مدفونة قبل والدة �إمرباطورية الإنكا

�ص 03

بريو :اكت�شاف �أقدم الأمثلة
لقرابني احل�ضارات القدمية

�إك�سبو يف �أ�سبوع  ..املنا�سبات الوطنية والدولية
تت�صدر امل�شهد  ..و 185جن�سية زاروا املعر�ض

•• الفجر –خرية ال�شيباين

يف جبال الأنديز ،اكت�شف علماء الآثار ما ميكن �أن ي�شكل �أقدم الأمثلة املعروفة للقرابني
الب�شرية من ح�ضارة واري .مت اكت�شاف حوايل ثالثني هيك ًال عظميًا مدفو ًنا منذ حوايل
 1.000عام يف هواكا �سانتا روزا دي بوكاال ،وهو موقع �أثري يف منطقة المباييك ،يف �شمال
غرب بريو .هذه اجلثث تعود لأع�ضاء ح�ضارة واري ،التي ظهرت يف جبال الأنديز يف القرن
اخلام�س ،قبل والدة �إمرباطورية الإنكا .ووف ًقا لعلماء الآثار امل�س�ؤولني عن احلفريات ،ف�إن
هذا املوقع يخفي �آث��ارًا لت�ضحيات ب�شرية .حقيقة ملحوظة :مت الت�ضحية بالأطفال
من �أج��ل قرابني الواريني .وهكذا مت التعرف على قبور طفلني ومراهق .وح�سب �إدغار
براكامونتي ليفانو ،مدير احلفريات وعامل الآثار يف متحف مقابر �سيبان امللكية ،ف�إن هذه
الهياكل العظمية متثل �أقدم النماذج املعروفة لقرابني ب�شرية من ح�ضارة الواري .كما مت
(التفا�صيل �ص)10
العثور على هيكل عظمي ل�شخ�ص بالغ مت الت�ضحية به.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:15 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�ص 09

عربي ودويل

�ص 19

الفجر الريا�ضي

منظمة التعاون االقت�صادي:
م�ساهمة املهاجرين �أكرب من التكاليف

12:09
03:18
05:43
06:59
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

و�سيط جنوب ال�سودان يتحدث عن
�إمكانية لقاء الربهان وحمدوك

•• اخلرطوم-وكاالت:

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع رئي�س �إندوني�سيا (وام)

حممد بن را�شد والرئي�س االندوني�سي ي�شهدان تبادل عدد من االتفاقيات بني البلدين (وام)

حممد بن را�شد ي�ستقبل الرئي�س الإندوني�سي وي�شهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين
حممد بن زايد يبحث مع رئي�س �إندوني�سيا العالقات الثنائية والق�ضايا الإقليمية والدولية
•• دبي -وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء حاكم
دب��ي رع��اه اهلل� ،أم����س ،بفخامة جوكو وي ��دودو ،رئي�س
جمهورية �إندوني�سيا ال�صديقة ،وذل��ك بح�ضور �سمو
ال�شيخ مكتوم ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،نائب

حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية ،يف
ورحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ
مقر �إك�سبو  2020دبيّ .
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم بفخامة الرئي�س جوكو
وي��دودو وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،معرباً �سموه ع��ن اعتزاز
دول��ة الإم ��ارات بعالقات ال�صداقة والتعاون الوثيقة
القائمة بني البلدين ،وتطلع الإمارات �إىل دفع م�سارات
ال�شراكة قدماً �ضمن �شتى القطاعات الرئي�سية التي

تدعم توجهات التنمية يف البلدين ال�صديقني.
من جهة �أخرى بحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة وفخامة جوكو ويدودو رئي�س
جمهورية �إندوني�سيا ال�صديقة ع�لاق��ات البلدين
ال���ص��دي�ق�ين ع �ل��ى خم�ت�ل��ف امل �� �س �ت��وي��ات ال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة وغ�ي�ره ��ا ،واخل �ط��وات

امل�شرتكة لتعزيزها ودفعها �إىل الأمام.
ورح��ب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان بالرئي�س الإندوني�سي يف بداية اللقاء  -الذي
عقد يف ق�صر البحر  -ون�ق��ل �إل�ي��ه حت�ي��ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ومتنياته لإندوني�سيا ال�صديقة و�شعبها
دوام التقدم واال�ستقرار( .التفا�صيل �ص)2

قوات متمردة توا�صل الزحف �إىل العا�صمة

ق��ال ت��وت ق�ل��واك ،رئي�س وف��د و�ساطة جنوب ال�سودان �إىل اخلرطوم،
�إنه مت التو�صل �إىل اتفاق بني �أطراف الأزمة يف ال�سودان ومن املتوقع
الإعالن عنه خالل �ساعات.
و�سيط جنوب ال�سودان �أ�ضاف �أن قائد اجلي�ش ال�سوداين الفريق �أول
عبد الفتاح الربهان وافق على الإفراج عن بع�ض املعتقلني ،م�شريا �إىل
�أن��ه مل يتم التطرق يف االتفاق �إىل العودة ملا قبل � 25أكتوبر �إال �أنه
يوجد تقارب يف الر�ؤى بني الطرفني.
وك ��ان ت��وت ق �ل��واك م�ست�شار رئ�ي����س دول ��ة ج�ن��وب ال �� �س��ودان ك�شف عن
احتمالية عقد لقاء جامع بني رئي�س الوزراء ال�سوداين املقال عبد اهلل
حمدوك والربهان لبحث حل الأزمة ال�سيا�سية يف ال�سودان ومناق�شتها
بكل و�ضوح .
و�أكد قلواك يف ت�صريح خا�ص للعربية واحلدث ،موافقة قائد اجلي�ش
ال�سوداين الفريق عبد الفتاح الربهان على �إطالق �سراح بع�ض املعتقلني
ال�سيا�سيني و�إطالق �سراح البقية خالل مرحلة الحقة.
وو�صف الأم��ر بح�سن النية والبادرة الطيبة لالنتقال ملرحلة �أخرى،
مبينا �أن اخل �ط��وة �ست�سهم يف حتقيق اال��س�ت�ق��رار ع�بر ال�ن�ق��ا���ش بني
الأطراف الع�سكرية واملدنية يف البالد بغية التفاهم من جديد.
وقال �إن اتفاقية جوبا لل�سالم مل تن�ص على تعيني كفاءات يف منا�صب
�أطراف احلركات امل�سلحة املوقعة.
و�أو� �ض��ح �أن ت�سمية حكومة ك �ف��اءات خال�صة بعيدة ع��ن ال�شخ�صيات
احلزبية تعد ر�ؤية ميكن التفاهم حولها وو�ضع املعاجلات بني الأطراف
ال�سيا�سية حيالها ،م�ؤكدا ان املهم حالياً نزع اخلالفات وتهيئة الأجواء
نحو اتفاق.
وكانت م�صادر مطلعة للعربية واحلدث �أ�شارت �إىل �أن ال�سفري ال�سعودي
علي بن ح�سن جعفر التقى رئي�س ال��وزراء ال�سوداين املعزول عبد اهلل
حمدوك وبحث معه الأزم َة الراهنة و�سبل �إيجاد حل للخروج منها.

