلالة ال�شلطان هيثم 

بن طارق.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 

بن  هيثم  ال�شلطان  اجلالة  �شاحب  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم 
طارق �شلطان عمان ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 51 ل�شلطنة 

عمان ال�شقيقة.
الوطنية..  املنا�شبة  بهذه  تهانيه  خال�س  عن   - برقيته  يف   - �شموه  واأع��رب 
خمتلف  �شملت  ح�شارية  اإجن����ازات  م��ن  عمان  �شلطنة  حققته  مب��ا  م�شيداً 
دوام  و�شعبها  ولعمان  والعافية  ال�شحة  متمنياً جلالته موفور   .. امليادين 

الرفعة والتقدم والزدهار.
كما بعث �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو ال�شيخ 
اإىل  تهنئة مماثلتني  برقيتي  نائب حاكم عجمان  النعيمي  را�شد  بن  نا�شر 

جالة ال�شلطان هيثم بن طارق .

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرية، برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب اجلالة ال�شلطان هيثم بن 

طارق �شلطان عمان ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 51 املجيد.
برقية  الفجرية،  ال�شرقي ويل عهد  بن حمد  ال�شيخ حممد  �شمو  بعث  كما 

تهنئة مماثلة اإىل �شاحب اجلالة ال�شلطان هيثم بن طارق.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل اأخية �شاحب اجلالة ال�شلطان هيثم بن 

طارق �شلطان عمان ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 51 املجيد.
اأم القيوين  كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعا ويل عهد 

برقية تهنئة مماثلة اإىل �شاحب اجلالة ال�شلطان هيثم بن طارق.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة ، برقية تهنئة، اإىل اأخيه �شاحب اجلالة ال�شلطان هيثم 
 51 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  وذل��ك  ال�شقيقة،  عمان  �شلطان  ط��ارق،  بن 

لل�شلطنة.
بن طارق  ال�شلطان هيثم  لأخ��ي جالة  " اأب���ارك   : برقيته  �شموه يف  وق��ال 
اليوم  مبنا�شبة  احتفالهم  ال�شقيق  عمان  �شلطنة  ول�شعب  اهلل"  "حفظه 
والت�شامح،  املحبة  بلد  يف  م�شتمرة  والتنمية  الإجن��ازات  لل�شلطنة.  الوطني 
النه�شة  م�شرية  وموا�شلة  والزده���ار  التطور  ب��دوام  الطيبة  الأمنيات  كل 
املباركة." كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد 

راأ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل جالة ال�شلطان هيثم بن طارق.

احلكام  يهنئ�ن �ضلطان عمان بالي�م ال�طني لبالده

الإمارات ترحب بالدع�ة لعقد جل�ضة �ضن�ية بني جمل�س الأمن وجامعة الدول العربية
•• نيويورك -وام:

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  رح��ب��ت 
ل��ع��ق��د جل�شة  ب��ال��دع��وة  امل��ت��ح��دة، 
جمل�س  ب�����ني  ����ش���ن���وي���ة  اإح������اط������ة 
العربية،  ال���دول  الأم���ن وج��ام��ع��ة 
مل��ا ق��د ت��وف��ره م��ن دع��م للمجل�س 
الأمنية يف  التحديات  يف مواجهة 

املن�شق  ����ش���اه���ني،  غ�����ش��ق  واأك�������دت 
الإمارات  دول��ة  بعثة  يف  ال�شيا�شي 
لدى الأمم املتحدة خال البيان، 
الوقائية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  اأه��م��ي��ة 
التي يتوجب على املجل�س منحها 
ا�شرتاتيجيته،  �شمن  الأول���وي���ة 
مرحبة برتكيز الأمني العام على 
الوقاية يف تقريره "جدول اأعمالنا 

ال�شرق الأو�شط.
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ال���دول���ة اأم���ام 
الأمن  ملجل�س  املفتوحة  املناق�شة 
عرب  والأم����������ن  "ال�شام  ح������ول 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة: هدف 
اأج���ه���زة الأمم  م�����ش��رتك جل��م��ي��ع 
وال���ت���ي  الرئي�شية"،  امل����ت����ح����دة 

تراأ�شتها املك�شيك.

امل�شرتك" ل �شيما اقرتاحه ب�شاأن 
لل�شام". جديد  اأعمال  "جدول 

اأمثلة  الإم���ارات  دول��ة  كما قدمت 
ومدى  النا�شئة،  التحديات  ح��ول 
ال�شتفادة من زيادة التن�شيق بني 
جم��ل�����س الأم�����ن ووك������الت الأمم 
تغري  �شيما  ول  الأخ���رى،  املتحدة 
واأهمية  امل�������راأة،  ومت���ك���ني  امل���ن���اخ، 

ال��ت��وا���ش��ل املنتظم  احل��ف��اظ ع��ل��ى 
الأمم  واأع���������ش����اء  امل���ج���ل�������س  ب����ني 

املتحدة.
واأي��������دت دول������ة الإم����������ارات زي�����ادة 
ال����ت����ع����اون ب�����ني جم���ل�������س الأم������ن 
والذي  الدولية،  العدل  وحمكمة 
ت��ع��زي��ز احل���ل ال�شلمي  ���ش��اأن��ه  م��ن 

للنزاعات.

اأن�ر قرقا�س يلتقي نائب الأمني العام لالحتاد الأوروبي

اأب�ظبي للزراعة ومكتب منظمة ال�ضحة احلي�انية 
حتتفالن باأ�ضب�ع الت�عية مب�ضادات امليكروبات

•• اأبوظبي-وام:

امل�شت�شار  قرقا�س  حممد  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  معايل  التقى 
الدبلوما�شي ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة اأم�س اإنريكي 
مورا نائب الأمني العام واملدير ال�شيا�شي لهيئة ال�شوؤون 
للمحادثات  الرئي�س  وامل��ف��او���س  الأوروب���ي���ة  اخل��ارج��ي��ة 
النووية مع اإيران . تناول اللقاء بحث اأخر امل�شتجدات 

املتعلقة باملحادثات املتعلقة بالربنامج النووي الإيراين، 
يراعي  لتفاق  التو�شل  اإىل  الرامية  الدولية  واجلهود 
املنطقة  ا�شتقرار  من  ويعزز  الأط���راف،  جميع  م�شالح 

وازدهارها.
والدولية،  الإقليمية  الق�شايا  من  ع��دداً  اللقاء  وبحث 
والعاقات التي تربط دولة الإمارات العربية بالحتاد 

الأوروبي، و�شبل تعزيزها يف خمتلف املجالت.

•• اأبوظبي-وام: 

الغذائية  وال�����ش��ام��ة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  حتتفل 
لل�شحة  ال��ع��امل��ي��ة  للمنظمة  الإق��ل��ي��م��ي  ���ش��ب��ه  وامل��ك��ت��ب 
احليوانية OIE يف اأبوظبي بالأ�شبوع العاملي للتوعية 
 24 وحتى   18 من  ابتداء  امليكروبات  م�شادات  ب�شاأن 
الوعي  "ن�شر  �شعار  حت��ت  وذل���ك  ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمرب 

."AMR لوقف ظاهرة مقاومة م�شادات امليكروبات
ال�شرتاتيجيات  م��ع  متا�شيا  الحتفالية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
العاملية  املنظمات  قبل  من  املعتمدة  العاملية  واخلطط 
 OIE احليوانية  لل�شحة  العاملية  "املنظمة  ال��ث��اث 
 FAO املتحدة  ل��اأمم  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  ومنظمتي 

.WHO ومنظمة ال�شحة العاملية
كما تاأتي هذه الفعالية للتعريف مبا ي�شببه ال�شتخدام 
يف  الهامة  الدوائية  امل��واد  لهذه  الر�شيد  وغ��ري  املفرط 
اإ�شعاف فعالية الأثر املن�شود ل�شتخدامها يف الأغرا�س 
العاجية حيث فاقم الزدياد امل�شطرد للتبادل التجاري 
يف احليوانات ومنتجاتها ومنو حركة ال�شياحة وال�شفر 
ح���ول ال���ع���امل ال����ذي ���ش��ه��دت��ه ال��ع��ق��ود الأخ�����رية ظهور 

بامل�شادات  للعاج  ت�شتجيب  التي ل  املقاومة  البكترييا 
امليكروبية مما �شكل تهديداً لل�شيطرة على الأمرا�س يف 
جميع اأنحاء العامل وينذر بعواقب اقت�شادية وخيمة يف 

امل�شتقبل.
اأن�����ش��ط��ة توعوية  وي��ت�����ش��م��ن ب��رن��ام��ج ال��ف��ع��ال��ي��ة ع����دة 
ال�شتخدام  بقواعد  والتقيد  التوعية  بهدف  متكاملة 
ر�شائل  ب��ث  خ��ال  م��ن  امليكروبية  للم�شادات  الأم��ث��ل 
ال��ت��وا���ش��ل الجتماعي  واأف�����ام ت��وع��وي��ة ع��رب و���ش��ائ��ط 
الر�شيد  ال�شتخدام  ق��واع��د  ع��ن  توعوية  وحم��ا���ش��رات 
ت��ق��ت�����ش��ر على  اأن  ي��ج��ب  ال���ت���ي  امل�����ش��ت��ح�����ش��رات  ل��ت��ل��ك 
البيطريني  الأط��ب��اء  وب��اإ���ش��راف  العاجية  الأغ���را����س 
على  العام  لهذا  الفعالية  وتوؤكد  املخت�شني.  والفنيني 
وال�شركاء  العاقة  لأ�شحاب  امل�شرتك  العمل  ���ش��رورة 
وب��رع��اي��ة اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ر���ش��م��ي��ة مب���ا يف ذلك 
�شانعي ال�شيا�شات ومقدمي الرعاية ال�شحية والأطباء 
البيطريني والعاملني يف جمال ال�شحة العامة واملجتمع 
اأهمية ت�شافر اجلهود لن�شر الوعي بني  اإىل  بالإ�شافة 
امليكروبات  مقاومة  بظاهرة  احليوانية  ال��روة  م��اك 

للم�شادات والتعريف باحلقائق حول عواقبها.

هيئة النقل – عجمان تنظم برناجما تدريبيا بالتعاون مع اجلامعة المريكية يف ال�ضارقة
•• عجمان -الفجر:

– عجمان  ال��ن��ق��ل  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
المريكية  اجلامعة  مع  بالتعاون 
تدريبياً  ب���رن���اجم���اً  ال�����ش��ارق��ة  يف 
التعليم  “دورة  ب���ع���ن���وان  م��ك��ث��ف��اً 
الدارة”،  يف  ال��ت��م��ي��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي: 
موظفاً   ٢٥ ال��ربن��ام��ج  يف  و���ش��ارك 
الوظيفية،  ال��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن 
تدريبية  ����ش���اع���ة   48 مب���ج���م���وع 
ل��ل��م��وظ��ف م���ن اأج����ل ب��ن��اء ق���درات 
وت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات امل���وظ���ف���ني مبا 
وحتقيق  الأداء  تطوير  يف  ي�شهم 
الأه�������������داف ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة يف 
الذي  الب�شري  امل��ال  راأ����س  تطوير 
الكفاءة  م�شتوى  رف��ع  على  يعتمد 

الوظيفية.
واأك�����������دت ال���������ش����ي����دة  ر�����ش����ا خلف 
بالندب:  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�شام�شي 
"الهيئة تعمل على تطوير مهارات 
اأف�شل  ���ش��م��ن  ال��ب�����ش��ري��ة  ال���ك���وادر 
املتخ�ش�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج 
الب�شرية  الكوادر  وتطوير  لتنمية 

يف  ال��دائ��م  الت�شاعد  ت�شمن  التي 
التحديات  اجل مواكبة  الداء من 

املتمثلة يف متطلبات العمل.
واجلدير بالذكر  ي�شمل  الربنامج 
التنفيذي:  التعليم   " ال��ت��دري��ب��ي 
التميز يف الدارة” :  عدة عناوين 
اإدارة   - الأ�شيلة  القيادة   - منها: 
اإدارة   - الأع��م��ال  لتميز  امل�����ش��اري��ع 
جتربة العماء يف بيئة ديناميكية 
والذكاء  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة   -

ال�شطناعي والتحول الرقمي.

وحت��ق��ي��ق اق�����ش��ى ا���ش��ت��ف��ادة ممكنه 
من الربامج لتطوير املوظفني يف 
جميع اجلوانب املهنية والعلمية".

و�شعى ق�شم ا�شعاد املوارد الب�شرية 
منح  ب�شرورة  لأميانهم  الهيئة  يف 
الب�شرية  ال���ك���وادر  ت��ط��وي��ر  ف��ر���س 
العاملة بتخ�شي�س دورات تدريبية 
مع اجلامعة المريكية يف ال�شارقة 
املوارد  وتنمية  التدريب  يعترب  اذ 
وفق  الأه����داف  اه��م  م��ن  الب�شرية 
الفاعلة  ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ط 
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•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  "مركز  ��������ع  وقَّ
مع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وال�شت�شارات" 
للدرا�شات  الإ����ش���ب���اين  امل��ل��ك��ي  امل��ع��ه��د 
"اإلكانو"،  وال�شرتاتيجية  ال��دول��ي��ة 
البحثي  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف 
وال��ع��ل��م��ي وامل���ع���ريف وال����ش���ت���ف���ادة من 
اخلربات العلمية والبحثية املرتاكمة 
�ُشبل  دعم  جانب  اإىل  اجلانبني،  لدى 
املعرفية  املجالت  يف  بينهما  ال�شراكة 

والبحثية املتنوعة.
"تريندز"  امل��ذك��رة م��ن ج��ان��ب  ووّق����ع 
العلي،  ع����ب����داهلل  حم���م���د  ال����دك����ت����ور 
تريندز  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اجلانب  ومن  وال�شت�شارات،  للبحوث 

الإ�شباين  امللكي  املعهد  مدير  الآخ���ر 
ب���اول،  ت�����ش��ارل��ز  ال��دك��ت��ور  "اإلكانو"، 

وذلك مبقر املركز يف اأبوظبي.
�شبل  ت���ع���زي���ز  اإىل  امل����ذك����رة  وت�����ش��ع��ى 
ال���ت���ع���اون���ني ال��ب��ح��ث��ي وال���ع���ل���م���ي بني 
والق�شايا  امل����ج����الت  يف  اجل���ان���ب���ني 
امل�����ش��رتك، مب��ا يحقق  اله��ت��م��ام  ذات 
البحث  دع���م  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  اأه��داف��ه��م��ا 
وتو�شيع  وال���ر����ش���ني،  اجل����اد  ال��ع��ل��م��ي 
وتوظيفه  م�شادره،  وتنويع  قاعدته، 

خلدمة املجتمع.
وت�شمل جمالت التعاون بني الطرفني 
وتبادل  املُ�����ش��رتك��ة  ال��ب��ح��وث  اإج������راء 
من  وال�شتفادة  والباحثني،  اخُل��رباء 
وتنظيم  واملعلومات،  البيانات  قواعد 
الفعاليات العلمية والبحثية امل�شرتكة، 

مب���ا يف ذل����ك امل�����وؤمت�����رات وال����ن����دوات 
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة وور�����س العمل  واحل��ل��ق��ات 
واملحا�شرات، وتبادل الإ�شدارات �شواء 
اأم  اأم دوري����ات  اأك��ان��ت يف ���ش��ورة ك��ت��ب 

جمات وغريها.
دعم  ال�شراكة  جم���الت  تت�شمن  كما 
ُبعد  عن  والبحثي  العلمي  التعاونني 
ال�شركاء  وتقوية �شبكات الت�شال مع 
املحليني والدوليني، اإ�شافة اإىل تبادل 
وجهات النظر والأفكار ب�شاأن الق�شايا 
ال��ع��ام��ة م��و���ش��ع البحث  وال���ت���ط���ورات 

والدرا�شة من الطرفني.
العلي،  عبداهلل  الدكتور حممد  وق��ال 
تريندز  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
توقيع  اإن  وال���ش��ت�����ش��ارات،  ل��ل��ب��ح��وث 
املعهد  مع  والتعاون  التفاهم  مذكرة 

الدولية  ل��ل��درا���ش��ات  الإ���ش��ب��اين  امللكي 
"اإلكانو" ياأتي �شمن  وال�شرتاتيجية 
ا�شرتاتيجية "تريندز" للتو�شع يف بناء 
�شبكة عاقات و�شراكات ا�شرتاتيجية 
والفكرية  البحثية  املراكز  مع  وثيقة 
وال��ع��ل��م��ي��ة ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى ال������دويل، 
البحث  م�شرية  الأول  املقام  يف  تخدم 

العلمي.
ت���اأت���ي يف  اأن ه����ذه الت���ف���اق���ي���ة  واأك������د 
"تريندز"  ان���ت�������ش���ار  ت���ع���زي���ز  اإط��������ار 
مع  املُ�شتمر  وتوا�شله  ودولياً  اإقليمياً 
العاملية،  البحثية  املوؤ�ش�شات  خُمتلف 
مراكز  م��ع  ���ش��راك��ات��ه  �شبكة  وت��و���ش��ي��ع 
ال�ُشمعة  ل���ش��ت��ث��م��ار  ال���رائ���دة،  ال��ف��ك��ر 
املراكز  اأح����د  ب��اع��ت��ب��اره  حققها  ال��ت��ي 
العاملية  ال��ق�����ش��اي��ا  يف  املُ��ت��خ�����ش�����ش��ة 

والإقليمية والعربية.
واأ�شار الدكتور حممد العلي اإىل تطلعه 
اإىل تعزيز التعاونني البحثي والعلمي 
"اإلكانو"،  الإ�شباين  امللكي  املعهد  مع 
الذي ُيعد من اأهم املوؤ�ش�شات البحثية 
ما  اإىل  بالنظر  ال��ع��امل،  يف  والفكرية 
ح��ي��وي يف حتليل  دور  م���ن  ب���ه  ي��ق��وم 
العاملية،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 
ف�شًا عن اإجراء البحوث ذات ال�شلة 
القدرة على فهم  مبا ي�شهم يف تعزيز 

م�شتجدات الق�شايا الدولية.
"تريندز"  م��رك��ز  اأن  ال��ع��ل��ي  واأو����ش���ح 
�شراكاته  ت���ع���زي���ز  وراء  م����ن  ي���ه���دف 
ج�شراً  ي��ك��ون  اأن  وال��ع��ل��م��ي��ة  البحثية 
ل��ل��ت��وا���ش��ل امل���ع���ريف والأك����ادمي����ي بني 
على  والدرا�شات  البحوث  مراكز  اأه��م 

ال�شعيدين الإقليمي والدويل، اإ�شافة 
امل�شتقبلية  امل�����ش��ارات  ا���ش��ت�����ش��راف  اإىل 
وو�شع  ال��دول��ي��ة  والق�شايا  ل��اأزم��ات 
�شانعي  ت�شاعد  ومقرتحات  ت�شورات 
الفاعل  التعامل  كيفية  على  ال��ق��رار 

والبّناء معها.
امللكي  امل���ع���ه���د  م���دي���ر  ث���ّم���ن  ب��������دوره، 
ت�شارلز  الدكتور  "اإلكانو"  الإ�شباين 

ب�����اول، ال�����دور امل��ه��م وامل���ح���وري الذي 
يلعبه مركز "تريندز" يف دعم البحثي 
يف  مت��ّك��ن  امل��رك��ز  اأن  م�شيفاً  العلمي، 
فرتة ق�شرية من و�شع ا�شمه بني اأهم 

املراكز الفكرية والبحثية عاملياً.
مذكرة  توقيع  اأن  ب��اول  ت�شارلز  واأك��د 
 " "تريندز  م���ع  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ف��اه��م 
يوؤ�ش�س لعاقات متميزة بني الطرفني، 

لا�شتفادة  املعرفية  القاعدة  ويو�شع 
م�����ن اخل���������ربات ل������دى اجل����ان����ب����ني يف 
املجالت كافة ذات الهتمام امل�شرتك، 
اأن التعاون بني املراكز البحثية  مبيناً 
البيانات  ق��اع��دة  يو�شع  اأن  �شاأنه  م��ن 
البحثية، وي�شهم ب�شكل كبري يف و�شع 
وم�شتدامة  م�شتنرية  وخ��ط��ط  روؤى 

تخدم ر�شالة البحث العلمي.

•• العني-الفجر: 

�شاركت جامعة الإم��ارات يف الأ�شبوع 
والذي ميتّد  الأعمال  لريادة  العاملي 
اجل������اري،  ن���وف���م���رب   21-15 م����ن 
الأعمال  ري���ادة  فكر  ت�شجيع  ب��ه��دف 
ون�شر ثقافة العمل احلّر بني ال�شباب، 
فهم  باأ�شاليب  توعيتهم  عن  ف�شًا 
اإدارة امل�شاريع والت�شويق يف املوؤ�ش�شات 

ال�شغرية والكبرية.
الدكتورة  ق��ال��ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه  ويف 
البتكار  ق�شم  وود-رئ��ي�����س  برونوين 
يف  الأع���م���ال،  وري����ادة  والتكنولوجيا 
كلية الإدارة والقت�شاد  "نحر�س يف 
جامعة الإمارات على اإجراء البحوث 
امل��ت��وا���ش��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ري����ادة 

والطالبات،  الطلبة  ل��دى  الأع��م��ال 
اأف�شل  على  التعّرف  من  ومتكينهم 
وريادتها.  الأع��م��ال  ال�شبل يف جم��ال 
بحثية  ورق���ة  بكتابة  م��وؤخ��راً  وقمنا 
الهيمنة  "مفاهيم  ع����ن����وان  حت����ت 
ومدى  الأع���م���ال  ري����ادة  يف  للتمكني 
اجلماعية"،  لل�شياقات  م��اءم��ت��ه��ا 
وال�����ت�����ي ن����ه����دف م�����ن خ���ال���ه���ا اإىل 
الفهم  ه��ي��م��ن��ة  مب������دى  ال���ت���ع���ري���ف 
الأوراق  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ة  وال���ث���ق���اف���ة 
التي  وال�شيا�شات  والتقارير  البحثية 

تتناول ريادة الأعمال".
الأمر  ه��ذا  ب��اأن  "واأعتقد  واأ���ش��اف��ت: 
بالن�شبة  ق�������ش���وى  اأه���م���ي���ة  ي��ح��م��ل 
وخا�شة  الإم������ارات������ي������ني،  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
هذه  التفكري  طريقة  لأن  الفتيات، 

جمال  يف  عملهم  كيفية  على  ت��وؤّث��ر 
ب�شرعة  تتزايد  التي  الأعمال-  ريادة 
كبرية- وكيف يتّم فهمها، وكيف يتّم 
التعريف بها با�شتخدام هذه القواعد 

وال��ت��ع��اري��ف ال��غ��رب��ي��ة. ح��ي��ث تطرح 
�شلة  مدى  عن  ت�شاوؤًل  الورقة  هذه 
هذه املفاهيم بالن�شاء، خا�شة الن�شاء 
الاتي يع�شن ويعملن يف دول لي�شت 
العمل ل  ب��اأن جناح  وُيفكّرن  غربية، 
يتعّلق مبجرد الربح املادي فقط. لذا 
لفهم  ج��دي��دة  �شيغة  ب��اق��رتاح  قمنا 
الأع��م��ال، وخا�شة  ري��ادة  التمكني يف 
للن�شاء، بناًء على فهم خُمتلف للذات 

والتف�شيات املُختلفة".
جامعة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
الريادة  اإىل حتقيق  ت�شعى  الإم���ارات 
العمال  اإدارة  تعليم  يف  والب��ت��ك��ار 
املجتمع  ال��ع��ل��م��ي وخ��دم��ة  وال��ب��ح��ث 
والدويل،  الوطني  ال�شعيدين  على 
جمال  يف  تعليم  توفري  على  وتعمل 

قادة  اإع�����داد  ب��ه��دف  الأع���م���ال  اإدارة 
من  وم��ه��ن��ي��ني  وم��ب��ت��ك��ري��ن  مثقفني 
جهة، وخلق ون�شر املعرفة املتخ�ش�شة 
وامل�شتدامة التي تخدم جمتمع اإدارة 
الأعمال والقت�شاد يف دولة الإمارات 
واملجتمعات الأخرى على ال�شعيدين 
ال������دويل والإق���ل���ي���م���ي. ح��ي��ث قامت 
"برنامج  م��ن��ه��ج  ب��ت��د���ش��ني  م����وؤخ����راً 
ُت�شهم  ال����ذي  التنفيذي"  ال��ت��ع��ل��ي��م 
م�شاراته املُختلفة يف متكني وتطوير 
ومعارف  مب���ه���ارات  ي��ت��م��ت��ع��ون  ق����ادة 
القطاعات  يف  للم�شتقبل  وج��اه��زي��ة 
وال�شناعية  واحل���ك���وم���ي���ة   املهنية 
وكذلك  الأعمال،  وقطاع  والتجارية 
امل�شتقبلية  ال���ت���ح���دي���ات   م���واج���ه���ة 
املرتبطة بكثافة التغيريات و�شرعتها 

يف  جمالت الأعمال وال�شناعة والتي 
العلمية  ل��اخ��رتاع��ات  نتيجة  ت��اأت��ي 
والرتابط  التكنولوجية   والبتكارات 
م�شتويات  ك���اف���ة  ب����ني  م����ا  ال���ع���امل���ي 

 املجتمع والقت�شاد.
ك��م��ا ن��ّظ��م��ت وح����دة الإع������داد املهني 
ب��ج��ام��ع��ة الإم�������ارات، وب��ال��ت��ع��اون مع 
موؤ�ش�شة التعليم من اأجل التوظيف، 
الأعمال  ل��ري��ادة  ت��دري��ب��ي��اً  ب��رن��اجم��اً 
اخلريجني  من  نخبة  بتحفيز  ُيعنى 
الأعمال  ري���ادة  جم��ال  على  للتعّرف 
اأيدي  على  العمل  ل�شوق  واإع��داده��م 
بجامعة  البتكار  منتزه  م��ن  خ��رباء 
الإمارات بالتعاون مع بعثة الوليات 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  املتحدة  يف 

املتحدة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�������ش���ف���ت اأب�����وظ�����ب�����ي ل������اإع������ام عن 
الوطنية  م��ب��ادرت��ه��ا  اإح���دى  ان��ط��اق 
ال�50 لدولة  باليوم الوطني  احتفاء 
الإمارات العربية املتحدة حتت �شعار 
تروي من  والتي  #ل_للم�شتحيل، 
املبادرات  من  جمموعٍة  عرب  خالها 
والفعاليات املمّيزة ق�ش�س الجنازات 
التي جنحت دول��ة الإم��ارات العربية 
ال�شنوات  خال  حتقيقها  يف  املتحدة 
لم�شتحيل  واأن  املا�شية،  اخلم�شني 
لتحقيق  وال��ع��زمي��ة  الإ����ش���رار  اأم����ام 

الطموح يف مواكبة التفوق العاملي.
للم�شتحيل  ل  حملة  ف��ك��رة  وج����اءت 
ل��ت��ت��واف��ق م��ع ا���ش��ت��ع��دادت ال���دول���ة يف 
القادمة  عاماً  اخلم�شني  نحو  امل�شي 
وتوجهات  روؤية  مع  وتتما�شى  بثبات، 
الم���ارات  دول���ة  الر�شيدة يف  ال��ق��ي��ادة 

يف تاأ�شي�س بنية متطورة وم�شتدامة،  
ع���رّب عنها  ال��ت��ي  ال���روؤي���ة  ذات  وه���ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
"امل�شتحيل  بقوله  مكتوم  اآل  را���ش��د 
ل��ي�����س يف ق��ام��و���ش��ن��ا، ول��ي�����س ج����زءاً 
م��ن ت��ف��ك��رين��ا، ول���ن ي��ك��ون ج����زءاً من 

م�شتقبلنا".
جميع  ل�شتعرا�س  احلملة  وت��ه��دف 
�شجلتها  التي  واملكت�شبات  الإجن��ازات 
دول�����ة الإم���������ارات م��ن��ذ حل��ظ��ة قيام 
يومنا احلا�شر، حتى  الحت��اد وحتى 
اأ�شبحت حمط اأنظار العامل، ومثال 
والبتكار  الإب��������داع  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى 
القت�شادية  امل�����ج�����الت  ج��م��ي��ع  يف 
والعمرانية  والثقافية  والجتماعية 
الربنامج  اإىل  و����ش���ول  وال�����ش��ي��ا���ش��ة 
الوطني للف�شاء، واإىل احلدث الأبرز 
حتقق  ال���ذي  الكبري  وال��ن��ج��اح  عامليا 
اك�شبو  ملعر�س  ال��دول��ة  ا�شت�شافة  يف 

دبي.  2020
ل��اإع��ام يف  اأب��وظ��ب��ي  ا�شتعداد  وع��ن 
با�شرتاتيجية  اخلم�شني  نحو  امل�شي 
ق������ال عبد  امل�������ش���ت���ق���ب���ل،  ت�����ش��ت�����ش��رف 
ال��رح��ي��م ال��ب��ط��ي��ح ال��ن��ع��ي��م��ي، مدير 
بالإنابة:  ل����اإع����ام  اأب���وظ���ب���ي  ع����ام 
لاإعام  اأب��وظ��ب��ي  ج�����ّش��دت  "لطاملا 

�شوت و�شورة وكلمة الإم��ارات، ومع 
 ،  50 ال�  الوطني  اليوم  اقرتابنا من 
بتوظيف  لاإعام  اأبوظبي  يف  نلتزم 
احتفالت  لتغطية  من�شاتنا  ك��اف��ة 
�شعار  حت��ت  اخلم�شني  ب��ع��ام  ال��دول��ة 
#ل_للم�شتحيل، باعتبارها الثقافة 
التي يتبناها جمتمع دولة  الرا�شخة 
اأف���راده على  الإم���ارات وحتفز جميع 
�شتى  يف  والب����داع  الجن���از  موا�شلة 

املجالت والقطاعات".
برنامج  "يت�شمن  النعيمي:  واأ�شاف 
احل���م���ل���ة جم���م���وع���ة م����ن ال����ربام����ج 
لفعاليات  امل���ب���ا����ش���رة  وال���ت���غ���ط���ي���ات 
من  احلملة  وت��ت��األ��ف  املنا�شبة،  ه��ذه 
ث��اث��ة حم����اور رئ��ي�����ش��ي��ة ت��رك��ز فيها 
ع��ل��ى امل��ح��ت��وى امل��ب��ت��ك��ر وت��ف��ع��ي��ل دور 
املائمة  ال��ق��ن��وات  وت��وف��ري  اجلمهور 
ل���ه���م ل��ل��ت��ع��ب��ري ع����ن م�������ش���اع���ره���م يف 
ثقافة  حملتنا  وت��ع��ّزز  املنا�شبة.  ه��ذه 

الام�شتحيل التي تتبناها المارات، 
جمتمعنا  قيم  على  ال�شوء  وت�شّلط 
املوؤ�ش�شني  الب���اء  واجن���ازات  النبيلة، 
التي نعتز ونفتخر بها، مع الحتفاء 
يف ذات الوقت مب�شرية الزدهار التي 
الر�شيدة،  قيادتنا  ب��روؤي��ة  حققناها 
ال��ي��وم للتّطلع  اأج���ي���ال  ت��ل��ه��م  وال��ت��ي 
اأك��رب واأبعد نرفع فيها علم  لأه��داٍف 
املحافل".  ج��م��ي��ع  يف  ال��وط��ن  وا���ش��م 
اإطار  يف  ل��اإع��ام  اأبوظبي  و�شتطلق 
بعنوان  وطنيا  غنائيا  عما  احلملة 
على  ال�شوء  للم�شتحيل" ي�شّلط  "ل 
اأ�شحاب  اأب��ن��اء الإم�����ارات  ن��خ��ب��ٍة م��ن 
عن  و�شتك�شف  امل�����ش��ّرف��ة،  الإجن�����ازات 
الإعامية  من�شاتها  عرب  تفا�شيله 
 ،2021 ن���وف���م���رب   18 ت����اري����خ  يف 
امي���ان���ا م��ن��ه��ا ب����اأن ب��ن��اء الأوط�������ان ل 
ي��ت��ح��ق��ق �����ش����وى ب�������ش���واع���د اأب���ن���ائ���ه، 
اأب��وظ��ب��ي ل��اإع��ام تطوير  ح��ر���ش��ت 

اأفكار تفاعلية من اجلمهور، متكنهم 
واأحامهم  اأف��ك��اره��م  م�����ش��ارك��ة  م��ن 
 50 وت�شورهم لدولة الم��ارات بعد 
عاما. حيث �شتوفر اأبوظبي لاإعام 
من�شًة متنقلة للتوا�شل مع اجلمهور 
يف يا�س مول يف اأبوظبي و�شيتي ووك/ 
والتي  دب���ي،  يف  �شنرت  �شيتي  م���ردف 
وتعر�شها  امل�����ش��ارك��ات  ك���ل  ���ش��ت��ج��م��ع 
تخ�شي�شها  مت  اإلكرتونية  قناٍة  عرب 
وميّثل  #ل_للم�شتحيل.  حل��م��ل��ة 
م��ن��ا���ش��ب��ًة وطنية  ال��ذه��ب��ي  ال��ي��وب��ي��ل 
لاإعام،  لأب��وظ��ب��ي  ومهمة  خا�شة 
التي واكبت منذ انطاقتها قبل 52 
عاماً م�شرية اإجنازات دولة الإمارات 
عرب  خالها  وث��ق��ت  بلحظة،  حلظة 
واملرئية  امل���ق���روءة  ق��ن��وات��ه��ا  خمتلف 
وامل�����ش��م��وع��ة، ل��ت��ك��ون ���ش��رك��ة رائ����دة، 
و����ش���وت و�����ش����ورة وك��ل��م��ة الإم�������ارات 

حملياً واإقليمياً وعاملياً.

•• ابوظبي-الفجر:

والبحوث  للدرا�شات  زايد  مركز  نظم 
ال��ت��اب��ع ل��ن��ادي ت���راث الإم�����ارات �شباح 
اأم�س يف م�شرح اأبوظبي، ندوة بعنوان 
الإماراتي..  املجتمع  يف  احلي  "الإرث 
والنفتاح  وامل��ع��ا���ش��رة  الأ���ش��ال��ة  ق��ي��م 
اإن�شانية"،  ومم��ار���ش��ة  ومنهجاً  روؤي���ة 
وذل���ك اإح���ي���اًء ل��ذك��رى رح��ي��ل املغفور 
اآل نهيان،  زاي��د  �شلطان بن  ال�شيخ  له 
ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 
وم�شاركة  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  �شلطان 
علي  ال�شيد  امل�شت�شار  �شماحة  من  كل 
ال��ه��ا���ش��م م�شت�شار  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ب��ن 
بوزارة  والدينية  الق�شائية  ال�����ش��وؤون 
����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة، وال���دك���ت���ور حممد 
رئي�شي يف مركز  ب��اح��ث  زغ��ل  ال��ف��احت 
وال��ب��ح��وث، والق�س  ل��ل��درا���ش��ات  زاي���د 
اأنطونيو�س ميخائيل راعي كاتدرائية 
اأبوظبي،  يف  الأرث���وذك�������س  الأق����ب����اط 
خالد  الدكتور  والأك��ادمي��ي  والباحث 
املرافقني  وم���ن  ال��ب��ل��و���ش��ي،  ���ش��ل��ي��م��ان 
�شلطان  ال�شيخ  له  للمغفور  اخلا�شني 

بن زايد �شارك كل من ال�شيد حممد 
الغب�شي العامري، وال�شيد حمودة بن 
الزفنة  احلر�شو�شي، فيما اأدار الندوة 

الباحث والإعامي م�شلم العامري.
و���ش��ه��د ال���ن���دوة ���ش��ع��ادة ح��م��ي��د �شعيد 
لنادي  العام  املدير  الرميثي  بولحج 
تراث الإم��ارات، و�شعادة علي عبد اهلل 
للدرا�شات  التنفيذي  املدير  الرميثي 
ع��ب��د اهلل ماجد  و���ش��ع��ادة  والإع�������ام، 

الوطني  الأر�شيف  عام  مدير  علي  اآل 
ب��الإن��اب��ة، وط���اب كلية ال�����ش��رط��ة يف 

اأبوظبي.
واألقت فاطمة املن�شوري مديرة مركز 
با�شم  كلمة  والبحوث  للدرا�شات  زايد 
نادي تراث الإمارات ذكرت فيها ماآثر 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن زايد 
الذي توفاه اهلل يف مثل هذا اليوم منذ 
عامني، واأ�شارت اإىل اأن تنظيم الندوة 

جاء بهدف ا�شتح�شار عطاء الفقيد يف 
منوهة  العربية،  واأمته  وطنه  خدمة 
الذي  الإم���ارات  ت��راث  لنادي  بقيادته 
ُيحتذى  منوذجاً  منه  ليجعل  اأ�ش�شه، 
يف العمل على �شون املوروث الوطني. 
فيما تتبع الدكتور حممد الفاحت زغل 
يف ورقته اأهم املحطات التي يف م�شرية 
زاي������د، م�شرياً  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ 
من  ت�شكلت  ل��ه  امل��غ��ف��ور  روؤي���ة  اأن  اإىل 

ث��اث��ة حم���اور ه��ي ال���رتاث والإع���ام 
زايد  ملركز  بتاأ�شي�شه  والتعليم، منوهاً 
للرتاث والتاريخ يف عام 1998 الذي 
اأ����ش���در م��ا ي��زي��د ع��ن 250 ك��ت��اب��اً يف 
تاريخ وت��راث دول��ة الإم���ارات العربية 

املتحدة.
اأما يف جمايل الإعام والتعليم فاأ�شار 
الدكتور حممد الفاحت اإىل اأن املغفور 
له كان �شخ�شية ثقافية فريدة حيث 
تاأكيد هذه  ا�شتطاع من مواقعه كافة 
النجاحات  اأظ��ه��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال���ف���رادة 
امل��ت��وا���ش��ل��ة ل���ن���ادي ت�����راث الإم�������ارات 
ومركز زايد للدرا�شات والبحوث حني 
املهتمة  امل�شتقبلية  روؤي��ت��ه  ع��ن  ت��ع��رب 

ببناء الإن�شان.
واأ�شاد �شماحة امل�شت�شار ال�شيد علي بن 
عبد الرحمن الها�شم بالقيم الرفيعة 
التي حتلى بها الفقيد ال�شيخ �شلطان 
بن زايد وقال اإنه كان ذا �شفات نبيلة 
داعية اإىل ال�شعادة والأمن وال�شتقرار 

والت�شامح القائم على العدل.
كما اأثنى على جهود املغفور له يف ن�شر 
العلمية،  ال��ك��ت��ب  ع��ي��ون  م��ن  ال��ع��دي��د 

بثوابت  متم�شكاً  ك���ان  ب��اأن��ه  وو���ش��ف��ه 
الدين ومبا كان عليه والده املغفور له 

ال�شيخ زايد.
اأما الق�س اأنطونيو�س ميخائيل فقال 
يف كلمته اإن ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه مل يهمل الرتاث 
واملدنية  ب���احل�������ش���ارة  اإمي����ان����ه  رغ�����م 
الرتاث  فاأ�شبح  الع�شر،  وم�شتجدات 
الزمان.  ع��رب  الأج���ي���ال  تتناقله  ح��ي��اً 
من  ال�شعلة  حمل  م��ن  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ب��ع��ده يف ه���ذا امل���ج���ال ك���ان مل��غ��ف��ور له 
ال��ذي حافظ  زاي��د  ال�شيخ �شلطان بن 
ع��ل��ى ال����رتاث واأح���ي���اه، وا���ش��ت��دل على 

ذلك بنادي تراث الإمارات واأن�شطته.
من جانبه قدم الدكتور خالد �شليمان 
البلو�شي نبذة عن ن�شاأة فقيد الوطن 
واملنا�شب  زاي����د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ 
اإىل  م�����ش��رياً  ال���دول���ة،  �شغلها يف  ال��ت��ي 
اأن الراحل اأكت�شب العديد من �شفات 
زاي���د وكان  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  وال����ده 
ال��ت��ع��ل��ي��م، وك����ان من  م���ن رواد  رائ�����داً 
امل�شاهمني يف تطوير القوات امل�شلحة، 
واأ�شاف اأن ما متيز به ال�شيخ �شلطان 

ه���و ح��ب��ه ل��اإن�����ش��ان��ي��ة وح��ر���ش��ه على 
تقدمي امل�شاعدة ملن يحتاجها.

حممد  ال�شيد  من  كل  اأي�شاً  وحت��دث 
الغب�شي العامري، وال�شيد حمودة بن 
الزفنة احلر�شو�شي املرافقان للمغفور 
له حيث قاما ب�شرد العديد من املواقف 

ال����راح����ل وحبه  ت���ب���ني ع��ظ��م��ة  ال���ت���ي 
ل��وط��ن��ه ول��اإن�����ش��ان. ويف اخل��ت��ام قدم 
املن�شوري  يعروف  بن  ال�شاعر حممد 
ق�شيدة رثاء يف الفقيد ال�شيخ �شلطان 
ا�شتح�شان  الق�شيدة  ولقت  زاي��د،  بن 

احل�شور.

نادي تراث الإمارات ينظم ندوة اإحياًء لذكرى رحيل املغف�ر له ال�ضيخ �ضلطان بن زايد

•• اأبوظبي-وام: 

جامعة  يف  والباحثني  الأك��ادمي��ي��ة  الهيئة  اأع�شاء  م��ن  ع��دد  ا�شتعر�س 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا  اأكر من 11 ورقة بحثية تغطي اأحدث 
البتكارات التكنولوجية املتقدمة يف جمال العمليات الربية والبحرية 
وذلك  وتكريره  العاملي  والغاز  النفط  ا�شتخراج  لأغرا�س  امل�شتخدمة 

خال معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول "اأديبك" 2021.
وقامت جامعة خليفة والتي تويل اهتماما كبريا جلميع اأن�شطة املعهد 
البرتويل الذي يعترب ذراع اجلامعة للبحث والتطوير يف �شناعة النفط 
اأحدث براءات  التي تدور حول  املعلومات  والغاز بعر�س جمموعة من 
الخ���رتاع مبا يف ذل��ك ب���راءات الخ���رتاع ال�شت التي �شدرت يف جمال 

الأنظمة  ال���رباءات على  ه��ذه  اإح���دى  ورك���زت  امل��ع��زز.  النفط  ا�شتخراج 
الذكية والروبوتات والأنظمة الذكية املختلطة يف علوم الأر�س وركزت 
التقليدي  غري  والتطوير  النفط  حقول  واإدارة  تطوير  على  الأخ��رى 
اإ�شافة  الأر���س  علوم  جمال  يف  الآل��ة  وتعلم  البيانات  وحتليل  للموارد 

للرتكيز على تطوير واإدارة حقول الغاز.
طوره  ال���ذي  ط��ي��ار  ب���دون  ال��ط��ائ��رة  م�شروع  اجلامعة  ا�شتعر�شت  كما 
الدكتور حمد الكركي الأ�شتاذ امل�شارك يف الهند�شة امليكانيكية وفريقه 
البحثي من الطلبة الذي  حل يف املرتبة الثانية يف حتدي دبي العاملي 

للتنقل ذاتي القيادة 2021.
يف  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  احل��م��ادي  �شلطان  ع���ارف  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
جامعة خليفة: "تعك�س م�شاركة اجلامعة يف معر�س وموؤمتر "اأديبك" 

النفط  �شناعة  تكنولوجيات  لعر�س  الرائد  العاملي  امللتقى   2021
البرتولية  الهند�شة  ق�شم  بها  يحظى  التي  املتميزة  ..امل��ك��ان��ة  وال��غ��از 
كما  ال��دويل  امل�شتوى  على   21 املركز  يف  حالياً  وامل�شنف  اجلامعة  يف 
املتعلقة  البتكارات  ري��ادة  يف  الفعال  دوره��ا  اجلامعة  م�شاركة  �شتعك�س 

بقطاع النفط والغاز".
املعر�س  الأكادميية يف اجلامعة خال  الهيئة  اأع�شاء  "يقدم  واأ�شاف: 
مهاراتهم  بعر�س  الطلبة  �شيقوم  كما  خرباتهم  تعر�س  بحثية  اأوراق��ا 
املتميزة يف ريادة الأعمال خال م�شابقة اأديبك الفرتا�شية للجامعات 
البرتول، حيث نهدف من خال هذه  تنظمها جمعية مهند�شي  التي 
النفط  �شناعة  يف  ال��رائ��دة  البحثية  م�شاريعنا  ا�شتعرا�س  امل�����ش��ارك��ة 

والغاز".

يف  اأي�شاً  والطلبة يف جامعة خليفة  الأكادميية  الهيئة  اأع�شاء  و�شارك 
جمعية  نظمتها  التي  للجامعات  الفرتا�شية  اأديبك  م�شابقة  برنامج 
وا�شحة  باأفكار  الطلبة  تزويد  يف  بدورها  وت�شاهم  البرتول  مهند�شي 
تكوين  لهم  تتيح  التي  بالفر�س  الطلبة  ورفد  ال�شناعي  القطاع  حول 
يف  نظرائهم  م��ع  والعمل  القطاع  يف  املتخ�ش�شني  م��ع  ع��اق��ات  �شبكة 

منطقة ال�شرق الأو�شط عرب الأن�شطة الفرتا�شية امل�شرتكة.
من  ك��ًا  الف��رتا���ش��ي  اجلامعات  لربنامج  التوجيهية  اللجنة  وت�شم 
الدكتور اأحمد ال�شعيبي الأ�شتاذ امل�شارك يف الهند�شة الكيميائية ونائب 
م�شرف  �شيكون  وال��ذي  والطابية  الأك��ادمي��ي��ة  للخدمات  اأول  رئي�س 
اللجنة والدكتور عماد ال�شلبي الأ�شتاذ امل�شاعد يف الهند�شة البرتولية 

واأحد اأع�شاء اللجنة.

•• اأبوظبي-وام: 

ث��م��ن م���ع���ايل ال����ل����واء ف���ار����س خلف 
ل�شرطة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  امل����زروع����ي 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اأب��وظ��ب��ي 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
"حفظه اهلل" ورعاية  رئي�س الدولة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  ودع��م  اهلل"  "رعاه 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
الفريق  وم��ت��اب��ع��ة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
اأثمرت عن حتقيق  الداخلية، والتي 
اإجناز متفرد جديد لدولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ح�����ش��ول��ه��ا على 
ال�شكان ليًا  الأول يف جتوال  املركز 
مبفردهم واملركز الثاين عاملياً لأكر 
تقرير  لنتائج  وف��ق��اً  اأم��ان��اً  ال��ب��ل��دان 

جالوب لاأمن والنظام 2021.
واأو�شح- يف ت�شريح بهذه املنا�شبة - 
اأن الإجن��ازات الكبرية التي حتققها 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
جديدة  ري���ادي���ة  م��واق��ع  يف  ت�شعها 
مت�شي  وه��ي  العاملية  اخلارطة  على 
نحو  م�شريتها  يف  واث��ق��ة  ب��خ��ط��وات 
امل��ق��ب��ل��ة حمققة  ع����ام����اً  اخل��م�����ش��ني 
ت���ع���ود باخلري  ع���م���اق���ة  م���ن���ج���زات 
والزده����ار على ك��ل م��ن يعي�س على 

اأر�س الإمارات.
والتعاون  بالتن�شيق  معاليه  واأ���ش��اد 
العامة  ال����ق����ي����ادات  ب����ني  امل�������ش���رتك 
اأ�شهم يف  لل�شرطة يف الدولة وال��ذي 
على  دولية  ريادية  اإجن���ازات  حتقيق 
ال�شعيد الأمني لفتاً اإىل ما حققته 

موؤ�شرات  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  ال���دول���ة 
م�شرية  ظ��ل  يف  العاملية  التناف�شية 
اخلري والعطاء التي تكللت بت�شجيل 
ا�شم دولة الإمارات بحروف م�شيئة 

على كافة الأ�شعدة.
واأكد اهتمام القيادة العامة ل�شرطة 
بتعزيز  اأجهزتها  مبختلف  اأبوظبي 
ال���ت���ع���اون امل�����ش��ت��م��ر م����ع ال���ق���ي���ادات 
لتحقيق  ال�شركاء  وكافة  ال�شرطية 
م�����ش��ت��وي��ات م��ت��ق��دم��ة وم���ت���ط���ورة يف 
تبني  و  والأم���������ان  الأم�������ن  م�������ش���رية 
ومبادرات  ���ش��ام��ل��ة،  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
خدمات  وتقدمي  وطموحة،  متميزة 
ت�شعد  ع��ال��ي��ة  ج����ودة  ذات  ع�����ش��ري��ة 
املجتمع، وتعزز من ريادة الدولة يف 

موؤ�شرات التناف�شية العاملية.
ل��ي�����س بغريب  اأن������ه  م��ع��ال��ي��ه  واأك�������د 
النتائج  ه��ذه  حتقق  اأن  ب��ادن��ا  على 
الإي��ج��اب��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة دول���ي���اً، والتي 
ت���و����ش���ح م������دى اه����ت����م����ام ال���ق���ي���ادة 
املقومات  اأف�����ش��ل  بتوفري  ال��ر���ش��ي��دة 
لتعزيز م�شرية الأمن والأم��ان، مما 
يجعل �شكان الدولة ينعمون بالأمن 
به  يتمتع  م��ا  بف�شل  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
اأم������ان دولية  ال���وط���ن م���ن م��ع��اي��ري 

راقية ومتفردة .

يف اإطار ا�صرتاتيجية املركز العاملية لبناء �صبكة �صراكات وثيقة مع موؤ�ص�صات رائدة

تريندز ي�ّقع مذكرة تفاهم مع املعهد امللكي الإ�ضباين اإلكان� لتعزيز التعاونني البحثي والعلمي

جامعة خليفة ت�ضتعر�س م�ضاريعها البحثية خالل اأديبك 2021

جامعة الإمارات حتتفي بالأ�ضب�ع العاملي لريادة الأعمال

اأب�ظبي لالإعالم تطلق حملة )ل للم�ضتحيل( احتفاًء بالي�بيل الذهبي لدولة الإمارات 

قائد عام �ضرطة اأب�ظبي: روؤية 
القيادة الر�ضيدة عززت �ضدارة 

الدولة مب�ؤ�ضرات الأمن والأمان عامليا 
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اأخبـار الإمـارات
اجتماعية ال�ضارقة  تنظم ج�لة لكبار امل�اطنني يف اأك�ضب� 2020

•• ال�صارقة -وام:

اأندية  اأع�������ش���اء  م���ن  امل���واط���ن���ني  ك���ب���ار  م���ن   80 ����ش���ارك 
التابع لدائرة اخلدمات الجتماعية بال�شارقة  الأ�شالة، 
يف رحلة اإىل معر�س "اإك�شبو 2020"، برفقة م�شرفني 

ومتطوعني.
الت�شال  اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي،  اآل  من�شور  مها  واأو���ش��ح��ت 
اإىل  ترفيهية  رح��ل��ة  تنظيم  ان��ه مت  ب��ال��دائ��رة  احل��ك��وم��ي 
معر�س "اك�شبو 2020" لإ�شعادكبار املواطنني ، واإتاحة 
املتنوعة،  ال�شعوب  ثقافات  على  للتعرف  اأمامهم  املجال 

امل�شاركة يف املعر�س العاملي.
واأ�شافت اآل علي، اأن امل�شاركني يف الرحلة من كافة اأفرع 

عربوا  ع��ام��اً،   60 ال���  �شن  تخطوا  وجميعهم  ال���دائ���رة، 
التي  الرحلة  بهذه  وا�شتمتاعهم  البالغة  �شعادتهم  عن 
العاملية التي  اأتاحت لهم التعرف وامل�شاركة يف الأح��داث 
ال�شاحة  ت�شهدها  التي  والتطورات  الدولة،  ت�شت�شيفها 
الإم���ارات���ي���ة، وي���اأت���ي ذل���ك اإن��ط��اق��ا م��ن اه��ت��م��ام دائ���رة 
اخلدمات الجتماعية بهذه ال�شريحة من املجتمع واأنهم 
باأن  وج��زء منه منوهة  داخ��ل احل��دث  يكونوا  واأن  بد  ل 
الداخلية  الرحات  من  عدد  تنظيم  على  داأب��ت  الدائرة 
هذه  عطلت  ك��ورون��ا  جائحة  اأن  اإل  �شنويا،  واخل��ارج��ي��ة 
هذا  ا�شتعادة  نحاول  واليوم  العامني،  ح��وايل  الرحات 
م�شتفيدي  م��ن  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار  ي�شعد  ال���ذي  ال��ن�����ش��اط 

الدائرة.

ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ
 �ضلطنة عمان بالي�م ال�طني الـ 51 

•• اأبوظبي-وام:

ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  هناأت 
بنت  عهد  ال�شيدة  الإمارات”  “اأم  والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية 
عبداهلل البو�شعيدية، حرم جالة ال�شلطان هيثم بن طارق �شلطان عمان، مبنا�شبة اليوم الوطني 
ال� 51 ل�شلطنة عمان ال�شقيقة. وقالت �شموها يف برقية تهنئة بهذه املنا�شبة : “ي�شرفني اأن اأرفع 
اإىل مقامك واإىل مقام جالة ال�شلطان اأخل�س اآيات التهاين والتربيكات مقرونة بخال�س الأمنيات 
، يف هذه املنا�شبة الوطنية املجيدة ، جمددة لكم التعبري عن اإعتزازي مبا يجمع بلدينا و�شعبينا 
من اأوا�شر الأخوة الرا�شخة والتقدير املتبادل، �شائلني اهلل تعاىل اأن ُيعيدها اأعواماً عديدة و اأنتم 

تتمتعون مبوفور ال�شحة وال�شعادة والُعمر املديد و �شعبكم الويف بدوام الرفعة والتقدم .