موقع �أك�سيو�س :عبا�س كامل �سيزور �إ�سرائيل قريبا

يقر بالإجماع حالة الطوارئ مدير املخابرات امل�صرية يك�شف بنود اتفاق قريب يف غزة
الربملان الإثيوبي ّ

•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

� � �ص � ��وت ال �ب ��رمل� � ��ان الإث� � �ي � ��وب � ��ي،
اخلمي�س ،باملوافقة بالإجماع على
فر�ض حالة الطوارئ بالبالد.
و�أعلنت ال�سلطات الإثيوبية ،حالة
ال�ط��وارئ ،الثالثاء ،بعدما قالت
ق��وات متمردة من �إقليم تيغراي
ال �� �ش �م��ايل �إن �ه��ا ح�ق�ق��ت مكا�سب
على الأر�ض جنوبا ،يف مطلع هذا
الأ� �س �ب��وع ،وه ��ددت ب��ال��زح��ف �إىل
العا�صمة.
وج ��اء ه��ذا الإع�ل��ان ب�ع��د يومني
م ��ن ح � � ّ�ث رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء �أب ��ي
�أح � �م� ��د ،امل ��واط� �ن�ي�ن ع �ل ��ى حمل
ال���س�لاح ل�ل��دف��اع ع��ن �أنف�سهم يف
مواجهة اجلبهة ال�شعبية لتحرير
تيغراي.
وطلبت ال�سلطات يف �أدي����س �أبابا
م��ن ال���س�ك��ان ت���س�ج�ي��ل الأ�سلحة
و�إع� � � � ��داد ال� ��دف� ��اع� ��ات ،يف �إط � ��ار
التح�سب لتقدم قوات تيغراي.
واندلع ال�صراع يف ليل الثالث من
نوفمرب  2020عندما ا�ستولت
ق ��وات م��وال�ي��ة للجبهة ال�شعبية

الربملان الإثيوبي يوافق باالجماع على فر�ض حالة الطواريء (ا ف ب)
ل�ت�ح��ري��ر ت �ي �غ��راي ،ت���ض��م بع�ض وهيمنت اجلبهة ال�شعبية لتحرير للحكومة ا�ستمرت �سنوات.
اجل�ن��ود ،على ق��واع��د ع�سكرية يف تيغراي على احلياة ال�سيا�سية يف و�� �س ��اءت ال �ع�ل�اق��ات م ��ع اجلبهة
�إثيوبيا لقرابة ثالثة عقود ،لكنها ال�شعبية لتحرير تيغراي بعد �أن
�إقليم تيغراي ال�شمايل.
وردا ع �ل��ى ذل � ��ك �أر� � �س� ��ل رئي�س فقدت الكثري من نفوذها عندما ات�ه�م��ت اجل�ب�ه��ة �أب ��ي �أح �م��د ب�أنه
ال � ��وزراء� ،أب ��ي �أح �م��د ،م��زي��دا من �شغل �أب ��ي �أح �م��د املن�صب يف عام يحكم البالد مركزيا على ح�ساب
 2018بعد احتجاجات مناوئة الواليات الإثيوبية ،وهو ما ينفيه
القوات �إىل املنطقة.

ليبيا ..فتح باب الرت�شح
لالنتخابات يوم الأحد املقبل

•• طرابل�س-وكاالت:

�أعلنت املفو�ضية العليا لالنتخابات ،اخلمي�س� ،أنها
�ستفتح باب الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية والربملانية
الليبية ،الأحد املقبل ،بعد ا�ستجابة الربملان للتعديالت
التي طلبتها املفو�ضية على قوانني االنتخاب.
وق ��ال رئ�ي����س امل�ف��و��ض�ي��ة ع �م��اد ال���س��اي��ح� ،إن قانوين
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة وال�برمل��ان�ي��ة ال���ص��ادري��ن من
جمل�س النواب ،قابالن للتطبيق ،م�ضيفا �أنه ا�ستجاب
للتعديالت الفنية التي طلبتها املفو�ضية عليهما.
و�أ� �ض��اف ال�سايح ،يف ت�صريح نقله امل��رك��ز الإعالمي
ل��وزارات وهيئات وم�ؤ�س�سات حكومة ليبيا� ،أن البالد
��س�ت�ك��ون دائ� ��رة ان�ت�خ��اب�ي��ة واح� ��دة ي�ت�ن��اف����س ف�ي�ه��ا كل
املر�شحني لالنتخابات ال��رئ��ا��س�ي��ة ،وال�ف��ائ��ز ه��و من
يح�صل على  1 + 50%من الأ�صوات خالل اجلولة
يتح�صل �أي
الأوىل ،و ُي�ل�ج��أ للجولة الثانية �إذا مل
ّ
مر�شح على هذه الن�سبة.
و�أن� �ه ��ت امل�ف��و��ض�ي��ة ه ��ذا الأ� �س �ب ��وع ،ت��وزي��ع بطاقات
ال�ن��اخ�ب�ين ع�ل��ى ك��اف��ة امل�ك��ات��ب االن�ت�خ��اب�ي��ة ب�ك��ل املدن
احل�سا�سة اخلا�صة
الليبية ،يف ان�ت�ظ��ار ت�سلم امل ��واد ّ
باالنتخابات ،كما ن�شرت على موقعها من��اذج قوائم
التزكية للرت�شح لالنتخابات الرئا�سية والربملانية
التي ا�شرتطتها القوانني االنتخابية ،باعتبارها �أحد
امل�ستندات املطلوبة للرت�شح.

رئي�س ال��وزراء .وع�برت الواليات
امل �ت �ح��دة ،ع��ن قلقها ال�ب��ال��غ �إزاء
ت �� �ص��اع��د ال �ع �ن��ف وات �� �س��اع نطاق
الأعمال القتالية يف �إثيوبيا ،فيما
�أع �ل �ن��ت ،ع�بر ��س�ف��ارت�ه��ا يف �أدي�س
�أبابا �أنها ق��ررت �إج�لاء املوظفني
غ�ي�ر الأ� �س ��ا� �س �ي�ي�ن وعائالتهم
ب�سبب ت�صاعد النزاع.
و�أف � ��ادت ال���س�ف��ارة الأم�يرك �ي��ة يف
�أدي�س �أبابا ،اخلمي�س ،ب�أنها قررت
�إجالء املوظفني غري الأ�سا�سيني
وعائالتهم ب�سبب ت�صاعد النزاع
يف �إثيوبيا.
وك ��ان ��ت ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة قد
ح��ذرت يف وق��ت �سابق مواطنيها
م��ن ال���س�ف��ر �إىل �إث�ي��وب�ي��ا ،ودعت
رعاياها �إىل اال�ستعداد للمغادرة
يف ظل تدهور الو�ضع الأمني.
وج��اء �إع�لان ال�سفارة الأمريكية
يف �إثيوبيا بعد �أن جددت وا�شنطن
جت ��دد ال��دع��وة ل�ك��اف��ة الأط� ��راف
امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف ال � �� � �ص ��راع ،لوقف
العمليات الع�سكرية ،وب��دء حوار
من �أجل وقف �إط�لاق النار ،وفق
ما ذكرت اخلارجية الأمريكية.

ال�سناتور الذي يقول ال:

جو مان�شني ،الدميوقراطي الذي يريد تدمري بايدن!
•• الفجر  -ثيو لوبري
ترجمة خرية ال�شيباين

ب�سبب الأغلبية الدميقراطية
ال�ضيقة يف الكوجنر�س ،يتمتع
ب ��ارون ال�ف�ح��م ب�سلطة كبرية
لإحل��اق الأذى ،وه��و ال يرتدد
يف ا�ستخدامها لإف�شال خطط
جو بايدن.
ال ،مل ي�ك��ن ه �ن��اك ان �ق�لاب يف
الواليات املتحدة ،وال يزال جو
ب��اي��دن يحتل البيت الأبي�ض،
ب�ي�ن�م��ا ي�ن�ع��م دون ��ال ��د ترامب
بفرتة راح��ة يف ق�صره يف مارا
الغو ،فلوريدا ،ومل يتم تدني�س
مبنى الكابيتول مرة ثانية من
قبل املتع�صبني ،و�أتباع طائفة
ً
حتفظا منذ �أن
كيو �أنون �أكرث
ا�صطدمت نبوءتهم ال�سخيفة
بالواقع عدة مرات.
ال ��رج ��ل ال� � ��ذي ن �ح��ن ب�صدد

جو مان�شني� ،شوكة يف خا�صرة الرئي�س
ال�ت�ح��دث ع�ن��ه ال �ي��وم ال ي�شعر متح�ضر وم �ع �ت��دل ،ومل يكن
ب��احل��اج��ة �إىل �أن ي�ك��ون مركز واقع ًيا بدرجة كافية .ال�شوكة
اه �ت �م��ام و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام ،وال ت � � ��ؤمل ب �� �ش �ك��ل � �س �ط �ح��ي فقط
طموح له ل�شغل مقعد يف املكتب عند امل�شي عليها ،ورمب��ا تكون
ال�ب�ي���ض��اوي .ك�ن��ت ق��د ر�سمت اال�ستعارة املنا�سبة هي ا�ستعارة
� �ص��ورت��ه يف م��اي��و امل��ا� �ض��ي ،اال ال�سكني يف احللق� ،أو اختطاف
ان ع�ن��وان امل�ق��ال ج��و مان�شني ،رهائن.
(التفا�صيل �ص)11
�شوكة يف خ��ا��ص��رة ج��و بايدن،

•• القاهرة-وكاالت:

ك�شف رئي�س املخابرات امل�صرية عبا�س كامل يف حديث
ملوقع �أك�سيو�س الأمريكي� ،أن بالده حتاول التو�صل
�إىل اتفاق طويل الأمد لتثبيت وقف �إطالق النار يف
قطاع غزة ،وال�سماح بالإغاثة الإن�سانية� ،إ�ضافة �إىل
تبادل الأ�سرى بني �إ�سرائيل وحما�س و�إع��ادة �إعمار
القطاع.
و�أكد �أن مثل هذه ال�صفقة �ست�شمل تبادل �أ�سرى بني
�إ�سرائيل وحركة حما�س ،وهو �أم��ر تعمل م�صر من
�أجله ليال ونهارا ،على حد تعبريه.
و�أو��ض��ح كامل �أن مثل ه��ذه ال�صفقة يجب �أن تبد�أ
ب��الإف��راج ع��ن �سجناء فل�سطينيني م�سنني ،ون�ساء
وم��راه�ق��ات فل�سطينيات يف ال�سجون الإ�سرائيلية.
كما �سيتعني عليها معاجلة �إع ��ادة جثتي جنديني
�إ��س��رائ�ي�ل�ي�ين و�إط �ل�اق � �س��راح م��دن�ي�ين �إ�سرائيليني
حتتجزهما حما�س يف غزة.
ووف�ق��ا ملوقع (�أك�سيو�س) الأم�يرك��ي ،ق��ال كامل �إن
م�صر تريد �أن ترى احلكومة الإ�سرائيلية اجلديدة
وال�ق�ي��ادة الفل�سطينية يف رام اهلل ت �ب��د�آن ن��وع��ا من
احل��وار ال�سيا�سي ،م�شريا �إىل �أن��ه �سيزور �إ�سرائيل
يف وقت الحق من هذا ال�شهر لإج��راء حمادثات مع

رئي�س الوزراء نفتايل بينيت وم�س�ؤولني كبار �آخرين.
وذك��ر �أك�سيو�س �أن��ه �أج ��رى امل�ح��ادث��ة الق�صرية مع
كامل ،على هام�ش قمة املناخ كوب  26يف غال�سكو.
وكان قتال اندلع يف العا�شر من مايو املا�ضي ،وا�ستمر
 11ي��وم��ا ب�ين �إ��س��رائ�ي��ل وح�م��ا���س ،و��س��ط غ�ضب
فل�سطيني ،ب�سبب مداهمات ال�شرطة الإ�سرائيلية يف
حميط جممع امل�سجد الأق�صى يف القد�س ،وخطط
لطرد الفل�سطينيني من حي ال�شيخ ج��راح باملدينة
ل�صالح م�ستوطنني يهود.
وح�ي�ن��ذاك لعبت م�صر دورا رئي�سا ل��وق��ف �إطالق
النار بني الطرفني ،الأمر الذي نظر �إليه باعتباره
جزءا من م�ساعي القاهرة ال�ستعادة دور �أكرث حيوية
يف الو�ساطة بني �إ�سرائيل وحما�س ،و�إح�ي��اء عملية
ال�سالم املتوقفة بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني.
وق�ب��ل نحو �أ��س�ب��وع�ين ،التقى الأم�ي�ن ال�ع��ام حلركة
اجل�ه��اد الإ��س�لام��ي زي��اد النخالة ،رئي�س املخابرات
امل�صرية عبا�س ك��ام��ل ،يف ال �ق��اه��رة ،باجتماع عقد
ملناق�شة عدد من الق�ضايا.
و�أف� ��ادت م���ص��ادر ال�ع��رب�ي��ة احل ��دث ،ب� ��أن ال�ل�ق��اء بني
ال�ط��رف�ين ت�ن��اول � �ض��رورة �إن �ه��اء االنق�سامات داخل
املجتمع الفل�سطيني و�أه�م�ي��ة ال �ع��ودة الجتماعات
الف�صائل.