هزاع بن زايد يتفقد مركز الت�اجد البلدي مبدينة خليفة و ي�ؤكد اأن اإ�ضعاد املجتمع اأول�ية ا�ضرتاتيجية لدى القيادة الر�ضيدة
و يف ختام الزيارة وجه �شمو ال�شيخ 
ه���زاع ب��ن زاي���د جميع ال��ع��ام��ل��ني يف 
اأهمية  اإىل  البلدي  التواجد  مركز 
العامة  باخلدمات  امل�شتمر  الرتقاء 
املقدمة اإىل املجتمع واإيجاد البدائل 
التي  الإبداعية  والأف��ك��ار  الناجحة، 
احلياة  ب��ج��ودة  الرت��ق��اء  �شاأنها  م��ن 
املدينة  ان���ت���ع���ا����س  يف  امل�����ش��اه��م��ة  و 

وتطورها وازدهاره.

احل�������ش���ري���ة. ع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��د ذات����ه 
مراحل  ع���ر����س  ال�����زي�����ارة  ����ش���ه���دت 
البلدي،  ال��ت��واج��د  م�����ش��اري��ع  تنفيذ 
وال��ت��ح��دي��ات والإجن�����ازات على هذا 
بذل  باأهمية  �شموه  و وجه  ال�شعيد 
اإجناح  �شاأنها  التي من  الطاقات  كل 
اأر�شية  ك��ون��ه مي��ث��ل  ال��ت��وج��ه  ه����ذا 
جمال  يف  حقيقيا  ومنطلقا  خ�شبة 
اإبداعية  وو���ش��ائ��ل  مم��ار���ش��ات  ابتكار 

معايل حممد علي حممد ال�شرفاء 
التنمية  دائ������رة  رئ��ي�����س  احل����م����ادي 
الق��ت�����ش��ادي��ة و����ش���ع���ادة ���ش��ي��ف بدر 
القبي�شي املدير العام لبلدية مدينة 

اأبوظبي .
تقدمييا  ع���ر����ش���ا  ����ش���م���وه  و����ش���اه���د 
التواجد  اإجن���ازات مركز  اأه��م  ح��ول 
وامل�شاريع  خليفة  مدينة  يف  البلدي 
وخططه  املركز  واأه��داف  املطروحة 

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
الدول������ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “حفظ����ه 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للق�������وات امل�شلحة بتوفي�������ر كل �شبل 
الراقية  الكرمية واخلدمات  احلياة 

لل�شكان.
ج��اء ذل��ك خ��ال ال��زي��ارة التفقدية 

وخدمته.  املجتمع  مع  التوا�شل  يف 
الطاع  اأي�����ش��ا  ال��زي��ارة  ت�شمنت  و 
ع���ل���ى ال����ع����دي����د م����ن حم�������اور عمل 
الإطار  ومنها  البلدي”  “التواجد 
الرقابة  النموذجية،  للمدينة  العام 
القطاع  الأداء،  ح��وك��م��ة  امل���وح���دة، 
التطويرية  امل��ق��رتح��ات  املجتمعي، 
وم�شاريع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ل���اأرا����ش���ي 

البنية التحتية.

تفعيل  اأن  �شموه  واأك���د  امل�شتقبلية. 
م�������ش���رع���ات ال���ع���م���ل، وامل����ث����اب����رة يف 
اإيجابا  ينعك�س  باخلدمات  الرتقاء 
على �شعادة املجتمع ورفاهيته وقال 
“التواجد  يكون  اأن  اإىل  “ نتطلع   :
اخلدمات  راق��ي��ة  من�شة  البلدي” 
احلياة  م�شتوى  حت�شني  يف  ت�شاهم 
الرفاهية  متطلبات  جميع  وتوفري 
ال�����ك�����رمي و اخل����دم����ات  وال����ع����ي���������س 

مركز  اإىل  ����ش���م���وه  ب���ه���ا  ق�����ام  ال���ت���ي 
خليفة  مدينة  يف  البلدي  ال��ت��واج��د 
ال��ت��اب��ع ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي و 
م�شتجدات  على  �شموه  فيها  اط��ل��ع 
البلدي واخلطط  التواجد  م�شاريع 

امل�شتقبلية.
�شموه..معايل  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  ك����ان 
اخلييلي  خ��م��ي�����س  م��غ��ري  ال���دك���ت���ور 
رئ���ي�������س دائ�������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع و 

•• اأبوظبي -وام: 

اآل  ب��ن زاي��د  اأك��د �شمو ال�شيخ ه��زاع 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
اإ���ش��ع��اد املجتمع  اأن  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة 
مقيمني  و  مواطنني  من  ال�شكان  و 
القيادة  ل��دى  ق�شوى  اأول��وي��ة  يعد 
ب��ج��ودة احلياة  الرت��ق��اء  و  احلكيمة 
هدف ا�شرتاتيجي وذلك بتوجيهات 

�ضرطة عجمان تطلق حملة 
ال�ضتخدام الآمن للدراجات اله�ائية 

•• عجمان - وام: 

ال�شتخدام   " بعنوان  توعوية  مرورية  حملة  عجمان  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
املتمثل  ال�شرتاتيجي  الداخلية  وزارة  لهدف  حتقيقاً   ،" الهوائية  ل��ل��دراج��ات  الآم���ن 

بتعزيز اأمن الطرق، ودعماً خلف�س موؤ�شر وفيات احلوادث لكل مئة األف من ال�شكان.
ب�شرطة عجمان  والدوريات  امل��رور  اإدارة  الفا�شي مدير  �شيف عبد اهلل  املقدم  واأو�شح 
اإىل توعية �شائقي الدراجات الهوائية بالأنظمة والقوانني اخلا�شة  اأن احلملة تهدف 
بها  اأوالت�شبب  التعر�س للحوادث  الطريق وم�شتخدميه، والوقاية من خطر  ب�شامة 
نتيجة ل�شلوكيات خاطئة من قبل بع�س �شائقي الدراجات الهوائية مثل قطع الطريق 
قد  ال��ذي  الأم��ر  العامة  الطرق  على  املركبات  بني  وال�شري  املخ�ش�س،  املكان  غري  من 

يت�شبب باإرباك حركة ال�شري ووقوع حوادث تعر�س حياتهم للخطر.

مذكرة تفاهم بني الإمارات واإ�ضرائيل يف ال�ض�ؤون التعليمية
•• تل اأبيب -وام:

الإم���������ارات مذكرة  دول�����ة  وق���ع���ت 
مع  التعليمية  ال�شوؤون  يف  تفاهم 
جمالت  ت�شمل  اإ���ش��رائ��ي��ل  دول����ة 
والتقني  وال��ع��ايل  ال��ع��ام  التعليم 
تبادل  ت��ع��زي��ز  ب��ج��ان��ب  وامل���ه���ن���ي 
والطابية  الأكادميية  ال��زي��ارات 
ال��ط��رف��ني وذل����ك يف خطوة  ب���ني 
التعاون  ت���ك���ري�������س  اإىل  ت���ه���دف 
على  حر�شهما  اإط����ار  يف  بينهما 
بناء �شراكات وعاقات اأوثق تعود 
واخلري  باملنفعة  �شعبيهما  ع��ل��ى 

والتقدم.
وت����اأت����ي ه�����ذه اخل����ط����وة ام����ت����دادا 
لل�شام  الإب���راه���ي���م���ي  ل��ات��ف��اق 
ب�����ني دول��������ة الإم���������������ارات ودول�������ة 
اإ���ش��رائ��ي��ل وم���ا متخ�س ع��ن��ه من 
داعمة  وم�شارات  تطويرية  روؤى 
والتفاهم  وال��ت��ع��اي�����س  ل��ل�����ش��ام 
اإط����ار اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإىل  ويف 
م�شرية  وتعزيز  العاقات  تنمية 

وط���م���وح���ات دول�����ة الإم���������ارات يف 
اأف�����ش��ل دول���ة يف العامل  ت��ك��ون  اأن 
فيها  امل����ج����الت مب���ا  يف خم��ت��ل��ف 
 2071 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  ال��ت��ع��ل��ي��م 
العاقات  اإىل  ال��ت��ط��رق  ب��ج��ان��ب 
الثنائية القائمة يف قطاع التعليم 
وجمالت التعاون املختلفة.  ووفقاً 
لبنود املذكرة �شيتم ت�شكيل جلنة 
م�شرتكة لتنفيذ ما ورد فيها من 
ال��ت��ي تت�شمن  ال��ت��ع��اون  جم���الت 
ت�شهيل وت�شجيع وتعزيز وتطوير 
ال���ت���ع���اون يف ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م من 
الت�شال  دع��م  العمل على  خ��ال 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
التعليمية بني اجلانبني، وت�شجيع 
للهيئات  امل���ت���ب���ادل���ة  ال������زي������ارات 
الإداري��ة والتعليمية وامل�شاركة يف 
واملنا�شبات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 
الدرا�شية  واحللقات  وامل��وؤمت��رات 
والندوات التعليمية التي يوفرها 
ت�شجيع  ع���ن  ف�����ش��ا  ط����رف  ك���ل 
تبادل الزيارات بني طلبة التعليم 

الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم 
والتعليم وعن اجلانب الإ�شرائيلي 
�شا�شا  ي��ف��ع��ات  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
اإ�شرائيل  التعليم يف  بيتون وزيرة 
حممد  ال��دك��ت��ور  �شعادة  بح�شور 
اإبراهيم املعا وكيل وزارة الرتبية 

امل��ن��ط��ق��ة م���ن خال  ال�����ش��ام يف 
النمو القت�شادي وتعزيز  حتفيز 
البتكار التقني وم�شارات تطوير 

اجلودة يف التعليم.
وقع مذكرة التفاهم عن اجلانب 
الإم������ارات������ي م���ع���ايل ح�����ش��ني بن 

الأكادميية  ل��ل�����ش��وؤون  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اآل خاجة  و�شعادة حممد حممود 
اإ�شرائيل.   ل���دى  ال���دول���ة  ���ش��ف��ري 
وا���ش��ت��ع��ر���س م���ع���ايل ح�����ش��ني بن 
املئوية  خطط  احلمادي  اإبراهيم 
للخم�شني  ال�����ش����ت����ع����داد  وع�������ام 

يف التعليم، ومعلومات عن الإدماج 
الجتماعي يف التعليم ل�شيما من 
اإن�شاوؤها  مت  التي  الربامج  خال 
اأ�شحاب  م��ن  الأط���ف���ال  مل�����ش��اع��دة 
الهمم  واأ�شحاب  التعلم  �شعوبات 
املرتبطة  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
مب��ن��ه��ج��ي��ات اك���ت�������ش���اف ورع���اي���ة 

الأطفال املوهوبني واملتفوقني.
اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل  وك��ان 

العام والعايل وامل�شاركة يف برامج 
والأن�شطة  ال���ط���اب���ي  ال���ت���ب���ادل 
املناهج  وت��ب��ادل  بالطلبة  املت�شلة 
الرتبوية  والأدب���ي���ات  ال��درا���ش��ي��ة 

واملنهجية.
وت��ت��ي��ح م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م كذلك 
املتعلقة مبعادلة  املعلومات  تبادل 
املوؤهات وتقنية املعلومات وحلول 
امل�شتخدمة  والت�شالت  التعليم 

احل��م��ادي ق��د ت��راأ���س وف���داً رفيع 
اإىل  ع��م��ل  زي����ارة  امل�����ش��ت��وى �شمن 
اإ���ش��رائ��ي��ل ا���ش��ت��م��رت لعدة  دول����ة 
العديد  ب��ح��ث   اأي�����ام مت خ��ال��ه��ا 
الرتبوية وجمالت  الق�شايا  من 
ال����ت����ع����اون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واإج��������راء 
زيارات ميدانية ملوؤ�ش�شات التعليم 
نظام  م�شتجدات  اآخ��ر  ومناق�شة 

التعليم يف البلدين والعامل.

حمدان بن زايد يبحث مع رئي�س اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر اأوجه التعاون امل�ضرتك والق�ضايا الإن�ضانية 

الهام  ب��ال��دور  الأح��م��ر  لل�شليب 
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه دول���ة الإم����ارات 
الإن�شاين  ال��ع��ط��اء  ���ش��اح��ات  يف 
وجهودها  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
تطوير  جم�����ال  يف  امل���ت���وا����ش���ل���ة 
ال���ع���م���ل الإن���������ش����اين واخل�����ريي 
وال������ذي جت��ل��ى ب���و����ش���وح خال 
يف  “كوفيد-19”  ج���ائ���ح���ة 
ال�شعوب  ال��ع��ون وم�����ش��اع��دة  م��د 
تداعيات  لتخطي  واملجتمعات 
ه����ذه الأزم������ة الإن�����ش��ان��ي��ة التي 
اأث�����رت ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن بلدان 
دوره������ا  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  ال�����ع�����امل 

املدير  ال��دويل  التعاون  ل�شوؤون 
 2020 “اإك�شبو  ملعر�س  ال��ع��ام 
حمدان  الدكتور  ومعايل  دبي” 
جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي  م�شلم 
الأحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
مطر  اأحمد  و�شعادة  الإم��ارات��ي 
ال��ظ��اه��ري م��دي��ر م��ك��ت��ب �شمو 
منطقة  يف  احل������اك������م  مم����ث����ل 
حمد  عي�شى  و���ش��ع��ادة  ال��ظ��ف��رة 
رئي�س  �شمو  م�شت�شار  بو�شهاب 
هيئة الهال الأحمر الإماراتي 
ال��دك��ت��ور حممد عتيق  و���ش��ع��ادة 

الفاحي الأمني العام للهيئة.

للعمل الإن�شاين.
���ش��م��وه : ت��ف��خ��ر هيئة  واأ����ش���اف 
ال����ه����ال الح����م����ر الإم�����ارات�����ي 
املتميزة  وع��اق��ات��ه��ا  ب��ت��ع��اون��ه��ا 
لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  م��ع 
م��ن حتقيق  مكنها  م��ا  الأح��م��ر 
التي  م���ن الإجن���������ازات  ال��ك��ث��ري 
وطاأة  من  التخفيف  يف  �شاهمت 
العديد  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ع��ان��اة 
التي تواجدت فيها  املناطق  من 

الهيئة.
م���ن ج��ه��ت��ه اأ����ش���اد ال�����ش��ي��د بيرت 
الدولية  اللجنة  رئي�س  ماورير 

املنظمات  تعزيز عمل  الرائد يف 
الإقليمية  والإغاثية  الإن�شانية 

والدولية.
اإن الإم���ارات �شريك مهم  وق��ال 
هناك  ح��ي��ث  الأح���م���ر  لل�شليب 
الق�شايا  ح��ول  م�شتمر  ت�����ش��اور 
اإقليميا  امللح�������ة  الإن�ش�������انية 
تعزيز  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  وع���امل���ي���ا 
اجلهود  خل��دم��ة  ال�شراكة  ه��ذه 
الإن�����ش��ان��ي��ة واخل���ريي���ة يف دول 

العامل.
بنت  رمي  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء  ح�شر 
دولة  وزي��رة  الها�شمي،  اإبراهيم 

اإيجاد  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الإن�شانية  ل��ل��ق�����ش��اي��ا  احل���ل���ول 
الأ�شيل  نهجها  م��ن  ان��ط��اق��ا 
على  القائمة  الثابتة  ومبادئها 
واإغاثة  الإن�����ش��اين  العطاء  قيم 

املحتاجني.
الإم���ارات  اإن دول��ة  وق��ال �شموه 
تاأ�ش�شت على قيم اإن�شانية را�شخة 
اأر�شى دعائمها املغفور له الوالد 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
على  وت�شري  ثراه”  اهلل  “طيب 
ن��ه��ج��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة حتى 
ب��ات��ت الإم�����ارات م��ن��ارة م�شيئة 

الإن�شاين اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س 
باإي�شال  الكفيلة  ال�شبل  اأف�شل 
الإن�����ش��ان��ي��ة ملختلف  امل�����ش��اع��دات 

دول العامل.
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأك����د 
زايد اآل نهيان اأن دولة الإمارات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
العون  ي���د  ع��ل��ى م���د  ح��ري�����ش��ة 
امل�شاعدات  واإي�����ش��ال  وامل�شاعدة 
الإن�شانية للمحتاجني يف جميع 
اأنحاء العال���������������م وتدعم اجلهود 

وت���ب���ادل م��ع��ه الأح����ادي����ث حول 
ذات  الإن���������ش����ان����ي����ة  ال���ق�������ش���اي���ا 
ذلك  يف  مب��ا  امل�شرتك  الهتمام 
جمال  يف  الإن�شاين  اللجنة  دور 
الدول  ودع��م  امل�شاعدات  تقدمي 

املحتاجة واملناطق املت�شررة.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ���ال اللقاء 
اأوج������ه ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك بني 
يف  ممثلة  الإم����ارات  دول�������������������ة 
الهال  هيئة  الإن�شاين  ذراع��ه��ا 
واللجنة  الإم�����ارات�����ي  الأح����م����ر 
ال����دول����ي����ة ل��ل�����ش��ل��ي��ب الأح����م����ر 
املجال  يف  ال�����ش��راك��ة  وجم�����الت 

•• دبي -وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان بن 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زايد 
م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����س هيئة 
ال��ه��ال الأح���م���ر الإم����ارات����ي يف 
مقر  اإك�شبو 2020 دبي ال�شيد 
اللجنة  رئ��ي�����س  م����اوري����ر  ب��ي��رت 
ال����دول����ي����ة ل��ل�����ش��ل��ي��ب الأح����م����ر 
يق�������وم  ال��������ذي  املرافق  والوفد 

بزيارة اإىل الدولة.
اللجنة  برئي�س  ���ش��م��وه  ورح���ب 
ال����دول����ي����ة ل��ل�����ش��ل��ي��ب الأح����م����ر 
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اأخبـار الإمـارات
اإك�ضب� يف اأ�ضب�ع .. حراك عاملي لتعزيز الت�ضامح وابتكارات ت�ضتدعي امل�ضتقبل

•• اأبوظبي-وام:

الن�شيب  على  بالت�شامح  املرتبطة  وامل���ب���ادرات  الفعاليات  ا�شتحوذت 
دبي،   2020 اإك�شبو  ال�شابع من  الأ�شبوع  الهتمام خال  الأك��رب من 
حيث �شهد احلدث العاملي مياد التحالف العاملي للت�شامح والذي مت 
فيما  والتعاي�س،  للت�شامح  الوطني  املهرجان  فعاليات  خال  اإطاقه 
ا�شت�شافت الأن�شطة الدولية للمهرجان ما يزيد على 125 �شخ�شية 
عاملية بارزة قدمت روؤية �شاملة عن م�شتقبل الت�شامح العاملي، اإ�شافة 
اأنباء  وكالة  وت�شتعر�س  ل��اأدي��ان  امل�شرتكة  العاملية  القمة  انعقاد  اإىل 
الإمارات "وام" يف تقرير "اإك�شبو يف اأ�شبوع" اأبرز الفعاليات واملنا�شبات 

التي �شهدها احلدث العاملي يف اأ�شبوعه ال�شابع.
"الت�شامح  و�شهدت الأن�شطة الدولية للمهرجان عقد املوؤمتر الدويل 

املتعلقة  الق�شايا  ا�شتعر�س  املراأة" ال��ذي  اأج��ل حقوق  وال�شمولية من 
بتمكني املراأة يف العامل وبحث يف الأ�شاليب الأكر جناحا لتفعيل دور 
ناق�س  ..فيما  تواجهها  التي  التحديات  مواجهة  يف  واملعرفة  التعليم 
يف  والتعاي�س  الت�شامح  وزارة  نظمته  ال���ذي  العاملي  ال�شباب  منتدى 
"اإك�شبو 2020 دبي" دور ال�شباب يف التنمية القت�شادية والجتماعية 
للعامل و�شرورة توفري التعليم اجليد لهم وتهيئتهم ليكونوا عنا�شر 

منتجة يف املجتمع.
امل��راأة باإك�شبو  ونظم جمل�س الإم��ارات للتوازن بني اجلن�شني يف جناح 
جل�شة حوارية بعنوان م�شتقبل املراأة يف العمل الربملاين بهدف مناق�شة 
وت�شليط  الإماراتية  امل��راأة  ال�شيا�شية لدى  امل�شاركة  ثقافة  تعزيز  �شبل 

ال�شوء على الروؤى والأفاق امل�شتقبلية مل�شاركتها يف العمل الربملاين.
لإمارة  الوطني  باليوم  دب��ي   2020 اك�شبو  احتفى  اآخ���ر،  �شياق  ويف 

موناكو بح�شور الأمري األربت الثاين اأمري موناكو والأمرية �شتيفاين 
اأمرية موناكو، كما احتفت اجلزائر بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 
ال��وزراء اجلزائري، كذلك  اأمين بن عبدالرحمن رئي�س  دبي بح�شور 
احتفلت الربازيل بيومها الوطني بح�شور "غايري بول�شونارو" رئي�س 

جمهورية الربازيل.
العلمية، حيث  والب��ت��ك��ارات  الخ���رتاع���ات  م��ن  ع��دد  ع��ن  الك�شف  ومت 
ك�شف اجلناح الفنلندي يف اك�شبو 2020 دبي عن اأول م�شعد مت�شل 
هذا  ان  اأك��دت  "كوين" التي  �شركة  ت�شميم  من  العامل  يف  بالإنرتنت 
مل�شتخدميها جتارب  توفر  رئي�شية  �شي�شكل من�شة  امل�شاعد  النوع من 

رقمية تربطهم بالعامل خال عملية تنقلهم بني الطوابق.
من جهتها �شلمت �شركة "يو بي اإ�س" اأول �شحنة لها با�شتخدام �شيارتها 
الإلكرتونية التي تعمل بنظام الطاقة ال�شم�شية اإىل اجلناح الفرن�شي 

هذه  ا�شتخدام  يف  عامليا  �شبقا  بذلك  لتحقق  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف 
النظيفة  واخلدمات  التنقل  فر�س  من  تعزز  التي  امل�شتقبلية  التقنية 

يف العامل.
"اأيدياباتيك"  ���ش��رك��ة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  اأي�����ش��ا..  الب���ت���ك���ارات  ج��دي��د  ويف 
"�شمايل"  جهاز  دبي   2020 اإك�شبو  يف  م�شاركتها  خال  الربيطانية 
احلقيبة  �شكل  وي��اأخ��ذ  ال��ب��ط��اري��ة  ع��ل��ى  يعمل  ال���ذي  ال��ذك��ي  للتربيد 

املحمولة على الظهر.
النائية  املناطق  يف  اللقاحات  لنقل  رئي�شي  ب�شكل  اجل��ه��از  وي�شتخدم 
يتميز  كما  احل����رارة،  نتيجة  التلف  م��ن  حماية  لها  وي��وف��ر  وال��وع��رة 
بالتكلفة املنخف�شة واملحافظة على تخزين اللقاحات بدرجات حرارة 
اأي���ام دون   6 مل��دة ت�شل اىل  8 درج���ات مئوية  اإىل   2 ب��ني  ت���رتاوح م��ا 

احلاجة للكهرباء.

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

حممد معني الدين

باليوم  دب��ي   2020 اإك�شبو  احتفى   
ب��ول��ي��ف��ي��ا يف موقع  ل���دول���ة  ال���وط���ن���ي 
احلدث الدويل، وذلك باإقامة مرا�شم 
الكلمات  واإلقاء  التقليدية،  العلم  رفع 
بعدها  ال�����زوار  ا�شتمتع  ال��رتح��ي��ب��ي��ة، 
الإيقاعات  على  مميز  راق�س  بعر�س 
عك�شت  ال��ت��ي  التقليدية،  البوليفية 
الواقعة  الدولة  لهذه  الثقايف  ال��راء 

يف اأمريكا اجلنوبية.
املميز،  امل��و���ش��ي��ق��ي  ع��ر���ش��ه��ا  ���ش��م��ن 
اأمتعت فرقة "اأغروبا�شيون بوليفيانا 
2020 مبزيج من  وارا" زوار اإك�شبو 
من  ع��دد  على  عزفت  التي  الإيقاعات 
الأ�شلية،  البوليفية  املو�شيقية  الآلت 
متنوعة  باقة  لعزف  ا�شُتخدمت  التي 
من اأحلان واإيقاعات املو�شيقى املحلية 
الفيوجن  وم��و���ش��ي��ق��ى  وال��ك��ري��ول��ي��ة 

املرجتلة واملتنوعة.
العلي،  ���ش��ع��ادة جن��ي��ب حم��م��د  وك����ان 
العام  املفو�س  ملكتب  التنفيذي  املدير 
مقدمة  يف  دب�����ي،   2020 لإك�����ش��ب��و 
م�شتقبلي �شعادة راكيل اأوروزكو تابيا، 
املتعددة  بوليفيا  لدولة  العام  املفو�س 

اإك�شبو  ملوقع  القوميات، لدى و�شوله 
دبي.  2020

"ي�شعدنا  العلي:  جنيب  �شعادة  وق��ال 
ح�شور بوليفيا هنا يف اإك�شبو 2020 
حيث  ’بوليفيا،  ���ش��ع��ار  حت���ت  دب�����ي، 
الطاقة هي احلياة‘، حيث ي�شهم جناح 

املعروفة  �شورتها  تعزيز  يف  بوليفيا 
كدولة تزخر بالتنوع الثقايف والبيئي. 
وتركز معرو�شات اجلناح على اإمكانات 
بوليفيا التنموية الكربى يف املجالت 
اجلديد،  العاملي  لاقت�شاد  الرئي�شية 
الذي �شيلي مرحلة اجلائحة، مبا فيها 

وال�شيارات  البديلة،  الطاقة  م�شادر 
القيمة  ذات  والأط��ع��م��ة  الكهربائية، 

الغذائية العالية."
لبوليفيا  اجل���ن���اح  "يروج  واأ�����ش����اف: 
اأمريكا  يف  ال��ط��اق��ة  م��رك��ز  ب��و���ش��ف��ه��ا 
بالفر�س  ت����زخ����ر  اإذ  اجل����ن����وب����ي����ة، 
ا�شتك�شافها  ميكن  التي  ال�شتثمارية 
يف جمايَل الطاقة املتجددة والتقنية، 
ب��ول��ي��ف��ي��ا لزوارنا  ُي��ظ��ه��ر  ج��ن��اح  ك��م��ا 
جديدة  وجهة  باعتبارها  الدولة  هذه 

لل�شياحة البيئية."
تابيا،  اأوروزك����و  راك��ي��ل  �شعادة  وق��ال��ت 
املتعددة  بوليفيا  لدولة  العام  املفو�س 
القوميات: "امل�شافات التي تف�شل بني 
الإمارات وبوليفيا �شا�شعة، لكن يبدو 
يل اأننا نت�شارك روح ال�شمود واجلهد 
التحديات  وج���ه  يف  نف�شها  وامل��ث��اب��رة 
اجل��غ��راف��ي��ة. ف���ا م��ك��ان اأف�����ش��ل من 
الب�شرية  للقدرة  مثال  كونها  يف  دب��ي 
على جتاوز كل احلدود، لتغدو واحدة 
والبتكار  العاملية  التجارة  مراكز  من 

املعماري".
وتابعت: "هذا املثال على التغلب على 
ال�شدائد، بل والزدهار اأي�شا، قدم لنا 
اجلائحة.  ف��رتة  خ��ال  در���ش��ا  جميعا 
باإتاحته  دبي،   2020 اإك�شبو  ويتفرد 
البع�س  بع�شنا  لن�شارك  لنا  الفر�شة 
التحديات العاملية التي خلفها الوباء، 

ولنبحث عن احللول معا".
ي��ك�����ش��ف ج���ن���اح ب��ول��ي��ف��ي��ا، ال����واق����ع يف 
منطقة ال�شتدامة، عن الأ�شباب التي 
قد جتعل من الليثيوم م�شدرا لطاقة 

امل�شتقبل.

ومي��ك��ن ل���ل���زوار اأي�����ش��ا ال��ت��ع��رف على 
بوليفيا  م���ن  ال���ت���ي جت��ع��ل  الأ����ش���ب���اب 
البيئية،  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  م��ث��ال��ي��ة  وج���ه���ة 
املذهلة،  الأنديز  ب��دءا من قمم جبال 
و�شول اإىل احلياة الربية املزدحمة يف 
الأم��ازون، ويف�شر اجلناح كذلك كيف 
توفر الأغذية عالية القيمة الغذائية، 
وميكن  هائلة.  اإمكانات  الكينوا،  مثل 
ل����ل����زوار جت���رب���ة جم��م��وع��ة م���ن هذه 
جانب  اإىل  اجل�����ن�����اح،  يف  الأغ������ذي������ة 
العرو�س  م��ن  مبجموعة  ال�شتمتاع 

الثقافية والفنية.

والفخرية  ال��وط��ن��ي��ة  الأي�������ام  مت��ث��ل 
حلظات  دب������ي،   2020 اإك�������ش���ب���و  يف 
ل����اح����ت����ف����ال ب���ج���م���ي���ع امل���������ش����ارك����ني 
الذين  ال���دويل،  احل��دث  الدوليني يف 
يزيد عددهم على 200 م�شارك، من 
ثقافاتهم  على  ال�شوء  ت�شليط  خال 
اأجنحتهم  ولإب���������راز  واإجن�����ازات�����ه�����م، 
وب���راجم���ه���م. ي��ت�����ش��م��ن ك���ل م���ن هذه 
الأي����ام م��را���ش��م رف���ع ال��ع��ل��م يف من�شة 
اإلقاء  ثم  ومن  الو�شل،  ب�شاحة  الأمم 
الكلمات الرتحيبية وتقدمي العرو�س 

الثقافية.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املف�صود

يف م�����ش��ه��د ف����ري����د ي��ع��ك�����س ال���ت���اري���خ 
الطويل والتوا�شل بينها وبني ال�شرق 
اليابان  جناح  ت�شميم  ج��اء  الأو���ش��ط، 
منط  ب��ني  ليجمع   2020 اأك�شبو  يف 
اأ�شانوها  ومن���ط  ال��ع��رب��ي  الأراب��ي�����ش��ك 
الأبعاد،  ث��اث��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��ي��اب��اين 
التى جت�شد روح اأح��رتام الأخ��ر وذلك 
الياباين  اوري���ج���ان���ا  ف���ن  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
فيه  ي�شتخدم  ال���ذي  ال��ه��داي��ا  لتغليف 
التقليدي، ف�شا عن  الياباين  ال��ورق 
ا�شتخدام نظام تربيد طبيعي للجناح 
الأمامية،  املائية  امل�شاحات  بوا�شطة 
مع ابراز الهند�شة املعمارية امل�شتدامة 
والداعمة للبيئة النظيفة،ومن اأهم ما 
الذي  ال�شاروخ  عر�س هو من��وذج من 
ح��م��ل م�����ش��ب��ار الأم�����ل الإم����ارات����ي اإىل 

الف�شاء اخلارجي 
يقع جناح اليابان يف منطقة الفر�شان 
ت�شادف  ورمب�������ا   2020 ب���اأك�������ش���ب���و 
من  لكونها  املنطقة  ه��ذه  يف  وج��وده��ا 
بروح  الأخ���ر  م��ع  تتعامل  التى  ال���دول 
بينما  ال��ف��ر���ش��ان،  واأخ����اق  الفرو�شية 
�شرق  يف  العاملية  اخل��ري��ط��ة  على  تقع 
اأ�شيا بني املحيط الهادئ وبحر اليابان 
وتقدر  الكورية،  اجلزيرة  �شبه  و�شرق 
م�شاحتها 378000 األف مرت مربع 

مليون   128 �شكانها  وع���دد  تقريباً، 
اأن  ب��ال��ذك��ر  ت��ق��ري��ب��اً، واجل��دي��ر  ن�شمة 
ال���ي���اب���ان ال����دول����ة ال���وح���ي���دة م���ن بني 
 2020 اأك�����ش��ب��و  امل�����ش��ارك��ة يف  ال�����دول 
ما  2025 وهذا  اأك�شبو  �شتنظم  التى 
يجعلها تنظر التتويج والرتويج لهذا 

احلدث الكبري.
باأ�شم  الر�شمي  املتحدث  اأزوك���ي  واأك���د 
اأن   2020 اأك�شبو  الياباين يف  اجلناح 
فوز مدينة او�شاكا اليابانية با�شت�شافة 
عظيماً  تنجازاً  يعترب   2025 اأك�شبو 
ال���ي���اب���ان وم��ك��ان��ت��ه��ا بني  اإىل  ي�����ش��اف 
الياباين  اأن اجلناح  اإىل  واأ�شار  العامل، 

ل����ه����ذا احل�������دث ويعد  ي�������روج  �����ش����وف 
م�شرفة  وج��ه��ة  ل��ي��ك��ون  الأن  م���ن  ل���ه 
�شي�شتفيدون  باأنهم  م�شيفاً  لليابان، 
باأك�شبو  وم�شاركتهم  ت��واج��ده��م  م��ن 
معايري  باأعلى  تنظيمه  ال��ذي مت  دب��ي 
اجل������ودة وال��ت��م��ي��ز والإب����ت����ك����ار، و�شم 
ال��ع��دي��د م��ن دول ال��ع��امل حت��ت �شقف 
واح�����د مم���ا ي��ج��ع��ل الإم���������ارات حمط 
املتحدث  اأزوك��ي  واأ�شاف  العامل.  نظر 
اأك�شبو  الر�شمي باأ�شم جناح اليابان يف 
غرف  �شتة  ي�شم  اجلناح  اأن   2020
ت���ب���داأ ب��ل��ق��اء ال���ي���اب���ان وال��ت��ع��ري��ف بها 
تتحدث  الثانية  وال��غ��رف��ة  وبتاريخها 

والتطور  واحل�������ش���ارة  ال��ث��ق��اف��ة  ع���ن 
ي�����ش��اه��د الزائر  ث���م  ل��ل��ي��اب��ان  ال��زم��ن��ي 
الياباين  الإب��ت��ك��ار  الثالثة  ال��غ��رف��ة  يف 
والذكاء  احلديثة  بالتقنية  والأهتمام 
وما  ال��ي��اب��ان  وم�شتقبل  ال�شطناعي 
تقدمه للب�شرية من خدمات يف جميع 
الغرفة  ت���اأت���ي  ك��م��ا  احل����ي����اة،  م��ن��اح��ي 
التحديات  يف  من��وذج  لتعطي  الرابعة 
التى تطراأ على العامل من وقت لآخر 
البيئي  وال��ت��ل��وث  امل��ن��اخ��ي  ك��ال��ت��غ��ي��ري 
وغريها من الكوارث الطبيعية والتي 
الكوكب،  هذا  على  الإن�شان  بها  يعبث 
�شيكت�شف  اخل���ام�������ش���ة  ال���غ���رق���ة  ويف 

تلك  م��ع��ط��ي��ات  حتليل  كيفية  ال���زائ���ر 
املائمة  الأف���ك���ار  وو���ش��ع  ال��ت��ح��دي��ات 
للت�شدي لهذه التحديات الكربى، اما 
الرتويج  فيها  فيتم  ال�شاد�شة  الغرفة 
مدينة  يف   2025 اأك�شبو  ل�شت�شافة 
اأو�شاكا. واأ�شاف ازوكي اأن زائر اجلناح 
الياباين �شيكت�شف الأ�شكال الأوريغامي 
على  وي��ت��ع��رف  التقليدية  ال��زخ��رف��ي��ة 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ف��ن 
ال�شيافة  على  ال��زائ��ر  �شيتعرف  كما 
�شعار  ، حت���ت  ال��ي��اب��ان  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 
"م�شاركة – اأن�شجام - عمل" كما دعى 
اليابانية  الثقافة  ملام�شة  اجلمهور 

املحلية،  الأط��ب��اق  اأه��م  على  والتعرف 
اليابان  روؤي�������ة  جت�����ش��ي��د  ع����ن  ف�����ش��ا 
املجتمع  م��ع  يتما�شى  مب��ا  وتف�شريها 
والتقاليد  ال����ع����ادات  جم��م��وع��ة  م���ن 
ال�شائدة عرب كافة الع�شور التى مرت 
على ال��ي��اب��ان، مب��ا يعزز احل��ف��اظ على 
فيها  تلتقي  عاملية  كحا�شنة  مكانتها 
لاإبتكارات  ودجم��ه��ا  والقيم  الأف��ك��ار 
اأف�شل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ت��ك��وي��ن  احل��دي��ث��ة 
للب�شرية. وعن اأهداف م�شاركة اليابان 
املتحدث  اأو����ش���ح   2020 اأك�����ش��ب��و  يف 
با�شم اجل��ن��اح ك��ان م��ن ال�����ش��روري اأن 
ن���ت���واج���د يف ه����ذا احل����ث خ��ا���ش��ة واأن 

يف  القادم  اأك�شبو  �شت�شت�شيف  اليابان 
تعزيز  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة   ،2025 ع���ام 
العاقة مع دول العامل من خال هذا 
لقطاع  الرتويج  مع  املتميز،  التواجد 
ال�شياحة والتعريف برتاثنا وموروثنا 
واأ�شلوب  وتقاليد  ع���ادات  م��ن  الثقايف 
ومن�����ط احل����ي����اة الج���ت���م���اع���ي���ة داخ����ل 
لتوفري  ن�شعى  كما  الياباين،  املجتمع 
املواهب  من  القادمة  لاأجيال  فر�س 
واملبتكرين وخلق مناخ منا�شب لتبادل 
املبدعني،  ه���وؤلء  واأكت�شاف  اخل���ربات 
ج���دا يف جت�شيد  ك���ان وا���ش��ح��اً  وه����ذا 
ال����ي����اب����ان ح���ي���ث توجد  ����ش���ع���ار ج���ن���اح 

باأيادي  مي�����ش��ك��ون  لأ���ش��خ��ا���س  ����ش���ورة 
جتاوز  ع���ن  ي��ع��رب  م�����ش��ه��د  يف  بع�شهم 
ال��ع��رق واجل��ن�����س وال��ع��م��ر وال��ل��غ��ة من 
خال الرتابط الروحي بني هوؤلء يف 
جتان�س ب�شنع يف النهاية دائرة ناعمة 
اخل�شب  واخل��ي��ال  التفكري  ع��ن  تعرب 
وتدعو للت�شامح والتعاي�س ال�شلمي يف 
املجتمع العاملي ونبذ التع�شب والتنمر 
ب��ني ال�����ش��ع��وب. ووج���ه امل��ت��ح��دث باأ�شم 
الإمارات  لدولة  ال�شكر  اليابان  جناح 
على ح�شن ال�شيافة والتنظيم الرائع 
ال��ت��ى ق��ام��ت ب��ه ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب ك��ل هذه 
الدول لت�شبح حتت �شقف واحد، واأ�شار 
كربى  ف��ر���ش��ة  امل��ع��ر���س  ه���ذا  اأن  اإىل 
وعقد  نف�شها  عن  للرتويج  دول��ة  لكل 
اتفاقيات تعاون يف �شتى قطاع الأعمال 
الزائرين  من  اجلمهور  اإىل  والتقرب 
ال��دول وتقارب  لاطاع على ثقافات 
الأفكار والإبداع وان�شهار املعرفة بني 

اجلميع.

•• دبي -وام:

اإك�شبو  التاياندي يف  اجلناح  يحتفل 
2020 دبي، يومياً بفعاليات مهرجان 
لوي كراثونغ التقليدي الذي انطلقت 
فعالياته يف 13 نوفمرب وي�شتمر حتى 
الغد، وهو مهرجان تقليدي عريق يف 
تاياند يعك�س مدى تقدير واحرتام 

�شعب تاياند للماء والأنهار.
مفو�شة  �شارنرونغ،  اأوم���اري  وقالت   
اجلناح التاياندي يف اإك�شبو 2020 
كراثونغ  ل��وي  ترجمة  "ميكن  دب���ي: 
مب���ه���رج���ان ال�������ش���ال ال��ع��ائ��م��ة، وهو 
جميع  يف  �شنوًيا  به  ُيحتفل  مهرجان 
اأن���ح���اء مم��ل��ك��ة ت��اي��ان��د وي���اأت���ي هذا 
�شائع  تقليد  خلفية  ع��ل��ى  الح��ت��ف��ال 
بابتكار  تايلند  النا�س يف  يقوم خاله 
تطفو  اأن  مي��ك��ن  ل�����ش��ال  جم�����ش��م��ات 
ومن  ب��ال��ورود  تزيينها  بعد  امل��اء  على 

ثم و�شعها يف النهر".
"ُيحتفل  �����ش����ارن����رون����غ:  واأ�����ش����اف����ت   
مبهرجان لوي كراثونغ يف الليلة التي 
الثاين  ال�شهر  يف  القمر  فيها  يكتمل 
التايلندي،  القمري  التقومي  ع�شر يف 
لذا فتاريخ الحتفال باملهرجان يتغري 
كل �شنة وفقا لاأ�شهر القمرية، لكن 
بح�شب التقومي الغربي فغالبا ما يتم 
نوفمرب"،  �شهر  خ��ال  ب��ه  الح��ت��ف��ال 

يعك�س  امل���ه���رج���ان  "هذا  م�����ش��ي��ف��ًة: 
التاياندي  ال�شعب  وتقدير  اح��رتام 
فالنهر  ع���ام،  ب�شكل  وامل��ي��اه  ل��اأن��ه��ار 
بالن�شبة لنا هو احلياة وال�شتدامة".

الحتفال  على  تايلند  حر�شت  وق��د   
ل���وي ك���راث���وجن يف جميع  مب��ه��رج��ان 
اإك�شبو  يف  ال�������ش���اب���ق���ة  م�������ش���ارك���ات���ه���ا 
اإلهام يف الرتاث  اأنه  باعتبار  ال��دويل، 
التاياندي، اإىل جانب احلر�س على 

ال��زوار من جميع دول العامل  اإ�شراك 
ب���ه م���ن خ����ال تقدمي  يف الح���ت���ف���ال 
عرو�س مبهرة حتاكي الواقع يف كافة 

الدورات التي �شاركت فيه.
التاياندي  ال�شعب  مت�شك  وي��رج��ع   
ع��ام يف  ال��ذي يقام كل  املهرجان  بهذا 
الكبري  ال��دور  اإىل  الباد  اأنحاء  كافة 
النا�س  ح��ي��اة  الأن��ه��ار يف  تلعبه  ال���ذي 
يف تايلند على �شعيد الزراعة، خا�شًة 

القدماء  ق����ام  ل���ذل���ك  الأرز،  زراع������ة 
لاحتفاء  املهرجان  ه��ذا  بتخ�شي�س 

بالنهر واملاء واحلياة.
خال  التاياندية  العائات  وتقوم   
فنية  جم�����ش��م��ات  ب�شناعة  امل��ه��رج��ان 
جوز  من  م�شنوعة  �شال  �شكل  على 
ي��ق��وم��ون بحملها  ث���م  ال��ه��ن��د، وم����ن 
وو���ش��ع��ه��ا ب��ل��ط��ف ع��ل��ى ���ش��ط��ح النهر 
لتطفو فوقها مع ما حتمله من ورود 

وزي���ن���ة، وه����و ت��ع��ب��ري ع���ن ال��رغ��ب��ة يف 
املا�شي  ال��ع��ام  وم�شاكل  حم��ن  ت��ودي��ع 
للعام  اجلميلة  بالأمنيات  وحتميلها 

اجلديد.
اإك�شبو  يف  التايلندي  اجلناح  وي�شهد   
ب����رن����اجم����ا ح����اف����ا م�����ن الأن�������ش���ط���ة 
والقت�شادية،  وال�شياحية  الثقافية 
باأ�شبوع  اجل����ن����اح  ���ش��ي��ح��ت��ف��ل  ح���ي���ث 
ال�شعادة والبتكار، وبالأزياء ال�شعبية، 
املعروفة  ال���ت���اي���ان���دي���ة  وال����ف����واك����ه 
وامل��ح��ب��وب��ة م��ن قبل اجل��م��ي��ع، ف�شًا 
على  عاماً   45 مب��رور  الحتفال  عن 
الدبلوما�شية  ال���ع���اق���ات  ت��اأ���ش��ي�����س 
العربية  الإم���ارات  ودول��ة  تايلند  بني 
الحتفال  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  امل���ت���ح���دة، 
اخلام�س  يف  للباد  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
م����ن دي�����ش��م��رب امل���ق���ب���ل، وي����اأت����ي هذا 
الربنامج من الأن�شطة والفعاليات يف 
اطار الرتويج لتاياند و اإ�شعاد زوارنا 

يف اإك�شبو 2020 دبي.
 كما ي�شهد اجلناح الواقع يف منطقة 
 3600 م�شاحة  على  واملمتد  التنقل 
ع���رو����ش���اً رائعة  م���رت م���رب���ع، ي��وم��ي��اً 
امللونة،  الأ���ش��واء  با�شتخدام  وم��ث��رية 
تتنا�شب واأهمية املهرجان، الذي يعد 
واحدا من اأهم الأحداث البارزة على 

اأجندة فعاليات اجلناح التايلندي.
اأن�������ش���ط���ة م���ه���رج���ان لوي   وت��خ��ت��ت��م 

•• دبي-وام:

 2020 باإك�شبو  كازاخ�شتان  دقائق فقط يف جناح   5
دبي كافية لتعليم الزوار العزف على الآلت املو�شيقية 

بطريقة مبتكرة.
رابع  والتعاي�س  الت�شامح  اأ�شبوع  وتزامنا مع فعاليات 
اأ�شابيع املو�شوعات الع�شر التي ينظمها اإك�شبو 2020 
دبي على مدار فرتة انعقاده دعا جناح كازاخ�شتان زوار 
املو�شيقية من  للتعرف على ثقافتها  ال��دويل  احلدث 
جول�شانا  ال�شابة  الكازاخية  العازفة  ا�شت�شافة  خال 
يف  اخل��ا���ش��ة  طريقتها  اب��ت��ك��رت  ال��ت��ي  ماجزميبكوفا 
باأ�شلوب  والكبار  ال�شغار  للراغبني من  العزف  تعليم 
مبتكر وخال خم�س دقائق فقط وذلك للم�شاهمة يف 

ن�شر قيم الت�شامح والتعاي�س من خال املو�شيقى.
وحتت �شعار "البتكار معرب املحلية للعاملية" مت تنظيم 
احل���دث ال���ذي م��ن��ح احل�����ش��ور ف��ر���ش��ة ال��ت��ع��رف على 
ماجزميبكوفا  جول�شانا  املبتكرة  الكازاخية  العازفة 
لأرق���ام  م��و���ش��وع��ة جيني�س  دخ���ول  م��ن  ال��ت��ي متكنت 
ال�شغار  تعليم  يف  املبتكر  اأ�شلوبها  بف�شل  القيا�شية 
والكبار كيفية العزف على الآلت املو�شيقية املختلفة 

خال خم�س دقائق فقط من خ�شوعهم للتدريب.
التي  الفعالية  وقامت جول�شانا ماجزميبكوفا خال 
جمموعة  بتقدمي  كازاخ�شتان  جناح  يف  تنظيمها  مت 
اخلا�شة  الأغ���اين  وبع�س  املو�شيقية  امل��ع��زوف��ات  م��ن 
العزف  يف  طريقتها  �شرح  خالها  م��ن  ح��اول��ت  التي 
العزف  لهم  ي�شبق  مل  ممن  احل�شور  من  طلبت  كما 
لتعليمهم  التطوع  اآلة مو�شيقية يف حياتهم  اأية  على 
طريقتها  خال  ومن  احل�شور  اأنظار  حتت  ومتكنوا 

املبتكرة يف التعليم من عزف اأول مقطوعة مو�شيقية 
لهم يف حياتهم بعد خم�س دقائق فقط من ال�شرح.

وح����ول ط��ري��ق��ت��ه��ا ال���ف���ري���دة يف ت��ع��ل��ي��م ال���ع���زف على 
 : ماجزميبيكوفا  جول�شانا  قالت  املو�شيقية  الآلت 
"تقوم فكرتي الأ�شا�شية على تبديل ال�شلم املو�شيقي 
بالأ�شكال وهو ما  املعتادة  الأ�شابع  بالألوان وحركات 
قراءة  كيفية  يعرفون  ل  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  ي�شاعد 
النوتة املو�شيقية، على عزف اأهم املقطوعات املو�شيقية 
العاملية واملحلية بطريقة �شهلة وباأ�شلوب �شل�س خال 

دقائق معدودة".
الأطفال  بتعليم  تخت�س  مدر�شة  جول�شانا  ومتتلك 
متكنت  حيث  املو�شيقية  الآلت  على  ال��ع��زف  كيفية 
اأن  1000 طفل كما  اأك��ر من  حتى الآن من تعليم 
الأ�شخا�س  اأي�شا  يائم  التعليم  يف  املبتكر  اأ�شلوبها 
من  الأ�شخا�س  عن  ف�شا  الأع��م��ار  كافة  من  الكبار 

اأ�شحاب الهمم.
لغة  اأن��ه��ا  جانب  اإىل  "املو�شيقى  جول�شانا:  وت�شيف 
من  لكثري  ترياقا  نف�شه  الوقت  يف  متثل  فهي  عاملية 
العلل لذا ُت�شتخدم املو�شيقى وتعليمها حلل الكثري من 
امل�شاكل وتقومي ال�شلوك وتهذيب الأرواح وللت�شجيع 
الآخرين  م��ع  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  تبني  ع��ل��ى 
جول�شانا  وت��ق��وم  الأخرى".  الف�شائل  م��ن  والكثري 
"الدومربا"  اآل���ة  على  للمهتمني  ال��ت��دري��ب  بتوفري 
بوترين  لكن  ال�شغري  العود  ت�شبه  والتي  التقليدية 
فقط كما تقوم بتعليم العزف على البيانو وعدد من 
الآلت املو�شيقية الأخرى بنف�س الفكرة املبتكرة التي 
وحركات  بالألوان  املو�شيقي  ال�شلم  تبديل  على  تقوم 

الأ�شابع بالأ�شكال.

اإك�ضب� 2020 ... تعلم العزف على الآلت امل��ضيقية يف 5 دقائقاجلناح التايلندي يف اإك�ضب� 2020 دبي يحتفل مبهرجان ل�ي كراث�نغ التقليدي ي�ميا 

باأعذب الإيقاعات املو�صيقية لالآلت البوليفية التقليدية

احتفالت ب�ليفيا بي�مها ال�طني متتع زوار اإك�ضب� 2020 دبي 

جناح اليابان يدع� الزوار للتعاي�س ال�ضلمي ون�ضر الت�ضامح واكت�ضاف الذات يف اأك�ضب� 2020 
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 اإ�شافة �شكينه �شيد كاظم د�شرتجن %100
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 حذف هادف بخيت را�شد طريبي�س املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا امليما�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2959685 
تعديل نوع نرخ�شة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا امليما�س
ALMEMAS CAFETERIA

اإىل/ كراج اك�س او ل�شبغ وال�شمكرة
  XO GARAGE FOR DYE AND PLUMBING 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة دهان ور�س املركبات  4٥٢000٢
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شمكرة املركبات  4٥٢0001

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  ٥610003
 تعديل ن�شاط / حذف م�شروبات باردة و �شاخنة  ٥630004

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

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فنجت تونتي كويف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2697987 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة مرمي حممد عبداهلل عبدالرحمن احلر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل عيد �شعيد الكتبى

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل اإ�شم جتاري من/ فنجت تونتي كويف

VINGT TWENTY COFFEE

اإىل/ بوفه كافيه
  POFA CAFE 

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

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عمار اخلاجه للمعامات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:2962982 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حمد عمار حممود فتح على اخلاجه %30
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة را�شد عمار حممود فتح على اخلاجه  %30
تعديل ن�شب ال�شركاء 

 حميد عمار حممود فتح على اخلاجه من ٢% اإىل %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف عمار حممود فتح على عبداهلل اخلاجه
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون الوعد للحاقة

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1111557 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة جميله �شامل قما�س �شامل العامرى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شانديب كومار ا�شوك كومار %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جميله �شامل قما�س �شامل العامرى

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

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شامل للطباعة واخلدمات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الذكية   رخ�شة رقم:3808762 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ح�شني �شامل حمفوظ بازهري  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 احمد فرج �شليمان نا�شر �شميدع من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

احمد فرج �شليمان نا�شر �شميدع من 100 % اإىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
الدولية  ال�ش�����ادة/المارات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخدمات العقارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1151410 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بلووم كميونيتي للخدمات العقارية 
- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

BLOOM COMMUNITY PROPERTY .SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بلووم بارك فيو ذ.م.م
BLOOM PARK VIEW L.L.C.

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

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميزون لل�شفر و ال�شياحة ذ.م.م   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2355108 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حممد ا�شرف ع�شمان مونداجى من مدير اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد ا�شرف ع�شمان مونداجى من 0% اإىل ٢4%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حمده عبداهلل �شلطان البلو�شى ٥1%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد حفيظ بدينار ا�شماعيل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زهره عي�شى حممد عبداهلل

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

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة كنرتول للمقاولت 

والتجارة اخل�شو�شية  ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1025135 

تعديل ن�شب ال�شركاء /
�شيف حممد بطى حامد ال حامد من ٥1 % اإىل ٢%

 تعديل ن�شب ال�شركاء /
�شالح مو�شى ال�شالح املقط�س من 49 % اإىل %47

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شركة كنرتول القاب�شة املحدودة
CONTTROL HOLDING COMPANY LIMITED

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

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

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

دملا لتنظيم الفعاليات الرتاثية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2481781 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

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

ال�شم التجاري:ال�شام جللب اليدي العاملة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني ، و�شط املدينة بناية/�شقر �شيف �شامل املحريبي

CN 1508968 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب ال�شرق الو�شط لتدقيق احل�شابات - فرع   2
العني ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/12/30 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/11/18  - بالرقم:1514000321  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تا�شك زون لل�شيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2555414 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ماهتاب العامل حممد حمبوب العامل  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ح�شن عبداهلل ح�شن العمران احلمادى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / ح�شن عبداهلل ح�شن العمران احلمادى من 100 % اإىل ٥1%

تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 1٥0000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ تا�شك زون لل�شيانة العامة

TASK ZONE GENERAL MAINTENANCE
اإىل/ �شركة تا�شك زون لل�شيانة العامة ذ.م.م

TASK ZONE GENERAL  MAINTENANCE CO. LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوق بانت للتجارة ذ.م.م - فرع

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1026773-16 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طارق على �شعيد جمعه البواردى  ٥1%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاين فري فود ماركت �شرفي�س ليمتد
FINE FARE FOOD MARKET SERVESS LIMTED

تعديل مدير / حذف هانى ابراهيم عبدالنور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف امل�شتثمر الوطني

THE NATIONAL INVESTOR
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الوطنية للتموين املحدودة ذ م م

NATIONAL CATERING COMPANY LIMITED W L L
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل فرع

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوق بانت للتجارة ذ.م.م - فرع
SOUQ PLANET TRADING L.L.C. - BRANCH

اإىل/ فاين فري فود ماركت ذ.م.م - فرع اأبو ظبي 1
FINE FARE FOOD  MARKET L.LC - BRANCH OF ABU DHABI 1

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

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي�شيان �شيلينج لتجارة معدات ابار النفط ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2215447 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شيف يو�شف �شيف بوالروغه الزعابى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شيف يو�شف �شيف بوالروغه الزعابى من ٥1 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اي�شيان �شيلينج برودكت�س برايفت ليمتد

asian sealing products pvt ltd
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اي�شيان �شيلينج لتجارة معدات ابار النفط ذ.م.م

ASIAN SEALING OIL FIELD EQUIPMENT TRADING L.L.C
اإىل / ا�ش�شينت لتجارة معدات حقول النفط - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ASCENT OIL FIELD EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرتا للرعاية ال�شحية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1989404 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على را�شد �شامل را�شد الغفلى ٥1%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة يا�شر عرفات مو�شى تايه  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على را�شد �شامل را�شد الغفلى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1٥0000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة 0.٢0*0.٥0 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ الرتا للرعاية ال�شحية

ULTRA HEALTH CARE
اإىل/ الرتا للرعاية ال�شحية ذ.م.م

  ULTRA HEALTH CARE L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة ام كلثوم

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1104786 
تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة ام كلثوم

UMM KULTHOOM GROCERY

اإىل/ �شيدلية الديوان - فرع
  AL DEWAN PHARAMACY - BRANCH 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اأغذية الأطفال - بالتجزئة  47٢1017
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع العطور - بالتجزئة  477٢007

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة م�شتح�شرات التجميل - باجلملة  46490٢8
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيدلية  477٢001

 تعديل ن�شاط / حذف بقالة  4711003
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امريت�س لوجي�شتك�س ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1545095 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ابراهيم ال�شيد حممد ح�شني �شرف الها�شمي من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / ابراهيم ال�شيد حممد ح�شني �شرف الها�شمي من 1% اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شرف الدين ال�شيد حممد ح�شني ال�شيدحممديو�شف �شرف

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ امريت�س لوجي�شتك�س ذ.م.م

EMIRATES LOGISTICS L.L.C
اإىل / امريت�س لوجي�شتك�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

EMIRATES LOGISTICS   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأدريانو كافية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2595861 

تعديل اإ�شم جتاري من/ اأدريانو كافية

ADRIANO CAFE

اإىل/ بي�شت بن للقهوة املخت�شة

 BEST BEANS SPECIALITY COFFEE 

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

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

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

ا�س بي لنظمة المن واملراقبة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2650227 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شانع
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2910509 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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حاكم عجمان يهنئ ملك 
املغرب بذكرى ا�ضتقالل بالده

•• عجمان-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلالة امللك حممد ال�شاد�س ملك 

اململكة املغربية ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة بذكرى ا�شتقال باده.
و�شمو  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
ال�شيخ نا�شر بن را�شد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل �شاحب اجلالة امللك حممد ال�شاد�س.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل الع�ض� الربملاين 
وزير الدولة لل�ض�ؤون اخلارجية يف بنغالدي�س

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، يف ق�شر �شموه 
لل�شوؤون اخلارجية يف  الدولة  الربملاين وزير  الع�شو  �شهريار علم،  اأم�س، معايل حممد  مبدينة �شقر بن حممد 
جمهورية بنغادي�س ال�شعبية، بح�شور �شعادة حممد اأبو جعفر �شفري جمهورية بنجادي�س ال�شعبية لدى الدولة، 
والوفد املرافق لهما. ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، مبعايل الوزير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز 
اأع��رب معايل  ال�شعد. من جهته  ال�شديقني على خمتلف  البلدين  ال�شداقة بني  التعاون وتوطيد عاقات  اآف��اق 
وح�شن  ال�شيافة  ك��رم  على  اخليمة،  راأ���س  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن  علم،  �شهريار  حممد 

ال�شتقبال، واأ�شاد مب�شرية التطور والنماء التي ت�شهدها راأ�س اخليمة ودولة الإمارات يف جميع املجالت.

حممد ال�ضرقي يفتتح م�ؤمتر الفجرية الدويل للفل�ضفة وي�ؤكد اأهمية العل�م الإن�ضانية يف بناء املجتمعات
•• الفجرية -وام:

ال�شيخ حممد بن حمد  اأك��د �شمو 
الفجرية  ع���ه���د  ويل  ال�������ش���رق���ي 
اأه�����م�����ّي�����ة ال����ع����ل����وم الإن���������ش����ان����ي����ة 
تنه�س  التي  الفل�شفية  وامل��ع��ارف 
رفع  يف  وت�������ش���ه���م  ب���امل���ج���ت���م���ع���ات، 
الآخ��ر من  الإن�شاين جتاه  الوعي 
الفل�شفة ومبادئها، م�شّدًدا  خال 
على جت��دي��د الأف��ك��ار ال��ت��ي تدعم 
لل�شعوب،  امل�شتقبلية  الطموحات 
وت�شهم يف تطوير م�شرية النه�شة 
ال�شاملة  وال��ت��ن��م��ي��ة  احل�����ش��اري��ة، 

الفل�شفة"  "بيت  على  ال��ق��ائ��م��ون 
ل�شمو  ت��ذك��اري��ًة  ه��دي��ًة  بالفجرية 
ت���ق���دي���راً  ال����ف����ج����رية  ع���ه���د  ويل 
ودعمه  للموؤمتر،  �شموه  لرعاية 
املتجددة  ل����اأف����ك����ار  امل���ت���وا����ش���ل 
ال��ف��ك��ر والثقافة  ق��ي��م  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
وحت�����ر������س ع���ل���ى ت���ر����ش���ي���خ���ه���ا يف 
�شعادة  امل���وؤمت���ر  امل��ج��ت��م��ع. ح�����ش��ر 
�شمو  مكتب  الزحمي مدير  �شامل 
ال���ف���ج���رية، وع�����دد من  ويل ع��ه��د 
الفجرية،  وامل����دراء يف  امل�����ش��وؤول��ني 
واملثقفني  الإعاميني  وجمٌع من 

وال�شيوف.

البحر  وم��ن��ت��ج��ع  ف��ن��دق  ي��ق��ام يف 
ب���ال���ف���ج���رية خ�����ال ال����ف����رتة من 
اجلاري.  نوفمرب   19 اإىل   18
وي��ن��اق�����س امل���وؤمت���ر امل��ن��ع��ق��د حتت 
امل�شكلة"،  اإىل  ال�شوؤال  "من  �شعار 
وي�شارك فيه نخبة من املتحّدثني 
يف جم���ال ال��ف��ل�����ش��ف��ة وال��ف��ك��ر من 
العربي،  ال���وط���ن  دول  خم��ت��ل��ف 
م���و����ش���وع ال��ف��ل�����ش��ف��ة وت���اأث���ريه���ا 
احل��ي��وي��ة يف حياة  اجل��وان��ب  على 
الأفراد يف جمال الوعي والتعليم 
املعرفية  الأ�شئلة  وطرح  والهوية، 
تاأثريها  مدى  وقيا�س  واأجوبتها، 

ل���ل���دول���ة وم���ن���اط���ق ال����ع����امل. جاء 
�شمّوه موؤمتر  افتتاح  خ��ال  ذل��ك 
الفجرية الدويل للفل�شفة، يرافقه 
حمد  بن  حممد  املهند�س  ال�شيخ 
بن �شيف ال�شرقي مدير عام دائرة 
بالفجرية،  الإلكرتونية  احلكومة 
وال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف 
ال�����ش��رق��ي رئ��ي�����س احت���اد الإم����ارات 
البدنية،  واللياقة  الأج�شام  لبناء 
ومعايل زكي اأنور ن�شيبة امل�شت�شار 
ال�����ش��م��و رئي�س  ال��ث��ق��ايف ل�����ش��اح��ب 
جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  ال��دول��ة 
الإم��ارات العربية املتحدة، والذي 

عر�س  ومت  التفكري.  حرية  على 
الفل�شفة  تاريخ  عن  ُم�شّور  فيلم 
ال�شخ�شيات  واأب��رز  الع�شور،  عرب 
والغربية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ف��ل�����ش��ف��ي��ة 
واإجنازاتهم التي اأّثرت يف مفاهيم 
والفل�شفية  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ع��ل��ى م���دى ال��ت��اري��خ. وك����ّرم �شمو 
ال�شيوف  ال���ف���ج���رية  ع���ه���د  ويل 
ُم�شيًدا  امل����وؤمت����ر،  يف  امل��ت��ح��دث��ني 
بدورهم يف تقدمي املعرفة واإثراء 
اأطلق  ك��م��ا  ج��ل�����ش��ات��ه وف��ع��ال��ي��ات��ه، 
�شمّوه املوقع الإلكرتوين اخلا�س 
ب��ب��ي��ت ال��ف��ل�����ش��ف��ة. ب���دوره���م، قّدم 

وزير الدولة ل�ض�ؤون الدفاع يزور اأجنحة ال�ضركات يف معر�س دبي للطريان 2021 

•• دبي-وام:

بجولة  الدفاع  ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  البواردي  اأحمد  بن  قام معايل حممد 
اأجنحة  2021، زار خ��ال��ه��ا ع���ددا م��ن  ل��ل��ط��ريان  دب���ي  اأم�����س يف م��ع��ر���س 
كبار  من  عدد  ي�شحبه  اخلارجية  واملن�شات  املعر�س  يف  املتواجدة  ال�شركات 

�شباط وم�شوؤويل الوزارة.

واملن�شات  امل�شاركة  ال�شركات  م��ن  ع��دد  على  اجل��ول��ة  خ��ال  معاليه  واط��ل��ع 
اخلارجية للمعر�س، وا�شتمع ل�شرح من العار�شني عن م�شاركتهم وعرو�شهم 
SUKHOI الرو�شية التي تقوم  ال��دورة، حيث بداأ بزيارة جناح  يف هذه 
تقوم  التي  الإماراتية   CALIDUS و�شركة  الطائرات،  واإنتاج  ب�شناعة 
التقنيات  اإىل  بالإ�شافة  الع�شكرية  والآل��ي��ات  الطائرات  وتطوير  ب�شناعة 
احلديثة املرتبطة بها. كما زار معاليه �شركة EMBRAER الربازيلية 

واملحركات،  الطائرات  اأن��واع  وت�شنيع خمتلف  بت�شميم وتطوير  تقوم  التي 
و�شركة LOCHEED MARTIN الأمريكية املتخ�ش�شة بالبحث 
والت�شميم والت�شنيع والتطوير واحلفاظ على اأنظمة التكنولوجيا املتقدمة، 
كما زار �شركة SAAB ال�شويدية املتخ�ش�شة بتقدمي اخلدمات واحللول 
يف  تعترب  التي   AIRBUS و�شركة  الكندية،   CAE و�شركة  الدفاعية، 
والأكر  والع�شكرية  التجارية  ال��ط��ائ��رات  وب��ن��اء  ال��ط��ريان  �شناعة  طليعة 

 RAYTHON الأوروبية، و�شركة MBDA ابتكاراً يف العامل، و�شركة
الدفاع اجلوي  واأنظمة  الإلكرتونية،  اأحدث الجهزة  التي توفر  الأمريكية 
والأ�شلحة. وقام معايل وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع يف نهاية اجلولة بزيارة 
فريق فر�شان الإمارات معربا عن ال�شكر والثناء لهم على م�شاركتهم الفّعالة 
وم��ا ق��دم��وه م��ن ع��رو���س حية ط���وال اأي���ام املعر�س ومت��ن��ى لهم امل��زي��د من 

التوفيق والنجاح.

مبارك اجلابري ي�ضتقبل م�ضاعد وزير الدفاع ال�ضربي

ايدج ت�قع عقدا مع الق�ات اجل�ية الت�ن�ضية 
ملحطات اخلدمة املجدولة لطائرة C-130 وترقيتها

•• دبي - وام:

�شعيد  م��ب��ارك  الدكتور  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �شعادة  ا�شتقبل 
وال�شناعات  لاإ�شناد  امل�شاعد  الوكيل  اجلابري  غافان 
دبي  مبعر�س  مكتبه  يف  ال��دف��اع،  وزارة  يف  ال��دف��اع��ي��ة 
ميلورادوفيت�س  ن��ي��ن��اد   ،2021 ل��ل��ط��ريان  ال�����دويل 

والوفد  املاديه  للموارد  ال�شربي  الدفاع  وزير  م�شاعد 
املرافق له. ومت خال اللقاء �� 

���� ا�شتعرا�س  ال���ذي ح�����ش��ره ع���دد م��ن ك��ب��ار ال�����ش��ب��اط 
بتطويرها،  الكفيلة  وال�شبل  امل�شرتك  التعاون  اأوج��ه 
ال�شناعات  جم��ال  يف  التعاون  اآف���اق  بحث  اإىل  اإ�شافة 

الع�شكرية.

•• دبي-وام: 

خلدمات  الرائدة  امل��زودة  "اأمُرك"،  �شركة  ام�س  اأعلنت 
�شيانة واإ�شاح وَعمرة الطائرات الع�شكرية يف املنطقة 
القوات  "ايدج"، عن توقيع عقد مع  والتابعة ملجموعة 
لطائرة  املجدولة  اخلدمة  ملحطات  التون�شية  اجلوية 

وترقيتها.  C-130
الطائرة  التون�شية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  م��ن  اأف����راد  و���ش��ّل��م 
والَعمرة  والإ�شاح  لل�شيانة  اأم��ُرك  اإىل من�شاأة  موؤخراً 
الطائرة  على  العمل  وب��داأ  الإماراتية،  العني  مدينة  يف 

بعد اختتام اإدخالها.
واأتى الإعان على هام�س معر�س دبي للطريان امل�شتمر 

حتى 18 نوفمرب يف دبي وورلد �شنرتال.
وُيتوقع اأن يدوم العقد ملدة �شتة اأ�شهر و�شي�شمل فح�شاً 
هيكلياً كامًا ثم تطبيق الرتقيات التي طلبها العميل.

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ظ��اه��ري،  ح��ارب  واأو���ش��ح 
اأمُرك، يف حديثه عن اأهمية العقد " ي�شرفنا وي�شعدنا 
الرتحيب بعودة اأحد عمائنا البارزين، القوات اجلوية 

الوحيد  امل��رك��ز  تدير  ولأن��ه��ا  من�شاآتنا.  اإىل  التون�شية، 
يف   C-130 م��ارت��ن  لوكهيد  ط��ائ��رة  خل��دم��ة  املعتمد 
املنطقة، تلتزم اأمُرك ب�شمان جاهزية العماء للمهام، 
م��ع تقدمي خ��دم��ات �شيانة واإ���ش��اح وَع��م��رة رائ���دة يف 
العني.  يف  واحلديثة  اجل��دي��دة  من�شاأتنا  داخ��ل  القطاع 
ومتلك اأمُرك خربة وا�شعة يف من�شة C-130، ونلتزم 
ال�شتجابة  اأوق��ات  تقليل  عرب  لعمائنا  قيمة  باإ�شافة 
و�شمان احللول املحلية الأف�شل يف فئتها بجهود القوة 

العاملة لدينا ذات املهارات العالية".
�شيانة  جم���ال  يف  دويل  مت��ي��ز  "اأمُرك" م��رك��ز  وت��دي��ر 
واإ�شاح وَعمرة الطائرات الع�شكرية بنطاق دعم لأكر 
الأجنحة  ذات  ال��ط��ائ��رات  م��ن  خمتلفاً  ن��وع��اً   35 م��ن 
الحتياجات  بنجاح  امل��رك��ز  ويلبي  وامل��روح��ي��ة،  الثابتة 

الديناميكية للعمليات الع�شكرية.
املهام �شمن ايدج،  "اأمُرك" جزءاً من قطاع دعم  وتعد 
جمموعة التكنولوجيا املتقدمة يف جمال الدفاع وغريه 
م��ن امل��ج��الت وال��ت��ي تعد اإح���دى اأف�شل 25 م���ورداً يف 

العامل.

ايدج تربم �ضفقة ا�ضرتاتيجية مع ال�ضناعات اجل�ية الإ�ضرائيلية لتط�ير �ضفن متقدمة غري ماأه�لة

وال���ش��ت��ط��اع، ودوري������ات احل���دود 
وال���������ش����واح����ل، وع���م���ل���ي���ات الأم�����ن 
ال������ب������ح������ري، وك�����������ش�����ف الأل�������غ�������ام 
الغوا�شات،  واك��ت�����ش��اف  وك�شحها، 
امل�شادة  احل���رب���ي���ة  وال���ع���م���ل���ي���ات 
لل�شفن،  وامل���������ش����ادة  ل���ل���غ���وا����ش���ات 
اإ�شافة  الإل���ك���رتون���ي���ة،  واحل������رب 
ملركبات  كمن�شة  ا�شتخدامها  اإىل 
الإق��������اع وال����ه����ب����وط ال���ع���م���ودي. 
ال�شفينة  ت�������ش���م���ي���م  ومي������ك������ن 
علم  م��ث��ل  ال��ت��ج��اري��ة  للتطبيقات 
امل����ح����ي����ط����ات، ور������ش�����د ال����ت����ل����وث، 
ونقل  وال��غ��از،  النفط  وا�شتك�شاف 
املواد وال�شوائل، والبحث والإنقاذ، 
ومكافحة احلرائق، والتدخات يف 

وتتكون ال�شفينة غري املاأهولة من 
واأنظمة  و�شونار  ا�شت�شعار  اأج��ه��زة 
ت���������ش����وي����ر م����ت����ق����دم����و وم����دجم����ة 
موحد،  وحت���ك���م  ق���ي���ادة  ن���ظ���ام  يف 
ومي��ك��ن��ه��ا ال��ع��م��ل اإم����ا ع���ن ب��ع��د اأو 
م�شتقل  اأو  م�����ش��ت��ق��ل  ���ش��ب��ه  ب�����ش��ك��ل 
تدخل  اأي  اإىل  دون احلاجة  متاماً 
ب�شري. وُت�شمم ال�شفينة خ�شي�شاً 
العماء،  متطلبات  ك��ل  لتنا�شب 
حيث  من  فريدة  ق��درات  و�شتوفر 
قابلية التو�شع، واحلمولة، واملدى، 

وقدرة املناورة، والأداء.
الع�شكرية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت�����ش��م��ل 
ل����ل���������ش����ف����ي����ن����ة غ��������ري امل�������اأه�������ول�������ة 
ال�������ش������ت������خ������ب������ارات، وامل������راق������ب������ة، 

حالت الطوارئ.
وق�������ال ����ش���ع���ادة ف��ي�����ش��ل ال���ب���ن���اي، 
والع�شو  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
املنتدب ملجموعة "ايدج".. " ت�شكل 
هذه املذكرة اإجنازاً مهماً ليدج، اإذ 
الاعبني  كبار  مع  تعاونات  نعقد 
�شركة  م���ث���ل  ال�����دف�����اع  ق����ط����اع  يف 
الإ�شرائيلية  اجل��وي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
التكنولوجيا  حم��ف��ظ��ة  ل��ت��ع��زي��ز 

املتقدمة لدينا".
التحالف  ه�����ذا  ع����رب   " واأ������ش�����اف 
�شمان  مي��ك��ن��ن��ا  ال����ش���رتات���ي���ج���ي، 
احللول  اأف�������ش���ل  اإىل  ال���ت���و����ش���ل 
تقلل  ال��ت��ي  امل�شتقلة  العملياتية 
م����ن امل���خ���اط���ر ال���ت���ي ت���ه���دد حياة 

•• دبي - وام:

اأم�س  "ايدج"  جم��م��وع��ة  وق���ع���ت 
�شركة  م��ع  ا�شرتاتيجية  ات��ف��اق��ي��ة 
الإ�شرائيلية،  اجل��وي��ة  ال�شناعات 
جمال  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال�����ش��رك��ة 
الف�شاء والطريان، حول الت�شميم 
امل�شرتك ل�شل�شلة من ال�شفن غري 
امل���اأه���ول���ة ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ع��دي��ل من 
يف  الأف�شل  وتعد   170-m فئة 
للنطاق  ا�شتخدامها  فئتها وميكن 
الع�شكرية  التطبيقات  من  الكامل 

والتجارية.
من  "ايدج"  جم��م��وع��ة  وت�شتفيد 
ال�شفن  ل���ب���ن���اء  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، ال���رائ���دة اإق��ل��ي��م��ي��اً يف 
و�شيانة  واإ���ش��اح  وب��ن��اء  ت�شميم 
وجتديد وحتويل ال�شفن البحرية 
ل��ل��ت��ع��اون م���ع �شركة  وال��ت��ج��اري��ة، 
الإ�شرائيلية  الدفاعية  ال�شناعات 
ماأهولة  غري  �شفن  تطوير  بهدف 
�شركة  �شت�شمم  وبينما  متطورة. 
املن�شة،  ال�����ش��ف��ن  ل��ب��ن��اء  اأب���وظ���ب���ي 
التحكم  اأنظمة  دم��ج  على  وتعمل 
واحل�����م�����ول�����ة وت����ط����وي����ر امل���ف���ه���وم 
ال�شركة  ����ش���ت���ط���ور  ال���ع���م���ل���ي���ات���ي، 
الإ�شرائيلية نظام التحكم امل�شتقل 
املختلفة  امل��ه��ام  ح��م��ولت  وت��دم��ج 
وفقاً  ال��ت��ح��ك��م  ن���ظ���ام  وح������دات  يف 

ملتطلبات تلك املهمات.

التحديات  وت����واج����ه  الإن���������ش����ان، 
ال�شناعات،  مل��خ��ت��ل��ف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
للجميع.  اآم��ن��اً  م�شتقبًا  وت��وف��ر 
اأبواباً  التطورات  تلك  لنا  و�شتفتح 
والعاملية،  املحلية  الأ�شواق  يف  عدة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة وال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى حد 

�شواء".
وقال بوعز ليفي، الرئي�س واملدير 
ال�شناعات  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
نت�شرف   " الإ�شرائيلية..  اجلوية 
امل�شعى،  ايدج يف هذا  بالتعاون مع 
اأخ���رى �شمن  يعترب خطوة  ال��ذي 
و�شراكاتنا  امل����ت����زاي����دة  ج���ه���ودن���ا 
وجتمع  امل���ن���ط���ق���ة.  يف  امل���ت���ن���ام���ي���ة 
اأف�شل  ب��ني  ه��ذه  التفاهم  م��ذك��رة 
التكنولوجية  امل��ع��رف��ة  تقدمه  م��ا 
يف كا ال�شركتني: خربات ال�شفن 
البحرية والتجارية ملجموعة ايدج 
ال�شفن،  ل��ب��ن��اء  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة 
وخربات �شركة ال�شناعات اجلوية 
الأنظمة  جم���ال  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة وال����روب����وت����ات وال���ذك���اء 
جمهود  ل��ت��ق��دمي  ال����ش���ط���ن���اع���ي، 
الإم���ارات،  دول��ة  نع يف  م�شرتك �شُ
مم���ا ي���زي���د ف���ر����س ومن����و اأع���م���ال 

ال�شركتني".
وت�شّكل ايدج جمموعة تكنولوجية 
ال���دف���اع تعد  م��ت��ق��دم��ة يف جم����ال 
25 م��ورداً ع�شكرياً  اإح��دى اأف�شل 

يف العامل.

ت�ازن يطلق م�ضروعا لتط�ير منظ�مة وطنية لإدارة النريان ل�ضالح الق�ات البحرية
•• دبي - وام:

اأعلن جمل�س التوازن القت�شادي "توازن" عن اإطاق م�شروع 
بهدف  ال���ن���ريان  لإدارة  متكاملة  وط��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
تعزيز قدرات القوات البحرية وخفر ال�شواحل ودعم كفاءتها 
العملياتية. وقال مطر علي الرميثي الرئي�س التنفيذي لوحدة 
التطوير القت�شادي يف جمل�س التوازن القت�شادي اإن جمل�س 
قطاع  لتمكني  �شعيه  اإط��ار  يف  امل�شروع  هذا  بطرح  قام  التوازن 
وامل�شاهمة  وتطويره  الإماراتي  والأمنية  الدفاعية  ال�شناعات 
امل�شلحة من  ال��ق��وات  ك��ب��رية م��ن اح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري ح�شة  يف 

النظمة وال�شلحة واملنتجات الدفاعية املتطورة.
وجاءت هذه مبادرة بعد جولت عديدة من امل�شاورات بني توازن 
النفقات  لرت�شيد  منظومة  تطوير  بهدف  البحرية  وال��ق��وات 

ت�شتجيب  وط��ن��ي��ة  ح��ل��ول  وت��وف��ري  العملياتية  ال��ك��ف��اءة  ودع���م 
لاحتياجات امل�شتقبلية.

مراكب  �شركة  باختيار  ق��ام  املجل�س  اأن  ع��ن  الرميثي  وك�شف 
تكنولوجيز الوطنية احدى �شركات �شندوق تنمية القطاعات 
القاب�شة  ت���وازن  ل�شركة  ال�شتثماري  ال���ذراع  ال�شرتاتيجية 
ليكون �شريكا حمليا يف هذه املبادرة التي من املفرت�س اأن يتم 
اختيار  اأن  اإىل  لفتا  �شنوات،   4 غ�شون  يف  بالكامل  اإجن��ازه��ا 
�شيكون م��ن خ���ال برنامج  ال��ع��امل��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال�����ش��ري��ك 
التوازن القت�شادي الذي يجري حاليا حمادثات مع عدد من 

ال�شركات الوربية الرائدة املتخ�ش�شة يف هذا املجال.
بالتطوير  يتعلق  الأول  �شقني  من  املنظومة  " �شتتكون  وق��ال 
وتدريبها  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  بتطوير  وال��ث��اين  التكنولوجي 
مراكب  �شركة  �شتتوىل  حيث  املنظومة  ه��ذه  لإدارة  وتاأهيلها 

املهند�شني  وتدريب  التكنولوجيا  نقل  م�شوؤولية  تكنولوجيز 
املواطنني لإدارة هذه املنظومة وبكفاءة متناهية".

اأن امل�شروع يتيح للقوات البحرية احل�شول على كفاءات  واأكد 
م�شريا  الأوق����ات،  ك��اف��ة  يف  ال��ن��ظ��ام  وحت��دي��ث  لتعديل  �شيادية 
نقلة  ت�شهد  الإماراتية  والأمنية  الدفاعية  ال�شناعات  اأن  اإىل 
نوعية تعزز م�شاعي الإمارات لت�شبح دولة منتجة لل�شناعات 
الدفاعية وقادرة على جذب املزيد من لا�شتثمارات الأجنبية 
يف هذا القطاع احليوي. من جانبه قال با�شل �شحيرب الرئي�س 
التي  بالثقة  " �شعداء  تكنولوجيز..  ل�شركة مراكب  التنفيذي 
باقي  مع  و�شنعمل  القت�شادي  ال��ت��وازن  جمل�س  اإي��اه��ا  منحنا 
ونقل  املنظومة  هذه  تطوير  يف  للم�شاهمة  كثب  عن  �شركائنا 
املعرفة والتكنولوجيا الازمتني مع تدريب الكفاءات الوطنية 

وحتقيق الأهداف املن�شودة من هذه املبادرة.
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عربي ودويل

اإطالق �ضراح زوجني اإ�ضرائيليني حمتجزين يف تركيا 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

   بينما تنتقل اإدارة بايدن من ا�شتطاع �شيئ اإىل 
الكوجنر�س  اأ�شواأ، مل يحظ اجلمهوريون يف  اآخر 
منذ عام 1981 مبثل هذا التقدم يف ا�شتطاعات 

الراأي التي ت�شبق عام النتخابات الن�شفية.
   ظللت اأقول منذ فرتة اإن هذه النتخابات �شتكون 
والدميقراطيني.  ب��اي��دن  جل��و  بالن�شبة  حا�شمة 
هم  من  �شّد  الناخبون  ينتف�س  اأن  العادة  وج��رت 
رئا�شية ج��دي��دة، لكن  ف��رتة  ب��داي��ة  ال�شلطة يف  يف 

املختلف هو ت�شجيل تاأخر بهذا احلجم.
   يكتفي الدميقراطيون بن�شبة �شعيفة تبلغ 41 
 51 اإق��ن��اع  ب��امل��ائ��ة، يف ح��ني متّكن خ�شومهم م��ن 
باملائة من الناخبني. والأكر �شعوبة يف اله�شم، 
الرئي�س  ح���زب  ف��ي��ه  ي�شعى  ال����ذي  ال��وق��ت  يف  ان���ه 
للت�شويت على م�شروع من �شاأنه اأن ي�شاعد الفئات 
الأكر حرماًنا، يعتقد 62 باملائة من امل�شتطلعني 

اأن احلزب الدميقراطي بعيد عن الواقع.
فاإن  ال��وب��اء،  اأو  اأفغان�شتان  النظر عن  وب�شرف     
الأداء  ه��و  الدميقراطي  احل��زب  يعاقب  م��ا  اأك��ر 
ما  دائ��ًم��ا  الأم��ري��ك��ي.  لاقت�شاد  ل��اآم��ال  املخيب 

تكون التنمية القت�شادية على راأ�س قائمة اأولويات 
الناخبني خال احلمات النتخابية، وجو بايدن 

يف حاجة ما�شة اإىل اأخبار جيدة يف هذا املجال.
   هل ميكن اأن تتخيلوا �شورة الإدارة احلالية، التي 
جتد �شعوبة يف تاأكيد ذاتها وهي تتمتع باأغلبية يف 
يقودون  اجلمهوريون  اأ�شبح  وقد  املجل�شني،  كا 

احلفل الراق�س يف جمل�شي النواب وال�شيوخ؟
ن��ي��وز- وا�شنطن  ب��ي �شي  اأي  ا�شتطاع  ي��زال     ل 
الإيجابية  ال���ب���ي���ان���ات  ب��ع�����س  ي��ت�����ش��ّم��ن  ب���و����ش���ت، 
للدميقراطيني. يدعم الناخبون بقوة خطة البنية 
اخلدمات  على  املعلن  الإن��ف��اق  وك��ذل��ك  التحتية 

الجتماعية ومكافحة التغرّي املناخي.
   وبالن�شبة للبنى التحتية، ارتفعت ن�شبة الدعم 
اإىل 63 باملائة، بينما يح�شل امل�شروع الثاين على 

58 باملائة.
فر�س  اأرق���ام خلق  ت��ق��دمي  ت�شّنى  اإذا  وي��ف��رت���س،   
عمل مماثلة لتلك اخلا�شة بال�شهر املا�شي ب�شكل 
بايدن  كاآبة جلو  اأق��ل  �شيبدو  الأف��ق  ف��اإن  منتظم، 
وقواته. لي�س هناك �شك، يف اأن الدورة النتخابية 

2022 �شتكون حاّرة!
ترجمة خرية ال�شيباين

الأغلبية للجمه�ريني عام 2022 ...؟

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة والتاريخ الأمريكيني

بان�ن ينفي التهامات يف الهج�م على الكابيت�ل 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

املقرب للرئي�س الأمريكي  بانون احلليف  اأن �شتيف  ك�شفت وثائق ق�شائية 
ال��ك��ون��غ��ر���س يف  “عرقلة ���ش��اح��ي��ات  ن��ف��ى تهمة  ت��رام��ب،  ال�����ش��اب��ق دون��ال��د 
التحقيق” يف هجوم ال�شاد�س من كانون الثاين-يناير على الكابيتول مقر 
الربملان. تتم حماكمة امل�شت�شار ال�شابق البالغ من العمر 67 عاًما لرف�شه 
الإدلء ب�شهادته وتقدمي وثائق اإىل جلنة خا�شة يف جمل�س النواب حتقق يف 

دور الرئي�س اجلمهوري ال�شابق يف هجوم اأن�شاره على الكونغر�س.
وقد يحكم على بانون بال�شجن ملدة ترتاوح بني ثاثني يوما و�شنة واحدة 
لكل تهمة. وكان بانون ح�شر اإىل مقر ال�شرطة يف وا�شنطن الثنني ويفرت�س 
اأن ميثل اأمام قا�س فدرايل اخلمي�س. وقال لو�شائل اإعام الثنني “ننتقل 
متهما الرئي�س الدميوقراطي جو  اإىل الهجوم وبعدما �شئمنا من الدفاع”، 

بايدن باأنه اأ�شدر الأمر ب�شكل مبا�شر مباحقته ق�شائيا. 

خماطر و�شيكة على حياته. وقالت جمموعة اأطباء �شّكلها 
ال�شّحي  “الو�شع  اإّن  ب��ي��ان  يف  اجل��ورج��ي  امل��ظ��امل  اأم���ني 
م�شت�شفى  اأّن  م�شيفة  حرجاً”،  يعترب  للمري�س  احل��ايل 
ال�شجن حيث يعالج الرئي�س ال�شابق ل ميكن اأن يوّفر له 
الرعاية الطبية املطلوبة. ودعا الأطباء لنقل �شاكا�شفيلي 

فوراً اإىل غرفة عناية مرّكزة يف عيادة مدنية جمّهزة.
والأ�شبوع املا�شي ُنقل الرئي�س الإ�شاحي ال�شابق املوايل 
بعدما  ال�شجن  م�شت�شفى  اإىل  عاماً   53 والبالغ  للغرب 
اإّن���ه تعّر�س لع��ت��داء من  ق��ال يومها  ���ش��اءت حالته، وق��د 
ونّددت  حياته.  على  يخ�شى  وه��و  ال�شجن  يف  حرا�س  قبل 
�شاكا�شفيلي  معاملة  بطريقة  دول��ي��ة  حقوقية  جماعات 

 •• تبلي�صي-اأ ف ب

ميخائيل  ال�شابق  اجلورجي  الرئي�س  اأّن  من  اأطباء  ح��ّذر 
احتجاجاً  اأ�شابيع  منذ  الطعام  عن  امل�شرب  �شاكا�شفيلي 
على �شجنه يعاين من و�شع �شّحي حرج ول يتلّقى الرعاية 
بني  الرئا�شة  توىل  ال��ذي  �شاكا�شفيلي  ويرف�س  املنا�شبة. 
يوماً   48 منذ  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  و2013   2004 ع��ام��ي 
اأكتوبر-ت�شرين الأول  احتجاجا ًعلى �شجنه يف الأول من 

بعد وقت ق�شري على عودته من منفاه يف اأوكرانيا.
ورف�شت حكومة جورجيا نقله من م�شت�شفى ال�شجن اإىل 
عيادة مدنية خافا لن�شيحة الأطباء الذين ح��ّذروا من 

دخل  كما  �شيا�شي.  انتقام  ب��اأّن��ه  ل��ه  يتعّر�س  م��ا  وو�شفت 
العديد من نواب املعار�شة يف اإ�شراب عن الطعام منذ اأيام 
مطالبني بتقدمي الرعاية الطبية املنا�شبة ل�شاكا�شفيلي، 
الأوروبية  واملحكمة  املتحدة  الوليات  كّررتها  دع��وة  وهي 
تفاقم  اىل  �شاكا�شفيلي  اعتقال  واأّدى  الإن�����ش��ان.  حلقوق 
الأزمة ال�شيا�شية الناجمة عن النتخابات الربملانية العام 

املا�شي التي �شجبتها املعار�شة وو�شفتها باأّنها مزورة.
غاريبا�شفيلي  اإي��راك��ل��ي  اجل��ورج��ي  ال����وزراء  رئي�س  واأث���ار 
الغ�شب موؤّخراً حني قال اإّن �شاكا�شفيلي ميلك “احلق يف 
النتحار” واإّن احلكومة ا�شطرت لعتقاله ب�شبب رف�شه 

ترك ال�شيا�شة.

 الرئي�س اجل�رجي ال�ضابق �ضاكا�ضفيلي يف و�ضع حرج 

ولوزارة  لبيد  ويائري  ال��وزراء  ورئي�س  الدولة  لرئي�س 
العاقات اخلارجية ، اإىل كل �شعب اإ�شرائيل”. وعربت 
�شرياز ابنة ناتايل اأوكنني عن �شعادتها بعودة الزوجني. 

و�شرحت “اأريد اأن اأقول �شكراً جزيًا للبلد كله«.
ون��ف��ت ع��ائ��ل��ة اأوك���ن���ني الت���ه���ام���ات ب��ي��ن��م��ا اأ����ش���ر وزير 
الزوجني  اأن  على  لبيد  يائري  الإ�شرائيلي  اخلارجية 
لي�شا موظفني يف اأي من املوؤ�ش�شات الأمنية للتج�ش�س.

بيان  يف  بينت  نفتايل  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال  جهته  م��ن 
�شادر عن مكتبه بالعربية “يف ختام جهود م�شرتكة مت 
بذلها على مدار الأيام الأخرية اإزاء ال�شلطات الرتكية، 
مت الإفراج عن الزوجني موردي ونتايل اوكنني اللذين 

عادا اإىل اإ�شرائيل«.
على  وحكومته  الرتكي  للرئي�س  �شكره”  عن  واأع���رب 
على  هرت�شوغ  يت�شحق  ال��دول��ة  رئي�س  و�شكر  تعاونهم 

اجلهود التي بذلها يف �شبيل اإعادة الزوجني«.
وتوترت العاقات بني تركيا واإ�شرائيل يف عهد رئي�س 
ال��وزراء ال�شابق بنيامني نتانياهو ل �شيما منذ �شحب 
ال�شفراء بني بلديهما يف 2018 بعد مقتل حمتجني 

فل�شطينيني يف غزة.

•• القد�س-اأ ف ب

اأعلنت احلكومة ال�شرائيلية اأم�س الأول اأنه مت الإفراج 
اإ�شرائيليني كانا حمتجزين يف تركيا منذ  عن زوجني 

اأ�شبوع لا�شتباه يف قيامهما بالتج�ش�س.
واع��ت��ق��ل ال��زوج��ان م���وردي ون��ات��ايل اأوك��ن��ني الأ�شبوع 
“برج  ا�شطنبول  يف  مبنى  اأط����ول  زي����ارة  ب��ع��د  امل��ا���ش��ي 

كامليكا “الذي افتتح حديًثا.
اأفادت  اأنباء الأنا�شول الرتكية الر�شمية  وكانت وكالة 
“التج�ش�س  تهمة  اإليهما  املدينة وجهت  اأن حمكمة يف 
ال�شيا�شي والع�شكري” لأنهما التِقطا �شورا ملقر اإقامة 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان.
وو�شل الزوجان اإىل اإ�شرائيل. ون�شرت و�شائل الإعام 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ���ش��ورا لأق��رب��ائ��ه��م��ا واأ���ش��دق��ائ��ه��م��ا وهم 

يرحبون بعودتهما اإىل مدينة موديعني و�شط الباد.
واأعرب الزوجان اأوكنني وهما �شائقا حافات “ايجد” 
اإطاق  يف  �شاهم  م��ن  لكل  امتنانهما  ع��ن  العمومية 
فيديو  مقطع  يف  اأوك��ن��ني  م����وردي  وق���ال   . �شراحهما 
ممتنون  “نحن  الإ�شرائيلية  امل��ط��ارات  �شلطة  وزع��ت��ه 

•• مو�صكو-اأ ف ب

اأع���ل���ن���ت ب���ي���ارو����س اأن���ه���ا جتري 
“مفاو�شات” مع بروك�شل لإيجاد 
عند  القائمة  الهجرة  لأزم��ة  حل 
ح���دود الحت����اد الأوروب�����ي اإل ان 
اإىل  اأ���ش��ارت  الأوروب��ي��ة  املفو�شية 
فقط  “حمادثات تقنية”  اإج��راء 
مع مين�شك حول اإعادة املهاجرين 

اإىل بلدانهم.
وك��ت��ب��ت امل��ف��و���ش��ي��ة الأوروب���ي���ة يف 
مناق�شات  “�شتعقد  اأنها  تغريدة 
اإع�����ادة مع  ع��م��ل��ي��ات  ح���ول  تقنية 
مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية 
املنظمة  وم��ع  الاجئني  ل�شوؤون 
وبيارو�س”  ل��ل��ه��ج��رة  ال��دول��ي��ة 
تو�شيحات  اأي  ت��ع��ط��ي  اأن  دون 

اإ�شافية.
ال�شماح  بيارو�س  “على  واأك��دت 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ب��و���ش��ول 
وت���وف���ري م��ل��ج��اأ ل��ل��م��ه��اج��ري��ن يف 

الباد«.
البيارو�شي  ال��رئ��ي�����س  واأج�����رى 
وامل�شت�شارة  لوكا�شنكو  األك�شندر 
الأملانية اأنغيا مريكل حمادثات 
الثانية يف غ�شون  للمرة  هاتفية 
ثاثة اأيام للبحث يف امللف الذي 
ي��ث��ري ت��وت��را ك��ب��ريا ب��ني الحت���اد 
املدعومة  وب��ي��ارو���س  الأوروب�����ي 

من مو�شكو.
امل���ه���اج���ري���ن  اآلف  ي��������زال  ول 
امل��ت��ح��دري��ن ب�����ش��ك��ل اأ���ش��ا���ش��ي من 
ال�����ش��رق الأو�����ش����ط، ي��خ��ّي��م��ون يف 
اجلانب البيارو�شي من احلدود 

متدنية  ح�����رارة  درج�����ات  ظ���ّل  يف 
ج��ًدا ويف ظ��روف م��زري��ة. وتتهم 
بافتعال  مين�شك  الغربية  ال��دول 
على  رًدا  ال�����ش��ي��ف  م��ن��ذ  الأزم������ة 
وبهدف  �شدها  اأوروب��ي��ة  عقوبات 
الحتاد  يف  انق�ش�����امات  اإح����داث 

الأوروبي.
 و�������ش������ددت م���ي���ن�������ش���ك امل���ع���زول���ة 
ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��دول��ي��ة ع��ل��ى اأن 
مريكل  م��ع  الهاتفية  امل��ح��ادث��ات 
اإقامة  ح���ول  ات��ف��اق  اإىل  اأف�����ش��ت 
حمادثات بني بيارو�س والحتاد 

الأوروبي.
اإن  البيارو�شية  الرئا�شة  وقالت 
على  ات��ف��ق��ا  وم��ريك��ل  لوكا�شنكو 
�شتطرح  مبجملها  “امل�شكلة  اأن 
على م�شتوى بيارو�س والحتاد 
“يجري  اأن  ع���ل���ى  الوروبي” 
كل  قبل  م��ن  ُيعّينون  م�شوؤولون 
م���ن ال��ط��رف��ني م��ف��او���ش��ات على 

الفور«.
اإل ان برلني �شارعت اإىل القول اإن 
الأمر يتعلق بتعاون بني مين�شك 
لتوفري  الأوروب�������������ي  والحت����������اد 
املهاجرين  اإىل  اإن�شانية  م�شاعدة 

العالقني عند احلدود.
الناطق  ���ش��ي��ربت  ���ش��ت��ي��ف��ن  وق����ال 
امل�شت�شارة  “�شددت  مريكل  با�شم 
م�شاعدة  ت���وف���ري  �����ش����رورة  ع��ل��ى 
اإن���������ش����ان����ي����ة وخ�������ي�������ارات لإع��������ادة 
الأمم  مع  املعنيني”  الأ�شخا�س 

خ��ط��اأ م��اأ���ش��������������������وي��ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة اىل 
ال��ك��رم��ل��ني ال��ت��ف��ك��ري ان����ه ميكن 
خ�����ال  م����ن  م��ك��ا���ش��ب  حت��ق��ي��ق 

مغامرة ع�شكرية«.
ووا�شنطن  ب��روك�����ش��ل  واأع���ل���ن���ت 
الثنني عزمهما تو�شيع التدابري 
بيارو�س  �شد  املتخذة  العقابية 

يف الأيام املقبلة.
ب��ع��د ���ش��غ��وط م��ار���ش��ه��ا الحت����اد 
الأوروبي، اأعلنت �شركة الطريان 
البيارو�شية “بيافيا” الثنني 
ال�شوريني  اإنه بات حمظوًرا على 
والأفغان  واليمنيني  والعراقيني 
ال�شعود اإىل رحات متوجهة من 
دبي اإىل بيارو�س، بعدما فر�شت 
الأ�شبوع  ذات���ه���ا  ال���ق���ي���ود  ت��رك��ي��ا 

املا�شي.
واأع��ل��ن��ت ال�����ش��ف��ارة ال��ع��راق��ي��ة يف 
مو�شكو الثاثاء اأنها �شتعيد نحو 
العالقني  مواطنيها  م��ن  مئتني 
ع��ن��د ح���دود ب��ي��ارو���س، يف رحلة 

اخلمي�س اإىل العراق.

املتحدة و”بالتعاون مع املفو�شية 
الأوروبية«.

البولندي  ال��دف��اع  وزي���ر  و���ش��ّرح 
لاإذاعة  ب��ا���ش��ت�����ش��اك  م��اري��و���س 
“الو�شع  اأن  الر�شمية  البولندية 
ع�����ن�����د احل��������������دود ال����ب����ول����ن����دي����ة 
ب�شرعة.  ُي��ح��ّل  ل��ن  البيارو�شية 
مل  اإن  لأ���ش��ه��ر،  ن�شتعّد  اأن  يجب 

يكن �شنوات«.
اأن حم����اولت  ال����وزي����ر  واأو�����ش����ح 
اأثناء  ا���ش��ت��م��ّرت  احل�����دود  ع���ب���ور 
ال���ل���ي���ل وا����ش���ت���خ���دم امل���ه���اج���رون 

رف�س  اإن�������ش���ان���ي���ة.  ب���ا����ش���ت���ج���اب���ة 
األك�شندر  البيارو�شي  الرئي�س 
الرئي�شي  وح��ل��ي��ف��ه  ل��وك��ا���ش��ن��ك��و 
فادميري  ال���رو����ش���ي  ال���رئ���ي�������س 
بوقوفهم��������ا  الت��ه��ام��ات  ب��وت��ني، 
الحت��������اد  وان��ت��ق��دا  الأزم���ة  وراء 
ا�شتقباله  ل����ع����دم  الأوروب���������������ي 
اأنهم�������ا  م��وؤك��دي��ن  امل��ه��اج��ري��ن، 

يحمي������ان حقوق الإن�شان.
الرو�شي  ال���ت���ل���ف���زي���ون  وع����ر�����س 
الأرب����ع����اء م�����ش��اه��د ت��ظ��ه��ر مئات 
اأقامته  م���رك���ز  يف  امل���ه���اج���ري���ن 
ال��ب��ي��ارو���ش��ي��ة قرب  ال�����ش��ل��ط��ات 
عائات  ف��ي��ه  اأم�������ش���ت  احل������دود 

لديها اأطفال الليل.
مو�شكو  اُت���ه���م���ت  ذل����ك  مب�������وازاة 
ب��اأن��ه��ا ن�����ش��رت يف الأي����ام الأخ���رية 
ق������وات اإ����ش���اف���ي���ة ع���ن���د احل�����دود 
يزال  الو�شع ل  الأوكرانية حيث 
ن��زاع بني كييف  متوترا منذ بدء 
وانف�شاليني موؤيدين للرو�س يف 

العام 2014.
الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  وراأى 
خو�س  اأن  ج���ون�������ش���ون  ب���وري�������س 
عند  ع�شكرية”  “مغامرة  رو�شيا 
حدود اأوكرانيا وبولندا قد يكون 

“خطاأ ماأ�شوياً«.
وق���ال ج��ون�����ش��ون اأم����ام جل��ن��ة من 
علينا  “ما  الربيطانيني  ال��ن��واب 
فعله هو �شمان اأن يفهم اجلميع 
اأن كلفة احل�شابات اخلاطئة عند 
واوكرانيا  بولندا  م��ن  ك��ل  ح��دود 

�شوف تكون هائلة«.
�شيكون  اأن���ه  “اأعتقد  واأ�ش�������اف 

احلدود  مهاجمة  “طريقة  نف�س 
ا�شتخدموها  ال��ت��ي  البولندية” 
الثاثاء عند املعرب احلدودي بني 
بروزغي يف بيارو�س وكو�شنيت�شا 

يف بولندا.
البولندية  الأم����ن  ق���وات  وك��ان��ت 
للدموع  امل�شيل  الغاز  ا�شتخدمت 
وخ���راط���ي���م ام��ل��ي��اه ع�����ش��ي��ة ذلك 
ترمي  كانت  التي  احل�شود  ل�شد 
احلجارة باجتاهها عند حماولتها 

عبور احلدود.
ليتوانيا  ومعها  بولندا  وترف�س 

ولت����ف����ي����ا امل������ج������اورت������ان اأي�������ش���ا 
املهاجرين  ا�شتقبال  لبيارو�س 

هوؤلء.
�شّجل حر�س احلدود البولنديون 
 161“ امل���ج���م���ل  يف  ال����ث����اث����اء 
قانونية”  غ���ري  ع���ب���ور  حم���اول���ة 
عبور  “حماولتا  بينها  ل��ل��ح��دود 

بالقوة«.
اإن�������ش���ان���ي���ة اأن  ت����وؤك����د م��ن��ظ��م��ات 
ق�شوا  الأق���ل  على  م��ه��اج��ًرا   11
م��ن ج��ان��ب��ي احل����دود م��ن��ذ بداية 
وطالبت  ال�����ش��ي��ف  ه����ذا  الأزم������ة 

   لقد اأعلنت بولندا، الثنني 15 
من  اعتباًرا  ج��دار،  بناء  نوفمرب، 
ال�شهر املقبل، على ن�شف حدودها 

مع بيارو�شيا )180 كلم(.
اإىل ق��رار ليتوانيا   ق��رار ين�شاف 
ال�شائكة  الأ������ش�����اك  ا����ش���ت���ب���دال 
هذا  عجل  على  تركيبها  مت  التي 
ال�����ش��ي��ف ب�����ش��ي��اج ح����دي����دي بني 
ي�شيطر  ال���ت���ي  وت���ل���ك  اأرا����ش���ي���ه���ا 
لوكا�شينكو  األك�شندر  نظام  عليها 

البيارو�شي.
   املو�شوع، ح�شب عدد كبري من 
اأكتوبر،  منذ  ح�شا�س.  املراقبني، 
دع����ت اث��ن��ت��ا ع�����ش��رة دول�����ة ع�شو 
الأوروبية  املجموعة  متويل  اإىل 
احلدود  ع��ل��ى  “حواجز”  اإق��ام��ة 

اخلارجية لاحتاد الأوروب��ي، بل 
اأن القرتاح لقي دعًما من رئي�س 

املجل�س �شارل مي�شيل.
 ومع ذلك، فاإن املفو�شية وبع�س 

البلدان، منها فرن�شا، مرتددة.
   مذّكرا اأنه كان “مع اأوروبا التي 
اخلارجية”،  ب��ح��دوده��ا  حتتفظ 
لل�شوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  حت����دث 
الأوروب��ي��ة، كليمان ب��ون، انه �شد 
بالأ�شاك  حتتمي  التي  “اأوروبا 

ال�شائكة، اأو تتخفى باجلدران«.

الدبلوما�صية ولي�س اجلدران
ال�شابق  ال�شتار احلديدي     مّكن 
ال�شرق  يف  ال�����ش��ي��وع��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
اإىل  اجلماعية  الهجرة  منع  م��ن 

ال���غ���رب���ي���ة، يف ح���ني يتم  اأوروب��������ا 
البولنديني  ال�����ش��ي��اج��ني  ت��ق��دمي 
وال��ل��ي��ت��وان��ي��ني اجل���دي���دي���ن على 
اأن���ه���م���ا �����ش����روري����ان مل���ن���ع دخ����ول 
ال�شرعيني  غ�����ري  امل����ه����اج����ري����ن 

القادمني جواً اإىل بيارو�شيا.
لهذا  اأم��ن��ي��ة  م�شلحة  اأرى  »ل     
اجل�����دار اجل���دي���د، لأن الم����ر ل 
يتعلق باأزمة هجرة، يرى مي�شيل 
فو�شيه، اأخ�شائي احلدود وموؤلف 
مذكرات  ال���ع���امل،  “م�شح  ك��ت��اب 
)روب��������رت  �شيا�شي”  ج�����غ�����رايف 
من  حّلت  لقد   .)2021 لف��ون، 
بف�شل  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة،  خ�����ال 
الهاتفية  مريكل  اأجنيا  مكاملات 
فادميري  الرو�شي  الرئي�س  اإىل 

ب����وت����ني، ث����م ي������وم الث����ن����ني 15 
البيارو�شي  اإىل حليفه  نوفمرب، 
اليوم  يف  لوكا�شينكو”.  األك�شندر 
بفر�س  التهديد  وحت��ت  ال��ت��ايل، 
عقوبات جديدة، لعب هذا الأخري 
“هذه  اأن  معلنا  ال��ت��ه��دئ��ة،  ورق���ة 
اإىل  ت��ت��ح��ول  األ  ي��ج��ب  امل�����ش��ك��ل��ة 

مواجهة نارية«.
   واإذا مت تاأكيد خف�س الت�شعيد، 
املهاجرين  ت���دف���ق  ي���ج���ف  ف���ق���د 
البولندية  احل���دود  على  ب�شرعة 
هذه  لأن  والاتفية.  والليتوانية 
الحتاد  اإىل  بوابة  لي�شت  املنطقة 
ع��ك�����س طريق  ع���ل���ى  الأوروب�����������ي، 

البلقان اأو البحر املتو�شط.
ب����اول زيركا،  ي����رى   م���ن ج��ه��ت��ه، 

اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف املجل�س 
الأوروبي للعاقات الدولية، ان “ 
اإقامة اجلدار يظل مفيًدا يف ثني، 
اأو على الأقل، زيادة �شعوبة تدفق 
لوكا�شينكو  ج��دد  اإذا  املهاجرين، 

العملية يف امل�شتقبل”. 
ل����ن مينع  امل���ق���اب���ل،  ان�����ه يف  غ����ري 
“يريد  نظامه.  معار�شي  ت�شّرب 
ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و رح���ي���ل اأك������رب عدد 
وي�شمح  املتظاهرين،  م��ن  ممكن 
الحت�����اد  اإىل  ب���الن�������ش���م���ام  ل���ه���م 
ي�����اح�����ظ ب�����اول  الأوروب������������������ي”، 
زي��رك��ا... اخ��ت��اف اآخ��ر م��ع زمن 
ال�شتار احلديدي، عندما مل يكن 
با�شتطاعة املن�شقني، على العك�س 

، مغادرة الأرا�شي ال�شوفياتية.