ميقاتييدعوقرداحي�إىل
تغليب امل�صلحة الوطنية

م��وج��ة راب���ع���ة من
كورونا جتتاح �أملانيا

•• بريوت-وكاالت:

•• برلني -وام:

� �س �ج��ل م �ع �ه��د روب � ��رت
كوخ الأملاين للأمرا�ض
امل� �ع ��دي ��ة ح � � ��وايل 34
�أل � ��ف �إ�� �ص ��اب ��ة جديدة
ب� � �ف �ي��رو� � ��س ك� � ��ورون� � ��ا
خ�لال ال�ساعات الأربع
وال�ع���ش��ري��ن املا�ضية..
حم� ��ذرا م ��ن تداعيات
ه� ��ذا االرت � �ف� ��اع .وعلى
�إث ��ر ذل ��ك ي�ع�ق��د وزراء
�صحة الواليات الأملانية
ال���س�ت��ة ع���ش��ر اجتماعاً
لبحث الإج��راءات التي
ي �ج��ب ات �ب��اع �ه��ا خالل
ال �ف�ت�رة ال �ق��ادم��ة .من
ج�ه�ت�ه��ا ف��ر� �ض��ت والية
ب � ��اف � ��اري � ��ا �إج � � � � � ��راءات
�صارمة على املواطنني
م� � � ��ن خ � �ل � ��ال ف� ��ر�� ��ض
ارت� ��داء ك �م��ام��ات ffp2
خ�لال الت�سوق وفر�ض
ارت��داء الكمامات داخل
ال�صفوف املدر�سية.

ت�أتي الق�ضية بعد تراكم موا�ضيع التوتر منذ الربيك�سيت

ال�صيد ،بروتوكول �إيرلندا ال�شمالية ،احلدود

لهذا تزداد العالقات ّتوترا بني باري�س ولندن!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

مت ت�أجيل الإن��ذار النهائي الذي وجهته فرن�سا �إىل اململكة املتحدة ب�ش�أن
منح تراخي�ص ال�صيد حتى اليوم اخلمي�س ،لكن الربيك�سيت وعواقبه لن
يتوقفا عن خلق التعار�ض بني احلكومتني الفرن�سية والربيطانية.
بالن�سبة لكليمن�س فورتون ،ف�إن الربيك�سيت ي�شبه �إىل حد ما يومًا ال نهاية
له :نحن يف ما يلي الربيك�سيت الذي مل يتوقف يف  31يناير  ،2020يوم
خروج اململكة املتحدة من االحتاد الأوروبي ،تو�ضح اال�ستاذة املحا�ضرة يف
الدرا�سات الإجنليزية يف مدر�سة العلوم ال�سيا�سية مبدينة ليل ،و م�ؤلفة
كتاب اململكة املتحدة ،بلد يف �أزم��ة؟ (من�شورات لو كافالييه بلو) .ومن
بني عواقبه الأخ�يرة امل�سجلة :الإن��ذار ال��ذي حددته باري�س للندن .كان
�أم��ام اململكة املتحدة ،حتى ي��وم الثالثاء ،منح �أك�ثر من  200ترخي�ص
لل�صيادين الفرن�سيني ،ي�سمح لهم بالو�صول �إىل مياهها؛ وقد مت ت�أجيله
اىل اليوم اخلمي�س موعد اجتماع بني وزي��ر ال��دول��ة الفرن�سي لل�ش�ؤون
الأوروبية كليمان بون ،ونظريه الربيطاين ديفيد فرو�ست( .التفا�صيل

دع ��ا رئ �ي ����س ال � � ��وزراء اللبناين،
جنيب ميقاتي ،اخلمي�س ،وزير
الإع�ل�ام ،ج��ورج ق��رداح��ي ،الذي
�أث��ارت ت�صريحاته �أزم��ة مع دول
خ�ل�ي�ج�ي��ة� ،إىل حت�ك�ي��م �ضمريه
وتغليب امل�صلحة الوطنية على
ال �� �ش �ع��ارات ال �� �ش �ع �ب��وي��ة ،م�ؤكدا
على �أن لبنان يعمل على �إعادة
ال � �ع�ل��اق� ��ات م � ��ع اخل� �ل� �ي ��ج �إىل
طبيعتها.
ويف كلمة متلفزة� ،أو�ضح ميقاتي
�أن ال���س�ل�ط��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة تعمل
على معاجلة ملف العالقة مع
ال �� �س �ع��ودي��ة ودول اخل �ل �ي��ج وفق
ال �ق ��واع ��د ال �� �س �ل �ي �م��ة ،م�ضيفا:
��س�ن���س�ع��ى ل �ل �ت �ع��اون ل �ل �ع��ودة عن
ال� �ق ��رارات امل �ت �خ��ذة ،ال �ت��ي تعيد
ال �ع�ل�اق��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة العربية،
واخلليجية بالذات ،لطبيعتها.
ووج ��ه رئ�ي����س ال � ��وزراء اللبناين
كلمة لقرداحي ،قائال� :أكرر دعوة
وزير الإعالم �إىل حتكيم �ضمريه
وتقدير الظروف ،واتخاذ املوقف
ال ��ذي ي�ن�ب�غ��ي ات� �خ ��اذه ،وتغليب
امل�صلحة الوطنية على ال�شعارات
ال�شعبوية.
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�أعلنت �شفاء  112حالة جديدة من كورونا

ال�صحة جتري  212,021فح�صا ك�شفت عن � 73إ�صابة
••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  212,021فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ

 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج� ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  73حالة �إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة
وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة

 740,209حاالت  .و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل
�أي حالة وف��اة خ�لال الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد
الوفيات يف ال��دول��ة  2,137حالة  .كما �أعلنت ال ��وزارة عن �شفاء 112
حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها
التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها
امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  734,562حالة.

02

ال�صحة تعلن تقدمي  29,589جرعة من
لقاح كوفيد 19-خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  29,589جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س  21,273,932جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  215.10جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد  "19 -و�سعياً
�إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد ."19 -

�شهدا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س �إندوني�سيا التعاون الثنائي و�سبل تطوير ال�شراكة بني البلدين
•• دبي -وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"،
�أم�س ،فخامة جوكو وي��دودو ،رئي�س جمهورية �إندوني�سيا
ال�صديقة ،وذلك بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ورح��ب �صاحب
وزي��ر املالية ،يف مقر �إك�سبو  2020دب��يّ .
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم بفخامة الرئي�س
جوكو وي��دودو والوفد املرافق له ،معرباً �سموه عن اعتزاز
دولة الإمارات بعالقات ال�صداقة والتعاون الوثيقة القائمة
بني البلدين ،وتطلع الإم ��ارات �إىل دف��ع م�سارات ال�شراكة
قدماً �ضمن �شتى القطاعات الرئي�سية التي تدعم توجهات
التنمية يف البلدين ال�صديقني ،يف �ضوء تطابق وجهات النظر
والرغبة امل�شرتكة يف اكت�شاف املزيد من فر�ص ال�شراكة مبا
يرقى �إىل امل�ستوى امل�أمول للروابط التي جتمع بني البلدين
م��ن تطور وازده ��ار خ�لال املرحلة املقبلة .وخ�لال اللقاء،
الذي ح�ضره �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س
هيئة دبي للطريان املدين الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان
الإم��ارات رئي�س اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي ،و�سمو
ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س
دب��ي ل�ل�إع�لام ،و�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم ،ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير
الت�سامح والتعاي�ش ،وعدد من معايل الوزراء ومديري دوائر
حكومة دب��ي ،مت بحث �سبل تطوير ال�شراكة بني الإمارات
و�إندوني�سيا على خلفية العالقات القوية التي جتمعهما على
خمتلف الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،ال�سيما

و�أن روابط التعاون الثنائية �شهدت تطوراً الفتاً خالل الفرتة
املا�ضية مدعومة بالزيارات املتبادلة على م�ستوى القيادة
وكبار م�س�ؤويل الدولتني ،وتوافق �إرادة القيادة ال�سيا�سية
يف البلدين على �أخذ ال�شراكة القائمة �إىل م�ستويات �أعلى
من التن�سيق والتفاعل الب ّناء مبا يخدم م�صالح ال�شعبني
ال�صديقني ويدعم التوجهات التنموية الطموحة للجانبني.
وت�ضمن اللقاء مناق�شة �سبل تعزيز التعاون الثنائي �ضمن
خمتلف القطاعات االقت�صادية والتقنية مبا يف ذلك تعزيز
التبادل التجاري بني البلدين والذي �شهد خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية من��واً م�شجعاً حيث بلغت قيمة التجارة
اخلارجية غري النفطية لدولة االمارات العربية املتحدة مع
�إندوني�سيا  2مليار دوالر خالل  2020فيما و�صل �إجمايل
التبادالت التجارية بني البلدين �إىل �أك�ثر من  11مليار
دوالر خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية .كما بحث اجلانبان
خ�لال اللقاء �سبل االرت �ق��اء مب�ج��االت ال�ت�ع��اون يف العديد
من القطاعات احليوية التي ت�شكل ركائز �أ�سا�سية �ضمن
خطط التطوير يف البلدين مبا يف ذلك قطاعات اال�ستثمار
والطاقة والتكنولوجيا واخلدمات املالية ،وال�سفر وال�سياحة
والبنية التحتية ،مع الت�أكيد على �أهمية تهيئة املجال �أمام
��ش��رك��ات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف اجل��ان�ب�ين الكت�شاف الفر�ص
الكامنة يف تلك القطاعات �سواء يف �إندوني�سيا �أو الإمارات
ور�صد �إمكانية �إط�لاق �شراكات بناءة ي�سهم فيها القطاع
اخلا�ص ب�صورة �أ�سا�سية مبا يزيد من حجم الفائدة واملردود
اال�ستثماري للطرفني.
وتطرق اللقاء �إىل مناق�شة عدد من الق�ضايا حمل االهتمام
امل�شرتك �شملت التطورات الراهنة على ال�ساحتني الإقليمية
وال��دول�ي��ة ويف مقدمتها اجل�ه��ود العاملية املبذولة ملكافحة

ج��ائ�ح��ة كوفيد -19وم ��ا تتطلبه م��ن ت���ض��اف��ر للخطط
واملبادرات من �أجل ت�سريع معدالت التعايف العاملي ،ف�ض ً
ال
ع��ن التطرق �إىل ق�ضية التغري املناخي التي باتت ت�شكل
حت��دي �اً حقيقياً يلقي ب�ظ�لال��ه ع�ل��ى م�ستقبل ال �ع��امل وما
ي�ستدعيه امل��وق��ف البيئي ال��راه��ن م��ن حت��رك عاملي �سريع
ت�ت��وح��د ف�ي��ه اجل �ه��ود م��ن �أج ��ل تفعيل ال �ت��داب�ير الالزمة
للو�صول �إىل احل�ي��اد املناخي ال��ذي �أعلنت دول��ة الإم ��ارات
ا�ستهدافها حتقيقه بحلول ال�ع��ام  2050يف �إط��ار دعمها
الكامل للجهود الدولية الرامية �إىل احلفاظ على البيئة
والتزامها مبواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف
الأمم�ي��ة للتنمية امل�ستدامة والتي حددتها الأمم املتحدة
�ضمن الأج �ن��دة ال�ع��امل�ي��ة  .2030و��ش�ه��د ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم وفخامة الرئي�س جوكو
وي��دودو تبادل عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني
اجلانبني يف �إطار تعزيز ال�شراكة �ضمن عدد من القطاعات
ال��رئ�ي���س�ي��ة و��ش�م�ل��ت :م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ي�ن �أك��ادمي �ي��ة �أن ��ور
قرقا�ش الدبلوما�سية مع مركز التعليم والتدريب بوزارة
خارجية جمهورية اندوني�سيا ،وتبادلها معايل �أحمد بن
علي ال�صايغ ،وزير دولة ،مع معايل ريتنو مار�سودي ،وزيرة
خارجية �إندوني�سيا ،ومذكرة تفاهم بني م�صرف االمارات
العربية املتحدة املركزي وبنك اندوني�سيا ب�ش�أن التعاون يف
جمال نظم الدفع واالبتكار امل��ايل الرقمي ،تبادلها معايل
خالد حممد بالعمى التميمي ،حمافظ م�صرف الإمارات
العربية املتحدة املركزي ،مع معايل ريتنو مار�سودي ،وزيرة
خ��ارج�ي��ة �إندوني�سيا ،وم��ذك��رة تفاهم ل�لاع�تراف املتبادل
بال�شهادات الأهلية مل�ستويات التدريب و�إ��ص��دار ال�شهادات
و�أعمال النوبات للعاملني يف البحر ،تبادلها معايل �سهيل بن

حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية،
مع معايل اجلرنال لوهوت بينزار باندجايتان ،وزير تن�سيق
ال�ش�ؤون البحرية الإندوني�سي .كما مت تبادل وثيقة ت�صديق
على اتفاقية ت�شجيع واحل�م��اي��ة امل�ت�ب��ادل��ة لال�ستثمارات،
ووث�ي�ق��ة ت�صديق على اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي
املعدلة ،وتبادلها معايل حممد ب��ن ه��ادي احل�سيني وزير
ال��دول��ة لل�ش�ؤون امل��ال�ي��ة ،وم�ع��ايل ريتنو م��ار��س��ودي ،وزيرة
خ��ارج�ي��ة �إن��دون�ي���س�ي��ا ال �ت��ي ق��ام��ت ب��دوره��ا ك��ذل��ك بتبادل
امل��ذك��رات اخلا�صة بتعديل ترتيب مم��ر ال�سفر الآم��ن مع
معايل �أحمد بن علي ال�صايغ ،وزير دولة.
وجرى تبادل مذكرة تفاهم بني وكالتي ائتمان ال�صادرات
الإماراتية االندوني�سية ،وتبادلها معايل الدكتور ثاين بن
�أحمد الزيودي وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية نائب رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة االحت��اد الئتمان ال�صادرات ،مع ال�سيد
بيني واووروىتو ،الرئي�س التنفيذي للوكالة الإندوني�سية.
ومت تبادل مذكرة تفاهم ب�ش�أن ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
بي تي جارودا �إندوني�سيا وطريان الإم��ارات ،وتبادلها �سمو
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،الرئي�س الأعلى ملجموعة
ط�ي�ران الإم � ��ارات م��ع م�ع��ايل �أرك ط��اه��ر ،وزي ��ر ال�شركات
اململوكة للدولة يف �إندوني�سيا.
كذلك مت تبادل مذكرة تفاهم ب�ش�أن اتفاقية �إطار اال�ستثمار
امل�شرتك بني هيئة �إندوني�سيا لال�ستثمار و�صندوق �أبوظبي
للنمو وتبادلها �سعادة خليفة حممد ال�سويدي ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل���ص�ن��دوق م��ع ر� �ض��ا وي��راك��و� �س��وم��اه ،الرئي�س
التنفيذي للهيئة ،وال��ذي قام ب��دوره كذلك بتبادل اتفاقية
حول حتالف ا�سرتاتيجي لتطوير املوانئ مع �سعادة �سلطان
�أحمد بن �سليم ،رئي�س موانئ دبي العاملية .وتبادل اجلانبان