»اإيك�ا�س« تفر�س عق�بات 
على 150 م�ض�ؤوًل يف مايل 

•• باماكو-اأ ف ب

القت�شادية  امل��ج��م��وع��ة  ف��ر���ش��ت 
“اإيكوا�س”  اأف��ري��ق��ي��ا  غ��رب  ل���دول 
احلكومة  يف  اأع�شاء  �شد  عقوبات 
م����ايل مب���ن فيهم  الن��ت��ق��ال��ي��ة يف 
ت�شمل  اأن  دون  ل���ك���ن   رئ��ي�����ش��ه��ا، 
النقاب  ق���اد  ال����ذي  ال��ك��ول��ون��ي��ل 
امل���ا����ش���ي، وفقا  ال���ع���ام  ال��ع�����ش��ك��ري 
الأفريقية  امل��ن��ظ��م��ة  م��ن  ل��وث��ي��ق��ة 
اّطلعت عليها وكالة فران�س بر�س.

بعد  “اإيكوا�س”  ع��ق��وب��ات  وت��اأت��ي 
ان��ق��اب��ني م��ت��ت��ال��ي��ني يف م����ايل يف 
واأيار/مايو   2020 اآب/اأغ�شط�س 
النظام  نّية  2021 و�شكوك حول 
ان���ت���خ���اب���ات عامة  اإج��������راء  ه���ن���اك 
العام  �شباط/فرباير   27 بحلول 

املقبل.
وُيعّد رئي�س الوزراء �شوغيل كوكال 
يف  م��درج��ة  �شخ�شية  اأرف���ع  مايغا 
ق��ائ��م��ة ال��ع��ق��وب��ات اجل���دي���دة التي 
من  وزي��راً   27 اأ�شماء  اأي�شاً  ت�شّم 

احلكومة النتقالية.
ا�شم  ال���ق���ائ���م���ة  يف  ي�����رد  مل  ل���ك���ن 
الرئي�س  غويتا  اآ�شيمي  الكولونيل 
املجل�س  ورئ�����ي�����������س  الن�����ت�����ق�����ايل 

الع�شكري منذ النقاب.
اأع�شاء  العقوبات  قائمة  و�شّمت 
النتقايل”  ال���وط���ن���ي  “املجل�س 
البالغ عددهم 121 ع�شواً والذي 

يعمل مبثابة برملان موؤقت.

مين�ضك تتحدث عن »مفاو�ضات« مع الحتاد الأوروبي 

بولندا –ليتوانيا: �صتار حديدي جديد يف �صرق اأوروبا...!

 يف م�اجهة تدفق املهاجرين على حدودها مع بيالرو�ضيا,
 �ضتقيم ب�لندا جداًرا ... قبل اثنني وثالثني عاما, انهار اآخر...

�صقط  عـــنـــدمـــا     
ـــــــدار بــــرلــــني يف  ج
راأت   ،1989 نوفمرب 
�صتار  اختفاء  اأوروبا 
حــديــدي لمــتــنــاٍه، 
ــل الـــبـــلـــدان  ــص ــ� ــف ي
الـــ�ـــصـــيـــوعـــيـــة عــن 
الغربيني.  جريانها 
عــــاًمــــا،   32 ـــد  ـــع ب
الوراء،  اإىل  كخطوة 
جدراًنا  اأوروبــا  ترى 

جديدة ُتقام.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

حتليل اخباري
مهاجرون تقطعت بهم ال�شبل على احلدود بني رو�شيا البي�شاء وبولندا

املعار�س الك�بي ي�ني�ر غار�ضيا ي�ضل اإىل اإ�ضبانيا 
•• مدريد-اأ ف ب

ذكرت م�شادر حكومية لوكالة فران�س بر�س اأن املعار�س الكوبي يونيور غار�شيا 
اعتقالت  بعد  هافانا  يف  الثنني  اأحبطت  التي  للتظاهرات  الرئي�شي  املنظم 
عدد كبري من الأ�شخا�س، و�شل اإىل اإ�شبانيا . وقالت امل�شادر اإن غار�شيا )39 
عاما( الكاتب امل�شرحي الذي ا�شبح احد ال�شخ�شيات املهمة يف معار�شة النظام 
الكوبي وقطعت اأخباره منذ الأحد، “و�شل” اىل ا�شبانيا “مع زوجته بتاأ�شرية 
دخول �شياحية”، دون اإ�شافة اي تفا�شيل. واأكد املعار�س الكوبي على في�شبوك 
واأ�شاف “�شكرا  “و�شلنا اإىل اإ�شبانيا اأحياء وب�شحة جيدة وباأفكارنا �شليمة”. 

لكل الأ�شدقاء الذين قلقوا علينا” والأ�شخا�س “الذين جعلوا هذه الرحلة 
ممكنة«. ويونيور غار�شيا هو موؤ�ش�س جمموعة “اأرخيبيياغو” )الأرخبيل( 
للنقا�س ال�شيا�شي موقع في�شبوك. واأطلقت هذه املجموعة دعوة اإىل التظاهر 
ال�شجناء  عن  ب��الإف��راج  للمطالبة  هافانا  يف  الثاين/نوفمرب  ت�شرين   15 يف 
ال�شيا�شيني الكوبيني. واأخفق التجمع الذي حظرته ال�شلطات ب�شبب النت�شار 
“اإ�شكات”  ا�شتنكروا  الذين  الكوبية  املعار�شة  قادة  واعتقال  لل�شرطة  الكثيف 
املتظاهرين. وخوفا من اأعمال العنف خال التظاهرة، اأعلن يونيور غار�شيا 
الأ�شبوع املا�شي نيته التظاهر مبفرده يف العا�شمة الكوبية الأحد، حاما وردة 

بي�شاء.
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لبنان اطلعت عليه  امل��دين يف  العامة للطريان  للمديرية  بيان  اأف��اد 
ل�شركات  تعليمات  اأ����ش���درت  ال��ب��اد  ب����اأن  اخل��م��ي�����س  اأم�����س  روي����رتز 
الطريان العاملة يف مطار رفيق احلريري الدويل بخ�شو�س ال�شفر 
�شركات  جميع  على  ينبغي  اأن��ه  البيان  وذك��ر  البي�شاء.  رو�شيا  اإىل 
لبنان  من  املتوجهني  امل�شافرين  ق�شر  املطار  يف  العاملة  ال��ط��ريان 
اإىل رو�شيا البي�شاء على اللبنانيني الذين لديهم تاأ�شريات دخول اأو 
لديهم اإقامة اأو مواطني رو�شيا البي�شاء اأو العرب والأجانب الذين 

لديهم اإقامة هناك.
وتتهم دول اأوروبية مين�شك بال�شماح بدخول اآلف املهاجرين، اأغلبهم 
الأو���ش��ط، وت�شجيعهم على عبور احل��دود بطريقة غري  ال�شرق  من 
اأوروبا على عقوبات فر�شتها على رو�شيا  م�شروعة، كو�شيلة ملعاقبة 

البي�شاء ب�شبب حملتها على املحتجني املوؤيدين للدميقراطية.
 

 25 اأّن  اأم�س الأول الأربعاء  اأعلنت وزارة الداخلية النيجرية م�شاء 
م��دن��ي��اً قتلوا ال��ث��اث��اء يف غ��رب ال��ب��اد ق��رب احل���دود م��ع م��ايل يف 
هجوم �شّنه م�شّلحون ُيعتقد اأّنهم متطرفون. وقالت الوزارة يف بيان 
م�شّلحون  �شّنه  لهجوم  تعّر�س  تيليا  مبديرية  بكورات  “مع�شكر  اإّن 
جمهولون«. واأ�شاف البيان اأّن احل�شيلة املوؤّقتة للهجوم هي “مقتل 

25 �شخ�شاً واإ�شابة اآخر وحرق مركبتني«.
اأخ��رى يف  ا�شتهدف بلدة  ث��ان  اإىل هجوم  ال���وزارة  اأ���ش��ارت  ويف بيانها 

غرب الباد.
بلدة  هاجموا  جمهولني”  “م�شّلحني  اإّن  بيانها  يف  ال���وزارة  وقالت 
اأو نهب بنى حتتية  باإحراق  “قاموا  تيمارام يف مديرية تاهوا حيث 
و�شركة  ال�����ش��ح��ي  وامل���رك���ز  ال��ب��ل��دي��ة  دار  ذل���ك  يف  مب��ا  اجتماعية” 
الكهرباء. واأّكد البيان اأّن املهاجمني “نهبوا” اأي�شاً وكالتني لتحويل 
الأموال. و�شّددت الوزارة على اأّن “عمليات التم�شيط بداأت وما زالت 
غرب  يف  وتاهوا  تيليا  مديريتا  وتقع  املعنّية”.  املناطق  يف  م�شتمّرة 

الباد على احلدود مع مايل.
وب��ح�����ش��ب م�������ش���وؤول حم��ّل��ي ف�����اإّن م�����ش��ّل��ح��ني م��ت��ط��رف��ني ���ش��ّن��وا كا 
21 اآذار-مار�س قتل يف منطقة تاهوا القريبة من  الهجومني. ويف 
من  ع���دداً  هاجموا  اإره��اب��ي��ني  اأي���دي  على  �شخ�شاً   141 تيابريي 
تبلغ  وم�شطربة  �شا�شعة  منطقة  وت��ي��اب��ريي  وامل��خ��ّي��م��ات.  ال��ق��رى 
عام  منذ  م�شرح  وه��ي  م��رب��ع،  كيلومرت  األ��ف   100 نحو  م�شاحتها 
2017 لهجمات دامية من قبل جماعات م�شّلحة مرتبطة بتنظيمي 

القاعدة وداع�س الإرهابيني.
 

ا�شتقبل اإميانويل ماكرون الرئي�س الربازيلي الأ�شبق لوي�س اإينا�شيو 
لول دا �شيلفا املر�شح املحتمل للرئا�شة يف انتخابات ت�شرين الأول-
اأكتوبر 2022 والأوفر حظا للفوز فيها على الرئي�س احلايل جايري 

بول�شونارو خ�شم الرئي�س الفرن�شي .
وقالت الرئا�شة الفرن�شية اإن اللقاء عقد على غداء يف ق�شر الإليزيه 

تناول “اآخر التطورات على ال�شاحة الدولية«.
واأ�شافت اأن لول “عر�س روؤيته لدور الربازيل يف العامل م�شريا اإىل 
اأنه خال ال�شنوات الثاث املا�شية، ان�شحب بلده من الإطار املتعدد 
الرئي�س  اأن  الرئي�شية«. وتابعت  الأط��راف ومن التفاقيات الدولية 
يف  الإقليمي  التكامل  لتباطوؤ  اأ�شفه  عن  “اأعرب  الأ�شبق  الربازيلي 
مواجهة  يف  دورا  القارة  تلعب  اأن  يفرت�س  بينما  الاتينية  اأمريكا 
التحديات العاملية الكربى«. واأو�شحت الرئا�شة الفرن�شية اأن ماكرون 
عاد من جهته اإىل “كفاحه من اأجل تعددية فعالة” خ�شو�شا ب�شاأن 
�شيادة  اأك���ر  لأوروب����ا  “روؤيته  ل��ه  وع��ر���س  وامل��ن��اخ،  كوفيد  ق�شيتي 
ودميوقراطية ووحدة تلعب دور قوة توازن على ال�شاحة الدولية«. 
واأكد املتحدث با�شم احلكومة الفرن�شية غابريال اأتال اإن الزيارة ل 

متثل “تدخا يف النقا�س ال�شيا�شي الوطني يف الربازيل«.
اأكد  ال��ذي   )2011-2003( الأ�شبق  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س  وي��ق��وم 
يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف  للم�شاركة  “م�شتعد”  اأن���ه  الث��ن��ني 
وبرلني  بروك�شل  ت�شمل  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  اأوروب��ي��ة  بجولة  ال��ربازي��ل، 
وباري�س ومدريد. وقد اأجرى اجلمعة حمادثات مع اأولف �شولت�س 
الذي �شيتوىل من�شب امل�شت�شار يف اأملانيا على الأرجح، واأعلن عن لقاء 

مع رئي�س الوزراء الإ�شباين بيدرو �شان�شيز.

عوا�صم

بريوت

نيامى

باري�ص

 مانيال تّتهم بكني باإطالق مدافع 
مائية على ق�ارب فلبينية 

•• مانيال-اأ ف ب

ب��اإط��اق مدافع  ال�شينيني  ال�����ش��واح��ل  اخلمي�س خفر  اأم�����س  م��ان��ي��ا   ات��ّه��م��ت 
فلبينيني يف بحر  لع�شكريني  اإم��دادات  تنقل  كانت  فلبينية  ق��وارب  مائية على 
ال�شني اجلنوبي املتنازع عليه ب�شّدة بني البلدين، مطالبة بكني ب�”الرتاجع«. 
وقال وزير اخلارجية الفلبيني تيودورو لوك�شني يف بيان اإّنه اأعرب لبكني عن 
“غ�شبه واإدانته واحتجاجه” على الواقعة التي قال اإّنها ح�شلت الثاثاء بينما 
اإحدى ال�شعاب  كانت قوارب فلبينية يف طريقها اإىل اآتول “�شيكوند توما�س”، 
احللقية املرجانية يف جزر �شرباتلي املتنازع عليها بني البلدين. واأ�شاف الوزير 
ا�شطرت لقطع  لكّن قواربنا  ب��اأذى،  اأح��د  “حل�شن احل��ظ، مل ي�َشب  الفلبيني 
اأّن ما  مهّمة نقل الإم��دادات التي كانت مكّلفة القيام بها«. و�شّدد البيان على 
قامت به بكني “غري �شرعي”، م�شرياً اإىل اأّن ثاث �شفن تابعة خلفر ال�شواحل 
املياه.  خراطيم  عليها  واأطلقت  الفيليبينية  القوارب  اأم��ام  الطريق  ال�شينيني 
ال�شينية  املياه  ا�شتهدفتها خراطيم  التي  القوارب  اأّن  بيانه  الوزير يف  واأو�شح 
�شّدد يف  لكّنه  ع�شكرية،  ولي�شت  مدنّية  باأّنها  ي�شي  ما  “عمومية”،  زوارق  هي 
الوقت نف�شه على اأّنها م�شمولة باتفاقية الدفاع امل�شرتك التي اأبرمتها باده 
مع الوليات املتحدة. واأ�شاف لوك�شني “ل يحّق لل�شني اأن تطّبق القانون داخل 
اأن تتوّخى احلذر  “يجب عليها  اأّنه  م�شّدداً على  املناطق ويف حميطها”،  هذه 
واأن ترتاجع«. وت�شاعدت هذه ال�شنة حّدة التوّترات يف البحر الغني بالروات 
الطبيعية بعدما ر�شدت مئات ال�شفن ال�شينية بالقرب من “ويت�شون”، ال�شعب 

املرجانية املتنازع عليها والواقعة بدورها يف اأرخبيل �شرباتلي.

�صعّيد بال مناف�س يف الرئا�صية

�ضرب اآراء: الد�ضت�ر احلّر يكت�ضح الت�ضريعية

الفئة العمرية بني 18 و25 �صنة هم الأكرث ت�صاوؤما يف تون�س

لعبة �ضد حبال بني رو�ضيا واأوروبا.. من ينت�ضر؟

لهذه الأ�ضباب يقع الأكراد فري�ضة �ضهلة لل�كا�ضنك�
.2003

ويعترب غو�س اأن بحث عدد متزايد من اأكراد العراق عن فر�شة للهروب 
القت�شادية  ب��ال��ف��ر���س  الآم����ال  ت��ب��ّدد  ع��ن  ���ش��ورة  يعطي  املنطقة  م��ن 
يف  ت�شري  الأم���ور  وكانت  ح�شني.  �شدام  بعد  ما  مرحلة  يف  وال�شيا�شية 
اجتاه اآخر، ففي الوقت الذي انزلق فيه جنوب وو�شط العراق يف حرب 

طائفية دموية، �شهدت منطقة احلكم الذاتي، ازدهاراً اقت�شادياً.
كل  من  امل�شتثمرون  تدفق  امل�شامل،  ال�شيا�شي  والنظام  النفط  وب�شبب 
اأن��ح��اء ال��ع��امل اإىل ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة. وظ��ه��رت ال��ف��ن��ادق وم��راك��ز الت�شوق 
ت�شبه  املنطقة  باتت  حتى  ق�شرية،  زمنية  فرتة  يف  ال�شكنية  والعمارات 
ب��دب��ي. وب��رز ال��ف��ارق ب��ني كرد�شتان ال��ع��راق وبقية ال��ب��اد ع��ام 2014 

عندما انهارت وحدات اجلي�س العراقي اأمام مقاتلي تنظيم “داع�س«.

مقاتلي  لرد  الب�شمركة  وح��دات  الأمريكية  القوات  دعمت  املقابل،  ويف 
على  املنطقة  وحافظت  الإقليم.  عا�شمة  اأربيل،  مدينة  عن  “داع�س” 
بقية  اأ�شابت  التي  املاآ�شي  بعيدين عن  �شكانها  واأمنها وظل  ا�شتقرارها 
العراق واجلارة �شوريا التي دمرتها احلرب الأهلية، واإيران التي وقعت 
حتت طائلة عقوبات قاتلة.و�شارت تلك الدول م�شدراً للهاربني، فيما 
حتولت كرد�شتان اإىل م�شيف للفارين من الدول القريبة منها. وعلى 
ال�شطح، مل يتغري الكثري، فقد ظلت كرد�شتان العراق اآمنة مقارنة مع 
اجلريان. ومل يكن الو�شع القت�شادي يف اأربيل قامتاً كذلك القائم يف 

بغداد واأقل قتامة من طهران ودم�شق.
ويف الوقت الذي يتبادل فيه املهاجرون يف طريقهم اإىل اأوروبا ق�ش�س 
اأن يجد الأك���راد  ال��رع��ب ال��ت��ي ع��ان��وه��ا يف ب��اده��م، م��ن غ��ري املحتمل 

ول  يفرون من حكم طالبان  ه��وؤلء ل  اأن  فمع  من زمائهم.  تعاطفاً 
العنف يف �شوريا، فاإنهم يهربون من منطقة �شارت م�شدر اإحباط لهم 
ب�شبب ف�شل قادتها بتحقيق وعد ما بعد 2003، اإذ مل يتعاف القت�شاد 
الذي يعتمد على النفط من انهيار اأ�شعاره يف عام 2014، ومن ال�شابق 
لأوانه احلديث عن ا�شتعادة القت�شاد عافيته بعد النتعا�س الأخري يف 
اأ�شعار النفط. واأجربت البطالة عدداً من الأكراد على الرحيل عن املدن 
تذكر.  ول  تافهة  فهي  الدميقراطية  املكا�شب  اأم��ا  الزراعة.  يف  والعمل 
ويف غياب الإ�شاح ال�شيا�شي هيمنت ع�شريتان على احلياة ال�شيا�شية. 
واأ���ش��ب��ح��ت ح��ك��وم��ة اأرب���ي���ل اأك����ر م��ي��ا ن��ح��و ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة و�شجنت 
املعار�شني وكممت اأفواه ال�شحافيني. ومل توؤثر تظاهرات العام املا�شي 

على الف�شاد امل�شت�شري.

•• وا�صنطن-وكاالت

املهاجرين على  اأزم��ة  “بلومربغ”  بوبي غو�س يف موقع  الكاتب  تناول 
يف  امل�شتقر  ال��و���ش��ع  اأن  م��ع��ت��رباً  – ال��ب��ي��ارو���ش��ي��ة،  البولندية  احل���دود 
مناطقهم ب�شمال العراق مل مينعهم من اختبار حظهم يف الدخول اإىل 

اأوروبا.
اأمريكيني واأوروبيني كر، فاإن الأخبار  اإىل  اأنه بالن�شبة  ويرى الكاتب 
عن ان�شمام اآلف الأكراد العراقيني اإىل ح�شود املهاجرين على احلدود 
البولندية مع بيارو�شيا قد تكون مفاجئة. فمنطقة الأكراد يف العراق 
الغرب  ال��ذي جنا بدعم جوهري من  املنكوب  البلد  هي جزء من ذلك 
من املاأ�شاة الأو�شع القائمة منذ الغزو الذي قادته الوليات املتحدة عام 

••الفجر -تون�س
موؤ�ش�شة  اآراء  �شرب  نتائج  اأظ��ه��رت     
الت�شويت  لنوايا  “�شيغما كون�شاي” 
ل�����ش��ه��ر ن���وف���م���رب ال���������ش����ادرة اأم�������س 
اخل��م��ي�����س ت���راج���ع م���ا ي�����ش��م��ى حزب 
ال�شهر  بنتائج  م��ق��ارن��ة  �شعيد  قي�س 
املا�شي يف نوايا الت�شويت لانتخابات 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة م��ق��اب��ل حت��ق��ي��ق احلزب 
يف  ملحوظا  تقدما  احلر  الد�شتوري 
الرئي�س  ظ��ل  بينما  الوىل  امل��رت��ب��ة 
الوىل  امل���رت���ب�����������ة  يف  ���ش��ع��ي��د  ق���ي�������س 
الت�شويت  ن���واي���ا  يف  م��ن��اف�����س  وب����ا 

لانتخابات الرئا�شية.
احل����زب  اأن  ال���ن���ت���ائ���ج  واأب�������������������رزت     
ال��د���ش��ت��وري احل����ر رب����ح ���ش��ب��ع نقاط 
كاملة يف نوايا الت�شويت لانتخابات 
املرتبة  يف  موقعه  ليعزز  الت�شريعية 
باملائة   8 فا�شل   38 بن�شبة  الوىل 
عن  يف�شله  ال����ذي  ال���ف���ارق  ول��ي��ع��م��ق 
باأكر  امل��ف��رت���س  �شعيد  قي�س  ح���زب 

من 17 نقطة.
اأن حزب قي�س  اإىل  النتائج     وت�شري 
الفائت  ال�شهر  يف  احتل  ال��ذي  �شعيد 
املرتبة الثانية ب� 30 فا�شل 7 باملائة 
من نوايا الت�شويت تراجع هذا ال�شهر 
فا�شل   21 بن�شبة  كاملة  نقاط   9 ب� 
بينما  الت�شويت  نوايا  من  باملائة   4
املرتبة  على  النه�شة  حركة  حافظت 
باملائة   5 فا�شل   10 بن�شبة  الثالثة 
م���ن ن���واي���ا ال��ت�����ش��وي��ت ت��ل��ي��ه��ا حركة 
ال�شعب يف املرتبة الرابعة ب� 5 فا�شل 
3 باملائة فحزب التيار الدميقراطي 

يف املرتبة اخلام�شة ب� 3 فا�شل 4 باملائة.
الرئا�شية فقد  الت�شويت لانتخابات  نواي�����ا  اأم��ا يف     
�شعيد  قي����س  الرئي�س  اأن  الآراء  �ش����رب  نتائ���ج  اأظهرت 
فا�شل   88 ن�شبة  ع��ل��ى  بح�شول�ه  مناف�س  ب��ا  ي��ظ��ل 

•• وا�صنطن-وكاالت

موؤ�ش�شة  يف  ال�شيا�شي  الكاتب  ا�شتهل 
“نا�شونال  الأم����ري����ك����ي����ة  ال�����������راأي 
مقاله بتذكر كيف تفاءل  اإنرت�شت” 

اأح����د زم���ائ���ه، خ���ال ن��ق��ا���س ح�����ش��ل اأواخ�����ر 2020، 
بامل�شار املحتمل للعاقات الرو�شية-الغربية

كانت رو�شيا تتعامل مع انهيار يف اأ�شعار الطاقة وتاأثري 
باإمكانية  مرتفعة  التوقعات  وكانت  ك��ورون��ا.  فريو�س 
�شفيتانا  ال��ب��ي��ارو���ش��ي��ة  امل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م��ة  تطيح  اأن 
واأن  لوكا�شينكو  األك�شندر  بالرئي�س  تيخونوف�شكايا 
الرئي�س  م��ع  ح�شل  ك��م��ا  ال��رو���ش��ي  امل��ن��ف��ى  اإىل  تر�شله 
2014. و�شادت  �شنة  الأوك��راين فيكتور يانوكوفيت�س 
توقعات م�شابهة باأن تبداأ بيارو�شيا ولو متاأخرة م�شاراً 

موالياً للغرب كما هي احلال مع اأوكرانيا.
تطورات اأخرى �شبت يف ال�شياق نف�شه

كذلك، وعلى الرغم من الإلهاء الذي ت�شبب به اتهام 
اأوكرانيا مل�شالح �شخ�شية،  ترامب با�شتغال نفوذه يف 
كان من املقرر اأن ت�شتفيد كييف من تدريبات واأ�شلحة 
مرتفعة  وب��دت  النف�شاليني.  لدحر  جديدة  اأمريكية 
اإىل  اأوكرانيا  ان�شمام  فر�س  الإ�شاحات  تعزيز  اآم��ال 
املوؤ�ش�شات اليورو-اأطل�شية بدءاً بحلف �شمال الأطل�شي 
العقوبات  ت��وج��ه  اأن  اأي�������ش���اً  م��ت��وق��ع��اً  وك����ان  )ن����ات����و(. 
الأمريكية �شربة قاتلة اإىل م�شروع نورد �شرتمي 2 يف 
الدقائق الأخرية، الأمر الذي كان �شيجرب رو�شيا على 
ل�شادرات  ترانزيت  كدولة  اأوكرانيا  ا�شتخدام  موا�شلة 
الطاقة اإىل اأوروبا. هذا يف وقت اأمكن اأن تقل�س م�شادر 
مبيعات  اجل��دي��دة  التحتية  البنى  وم�����ش��اري��ع  ال��ط��اق��ة 
رو�شيا ب�شكل اإ�شايف. وب�شبب نق�س املداخيل والتحديات 
الداخلية، �شي�شطر الكرملني كي ي�شبح اأكر ا�شتيعاباً 

لتف�شيات وا�شنطن.

احل�صابات الرو�صية
الرو�شية  احل�����ش��اب��ات  ع��ن  للكتابة  غفو�شديف  ان��ت��ق��ل 
اإمكانية  وج�����ود  اف��رت���ش��ت  م��و���ش��ك��و  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
تقاي�س  على  بناء  ال��غ��رب  م��ع  عاقاتها  لإدارة  لديها 
ب��راغ��م��ات��ي. وي��ب��دو اأن اأح�����داث م��ع��ظ��م ���ش��ن��ة 2021 
اأكدت هذا التوقع. مت اإجناز نورد �شرتمي 2 وتو�شلت 
التي  ال�شروط  حول  اأملانيا  مع  تفاهم  اإىل  بايدن  اإدارة 
اإىل  مبا�شر  ب�شكل  يتدفق  اأن  من  الرو�شي  الغاز  متّكن 
الأوروبية،  جولته  وخال  اأوكرانيا.  جتاوز  عرب  اأملانيا 
قلل الرئي�س جو بايدن من احتمالت ان�شمام اأوكرانيا 
عن  بعيدة  ت��زال  ل  الباد  اإن  قائًا  الناتو  اإىل  �شريعاً 

ب��امل��ائ��ة م��ن نوايا   1 ت��ون�����س بن�شبة  رئ��ي�����س ح���زب ق��ل��ب 
الت�شويت.

على  �شعيد حافظ  قي�س  اأن  ال�شتطاع  اأظهر  كما      
�شدارته يف ثقة التون�شيني متقدما على عدد اآخر من 
من�شوب  ن�شبة  تراجع  هو  الافت  اأن  اإل  ال�شيا�شيني، 

عن  �ش���ا�ش����ع  بف����ارق  الت�شويت  نواي������ا  من  باملائ����ة   5
احلزب  رئي�شة  مو�شي  عبري  الثانية  امل��رت��ب��ة  �شاحب 
فا�شل   3 ن�شبة  غري  حتقق  مل  التي  احل��ر  الد�شتوري 
يف  �شعيد  ال�شايف  يليها  الت�شويت  نواي����ا  من  باملائة   7
املرتبة الثالثة ب� 1 فا�شل 2 باملائ�������ة ثم نبيل القروي 

وقف م�شروع نورد �شرتمي 2 يف اللحظات الأخرية عرب 
العتماد على م�شار عملية امل�شادقة من قبل املنظمني 
الأوروب����ي،  الحت���اد  م�شتوى  على  م��ع مراجعة  الأمل���ان 
الوقت جلولة جديدة من  املزيد من  اأم��ر يعطي  وه��و 
ال��ع��ق��وب��ات الأم��ري��ك��ي��ة وامل��زي��د م��ن الآم����ال ب���اأن يطلق 
ائتاف جديد يف اأملانيا ر�شا�شة الرحمة على امل�شروع.

اختبار اإجهاد
يعتقد الكاتب اأن الأزمات املختلفة يف اأوروبا ال�شرقية، 
اأوكرانيا،  مع  احل��دود  الرو�شية على  القوات  ن�شر  مثل 
واجلهود البيارو�شية ل�شتخدام الهجرة كاأداة لل�شغط 
على الحتاد الأوروبي، وقرار غازبروم اللتزام ال�شارم 
اإىل  الغاز  اإ�شافية من  اإم��دادات  اإر�شال  بعقودها وع��دم 
الأقمار  �شد  الأخ��ري  الرو�شي  الختبار  وحتى  اأوروب���ا، 
ال���ش��ط��ن��اع��ي��ة، ه��ي مب��ث��اب��ة حت���ذي���رات ب����اأن افرتا�س 
حمفوف  م�شعى  ه��و  ال��غ��رب  ير�شمه  مب��ا  رو�شيا  قبول 

باملخاطر.
هذا نوٌع من اختبار الإجهاد ب�شاأن ك�شف اأزمة الهجرة 

توفري ال�شروط ال�شرورية لدرا�شة هذا الأمر.
اإىل  ت��ت��ح��ول  تيخونوف�شكايا  ك��ان��ت  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م��ن 
الفنزويلية  امل��ع��ار���ش��ة  ق��ائ��د  م��ن  الأوروب���ي���ة  الن�شخة 
احلكومة  �شمدت  ذل���ك،  على  ع���اوة  غ��واي��دو.  خ���وان 
اأمام النتقادات العلنية لطريقة تعاملها مع  الرو�شية 
املعار�شني مثل األيك�شي نافالني اأو مع حادثة رايان اإير 
يف  الهبوط  على  طائرة  اإج��ب��ار  مت  حيث  بيارو�شيا  يف 
البيارو�شية  الأمنية  ال�شلطات  ت�شتطيع  كي  مين�شك 
املناخي  التغري  مكافحة  وب��ا���ش��م  م��ع��ار���ش��ني.  اع��ت��ق��ال 
اإعفاء  كيفية  عن  حديث  هنالك  ك��ان  البيئة،  وحماية 
يف رو�شيا من العقوبات  “الطاقة اخل�شراء”  م�شاريع 

الغربية احلالية اأو امل�شتقبلية.

اأمل بر�صا�صة رحمة؟
بح�شب الكاتب، اإن ما ميكن اإحباط موؤ�ش�شة ال�شيا�شة 
اأبداً  ت�شتطيع  ل  الأخ���رية  اأن  هو  رو�شيا  يف  اخلارجية 
املقاي�شات  هذه  خ�شوع  ب�شاأن  �شمانات  على  احل�شول 
بالإمكان  يزال  والح��رتام. ل  للم�شادقة  الرباغماتية 

بال�شهر  م��ق��ارن��ة  ال��رئ��ي�����س  ال��ث��ق��ة يف 
املا�شي وذلك من 77 اإىل 66 باملائة 
اأي تراجع ب� 11 نقطة، بينما حافظ 
الغنو�شي  را���ش��د  ال�شيا�شي  خ�شمه 
على لقب اأكر �شخ�شية ل يثق فيها 

التون�شيون.

تراجع من�صوب الثقة
   وتراجع من�شوب الثقة يف الرئي�س 
بالآلية  و�شفها  ميكن  ب�شفة  رافقه 
 74 م��ن  ال��ت��ف��اوؤل  ن�شبة  ت��راج��ع يف 
باملائة يف �شهر اأكتوبر اإىل 53 باملائة 
 21 ب���  ت��راج��ع  اأي  ال�شهر  ه��ذا  فقط 
ن��ق��ط��ة. وال���اف���ت اأي�����ش��ا ه��و تراجع 
احلكومة  رئ��ي�����ش��ة  يف  ال��ث��ق��ة  ن�����ش��ب��ة 
جناء بودن من 51 اإىل 35 باملائة 
بالرغم من حداثة  16 نقطة  ب�  اأي 
دخولها  وح���داث���ة  من�شبها  ت��ول��ي��ه��ا 

ال�شباق ال�شيا�شي. 
املدير  ال��زرق��وين،  هذا وك�شف ح�شن 
ل�شرب  كون�شاي  �شيغما  ملوؤ�ش�شة  العام 
املرتاوحة  العمرية  الفئة  اأّن  الآراء، 
الأك�����ر  ه����م  ����ش���ن���ة  و25   18 ب����ني 
انخفا�س  م���ع  ت��ون�����س  يف  ت�������ش���اوؤم���ا 
ن�����ش��ب��ة ال���ت���ف���اوؤل ل��دي��ه��م، رغ���م انهم 
الرئا�شي،  ب��اخل��ط��اب  م�����ش��ت��ه��دف��ني 

ح�شب قوله. 
   واأ�شاف الزرقوين، اأن الأوليات لدى 
اأ�شبحت  حيث  ت��غ��ريت،  التون�شيني 
اليوم تتمحور حول حت�شني الأو�شاع 
القت�شادية، يف حني اأّنها كانت تدور 
ح���ول الم����ن وم��ق��اوم��ة الإره������اب يف 

عهد الرتويكا، وفق تقديره.
   وقال: “منذ �شنة 2017 اأ�شبحت اولوية التون�شي 
حت�����ش��ني ال���ق���درة ال�����ش��رائ��ي��ة، ث��م م��ع اج��ت��ي��اح فريو�س 
حت�شني  اأ�شبح  الوبائي  الو�شع  وت���اأزم  للباد  ك��ورون��ا 
الو�شع ال�شحي من اأولوية الأولويات لدى التون�شي«.

الأوروب����ي  الحت���اد  داخ���ل  انق�شامات 
ارتفاع  م�����ش��اه��م��ة  وب�������ش���اأن  وال���ن���ات���و 
اأ���ش��ع��ار ال��ط��اق��ة يف زي����ادة اأ���ش��ع��ار كل 
امل���واد واخل��دم��ات ب���دءاً م��ن التدفئة 
و�شوًل اإىل البقالة. وب�شبب الإرهاق 
ال�����ذي ت���ع���اين م��ن��ه ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��داخ��ل��ي��ة يف اأوروب�����ا 
والوليات املتحدة، يتجه التفكري اإىل اعتبار اأن الراأي 
التوازن  بتغيري  اهتماماً  اأق��ل  �شيكون  الداخلي  ال��ع��ام 
اجليو�شيا�شي يف �شرق اأوروبا واأكر اهتماماً بالتو�شل 
اإىل هذه الرتتيبات التقاي�شية من اأجل احل�شول على 

زيادة الإمدادات وانخفا�س الأ�شعار.
ع��اوة على ذل��ك، �شحبت الأ���ش��واق عن طاولة البحث 
مقرتحات اإدارة ترامب ب�شرورة ا�شتعداد اأوروبا ل�شراء 
املزيد من الطاقة من احللفاء يف اأمريكا ال�شمالية حتى 
ولو باأ�شعار اأعلى، مبا اأن ال�شركات اليابانية وال�شينية 
اأك���رب م��ن ال��ط��اق��ة م��ن تلك  ت�شعى اإىل ح��ج��ز ك��م��ي��ات 
نف�شها  ورو���ش��ي��ا  اخل��ا���ش��ة.  حاجاتها  لتغطية  املنطقة 

حتول بع�س اإمداداتها من الطاقة اإىل ال�شرق اأي�شاً.

هل ينجح الرهان؟
اإىل الآن، قد ل ينجح هذا الرهان بح�شب غفو�شديف. 
دعا املنظمون الأملان �شركة الطاقة الأوكرانية الر�شمية 
ل��ل��ت�����ش��اور ح����ول ع��م��ل��ي��ة امل�������ش���ادق���ة. وي��ن��ظ��ر الحت����اد 
ال�شرقية،  اإىل طرق لتعزيز احل��دود  والناتو  الأوروب��ي 
حيث حتولت ال�شردية ب�شاأن بولونيا من دولة معار�شة 
للقيم الليبريالية اإىل ح�شن للتحالف الأورو-اأطل�شي. 
واأعاد الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون تاأكيد التزام 

فرن�شا بوحدة الأرا�شي الأوكرانية.
بالن�شبة اإىل اخلطوات املقبلة، يرى الكاتب اأن ات�شالت 
اأجنيا  وليتها  املنتهية  الأملانية  امل�شت�شارة  مع  بوتني 
م��ريك��ل ت��ق��رتح اأن����ه ب��ع��دم��ا اأو����ش���ح م��وق��ف��ه، �شريغب 
امل�شاومات  ط��اول��ة  اإىل  وال��ع��ودة  باملحادثات  الكرملني 
لتفادي املزيد من الت�شعيد واإحياء الت�شويات التي كانت 
�شائدة يف ال�شيف مثل الت�شامح مع بقاء لوكا�شينكو يف 
ال�شلطة، والتاأجيل غري املحدد مل�شاألة ع�شوية اأوكرانيا 
2 مع �شمانة مبرور  يف الناتو والقبول بنورد �شرتمي 

بع�س الطاقة عرب الرتانزيت الأوكراين.
الغربية  الأو�شاع قد تكون احلكومات  لكن مع تدهور 
اخليار  �شينح�شر  الت�شويات.  ه��ذه  لقبول  رغبة  اأق��ل 
باأن  التفكري  اأو  الت�شعيد  من  باملزيد  رو�شيا  قيام  بني 
جميع  عك�شية.  نتائج  توؤتي  قد  الت�شعيدية  اخلطوات 
هذه،  الايقني  منطقة  يف  الآن  م��وج��ودون  الاعبني 

ختم غفو�شديف.

الد�شتوري احلر يت�شدر

تداعيات »خالف« بني ط�كي� و�ضي�ل يحبط م�ؤمترا �ضحافيا مع وا�ضنطن  اآ���ش��ي��وي��ني  ح��ل��ي��ف��ني  اأق�����رب 
ويندي  وقالت  الإقليمي.  الأم��ن  على 
�شريمان اإن نواب الوزراء اأكدوا خال 
الجتماع “التزامهم امل�شرتك “اإخاء 
الأ�شلحة  من  الكورية  اجل��زي��رة  �شبه 
جم����ددة  كامل”،  ب�����ش��ك��ل  ال����ن����ووي����ة 
الرئي�س  اأطلقه  ال��ذي  احل���وار  عر�س 
يانغ  بيونغ  اإىل  بايدن  الأم��ريك��ي جو 
واأ�شافت  الآن.  ح��ت��ى  ردا  ي��ل��ق  ومل 
لديها  ل��ي�����س  امل��ت��ح��دة  “الوليات  اأن 
ال�شمالية  كوريا  جت��اه  عدوانية  نوايا 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة واحل����وار  اأن  ون��ع��ت��ق��د 
ال�شاح  ن���زع  اأج����ل  م���ن  �شروريان” 

النووي “وحتقيق �شام دائم«.

والعاقات بني طوكيو و�شيول متوترة 
ال�شتعماري  ب�شبب احلكم  منذ عقود 
اجلزيرة  ل�����ش��ب��ه  ال��وح�����ش��ي  ال���ي���اب���اين 
ويف  و1945.   1910 ب��ني  ال��ك��وري��ة 
2019، هددت كوريا اجلنوبية بخرق 
ا�شتخباراتية  معلومات  ت��ب��ادل  ات��ف��اق 
خافات  اأوج  يف  اليابان  مع  ع�شكرية 
دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وجت����اري����ة. واأث�������ار هذا 
التي  املتحدة  ال��ولي��ات  قلق  التهديد 
اأن يكون للخافات بني  كانت تخ�شى 

0،20 كيلومرت مربع. وهما ت�شميان 
على  ليانكور”،  “�شخور  ال��غ��رب  يف 
احليتان  ل�شيد  فرن�شية  �شفينة  ا�شم 
يف ال���ق���رن ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر. م���ن جهة 
اأخرى، عقدت الدول الثاث اجتماعا 
مغلقا، اأكدت ويندي �شريمان اأنه كان 
م�شرية اإىل اأن  “بناء جدا” و”وديا”، 
اأهمية  �شبب  بالتحديد  يك�شف  “هذا 
الوليات  بني  الثاثي  التن�شيق  وقوة 
كوريا«.  وجمهورية  واليابان  املتحدة 

بهما اليابان حتت ت�شمية تاكي�شيما.
وقال متحدث با�شم ال�شفارة اليابانية 
اإن  الأرب������ع������اء  م�������ش���اء  وا����ش���ن���ط���ن  يف 
قابل  غ��ري  ب�شكل  “هما  اجل��زي��رت��ني 
اليابانية”.  الأرا�شي  لل�شك جزء من 
واأ�شاف “ب�شبب هذه الظروف، قررنا 
م�شرتك  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  ع��ق��د  اأن 
اجلزيرتان  تقع  منا�شب«.  غ��ري  اأم���ر 
غرب  يف  املاأهولتني  وغ��ري  املعزولتان 
اليابان ول يتجاوز جمموع م�شاحتهما 

ثنائية  ه��ن��اك خ��اف��ات  ال��وق��ت  بع�س 
بني اليابان وكوريا اجلنوبية ما زالت 
قيد الت�شوية«. واأ�شافت  دون اخلو�س 
اخلافات  هذه  “اأحد  اأن  تفا�شيل  يف 
التي ل عاقة لها باجتماع اليوم اأدى 
اإىل تغيري يف �شكل املوؤمتر ال�شحايف«. 
يف الواقع اأرادت اليابان الحتجاج على 
زي����ارة ق��ائ��د ���ش��رط��ة ك��وري��ا اجلنوبية 
ت�شيطر  ال��ل��ت��ني  دوك������دو  جل���زي���رت���ي 
عليهما كوريا اجلنوبية ولكن تطالب 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ج���زي���رت���ني  ع����ل����ى  “خاف”  اأدى 
����ش���غ���ري���ت���ني ب�����ني ال����ي����اب����ان وك����وري����ا 
اإحباط موؤمتر �شحايف  اإىل  اجلنوبية 
الأول  اأم�������س  وا���ش��ن��ط��ن  م�����ش��رتك يف 
خارجية  وزي������ري  ل��ن��ائ��ب��ي  الأرب�����ع�����اء 
ونظريهما  الآ����ش���ي���وي���ني  ال���ب���ل���دي���ن 
الأم�����ريك�����ي. ق���ال���ت م�������ش���اع���دة وزي����ر 
اخلارجية الأمريكي ويندي �شريمان 
التي كانت مبفردها على املن�شة حيث 
الكوري  ي��راف��ق��ه��ا  اأن  امل��ق��رر  ك���ان م��ن 
اجلنوبي ت�شوي جونغ كون والياباين 
ه���و احل����ال منذ  “كما  ت��اك��ي��و  م����وري 
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العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روا�شي للنقليات العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1261691 

تعديل اإ�شم جتاري من/ روا�شي للنقليات العامة

RWASI GENERAL TRANSPORT

اإىل/ روا�شي للنقل واملقاولت العامة

RWASI TRANSPORT AND  CONTRACTING

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت الطرق الرئي�شية و ال�شوارع والعمال املتعلقة بها  4٢10001

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت حفراملمرات املائية وتعميقها  4٢9090٢

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت اإن�شاء املوانىء والإن�شاءات البحرية  4٢90101

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة هدم املباين وغريها من الإن�شاءات ورفع النقا�س  4311001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/افنان للمقاولت وال�شيانة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�شة رقم:1035934 
تعديل اإ�شم جتاري من/ افنان للمقاولت وال�شيانة العامة

AFNAN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ افنان لل�شيانة العامة
AFNAN  GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�شاط / حذف مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  410000٢
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اإميك للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد  

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:3809382 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / جمموعة اإميك لاإ�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

EMIC INVESTMENT GROUP - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / جمموعة اإميك لاإ�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
EMIC INVESTMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C من 100 % اإىل ٥1%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ن�شرين لعري�س  %49
تعديل مدير / حذف حمده �شالح حممد �شالح املرر

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ اإميك للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
EMIC GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ اإميك للتجارة العامة ذ.م.م
 EMIC GENERAL TRADING L.L.C.

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

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وادي �شداد للحدادة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3930933 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
 - للعطور  ال�ش�����ادة/�شيينا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4010586 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة علي حممد علي �شامل احلو�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد جا�شم حممد ح�شن احلو�شني

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

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

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اإعــــــــــالن
ال�شمال  ال�ش�����ادة/ار�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت والنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1727801 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة هال را�شد خلفان عباد املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف جنم عبداهلل هال حممد الطنيجي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اريبيان دي�شكافريي لل�شياحة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 0.38 ال�شيد ح�شن عبداهلل حممد واخرين

CN 2557256 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/11/9 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/18  - بالرقم:2105035341  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
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ارقام �شهادات اأ�شماء امل�شاهمني 
ا�شماك 

اأرقام �شهادات 
الواحة 

ASMAK176556OILC1127134�صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي 

ASMAK176557مرمي �صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي

ASMAK176558OILC1127135حليمة �صامل مطر 

ASMAK176559OILC1127136اأمل �صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي

ASMAK176560OILC1127137وفاء �صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي

ASMAK176561OILC1127138اأحمد �صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي

ASMAK176562OILC1127139ب�صرى �صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي

ASMAK176563OILC1127140حممد �صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي

ASMAK176564OILC1127141خالد �صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي

ASMAK176565OILC1127142عبداهلل �صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي

ASMAK176566OILC1127143عمر �صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي

ASMAK176567OILC1127144�صلطان �صليم حممد مطر عطا اهلل البلو�صي

من يجدها عليه الإت�شال بال�شركات املبينة اأعاه او رقم تليفون 
 0528002220  -   0503346633

فقدان �شهادات ا�شهم 
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�صيباين
�صبتمرب،   26 يف  الــتــاريــخــيــة  الــهــزميــة  بــعــد     
�صاعة  اأن  �صك  ول  زعيم.  عن  املحافظون  يبحث 
حانت.  قد  مــريز  فريدريك  ملريكل”  “املناه�س 
املتطرف  الــلــيــربايل  لليمني  النائم”  “العميل 
من  النتقام  يف  يفكر  الذي،  لالجئني،  واملناه�س 
امل�صت�صارة منذ ع�صرين عاما، تراود للمرة الثالثة 
 21 يف  الدميقراطي  امل�صيحي  الحتـــاد  رئا�صة 
يناير، خالل موؤمتر هانوفر. يف حوزته كل فر�س 
النجاح، لأنه، ولأول مرة، اختار حزبه الت�صويت 

املبا�صر لالأع�صاء.

فريدريك مريز يحاول للمرة الثالثة:

مناه�س ملريكل على راأ�س امل�ضيحي الدميقراطي...؟
يعتزم الأوفر حظا لرئا�صة الحتاد امل�صيحي الدميقراطي ا�صتعادة الأ�صوات التي فقدها اليمني املتطرف

العراق.. طماأنة اخلا�ضرين واإنقاذ املهزومني يف النتخابات

اأكر  ان��ه  “ميزر”،  ل���  ا�شبقية     
�شعبية عند القواعد منه بني قادة 
الدميقراطي.  امل�شيحي  الحت���اد 
ان���ه���زم ب���ف���ارق ���ش��ئ��ي��ل ج����دا عام 
ك��رام��ب- اأن��غ��ري��ت  ام���ام   2018

ك��ان��ت و�شيفة  ال��ت��ي  ك��اري��ن��ب��اور، 
يناير  يف  ث����م  م����ريك����ل،  اأجن����ي����ا 
ل�شيت،  اأرم�������ني  ام������ام   2021
النتخابات  م��وؤخ��را  خ�شر  ال���ذي 
ال����ع����ام����ة اأم����������ام ال�����ش����رتاك����ي����ني 

الدميقراطيني. 
وقد ندد مريز مبا يعتربه مكائد 
ومناورات “جزء من ا�شتبل�شمنت 
الدميقراطي”  امل�شيحي  الحت��اد 
الهادفة اإىل قطع الطريق اأمامه، 
م�شتوى  ع��ل��ى  الت�شويت  ك���ان  اإذ 
على  بانتخابه  �شي�شمح  القاعدة 
راأ��������س احل������زب يف ب����داي����ة ال���ع���ام، 

وخ�شو�شا، اأن يكون مر�شًحا بدًل 
من ل�شيت.

   تخل�س من “ع�شابة مريكل”، 
يرى العائد نف�شه من الن فائزا، 
بدعم  يتمتعون  خ�شومه  ان  مب��ا 
احلزب.  اأع�����ش��اء  �شفوف  يف  اأق���ل 
وم������ع ذل�������ك، ف�������اإن م�������ش���ريت���ه ل 

احلادي والع�شرين، الفكرة املثرية 
ليتكولتور  دويت�شه  ع��ن  للجدل 
باعتبارها  الأمل���ان���ي���ة  )ال��ث��ق��اف��ة 
يتعلق  فيما  مرجعية”(  “ثقافة 

ب�شيا�شة الهجرة.
اإىل  م��وؤ���ش��ر احل���زب     وبتحريك 
ف��ري��دري��ك مريز  يعتزم  ال��ي��م��ني، 

به  اأطاحت  لقد  اجلميع:  تر�شي 
اأجن��ي��ا م��ريك��ل عام  دون رح��م��ة 
املجموعة  رئ��ا���ش��ة  م���ن   2002
الزعيم  وان�����ش��ح��ب  ال���ربمل���ان���ي���ة، 
البوند�شتاغ،  يف  ال�شابق  اليميني 
م���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ة ل��ي�����ش��ن��ع ث����روة يف 
اأن يظهر  ق��ب��ل  امل�����ش��ريف،  امل��ج��ال 

تغريت كثرًيا يف غيابه، كان على 
من  يخفف  اأن  م���ريز  ف��ري��دري��ك 
اجتماعي،  هو  ملا  املعادية  �شورته 
واملناه�شة  املتطرفة،  وليرباليته 
القريبة  واأط��روح��ات��ه،  للن�شوية 
م��ن ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف. ف��ه��و من 
القرن  من  الأول  العقد  يف  اأطلق 

. مرة اأخرى عام 2018 
الإ�شراف  ملجل�س  �شابق  رئي�س     
يف �شركة باك روك اأملانيا )اأكرب 
�شركة لإدارة الأ�شول يف العامل(، 
ي���ري���د ف����ري����دري����ك م������ريز، حمو 

�شورته ك� “قر�س”. 
النخبة”،  اإىل  اأن���ت���م���ي  ل  “اأنا 

يوؤكد هذا املحامي، الذي يتجاوز 
دخ��ل��ه امل��ل��ي��ون ي���ورو ���ش��ن��وًي��ا، ومع 
“الطبقة  م���ن  اأن����ه  ي��دع��ي  ذل����ك 

الو�شطى«.

ل خربة له يف ال�صلطة
   من اأجل التكّيف مع اأملانيا التي 

•• عوا�صم-وكاالت

عراقية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ق���وى  ت��ف��اع��ل��ت 
ع����دة، م���ع م���ب���ادرة رئ��ي�����س حتالف 
عمار  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����دول�����ة  ق������وى 
العملية  م�شتقبل  ب�شاأن  احلكيم، 
ال���ب���اد ع��ل��ى �شوء  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
العراقية  الن����ت����خ����اب����ات  ن���ت���ائ���ج 
اأف������رزت ت�شدر  وال���ت���ي  الأخ�������رية، 
لانتخابات  ال�������ش���دري  ال���ت���ي���ار 

وتراجع القوى املوؤيدة لإيران.
�شادرة  ع��رب��ي��ة  ���ش��ح��ف  و���ش��ل��ط��ت 
ردود  على  ال�شوء  اخلمي�س،  اأم�س 
الفعل حول هذه املبادرة، وتطورات 
احل����ال����ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف ال����ع����راق، 
ا�شتدراك  ملحاولة  اإي��ران  وم�شاعي 
ميثلون  ال��ذي��ن  حلفائها  خ�����ش��ارة 

اأحد اأهم اأذرعها يف املنطقة.

طماأنة اخلا�صرين
اأن  “العرب”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وراأت 
مبادرة رئي�س حتالف قوى الدولة 
التي  احل���ك���ي���م،  ع���م���ار  ال���وط���ن���ي���ة 
ب�����داأ ال���رتوي���ج ل��ه��ا ب��و���ش��ف��ه��ا اأن���ه 
اإع���ادة ال��ت��وازن للعملية  ت��وؤدي اإىل 
ال�شيا�شية، من خال اتفاق وطني 
ج��ام��ع ي��ق��وم ع��ل��ى اأ����ش���ا����س نقاط 
وتوقيتات وا�شحة وعملية، مبثابة 
قلق  وم�شدر  للخا�شرين  طماأنة 

للفائزين.
احلكيم  م��ه��م��ة  “تبدو  وق����ال����ت: 
�شعبة يف الإقناع مببادرته يف �شوء 
ل�شيما  الأول����ي����ة،  الأف����ع����ال  ردود 

م��ن ال��ت��ي��ار ال�����ش��دري ال���ذي اأبدى 
اأنها  ي��رى  حيث  عليها،  حتفظات 
تتناق�س وم�شعاه لت�شكيل حكومة 
واأن  عنها،  امل�����ش��وؤول  يكون  اأغلبية 
نف�س  اإن��ت��اج  �شتعيد  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
على  ال��ق��ائ��م��ة  ال�شابقة  امل��ن��ظ��وم��ة 
ال�شارع  التي يرف�شها  املحا�ش�شة، 

العراقي«.
رئي�س  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
الوطنية  ال����دول����ة  ق����وى  حت���ال���ف 
الهزمية  وط���اأة  ت���دارك  اإىل  ي�شعى 
النتخابية القا�شية التي مني بها، 
ال�شيا�شي  امل�شهد  اإىل  والع�������ودة 
يف  “احلكيم”  دور  ل���ع���ب  ع�����رب 
باخلطابات  م�ش������حونة  ���ش��اح��ة 
طرف  ك��ل  وبتم�شك  الت�شعيدية، 
ال�شيعي  ال���ب���ي���ت  داخ������ل  ل���ش��ي��م��ا 

مبواقفه.
اأنه يتناف�س  ولفتت ال�شحيفة اإىل 
املت�شدر  ال�����ش��دري  التيار  م��ن  ك��ل 
الت�شريعية،  الن��ت��خ��اب��ات  ل��ن��ت��ائ��ج 
ي�شم  ال����ذي  التن�شيقي  والإط������ار 
ال�شيا�شية  الواجهة  الفتح  حتالف 
على  لإي��ران،  املوالية  للميلي�شيات 
الدميقراطي  احل���زب  دع���م  ك�شب 
ال����ك����رد�����ش����ت����اين، ال�������ذي ب������ات مع 
ال�شنية  ت��ق��دم  وك��ت��ل��ة  امل�����ش��ت��ق��ل��ني 
ي�شكلون بي�شة قبان يف ح�شم كفة 

هذا الطرف اأو ذاك.
احل����زب  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأك��������دت 

�شيا�شيني،  م��راق��ب��ني  ع��ن  ون��ق��ل��ت 
اأن يوافق  امل��رج��ح  ف��اإن��ه م��ن غ��ري 
ت�شمنته  م����ا  ك����ل  ع���ل���ى  ال�������ش���در 
لأنها  اأفكار،  من  “ورقة احلكيم” 
م�����ن وج����ه����ة ن����ظ����ره مت���ث���ل حبل 
تريد  التي  اخلا�شرة  للقوى  اإنقاذ 
النتخابات  نتائج  على  الل��ت��ف��اف 

عرب تاأكيدها على التزوير.
ويرف�س ال�شدريون، احلديث عن 
امل��ق��اع��د التي  اأن  ال��ت��زوي��ر وي����رون 
ا�شتحقاقهم  ه��ي  عليها  ح�����ش��ل��وا 
ال�شتحقاق  م���ق���اب���ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
البيت  داخل  الطبيعي خل�شومهم 
عدد  على  ح�شلوا  الذين  ال�شيعي، 

متوا�شع من املقاعد.

خطوات اإيرانية
اإنه  “النهار”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
القد�س  ف��ي��ل��ق  ق���ائ���د  زار  “حني 
ا���ش��م��اع��ي��ل ق����اآين بغداد  الإي�����راين 
ب����ع����د الإع��������������ان ع������ن حم����اول����ة 
ال��ت��ي تعر�س  ال��ف��ا���ش��ل��ة  الغ��ت��ي��ال 
ل���ه���ا رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال���ع���راق���ي 
فاإن  مبا�شرة،  الكاظمي  م�شطفى 
ذلك و�شعه، واإن جم��ازاً، يف موقع 
املندوب ال�شامي ل�شلطة الحتال 
اأن  اأن عليه  ال���ذي وج��د  الإي����راين 
العاقة  تتدهور  اأن  قبل  يتدخل 
وموؤ�ش�شة  العراقية  احلكومة  بني 
طريق  يف  لتذهب  ال�شعبي  احل�شد 

الذي  الكرد�شتاين  ال��دمي��ق��راط��ي 
ال�شتحقاق  يف  مهمة  نتائج  حقق 
حمايدة  �شيا�شة  يتبنى  النتخابي 
يف الظاهر يف التعاطي مع الأفرقاء 
داخ����ل ال��ب��ي��ت ال�����ش��ي��ع��ي، وي���رتوى 
اأي موقف قبل  اإ���ش��دار  احل��زب يف 
وات�شاح  النهائية  النتائج  اإع���ان 

م�شارات الأمور.
مبادرة  اأن  ال�شدري  التيار  وي��رى 
التي  ال��دع��وات  قبيل  م��ن  احلكيم 

اخلزعلي،  ق��ي�����س  ب��زع��ام��ة  احل����ق 
وائ���ت���اف ال��ن�����ش��ر ب��زع��ام��ة حيدر 
بزعامة  الوطني  والعقد  العبادي، 
ف��ال��ح ال��ف��ي��ا���س، ف��اإن��ه��ا م��ن جانب 
للفائزين  قلق  اأح��دث��ت حالة  اآخ��ر 

بالنتخابات«.
اإن م��ب��ادرة احل��ك��ي��م تدعو  وق��ال��ت 
خمرجات  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع�������ادة  اإىل 
اأجريت  التي  العراقية  النتخابات 
الأول(  )ت�شرين  اأك��ت��وب��ر  �شهر  يف 

ال�شنني،  العديد من  عليها  م�شت 
واأنه ل حاجة اإىل اإر�شاء الآخرين 
خوفا من حرب اأهلية، يف اإ�شارة اإىل 
ت�شعيد امليلي�شيات املوالية لإيران، 
عمار  احل��ك��م��ة  ت���ي���ار  رئ��ي�����س  واأن 
الأ�شبق  ال����وزراء  ورئ��ي�����س  احلكيم 
التن�شيقي،  والإط���ار  املالكي  ن��وري 
املا�شي  اإىل  ال���ذه���اب  يف  ي��رغ��ب��ون 
والتي  ال�شيا�شية،  التوافقية  وف��ق 

ف�شلت ف�شًا ذريعاً.

اإنقاذ املهزومني
وقالت �شحيفة “ال�شرق الأو�شط” 
“يف حني بدت مبادرة احلكيم  اإنه 
للخا�شرين  اطمئنان  حالة  حتمل 
التن�شيقي  الإط���ار  ميثلهم  ال��ذي��ن 
ي�����ش��م حتالف  ال������ذي  ال�������ش���ي���ع���ي، 
العامري،  ه����ادي  ب��زع��ام��ة  ال��ف��ت��ح 
ودول������ة ال���ق���ان���ون ب���زع���ام���ة ن���وري 
بزعامة  احل��ك��م��ة  وت���ي���ار  امل���ال���ك���ي، 
ع���م���ار احل���ك���ي���م، وع�������ش���ائ���ب اأه����ل 

ا���ش��ت��ع��ادة اأول���ئ���ك امل��ح��ب��ط��ني من 
باجتاه  غ���ادروا  الذين  املريكيلية 
اأملانيا  اأج�����ل  م���ن  ال���ب���دي���ل  ح����زب 
�شن  لكنه، يف  ال��ي��م��ني(.  )اأق�����ش��ى 
ال�شلطة،  66، ل ميلك خ��ربة يف 
ومل يكن وزيراً قط، ول قاد حملة 
ملنتقديه،  فبالن�شبة  ان��ت��خ��اب��ي��ة. 
اأ�شطورة،  ����ش���وى  مي��ث��ل  ل  ف��ه��و 
اجلميل”  “الزمن  اأ�����ش����ط����ورة 
عندما فاز حزب الحتاد امل�شيحي 
النتخابات  يف  ال���دمي���ق���راط���ي 
الأ�شوات  من  باملائة   40 بن�شبة 
حال  يف  انتخابي.  برنامج  ب��دون 
انتخابه، �شيكون اأمام مريز ب�شعة 
من  نف�شه:  لإثبات  فقط  اأ�شابيع 
انتخابات  ث��اث��ة  اإج������راء  امل���ق���رر 

اإقليمية يف ربيع عام 2022.
عن لك�صربي�س

الاعودة«. واأ�شافت نفى اجلرنال 
الإيراين علمه امل�شبق باملحاولة، ل 
الأجهزة  ع��ن  ال�شبهات  يبعد  لكي 
احلر�س  اأو  الإي����ران����ي����ة  الأم���ن���ي���ة 
الثوري، بل لكي ي�شتبعد النظرية 
التي انطوت عليها اإ�شارة الكاظمي 
اإىل اأنه يعرف اجلهة التي خططت 
ب�شكل  تتوجه  اإ�شارة  وهي  ونفذت، 
تلقائي اإىل زعماء عدد من ف�شائل 
توعدوا  ال��ل��ذي��ن  ال�شعبي  احل�شد 
رئ��ي�����س ال������وزراء ب��ال��ق�����ش��ا���س بعد 
حت��م��ي��ل��ه م�����ش��وؤول��ي��ة م��ق��ت��ل اأح���د 
منا�شري احل�شد املتظاهرين عند 

اأبواب املنطقة اخل�شراء«.
ع��ل��ى خط  ق���اآين  “دخول  وت��اب��ع��ت 
ال�����ش��راع م��ب��ا���ش��رة وم���ن غ���ري اأي 
اإ�شفاء  اإىل  ي��ه��دف  اإمن����ا  ت���اأخ���ري 
اخلزعلي،  على  احل�شانة  من  نوع 
الذي كان من املمكن اأن ُيحال اإىل 
الق�شاء ب�شبب ت�شريحاته التي ل 
حتري�شاً  لتكون  تاأويل  اإىل  حتتاج 
على القتل الذي كان ميثل اأف�شل 
خم����رج ل��ل��ف�����ش��ائ��ل امل�����ش��ل��ح��ة من 
احل�شديون  يعتقد  ال��ت��ي  اأزم��ت��ه��ا 
الكاظمي  م��ع  ن��زاع��ه��م  ت��اري��خ  اأن 
وقالت  وج���وده���ا«.  يف  ال�شبب  ه��و 
احل�شديون  “اعترب  ال�شحيفة: 
الن���ت���خ���اب���ات  يف  ه���زمي���ت���ه���م  اأن 
الأكرب  اجل��زء  يف  تقع  الت�شريعية 
م��ن��ه��ا ع��ل��ى ع��ات��ق ال��ك��اظ��م��ي واإن 
عربية  دول��ة  اإىل  وجهوا  قد  كانوا 
تهمة التاعب بالأ�شوات ومن ثم 

تزوير النتائج«.

امل�شت�شارة الأملانية اأجنيا مريكل يف اجتماع لحتاد املحافظني هل حانت �شاعة ميزر؟

يتجاوز دخله امللي�ن ي�رو �ضن�ًيا, ومع ذلك يزعم اأنه من »الطبقة ال��ضطى«

لهذه الأ�ضباب على اأمريكا األ تخ�ضى اإيران
فاإن  بايدن حما�شة حلل ديبلوما�شي،  اإدارة  وبينما تبدي  حل ديبلوما�صي.. 
الأركان  رئي�س  �شرح  املا�شي،  والأ�شبوع  للقتال.  ت�شتعد  اإنها  تقول  اإ�شرائيل 
“ت�شّرع اخلطط  باأن قوات باده  اأفيف كوخايف،  اللفتانت جرنال  الإ�شرائيلي 
النووي”.  الع�شكري  والتهديد  اإي��ران  مع  للتعامل  وال�شتعدادات  العمانية 
اإن��ه غري موجود حالياً.  ورداً على ذل��ك، قال قائد  وه��ذا تهديد ميكن القول 
القوات اجلو-ف�شائية يف احلر�س الثوري الإيراين اأمري علي حاجي زاده، اإن 
اإ�شرائيل”رمبا تكون قادرة على بدء معركة، لكن اجلمهورية الإ�شامية هي 
�شيكون  الأم��ر،  الوحيد حل�شول هذا  ال�شبيل  فاإن  ذلك،  �شتنهيها«. ومع  التي 

عندما ترفع القوات الإيرانية الأعام البي�شاء.
اإ�صرائيل.. واأ�شافت اأن اإيران ل ميكنها اأن توؤمن دفاعاً موثوقاً �شد الوليات 
املتحدة وحلفائها، حتى ولو بلغت ما ي�شمى بالعتبة النووية. وهكذا، على رغم 
حقيقياً  تهديداً  الإي��راين  النظام  تعترب  ل  اإ�شرائيل  ف��اإن  املتكررة،  التاأكيدات 

•• وا�صنطن-وكاالت

بايدن،  للرئي�س جو  ال�شخ�شي  املبعوث  روب��رت مايل  يقوده  اأمريكي  ب��داأ وفد 
اأرب��ع دول يف املنطقة  ي��زور خالها  اأي��ام  بجولة يف ال�شرق الأو�شط ملدة ع�شرة 
اأ�شا�شيني. وتاأتي اجلولة مبا�شرة قبل مفاو�شات  لإجراء م�شاورات مع حلفاء 
النووي  اإحياء الإتفاق  اأمًا يف  الثاين،  29 نوفمرب -ت�شرين  فيينا املقررة يف 
ال�شابق  املرا�شل  ويقول  العاملية.  والقوى  الإي���راين  النظام  بني   2015 لعام 
اإن  ر�شائيان،  جاي�شون  طهران  يف  الأمريكية  بو�شت”  “وا�شنطن  ل�شحيفة 
املفاو�شات  بايدن من  اإدارة  الذي ي�شاور  القلق  اإىل  يوؤ�شران  اجلولة وتوقيتها 
اإتفاق  اإىل  التو�شل  يتم  مل  اإذا  تواجهها  التي  املت�شائمة  والإحتمالت  املقبلة- 
لك�شر اجلمود،  فاإن احلما�شة  الأو�شاط،  بع�س  جديد يف وقت قريب. لكن يف 
يرتافق مع مزاعم بت�شخيم املخاطر التي قد ت�شكلها اإيران. وقال يل م�شوؤول 
بارز، اإن البديل الأكر اإحتماًل من التو�شل اإىل اإتفاق، هو احلرب. وهذا اأمر 
ل تريده الوليات املتحدة، لكن العناد الإيراين والإنزعاج الإ�شرائيلي يقودان 

اأمريكا نحو ذلك.

لوجودها. فمع قوتها الع�شكرية التقليدية، وتر�شانة نووية غري معلن عنها، 
وتفوق تكنولوجي على كل الدول الأخرى يف املنطقة، ومع الدعم الأمريكي، 

فكيف من �شاأن اإيران اأن ت�شكل مثل هذا التهديد؟
ويف الواقع، فاإن اإ�شرائيل منخرطة فعًا يف حرب �شرية مت�شاعدة �شد اإيران، 
التي  الإغ��ت��ي��الت  من  �شل�شلة  اإن  �شنوات.  م��دى  على  حم���دوداً  رداً  تلقيها  مع 
بالكمني  توجت  والتي   ،2010 منذ  الإيرانيني  النوويني  العلماء  ت�شتهدف 
جدية  تظهر  زاده،  ف��خ��ري  حم�شن  ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج  لرئي�س  ج���داً  امل��ع��ق��د 

اإ�شرائيل- وعجز طهران عن �شن انتقام ذي معنى.
وي�شيف اأن الهجمات ال�شيربانية على املن�شاآت النووية الإيرانية ومرفاأ رئي�شي 
على اخلليج، واأخرياً، تعطيل حمطات الوقود، التي يعتقد على نطاق وا�شع اأن 
اإي��ران. ويف  على  الإ�شرائيلي تكنولوجياً  التفوق  اإ�شرائيل تقف وراءه��ا- تثبت 
ق��ادرة على الرد ب�شكل متنا�شب، وتذهب نحو  اإي��ران غري  الوقت نف�شه، تبدو 

عمليات خطف خارج اأرا�شيها واإغتيالت من وقت اإىل اآخر بوا�شطة م�شريات 
النظام  ي�شكله  ال���ذي  احلقيقي  التهديد  اأن  ال��ك��ات��ب  وي���رى  خ�شومها.  �شد 
اإي��ران و�شد  ال��دوام، هو املوجه �شد ال�شعب يف  الإي��راين يبقى، كما كان على 
جريانها الأقرب. وتت�شع الهوة بني الراأي العام الإيراين والدولة، وكذلك بني 
طهران وحلفاء اإقليميني. ول ميكن جتاهل عدم قدرة القيادة الإيرانية على 
الدفاع يف مواجهة الهجمات واإر�شاء ال�شعب. يف الواقع، اإن هذا المر يجب ان 
يكون يف قلب اأي اإتفاق جديد. واإذ يوؤكد اأن اإيران متلك قوة تدمريية، يلفت 

اإىل اأن اإم�شاكها بال�شلطة داخل حدودها ويف الإقليم، اآخذ يف الرتاجع.
رو�س  دني�س  ال�شابق  الأمريكي  الديبلوما�شي  اأك��د  وم��وؤخ��راً،  اخلوف..  ن�صر 
اأن تبث  اإدارة بايدن يجب  اإن  الأمريكية،  “فورين بولي�شي”  يف مقال مبجلة 
الأمريكي  الع�شكري  التهديد  اأن  الإي��ران��ي��ني، من  ال��ق��ادة  اأو���ش��اط  يف  اخل��وف 

جدي، اإذا ما ا�شتمر النظام يف تطوير برناجمه النووي.
وجادل باأنه عو�س اأن تخ�شى الوليات املتحدة من اإيران، الدولة التي ل تقارن 
املتحدة  ال��ولي��ات  متلكها  التي  بتلك  الع�شكرية،  وغ��ري  الع�شكرية  اإمكاناتها 

وحلفائها، يتعني على وا�شنطن اأن تفاو�س من موقع القوة.

ك�ريا اجلن�بية ت�ضجل رقما قيا�ضيا لإ�ضابات ك�رونا 
•• �صول -رويرتز

ملكافحة  ال���ك���وري���ة  امل���راك���ز  ذك����رت 
اأم�س  الأم���را����س وال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا 
اجلنوبية  ك����وري����ا  اأن  اخل��م��ي�����س 
مرتفعا  ق��ي��ا���ش��ي��ا  رق���م���ا  ���ش��ج��ل��ت 
لإ�شابات فريو�س كورونا اجلديدة 
بلغ 3292 حالة، مع دخول الباد 
“التعاي�س مع  الأوىل من  املرحلة 
كوفيد-19” التي ت�شهد تخفيف 
وكانت م�شوؤولون وخرباء  القيود. 
ق��د ت��وق��ع��وا زي���ادة يف احل���الت مع 
التباعد  ق��ي��ود  م���ن  ال��ع��دي��د  رف����ع 
الج��ت��م��اع��ي ه���ذا ال�����ش��ه��ر ب��ع��د اأن 
هدفها  اجلنوبية  ك��وري��ا  جت���اوزت 
�شكانها  م��ن  امل��ئ��ة  يف   70 تطعيم 
البالغ عددهم 52 مليونا. وح�شل 
على تطعيم كامل حاليا اأكر من 
 90 78.5 يف املئة، ما يزيد على 

يف املئة منهم بالغون.
يف  زي��ادة  اإن  الكورية  املراكز  تقول 

احلالت ال�شديدة ترجع اأي�شا اإىل 
تراجع تاأثري لقاحات كورونا التي 
ال�شعيفة،  الفئات  عليها  ح�شلت 
عملية  ب���داي���ة  يف  امل�����ش��ن��ني،  م��ث��ل 
 506 التطعيم. وتوجد اخلمي�س 
حالت اإ�شابة �شديدة، يف انخفا�س 
طفيف عن 522 حالة الأربعاء، يف 

اأعلى م�شتوى لها على الإطاق.

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9341(

رقم املحرر  2021/1/195723 
املنذر : �شركة م�شانع الأ�شباغ الوطنية املحدودة 

املنذر اإليهم 1- حممد حممد ن�شر حممد عرفه - اردين اجلن�شية  
الثاثية ملقاولت البناء �س.ذ.م.م

املو�شوع : انذار قانوين بالتنبيه على املنذر اليهما بالت�شامن بينهما باأن ي�شددا للمنذرة مبلغ/424،983 األف درهم 
)اربعمائة اربعة وع�شرون الفا وت�شعمائة ثاثة وثمانون درهما(

التالية ال�شيكات  املنذرة  ل�شالح  اليهما  املنذر  ا�شدر   -1

البنك امل�صحوب عليه املبلغ بالدرهم رقم ال�صيك تاريخ ال�صيك رقم 

درهم 12019/11/30939 بنك ابوظبي التجاري 98،471 

درهم22019/12/31941 بنك ابوظبي التجاري 100،000 

درهم32020/1/31940 بنك ابوظبي التجاري100،000 

درهم42020/2/28951 بنك ابوظبي التجاري47،000 

درهم52020/3/31948 بنك ابوظبي التجاري79،512 
املجموع مبلغ /424،983  األف درهم )اربعمائة اربعة وع�شرون الفا وت�شعمائة ثاثة وثمانون درهما(

اىل البنك ل�شرفها ارتدت جميعها بدون �شرف وفقا لفادات البنك ال�شيكات  تقدمي  وعند   -2
3- واملنذرة مبوجب هذا النذار تنبه علي املنذر اليهما بالت�شامن ب�شداد مبلغ املديونية خال ا�شبوع واحد فقط من تاريخ ا�شتام النذار. 
وال �شوف تلجاأ املنذرة اىل املحكمة للمطالبة باملبلغ امل�شتحق بال�شافة ايل الفوائد القانونية امل�شتحقة من تاريخ ال�شتحقاق مع حتميل 
املنذر اليها كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية وم�شاريف الرتجمة ومقابل اأتعاب املحاماة وفقا للقانون.  ل�ذلك ، تنبه املنذرة على املنذر 
اليهما بالت�شامن باأن ي�شددا للمنذرة مبلغ /424،983 األف درهم )اربعمائة اربعة وع�شرون الفا وت�شعمائة ثاثة وثمانون درهما( وال 
�شوف تلجاأ املنذرة ايل املحكمة للمطالبة باملبلغ امل�شتحق بال�شافة ايل الفوائد القانونية امل�شتحقة من تاريخ ال�شتحقاق مع حتميل املنذر 

اليها كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية وم�شاريف الرتجمة ومقابل اأتعاب املحاماة وفقا للقانون.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
با�شم  ا�����ش����ه����م  �����ش����ه����ادة  ف�����ق�����دت 
ل��ط��ي��ف��ه ج��ا���ش��م جابر  ال�����ش��ي��دة/ 
ج���ا����ش���م امل����ري����خ����ي �������ش������ادرة من 
ال�����ش��رك��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ق��اب�����ش��ة �س 
ال�شهادة رق������م  )ا�����ش����م����اك(  ع   م 

بعدد   ASMAK1719811
من  على  ال��رج��اء  �شهم   1200
ال�شركة  اىل  ارج���اع���ه���ا  ي��ج��ده��ا 
الرقم  الإت�����ش��ال على  او  امل��ذك��ورة 

0502200107

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
دروي�س  اح���م���د  ال�����ش��ي��د/  ف��ق��د 
حم������م������د ح�����������ش�����ني اخل�����������وري 
�����ش����ه����ادة ا����ش���ه���م �������ش������ادرة من 
�����ش����رك����ة م������ن������ازل ال����ع����ق����اري����ة 
101827 ال���������ش����ه����ادة   رق������م 
بعدد ا�شهم 200000 الرجاء 
ارج��اع��ه��ا اىل  م��ن يجدها  على 
الت�شال  او  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
على الرقم 0502807000 

وي���ل���ي���ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اثيوبيا    ، او�����ش����ني  اح���م���د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )4559378EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0558691959

فقدان ج�از �ضفر

فقد املدعو / حممد عبا�س 
باك�شتان     ، ف���رو����س  ن��اي��ك 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1013831PP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0554616860

فقدان ج�از �ضفر
����ش���ي���ام   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ب����ار�����ش����ادى  ب������اي������روا  لل 
اجلن�شية  ال��ه��ن��د   ، ب���اي���روا 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4678710H(  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0508834602

فقدان ج�از �ضفر

ف��ق��د امل��دع��و / زاي���د عبيد 
باك�شتان     ، ع��ب��ي��د  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1075182GN( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0547923574

فقدان ج�از �ضفر

نظام  / حم��م��د  امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغادي�س   ، احمد  نور  الدين 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )BP0082843(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ش��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.

فقدان ج�از �ضفر

امل���دع���و / ج��اه��د احمد  ف��ق��د 
�شيديكور رحمن - بنغادي�س 
اجل����ن���������ش����ي����ة ج����������واز ����ش���ف���ره 
)BJ0985742(  رق������م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����ر 
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغادي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان ج�از �ضفر
الرحمن   ف�����ش��ل   / امل���دع���و  ف��ق��د 
رح������������م������������اين  اف�����غ�����ان�����������ش�����ت�����ان 
 اجل���ن�������ش���ي���ة ج�������واز ����ش���ف���ره رق���م
ممن  يرجى   )O0387996(
بال�شفارة  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر 
مركز  اق����رب  او  الف��غ��ان�����ش��ت��ان��ي��ة 

�شرطة بالمارات.

فقدان ج�از �ضفر
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العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن قرار بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2021/4466 امر على عري�شة 

املرفوعة من املدعية / كايتانا اي�شكوريال 
�شد املدعي عليها / كووين هاو�س خلدمات التنظيف 

بعد الطاع امللف 
املدعية جواز  ت�شلم  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر   ، لذلك 

ال�شفر اخلا�س بها. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
MOJAU_2021- 0033864 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد: لل ت�شيباناثو توما�س ت�شيباناثو بيلى ، اجلن�شية : الهند 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد/ فيمال دافي�س 
املبدعة للحاقة(  اللم�شة  الرخ�شة )�شالون  الهند يف   - انتوين اجلن�شية  اليات  دافي�س 
دائرة  من  ال�شادرة   )773282( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي 

التنمية الإقت�شادية ، تعديات اخرى : خروج �شريك / ودخول اخر. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة لنا للحجر والرخام - ذ م م  
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004367/ 

اإىل املحكوم عليه : �شركة لنا للحجر والرخام - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ تو�شيل كل بار ، اجلن�شية : باك�شتاين  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 12863 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ميلدريد ديل رو�شاريو   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004810/ 

اإىل املحكوم عليه : ميلدريد ديل رو�شاريو 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ايكياغبون �شاين ا�شيبور - اجلن�شية : نيجريي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 15792  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0004486 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شركة الن�شر للكهرباء وامليكانيك - ذ م م   
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   ٢0٢1/7/٢7 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاه ل�شالح / كاجا حمي الدين مودافان �شاه احلميد - التايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة ح�شوريا : 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ اربعة وخم�شني الفا وثاثمائة واربعني 
درهما )٥4340 درهم( والر�شوم وامل�شروفات املنا�شبة واعفاء املدعي من باقي الر�شوم 
القانونية  املدة  خال  لا�شتئناف  قابا  حكما  ذلك.  على  زاد  فيما  الدعوى  ورف�س 

اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2021 / 0007578 جتاري )جزئي(    
اىل املدعي عليه : �شيدلية املن�شورة ملالكها عبداهلل خليفة را�شد حميد ال علي 

نعلمكم بان املدعي التجهيزات الطبية املتحدة )يونيمد( �س ذ م م 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة 

قررت املحكمة : مبثابة احل�شوري :- 
وت�شعة  و�شتمائة  الف  وثاثون  )�شتة  مببلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام 
واربعون درهم واثنان وثاثون فل�شا( والفائدة القانونية بن�شبة ٥% �شنويا من تاريخ 
٢0٢1/7/4 وحتى متام ال�شداد وعلى ال يجاوز ا�شل مبلغ الدين والزام املدعي عليها 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ ٢0٢1/11/17 - حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
 اعالن ن�شرا

اإىل املنفذ �شده / يحيى عبدالرحيم ح�شن ، 
ومقرها مدينة خور فكان - الربدي 

وذلك حيث اأن املنفذ/ حمدان حممد احمد ال�شعدي ،  
قد اأقام بفتح ملف التنفيذ - ت�شليم �شريع بالرقم ٢0٢1/1٥8 لدى جلنة ف�س 
املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا اأو 
وكيا عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 1٥ يوم من تاريخ 
الإعان للمثول اأمام اللجنة يف مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم عن 
اللجنة �شوف تقوم  اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن  اأو عدم  احل�شور 

بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية 

الدائرة الثامنة / التنفيذ 

      المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اعالن حكم بالن�شر 

 18/2020/589 عقاري جزئي  
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- امري حممود نكورو�س - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  ٢0٢1/9/1  يف الدعوى املذكورة اعاه
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )499،674 درهم( والفائدة 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة احلا�شل يف ٢0٢0/7/19 وحتى ال�شداد التام والزمته بامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1457 عقاري جزئي  

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- عام حممد نافع ابوجعب  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�ش�شة عقار  
وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�شي  

املدعي عليه مببلغ وق��دره )٢09،367  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من املطالبة وحتى ال�شداد التام. 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق ٢0٢1/11/٢9 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم 2006/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/1651 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )4489418 درهم( �شاما 
للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: �شركة �شايرو�س للتجارة العامة - ذ م م  - واأخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور�شعيد - خلف معر�س احلبتور بنتلي - بناية 
نقطة العمال - الطابق امليزانني - مكتب رقم 09  - وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي  

املطلوب اإعانه : علري�شا ح�شن بور متني - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام هرير الوىل - �شارع خالد بن الوليد - بناية نا�شر احمد لوتاه - مكتب 
info@erafeat.com  - 0500000000 - 420 رقم

مو�شوع الإعان : املنفذ �شده : ايرافيت للتجارة العامة - �س ذ م م  
املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثاث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/11/24 املوافق  الربعاء  يوم  اأنه يف 
http://www.emiratesauction. اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  ال�شا�شي  الثمن  20% من  عن  تاأمني ليقل  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )ae
املدنية وعلى من  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�شة  ي��ربره من م�شتندات  باإعرتا�شه معززا مبا 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة  اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 33  - رقم املبنى : 2 ا�شم املبنى : ابراج ت�شر�شل 

درهم.   1245499.67  : املبلغ   - مربع  مرت   117،99  : امل�شاحة   -  3608  : الوحدة  رقم   - �شكني   -  2
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اعالن بالن�شر        
جزئي  عقاري   18/2021/1410

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد تيمور عا�شف حممد عا�شف حفيظ  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�شكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�شكوك الوطنية �شركة ال�شخ�س الواحد م�شاهمة خا�شة �شركة ال�شخ�س الواحد 
�س.ذ.م.م - وميثله : اأحمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي 

املوؤرخة يف  عليه  واملدعي  املدعية  ما بني  املوقعة  الجل  التاأجري  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد 
2016/4/30 لعدم التزام املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية الواردة بالتفاقية احلا�شرة خماطبة دائرة الرا�شي والماك 
E مب�شروع  201 بالبلوك  ا�شم املدعي عليه كمالك للوحدة مو�شوع الدعوى احلا�شرة واع��ادة ت�شجيل الوحدة رقم  للغاء 
اأبراج �شكاي كورت�س با�شم املدعية احلكم بعدم اأحقية املدعي عليه يف ا�شرتداد مبلغ وقدره )323.085.85( ثاثمائة وثاثة 
وع�شرون الفا وخم�شة وثمانون درهما وخم�شة وثمانون فل�شا ، املدفوع منه طبقا للمتفق عليه بالتفاقية املربمة وفقا للبند 
6.3 منها وكجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة مو�شوع الدعوى منذ 2016/4/30 الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية 
التوقيع على  والتي مت فيها  ال�شابقة  البيع  الوحدة مابني فرتة  �شعر  دره��م كتعوي�س عن فرق  وق��دره )150.000(  مبلغ 
اتفاقية التاأجري الجل ومابني الفرتة احلا�شر نظرا لن املدعية �شتخ�شر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�شابق نظرا لنخفا�س 
 9:30 2021/11/22 ال�شاعة  القيمة ال�شوقية احلالية للعقار مو�شوع الدعوى. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اعالن بالن�شر        
جزئي  عقاري   18/2021/1409

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- تو�شيف احمد األفت علي - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�شكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�شكوك الوطنية �شركة ال�شخ�س الواحد م�شاهمة خا�شة �شركة ال�شخ�س الواحد 
�س.ذ.م.م - وميثله : اأحمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي 

املوؤرخة يف  عليه  واملدعي  املدعية  ما بني  املوقعة  الجل  التاأجري  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد 
2016/1/30 لعدم التزام املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية الواردة بالتفاقية احلا�شرة خماطبة دائرة الرا�شي والماك 
للغاء ا�شم املدعي عليه كمالك للوحدة مو�شوع الدعوى احلا�شرة واعادة ت�شجيل الوحدة رقم 1015 بالبلوك C مب�شروع 
اأبراج �شكاي كورت�س با�شم املدعية احلكم بعدم اأحقية املدعي عليه يف ا�شرتداد مبلغ وقدره )448.880.71( اربعمائة وثمانية 
واربعون الفا وثمامنائة وثمانون درهما وواحد و�شبعون فل�شا ، املدفوع منه طبقا للمتفق عليه بالتفاقية املربمة وفقا للبند 
6.3 منها وكجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة مو�شوع الدعوى منذ 2016/1/30 الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية 
التوقيع على  والتي مت فيها  ال�شابقة  البيع  الوحدة مابني فرتة  �شعر  دره��م كتعوي�س عن فرق  وق��دره )150.000(  مبلغ 
اتفاقية التاأجري الجل ومابني الفرتة احلا�شر نظرا لن املدعية �شتخ�شر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�شابق نظرا لنخفا�س 
 10:00 ال�شاعة   2021/1/6 املوافق  الدعوى. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  للعقار مو�شوع  ال�شوقية احلالية  القيمة 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
MOJAU_2021- 0033575 رقم املعاملة

تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني الأطراف 
املذكورة. من الطرف الأول : �شعيد حممد علي يعروف النقبي ، اجلن�شية : الإمارات 

اإىل الطرف الثاين : دين�شان فاتاكول ، اجلن�شية : الهند 
بال�شم التجاري )بقالة ال�شعيد(  ن�شاط الرخ�شة )بقالة( واملرخ�س من دائرة التنمية 

الإقت�شادية يف دبا احل�شن  - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 141039 ال�شادرة 
بتاريخ  1988/11/14 

يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
MOJAU_2021- 0034016 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان

حيث اأن ال�شيد : ا�شماعيل علي حممد املاحي البلو�شي - اماراتي اجلن�شية وينوب عنه بالتوقيع ال�شيد 
الكاتب  – هندي اجلن�شية مبوجب وكالة خا�شة �شادرة من  انور دين م�شتان �شاحب م�شتان �شاحب   /
املنار  2020/9/21، ميلك الرخ�شة جتارية )ركن  AJ2020921C07004 بتاريخ  العدل برقم 
للنقليات( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم ) 731740 ( حيث ان ال�شيد: 
ا�شماعيل علي حممد املاحي البلو�شي – اماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف 
الرخ�شة التجارية ))ركن املنار للنقليات(( البالغة )100%( اإىل ال�شيدة : كلثوم �شامل احمد املن�شوري 
امارات   – النقبي  ال�شابط  ح�شن  حممد  احمد  ال�شيد/  بالتوقيع  عنها  وينوب  اجلن�شية  اماراتية   -
SH20191208D33470 بتاريخ  باجلن�شية مبوجب وكالة عامة �شادرة من الكاتب العدل برقم 
املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي  2019/12/9، تنازل �شاحب الرخ�شة لخر، وعما بن�س 
للعلم وانه �شوف يتم  الإعان  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   ، العدل  الكاتب  �شاأن  يف   2013 رقم )4( ل�شنة 
الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعان فمن لديه اأي اعرتا�س على ذلك 

عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0026000
املخطر :- طارق حممود حممود اأحمد - اجلن�شية باك�شتان - وميثله ال�شيد / كانويل �شهزاد منري ح�شني - اجلن�شية باك�شتان ويحمل بطاقة هوية 
رقم 784197261695759 مبوجب التوكيل رقم 201464/1/2021 ب�شفته مدير يف الرخ�شة امل�شماه )حت�شيل ل� حت�شيل الديون ذ 

م م واملرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان بالرقم 99068 
العنوان املخطر:- اإمارة ال�شارقة - دوار ال�شاعة - بناية دميا�س - الطابق الثامن - مكتب 804 هاتف 065214567 - فاك�س 065214576 

shahzad@atlawyers.net -: بريد اإليكرتوين -
املخطر اإليها :- مهدي نا�شر لاإدارة الت�شويقية واملرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف دبي بالرقم 871007 وعنوانها : دبي مكتب رقم 

البوطني - هاتف 0502990654 رقة   - الأو�شط  ال�شرق  ليجند  ملك   1104-  1103-1102-1101-  005  -125-136
درهم   )349،920( وقدره  مببلغ  اإليها  املخطر  املخطر  يداين   - درهم   )349،920( مببلغ  بالوفاء  على  اإليها  املخطر  تكليف   / املو�شوع 

مبوجب �شيكات �شادرة من املخطر اإليها وموقعة من قبلها ل�شالح املخطر وبياناها كالتايل : 
املبلغ البنك امل�شحوب عليه   التاريخ   رقم ال�شيك  

125،920،00 الإ�شامي  دبي  بنك   2021/08/17  000021
224،000،00 الإ�شامي  دبي  بنك   2021/08/17  000022

الإجمايل 349،920،00
وحني تقدم املخطر ل�شرف تلك ال�شيكات اإرتدت دون �شرف، لذلك فاإن املخطر تنذر املخطر اإليها بالتي : اأول:- �شداد مبلغ وقدره )349،920( 
درهم قيمة الدين يف ذمة املخطر اإليها وامل�شتحق الأداء للمخطر مبوجب ال�شيكات املبينة تف�شيا ب�شدر هذا الإخطار وذلك يف خال )5ايام( 
خم�شة اأيام من تاريخ هذا الإخطار ، ثانيا :- �شيقوم املخطر باتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حلفظ حقوقه قبل املخطر اإليها ومنها ا�شت�شدار 
اأول يف هذا الإخطار يف املدة املحددة قانون ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ب�شائر اأنواعها قبل  اأداء اذ مل ت�شتجيب ملا ورد يف البند  امر 

املخطر اإليها ،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0019424
املخط�ر : احمد حم�شون حم�شون، اجلن�شية : �شوريا، احمل بطاقة هوية رقم 784198298640495

العن�وان : ال�شارقة - اخلان - هاتف رقم : 0556362667
املخطر اإليه : املخطر اليهم : 1- �شركة/ فيوت�شر ايه ام جي للتجارة العامة �س.ذ.م.م

ب�شفته املخول بالتوقيع يف ال�شركة امل�شماه /  م�شر   : اجلن�شية  ح�شن،  عبداللطيف  رجب  حممد  حممد  ال�شيد/   -2
فيوت�شر ايه ام جي للتجارة العامة �س.ذ.م.م ، العنوان : ال�شارقة - متحف ال�شارقة - هاتف رقم : 0558556690 

0581624050 -
مو�شوع الإخطار : املطالبة مببلغ وقدره 10،000 )ع�شرة اآلف درهم فقط ل غري(

وبقيمة  للمخطر  �شيك  بتحرير  اليهم  املخطر  قام  اليهم،  املخطر  و  املخطر  التجاري بني  التعامل  نتيجة   -: الوق�ائ�ع 
اجمالية )10،000( درهم با�شم / احمد حم�شون حم�شون واملبينة بالو�شف التايل :

م�شرف ابوظبي ال�شامي بتاريخ 2017/02/18 على  وامل�شحوب   )500088( رقم  ال�شيك   -1
مت تقدمي على املخطر ال�شيكات على البنك املذكور ، ال انها اعيد دون �شرفه حلم كفاية الر�شيد ، مرفق �شورة من 
ال�شيك و من مذكرة �شادرة من م�شرف ال�شارقة ال�شامي با�شباب اعاة ال�شيكات / حاولنا الت�شال باملدعى عليه مرارا 
وتكرارا حلل الق�شية لكن دون جدوى،  لذلك ، يخطر املخطر )املخطر اليهم( ب�شرورة �شداد املبلغ وقدره 10،000 
القانونية التي تكفل احل�شول على  الإجراءات  اتخاذ  اإىل  اأ�شفا  �شي�شطر  والإ  تاريخه  من  اأيام  درهم وذلك خال 5 

حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9270(

املنذرة/ �شركة احلمد ملقاولت البناء )ذ.م.م(
املنذر اإليه/ حممد عوي�س عبدالرحيم عليوه )م�شري اجلن�شية( - )جمهول حمل الإقامة(

�ش�داد مبلغ وقدره )276،022/32( مائتان و�شتة و�شبعني  اإليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
األف واثنتي وع�شرون درهما واثنتان وثاثون فل�شاً، قيمة ال�شيك رقم )9157( امل�شحوب على 
املذكور  البنك  مبراجعة  كونه  املنذرة،  ل�شالح   5/10/2021 بتاريخ  الوطني  الحتاد  بنك 
�شداد  يتم  مل  تاريخه  وحتى  اأنه  وحيث  �شرف.  دون  اأعيد  اأعاه  املبني  ال�شيك  قيمة  ل�شرف 
�شداد  ب�شرعة  ننذركم  فاإننا  لذا  بال�شداد،  الودية  املطالبات  كرة  رغم  بذمتكم  املرت�ش�د  املبلغ 
مبلغ وقدره مائتان و�شتة و�شبعني األف واثنتي وع�شرون درهما واثنتان وثاثون فل�ش�اً )قيمة 
ال�شيك املنوه عنه اأعاه( يف موعد اأق�ش�اه خم�ش�ة اأيام من تاريخ ا�شتامكم لهذا الإنذار، واإل 
ب�ش�داد املرت�ش�د بذمتكم والفائدة  باإلزامكم  �ش�ن��ش�ط�ر للجوء للق�ش�اء املدين للمطالبة  فاإننا 

القانونية عنه مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
الإنذار العديل بالن�شر

رقم )2021/9329(
املنذر : احتاد الهند�شة الن�شائية )يونك( للديكور والعمال اخل�شبية ذ.م.م)فرع دبي( 

املنذر اليها الول : راي فت اوت لعمال وتنفيذ الت�شميم الداخلي �س.ذ.م.م
املنذ اليها الثاين : فوزية جواد حممد جواد

املنذر اليه الثالث : حممد حمزة حممد جودا
املنذر اليه الرابع : حممد اليا�س حافظ حممد يو�شف - )جمهولني حمل القامة(

ملا كان املنذر قد انذر املنذر اليهم ب�شداد قيمة �شيك رقم )100153( وامل�شحوب على بنك نور 
2018/12/11 بقيمة )138930(  درهم اماراتي والذي ارجتع دون �شرف  بنك بتاريخ 
لدى تقدميه للبنك امل�شحوب عليه لذا فان املنذر ينذر املنذر اليهم باملبادرة ل�شداد قيمة ال�شيك 
املذكور وذلك خال خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة 

الجراءات القانونية �شد املنذر اليهم لإجبارهم على ال�شداد
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اإخطار عديل وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم )2021/9321(
RTS CONSTRUCTION EQUIPMENT RENTAL L.L.C .مقدم من املخطرة : ارتي ا�س لتاأجري معدات البناء ذ.م.م

عنوانها : اإمارة دبي - منطقة مدينة دبي ال�شناعية - م�شتودع ملك �شركة تطوير- رقم مكاين 2 299139320 - هاتف رقم 048852912  
- فاك�س 048852913 - متحرك رقم 0503686287

  AL SARH CONTRACTING - L.L.C .)شد - املخطر اليها الأوىل : ال�شرح للمقاولت )�س.ذ.م.م�
 AHMED ABDULLA SAIF BIN.D اجلن�شية.  اإماراتي   - ال�شحي  دروي�س  بن  �شيف  عبداهلل  احمد   : الثاين  املخطراليه 
رقم  هاتف   -  0٥06٢79933 رقم  متحرك   - بي   18 رقم  �شارع   - ال�شيليكون  واحة  منطقة   -  - دبي  اإمارة   : عنوانهما   -  ALSHEHHI

439٢٢449. - فاك�س رقم 439٢٢77٥. - �س.ب رقم 91496 دبي اإ.ع.م - رقم مكاين 377٥978970
املو�شوع :- فاأن املخطرة تود التاأكيد على املخطر اإليهما وتطالبهما ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيك املعلق بذمتهما وامل�شحوب على م�شرف الإمارات 
ب�شبب عدم كفاية  البنك  واملرتد من  90،000،00 درهماً  اإجمايل وقدره  تاريخ )2017/9/10( مببلغ  الإ�شامي ورقمه )000019( يف 
الر�شيد، وملا كانت ذمة املخطر اليهما لزالت م�شغولة باملبلغ املذكور ولزال متخلفني عن الوفاء بقيمة ال�شيك لغاية تاريخه دون مربر اأو عذر 
�شداد  بينهما ب�شرورة  والتكافل فيما  بالت�شامن  اإليهما وتلزمهما  املخطر  املخطرة تنذر  فاإن  املتكررة،  الودية  املطالبات  الرغم من  قانوين على 
مبلغ وقدره 90،000،00 درهما )ت�شعون األف درهماً( واملرت�شد بذمتهما خال خم�شة اأيام )5( من تاريخ اإ�شتامهما هذا الإخطار، ويف حال 
عدم مبادرتهما بالقيام بال�شداد فاإن املخطرة �شتلجاأ اإىل �شاحات الق�شاء لتخاذ ما يلزم من اإجراءات تكفل لها حقوقها القانونية والتعاقدية مع 
عدم امل�شا�س باأي حق اآخر للمخطرة، ف�شًا عن ت�شمينه الر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 12% من تاريخ الإ�شتحقاق حتى متام ال�شداد 

ومقابل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9269(

رقم املحرر 2021/1/232859 
املنذر : عابر خلفان خلفان الهاملي

�س. ذ. م. م �شابقاً )اجل�شمي موتورز( موتورز  اآيه  ام  ايه   -1: اإليهم  املنذر   )1
ح�شن اجل�شمي - جزر القمر احمد  حممد   -  )2

)مليون  درهم   1،822،000 مببلغ  �شيك  املنذر  باعطاء  الثاين  اليه  املنذر  قام   )1(  : املو�شوع 
وثمامنائة واثنان وع�شرون الف درهم( م�شحوب من بنك ال�شارقة ال�شامي نظري �شيارة ا�شرتاها 

من املنذر ال ان ال�شيك ارتد دون ر�شيد كايف. 
لذلك ، فاإن املنذر يوجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهما للوفاء باملرت�شد بذمتها من قيمة ال�شيك 
�شالف الذكر البالغ قدره 1،822،000 درهم )مليون وثمامنائة واثنان وع�شرون الف درهم( خال 
خم�شة اأيام من تاريخ ت�شليمهما لهذا الإنذار حتت طائلة اإتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا 

الدين وفوائده والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اإخطار عديل وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم )2021/9327(
PERFECT COATING PAINTS TR. LLC  .مقدم من املخطرة : الأطلية املمتازة لتجارة الأ�شباغ ذ م م

هاتف   ،2005980225 رقم  مكاين  رقم8،  مبنى  اأ،   17 �شارع   - الثالثة  ال�شناعية  القوز  منطقة   - دبي  اإمارة  عنوانها: 
رقم 0503686287  متحرك   ،048852913 فاك�س   048852912

املخطر اليها : �شركة الحتاد الفام امللونة )ذ.م.م( - فرع دبي.
UNITED COLOUR FILM CO. )L.L.C( - DUBAI BRANCH

عنوانها : اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س ال�شناعية الثالثة - مقرها داخل مقر �شركة بيفر جلف - هاتف رقم 044٢٢34٥6 - فاك�س رقم 
044٢٢34٥7 - متحرك رقم ٥67670806. - �س.ب. رقم 6503 دبي اإ.ع.م . رقم مكاين 3829898928 

وقدره  مبلغ  اليها  املخطر  بذمة  تر�شد  اإثرها  على  اإليها،  واملخطر  املخطرة  بني  متت  جتارية  تعامات  على  بناء   -: املو�شوع 
اأنها مل ت�شتجب  اإل  اإليها مرات عدة ب�شرورة �شداد املبلغ املذكور  طالبت املخطرة املخطر  املخطرة،  ل�شالح  درهماً   57،687،05
ملطالباتها الودية واملتكررة ولزالت ممتنعة عن ال�شداد لغاية تاريخه دون مربر اأو عذر قانوين الأمر الذي ا�شطر املخطرة للتقدم 
اإليكم بالإخطار املاثل، لذا فاملخطرة تنذر املخطر اإليها وتلزمها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 57،687،05 درهماً )�شبعة وخم�شون 
األفاً و�شتمائة و�شبعة وثمانون درهماً وخم�شة فل�شاً( واملرت�شد بذمتها خال خم�شة اأيام )5( من تاريخ اإ�شتامها هذا الإخطار، ويف 
حال عدم مبادرتها بال�شداد فاإن املخطرة �شتلجاأ اإىل �شاحات الق�شاء لتخاذ ما يلزم من اإجراءات حتفظ وتكفل لها حقوقها القانونية 
%12 من تاريخ  والتعاقدية مع عدم امل�شا�س باأي حق اآخر للمخطرة، ف�شًا عن ت�شمينه الر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 

الإ�شتحقاق حتى متام ال�شداد ومقابل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9309(

 املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي �س م ع
املنذر اإليه : جا�شون كرانه هوبري - ال�شم بعقد الرهن : جي�شون كروانا هوبر

مليون  )فقط  درهم    1،781،306،53 وقدره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليهم  املنذر  املنذر  ينذر   -
و�شبعمائة وواحد وثمانني الف وثاثمائة و�شتة درهم وثاثة وخم�شني فل�شا لغري( للمنذر خال 
ثاثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خال هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية املديونية املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار 
رقم 204 بالطابق 2 مببنى امرالد ري�شدن�س 1 البالغ م�شاحته 2،411،98 قدم مربع واملواقف 
72 مبنطقة مر�شى دبي باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون  B46&B47 على قطعة الر�س رقم 
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢6( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 

ل�شنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اإخطار عديل وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم )2021/9317(
PERFECT COATING PAINTS TR. LLC  .مقدم من املخطرة : الأطلية املمتازة لتجارة الأ�شباغ ذ م م

هاتف   ،2005980225 رقم  مكاين  رقم8،  مبنى  اأ،   17 �شارع   - الثالثة  ال�شناعية  القوز  منطقة   - دبي  اإمارة   : عنوانها 
رقم 0503686287  متحرك   ،048852913 فاك�س   048852912

BEAVER GULF JOINERY AND CLADING L.L.C  .املخطر اليها الأوىل : بيفر جلف جويرني اند كادينج �س.ذ.م.م
 RAJESH KUMAR KRISHNA .املخطر اليه الثاين : راجي�س كومار كري�شنا - هندي اجلن�شية

عنوانهما : اإمارة دبي – منطقة دبي لاإنتاج - مبني ال�شركة بالكامل - هاتف رقم 043521225- فاك�س رقم 043521224- متحرك رقم 
.1708070164 مكاين  رقم   -  0567670806

املو�شوع : فاأن املخطرة تود التاأكيد على املخطر اإليهما وتطالبهما ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيكات املعلقة بذمتهما وامل�شحوب على بنك الإ�شتثمار 
واملرتدة  درهماً   365،227،83 اإجمايل وقدره  2021/10/31( مببلغ  و  تاريخ )2021/9/30  و004337( يف  ورقمهما )004283 
لغاية  بقيمته  الوفاء  املذكورولزالوا متخلفني عن  باملبلغ  م�شغولة  اليهما لزالت  املخطر  ذمة  كانت  وملا  الر�شيد،  كفاية  ب�شبب عدم  البنك  من 
تاريخه دون مربر اأو عذر قانوين على الرغم من املطالبات الودية املتكررة، فاإن املخطرة تنذر املخطر اإليهما وتلزمهما بالت�شامن والتكافل فيما 
بينهم ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 365،227،83 درهماً )ثاثمائة وخم�شة و�شتون األفاً ومئتي و�شبعة وع�شرون درهماً وثاثة وثمانون فل�شاً( 
واملرت�شد بذمتهمت خال خم�شة اأيام )5( من تاريخ اإ�شتامهما هذا الإخطار، ويف حال عدم مبادرتهما بالقيام بال�شداد فاإن املخطرة �شتلجاأ اإىل 
�شاحات الق�شاء لتخاذ ما يلزم من اإجراءات تكفل لها حقوقها القانونية والتعاقدية مع عدم امل�شا�س باأي حق اآخر للمخطرة، ف�شًا عن ت�شمينه 

الر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 12% من تاريخ الإ�شتحقاق حتى متام ال�شداد ومقابل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9315(

 املنذر : موؤ�ش�شة ديوك للتجارة
بوكالة املحامي : خليفة بن هويدن الكتبي

�شد - املنذر اليه : اخلبري لل�شناعات املعدنية �س م ح
بهذا ن�شدر لكم هذا الإنذار ل�شداد املبلغ املرت�شد على ذمتك 
و قدره )75،352.90( درهم خال 7  اأيام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار امل�شتحق و احل�شور ، واإل �شيتم اإتخاذ الإجراءات 

القانونية اأمام املحاكم يف الدولة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

الطاقة والبنية التحتية ت�ضتعر�س تقنيات الغاز امل�ضتقبلية وحت�ل الطاقة خالل اأديبك
مهًما  دوًرا  يلعب  الطبيعي،  ال��غ��از  اأن   ،”2021 “اأديبك  للبرتول 
جناح  واأن  العاملية،  املناخ  اأه���داف  وحتقيق  الطاقة  حت��ّول  يف  للغاية 
حتّول الطاقة يعتمد على ا�شتخدام تقنيات الغاز الطبيعي، وقدرتها 

على ت�شريع تبديل الوقود، وخلق تنويع يف م�شادر طاقة امل�شتقبل.
 ،2050 للطاقة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اأن  اإىل  �شعادته  ول��ف��ت 
ت�شتهدف مزيجاً من الطاقة املتجددة، والنووية والأحفورية النظيفة 
والأه����داف  الق��ت�����ش��ادي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ب��ني  ت����وازن  ل�شمان حتقيق 
من  ك��ل  ال�شرتاتيجية  ح�شب  ال��ط��اق��ة  خليط  ويت�شمن  البيئية؛ 
ال�شم�شية وطاقة  والطاقة  النووية  والطاقة  والغاز  النظيف  الفحم 
 38% ن�شبته  ما  الغاز  طاقة  متثل  حيث  احليوي،  والوقود  الرياح 
املمكنة  الفر�س  يف  البحث  يجعل  ما  امل�شتقبلية،  الطاقة  مزيج  من 

الكثري  حتقيق  ا�شتطاعت  ال��دول��ة  واأن  الإم����ارات،  دول��ة  يف  املتجددة 
من الإجن��ازات يف هذا املجال من الناحيتني الفنية والتجارية، واأن 
وزارة الطاقة والبنية التحتية، حري�شة على تبادل املعرفة، والتعاون 
املجالت  اأ�شحاب الخت�شا�س واجلهات ذات اخلربة يف خمتلف  مع 
لريادة  ال��داع��م��ة  امل�شتقبلية  والتوجهات  العمل  ملنظومة  ال��داع��م��ة 

الإمارات عامليا.
 وحتدث خال اجلل�شة التي اأدارتها املهند�شة وفاء العو�شي، خبري 
م�شاعد م�شاريع الكهرباء واملياه وطاقة امل�شتقبل، املحا�شر جون جايف 
واملحا�شر  امل�شتقبل،  طاقة  مزيج  �شمن  الطبيعي  الغاز  اأهمية  عن 
ديباك �شيكاريا خبري نقل الطاقة يف وزارة الطاقة والبنية التحتية، 

عن تقنيات الغاز كم�شتقبل الطاقة النظيفة.