اتفاقية تعاون و�شراكة بني مبادلة للبرتول وبي تي كيالجن
بريتامينا ال�صناعية وتبادلها من�صور حممد �آل حامد،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ب��ادل��ة ل�ل�ب�ترول م��ع ج��وك��و بريونو،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة بريتامينا الإندوني�سية ،كما
جرى تبادل اتفاقية حول م�شروع تطوير اللوحات ال�شم�سية
ب�ين ��ش��رك��ة م���ص��در و��ش��رك��ة بريتامينا للطاقة املتجددة،
وتبادلها �سعادة حممد جميل الرحمي ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة م�صدر ،م��ع نيكي وي��دي��اوات��ي ،الرئي�س التنفيذي
لل�شركة الإندوني�سية .وج��رى كذلك تبادل مذكرة تفاهم
بني جمموعة  G42و�شركة �سمارت تيليكوم تبادلها �سعادة
بينج ت�شياو ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة  ،G42وفرانكي
وي��دج��اج��ا ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة بيوفارما ،ومذكرة
تفاهم ب�ين حياة بيوتك و�شركة بيوفارما تبادلها �سعادة
من�صور املن�صوري ،الرئي�س التنفيذي للعمليات ملجموعة
" "G42وهون�ستي ب�سيري الرئي�س التنفيذي ل�شركة
بيوفارما .ويعد اقت�صاد �إندوني�سيا �أكرب اقت�صادات منطقة
ج�ن��وب ��ش��رق �آ��س�ي��ا وذل ��ك وف�ق��ا ل�ت�ق��دي��رات ال�ب�ن��ك الدويل
الذي توقع �أن يحقق اقت�صادها منواً قوياً قد ت�صل ن�سبته
�إىل  4.4%خالل العام  ،2021وقد ترتفع �إىل  5باملئة
خالل العام  2022مع تراجع معدالت عدم الثقة يف العامل
وات�ساع نطاق حمالت التطعيم �ضد فريو�س كورونا امل�ستجد،
فيما حتمل ال�سوق الإندوني�سية فر�صاً واعدة كونها من �أهم
الأ�سواق النا�شئة حول العامل ،فيما ي�صنف البنك الدويل
�إندوني�سيا يف الرتتيب العا�شر بني �أك�بر الأ��س��واق العاملية
من ناحية القوية ال�شرائية ،حيث تعد �إندوني�سيا رابع دول
ال�ع��امل م��ن حيث ع��دد ال�سكان ب��إج�م��ايل ي��زي��د على 270
مليون ن�سمة.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س �إندوني�سيا العالقات الثنائية والق�ضايا الإقليمية والدولية
•• �أبوظبي -وام:

بحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة وف�خ��ام��ة ج��وك��و وي ��دودو رئي�س
جمهورية �إندوني�سيا ال�صديقة عالقات البلدين ال�صديقني على خمتلف
امل���س�ت��وي��ات ال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة وغ�يره��ا ،واخلطوات
امل�شرتكة لتعزيزها ودفعها �إىل الأمام.
ورحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان بالرئي�س الإندوني�سي

يف بداية اللقاء  -الذي عقد يف ق�صر البحر  -ونقل �إليه حتيات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتنياته
لإندوني�سيا ال�صديقة و�شعبها دوام التقدم واال�ستقرار.
وت�ن��اول اللقاء الق�ضايا الإقليمية وال��دول�ي��ة حم��ل االه�ت�م��ام امل�شرتك
وتبادال وجهات النظر حولها .
و�أك��د اجلانبان قوة العالقات الثنائية ومتانتها ،والتطلع امل�شرتك �إىل
تو�سيع �آفاق ال�شراكة والتعاون يف خمتلف املجاالت خالل الفرتة املقبلة.
كما تطرق اجلانبان �إىل �أهمية ا�ست�ضافة دولة الإم��ارات معر�ض �إك�سبو

 2020دبي يف تعزيز ر�سالتها والقيم الإن�سانية امل�شرتكة يف التوا�صل
والتالقي بني ثقافات العامل و�شعوبه وح�ضاراته بجانب تعريف الدول
بخرباتها التنموية وخ�صو�صياتها التاريخية ومميزاتها الثقافية �إ�ضافة
�إىل م�شاركة �إندوني�سيا املتميزة كونها بلداً ينعم بوفرة املوارد امل�ستدامة
وتنوعها.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ طحنون ب��ن زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأمن
الوطني و�سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي رئي�س مكتب �أب��وظ�ب��ي التنفيذي و�سمو ال�شيخ ح�م��دان بن

حممد بن زايد �آل نهيان وال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان
رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي ومعايل �سهيل بن حممد فرج فار�س
املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و�سعادة حممد مبارك املزروعي
وكيل دي��وان ويل عهد �أبوظبي و�سعادة عبداهلل الظاهري �سفري الدولة
لدى �إندوني�سيا .
وق��د زار فخامة الرئي�س الإندوني�سي جزيرة اجلبيل  -منطقة غابات
القرم "املاجنروف "  -حيث قام بزراعة �شجرة القرم التي حتظى باهتمام
يف دولة الإمارات لدورها يف احلفاظ على البيئة.