••اأبوظبي-وام: 

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، �شمن �شل�شلة مبادرة “م�شاريع 
“دور  ملهمة لطاقة م�شتدامة”، ور�س عمل افرتا�شية حتت عنوان 
الوكيل  املهند�س  �شعادة  الطاقة”، بح�شور  الطبيعي يف حتول  الغاز 
امل�شاعد للبرتول والغاز والروة املعدنية، و�شعادة املهند�س يو�شف اآل 
علي، الوكيل امل�شاعد لقطاع الكهرباء واملياه وطاقة امل�شتقبل، ونخبة 
اخلا�س،  القطاع  عن  وممثلني  الخت�شا�س  وذوي  الأكادمييني  من 

بالإ�شافة اإىل طلبة اجلامعات.
نظمتها  التي  اجلل�شة  خ��ال  الكعبي،  اأح��م��د  املهند�س  �شعادة  واأك���د 
الوزارة على هام�س م�شاركتها يف معر�س وموؤمتر اأبو ظبي الدويل 

لتطوير هذا القطاع له اأهمية كربى بالن�شبة لدولة الإمارات.
من جانبه قال �شعادة املهند�س يو�شف اآل علي للغاز دور بارز وحيوي 
امل�����ش��ت��دام��ة، ومواجهة  التنمية  اأه����داف  وخ��دم��ة  ال��ط��اق��ة  يف حت���ّول 
الإن�شان  و�شحة  البيئية  النظم  على  واحل��ف��اظ  املناخية،  التغرّيات 
ودعم منظومة القت�شاد الأخ�شر، واأن الإمارات تاأخذ بعني العتبار 
ن�شتهدف  لذلك  البيئة  على  واحلفاظ  الطاقة  م�شادر  بني  املوازنة 
الغاز  واأن  امل�شتقبلية،  توجهاتنا  �شمن  املتجددة  النظيفة  الطاقة 
ال�شرتاتيجية  ومبادراتها  الدولة  لتوجهات  داعماً  ميثل  الطبيعي 

لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050.
واأ�شاف توا�شل الإمارات حتقيق النجاحات يف جمال تنويع م�شادر 
الأ�شا�شية للطاقة  امل�شادر  التي تعد من  الغاز  الطاقة، ومنها طاقة 

الإح�ضاء والتنمية املجتمعية يف ال�ضارقة تنفذ م�ضًحا للق�ى العاملة ي�ضمل امل�اطنني واملقيمني

ح�شب  وتوزيعهم  امل�شتغلني  عدد 
العمر واجلن�س واملهنة والن�شاط 
القت�شادي، وامل�شتوى التعليمي، 
ي��ت��م و�شع  ب��ح��ي��ث  واجل��ن�����ش��ي��ة، 
اأم�����ام متخذي  ال��ب��ي��ان��ات  ج��م��ي��ع 
واملخت�شني،  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ق��رار 
البطالة  من  للحد  اآليات  لو�شع 
باخلربات  ال��ع��م��ل  ����ش���وق  ودع�����م 

والتخ�ش�شات املهنية املطلوبة.
حميد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  و���ش��دد 
القا�شمي، على اأهمية تعاون اأفراد 
املجتمع يف الإمارة مع فريق عمل 
الدائرة وت�شهيل مهمته يف تقدمي 
للم�شح،  امل���ط���ل���وب���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
ب�����اأن جميع  وط����م����اأن اجل���م���ه���ور 
تقدميها  �شيتم  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 
ل���ف���ري���ق ع���م���ل ال�����دائ�����رة حتظى 
بال�شرية التامة ولن ت�شتخدم اإل 

لاأغرا�س الإح�شائية. 

•• ال�صارقة-الفجر:

والتنمية  الإح�شاء  دائرة  اأطلقت 
م�شروع  ال�����ش��ارق��ة،  يف  املجتمعية 
“م�شح القوى العاملة 2021”، 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل���رك���ز الحت����ادي 
ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة والإح���������ش����اء، ال���ذي 
لتوفري  ����ش���ن���وي،  ب�����ش��ك��ل  ي��ن��ف��ذ 
ق��اع��دة م��ع��ل��وم��ات م��ت��ك��ام��ل��ة عن 
كافة  ت�شمل  وال��ب��ط��ال��ة،  ال��ع��م��ل 
العاملني وغري  الأ�شر من  اأف��راد 
العمل  عن  والباحثني  العاملني، 
لأ�شباب  ف��ي��ه  ال���راغ���ب���ني  وغ����ري 

خمتلفة.
ي�شتمر لغاية  الذي  امل�شح،  وياأتي 
وي�شتهدف  املقبل،  دي�شمرب   31
اأ����ش���ر  ت�����ش��م��ل  اأ�������ش������رة،   2200
بالإ�شافة  واملقيمني،  امل��واط��ن��ني 
ال��ع��م��ال��ي��ة يف  ال��ت��ج��م��ع��������������ات  اإىل 
ج���م���ي���ع م���ن���اط���ق وم�������دن اإم�������ارة 
اإط��������ار احل���ر����س  ال���������ش����ارق����ة، يف 
البطالة،  م��ع��دل  م��ن  احل��د  على 
الإح�شائية  ال��ب��ي��ان��ات  وحت��دي��ث 

للقوى العاملة. 
بيانات  جمع  اإىل  امل�شح  وي��ه��دف 
وقيا�س  ال���ع���ام���ل���ة،  ال���ق���وى  ع���ن 
بيانات  وتوفري  البطالة  معدلت 
عن الباحثني عن عمل، ومعرفة 

التا�شعة  ال�����ش��اع��ة  م��ن  �شباحية 
الظهر،  بع�����د  ال��ث��ال��ث��ة  ول��غ��اي��ة 
ع�شراً  ال���راب���ع���ة  م���ن  وم�����ش��ائ��ي��ة 

لغاية العا�شرة م�شاًء.
ت���و����ش���ع ج��م��ي��ع ال���ب���ي���ان���ات اأم�����ام 
والباحثني  ال�����ق�����رار  م���ت���خ���ذي 
للحد  اآل��ي��ات  لو�شع  واملخت�شني 

من البطالة

واأك����د ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن حميد 
الإح�شاء  دائرة  رئي�س  القا�شمي، 
اأهمية  اأن  املجتمعية،  والتنمية 
التي  خمرجاته  م��ن  ت��اأت��ي  امل�شح 
حديثة  ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة  ت�����ش��ك��ل 
ل��ل��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة يف ال���دول���ة من 
اإىل  وتوزيعها،  خ�شائ�شها  حيث 
اإجمايل  اإىل  ال���و����ش���ول  ج���ان���ب 

القت�شادية  الأن�����ش��ط��ة  ط��ب��ي��ع��ة 
العمالة  واإح�������ش���اء  ل��ل��ع��ام��ل��ني، 
للتعرف  املنظمة  وغ��ري  املنظمة 
العاملة  ال��ق��وى  خ�شائ�س  ع��ل��ى 
البيانات  من  وغريها  وال�شكان، 

املتعلقة ب�شوق العمل.
ويوفر امل�شح بيانات حول معدلت 
القت�شادي  بالن�شاط  امل�����ش��ارك��ة 

الجتماعية  اخل�����ش��ائ�����س  ع��ل��ى 
والدميوغرافية  والق��ت�����ش��ادي��ة 
للباحثني عن العمل، خا�شة بني 
التغريات  وم��ت��اب��ع��ة  امل���واط���ن���ني، 
قيا�شاً  اجل����دي����دة  امل����ع����دلت  يف 
للوقوف  ال�شابقة  ب��الإح�����ش��اءات 

على اأ�شباب البطالة.
الدائرة  عمل  منهجية  وتت�شمن 

ع������دة، منها  خ�����ش��ائ�����س  ح�����ش��ب 
العمر واجلن�س وم�شتوى التعليم 
واحلالة  ال��ع��ل��م��ي  وال��ت��خ�����ش�����س 
املهنية  وال��رتك��ي��ب��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ومتو�شط  الأج������ور  وم�����ش��ت��وي��ات 
كما  الأ���ش��ب��وع��ي��ة،  العمل  ���ش��اع��ات 
ي��ق��دم امل�����ش��ح ب��ي��ان��ات ح���ول حجم 
الت�شغيل ون�شب الإعالة، والتعرف 

يف امل�شح الزيارات امليدانية لاأ�شر 
والعامة  اخل���ا����ش���ة  امل�����ش��اك��ن  يف 
ح�����ش��ب ال��ع��ي��ن��ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة، اإىل 
امل�شتهدفني  مع  التوا�شل  جانب 
ع�����ن ط����ري����ق م����رك����ز الت�������ش���ال 
الرقم  خ�����ال  م����ن  ال�����دائ�����رة  يف 
الفريق  ويعمل   .)065191(
ع��ل��ى فرتتني،  ب��امل�����ش��ح  اخل���ا����س 

اتفاقية �صراكة لإقامة ميناء جديد ومنطقة لوج�صتية لتوفري الدعم للمناطق ال�صناعية 

اأدن�ك لالإمداد واخلدمات وم�انئ اأب�ظبي تتعاونان لتط�ير ميناء ومنطقة خدمات ل�ج�ضتية جديدة �ضمن منظ�مة »تعزيز«
•• اأبوظبي -وام: 

واللوج�شتيات  ال�شحن  ذراع  واخل���دم���ات،  ل��اإم��داد  اأدن����وك  �شركة  وق��ع��ت 
اأم�س اتفاقية �شراكة  البحرية ل�شركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك”، 
ا�شرتاتيجية مع جمموعة موانئ اأبوظبي، املحّرك العاملي الرائد للتجارة 
لتوفري  لوج�شتية  ومنطقة  ميناء جديد  لتطوير  اللوج�شتية،  واخلدمات 
الدعم ل� “تعزيز”، املنظومة ال�شناعية املتكاملة اجلديدة يف جمّمع الروي�س. 
وموؤمتر  معر�س  اأعمال  هام�س  على  توقيعها  مت  التي  لاتفاقية،  ووفقاً 
وجمموعة  اأدن��وك  تتعاون   ،”2021 “اأديبك  للبرتول  ال��دويل  اأبوظبي 
بنية  ومن�شاآت  لوج�شتية  ومنطقة  جديد  ميناء  لتطوير  اأبوظبي  موانئ 
حتتية خا�شة بها، مبا يف ذلك حمطة ال�شوائل واملرافق اللوج�شتية بهدف 
دعم امل�شتثمرين يف منطقة “تعزيز” للكيماويات. و�شيمثل امليناء اجلديد 
املنتجات  وحتميل  وتخزين  الأول��ي��ة  امل���واد  ت��وري��د  �شل�شلة  يف  مهمة  حلقة 
النهائية للت�شدير من امليناء اجلديد ..و�شيقوم الطرفان باختيار م�شغل 
املرتبطة  واملرافق  امليناء  وامل�شاهمة يف تطوير  امل�شروع  للم�شاركة يف  دويل 
به. و�شيت�شمن امليناء اجلديد مرافق لوج�شتية وتخزين واأخرى للتحميل 
640 مرتاً  اأر�شفة، اثنني منها �شيمتدان على م�شافة  والتفريغ، وثاثة 

للتجارة  رائ���داً  عاملياً  حمركاً  ب�شفتنا  ملتزمون  “نحن  اأبوظبي:  موانئ 
وال�شناعة واخلدمات اللوج�شتية، بتوفري فر�س جذابة لل�شركات يف اإمارة 
اأدنوك  �شركة  م��ع  تعاوننا  ..وي��اأت��ي  الإم����ارات  دول��ة  اأن��ح��اء  وك��اف��ة  اأبوظبي 
لاإمداد واخلدمات يف تطوير ميناء وحمطة �شوائل يف “تعزيز” متوافقاً 
مع روؤيتنا لتعزيز مكانة الإمارة على خريطة التجارة الدولية ..اإن اجلمع 
بني خرباتنا الرائدة يف تطوير البنى التحتية التجارية احليوية، �شي�شهم 
النمو  الإم��ارات ويف ت�شريع وترية  اإىل دولة  ال�شناعي  يف جذب ال�شتثمار 
“تعزيز”  اأهداف منظومة  وتتما�شى  اأبوظبي«.  وال�شناعي يف  القت�شادي 
الدولة ومبادئ اخلم�شني واملتمثلة  واأه��داف  ال�شرتاتيجية مع طموحات 
املحتوى  ودع���م  املحلية،  ال�شناعات  لقطاع  التناف�شية  ال��ق��درة  تعزيز  يف 
يف  القت�شادي  النمو  ودف��ع  القيمة،  وزي��ادة  القت�شادي،  والتنويع  املحلي، 
الدولة والتنويع ال�شناعي، حيث من املتوّقع اأن تبداأ املنطقة يف اإنتاج املواد 

الكيميائية بحلول العام 2025.
للكيماويات  “تعزيز”  منطقة  اأوله���ا  مناطق،  ث��اث  من  تعزيز  وتتاألف 
�شبعة  وت�شم  ع��امل��ي،  ن��ط��اق  على  الكيمائية  امل���واد  تنتج  وال��ت��ي  ال�شناعية 
م�شاريع عاملية يف مرحلة الت�شميم، بينما ت�شتوعب منطقة تعزيز لل�شناعات 
اخلفيفة ال�شناعات التحويلية التي حتول منتجات املنطقة الكيميائية اإىل 

بطول  اجل��اف  ال�شّب  ل�شفن  �س  واملخ�شّ الثالث  الر�شيف  �شيكون  فيما 
320 مرتاً، كما �شت�شمل البنية التحتية للميناء جمّمع خزانات يتكون من 
ع�شرة �شهاريج لتخزين املنتجات، واآخر لتخزين املواد الأولية التي �شتزود 
تدعمها مرافق جمّمع اخلزانات  املناطق ال�شناعية املختلفة يف “تعزيز”، 
املتخ�ش�شة، وغرف حتكم واأنظمة معاجلة البخار، اإىل جانب مرافق حيوية 
اأخرى للمحافظة على املنتجات اأثناء فرتة التخزين. وبهذه املنا�شبة قال 
اأدنوك لاإمداد  القبطان عبدالكرمي امل�شعبي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
واخلدمات: “ت�شتفيد اتفاقية ال�شراكة ال�شرتاتيجية التي اأبرمناها اليوم 
من نقاط القوة التي متتلكها اثنتان من اأكرب ال�شركات ال�شناعية يف دولة 
ودعم تناف�شية  الإم��ارات، وت�شهم يف متكني تطور ومنو منظومة ’تعزيز‘ 

قطاع البرتوكيماويات املتنامي يف منطقة الروي�س«.
الإم���ارات  دول��ة  مكانة  تعزيز  اجل��دي��د يف  امليناء  اإن�����ش��اء  “ي�شهم  واأ���ش��اف: 
وال�شناعية  الكيميائية  امل���واد  وت��وف��ري  بالطاقة  ل��اإم��داد  ع��امل��ي  كمركز 
باأ�شعار تناف�شية، كما �شيدعم منظومة اخلدمات ال�شناعية واللوج�شتية يف 
’تعزيز‘ التي تقود وتدعم ومتّكن منو جممع الروي�س ال�شناعي وقطاعات 

الكيماويات وال�شناعات املتقدمة يف اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات«.
ومن جانبه، قال حممد جمعة ال�شام�شي، الرئي�س التنفيذي – جمموعة 

على ت�شوية منحنى الحرتار العاملي.” واأكد اأن مركز دبي املايل العاملي باعتباره 
دور حيوي  له  والتاأمني،  املالية  والأوراق  امل�شرفية  للخدمات  رائ��ًدا  عاملًيا  مركًزا 
نقا�شات هادفة مع  القطاع يف  ق��ادة  دخ��ول  اأهمية  ال�شبب يف  وه��و  املجال،  ه��ذا  يف 
“بنك كريدي  “باك روك”،  املنظمني وامل�شرفني. ح�شر الجتماع ممثلون من 
الأو�شط  اإ�س بي �شي” ال�شرق  “اإت�س  بنك  اإنف�شتمنت”،  اآند  اأجريكول كوربوريت 
املحدود، “لويدز اأوف لندن”، “موديز اإنف�شتورز �شريفي�س ميدل اإي�شت ليمتد”، 
“ناتيك�شي�س”، “بي دبليو �شي”، “بنك �شتاندرد ت�شارترد”، “�شوميتومو ميت�شوي 
من  بدعم  املبادرة  واأقيمت  املحدودة”.  للتاأمني  “زيورخ  كوربوري�شن”،  بانكينج 

�شلطة مركز دبي املايل العاملي والأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي. 

•• دبي-الفجر: 

اأطلقت �شلطة دبي للخدمات املالية يوم اأم�س، جلنة عمل معنية بالتمويل امل�شتدام 
واقًعا  كياًنا  يف مركز دبي املايل العاملي. وتهدف اللجنة التي ت�شم اأع�شاًء من 12 
اإىل دفع النقا�شات وم�شاركة التطورات حول التمويل  يف مركز دبي املايل العاملي 
العاملية  التنظيمية  املعايري  واع��ت��م��اد  املت�شق،  التطبيق  دع��م  اأج��ل  م��ن  امل�شتدام، 
املتعلقة باملجال يف مركز دبي املايل العاملي.  ولطاملا �شكلت ال�شتدامة جمال تركيز 
العديد  يف  بن�شاط  ال�شلطة  ت�شارك  حيث  املالية.  للخدمات  دب��ي  ل�شلطة  رئي�شي 
من املجموعات التنظيمية املوجهة نحو ال�شتدامة، مبا يف ذلك “�شبكة تخ�شري 

النظام املايل« )NGFS(، ومنتدى التاأمني امل�شتدام )SIF(، وجمموعة العمل 
املعنية  العمل  جلنة  اإط���اق  خ��ال  وم��ن  امل�شتدام.  بالتمويل  املعنية  الإم��ارات��ي��ة 
للخدمات  دب���ي  �شلطة  ت��ه��دف  ال��ع��امل��ي،  امل���ايل  دب���ي  م��رك��ز  امل�����ش��ت��دام يف  بالتمويل 
ل�شركات  العاملية  اخل���ربة  م��ع  العاملية  املنتديات  يف  م�شاركاتها  دم��ج  اإىل  امل��ال��ي��ة 
املركز، وت�شخريها لتقدمي اأف�شل ممار�شات التمويل امل�شتدام يف مركز دبي املايل 
العاملي. خال افتتاحه لجتماع جلنة العمل، قال ف. كري�شتوفر كالبيا، الرئي�س 
التنفيذي ل�شلطة دبي للخدمات املالية: “يلعب قطاع اخلدمات املالية دوًرا هاًما 
البتكارات يف  املال نحو  راأ���س  الإنفاق” لتوجيه  “�شلطة  ال�شتفادة من  يف �شمان 
�شت�شاعدنا  والتي  النبعاثات،  وخف�س  الكربون  التقاط  وتقنيات  الطاقة  جمال 

منتجات ا�شتهاكية، اأما املنطقة الثالثة فهي منطقة “تعزيز” للخدمات 
ال�شناعية وت�شم جمموعة متنوعة من ال�شركات لتقدمي جميع اخلدمات 
الروي�س  ال�شناعية وجممع  “تعزيز”  ال�شرورية، والتي تتطلبها مناطق 
اإطاقها يف  قد حققت منذ  “تعزيز”  اأو�شع. وكانت  ال�شناعي على نطاق 
الت�شاميم  عقود  تر�شية  متت  حيث  كبرياً  تقدماً   2020 العام  نوفمرب 
الهند�شية الأولية مل�شاريع تعزيز ال�شبعة الكيميائية عاملية امل�شتوى، كما مت 
الإعان عن �شراكات لتطوير مرافق اإنتاج الأمونيا الزرقاء، وثنائي كلوريد 
الإيثلني والكلور القلوي، وكلوريد البويل فينيل، كما وّقعت �شركة “طاقة” 

وجمموعة “اأدنوك” اتفاقية لإن�شاء مرافق مل�شاريع املواد الكيميائية.
اأكرب �شركة �شحن بحري ولوج�شتيات  اأدنوك لاإمداد واخلدمات  وتعترب 
بحرية متكاملة يف منطقة ال�شرق الأو�شط، فهي ت�شّغل اأ�شطوًل ي�شم اأكر 
ل�شل�شلة  متكاملة  حلوًل  وتوفر  م�شتاأجرة،  اأو  مملوكة  �شفينة   240 من 
اإم��داد النفط والغاز يف دولة الإم��ارات، يف الوقت ذاته تدير ال�شركة اأكرب 
قاعدة لوج�شتية خم�ش�شة لقطاع النفط والغاز يف الدولة وتقدم جمموعة 
لزيادة  ت�شعى  ..كما  البحري  القطاع  يف  املتخ�ش�شة  اخلدمات  من  وا�شعة 
وتنويع خدماتها وتعزيز قدراتها يف قطاع اخلدمات اللوج�شتية والبحرية، 

والتي تعترب الأوىل من نوعها يف املنطقة.

اأديبك 2021 يجمع قادة قطاع الطاقة لتمهيد الطريق نح� حتقيق امل�ضاواة يف التعليم

منتدى الأعمال الإماراتي املنغ�يل 
يبحث الفر�س ال�ضتثمارية 

•• دبي -وام:

بحث منتدى الأعمال الإماراتي املنغويل الذي نظمته غرفة جتارة و�شناعة 
منغوليا بالتعاون مع احتاد غرف التجارة وال�شناعة بالدولة الذي عقد يف 

مركز توا�شل الأعمال يف ك�شبو 2020 فر�س ال�شتثمار مع منغوليا .
وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  احت���اد  رئي�س  امل��زروع��ي  عبد اهلل حممد  واأك���د 
املنتدى بح�شور عدد من  اأعمال  افتتاح  اأبوظبي يف  رئي�س غرفة  بالدولة 
منغولية  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ورئي�س  املنغويل  الوطني  املجل�س  اأع�شاء 
الإمارات  غ��رف  التزام   2020 لك�شبو  الزائر  املنغويل  التجاري  والوفد 
تعزيز  على  امل�شتثمرين  ت�شاعد  ال��ت��ي  املمكنة  الت�شهيات  ك��اف��ة  بتوفري 
التعاون  اأط��ر  لتعزيز  اجلانبني  بني  رغبٍة  وج��ود  اإىل  م�شرياً   ، ن�شاطاتهم 

القت�شادي والتجاري مبا يخدم الأهداف امل�شرتكة للطرفني.
القطاع  يف  النمو  موؤ�شرات  عن  نبذًة  املنتدى  خ��ال  امل��زروع��ي  وا�شتعر�س 
اخلا�س الإماراتي م�شلطاً ال�شوء على الركائز الأ�شا�شية للقطاع اخلا�س 
وهي التجارة وال�شياحة واخلدمات اللوج�شتية واملالية ومزايا ال�شتثمار يف 
المارات ،موؤكداً يف معر�س كامه ان الإمارات باتت وجهة مثالية لن�شاط 
بعد  وال��ع��امل  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  وال�شياحة  والأع��م��ال  ال�شركات 

التعايف ال�شريع لاأن�شطة القت�شادية .

احل��ا���ش��ل��ة ب���ني اجل��ن�����ش��ني، ول���دى 
اأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة التي 
الأع�شاء  ال����دول  جميع  اعتمدتها 
 2015 ع���ام  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 
التكافوؤ  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ك��ب��رية  ت��ط��ل��ع��ات 
الهدف اخلام�س  اأما  بني اجلن�شني، 
امل�شاواة  لتحقيق  �شموًل  الأك��ر  هو 
بني اجلن�شني ومتكني جميع الن�شاء 
اأي   2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  وال��ف��ت��ي��ات 
الآن.  م��ن  فقط  �شنوات  ثماين  بعد 
ومع ذلك فقد مت اإحراز تقدم �شئيل 
يف  و2020   2015 ع���ام���ي  ب����ني 
جائحة  فيه  انت�شرت  ال���ذي  ال��وق��ت 
معدلت  بقيت  ح��ي��ث  كوفيد-19، 
العاملة  ال��ق��وى  يف  الن�شاء  م�شاركة 
الوظائف  يف  اأم��ا   ،?64 ن�شبة  عند 
اأف�شل  التح�شن  ك���ان  ف��ق��د  امل��ه��ن��ي��ة 
نوعاً ما حيث ارتفع معدل التوظيف 
ومع ذلك فا  من 71? اإىل 73?، 
تزال املراأة ممثلة متثيًا ناق�شاً على 

نطاق وا�شع عرب القطاعات.
اأ�شا�شية  اأداة  التعليم  يعد   “ وقالت 
وال�شمول  وامل�شاواة  التنوع  لتحقيق 
واملجتمعي  ال���ف���ردي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
من�شف  م�شتقبل  خلق  يف  وامل�شاعدة 

عادل و�شامل معاً«.
رئي�س  ه��د���ش��ون،  كري�شتوفر  وق���ال 
�شركة “دي اإم جي اإيفنت�س”، اجلهة 
املنظمة ملعر�س وموؤمتر “اأديبك”.. 
انخراط  تزايد  ال�شنني،  على مر   “
منا�شرة  يف  ال�����ش��رك��ات  م���ن  امل���زي���د 
من  الرغم  وعلى  وال�شمول،  التنوع 
ع��دم وج��ود خ��ارط��ة طريق وا�شحة 
ل�شرتاتيجية فعالة، فلي�س هناك اأي 
اأدنى �شك يف اأن و�شع ا�شرتاتيجيات 
عادلة �شي�شاعد يف تاأمني قوى عاملة 
متنوعة و�شاملة تتما�شى مع اعتماد 
ق�����درات ج���دي���دة ت��زام��ن��اً م���ع ظهور 
تقنيات رقمية جديدة وتقدم عملية 

حتول الطاقة«.

والتعوي�شات  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  م���ن: 
العائلية  والإجازة  ال�شحية  وامليزات 
وال�شامة  ال��ع��م��ل  م���ك���ان  وث���ق���اف���ة 
القيادية  وامل��ن��ا���ش��ب  ال��ت��ق��دم  واآف����اق 

على �شبيل املثال ل احل�شر«.
التفاوتات  ف��اإن  لوي�شرتمان،  ووفًقا 
للفجوات  و�����ش����وًح����ا  الأك��������ر  ه����ي 

م�شتدام«.
واأ�شافت “ �شهدنا تقدًما وا�شحاً يف 
هذا القرن لدمج الن�شاء واملجتمعات 
املهم�شة الأخرى، فاإن هدف منح كل 
ا عادلة وحرة يف احلياة  اإن�شان فر�شً
امل���ن���ال، ح��ي��ث ت�شمل  ب��ع��ي��د  ي����زال  ل 
كًا  امل�شتمرة  امل�شاواة  جم��الت عدم 

•• اأبوظبي-وام: 

الذين  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  ق������ادة  اأك������د 
حتدثوا يف اليوم الأخري من موؤمتر 
اأ���ش��خ��م ح���دث يف   ،2021 اأدي���ب���ك 
ت��اأث��رًيا يف  واأك��ره��ا  الطاقة  �شناعة 
الطاقة  م�شهد  تهيئة  ب���اأن  ال��ع��امل، 
مل�شتقبل عادل يتطلب وجود الروؤية 
يتم حتقيق  اإذ ل  والعمل،  وامل�شاءلة 
التنوع والتكافوؤ وال�شمول با�شتخدام 
ب�شكل  وامل��م��ار���ش��ات  الأدوات  ن��ف�����س 
متكرر واإمنا من خال �شمان تلبية 
لاحتياجات  امل��ط��ب��ق��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
الفريدة لكل فرد يف القوى العاملة.

العاملية  الطاقة  �شناعة  واجتمعت 
للتنوع   2021 اأدي��ب��ك  م��ن��ت��دى  يف 
والتكافوؤ وال�شمول ام�س، مما و�شع 
املناق�شات  قلب  يف  جم���دداً  اأب��وظ��ب��ي 
الهيكلية  التفاوتات  ملعاجلة  العاملية 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال�����ش��ن��اع��ة وم���ا هو 

اإيجاد  امل��ن��ظ��م��ات يف  ل��دع��م  م��ط��ل��وب 
املواهب  ع��ادل��ة ل���ش��ت��ق��ط��اب  ح��ل��ول 
واحلفاظ عليها وبناء �شناعة طاقة 

مرنة وم�شتدامة.
نائبة  وحتدثت مارييت وي�شرتمان، 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
خال اخلطاب الرئي�شي عن كيفية 
امل�����ش��اواة يف ال��ت��ع��ل��ي��م ودعم  حت��ق��ي��ق 
امل�شتقبل  ووق�����ود  ال�����ش��اب��ة  ال��ع��ق��ول 
وعن اأهمية تكافوؤ الفر�س والتعليم 
ب�شكل  به  القيام  ميكن  وما  ال�شامل 
الفعال  ال��و���ش��ول  ل�شمان  ج��م��اع��ي 
 “ وقالت  ال�شامل..  التعليم  وفر�س 
ال�شنوات  م��ن  احل��ايل  العقد  يحمل 
اأخباراً مب�شرة ورائعة، حيث مل يعد 
التنوع  ح��ول  امل�شتمر  النقا�س  فيه 
متطرفة  كقيم  وال�شمول  والتكافوؤ 
ل��ذا ف��اإن هناك حاجة  اأي ق��ط��اع،  يف 
ملحة ملعاملة التنوع الب�شري كاأ�شل 
م�شتقبل  ل��ن��ا  ي���ك���ون  اأن  اأردن�������ا  اإذا 

�ضلطة دبي للخدمات املالية تطلق جلنة عمل معنية بالتم�يل امل�ضتدام يف مركز دبي املايل العاملي
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املال والأعمال
جمم�عة ات�ضالت ت�قع على اتفاقية لال�ضتح�اذ على elGrocer لتعزيز حمفظة خدماتها الرقمية

وامل�شتجدات  ال���ت���ط���ورات  ب���اآخ���ر 
القانونية والت�شريعية التي تنظم 
بيئة الأعمال وت�شاهم بخلق بيئٍة 

حمفزٍة لها.

•• دبي-الفجر: 

يف اإطار اجلهود امل�شتمرة لطاع 
دب����ي على  الأع����م����ال يف  جم��ت��م��ع 
اأح�����دث امل���ت���غ���ريات ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 
ال�شركات  وم�شاعدة  العمل،  بيئة 
ب�شهولة  الأع���م���ال  ع��ل��ى مم��ار���ش��ة 
موؤخراً  دب��ي  غرفة  نظمت  وي�شر، 
“التميمي  م��ك��ت��ب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ل���ا����ش���ت�������ش���ارات  وم�شاركوه” 
القانونية ندوة افرتا�شية بعنوان 
اجلوانب  الإلكرتونية:  “التجارة 
وذلك  والتحديات”،  الرئي�شية 
و�شط م�شاركة وا�شعة من خمتلف 
الأعمال و�شلت  قطاعات جمتمع 

اإىل 229 م�شاركاً.
تعريف  اإىل  ال�����ن�����دوة  وه����دف����ت 
امل�شاركني على اجلوانب القانونية 
الرئي�شية اخلا�شة باأعمال التجارة 
وت�شمل  واملعامات  الإلكرتونية 
الإلكرتونية،  التجارة  تراخي�س 
الرئي�شية،  والأح��ك��ام  وال�����ش��روط 
التجارة الإلكرتونية  وخ�شو�شية 
وق�شايا امللكية الفكرية، والمتياز 
للتجارة  )ف��رن�����ش��اي��ز(  ال��ت��ج��اري 

الوكالت  وق�شايا  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
ت�شليط  اإىل  بالإ�شافة  التجارية، 
ال�����ش��وء ع��ل��ى اأب����رز ال��ت��ح��دي��ات يف 

هذا القطاع. 
�شامر  م����ن  ك����ل  ال�����ن�����دوة  واأدار 
يف  الإداري  ال�����ش��ري��ك  ال��ق�����ش��اة، 
واأندرو  وم�شاركوه”،  “التميمي 
لل�شوؤون  اأول  م�شت�شار  فو�شيت، 
“التميمي  يف  والبيانات  الرقمية 
العار�شة،  ور����ش���ا  وم�شاركوه”، 
�شريك يف “التميمي وم�شاركوه”، 
اأول  م�شت�شار  �شتينكامب،  وويليم 
“التميمي  يف  التجارية  لل�شركات 
����ش���ارك���وا  ح���ي���ث  وم�شاركوه”، 
القانونية  اجل����وان����ب  احل�������ش���ور 
ال���رئ���ي�������ش���ي���ة اخل���ا����ش���ة ب���اأع���م���ال 
واملعامات  الإلكرتونية  التجارة 
يف دولة الإمارات واأبرز التحديات 

يف هذا القطاع احليوي. 

ال�شوق  يف  وامل�شتجدات  التطورات 
الغرفة  التزام  جمددة  الإماراتي، 
بكافة  الأع����م����ال  ب���دع���م جم��ت��م��ع 

الو�شائل املمكنة.
ال�شريك  ال��ق�����ش��اة،  ���ش��ام��ر  وق����ال 
الإداري يف “التميمي وم�شاركوه”: 
من  ال��ع��دي��د  اجل��ائ��ح��ة  “اأجربت 
ال�شركات على مراجعة ممار�شاتها 
يف التجارة الإلكرتونية، والرتكيز 
ال�����ق�����ادم م����ن رواد  ع���ل���ى اجل����ي����ل 
ال���ت���ج���ارة الإل���ك���رتون���ي���ة يف دول���ة 
املعامات  زي���ادة  الإم�����ارات. وم��ع 
عرب الإنرتنت واإ�شدار املزيد من 
املحادثة  اأ���ش��ب��ح��ت  ال��رتاخ��ي�����س، 
اأكر  الإلكرتونية  التجارة  ح��ول 
م�شى.  وق������ت  اأي  م����ن  اأه����م����ي����ة 
الندوة  ه��ذه  مثل  من�شات  وتقدم 
روؤى  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  الف��رتا���ش��ي��ة 
اأ���ش��ا���ش��ي��ات ال��ع��م��ل يف  قيمة ح���ول 

اإدارة  مدير  كاظم،  جهاد  واأ�شارت 
اخلدمات القانونية يف غرفة دبي 
مو�شوعاً  تغطي  ال��ن��دوة  ه��ذه  اأن 
خ�شو�شاً  دب�����ي،  ����ش���وق  يف  ه���ام���اً 
التحديات  ع���ل���ى  ت����رك����ز  واأن�����ه�����ا 
الإلكرتونية  للتجارة  الرئي�شية 
وقطاع  ال�شركات  تواجهها  والتي 
الأعمال يف دبي يف الوقت احلايل، 
على  الط��اع  اأهمية  اإىل  م�شرية 
اأحدث التطورات يف بيئة الأعمال 
للتاأقلم مع الواقع اجلديد وحقبة 
ما بعد كوفيد-19، خ�شو�شاً واأن 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة تعترب من 

ركائز اقت�شاد امل�شتقبل. 
دبي  غ��رف��ة  اأن  ك��اظ��م  واأ����ش���اف���ت 
لهذه  ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا  ع�����رب  ت����ه����دف 
توفري  اإىل  الفرتا�شية  ال��ن��دوات 
وبيئة  لأع�شائها  مثالية  من�شة 
الأعمال يف دبي للتعرف على اآخر 

والوكالة، ومن ال�شروري مراعاة 
العوامل  ه�����ذه  ع���ل���ى  وال���رتك���ي���ز 
بالتجارة  ال��ب��دء  ع��ن��د  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

الإلكرتونية.« 

وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد 
من الور�س التدريبية والتعريفية 
ال����ت����ي ت���ه���م ق����ط����اع الأع������م������ال يف 
الإمارة، وت�شاهم يف تعزيز وعيهم 

التجارة الإلكرتونية. وركزت هذه 
الرتخي�س  م�شائل  ع��ل��ى  ال��ن��دوة 
وال�شروط والأحكام واخل�شو�شية 
وامل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة والم����ت����ي����از 

خالل ندوة افرتا�صية نظمتها بالتعاون مع التميمي وم�صاركوه وبح�صور 229 م�صاركًا

غرفة دبي تناق�س اجل�انب والتحديات الرئي�ضية للتجارة الإلكرتونية يف الإمارات

على elGrocer يف تعزيز القت�شاد الرقمي يف الدولة. وقال خالد اخلويل، 
بهذه املنا�شبة - : “ لقد  الرئي�س التنفيذي لقطاع الأفراد يف “ات�شالت” - 
جتارة  مفهوم  تغيري  يف  الأخ���رية  ال�شنوات  خ��ال  الإل��ك��رتوين  الت�شوق  جنح 
التجزئة، يف موؤ�شر وا�شح على الزيادة يف عدد العماء الذين بداأوا بالتحول 
نحو الت�شوق عرب الإنرتنت. وبالنظر اإىل دور “ جمموعة ات�شالت” الريادي 
على  دائ��م  ب�شكل  نعمل  فاإننا  الإم����ارات،  دول��ة  يف  الرقمي  التحول  ت�شريع  يف 
توفري خدمات رقمية جديدة ومبتكرة لعمائنا. من هنا، فاإن هذا ال�شتحواذ 
امل�شاركة  وتعزيز  امل�شتهلكني،  متكني  اإىل  الرامية  ا�شرتاتيجيتنا  مع  يتوافق 
من خال من�شتنا للت�شوق الرقمي، وتنويع وتكامل حمفظة اأعمالنا«. ومن 
�شاأن التواجد القوي ل�� elGrocer يف دولة الإمارات، اأن يعزز من خدمات 
“ات�شالت” املتاحة للعماء يف الدولة حتت العامة التجارية “ب�شمات”، مبا 
يف ذلك طلب الطعام عرب الإنرتنت، والقدرة على ك�شب النقاط وا�شرتدادها 

رائد  ق��ال  م��ن جانبه  ال��دول��ة.  اأن��ح��اء  7000 منفذ يف جميع  م��ن  اأك���ر  يف 
حافظ، الرئي�س التنفيذي ل� elGrocer : متحم�شون للعمل مع “جمموعة 
وبال�شكل الذي يتيح لنا الفر�شة لا�شتفادة من قدراتها الرقمية  ات�شالت”، 
اإننا  و�شبكاتها وخدماتها الرائدة واملبتكرة، يف ت�شريع تو�شعنا ال�شرتاتيجي. 
 elGrocer على ثقة باأن الدمج بني عنا�شر القوة لدى جمموعة ات�شالت و

�شيمنحنا القدرة الكاملة لقتنا�س فر�س النمو امل�شتقبلية الواعدة«.
من ناحيته قال نادر اأمريي، موؤ�ش�س ومدير العمليات يف elGrocer : » لقد 
ومميزة  جديدة  ت�شوق  جتربة  توفري  بهدف   elGrocer يف  م�شريتنا  بداأنا 
اإجن���ازات حتى  الإم���ارات، ونحن فخورون مبا حققناه من  لعمائنا يف دول��ة 
خدمات  وب��ني  ببنائه  قمنا  م��ا  ب��ني  يجمع  ج��دي��داً  ف�شًا  ن��ب��داأ  ال��ي��وم،  الآن. 
جمموعة ات�شالت املبتكرة وعرو�س ب�شمات القوية، حيث نتطلع اإىل تزويد 

العماء بتجارب ومزايا رائعة تلبي حاجاتهم وتطلعاتهم«.

•• اأبوظبي-وام:

اتفاقية  ات�شالت”  “جمموعة  الإم��ارات لات�شالت  �شركة جمموعة  وقعت 
مع elGrocer Ltd ، تقوم على اأ�شا�شها بال�شتحواذ على ما ن�شبته 100 % 
من elGrocer DMCC، يف خطوة ت�شعى من خالها اإىل دعم طموحاتها 
العماء  متطلبات  تلبية  على  ق��درت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  خدماتها  واإث����راء  الرقمية، 
اأعمالها  حمفظة  قيادة  �شاأنه  من  الذي  التاآزر  وتعظيم  وامل�شتقبلية،  احلالية 
الوقت  يف  التفاقية  ه��ذه  تاأتي  واملتكاملة.  املتنوعة  واملنتجات  اخلدمات  من 
ال��ذي مت فيه ت�شنيف دول��ة الإم��ارات كواحدة من اأعلى ال��دول على م�شتوى 
العامل من حيث ن�شبة انت�شار الأجهزة الذكية، وت�شنيفها اأي�شاً كواحدة من 
الإلكرتونية يف  التجارة  الإنرتنت و�شوق  الت�شوق عرب  الدول تقدماً يف  اأكر 
ات�شالت”  “جمموعة  ا�شتحواذ  و�شي�شاهم  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

م�ضابقة ديكاثل�ن الطاقة ال�ضم�ضية ت�ضهم يف حت�يل املنازل التقليدية اإىل م�ضتدامة

اأحد الركائز املهمة يف حتقيق الكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات

اأدن�ك تر�ضي عقدين لالأعمال الهند�ضية وامل�ضرتيات والت�ضييد بقيمة 5.36 مليار درهم لتط�ير حقل دملا للغاز

وبيكر هي�ز تتعاونان لتط�ير حل�ل متقدمة لقطاع النفط والغاز  AIQ

متديد الت�ضجيل للم�ضاركة يف جائزة دبي للنقل امل�ضتدام 

ملنتجي الطاقة، مثل اأدنوك، وكذلك قطاع النفط والغاز 
تطوير  ت�شريع  ’AIQ‘ على  تركز  حيث  ع��ام،  ب�شكل 
القيمة  زي���ادة  ميكنها  ج��دي��دة  ا�شطناعي  ذك��اء  حلول 
وتتمتع  ال��ط��اق��ة.  قطاع  يف  التحول  وم��واك��ب��ة  للقطاع 
“بيكر هيوز” بعاقة �شراكة طويلة الأمد مع اأدنوك، 
فر�شاً  ي��وف��ر  ال���ذي  امل�شرتك  بالتعاون  �شعداء  ون��ح��ن 

جديدة ت�شهم يف حتقيق اأهدافنا ال�شرتاتيجية«.
املتنوعة  الرقمية  اخل��ربة  بني  التعاون  ه��ذا  و�شيجمع 
“بيكر  ل�شركة  النطاق  وا�شعة  التكنولوجية  واملحفظة 
التي  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��وم  يف  ال��ع��م��ي��ق��ة  واخل����ربة  هيوز”، 

.»AIQ« متتلكها
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ك��ل��ودي��ا ب���ورا����س، ن��ائ��ب الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي خل��دم��ات ح��ق��ول ال��ن��ف��ط يف ���ش��رك��ة “بيكر 
مع  بالتعاون  التزامها  هيوز  بيكر  ت��وؤك��د   “ هيوز”.. 
خ�شو�شاً  الطاقة،  جمال  يف  التحول  ملواكبة  عمائها 
دوراً  يلعب  الذي  الرقمي  التحول  على �شعيد مواكبة 
مع  اتفاقيتنا  لكون  �شعداء  نحن  ال�شاأن.  هذا  يف  مهماً 
واأدنوك  اأدن���وك  مع  الطويلة  �شراكتنا  تعزز   ‘AIQ’
للحفر وتتيح لنا اأي�شاً الفر�شة لتطوير ون�شر وت�شويق 
من  الأ�شا�شية  والغاز  النفط  عمليات  لتطوير  احللول 

اأجل م�شتقبل اأف�شل للطاقة ب�شكل عام«.
2020، وتعمل  يف عام   »AIQ« اأنه مت اإطاق يذكر 
الرئي�شية  ال�شطناعي  الذكاء  م�شاريع  من  عدد  على 
ع��رب خمتلف جم��الت وج��وان��ب الأع��م��ال على امتداد 
تعزيز  مثل  وال��غ��از،  النفط  ق��ط��اع  يف  القيمة  �شل�شلة 
التاآكل  واكت�شاف  املكامن  اأداء عمليات احلفر ومنذجة 

و�شمان جودة املنتجات.

جائزة هذا العام بن�شختها الثانية ع�شر.
و ميكن تلقي طلبات امل�شاركة من الهيئات واملوؤ�ش�شات 
يف  اخلا�شة  وال�����ش��رك��ات  احلكومية  و�شبه  احلكومية 
واجلامعات  امل��دار���س  اإىل  بالإ�شافة  الأع��م��ال  جمتمع 
امل��ن��ط��ق��ة، حيث  يف  املختلفة  ال��ع��ام  ال��ن��ف��ع  وج��م��ع��ي��ات 
���ش��ي��ك��ون اآخ����ر م��وع��د ل���ش��ت��ام ط��ل��ب��ات امل�����ش��ارك��ة يف 
املقبل.  دي�����ش��م��رب   9 ه���و  ف��ئ��ات��ه��ا  ب��ج��م��ي��ع  اجل����ائ����زة 
عملية  اإج��راء  للجائزة  التحكيمية  اللجنة  و�شتتوىل 
التقييم املطلوب للم�شاركات على اأن يتم الإعان عن 
الفائزين باجلائزة بجميع فئاتها يف الربع الأول من 

العام 2022.
باتباع  ف��ئ��ات��ه��ا  بجميع  اجل���ائ���زة  يف  الت�شجيل  وي��ت��م 
للجائزة/ الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ع��رب  ب�شيطة  خ��ط��وات 

الأمر الذي يوفر عاملي   /www.rta.ae/dast
ممار�شات  من  وُي��ع��ّزز  امل�شاركني  على  والوقت  اجلهد 
التي  ال��اورق��ي،  التحّول  وم��ب��ادرة  الذكية  احلكومة 
جميع  لت�شهيل  انتهاجها  على  دب��ي  حكومة  حتر�س 
والعمل  واأف��رادا  موؤ�ش�شات  املتعاملني،  على  املعامات 

امل�شتمر على اإ�شعادهم.

•• اأبوظبي -وام:

ل�شركة  امل�����ش��رتك  امل�����ش��روع   »AIQ« ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
الذكاء  جم��ال  يف  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
و�شركة   ،”42 “جروب  جم��م��وع��ة  م��ع  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
“بيكر هيوز” املتخ�ش�شة يف تكنولوجيا الطاقة، ام�س 
عن توقيع اتفاقية لتطوير حلول تقنية متقدمة لقطاع 
النفط والغاز العاملي، حيث �شيقوم الطرفان بالتعاون 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  م��ن��ت��ج��ات  وت�����ش��وي��ق  ت��ط��وي��ر  يف 
لرفع كفاءة العمليات يف جمال ال�شتك�شاف والتطوير 
والإنتاج. جاء الإعان خال فعاليات معر�س وموؤمتر 

اأبوظبي الدويل للبرتول “اأديبك 2021«.
املخ�ش�شة  احل��ل��ول  على  البداية  يف  التعاون  و�شريكز 
لأن�شطة احلفر باعتبارها اأكر عمليات تكلفة يف قطاع 
تطوير  �شيتم  حيث  والإن��ت��اج،  والتطوير  ال�شتك�شاف 
حلول ذكاء ا�شطناعي تعمل على حتليل بيانات احلفر 
احل��ف��ر وتنظيم  م�����ش��ارات  لتح�شني  ال��ف��ر���س  وحت��دي��د 
حلول  على  بالعتماد  وذل��ك  احلفر،  برامج  وان�شيابية 
“بيكر هيوز” الرقمية احلالية لزيادة كفاءة العمليات 
وخف�س تكاليف بناء الآبار. وتدعم هذه اخلطوة خطط 
اإطار  احل��ف��ر يف  اأن�شطة  وك��ف��اءة  ل��زي��ادة حجم  اأدن����وك 
�شعيها لزيادة �شعتها الإنتاجية من النفط اخلام اإىل 5 
مايني برميل يومياً بحلول عام 2030 ومتكني دولة 

الإمارات من حتقيق الكتفاء الذاتي من الغاز.
وبهذه املنا�شبة، قال عمر املرزوقي، الرئي�س التنفيذي 
دوراً  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  »يلعب   :»AIQ« ل�شركة 
وا�شتدامة  وك��ف��اءة  ذك���اء  اأك���ر  من��و  متكني  يف  اأ�شا�شياً 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��ات ب��دب��ي ع��ن متديد 
جائزة  يف  للم�شاركة  الطلبات  وتلقي  الت�شجيل  فرتة 
بالتعاون  ع�شر  الثانية  بدورتها  امل�شتدام  للنقل  دب��ي 
م���ع الحت�����اد ال��ع��امل��ي ل��ل��م��وا���ش��ات ال��ع��ام��ة ح��ت��ى 9 
ممكن  ع��دد  لأك���رب  الفر�شة  لإت��اح��ة  املقبل  دي�شمرب 
احلكومية  و�شبه  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  من 
وم��ن منطقة  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن  اخلا�شة  وال�شركات 
وامل�شاركة  للت�شجيل  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

يف مناف�شات اجلائزة.
ياأتي متديد فرتة الت�شجيل وتلقي الطلبات للم�شاركة 
الدولة  يف  الأع��م��ال  قطاع  تلبية لهتمام  اجل��ائ��زة  يف 
واملنطقة يف امل�شاركة يف هذه التجربة لإبراز جتاربهم 
وم��ب��ادرات��ه��م يف جم���ال ال��ن��ق��ل امل�����ش��ت��دام وامل���ب���ادرات 
الأخرى ذات العاقة. ويهدف متديد فرتة الت�شجيل 
اللجنة  اأجن���زت  حيث  اجل��ائ��زة،  مناف�شات  اإث���راء  اإىل 
جميع املراحل املهمة اخلا�شة بدرا�شة طلبات امل�شاركة 
لتنظيم  التح�شريات  �شياق  يف  ا�شتعداداتها  واأكملت 

•• دبي -وام:

امل�شابقة  م��ن  الثانية  ال���دورة  ت�شهد 
املنازل  لت�شميم  للجامعات  العاملية 
ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة 
دي���ك���اث���ل���ون ال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة - 
م�����ش��ارك��ة منازل  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق 
حتويل  على  تعمل  وم�شتدامة  ذكية 
املعروفة  التقليدية  املنازل  ت�شاميم 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 
للتكنولوجيا  واح����ات  اإىل  اإف��ري��ق��ي��ا 
الطاقة  ك����ف����اءة  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ش��ه��م 
وتقام  امل���ي���اه.  ا���ش��ت��ه��اك  وت��ر���ش��ي��د 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  امل�����ش��اب��ق��ة 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي وتنظمها هيئة 
ال�شراكة  اإط��ار  كهرباء ومياه دبي يف 

توليد  يف  وا���ش��ت��ث��م��اره��ا  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
ذل���ك عمل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ك��ه��رب��اء. 
ال��ف��ري��ق ع��ل��ى حت��وي��ل ال��ب��اح��ات اإىل 
مبعاجلة  ت��ق��وم  تكنولوجية  واح���ات 
م��ي��اه الأم���ط���ار وامل��ي��اه ال��ن��اجت��ة عن 
لإعادة  امل��ن��زل  يف  التنظيف  عمليات 
التي  النباتات  �شقاية  ا�شتخدامها يف 
وت�شارك  الباحة.  يف  زراعتها  ميكن 
هذا  امل�شابقة  من  الثانية  ال���دورة  يف 
12 جامعة حول  ف��رق من   8 العام 
ال���ع���امل. وب���اإم���ك���ان اجل��م��ه��ور زي���ارة 
قرية ديكاثلون يف جممع حممد بن 
ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ش��د 
ت�شارك  التي  البيوت  على  والط��اع 
امل�شابقة  يف  اجل��ام��ع��ي��ة  ال���ف���رق  ب��ه��ا 
وذل����ك خ���ال ال���ف���رتة م���ن 11 اإىل 

25 نوفمرب 2021.

ال��ف��ري��ق ال��ب��اح��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة التي 
متيز منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
متتاز  ذكية  باحات  لت�شبح  اإفريقيا 
ب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��غ��ري وف��ق��اً لتغري 
ال�شتفادة  يتيح  مب��ا  الطق�س  ح��ال��ة 
الق�شوى من اأ�شعة ال�شم�س والرياح 
لتوفري  املحيط  يف  امل��وج��ودة  وامل��ي��اه 
ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات ���ش��ك��ان امل��ن��زل من 
تر�شيد  وب���ال���ت���ايل  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة 
درجة  اأق�����ش��ى  وحتقيق  ال���ش��ت��ه��اك 
وت�شهم  ال��ط��اق��ة.  ك��ف��اءة  م��ن  ممكنة 
الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  الأل�����واح 
الأ�شعة  ح��ج��ب  الأ���ش��ط��ح يف  ث��ن��ائ��ي��ة 
ال�شم�شية املبا�شرة القوية عن البيئة 
اإعادة  اإىل  اإ�شافة  املنزل  الداخلية يف 
املنعك�شة  ال�شم�س  اأ���ش��ع��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
الطاقة  لتخزين  امل��ن��زل  �شطح  ع��ن 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لإ�شراك 
ح��ل��ول مبتكرة  ت��ط��وي��ر  ال�����ش��ب��اب يف 
ملواجهة  ال���ع���امل���ي���ة  اجل����ه����ود  ودع������م 
املناخي.  ل��ل��ت��غ��ري  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  الآث�������ار 
الطاقة  “ديكاثلون  م�شابقة  وتهدف 
اإىل  الأو�شط”  ال�شرق   - ال�شم�شية 
ت�شجيع ال�شباب على ابتكار ت�شاميم 
ل��ل��م��ن��ازل ال��ذك��ي��ة وامل�����ش��ت��دام��ة التي 
ت�شتخدم الطاقة ال�شم�شية وتتنا�شب 
والجتماعية  الثقافية  البيئة  م��ع 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ملنطقة  وامل��ن��اخ��ي��ة 
لتحقيق  ج���ه���ودن���ا  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ش���ت���دام���ة واحل�������د من 
فريق  وي��ق��دم  احل����راري.  الحتبا�س 
للتكنولوجيا  ال�شني  جنوب  جامعة 
منزًل م�شتداماً م�شتوحى من املنازل 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث طور 

دبي  للطاقة يف  الأع��ل��ى  املجل�س  بني 
والهيئة مع وزارة الطاقة الأمريكية. 
الطاير  حممد  �شعيد  معايل  واأ���ش��ار 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
اأن  اإىل  ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي 
الأوىل  ل���ل���دورت���ني  دب����ي  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
وال��ث��ان��ي��ة م���ن امل�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي تقام 
الأو�شط  ال�����ش��رق  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
اإجمالية تزيد عن  واإفريقيا بجوائز 
20 مليون دره��م تعك�س مكانة دبي 
حلوًل  ت��ت��ب��ن��ى  م�شتقبلية  ك��م��دي��ن��ة 
لل�شباب  م�شاحة  وت��وف��ر  م�شتدامة 
ال���ع���امل لاإبداع  اأن���ح���اء  م���ن ج��م��ي��ع 
والبتكار. واأ�شاف الطاير ان الهيئة 
ال�شمو  تعمل وفق توجيهات �شاحب 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 

حتتاج  ال��ت��ي  الرئي�شية  امل��ع��دات  م��ن  جمموعة  لتوريد  ع��ق��ود 
تطوير،  اآب��ار  �شبعة  كذلك  واأجن���زت  لت�شنيعها،  طويًا  وقتا 
اأدنوك العمل  مما �شاهم يف ت�شريع ت�شليم امل�شروع.  وتوا�شل 
غ�شا  م�شروع  يف  التقدم  لتحقيق  غ�شا  امتياز  يف  �شركائها  مع 
وقت  اأق�شر  خ��ال  امل�شروع  تنفيذ  تكاليف  خلف�س  العماق 
مم��ك��ن وت�����ش��ري��ع دم���ج تقنيات ال��ت��ق��اط ال��ك��رب��ون، وذل���ك من 
خال الإجناز امل�شاريع على مراحل مع املحافظة على اأهداف 
ومتطلبات الإنتاج. ولتحقيق هذا الهدف، قامت �شركة اأدنوك 
الأولية  الت�شاميم  لتحديث هند�شة  و�شركاوؤها برت�شية عقد 

والأ�شا�شية لامتياز على �شركة “تكنيب اإنريجيز«.
كذلك مت اإجناز ثاث جزر ا�شطناعية �شمن منطقة امتياز 
غ�شا، حيث من املتوقع اأن يبداأ الإنتاج يف 2025، مع زيادة يف 
الإنتاج لي�شل اإىل اأكر من 1.5 مليار قدم مكعب قيا�شي يف 

اليوم، قبل نهاية 2030.
امل�شحية  ال��درا���ش��ات  اأك��رب  اإح���دى  “غ�شا”  م�شروع  وت�شّمن   
البيئية البحرية التي مت تنفيذها حتى الآن يف دولة الإمارات، 
مما يعك�س التزام اأدنوك بال�شتدامة وحماية البيئة الطبيعية. 
ويوفر ا�شتخدام اجلزر ال�شطناعية فوائد كبرية على �شعيد 
عن  ال�شتغناء  ع��رب  وذل��ك  التكاليف،  وت��وف��ري  البيئة  حماية 
جتريف اأكر من 100 موقع لاآبار وتوفري موائل اإ�شافية 

للحياة البحرية.
اجلدير بالذكر اأن امتياز غ�شا، يتاألف من حقول حيل ، وغ�شا ، 
وهري دملا ، و�شطح ، وبو ح�شري ، ون�شر ، و�شرب وال�شويحات ، 
ومربز، وهو يجمع �شركاء اأدنوك ال�شرتاتيجيني وهم: �شركة 
اإيني 25 %، و�شركة وينرت�شال ديا10 % ، و �شركة اأو اإم يف 

.% 5  %، و �شركة لوك اأويل 5 

•• اأبوظبي-وام:

عن  ام�س  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  اأعلنت 
والت�شييد  وامل�����ش��رتي��ات  الهند�شية  الأع���م���ال  ع��ق��دي  تر�شية 
مليار   5.36 اإجمالية  بقيمة  للغاز  دملا  حقل  تطوير  مل�شروع 
امتياز  1.46 مليار دولر. ويعترب حقل دملا جزءا من  درهم 
غ�شا الذي ُيعد اأكرب م�شروع تطوير للغاز احلام�س البحري 
الذاتي  الكتفاء  لتحقيق  اأ�شا�شية  ركيزة  العامل وهو ميثل  يف 
م��ن ال��غ��از ل��دول��ة الإم������ارات.  ومت��ت تر�شية ع��ق��دي الأعمال 
الإن�شاءات  ���ش��رك��ة  ع��ل��ى  وال��ت�����ش��ي��ي��د  وامل�����ش��رتي��ات  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
البرتولية الوطنية )ان بي �شي �شي(، وحتالف م�شرتك مكون 

من “تيكنيكا�س ريونيدا�س” و “تارجت اجنينيريينج«.
ويت�شمن العقد اإن�شاء وت�شييد مرافق معاجلة الغاز والأجزاء 
الإمدادات  وخطوط  الأنابيب  وخطوط  الآب���ار،  من  العلوية 
%70 من القيمة الإجمالية  اإعادة توجيه  البحرية. و�شيتم 
اأدن���وك  ب��رن��ام��ج  امل��ح��ل��ي م��ن خ���ال  اإىل الق��ت�����ش��اد  للعقدين 
لتعزيز القيمة املحلية امل�شافة، مما يعزز التزام اأدنوك باإعادة 

توجيه القيمة حملياً عرب العقود التي تقوم برت�شيتها.
 ومتت تر�شية عقدي الأعمال الهند�شية وامل�شرتيات والت�شييد 
اخل��ا���ش��ة ب��ح��ق��ل دمل���ا يف ح��زم��ت��ني، احل���زم���ة )اأ(، ال��ت��ي متت 
تر�شيتها على �شركة الإن�شاءات البرتولية الوطنية )ان بي �شي 
وتغطي  دولر  مليون   514 دره��م  مليار   1.89 بقيمة  �شي( 
الأعمال الهند�شية وامل�شرتيات والت�شييد لأربعة اأبراج روؤو�س 
اآبار بحرية، وخطوط الأنابيب وخطوط الإمداد البحرية يف 
يف حني ت�شل  حقول “هري دملا” و “�شطح” و “بو ح�شري”، 
م�شرتك  حتالف  على  تر�شيتها  متت  التي   ، ب  احلزمة  قيمة 

اإىل  �شم “تيكنيكا�س ريونيدا�س” و “تارجت اجنينيريينج”، 
الأعمال  تغطي  دولر وهي  950 مليون  درهم  مليار   3.49
الهند�شية وامل�شرتيات والت�شييد ملرافق معاجلة الغاز بغر�س 
جتفيف الغاز وال�شغط واخلدمات املرتبطة بذلك يف جزيرة 

اأرزنه الواقعة على بعد 80 كيلومرتا من اأبوظبي.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدائرة  ال��رئ��ي�����س  امل���زروع���ي،  �شعيد  ي��ا���ش��ر  وق����ال   
اأبوظبي  ب���رتول  �شركة  يف  والإن���ت���اج  وال��ت��ط��وي��ر  ال�شتك�شاف 
عقود  تر�شية  “ ت��وؤك��د   :  - املنا�شبة  بهذه   - اأدن���وك  الوطنية 
الأعمال الهند�شية وامل�شرتيات والت�شييد اخلا�شة بحقل دملا، 
اإ�شافة اإىل اأعمال التطوير يف حفر الآبار و الأعمال اجلارية 
املنجز يف م�شروع  التقدم  لإن�شاء اجلزيرة ال�شطناعية، على 
امل�شروع  ه��ذا  تنفيذ  يف  التقدم  موا�شلة  وم��ع  العماق.  غ�شا 
حملية  قيمة  حتقيق  �شمان  على  نعمل  نحن  ال�شرتاتيجي، 
م�شافة من �شاأنها اأن ت�شاهم يف دفع النمو القت�شادي يف دولة 
الإمارات ودعم مبادئ اخلم�شني التي حددتها القيادة الر�شيدة 

والتي تر�شم خارطة طريق للنمو امل�شتدام«.
 واأ�شاف: “ توا�شل اأدنوك و�شركاوؤها م�شرية حتقيق اأهداف 
زيادة القدرات الإنتاجية ال�شرتاتيجية، وال�شعي نحو حتقيق 
طموحات ال�شتدامة، والعمل معاً مب�شوؤولية لتطوير م�شروع 
غ�شا العماق، وذلك من اأجل زيادة وتعزيز القيمة ودعم هدف 

الكتفاء الذاتي من الغاز يف دولة الإمارات«.
 ومن املتوقع اأن يتم اإجناز كا العقدين خال عام 2025، 
 190 بعد  يقع على  ال��ذي  البحري  دملا  �شيمكنان حقل  حيث 
كيلومرتا �شمال غرب اإمارة اأبوظبي، من اإنتاج حوايل 340 
مليون قدم مكعب قيا�شي يومياً من الغاز الطبيعي. وخلدمة 
اأهداف م�شروع تطوير دملا، كانت �شركة اأدنوك قد اأر�شت �شابقا 
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العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9314(

 املنذر : موؤ�ش�شة ديوك للتجارة
بوكالة املحامي : خليفة بن هويدن الكتبي

ذبيان عماد  �شد / املنذر اليهم : 1- طارق ذبيان ، 2- 
املرت�شد على ذمتك  املبلغ  ل�شداد  الإنذار  بهذا ن�شدر لكم هذا 
و قدره )526،767.17( درهم خال 7 اأيام من تاريخ ن�شر 
الإجراءات  اإتخاذ  �شيتم  واإل   ، و احل�شور  امل�شتحق  الإنذار  هذا 

القانونية اأمام املحاكم يف الدولة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003125/ 

اإىل املحكوم عليه : جاد حممود الربيدي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ البنك التجاري الدويل - �س م ع  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :

 9% بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�شافة   ، درهم   95345 وامل�شاريف  الر�شوم  �شاما  الكلي  املجموع 
�شنويا من تاريخ الخال بالإتفاقية وحتى متام ال�شداد.   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعانكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اإعـــــــــــــــــالن

تعلن دائرة بلدية اأم القيوين اأنه تقدم اإليها ال�شيد م�شطفى فهمي م�شطفى 
�شركة �شناعات  لل�شادة/  3 ملكيات  - مبلغا عن فقدان  - فل�شطيني اجلن�شية 
باأرقام  الراعفة  مبنطقة:   ، البلدية  دائرة  من  ال�شادرين  القيوين  اأم  ا�شمنت 
امللفات )1774-1686-1706(، وذلك بعد اأن قدم للدائرة باغ من مركز 
 15/11/2021: بتاريخ   )980/2021( رقم:   ، ال�شامل  املدينة  �شرطة 
بفقدان 3 ملكيات.  فعلى كل من له حق العرتا�س على ا�شتخراج بدل فاقد 
معه  القيوين م�شطحباً  اأم  باإمارة  للدائرة  يتقدم  اأن  اأعاه  املذكورة  للملكيات 
و�شتقوم  الإعان  هذا  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خال  الثبوتية  الأوراق 

الدائرة باإ�شدار بدل فاقد بعد م�شى الفرتة املحددة لاإعان
قـ�شـم الـ�شـجـل الـعـقـاري

حكومة اأم القيوين
دائرة بلدية اأم القيوين

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
تنازل/ بيع

اعان بالن�شر
- • ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد حنيف حممد عبدالغني - اجلن�شية: باك�شتان ، يرغب يف 
ال مندو�س  احمد ح�شني  : عمران  ال�شيد  اإىل  وذلك  البالغة )%30(  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع 
 - ا�شماعيل علي حممد  ال�شيد: حممد  باأن  للجميع  • ليكن معلوما   ، المارات   : – اجلن�شية  البلو�شي 
اجلن�شية: باك�شتان ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )70%( وذلك اإىل ال�شيد: عمران 
احمد ح�شني ال مندو�س البلو�شي – اجلن�شية : المارات يف الرخ�شة امل�شماه )ور�شة فريق التحكم ل�شيانة 
ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )613400( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 
فردية( )موؤ�ش�شة  لي�شبح  خدمات(  )وكيل  من  القانوين  ال�شكل  تغيري  اخرى:•  تعديات   بال�شارقة، 

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
تنازل/ بيع

اإع�ان بالن�ش�ر
ت�شوهاري  الدين  منري  ت�شودهارى  �شوهاج  حممد  ال�شيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - بنغادي�س  اجلن�شية   –
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  والتطريز(  للخياطة  ال�شود  )الذهب  امل�شماه  الرخ�شة  يف 
القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )549150(، اإىل ال�شيد / حممد من�شور على 
املادة  ، تعديات اخرى : ليوجد.   وعمابن�س  عمر علي كورايل - اجلن�شية بنغادي�س 
الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14(
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : �شعيد ها�شم حممد احمد اليا�شي - اجلن�شية: الإمارات 
اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كفل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة،  العربية 
املتحدة،  العربية  الإمارات  - اجلن�شية:  اآل علي  ال�شيد: عبداهلل عبدالرحمن ح�شن عبداهلل 
يف الرخ�شة امل�شماه )تل مرعب لت�شليح الدرجات النارية( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب 
رخ�شة رقم )517313( ال�ش�درة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديات اخرى: 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف 
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العان  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
تنازل/ بيع

اإع�ان بالن�ش�ر
 - الزرعوين  حوير  عبدالرحمن  �شيف  ال�شيد/مو�شي  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 %100 البالغه  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  المارات   : اجلن�شية 
– اجلن�شية المارات يف  الزرعوين  �شيف عبدالرحمن حوير  ليلي  ال�شيدة /  ل�شالح 
الرخ�شة امل�شماه )كافترييا المناء( �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة 
بالرقم )212806( تعديات اخري : ليوجد وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( 
فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من 
اليه  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العان  اقت�شى 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0008596 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ال�شائد خلدمات ادارة التكاليف واملخاطر �شائد ح�شني احمد �شمحان 
اأردين/ اجلن�شية، نعلمكم باأن املدعي جا�شم حممد خمي�س بن خادم ال�شويدي المارات 
باإلزام  نامر  اأعاه للمطالبة -  املذكورة  الدعوى  اأقام  املتحدة/ اجلن�شية، قد  العربية 
بالت�شامن  اآلف و�شتمائة درهم وذلك  باأن يوؤديا للمدعي مبلغ ع�شرة  املدعي عليهما 
فيما بينهما والزمتهما باأن يوؤديا له الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
قابا  غري  حكما  والر�شوم.  بامل�شروفات  والزمتهما  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية 

لا�شتئناف. حرر بتاريخ : 2021/11/17 - حرر بوا�شطة املوظف
مركز �شعادة املتعاملني

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1453/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الوىل رقم 91

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )813.449( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 1٢% من املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
 -  9 رق��م  مكتب   - امليزانني   - العمال  نقطة  بناية   - بور�شعيد  - منطقة  املطار  �شارع   - دب��ي  عنوانه:امارة 

هاتف:0٥06767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3٢44٥948٢6 
 IBAN:AE090500000000020106942 

 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب اإعانه :  1- جاويد اجمد �شودري  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )813.449( 
التام و�شمول احلكم  ال�شداد  املطالبة وحتى  والفائدة 1٢% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
بالنفاذ املعجل با كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  ٢0٢1/11/٢9  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1448/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢46.179( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 1٢% من املطالبة وحتى ال�شداد التام . 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
 -  9 رق��م  مكتب   - امليزانني   - العمال  نقطة  بناية   - بور�شعيد  - منطقة  املطار  �شارع   - دب��ي  عنوانه:امارة 

هاتف:0٥06767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3٢44٥948٢6 
 IBAN:AE090500000000020106942 

 وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�شي
املطلوب اإعانه :  1- فادميري ابرو�شيموف  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢46.179( 
لها  وح��ددت   - التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  1٢% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�شي عن  قاعة  10.00 �س يف  ال�شاعة    ٢0٢٢/1/6 املوافق   اخلمي�س   يوم  جل�شة 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:4277/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 1٥6
مو�شوع الدعوى : املطالبة مببلغ )٥00.000( درهم خم�شمائة الف درهم اماراتي مرتتبة يف ذمة املدعي 
ال�شداد  التمام  القانونيه بواقع 1٢% من تاريخ املطالبة الق�شائيه وحتى  الفائدة  عليها ل�شالح املدعي مع 

الزام املدعي عليها بامل�شاريف والر�شوم كافة واتعاب املحاماة . 
املدعي:حممود حممد امني اجلراح

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى �شلطان لاعمال - لم�س باز 
املطلوب اإعانه :  1- جرين با�شتيك للتجارة العامة ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

الف  املطالبة مببلغ )٥00.000( درهم خم�شمائة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��ان  مو�شوع 
تاريخ  من   %1٢ بواقع  القانونيه  الفائدة  مع  املدعي  ل�شالح  عليها  املدعي  ذم��ة  يف  مرتتبة  ام��ارات��ي  دره��م 
 - املحاماة  واتعاب  كافة  والر�شوم  بامل�شاريف  عليها  املدعي  ال��زام  ال�شداد  التمام  وحتى  الق�شائيه  املطالبة 
وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  ٢0٢1/11/30  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:4190/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 1٥6
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )49.60٢.00( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
التام و�شمول احلكم  ال�شداد  �شبتمرب ٢0٢1 وحتى   4 ال�شتحقاق يف  تاريخ  بواقع ٥% من  والفائدة  املحاماة 

بالنفاذ املعجل با كفالة . 
املدعي:ال�شرق لتعليب ال�شماك ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة عجمان - مبنى اجلرف ال�شناعية ٢ - بالقرب من ال�شوق ال�شيني
وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 

املطلوب اإعانه :  1- �شركة اي بي دي للتموين ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ش��وع الإع����ان :  ق��د 
 4 يف  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %٥ بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )49.60٢.00(
�شبتمرب ٢0٢1 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  
املوافق  ٢0٢1/1٢/٢1  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2733/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�شوع الدعوى : لئحة دعوى مطالبة/بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )8000( درهم ثمانية 
الف درهم مع الفائدة القانونية 1٢% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�س 1000 درهم مع الفائدة + 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شريف احل�شيني يو�شف ال�شعيد

البحري واملزروعي ٥3٥ �شقة  �شارع اخلبي�شي - مبنى  دي��ره - دبي -  ام��ارة دبي - اخلبي�شي -  عنوانه:المارات - 
الول - 11 ، 10 - خلف معر�س هيونداي لل�شيارات 

املطلوب اإعانه :  1- العطار لتوريد العمالة  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها لئحة دعوى مطالبة/بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )8000( درهم ثمانية الف درهم مع الفائدة القانونية 1٢% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ 
تعوي�س 1000 درهم مع الفائدة + الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - يقت�شي ح�شوركم امام مكتب ادارة 
الدعوى يف يوم الربعاء املوافق  ٢0٢1/11/٢4  ال�شاعة 09.00 �شباحا اىل ال�شاعة 1٢:00 م�شاءا بقاعة التقا�شي 
عن بعد والتي ميكن الو�شول اليها من خال موقع حماكم دبي اللكرتوين - اخلدمات العامة جداول جل�شات 

الق�شايا وذلك لنظر الدعوى املذكورة اعاه.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/1442 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد رفيق عبدال�شمد  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار

وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�شي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %1٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )٥73.797(

وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة  املوافق ٢9/٢0٢1/11  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1440 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- فريا بروكوفا  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار
وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�شي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %1٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )4٥8.113(

وحتى ال�شداد التام. 
قاعة  يف  �شباحا   10:00 ال�شاعة   ٢0٢٢/1/6 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 

اعالن بالن�شر        
 18/2020/677 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد اليا�س عبدالكرمي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار(
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  ٢0٢0/1٢/٢٢  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ 
موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مببلغ وقدره )8٢4.10٢( 
دره���م وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة ب��واق��ع 9% �شنويا م��ن ت��اري��خ املطالبة 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وثاثمائة  امل�شاريف  الزمته  كما  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية 
يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  ماعدا  ورف�شت 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13396 بتاريخ 2021/11/19 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:147/2021/22 مدين كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الوىل رقم 400

مو�شوع الدعوى : اول:قبول قيد الدعوى وت�شجيلها وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها واعان املدعي عليهم بها - ثانيا:بف�شخ عقد الهبة فيما 
املدعي عليهم برد ما  املدعي عليهم بواجباتهم جتاهه - ثالثا:بالزام  ب�شبب اخال  املدعي واملدعي عليهم لرجوع الول )الواهب( عنها  بني 
اأ�شهم يف �شركة ايه اي تكنولوجيز �س.م.ح كل ح�شب ن�شيبه الذي وهبه اليه كالتايل بيانه:1- الزام املدعي عليه الول/فينيت  وهب لهم من 
�شيتي باأن يرد اىل املدعي ٢٢% من اجمايل ا�شهم �شركة بواقع ٢٢0 �شهم من اأ�شل 1000 �شهم ٢- الزام املدعي عليه الثاين/اأناند رامان باأن يرد 
16% من اجمايل الأ�شهم بواقع 160 �شهم من اأ�شل 1000 �شهم 3- الزام املدعي عليه الثالث/كابيل باتيل برد ٢0% من اجمايل ال�شهم بواقع 
٢00 �شهم من اأ�شل 1000 �شهم 4- رابعا:الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق 

من الكفالة امل�شتندات . 
املدعي:جايا�شينان بيناي توبيل

عنوانه:العنوان املختار مكتب/ابراهيم ح�شن املا وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - امارة دبي - منطقة - ديرة بجوار ديرة �شيتي 
�شنرت - �شارع بور�شعيد �شرق - بناية �شيتي اأفنيو - مكتب رقم 707  - وميثله:ابراهيم ح�شن ابراهيم املا

املطلوب اإعانهما :  1- اناند رامان ٢- كابيل باتيل  -  �شفتهما : مدعي عليهما
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اول:قبول قيد الدعوى وت�شجيلها وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها واعان املدعي عليهم 
بواجباتهم جتاهه  عليهم  املدعي  اخ��ال  ب�شبب  عنها  )الواهب(  الول  لرجوع  عليهم  واملدعي  املدعي  بني  فيما  الهبة  عقد  ثانيا:بف�شخ   - بها 
- ثالثا:بالزام املدعي عليهم برد ما وهب لهم من اأ�شهم يف �شركة ايه اي تكنولوجيز �س.م.ح كل ح�شب ن�شيبه الذي وهبه اليه كالتايل بيانه:1- 
الزام املدعي عليه الول/فينيت �شيتي باأن يرد اىل املدعي ٢٢% من اجمايل ا�شهم �شركة بواقع ٢٢0 �شهم من اأ�شل 1000 �شهم ٢- الزام املدعي 
عليه الثاين/اأناند رامان باأن يرد 16% من اجمايل الأ�شهم بواقع 160 �شهم من اأ�شل 1000 �شهم 3- الزام املدعي عليه الثالث/كابيل باتيل برد 
٢0% من اجمايل ال�شهم بواقع ٢00 �شهم من اأ�شل 1000 �شهم 4- رابعا:الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من الكفالة امل�شتندات - يقت�شي ح�شوركم امام مكتب ادارة الدعوى يف يوم ٢0٢1/11/٢٥ ال�شاعة 09:00 �شباحا 
العامة  اليها من خال موقع حماكم دبي اللكرتوين - اخلدمات  الو�شول  التقا�شي عن بعد والتي ميكن  ال�شاعة 1٢:00 م�شاءا بقاعة  اىل 

جداول جل�شات الق�شايا وذلك لنظر الدعوى املذكورة اعاه.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

Date 19/ 11/ 2021  Issue No : 13396
Real Estate Summary 677/2020/18

Details of service by publication
To the convicted parties
1- Mohd Ilias Abdul Karim - Unknown place of residence
The prevailing party Ajman Real Estate Corporation (Aqaar)
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 22-12-2020 in the 
above. mentioned case in favour of Ajman Real Estate Corporation (Aqaar) 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 102,824), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 9% per annum 
from the judicial claim date until the full payment, ordered him to pay the 
expenses and Three Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other 
claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty 
days from the day following publishing this service. The verdict is issued 
in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saced Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 11/ 2021  Issue No : 13396
Real Estate Summary 589/2020/18

Details of service by publication
To the convicted parties
1- Amir Mahmood Nekooravesh Unknown place of residence
The prevailing party Real Estate Investment Public. Corporation
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 01-09-2021 
in the above mentioned case ordering the defendants to pay the plaintiff 
an amount of (AED 499,674) and the interest of 9% per annum from the 
claim date of 19-07-2020 until the full payment, ordered him to pay the 
expenses and One Thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other 
claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty 
days from the day following publishing this service. The verdict is issued 
in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 11/ 2021  Issue No : 13396
Real Estate Summary 1440/2021/18

Details of service by publication
To the defendant 1- Vera Burkova

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by/ 
Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 458,113), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the 
claim until the full payment. The hearing of Thursday 06-01-2022 
at 10:00 AM on online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and you have to submit the memos or documents you 
have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 11/ 2021  Issue No : 13396
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1453-Real Estate Summary
Heard in First Real Estate Summary Tribunal No. 91
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 813,449), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the 
full payment and to order urgent execution of the verdict with no bail.
Plaintiff  Aqaar Corporation - Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed 
Area, Business Point Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email 
info3@omalc.ae. Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942 
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi 
Party to be notified 1- Javed Amjad Chaudhry - Capacity: Defendant
Service Subject Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 813,449), the charges, the expenses, the attorney's fees and 
the interest of 12% from the claim until the full payment and to order urgent execution of 
the verdict with no bail. The hearing of Monday 29-11-2021 at 08:30 AM on online court 
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and you have to submit the memos or documents you have to the 
court at least three days prior to the hearing.
Prepared by / Abdullah Mohammed Alhammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 11/ 2021  Issue No : 13396
Dubai Courts of First Instance

Property Sale Notification through Publication for the Execution Respondent
In Execution No. 207/2019/2006- Commercial Execution - Heard in Third Execution Tribunal No. 185 
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. 1651/2018 Commercial Plenary, by paying 
the execution amount of (AED 4489418), including the charges and the expenses. Execution Applicant 
Cyrus General Trading Co LLC and others- Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, behind Al 
Habtoor Bently Showroom, Business Point Building, Mezzanine Floor, Office No. 9 - Represented by / 
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi, Party to be notified 1- Alireza Hassan Pourmatin 
- Address Dubai, Bur Dubai, Umm Harir First, Khalid Bin Al Waleed Street, Nasir Ahmed Lottah 
Building, Office No. 420, 0500000000, info@erafeat.com.Service Subject The execution respondent: 
Era Feat General Trading LLC - On Wednesday 24-11-2021 at 05:00:00 PM and on the following three 
days if necessary, the property with the below mentioned details shall be sold by the entity appointed 
for sale (Emirates Auctions Company on its website http://www.emiratesauction.ae). Whoever wishes 
to purchase the same has to deposit a deposit of not less than 20 % of the main price before entering 
the auction and whoever has an objection to the sale has to submit his objection supported by the 
justification documents prior to the session determined for the sale on the times stated in article 301 of 
Civil Procedures Code. Whosever bid is approved has to deposit the full price and the expenses within 
the ten days following the sale session and every person not prevented from biding may increase the 
price within the following ten days of the auction fees provided that such increase is not less than one 
tenth of the price provided that the full offered price and the expenses shall be deposited in the court 
custody. Details of the properties descriptions are as follow :  Residential Flat- Area: Business Bay - Plot 
No.: 33- Building No.: 2- Building Name: Churchill Towers 2- Residential- Unit No.: 3608- Area: Sq. M. 
117.99- Amount: AED 1245499.67. Notes 1- Amount has to be paid immediately.
Prepared by/Asmaa Musbeh Al Shibli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 11/ 2021  Issue No : 13396
Dubai Courts of First Instance
Service through publication

In Case No.18/2021/1448- Real Estate Summary
Heard in Fourth Real Estate Summary Tribunal No. 198
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 246,179), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment.
Plaintiff / Aqaar Corporation
Address / Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942 
Represented by /Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
Party to be notified / 1- Vladimir Abrosimov Capacity: Defendant
Service Subject Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 246,179), the charges, the expenses, the attorney's fees and 
the interest of 12 % from the claim until the full payment. The hearing of Thursday 
06-01-2022 at 10:00 AM on online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you have to submit the 
memos or documents you have to the court at least three days prior to the hearing.
Prepared by / Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 11/ 2021  Issue No : 13396

Real Estate Summary 1442/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1- Muhammad Rafique Abdul Samad 

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation - Represented by / Abdulla 
Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 573,797), 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 Monday 29-11-2021 at 08:30 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and you have to submit the memos or documents 
you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• ال�صارقة-الفجر

ب���ق���رار م���ن رئ��ي�����س الحت�����اد ال�����دويل ل��ل�����ش��ط��رجن اأرك�����ادي 
دفوركوفتي�س مت اختيار عبداملجيد الهرمودي الأمني العام 
ع�شًوا  الفني  اجل��ه��از  رئي�س  لل�شطرجن  الإم����ارات  لحت���اد 
اخلاطف  لل�شطرجن  ال��ع��امل  لبطولة  ال�شتئناف  جلنة  يف 

وال�����ش��ري��ع امل��ق��رر اإق��ام��ت��ه��ا خ���ال ال��ف��رتة م��ن 25  - 31 
دي�شمرب 2021 يف جمهورية كازاخ�شتان .

وع���رب ال��دك��ت��ور ���ش��رح��ان املعيني رئ��ي�����س الحت����اد ب���اأن هذا 
وما  ال��دول��ة  يف  الر�شيدة  القيادة  روؤي���ة  بف�شل  مت  الإجن���از 
اإىل  للو�شول  ال��ك��ف��اءات  لكافة  وت�شجيع  رع��اي��ة  م��ن  توليه 
اأع��ل��ى امل��ن��ا���ش��ب واأف����اد ب���اأن الخ��ت��ي��ار ي��وؤك��د ع��ل��ى التقدير 

واملكانة العاملية التي يحظى بها احتاد الإم��ارات لل�شطرجن 
اإىل  ي�شاف  الخ��ت��ي��ار  ه��ذا  واأن  والفنية  الإداري����ة  وك����وادره 
الذي  بالدور  واأ�شاد   ، للدولة  الريا�شية  الإجن���ازات  ر�شيد 
يبذله عبداملجيد الهرمودي يف اجلهاز الفني وامل�شاهمة مع 
اإخوانه اأع�شاء جمل�س الإدارة من خال تعزيز دور الحتاد 
وامل�����ش��اه��م��ة ب��ت��اأه��ي��ل ج��ي��ل ال�����ش��ب��اب اأع�����ش��اء اجل��ه��از الفني 

املحافل  يف  الدولة  متثيل  على  قادرين  ليكونوا  ومتكينهم 
وبرامج  خطط  �شمن  م��ن  وذل���ك   ، ال��ك��ربى  ال�شطرجنية 
�شرحان  الدكتور  ون��وه   ، الإدارة   جمل�س  اأع��ده��ا  تطويرية 
باأن الهرمودي لعب �شابق ملنتخب الإمارات الوطني ونادي 
ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن و�شبق له متثيل الدولة يف عدد 

. لل�شطرجن  عاملية  اأوملبيادات   6

اإجناز  ل�صطرجن الإمارات

الحتاد الدويل يختار عبداملجيد الهرم�دي ع�ضً�ا يف جلنة ال�ضتئناف لبط�لة العامل

•• ال�صارقة-الفجر:

ب����رع����اي����ة ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ع���ب���داهلل 
ب���ن ���ش��امل ال��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
ال���ي���وم اجلمعة  ت��ن��ط��ل��ق  ال�����ش��ارق��ة 
اإمارة  يف  احلمرية  �شاطئ  على  من 
اخلليجية  ال���ب���ط���ول���ة  ال�������ش���ارق���ة 
ن�شختها  يف  ال�����ش��اط��ئ��ي  للتجديف 
الدول  م��ن  ع��دد  مب�شاركة  الأوىل 

اخلليجية.
و�شتقام البطولة وكافة مناف�شاتها 

اأقرت  اأن  بعد  وذل���ك  واح���د  ي��وم  يف 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
ت��ك��ث��ي��ف ج����ولت ال��ب��ط��ول��ة يف يوم 
اإف�شاح املجال لاعبي  واحد بهدف 
من  اخلليجية  املنتخبات  ولع��ب��ات 

املناف�شة على الألقاب.
و�شي�شهد �شاطئ احلمرية التناف�س 
التي  البطولة  بانطاق  اخلليجي 
كثيف  ب�شكل  التح�شري  لها  ج��رى 
املعايري  اأف�����ش��ل  وف����ق  وم��ت��وا���ش��ل 
املتبعة  الإج���راءات  وكذلك  العاملية 

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م���ن 
جاين  عبدامللك  برئا�شة  للبطولة 
ال�شارقة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
الألعاب  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ري��ا���ش��ي 
ال�شام�شي  عبيد  وجمعة  الفردية، 
اإدارة نادي احلمرية  رئي�س جمل�س 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ث��ق��ايف 
امل�شرف العام بجانب متابعة اأع�شاء 
ع�شو  امل��ه��ريي  ماجد  وه��م  اللجنة 
نادي احلمرية مدير  اإدارة  جمل�س 
الفرعية  اللجان  وروؤ�شاء  البطولة 

الطبية والفنية واحلكام والعاقات 
اجلهات  وممثلي  والإع���ام  العامة 

امل�شاركة يف التنظيم.
رئي�س  نائب  ج��اين  عبدامللك  واأك��د 
رئي�س  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
تكاملت  النجاح  مقومات  كافة   اأن 
التخطيط  ح���ي���ث  م����ن  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
املنتخبات  وا���ش��ت��ق��ب��ال  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
امل�����ش��ارك��ة وم��ن��ح��ه��م م�����ش��اح��ة من 

التح�شري على �شاطئ احلمرية .

من  ه����ي  ال���ب���ط���ول���ة  اأن  واأ������ش�����اف 
التي  الكربى  الريا�شية  الأح���داث 
�شاأنها  وم��ن  ال�شارقة  ب��اإم��ارة  تقام 
وجاهزيتها  ح�����ش��وره��ا  ت��ع��زز  اأن  
الفعاليات،  خم��ت��ل��ف  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ف�����ش��ل  وذل������ك 
التي  العالية  والإمكانيات  املتميزة 
جهود  ت�����ش��اف��ر  ظ��ل  يف  ب��ه��ا  تتمتع 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي بحكومة 
اجلهات  م����ن  وغ����ريه����ا  ال�������ش���ارق���ة 
امل�شاركة ف�شا عن نادي احلمرية 

واحتاد المارات للتجديف .
من  املنتخبات  اأن  اإىل  ج��اين  ولفت 

للبطولة  تاأهبت  والن�شاء  ال��رج��ال 
ل�شيما واأنها �شتقام على مدى يوم 

واحد لتعزيز التناف�شية بني الدول 
اخلليجية .

�صاطئ احلمرية ي�صهد التناف�س اخلليجي

برعاية ال�ضيخ عبداهلل بن �ضامل القا�ضمي انطالق 
البط�لة اخلليجية للتجديف ال�ضاطئي الي�م 

ال��ف��ن��ي��ة لاحتاد  ال��ل��ج��ن��ة  ات���خ���ذت 
اجتماعها  يف  ل��ل��ك��ارات��ي��ه  ال������دويل 
ال��ري��ا���ش��ي الذي  مب��ج��م��ع ح���م���دان 
العامل  بطولة  مناف�شات  ي�شت�شيف 
تو�شيات  ع��دة  والع�شرين  اخلام�شة 
م��ه��م��ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا امل��واف��ق��ة على 
ت���ق���دم بهما  ال���ل���ذي���ن  الق����رتاح����ني 
واملدير  اللجنة  ع�شو  عبا�س  حممد 
التنفيذي لحتاد الإمارات للكاراتيه 
ت���واج���د  ب���������ش����رورة  ي��ت��ع��ل��ق  الأول 
القارات يف ع�شوية  كل  ممثلني عن 
ال��ل��ج��ن��ة ب����دل م���ن اق���ت�������ش���اره على 
مناطق معينة والثاين التن�شيق بني 

ال��ل��ج��ن��ة م��ن ج��ه��ة وجل��ن��ت��ي احلكام 
والريا�شة من جهة اخرى لتحقيق 
ال��ب��ط��ولت التي  اأك����رب يف  جن��اح��ات 
ينظمها الحتاد الدويل. كما �شملت 
التو�شيات مقرتحني اخريني الول 
ع�شو  احل�شيني  حممد  للمهند�س 
امل�شري ع�شو  ادارة الحتاد  جمل�س 
حتكيم  ن��ظ��ام  ت��ع��دي��ل  ح���ول  اللجنة 
بتعديل  اوروب��ا  ملمثل  والآخ��ر  الكاتا 

منظومة الكاتا.
من جهة اخرى اكد الدكتور امل�شري 
مراد عا�شم اول عربي يف اللجنة من 
عام 92 اىل 98 ان التفوق الداري 

العرب  ت���واج���د  وراء  ك����ان  وال���ف���ن���ي 
وكافة  ال�������دويل  الحت�������اد  يف  ب���ق���وة 
الع�شر  ال�����ش��ن��وات  خ��ا���ش��ة يف  جل��ان��ه 
الخ����رية ق��ائ��ا ان ه���ذا الم����ر كان 
حمل اهتمام من قبل رئي�س الحتاد 
حيث  �شبينو�س  انطونيو  الإ���ش��ب��اين 
اق��ط��اب ع��رب منا�شب  ارب��ع��ة  ي�شغل 
رفيعة وهم اللواء نا�شر عبدالرزاق 
ورئي�س  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال����رزوق����ي 
الحت����ادي����ن الآ����ش���ي���وي والم����ارات����ي 
والدكتور ب�شري ال�شريف من تون�س 
البحر  احت��اد  ورئي�س  الرئي�س  نائب 
الأبي�س املتو�شط وم�شباحي حممد 

ال��ط��اه��ر ن��ائ��ب  ال��رئ��ي�����س  و رئي�س 
الحتاد الفريقي والدكتور ابراهيم 
القنا�س من ال�شعودية ع�شو املكتب 
ورئي�س  ال��دويل  لاحتاد  التنفيذي 
م�شتوى  وع���ل���ى  ال���ع���رب���ي  الحت�������اد 
الم����ارات����ي حم��م��د عبا�س  ال��ل��ج��ان 
ع�����ش��و ال��ف��ن��ي��ة وامل���ه���ن���د����س حممد 
احل�شيني من م�شر يف نف�س اللجنة 
امل��غ��رب  ع�شو جلنة  والزيتوين من 
حلوي�س  ع����اء  وال���دك���ت���ور  احل���ك���ام 
املرا�شم  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  م�����ش��ر  م����ن 
الكويت ع�شو  �شلطان من  ومن�شور 
جلنة احلكام، وذكر عا�شم ان اعداد 

اللوائح والقوانني كان م�شرتكا بني 
الفنية واحلكام يف البدايات ثم تغري 
يف م��راح��ل لح��ق��ة وط��ال��ب باعتماد 
 21 وال�شباب حتت  النا�شئني  اعمار 
ولي�س  ميادهم  ت��اري��خ  ح�شب  �شنة 

من تاريخ بدء البطولت.
وم����ن ج��ه��ت��ه ذك����ر امل��ه��ن��د���س حممد 
اأن  امل�شري  احل�شيني ع�شو الحت��اد 
اللجنة الفنية اأ�شبحت م�شوؤولة عن 
ادارة �شوؤون املدربني بعد ت�شكيل عدة 
جلان مثل احلكام و�شوؤون الاعبني 
اللجنة  ج���ان���ب  اىل  والن�������ش���ب���اط 

الفنية.

بفارق  خ�صرنا  الد�صتي:  اأمينة 
اخلربة 

اأكدت اأمينة الد�شتي م�شرفة املنتخب 
الوطني للرجال وال�شيدات ان فارق 
خ�شارة  يف  كبريا  دورا  لعب  اخل��ربة 
لعبينا يف اجلولتني الوىل والثانية 
اأنه  واأ����ش���اف���ت  اجل���ي���د،  الأداء  رغ���م 
مناف�شني  جم��اراة  ال�شهل  من  لي�س 
يتميزون بخربات عالية جدا نتيجة 
ل��ل��دع��م ال���ذي ت��ق��دم��ه ل��ه��م اجلهات 
بحاجة  املنتخب  ان  لفتة  املخت�شة 
اإىل دعم من الهيئة العامة للريا�شة 
واإقامة  الح��ت��ك��اك  ل��ه  يت�شنى  حتى 

خال  من  وذل��ك  طويلة  مع�شكرات 
لل�شرف  �شنوية  ميزانية  تخ�شي�س 

على مع�شكرات الإعداد.

ــي:  ــق ــري رئــيــ�ــس الحتـــــاد الف
كبرية  وفــر�ــصــة  ـــع  رائ تنظيم 

للعرب 
اأ�شاد م�شباحي حممد الطاهر نائب 
رئي�س الحتاد الدويل رئي�س الحتاد 
قائا  التنظيم  مب�شتوى  الفريقي 
املميز  امل�شتوى  بهذا  يفاجاأ  مل  بانه 
والفنية  الداري�����ة  ال���ق���درات  يف ظ��ل 
بقيادة  اللعبة  عن  امل�شوؤول  لاحتاد 

الرزوقي  ال���رزاق  عبد  نا�شر  ال��ل��واء 
واأ�شاف اإن اأي بطولة تقام على اأر�س 
النجاح  ل��ه��ا  يكتب  ���ش��وف  الإم�����ارات 
م�شبقا وحول توقعاته لنتائج العرب 
العرب  الاعبني  اإن  م�شباحي  ق��ال 
امليداليات  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  ق��������ادرون 
وتكرار نف�س �شيناريو اأوملبياد طوكيو 

الأخري.

عا�صم: التفوق الإداري والفني وراء تواجد العرب يف كل اللجان 

اللجنة الفنية الدولية ت�افق على مقرتحات الإمارات لتط�ير الكاراتيه يف العامل  

•• دبي –الفجر:

 وج�����د ق������رار ن������ادي دب�����ي ال�����دويل 
ل���ل���ري���ا����ش���ات ال���ب���ح���ري���ة ب����اإط����اق 
جولت  ���ش��م��ن  "املفتوح"  ال�����ش��وط 
التجديف  ل����ق����وارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة 
ت��رح��ي��ب��ا كبريا  30 ق��دم��ا  امل��ح��ل��ي��ة 
والفرق  الريا�شة  ه��ذه  حمبي  م��ن 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  امل�شاركة 
والوطنية وقوارب اأبناء دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.
الثانية  اجل��ول��ة  مناف�شات  وت�شهد 
التجديف  لقوارب  دبي  بطولة  من 
ال�شبت  غ��د  ي��وم  قدما   30 املحلية 
م�����ش��ارك��ة ك��ب��رية م��ن الأ���ش��ق��اء من 
يف  عمان  و�شلطنة  البحرين  مملكة 
�شيحمل  وال��ذي  )املفتوح(  ال�شوط 
روح التحدي والإثارة بني امل�شاركني 
يتم  التي  الأوىل  امل��رة  واإنها  خا�شة 
وفق  امل��ف��ت��وح  ال�����ش��وط  تنظيم  فيها 
اأجل  و�شروط جديدة من  تعليمات 
البحرية  ال��ري��ا���ش��ات  م��ف��ه��وم  ن�شر 
واأي�شا  حمبيها  وزي�����ادة  ال��رتاث��ي��ة 

حث املوؤ�ش�شات وال�شركات لدعمها.

و54  53
قبل  ال��ل��ي��ل��ة  دب����ي  اإىل  و����ش���ل  ك��م��ا 
البحرينية  ال��ل��ج��ن��ة  وف���د  امل��ا���ش��ي��ة 

والذي  ال�شعبي  امل���وروث  لريا�شات 
عبدالعزيز  خ��ال��د  م���ن  ك���ا  ي�����ش��م 
اللجنة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ال���ع���و����ش���ي 
واأح���م���د ���ش��ب��ت ���ش��ن��د رئ��ي�����س جلنة 
ال�شعبي  ال���ت���ج���دي���ف  م�������ش���اب���ق���ات 
مدير  ال�شمان  عبدالعزيز  واأحمد 
اأطقم  اإىل  اإ����ش���اف���ة   ، امل�������ش���اب���ق���ات 
ملالكه   )54 اأت�س كي  القاربني )كي 
اآل خليفة  ب��ن ح��م��د  ال�����ش��ي��خ خ��ال��د 
البو�شميط  اأحمد  النوخذة  وبقيادة 
ال�شيخ  ملالكه   )53 و)فيكتوريو�س 
وبقيادة  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

احلدي  خليفة  ع��ب��داهلل  ال��ن��وخ��ذة 
التحدي  القاربني  �شيخو�س  حيث 

املرتقب كاملعتاد يوم غد ال�شبت.

و96  44
وتلقى نادي دبي الدويل للريا�شات 
وتقدير  ���ش��ك��ر  ر����ش���ال���ة  ال���ب���ح���ري���ة 
للريا�شات  ال��ع��م��ان��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ن 
والريا�شة  الثقافة  بوزارة  البحرية 
الكبرية  اجل���ه���ود  ع��ل��ى  وال�������ش���ب���اب 
اأوا�شر  تعزيز  يف  امل�شتمر  والتعاون 
املحبة والتاحم بني �شباب املنطقة 

من خال توجيه الدعوة اإىل وزارة 
الثقافة والريا�شة وال�شباب ب�شلطنة 
العر�س   ه���ذا  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  ع��م��ان 
واأعلنت اللجنة العمانية للريا�شات 
بها حممد  ر�شالة بعث  البحرية يف 
بن اأحمد بن �شامل العامري رئي�س 
حارب  ع��ب��داهلل  حممد  اإىل  اللجنة 
املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل 
م�شاركة  ع��ن  البحرية  للريا�شات 
�شلطنة  با�شم  الأوىل  للمرة  قاربني 
ي��وم غد  امل��رت��ق��ب  ال�شباق  ع��م��ان يف 
والذي  امل��ف��ت��وح  ال�����ش��وط  يف  ال�شبت 

جولت  �شمن  الأوىل  ل��ل��م��رة  ي��ق��ام 
التجديف  ل����ق����وارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة 
انطلقت  وال��ت��ي  ق��دم��ا   30 املحلية 
-1996 م���و����ش���م  الأوىل  ل���ل���م���رة 
الأول  ال���ق���ارب  و�شيحمل   1997
اأ�شم عمان 44 والثاين عمان 96. 
�شامل  ق��ال حميد بن   ، وم��ن جانبه 
بن حميد البحري نوخذة القاربني 
ن���ادي  اأن   96 وع���م���ان   44 ع���م���ان 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال����دويل  دب���ي 
دائما ما يكون �شباقا نحو املبادرات 
املتجددة ومن بينها اإطاق ال�شوط 

بطولة  يف  الأوىل  للمرة  "املفتوح" 
الغد وقبل  �شباق  م��ن  اع��ت��ب��ارا  دب��ي 
ذلك ال�شماح لأبناء جمل�س التعاون 
العر�س  ه��ذا  يف  امل�شاركة  اخلليجي 

الريا�شي اخلليجي اجلميل.
واأ����ش���اف ال��ب��ح��ري ق��ائ��ا ن��ع��ود اىل 
البطولة املحببة هذا املو�شم ونحن 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة وحتقيق  ���ش��وق��ا  اأك�����ر 
النجاح خا�شة مع احتفالت �شلطنة 
الذي  الأم��ر  الوطني  باليوم  عمان 
التاألق  اأج�����ل  م���ن  ح���اف���زا  مي��ن��ح��ن��ا 
والتي  الن��ت�����ش��ارات  م�شهد  وت��ك��رار 

العام  ال��رتت��ي��ب  ق��م��ة  يف  و���ش��ع��ت��ن��ا 
وفوزنا  املا�شية  املوا�شم  خ��ال  من 
ال��ت��اري��خ��ي ب��اأغ��ل��ى ب��ط��ولت قوارب 
كاأ�س  قدما   30 املحلية  التجديف 

اآل مكتوم الغالية عام 2019.
وك��ان ال��ن��واخ��ذة وامل���اك امل�شاركني 
لقوارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  يف 
ال��ت��ج��دي��ف امل��ح��ل��ي��ة 30 ق��دم��ا قد 
ال�شوط  اإط������اق  مب����ب����ادرة  رح���ب���وا 
دبي  بطولة  ج���ولت  �شمن  املفتوح 
التنويري  الج���ت���م���اع  خ����ال  م���ن 
امل��ب��ك��ر وال����ذي اأن��ع��ق��د ي���وم الثنني 

والتعريف  امل���ب���ادرة  ل�����ش��رح  امل��ا���ش��ي 
اإىل  اإ�شافة  والإج���راءات  بال�شروط 
الثانية  اجل���ول���ة  ب���رن���ام���ج  ع���ر����س 
ب��ح�����ش��ور حم���م���د ع����ب����داهلل ح����ارب 
املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل 

للريا�شات البحرية.

حمطات
1996-1997: اإطاق مناف�شات 
قوارب التجديف املحلية 30 قدما

الأوىل  الن�شخة   :1998-1997
التجديف  ق���وارب  ب��ط��ولت  لأغ��ل��ى 

كاأ�س اآل مكتوم
القارب  م�شاركة   :2011-2010
اآل  بكاأ�س  العماين )�شنا�س( وفوزه 

مكتوم
اأول  م�����ش��ارك��ة   :2018-2017
اليوم  �شباق  ن�شائي وطني يف  فريق 

الوطني الريا�شي
قوارب  م��ب��ادرة   :2020-2019
الهمم  اأ�����ش����ح����اب  م����ع  ال���ت���ج���دي���ف 

بالتعاون مع �شرطة دبي
القارب  ف����وز   :2021-2020
بلقب   54 ك��ي  ات�س  ك��ي  البحريني 

كاأ�س اآل مكتوم
ال�شوط  اإط��اق   :2022-2021
"املفتوح" لفرق املوؤ�ش�شات احلكومية 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي

ترحيب كبري باإطالق ال�صوط »املفتوح« للمرة الأوىل

م�ضاركة ق�ارب البحرين وعمان يف ثانية ج�لت التجديف غدًا



اجلمعة   19  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13396  
Friday     19   November   2021   -  Issue No   13396

19191919

الفجر الريا�ضي

عتبة  على  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأمل����اين  ال����دوري  ميونيخ مت�شدر  ب��اي��رن  يقف 
عام  ال�101 يف  ت�شجيل هدفه  ح��ال جنح يف  تاريخي، يف  اإجن��از  حتقيق 
لتحقيق  ي�شعى  كما  كولن،  با�شم  امل�شجل  القيا�شي  الرقم  ملعادلة  واح��د 
فوزه اخلام�س توالياً وذلك عندما يحّل �شيفاً على اأوغ�شبورغ يف افتتاح 
ناغل�شمان  يوليان  امل��درب  رج��ال  يت�شدر  اجلمعة.   12 املرحلة  مباريات 
4 نقاط عن  28 نقطة، متقدماً بفارق  ال�"بوند�شليغا" بر�شيد  ترتيب 

و�شيفه بورو�شيا دورمتوند الذي ي�شتقبل �شتوتغارت ال�شبت.
ويحتل اأوغ�شبورغ املهدد بالهبوط اإىل  الدرجة الثانية املركز ال� 16 مع 

نقاط.  9
وتبدو مهمة العماق البافاري �شهلة على الورق، اأمام مناف�س فاز مرتني 
فقط وتعادل 3 مرات وتعر�س ل�شت هزائم، ومل ي�شجل �شوى 9 اأهداف 
يف ال��دوري، هو ثالث اأ�شواأ خط هجوم يف ال��دوري بعد اأرمينيا بيليفيلد 

ال�شابع ع�شر )7( وغرويرت فورث متذيل الرتتيب )8(.
وياأمل بايرن يف اأن يزيد حمن رجال املدرب ماركو�س فاينتزييل الذين 
الدوري،  الأخ���رية يف  ال�شت  مبارياتهم  واح��د يف  م��رة  �شوى  ي��ف��وزوا  مل 

مقابل 4 هزائم وتعادل.
وت�شري الأرقام اإىل تفوق بايرن يف مواجهاته الثاث الأخرية اأما م�شيفه 

اجلمعة، منها الفوز 5-2 يف اللقاء الخري بينهما يف اأيار/مايو املا�شي.
كما التقى الفريقان 24 مرة، فكانت الغلبة لبايرن الذي حقق 19 فوزاً 

مقابل ثاث هزائم وتعادلني.
وكان بايرن اأحلق بفرايبورغ الهزمية الوىل هذا املو�شم يف الدوري بفوزه 
ثاين ناٍد ي�شل اإىل عتبة ال� 100  لي�شبح  الدولية،  النافذة  قبل   1-2
هدف يف "البوند�شليغا" خال عام واحد، عقب ت�شجيل مهاجمه املتاألق 

البولندي روبرت ليفاندونف�شكي الهدف الثاين لفريقه.
واأم��ام مت�شدر ال��دوري �شت مباريات قبل العطلة ال�شتوية، حيث ما 

 101 مع  كولن  رق��م  ملعادلة  وحيد  ه��دف  ت�شجيل  اإىل  يحتاج  زال 
هدف يف عام واحد يف الدوري يف 1977.

قال مولر عقب الإجناز التاريخي للنادي البافاري "هذا يّدل 
اجلودة  "لدينا  م�شيفاً  هجومياً"،  ا�شلوباً  نعتمد  اأن��ن��ا  على 
ا بت�شجيل  خللق العديد من الفر�س التهديفية ون�شتمتع اأي�شً

الأهداف ب�شكل كبري".
ولعبه  ل��ل��ن��ادي  الريا�شي  امل��دي��ر  اأث��ن��ى  ذات���ه،  ال�شياق  و�شمن 

الإجناز  بهذا  �شالح حميديت�س  البو�شني ح�شن  ال�شابق  ال��دويل 
اأو  هدفني  �شجل  ل��و  حتى  ي�شدق،  ل  ب�شكل  متعط�س  "الفريق 

ثاثة اأهداف".
واأكد حميديت�س اأن الأمر يتعلق الآن باإيجاد توازن اأف�شل 

11 هدفاً فقط  "تلقينا  الدفاع والهجوم، وتابع  بني 
حتى الآن، لكننا نريد اأن ن�شتقبل اأقل من ذلك".

حجز  بعدما  اجلمعة  م��ب��اراة  بايرن  ويخو�س 
م�شابقة  م����ن   16 ال������  دور  اإىل  ب��ط��اق��ت��ه 

جمموعته  بت�شدره  اأوروب���ا  اأبطال  دوري 
 12 م��ع  الكاملة  بالعامة  اخلام�شة 

ن��ق��ط��ة م���ن 4 ان��ت�����ش��ارات، يف حني 
كان تعر�س خل�شارة تاريخية اأمام 

مون�شنغادباخ  ب��ورو���ش��ي��ا 
ب��خ��م��ا���ش��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة يف 

الكاأ�س املحلية نهاية ت�شرين الأّول/اأكتوبر.
ب��اأك��رب غلة من  اأوغ�����ش��ب��ورغ  ال��ب��اف��اري م��ن ملعب  ي��ع��ود  اأن  وم��ن املتوقع 
مباراة   11 13 يف  ه��دف��اً، منها   40 الآن  �شجل حّتى  بعدما  الأه���داف، 

لليفاندوف�شكي مت�شدر ترتيب الهدافني.
�شجلها  هدفاً   62 اإىل  العام  ه��ذا  اأه��داف��ه  ع��دد  ليفاندوف�شكي  رف��ع  كما 

بقمي�شي بايرن ومنتخب باده يف 51 مباراة فقط.
و�شي�شطر مدرب بايرن ناغل�شمان الذي حّل بدل من هانزي فليك املغادر 
اإىل ال�شتغناء عن خدمات مدافعيه نيكا�س  املنتخب المل��اين،  لتدريب 

زوله والكرواتي يوزيب �شتاني�شيت�س، لإ�شابتهما بفريو�س كورونا.
وجاءت نتيجة �شتاني�شيت�س )21 عاًما(، اإيجابية بعد عودته اىل ميونيخ 
بعد خو�شه املباراة التي فاز بها منتخب باده �شد رو�شيا -1�شفر الحد 
ليتاأهل اىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 يف قطر، فيما اأ�شيب زوله قبل 

التحاقه باملنتخب الملاين.
ي���وزوا كيمي�س و���ش��ريج غ��ن��اب��ري وجمال  ي��ك��ون  اأن  امل��رج��ح  يف ح��ني م��ن 
مو�شيال، اإىل جانب الكامريوين اإريك ماك�شيم �شوبو-موتنيغ جاهزون 
خل��و���س ال��ل��ق��اء ب��ع��دم��ا ام��ت��ث��ال��ه��م ل��ربوت��وك��ول احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي عقب 

خمالطتهم مع زوله.
وي�شتقبل دورمتوند الذي خ�شر اأمام ليبزيغ 1-2 يف املرحلة ال� 11 قبل 
النافذة الدولية، �شيفه اجلريح �شتوتغارت �شاحب املركز اخلام�س ع�شر 

ال�شبت.
وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ع��ود ث��ن��ائ��ي دورمت���ون���د ال��ربت��غ��ايل راف���اي���ل غرييرو 
الفريق، بح�شب ما جاء يف  اإىل �شفوف  الأ�شل حممود دحود  وال�شوري 
�شحيفة "بيلد"، يف حني ي�شتمر غياب الهداف الرنوجي اإرلينغ هالند 

�شاحب 9 اأهداف يف 6 مباريات يف الدوري، والأمريكي جيوفاين راينا.
النت�شارات  �شكة  اإىل  العودة  دورمتوند  ياأمل  ويف حني 
لإبقاء ال�شغط على بايرن، �شيحاول �شتوتغارت اأن 
اأربع مباريات مل يذق خالها  ينهي �شل�شلة من 

طعم الفوز.
مرات  خم�س  اأملانيا  لبطل  الأخ��ري  الفوز  ويعود 
اآخرها عام 2007، اإىل املرحلة ال�شابعة بتغلبه 

على هوفنهامي 1-3.
وي�شتقبل فرايبورغ الثالث مع 22 نقطة �شيفه 

اأينرتاخت فرانكفورت الأحد.
الوىل  بخ�شارته  ُمني  ف��راي��ب��ورغ  وك��ان 
انت�شارات و4  هذا املو�شم، بعد 6 
 2-1 بايرن  اأم��ام  تعادلت، 

قبل النافذة الدولية.

عندما تعاقد باري�س �شان جرمان مع ليونيل مي�شي، ت�شّمنت حزمة راتب النجم الأرجنتيني بنداً يخرج 
رفت بعملة  عن املاألوف يف �شفقات انتقال لعبي كرة القدم، ُيعتقد اأنه دفعة مقّدرة مبليون يورو �شُ

رقمية م�شّفرة.
ي�شتخدم  حيث  "�شو�شيو�س.كوم"،  م��ع   2018 يف  الفرن�شي  ال��ن��ادي  ب��ني  �شراكة  نتيجة  ذل��ك  ج��اء 
امل�شجعون عملة رقمية م�شفرة تدعى "ت�شيليز" ل�شراء رموز رقمية ت�شمح لهم بالت�شويت على ق�شايا 

متعّلقة بالنادي.
الواجب  املو�شيقى  م�شاألة  الإيطايل  يوفنتو�س  اأحياناً، على غرار طرح  عادية  الق�شايا  بع�س  تكون 

عزفها يف ملعبه، لكن هذا املفهوم انت�شر �شريعاً.
نحو  دائرتها  لتو�ّشع  ويوفنتو�س،  جرمان  �شان  باري�س  مع  �شراكتها  بعد  �شريعاً  ال�شركة  تطّورت 
100 ناٍد ريا�شي حول العامل، بينها 56 نادي كرة قدم، بح�شب رئي�شها التنفيذي األك�شندر 

دريفو�س.
جلب مي�شي مزيداً من الدعاية، ويعتقد دريفو�س اأن اأف�شل لعب يف العامل �شت 

مرات "�شيحّدد النزعة".
اإ�شافية لن حتّل  "هذه زي��ادة  قال من مكتبه يف مالطا لوكالة فران�س بر�س 

حمل اأي تعوي�س. هي مبثابة املكافاأة التي �شيبداأ الاعبون يف طلبها".
)فرتة  املركاتو  خال  �شنتني  غ�شون  يف  الاعب  يقول  اأن  "ناأمل  يتابع 
النتقالت(: +نعم �شاأذهب اإىل هذا الفريق، لكن ي�شتح�شن اأن مينحونني 

مليون دولر من رموز امل�شجعني الرقمية".
اأفادت  عنها  الناجتة  املالية  والأزم��ة  كورونا  جائحة  اأن  دريفو�س  يقّر 
الأندية،  "فجاأة خ�شرت  ال�شراكات  لها مب�شاعفة  �شركته، و�شمحت 
قناعة  اإىل  تو�شلت  ثم  اإيراداتها.  من  باملئة   80 اأو   70 اأو   50
ميكننا  م�����اذا  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف  يف  م�����ش��ج��ع��ون  "لدينا 

بيعهم؟".
الإيطايل  اإن����رت  م���ع  ق��م�����ش��ان  رع���اي���ة  ع��ق��ود  الآن  ل��دي��ه��ا 

وفالن�شيا الإ�شباين لرتويج رموز امل�شجعني الرقمية.
جي"  اأم  بي  "كاي  �شركة  اأج��رت��ه  جديد  حتليل  يظهر 
ملعايري ك��رة ال��ق��دم، اأن ع��ق��ود رع��اي��ة اأك���ر م��ن 40 
ق��م��ي�����ش��اً اأج��رت��ه��ا اأن���دي���ة يف ال��ب��ط��ولت الأوروب���ي���ة 
اإنرت  اإن  الكربى منذ بداية اجلائحة. يقول  اخلم�س 
الإط��ارات برييلي  بالنتقال من �شانع  اإيراداته  �شاعف 
دولر  مليون   23.57 تبلغ  ب�شفقة  �شو�شيو�س.كوم  اإىل 
اأمريكي. يف متوز/يوليو املا�شي، اأعلن روما الإيطايل عن عقد ملدة ثاث 
�شنوات بقيمة 14 مليون دولر اأمريكي �شنوياً مقابل حمل قم�شانه ا�شم "ديجيتال 
الرقمية  الأ���ش��ول  لت�شغيل  م�شتعملة  ال�شتخدام  �شهلة  كتل  "�شل�شلة  وه��ي  بيت�س" 
للم�شتهلكني". قال نادي العا�شمة الإيطالية "امل�شجعون ل ي�شهدون فقط على التاريخ، 
اإمنا بات الآن مبقدورهم اأن يكونوا جزءاً منه. ا�شتعدوا للتداول وجمع املال. ان�شموا اإلينا 

ونحن نخطو نحو م�شتقبل كرة القدم".
ويتزامن ظهور �شركات العمات امل�شفرة املرتبطة بكرة القدم مع حماولة بع�س الدول 
اإ�شبانيا فيما تبحث احلكومة  اإذ فر�س حظر عليها يف  الت�شييق على الرعايات املقامرة، 

الربيطانية اإمكانية ال�شري على خطاها.
قالت "كاي بي اأم جي": "الباب مفتوح اأمام ال�شركات اجلديدة لتخطو هذه اخلطوة".

يرى كريان ماغواير، املحا�شر يف مالية كرة القدم يف جامعة ليفربول "�شيء ما يجب اأن مياأ 
الفراغ، ورموز امل�شجعني الرقمية، اأو اأي �شيء غري معّرف باأنه قمار لكنه مبثابة القمار، مر�شح 
لأن يخطف الأ�شواء". هناك خماوف ب�شاأن جذب مغامرين ف�شوليني يف ا�شتخدام منتجات ذات 
�شلة بالعمات امل�شفرة دون اأن يكون لديهم فهم منا�شب. مثال على تقلبها، فاإن "ت�شيليز"، العملة 
النادي  اإىل  اأ�شابيع من قدوم مي�شي  اأربعة  بعد   58% بن�شبة  ارتفعت  "بيتكوين"،  �شهرة من  الأقل 
اململوك قطرياً. يردف ماغواير "يف نهاية املطاف هي منتجات م�شاربة. و�شفها اأحدهم يل باأنها نوع 
من القمار". يف غ�شون ذلك، انتقدت بع�س جمموعات اجلماهري تبني اأنديتها رموز امل�شجعني الرقمية. 
قالت جمموعة اأن�شار لأ�شتون فيا الإنكليزي اإن اتفاق ناديهم مع �شو�شيو�س.كوم "مل يكن منا�شباً اأبداً" 

وت�شاءلت عن �شبب وجوب حتقيق دخل من تفاعل امل�شجعني.
�شاأل ماغواير عن اإمكانية جذب الأموال من امل�شجعني اجلدد غري التقليديني للنادي "يّدعي مان�ش�شرت 
يونايتد اأنه ميلك 1.1 مليار م�شجع حول العامل، وتبلغ اإيراداتهم يف �شنة عادية 600 مليون جنيه 

ا�شرتليني )805 مايني دولر(. وهذا يعني 55 بن�شاً لكل م�شجع يف ال�شنة. هذا �شيء نوعاً ما".
بالن�شبة لاأندية، ياأتي دور دريفو�س، موؤ�ش�س �شركة ويناماك�س الفرن�شية للرهانات الريا�شية.

•• دبي-وام:

الآ�شيوية  الباراملبية  اللجنة  بحثت 
التعاون  للبولينج  ال���دويل  والحت����اد 
ات��ف��اق��ي��ات �شراكة  امل�����ش��رتك وت��وق��ي��ع 
خال الفرتة املقبلة من اأجل تطوير 
الهمم"  اأ���ش��ح��اب  "بولينج  ري��ا���ش��ة 
و�شول اإىل حتقيق الأهداف امل�شرتكة. 
جاء ذلك خال لقاء ماجد الع�شيمي 
الآ�شيوية  الباراملبية  اللجنة  رئي�س 
رئي�س  ال�شباح  حممد  ط��ال  ال�شيخ 
الحتاد الدويل للبولينج على هام�س 
نهائي بطولة العامل للبولينج مبركز 
دبي الدويل للبولينج، بح�شور جمال 
قا�شم �شلطان البنا نائب رئي�س احتاد 
ال�شيخ  واأ����ش���اد  ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج.  الإم������ارات 
طال ال�شباح بدور القيادة الإماراتية 
يف متكني اأ�شحاب الهمم ودجمهم يف 
املجتمع حيث اأ�شبحت الإمارات رائدة 
يف هذا املجال مما اأهلها لتتبواأ مكانة 
العاملية  اخل���ري���ط���ة  ع���ل���ى  م���رم���وق���ة 
منحها  اله���ت���م���ام  ه����ذا  اأن  ..م��ب��ي��ن��ا 
الأحداث  اأك��رب  تنظيم  يف  كبريا  دورا 

الباراملبية  ا�شت�شافة مقر  اإىل  اإ�شافة 
الآ�شيوية. وثمن طال ال�شباح جهود 
الباراملبية  اللجان  الع�شيمي لتطوير 
"اأ�شحاب  ري��ا���ش��ة  ودف����ع  الآ���ش��ي��وي��ة 

الهمم" اإىل الأمام.
اهتماما م�شرتكا بني  اإن هناك  وقال 
واللجنة  للبولينج  ال����دويل  الحت����اد 
اإقامة  اأج��ل  من  الآ�شيوية  الباراملبية 

املتفق  الأط��ر  وف��ق  بطولت م�شرتكة 
الهمم  لأ���ش��ح��اب  يحقق  حتى  عليها 
ك��ل طموحاتهم  الآ���ش��ي��وي��ة  ال��ق��ارة  يف 
يف البولينج. من ناحيته اأعرب ماجد 
مع  ب��ال��ل��ق��اء  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  الع�شيمي 
�شتكون  وال��ذي  ال�شباح  ال�شيخ طال 
له انعكا�شاته الإيجابية على "بولينج 
الآ�شيوية،  القارة  الهمم" يف  اأ�شحاب 

م�شريا اإىل اأن الفرتة املقبلة �شت�شهد 
الباراملبية  ال���ل���ج���ن���ة  ب����ني  �����ش����راك����ة 
للبولينج  ال��دويل  الآ�شيوية والحت��اد 
وتطويرها.  ال��ري��ا���ش��ة  ه����ذه  ل��ن�����ش��ر 
رئي�س  اإىل  ال�شكر  الع�شيمي  ووج���ه 
للبولينج على جناح  ال��دويل  الحت��اد 
دبي  ا�شت�شافتها  التي  العامل  بطولة 
واإدراج اأ�شحاب الهمم �شمن الن�شخة 
احلالية لبطولة العامل والتي حققت 
..م�شريا  اأجلها  املقامة من  الأه��داف 
تطوير  كيفية  ناق�س  ال��ل��ق��اء  اأن  اإىل 
الهمم"  اأ���ش��ح��اب  "بولينج  ري��ا���ش��ة 
ون�شرها يف الإمارات والقارة الآ�شيوية 
امل�شاركني  دائ������رة  ات�������ش���اع  اأج�����ل  م���ن 
تبادل  وزي������ادة  م��ه��ارات��ه��م  وت��ط��وي��ر 
اإليه  ن�شبو  ما  اإىل  و�شول  املعلومات 
جميعا. ويف ختام اللقاء قدم الع�شيمي 
اإىل  الآ�شيوية  الباراملبية  اللجنة  درع 
رئي�س  وك���ان  ال�شباح.  ط��ال  ال�شيخ 
ال��ل��ج��ن��ة ال���ب���ارامل���ب���ي���ة الآ����ش���ي���وي���ة قد 
�شارك يف تتويج اأبطال اأ�شحاب الهمم 
يف  الأوىل  الثاثة  باملراكز  الفائزين 

بطولة العامل للبولينج.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

اأطلق نادي الإمارات الثقايف الريا�شي براأ�س اخليمة فريق ال�شقور التطوعي 
ال�شبابي لفتح امل�شاركة لفئة ال�شباب واأفراد املجتمع من املواطنني واملقيمني 

يف الفعاليات واملنا�شبات املجتمعية اخلا�شة بالنادي.
لإدارة  املنتدب  الع�شو  الإدارة  جمل�س  ع�شو  عنرب  بن  �شامل  خلف  واأو���ش��ح 
النادي اأن مبادرة الفريق تهدف اإىل ت�شكيل فريق عمل �شبابي مدرب وموؤهل 
التطوعي  العمل  مفهوم  غر�س  اأج��ل  م��ن  ال��ق��درات  لبناء  واإناثاً"  "ذكوراً 
املجتمعي ومبا يتوافق مع ا�شرتاتيجية الدولة ، وبهدف ت�شجيع املواطنني 
واملقيمني على توفري الفر�س التطوعية التي ت�شاعدهم من اأجل اكت�شاب 

اخلربات واملعرفة والتفاعل مع الأحداث املجتمعية.

ت�شغيلية  فر�شة  اأي�شا  يعترب  ال�شبابي  العمل  فريق  اأن  عنرب"  "بن  وب��ني 
مع  التوا�شل  ب�شرورة  الر�شيدة  قيادتنا  لتوجيهات  تنفيذا  وذلك  لل�شباب، 
ال�شباب واإ�شراكهم يف خمتلف الأحداث واملنا�شبات، وي�شتهدف اأي�شاً تنمية 
واإطاق  التنمية،  اأه���داف  حتقيق  يف  والإ���ش��راع  املجتمع،  يف  امل�شاركة  روح 

قدراتهم وتنمية مهاراتهم التطوعية يف تعزيز التنمية امل�شتدامة.
ودعا خلف بن عنرب الأفراد الراغبني بالعمل التطوعي اإىل الت�شجيل عرب 
https://volunteers.ae/  ق�شم فريق  من�شة متطوعي الإمارات 
التي  والت�شريعات  الأنظمة  مظلة  حتت  يندرج  وال��ذي  التطوعي  ال�شقور 
اأنها  اإىل  اإ�شافة  راأ���س اخليمة،  بيئة مثالية وفعاّلة للتطوع يف  اإيجاد  تكفل 
ت�شهم يف ت�شجيع املتطوعني لانخراط يف خمتلف الأن�شطة املجتمعية ذات 

ال�شلة.

•• دبي-الفجر:

الأوىل  الدرجة  دوري  مل�شابقة  ال�شابع  الأ�شبوع  مناف�شات  اليوم  تنطلق 
باإقامة اأربع مباريات ، حيٌث ي�شت�شيف نادي التعاون مبلعبه نادي م�شايف 
، ويلتقي نادي احلمرية مع نادي م�شفوت على ملعب احلمرية ، ويواجه 
اأف �شي �شيفاً على  ، ويحل جلف  الذيد على ملعب دبا  ن��ادي  ن��ادي دبا 
نادي  مع  البطائح  ن��ادي  ال�شبت  غد  ي��وم  م�شاء  ويلتقي  الرم�س.  ن��ادي 
اجلزيرة احلمراء ، ونادي حتا مع نادي �شيتي ، ونادي العربي مع نادي 
ال�شابع  الأ�شبوع  ملناف�شات  اليوم اخلتامي  مباريات  ، �شمن  دبا احل�شن 

للدوري. وُتلعب جميع املباريات ال�شاعة 4:40 م�شاًء.
وكانت مباريات الأ�شبوع ال�شاد�س قد اأ�شفرت عن فوز دبا على الفجرية 

) 2 – 0 ( ، واحلمرية على الذيد ) 3 – 2 ( ، والرم�س على م�شايف ) 
4 – 3 ( ، فيما فاز حتا على اجلزيرة احلمراء ، وم�شفوت على التعاون 
تعادل  بينما   ،  )  1 –  6  ( �شيتي  على  والعربي   ،  ) بنتيجة  ) 2 – 1 

جلف اأف �شي مع البطائح ) 1 – 1 (.
ويت�شدر نادي العربي ترتيب جدول امل�شابقة بر�شيد 18 نقطة ، يليه 
، دبا احل�شن )3( ثاث ع�شرة نقطة  اأرب��ع ع�شرة نقطة  البطائح )2( 
اإحدى   )6( وحتا   ، نقطة  ع�شرة  اأثنتا  ، ثم دبا )4( ، واحلمرية )5( 
 ،  )8( �شي  اأف  جلف  يليه   ، نقاط  ت�شع   )7( وال��ذي��د   ، نقطة  ع�شرة 
وم�شفوت )9( �شبع نقاط ، ثم الفجرية )10( ، وم�شايف )11( خم�س 
اجلزيرة  حّل  واح��دة  وبنقطة   ، نقاط  ثاث  والرم�س )12(   ، نقاط 

.)15( �شيتي   ، احلمراء )13( ، التعاون )14( 

تعاون بني »الباراملبية الآ�ضي�ية« 
والحتاد الدويل الب�لينج

�ضناعة كرة القدم تتبنى العمالت 
امل�ضفرة مب�ضاهمة مي�ضي 

•• دبي-الفجر:

الثانية  الدرجة  ل��دوري  الرابع  الأ�شبوع  مباريات  اجلمعة  اليوم  م�شاء  تنطلق 
باإقامة 3 مباريات ، حيث يلتقي فريق لفال يونايتد مع فريق ريجينال ال�شاعة 
م�شاًء على ملعب نادي دبي لأ�شحاب الهمم ، وفريق التفاق مع فريق   4:30
الأهلي  �شباب  بنادي  الفرعي  امللعب  على  م�شاًء   6:30 ال�شاعة  اآرابيا  اأتلتيكو 
دبي باملمزر ، وفريق يونايتد �شبورت مع فريق ليوا ال�شاعة 7:30 م�شاًء على 
الرابع يوم بعد  الأ�شبوع  الهمم. وُتختتم مباريات  العني لأ�شحاب  ملعب نادي 
هي�شبانيا  فور�شان  فريق  مع  يونايتد  الهال  فريق  يلعب  عندما  ال�شبت  غد 
فريق  مع  يونايتد  وفريق   ، احلمرية  ن��ادي  ملعب  على  م�شاًء   4:40 ال�شاعة 
وفريق   ، الهمم  لأ�شحاب  دبي  نادي  ملعب  على  م�شاًء  بينونة ال�شاعة 4:45 
مدينة  ملعب  على  م�شاًء   6:30 ال�شاعة  امل��وج  فريق  مع  �شي  بي  اأت�س  ليغا  ل 

دبي الريا�شية. وكانت نتائج مباريات الأ�شبوع الثالث قد اأ�شفرت عن فوز لفال 
اجتماعها  يف  الن�شباط  جلنة  قرار  بعد   ) يونايتد على اأتلتيكو اآرابيا ) 3 - 0 
ا�شتكماله  ع��دم  ب�شبب  للمباراة  اآراب��ي��ا  اأتلتيكو  فريق  خ�شارة  باعتماد  املا�شي 
فاز  نف�شها  وبالنتيجة   ، لاعبني  كورونا  فريو�س  فحو�شات  من  الأدين  احلد 
، فيما حقق  يونايتد  ، وفور�شان هي�شبانيا على  اأت�س بي على ريجينال  ليغا  ل 
يونايتد �شبورت الفوز على املوج ، وليوا على الهال يونايتد بنتيجة ) 2 – 1 
هي�شبانيا  ف��ور���ش��ان  ف��ري��ق  وي��ت�����ش��در   .)  2 –  4  ( بينونة  ع��ل��ى  والأت���ف���اق   ،  )
جدول امل�شابقة بر�شيد 9 نقاط ، يليه ل ليغا )2( �شبع نقاط ، ثم الأتفاق )3( 
، والهال يونايتد )4( ، وريجينال )5( ولكل منهم �شت نقاط، ثم بينونة )6( 
، وليوا )7( بر�شيد اأربع نقاط ، فيما حل بر�شيد ثاث نقاط لفال يونايتد 
 )11( يونايتد  يليهم   ،  )10( اآرابيا  واأتلتيكو   ،  )9( �شبورت  ويونايتد   ،  )8(

بنقطة واحدة ، ثم املوج )12( دون نقاط .

الأ�ضب�ع الرابع لدوري الدرجة الثانية ينطلق الي�م باإقامة ثالث مباريات

بايرن مي�نيخ على عتبة اإجناز تاريخي 

نادي الإمارات يطلق فريق ال�ضق�ر التط�عي

الأ�ضب�ع ال�ضابع لدوري الدرجة الأوىل ينطلق الي�م باإقامة 4 مباريات



على طريقة الدراما.. اختطفت ر�ضيعا ون�ضبته لزوجها
حيلة  اإىل  اأج��ن��ب��ي��ة،  دول���ة  جن�شية  حت��م��ل  م�شر  يف  ���ش��ي��دة  جل���اأت 
ال�شينما، وهي  واأف��ام  التليفزيونية  الدراما  كثريا ما ُطرحت يف 
اختطاف ر�شيع وادعاء اإجنابها له من زوجها، بغر�س اإقناعه بعدم 

النف�شال عنها.
وح�شب م�شدر اأمني "، فقد بداأت الق�شة بباغ اإىل مركز �شرطة 
اأو���ش��ي��م مب��دي��ري��ة اأم���ن اجل��ي��زة جنوبي ال��ق��اه��رة م��ن رب��ة منزل، 

وزوجها �شائق "توك توك" باختطاف جنلهما الر�شيع.
جارتها،  اإليها  ح�شرت  حملها  ف��رتة  اأثناء  اأنها  الزوجة  واأ�شافت 
يف  مل�شاعدتها  الأ���ش��ر  اإح���دى  ل��دى  لها  التو�شط  عليها  وعر�شت 

م�شاريف ولدتها.
وعقب ذلك توا�شلت معها اإحدى ال�شيدات، واأوهمتها باأنها تابعة 
اإن�شاء ملف لها، ثم بعد  واأن��ه يجب  لإح��دى اجلمعيات اخلريية، 
منها  وا�شتلمت  ملنزلها  ال�شيدة  تلك  ح�شرت  باأ�شبوعني  ولدتها 
ال��ولدة، واأخذتها لأحد مكاتب الت�شوير باجليزة لت�شوير  اأوراق 

باقي الأوراق، وغافلتها وهربت بالطفل.
ووفقا للم�شدر، مت ت�شكيل فريق بحث برئا�شة قطاع الأمن العام 
ومب�شاركة مديرية اأمن اجليزة، ومت التو�شل اإىل اأن وراء ارتكاب 
جن�شية  )حتمان  و�شقيقتها  منزل  ربة  هم  اأ�شخا�س   4 الواقعة 
وع��ق��ب تقنني  الأخ����رية.  وزوج  ال�شحية،  اأج��ن��ب��ي��ة(، وج���ارة  دول���ة 
�شبطهم  مت  ال�شرقية،  اأم���ن  مديرية  م��ع  بالتن�شيق  الإج�����راءات 
اإن  وق��ال��وا  اع��رتف��وا  ومبواجهتهم  املختطف،  الطفل  وبرفقتهم 
الأوىل على خاف مع زوجها، مما اأدى لنف�شالهما دون طاق، 
اإل اأنها رغبت يف العودة اإليه فقررت الدعاء باإجنابها طفل منه".

طبق قابل للطي لتخزين الطعام
وميكن  ال����ش���ت���خ���دام،  ولإع�������ادة  ل��ل��ط��ي  ق��اب��ل  ط��ب��ق  "كالزون" 

ا�شتخدامه لتخزين الطعام اأي�شاً.
و�شممت �شركة BDCI كالزون، للنزهات وامل�شي مل�شافات طويلة، 
لأنه ل ي�شتخدم لتخزين الطعام فح�شب، بل هو اأي�شاً طبق قابل 

للطي.
ا�شتخدامها  وميكن  اأنيقة،  �شغرية  ح��اوي��ة  مثل  ك��ال��زون  ويعمل 
لتقدمي الطعام، وهي البديل املثايل لأكيا�س واأطباق الطعام التي 
ا بثاثة اأحجام، �شغري  اأي�شً ت�شتخدم مرة واحدة. وياأتي كالزون 
ومتو�شط وكبري، وميكن اختيار احلجم وفق متطلبات التخزين 

ح�شب موقع يانكو ديزاين.

ولدة ر�ضيعة بقدمني �ضخمتني
ب�شبب  ج��راح��ي��ة  عملية  اأ���ش��ه��ر   8 عمرها  هندية  ر�شيعة  ت��واج��ه 

ا�شطراب نادر يجعل قدميها تنموان اإىل حجم غري طبيعي.
 Gigatism و�شخ�شت اإ�شابة الر�شيعة باحلثل ال�شحمي ال�شخم
والذي ميكن اأن يظهر يف اإ�شبع واحد اأو اأكر من اأ�شابع اليدين 
ما  الليفية،  لاأن�شجة  تدريجي  ت�شخم  يف  ويت�شبب  القدمني،  اأو 

يجعلها ت�شل اإىل اأحجام غري طبيعية.
وكتب الباحثون يف املجلة الطبية Cureus اأن الر�شيعة يف �شحة 
اإ�شابة يف  الباحثون عن  فيها  اأبلغ  التي  الأوىل  امل��رة  واأنها  جيدة، 
اأن  ال�شوتية  فوق  املوجات  وك�شفت  الع�شرة.  القدم  اأ�شابع  جميع 
املنطقة  الدهنية يف  القدم،الأن�شجة  الزائد لأ�شابع  �شبب احلجم 
املجاورة، واأ�شاف الباحثون اأنهم ل يعرفون اأف�شل عاج للر�شيعة 

لأن احلالة نادرة للغاية وفق مريور.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هكذا تتعاملني مع ال�ضعر الأبي�س
ميثل ال�شيب كابو�شاً مزعجاً للمراأة، وميكن لها التعامل معه بطرق خمتلفة مثل الإبطاء والإخفاء، اأو تقبل الأمر 

الواقع مع العناية اجليدة بال�شعر.
واأو�شح م�شفف ال�شعر الأملاين ين�س داجنه اأن ال�شيب يحدث ب�شبب تراجع اإنتاج اجل�شم من �شبغة امليانني مع 

التقدم يف العمر، والذي عادة ما يحدث اعتباراً من عمر الأربعني.
ال�شعريات  اأوىل  لل�شيب مبجرد ظهور  امل�شاد  باللو�شن  ا�شتعمال ما يعرف  ال�شيب من خال  اإبطاء عملية  ميكن 
اإبطاء عملية فقدان ال�شعر لل�شبغة وتن�شيط �شبغة جديدة يف جذور ال�شعر.  البي�شاء، حيث يعمل اللو�شن على 

وميكن حتقيق نتائج ملحوظة بعد ثاثة �شهور تقريباً. وَيعد ال�شامبو امل�شاد لل�شيب بنتائج مماثلة.
ال�شيب،  �شائعة لإخفاء  ال�شعر و�شيلة  اأن �شبغ  اإىل  اأنطونيو فاينيت�شكه  الأمل��اين  ال�شعر  اأ�شار م�شفف  ومن جانبه، 
ت�شلط  لل�شعر  الداكنة  اللونية  الدرجات  لأن  نظرا  العمر،  تقدم  كلما  الفاحتة  اللونية  الدرجات  باختيار  مو�شياً 

ال�شوء على جتاعيد الب�شرة، ومن ثم تبدو املراأة اأكرب عمراً من عمرها احلقيقي.
ومن �شمن اخليارات املتاحة اأمام املراأة قبول الأمر الواقع وترك ال�شعر الأبي�س كما هو مع العناية اجليدة به، لأنه 
مييل مع الوقت اإىل اللون الأ�شفر بفعل اأ�شعة ال�شم�س وغريها من املوؤثرات البيئية، وهو ما ميكن مواجهته من 

خال ا�شتعمال ال�شامبو املحتوي على الف�شة، حيث تعمل ال�شبغات الف�شية على اإزالة ال�شفرار.
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تهريب الآثار وق�ضايا املراأة.. اأدوار جريئة لعبري �ضربي
نيوز  "�شكاي  م��وق��ع  م��ع  ح���وار  يف  ���ش��ربي،  عبري  امل�شرية  املمثلة  ك�شفت 
عربية"، الأدوار التي تقدمها يف اأعمالها املقبلة، والتي تت�شم باجلراأة كونها 
يف  "ال�شللية"  عن  الفنانة  حتدثت  كما  املجتمع،  يف  مهمة  ق�شايا  تطرق 

الو�شط الفني.
ويعاين الكثري من املمثلني امل�شريني حاليا من فكرة وجود "ال�شللية" يف 
الفني متوقف على مدى �شداقة  للعمل  املمثلني  الفني، فاختيار  الو�شط 
الفنان ببطله، وهذا ما ت�شبب يف اختفاء عدد كبري من املمثلني عن ال�شورة 
"ال�شللية" يف  امل�شرية عبري �شربي، تطبيق فكرة  الفنانة  واأك��دت  متاما. 
يعتمد على جودة  اأقدمها  التي  ل��اأدوار  "اختياري  قائلة:  الفني،  الو�شط 
ب�شكل  امل�شري  الفني  الو�شط  حتكم  التي  ال�شللية  ظل  يف  خا�شة  العمل، 

كبري"؛ اإل اأنها عادت لتوؤكد على اأن "املوهبة تطغى على ال�شللية".
وتعي�س �شربي حاليا حالة من الن�شاط الفني، ما بني الدراما وال�شينما، 
قائلة: "اأ�شارك يف فيلم )اآل هارون( املقرر طرحه يف مو�شم عيد الأ�شحى 
املقبل". وعن دورها، اأو�شحت: "اأج�شد خال اأحداثه دور طبيبة تعمل يف 
اأنور  اأحمد  تاأليف  من  والفيلم  امل�شرية"،  الآث��ار  وتبيع  وتهرب  اليون�شكو 
وحممود جامايكا، واإخراج معتز التوين، وي�شارك يف البطولة اإيهاب فهمي، 

ومنذر رياحنة.

�ضخامة الأطراف... اأعرا�س لت�ضخي�س املر�س مبكرًا
ق��ال��ت اجل��م��ع��ي��ة الأمل��ان��ي��ة ل��ط��ب ال��غ��دد ال�����ش��م��اء اإن ���ش��خ��ام��ة الأط����راف 
)Acromegaly( هي مر�س نادر ينتج عن زيادة اإفراز هرمون النمو من 

قبل الف�س الأمامي للغدة النخامية.
اليدين  ت�شخم  يف  تتمثل  امل��ر���س  ه��ذا  اأع��را���س  اأن  اجلمعية  واأو���ش��ح��ت 
والقدمني وزيادة حجم الأنف والأذن وبروز عظم الفك ال�شفلي وت�شخم 
التعرق  ف��رط  اإىل  بالإ�شافة  والكلى،  والكبد  كالقلب  الداخلية  الأع�شاء 

وال�شداع ومتازمة النفق الر�شغي ومتازمة انقطاع النف�س اأثناء النوم.
م��اح��ظ��ة هذه  ف���ور  الطبيب  ا���ش��ت�����ش��ارة  ���ش��رورة  ع��ل��ى  و���ش��ددت اجلمعية 
الوخيمة،  العواقب  املنا�شب وجتنب  الوقت  للعاج يف  للخ�شوع  الأعرا�س 
الكبد  وتليف  الكلوي  والف�شل  القلب  ق�شور  مثل  عليها  ترتتب  قد  التي 
القولون  و�شرطان  املفا�شل  والتهابات  ال�شكري  وداء  ال��دم  �شغط  وارتفاع 

وامل�شتقيم.
وتتمثل اخليارات العاجية يف الأدوية )م�شادات م�شتقبات هرمون النمو( 
واجلراحة )ا�شتئ�شال ورم الغدة النخامية( والعاج بالأ�شعة، والذي عادة 

ما ُي�شتخدم بعد اجلراحة اإذا مل تتم اإزالة الورم كلياً.

ريتا حرب تتعر�س 
حلادث �ضري مروع 

ت��ع��ر���ش��ت امل��م��ث��ل��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ريتا 
حرب، حلادث �شري مروع يف قرية 
ت�شور  حيث  الرتكية،  �شيليفري 

عما دراميا هناك.
وك����ان ���ش��ائ��ق ال�����ش��ي��ارة ال��ت��ي تقل 
ال�شيطرة  ف��ق��د  ق���د  ح����رب،  ري��ت��ا 
�شمايل  ط�����ري�����ق  ع����ل����ى  ع���ل���ي���ه���ا 
بقوة  فارتطمت  ال�شريع،  مرمرة 
اإىل  اأدى  مما  املعدنية،  باحلواجز 
اإ���ش��اب��ة 3 اأ���ش��خ��ا���س ك��ان��وا داخل 
ال�������ش���ي���ارة، ه���م ال�������ش���ائ���ق، وح���رب 
وم������درب ال��ت��م��ث��ي��ل اخل���ا����س بها 

ويدعى بوب مكرزل.
وب��ح�����ش��ب امل���ع���ل���وم���ات امل���ت���وف���رة، 
ليتدخل  الإ���ش��ع��اف  ف��ري��ق  و���ش��ل 
اإىل  امل�شابني  وينقل  ال��ف��ور  على 
ويتلقون  امل��ح��ي��ط��ة،  امل�شت�شفيات 

حاليا العاج الازم. 
وذكرت تقارير باأن حرب تعر�شت 
وجهها  يف  ب����ال����غ����ة  لإ������ش�����اب�����ات 

و�شاقها.

امل�ت يغيب الفنان 
ال�ض�ري زهري رم�ضان

نعت نقابة الفنانني ال�شوريني وفاة 
الفنان ال�شوري زهري رم�شان عن 
تعر�شه  بعد  ع��ام��ا   62 ن��اه��ز  عمر 
اأثره  ع��ل��ى  اأدخ����ل  �شحي  ل��ع��ار���س 

امل�شت�شفى.
وكانت قد قالت النقابة اإن رم�شان 
ك���ان مي���ر ب��ع��ار���س ���ش��ح��ي ب�شبب 
الرئة، وخ�شع جلل�شات  التهاب يف 

املعاجلة الفيزيائية.
مبدينة  رم���������ش����ان  زه�������ري  ول�������د 
من  وتخرج   ،1959 عام  الاذقية 
امل�شرحية  للفنون  ال��ع��ايل  امل��ع��ه��د 
وكانت   .1983 ع���ام  متثيل  ق�شم 
بداية م�شريته الفنية عام 1989، 
"�شجرة  مب�����ش��ل�����ش��ل  ����ش���ارك  ح���ني 
النارجن" وفيلم "ليايل ابن اآوى"، 
ما  بعدها  اأعماله  بعدها  لتتواىل 
والتي  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ال�شينما  ب��ني 
�شباح  احل����ارة،  "باب  اأب���رزه���ا  م��ن 

الليل، حمام �شامي."
ظ��ه��ر اإب�������داع زه����ري رم�������ش���ان من 
الأدوار  من  للعديد  تاأديته  خ��ال 
املختلفة، حيث اأنه اأجاد يف الأدوار 
وكذلك  وال��درام��ي��ة  ال��ك��وم��ي��دي��ة، 
الأع����م����ال ال�����ش��ام��ي��ة، ك���ان���ت اأب����رز 
الأدوار التي قدمها زهري رم�شان 
هو دور اأبو جودت يف م�شل�شل "باب 
�شرطي  ه��و  ج��ودت  واأب���و  احلارة"، 
اأدى زهري  وق��د  امل��ال،  فا�شد يحب 
رم�شان هذا الدور يف جميع اأجزاء 

امل�شل�شل.
ل��ت��ويل من�شب  ان��ت��خ��ب رم�����ش��ان 
عام  ال���ف���ن���ان���ني يف  ن���ق���اب���ة  ن��ق��ي��ب 
 ،2020 يف  انتخابه  واأعيد   ،2014
ال�شعب  جمل�س  يف  ع�شوا  واأ�شبح 

يف عام 2016.

و�ضفات الطعام .. ميزة 
جديدة يف �ضناب ت�ضات

اإىل  �شكان"  "فود  ت�شات  �شناب  تطبيق  اأ���ش��اف 
وظيفة "الفح�س" تتيح اأي�شاً حتديد النباتات 

و�شالت الكاب وعنا�شر املاب�س.
ويوؤدي م�شح الطعام �شوئياً اإىل اإظهار خيارات 
عديدة من الو�شفات، بالإ�شافة اإىل رابط اإىل 

ويكيبيديا.
allrecipes. ودخلت �شناب ت�شات يف �شراكة مع
تتعرف  اأن  ميكنها  التي  امل��ي��زة  لإ�شافة   com
على اأكر من 1200 عن�شر وتقرتح اأكر من 

4500 طبق.
فورية على م�شح  اأولية قدرة  واأظهرت جتارب 
ب�شكل  املنتجات  الطعام وحتديد جمموعة من 

�شحيح والتو�شية بالو�شفات املنا�شبة.
ولكن ح�شب �شناب ت�شات فاإن هذه امليزة ل تعمل 
مع الأطعمة املعباأة، وفق موقع "اإن غادجيت". 

اآيباد ينقذ رجاًل وابنته من التجمد
بعد  وابنته  الإنقاذ من حتديد مكان طيار  رج��ال  متكن 

حتطم طائرتهما، بف�شل جهاز اآيباد.
ويوم الأحد، كان الطيار، 58 عاماً، وابنته، 13 عاماً، على 
مبقعدين،  واح��د  حم��رك  ذات   150 �شي�شنا  طائرة  منت 
اأق��ل��ع��ت م���ن م��ط��ار وي��ل��ك�����س ب���ار ���ش��ك��ران��ت��ون ال�����دويل يف 

بن�شلفانيا، ثم من �شا�شة الرادار. 
وقال رئي�س �شركة "بري كريك فولنتري هووز كومباين" 
جيم�س �شريافني ل�شبكة "�شي اإن اإن" اإن احتمال النجاة 
الت�شاري�س،  ب�شبب  ج���داً  �شعيف  التحطم  منطقة  يف 
اأن درج��ة احل���رارة  منخف�شة  فهي منطقة غ��اب��ات، كما 
للغاية، وميكن اأن ميوت الناجون جتمداً اإذا تاأخر العثور 
الطيار،  على  التعرف  من  الإنقاذ  فرق  ومتكنت  عليهم. 
وبعد الت�شال بزوجته ح�شلوا على رقم هاتفه املحمول،  
واأو�شح رئي�س فريق الإنقاذ �شريافني اأن "فريق الإنقاذ 
متكن من الت�شال بالهاتف املحمول ووجد اأن مع البنة 
اآيباد  اأجهزة  بع�س  "مع  �شريافني:  وق��ال  اآيباد".  جهاز 
اللوحية ميكن اإر�شال اإ�شارات بينغ اإليها، وهو ما �شاعدنا 

على حتديد مكان الطيار وابنته".

حمري حتافظ على النظافة
ما اإن ت�شرق ال�شم�س حتى تكون كاديفيه )خممل( وغادا�س 
)قا�ٍس( ومافي�س )زهرة الذرة( وجيفو )مت�شاهل( وبوزو 
)بي�شاء(، وهي حمري ت�شتعني بها بلدية مدينة ماردين 
يف  القمامة  جلمع  جولتها  ب��داأت  تركيا،  �شرق  جنوب  يف 

اأزقة املدينة القدمية.
يف هذه املدينة التي تبعد نحو 60 كيلومرتاً من احلدود 
مع �شوريا ، تبدو املباين امل�شيدة يف القرون الو�شطى على 
يكون  ما  وغالًبا   ، بع�س  ف��وق  بع�شها  مكد�شة   ، �شخرة 

�شقف اأحد املنازل مبثابة �شرفة ملنزل اآخر.
املنحدرة  ال�شيقة  ال�����ش��وارع  يف  ب�شهولة  ال����زوار  وي��ت��وه 
الواجهات  ت���رب���ط  ال���ت���ي  وامل����م����رات  ال�������ش���امل  وم���ت���اه���ة 

احلجرية املنحوتة مثل الدانتيل.
وي��ق��ول ق���دري ت���وب���اريل، م��ن دائ����رة ال��ن��ظ��اف��ة يف بلدية 
ماردين  يف  القدمية  البلدة  ي�شم  ال��ذي  احل��ي  اأرت��وك��ل��و 
لتنظيف  احل��م��ري  ا�شتخدام  على  ق���رون  منذ  "درجنا 
هذه  اإىل  الو�شول  ت�شتطيع  التي  الوحيدة  فهي  املدينة، 
تنفيذ  امل�شتحيل  م��ن  لكان  ول��وله��ا  ال�شيقة.  ال�����ش��وارع 
 40 يبلغ عددها نحو  التي  العمل". وه��ذه احلمري  هذا 
اأو  �شخ�شيتها  يعرّب عن  اأن  به  يفرت�س  ا�شم  منها  ولكل 
ونزوًل على منحدرات  تتنقل يومًيا �شعوداً  خ�شائ�شها، 
وحتميلها  توجيهها  البلدية  موظفو  وي��ت��وىل  امل��دي��ن��ة. 

اأكيا�س القمامة التي يرتكها ال�شكان اأمام منازلهم.
"�شفة  احل��ي��وان��ات  ل��ه��ذه  اأن  مبت�شماً  ت��وب��اريل  وي�����ش��رح 
ثماين  مثلنا  تعملون  "اإنها  وي�شيف  البلدية".  موظفي 
�شاعات يف اليوم، مع ا�شرتاحة ملدة اأربع �شاعات يف منت�شف 
يف  امل�شتخدمة  احليوانات  مهام  اأن  اإىل  ونظراً  النهار". 
جمع القمامة يتطلب منها ت�شلق 150 درجة على الأقل 
"دم�شق"  ُي��ع��رف بحمري  ي��وم��ي��اً، ي��ج��ري اخ��ت��ي��اره��ا مم��ا 
اأنها  اأكر قوة من غريها. ويو�شح توباريل  ُتعترب  التي 
"حيوانات ذكية جداً اأي�شاً، وكل منها يعرف منطقته عن 
اإىل  للعودة  اإر�شادها  اإىل  ما ل نحتاج  ظهر قلب، وغالباً 

حظريتها".

لكروا بحّلة جديدة...خمرجًا م�ضرحيًا 
اإل و�شّمم  مل يرتك كري�شتيان لك��روا جم��اًل 
ف��ي��ه، م���ن الأزي�������اء، م�����روراً مب��اب�����س عرو�س 
اإىل  و���ش��وًل  الأوب��رال��ي��ة،  وامل�شرحيات  الباليه 
الفنادق وعربات الرتامواي، لكنه هذه املرة قرر 
اأن ي�شمم لنف�شه حّلة مهنية جديدة، من خال 
توليه للمرة الأوىل اإخراج م�شرحية، ينتقل من 

خالها اىل مغامرة خمتلفة.
اأحد  "احلياة الباري�شية"،  اأوبرا  اإخراج  مل يكن 
اأملانيا  يف  املولود  الفرن�شي  امللّحن  اأعمال  اأ�شهر 
اأحام  م��ن   ،)1880-1819( اأوف��ن��ب��اخ  ج���اك 

كري�شتيان لكروا يوماً.
باأنني  "اعرتف  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  وق����ال 
وج��دت نف�شي يف حالة �شياع قليا ، بل كثريا 

، اإذ مل يعد يف جعبتي اأي حلم".
الديكور  وت�����ش��م��ي��م  الإخ��������راج  لك������روا  ت����وىل 
والأزي���اء يف الن�شخة اجل��دي��دة من ه��ذا العمل 

الأوبرايل الكوميدي الذي راأى النور يف باري�س 
عام 1866. وقُدمت "احلياة الباري�شية" اأخرياً 
تنتقل  اأن  على  روان،  مدينة  يف  الأوب���را  دار  يف 
خ�شبة  ع��ل��ى  لتحط  ت���ور  اأوب�����را  اإىل  ع��رو���ش��ه��ا 
 21 م��ن  ب��اري�����س  يف  ال�ش�����انزل�����يزيه  م�ش������رح 
ك��ان��ون الأول/دي�����ش��م��رب اإىل 9 ك��ان��ون ال��ث��اين/

فرن�شا  يف  جل��ول��ة  ت��ن��ط��ل��ق  ث���م   ،2022 ي��ن��اي��ر 
وخارجها.

راأى الفنان البالغ 70 عاماً الذي اعتزل ت�شميم 
"يف  اأن  �شنوات  ع�شر  نحو  قبل  الراقية  الزي��اء 
احلياة فر�شاً غري متوقعة ل ميكن تفويتها". 
وقال "مل يخطر )الإخراج( ببايل يوماً، متاماً 
ك��م��ا مل اأك����ن اأت���وق���ع م��ط��ل��ق��اً ق��ب��ل ع���ام 2000 
للقطار  ال��داخ��ل��ي  ال��دي��ك��ور  ت�شميم  اأع��ي��د  اأن 
لرتامواي  اأو  فيه(  جيه  )ت��ي  ال�شرعة  الفائق 

مونبلييه".

املمثلة كري�صنت دان�صت خالل ح�صورها LACMA Art + Film Gala يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا.   رويرتز

بريتني �ضبريز تريد ال�ضجن لأفراد عائلتها
اأف��راد عائلتها ومنهم  اأن  "اإن�شتغرام" على  �شبريز عرب  بريتني  الأمريكية  املغنية  �شددت 
مرحلة  خ��ال  فعلوه" بها  "ما  ال�شجن" ب�شبب  يف  جميعاً  يكونوا  اأن  "يجب  والدتها 

الو�شاية التي كانت مفرو�شة عليها ورفعها الق�شاء  يوم اجلمعة املا�شي.
على  معجبيها  ف�شكرت  املحكمة،  ق��رار  �شدور  منذ  الأول  هو  فيديو  مقطع  ون�شرت 

دعمهم اإياها يف ال�شنوات الأخرية، معتربة اأنهم اأنقذوا حياتها.
ومل تك�شف �شبريز يف الت�شجيل الذي تبلغ مدته دقيقتني ون�شرته م�شاء اأول اأول اأم�س 
الثاثاء عن اأي م�شروع قريب، مو�شحة اأنها كانت حتت الو�شاية ملدة 13 عاماً واأنها 

املعتادة. اليومية  حياتها  فح�شب" مبعاودة  "�شعيدة 
الذين  الأ�شخا�س  عن  للدفاع  بل   )...( �شحية  لأك��ون  هنا  ل�شت  "اأنا  واأ�شافت 
يعانون اإعاقات حقيقية واأمرا�شاً حقيقية. اأنا امراأة قوية، وميكنني اأن اأتخيل 
ما فعله النظام بهوؤلء الأ�شخا�س". وتابعت قائلًة "اآمل يف اأن يكون لق�شتي 

ال�شغرية تاأثري واأن ت�شاهم يف اإحداث تغيري يف هذا النظام الفا�شد".