جل�سة ع�صف ذهني لدعم ومتكني �أ�صحاب الهمم يف �شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

ناق�شت جل�سة ع�صف ذهني تطوير وا�ستحداث خدمات �شرطة �أبوظبي امل�ستقبلية
لأ�صحاب الهمم من منت�سبيها انطالقاً من حر�ص القيادة العامة على تقدمي
خدمات لأ�صحاب الهمم تفوق توقعاتهم من الرعاية والعناية يف بيئة عمل
مهي�أة حتفزهم على الإبداع واالبتكار.
ونظم اجلل�سة الفرع امل�ستحدث لدعم ومتكني �أ�صحاب الهمم بقطاع املوارد
الب�شرية بالتعاون مع مركز التدريب االفرتا�ضي يف �أكادميية �سيف بن زايد

للعلوم ال�شرطية والأمنية ،ومت خاللها التعريف بالفرع ودوره يف دعم ومتكني
�أ�صحاب الهمم و تو�ضيح نوع اخلدمات املقدمة لهم و اال�ستفادة من طرحهم
للتحديات التي تواجههم.
و�أدارت اجلل�سة املقدم �شم�سة حمد الرواحي من �أكادميية �سيف بن زايد للعلوم
ال�شرطية والأمنية  ..م�ؤكدة اهتمام القيادة العامة بتقدمي �أف�ضل اخلدمات
لأ�صحاب الهمم ب�صورة مبتكرة .
و�أو�ضح املالزم �أول را�شد �سامل الكعبي من فرع دعم ومتكني �أ�صحاب الهمم �أن
اجلل�سة ناق�شت احتياجات �أ�صحاب الهمم وت�شجيعهم على ممار�سة حقوقهم

واال�ستفادة من الإمكانات وجم��االت الدعم التي توفرها وتكفلها لهم �شرطة
�أبوظبي.
و�أ��ش��ار �إىل اخت�صا�صات ف��رع دع��م ومتكني �أ�صحاب الهمم امل�ستحدث و�إعداده
الربامج واخلطط للت�أهيل ومتابعة الرعاية االجتماعية النف�سية وا�ستك�شاف
املواهب وقيا�س م�ستوى اخلدمات و�أ�ساليب الرعاية املقدمة والتوعية باحلقوق
والواجبات والت�سهيالت ا�ضافة �إىل تبني منظومة ا�ست�شراف امل�ستقبل والذكاء
اال�صطناعي.
من جهتها �أك��دت نور الرا�شدي االخت�صا�صي االجتماعي يف فرع دعم ومتكني

�أ�صحاب الهمم �أن ا�ستحداث خدمات مركز دعم ومتكني �أ�صحاب الهمم يعك�س
جهود �شرطة �أب��و ظبي الداعمة لهذه الفئة لتح�سني ج��ودة احل�ي��اة وتقدمي
�أف�ضل اخل��دم��ات لدجمهم ومتكينهم .ومت عر�ض خمتلف اخل��دم��ات املقدمة
من القطاعات ال�شرطية لأ�صحاب الهمم ومناق�شة بع�ض النقاط الهامة مثل
�ساعات العمل املرنة ومواعيد الذروة والت�سهيالت وبرنامج احلوافز والرتقيات
وزمنها والتقييمات ال�سنوية والتحديات التي تختلف باختالف الإع��اق��ة من
�سمعية وب�صرية وحركية ومتطلباتهم ،و��ش��ارك يف اجلل�سة ع��دد من موظفي
�شرطة �أبوظبي من فئة �أ�صحاب الهمم.
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�سفري الدولة� :إك�سبو  2020دبي نقطة انطالقة جديدة يف العالقات الإماراتية  -الكولومبية
•• �أبوظبي-وام:

قال �سعادة �سامل را�شد العوي�س �سفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا
�إن دولة الإمارات ترتبط بعالقات تاريخية مع كولومبيا ،متيزت بطابع
م��ن ال�صداقة وال�ت��واف��ق وال�ت�ع��اون يف خمتلف امل�ج��االت ،يف ظ��ل حر�ص
قيادة البلدين على تنميتها وتعزيزها.
وا�ضاف �سعادته يف مقال له �إن �إك�سبو  2020دبي ي�أتي ليمثل انطالقة
جديدة وفر�صة كبرية لتعزيز العالقات الثنائية يف خمتلف املجاالت،
كما �أن��ه يعد من�صة لعر�ض ابتكارات كولومبيا و�إجن��ازات�ه��ا يف خمتلف
املجاالت ،وعلى نحو خا�ص �سي�سهم هذا احلدث يف دعم خطط كولومبيا

لعقد �شراكات جتارية والو�صول �إىل �أ�سواق جديدة ،وجذب املزيد من
اال�ستثمارات لتطوير قطاعاتها املختلف ،كما �أن��ه يعد فر�صة مثالية
لل�شركات وامل�ستثمرين ورج ��ال الأع �م��ال وال�ت�ج��ار و�أ��ص�ح��اب امل�شاريع
م��ن خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل ل�لاط�لاع ع�ل��ى ق� ��درات ك��ول��وم�ب�ي��ا مبختلف
القطاعات.
و�أو�ضح �أنه نظراً لأهمية هذا احلدث العاملي فمن املقرر �أن يقوم فخامة
�إي �ف��ان دوك��ي م��ارك�ي��ز رئي�س جمهورية كولومبيا ،ب��زي��ارة ر�سمية �إىل
الدولة ،على ر�أ���س وفد رفيع امل�ستوي ي�شمل وزي��رة التجارة وال�سياحة
وال�صناعة ووزي��ر ال�صحة ووزي��ر البيئة وجمموعة من رجال الأعمال،
يلتقي خاللها مع القيادة الر�شيدة يف الدولة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات

تفاهم يف عدة جماالت لتعزيز �سبل التعاون امل�شرتك بني البلدين ..كما مواجهة اجلائحة ،وتعبريا ع��ن عمق العالقات ب�ين البلدين� ،أر�سلت
�سي�شارك فخامته يف احتفاالت اليوم الوطني لبالده يف �إك�سبو  2020دولة الإمارات خالل جائحة كوفيد -19نحو  100طن من امل�ساعدات
دب��ي .و�أ� �ش��ار �إىل �أن الدبلوما�سية الثقافية �ساهمت يف التقريب بني والإم ��دادات الطبية لكولومبيا ،ومت �إن�شاء ج�سر جوي من  6طائرات
البلدين حيث �أقامت �سفارة دولة الإمارات عدة مبادرات ثقافية للتعريف �أ�سهمت يف نقل امل�ستلزمات الطبية و�إع��ادة املواطنني الكولومبيني �إىل
بثقافة وتراث الإمارات العربية املتحدة من بينها �إ�صدار عدد خا�ص من وطنهم .واختتم �سعادته بالقول �إن��ه من اجلدير بالذكر �أن العالقات
جملة �سيمانا ،ومت توزيع �آالف الن�سخ على اجلهات والهيئات احلكومية الدبلوما�سية ب�ين البلدين ب��د�أت يف ع��ام  1976وافتتحت كولومبيا
واجلامعات ،وكذلك مبادرة تعليم �أ�سا�سيات اللغة العربية للم�شاركني يف �سفارتها ال��دول��ة يف ع��ام  2011وع�ق��ب ذل��ك مت اف�ت�ت��اح ��س�ف��ارة دولة
جناح كولومبيا يف �إك�سبو  2020دبي ،اىل جانب امل�شاركة يف الفعاليات االمارات يف بوغوتا عام  ،2013وقد مت عقد عدة اتفاقيات ومذكرات
الثقافية والرتويجية.
تفاهم يف خمتلف املجاالت� ،ساهمت يف تعزيز �أوا�صر ال�صداقة والتعاون
وذكر �سعادة �سفري الدولة لدى كولومبيا �أنه يف �إط��ار دعم جهودها يف يف املجاالت التجارية واالقت�صادية والثقافية بني البلدين ال�صديقني.
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�إك�سبو يف �أ�سبوع  ..املنا�سبات الوطنية والدولية تت�صدر امل�شهد  ..و 185جن�سية زاروا املعر�ض
•• �أبوظبي-وام:

ح��اف��ظ �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي على
� � �ص� ��دارة االه� �ت� �م ��ام ال �ع ��امل ��ي خالل
الأ�� �س� �ب ��وع اخل��ام ����س ب �ع��د �أن ك�سر
احلدث حاجز الـ  2مليون زائر بعد
ت�سجيل  2.350م�ل�ي��ون زائ ��ر من
 185جن�سية خمتلفة ،فيما متيز
الأ��س�ب��وع بتعدد ال�ط��اب��ع االحتفايل
بحكم تزامنه مع احتفاالت الإمارات
بيوم العلم واحتفال عدد من الدول
ب�أيامها الوطنية.
وت�ستعر�ض وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم� ��ارات
"وام" يف تقرير "�إك�سبو يف �أ�سبوع"
�أب � ��رز ال �ف �ع��ال �ي��ات وامل �ن��ا� �س �ب��ات التي
�شهدها احل��دث ال�ع��امل��ي يف �أ�سبوعه
اخل��ام����س .وع�ق��دت اللجنة املنظمة
ل �ـ "اك�سبو  2020دبي" �إحاطة
�إع�لام �ي��ة ك���ش�ف��ت ف�ي�ه��ا �أن احلدث
العاملي �سجل خالل ال�شهر الأول من

انطالقه  2350868زي��ارة ،وقد
�شكلت الفئة العمرية حتت  18عاما
 % 28م��ن جمموع ال ��زوار ،فيما
�أظهرت البيانات �أن ال��زوار ينتمون
�إىل  185جن�سية.
و�أ�شارت اللجنة املنظمة �إىل �أن عدد
ال � � ��زوار االف�ت�را� �ض �ي�ي�ن للمن�صات
الرقمية للحدث بلغ  12.8مليون
زائر خالل �أكتوبر املا�ضي.
"يوم العلم" و�شاركت العديد من
�أجنحة ال��دول امل�شاركة يف املعر�ض
الإم��ارات احتفاالتها بـ "يوم العلم"
ال ��ذي � �ص��ادف ال�ث��ال��ث م��ن نوفمرب
ح�ي��ث ع�ب�ر امل�ح�ت�ف�ل��ون ع��ن م�شاعر
احلب والتقدير لدولة االمارات ،فيما
احتفت ع��دد من ال��دول امل�شاركة يف
�إك�سبو  2020دبي ،بيومها الوطني
ومنها فنلندا و �أنتيغوا وبربودا ،كما
�شهد احلدث االحتفال بيوم ال�شرف
ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

"�أ�سبوع التنمية" و��ش�ه��د �إك�سبو
 2020دبي انطالق فعاليات �أ�سبوع
التنمية احل�ضرية والريفية الذي
ج �م��ع ع� ��ددا م ��ن ال� �ق ��ادة واخل�ب��راء
واملخت�صني ملناق�شة التحديات التي
تواجه امل��دن واملجتمعات يف الع�صر

ال��راه��ن وا��س�ت�ك���ش��اف �أه�م�ي��ة تغيري
�أ�ساليب التنقل والبناء واال�ستهالك
للتمكن م��ن العي�ش يف امل��وائ��ل التي
�ستحت�ضن الب�شرية يف امل�ستقبل.
وعلى هام�ش الأ�سبوع احتفى �إك�سبو
 2020دبي بـ "اليوم العاملي للمدن"

ال��ذي نظمه برنامج الأمم املتحدة
للم�ستوطنات ال�ب���ش��ري��ة بالتعاون
م��ع املجل�س التنفيذي لإم ��ارة دبي،
ك �م��ا مت ال �ك �� �ش��ف ع ��ن دل �ي��ل جديد
ي�ج�م��ع امل� �ع ��ارف امل�ح�ل�ي��ة والدولية
ب���ش��أن �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات امل�ستدامة

لإعادة الإعمار والتجديد العمراين
يف املناطق املت�ضررة ب�سبب الكوارث
وال �� �ص��راع��ات يف ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط
و�شمال �إفريقيا.
"االقت�صاد الدائري" ونظم اجلناح
ال�ف�ن�ل�ن��دي يف �إك���س�ب��و  2020دبي
"منتدى االقت�صاد الدائري" الذي
�سلط ال���ض��وء على ج�ه��ود الإم ��ارات
ال ��رائ ��دة يف ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذا النموذج
االقت�صادي �ضمن خططها الرامية
�إىل تنويع م�صادر الدخل بعيدا عن
النفط.
"قمة �أقدر" و�أ� �ص��در امل���ش��ارك��ون يف
قمة "�أقدر العاملية" يف ختام �أعمالها
ال �ت��ي �أق �ي �م��ت يف "�إك�سبو 2020
دبي" ال �ب �ي��ان ال �ع��امل��ي للمواطنة
الإيجابية" امل��وج��ه �إىل احلكومات
وال��دول واملجتمعات وامل�ؤ�س�سات ذات
ال �ع�ل�اق��ة ،وال � ��ذي دع ��ا �إىل توفري
م��رج�ع�ي��ات ع�ل�م�ي��ة وف �ك��ري��ة ملفهوم

املواطنة الإيجابية و�إط�ل�اق جائزة
دولية ت�شجع على ن�شر نهج املواطنة
الإيجابية العاملية و�إط�ل�اق احلوار
احل �� �ض��اري ح ��ول ال �ع��امل وت�ضمني
قيم امل��واط�ن��ة الإي�ج��اب�ي��ة يف املناهج
التعليمية على امل�ستويات الوطنية يف
كل املراحل التعليمية.
"هايرب مو�شن للنقل" واحت�ضن
�إك�سبو  2020دب��ي �أع�م��ال الدورة
الأوىل م��ن معر�ض "هايربمو�شن
دبي" ال � � ��ذي ت � �ن� ��اول ال �ت �ح ��دي ��ات
الفعلية التي يواجهها قطاع النقل
واخل��دم��ات اللوج�ستية وموا�ضيع
احلياد الكربوين والتحول الرقمي.
ووا�صل جمل�س الإمارات للتوازن بني
اجلن�سني ب��ال�ت�ع��اون م��ع "كارتييه"
تنظيم اجل�ل���س��ات احل��واري��ة �ضمن
م �ب��ادرة "املجل�س ال �ع��امل��ي للمر�أة"
�إح��دى الفعاليات الرئي�سية جلناح
امل ��ر�أة يف �إك�سبو  2020دب��ي ،حيث

ا�ست�ضاف املجل�س معايل �سهيل بن
حم�م��د ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزير
ال�ط��اق��ة والبنية التحتية للحديث
عن جتربة الوزارة يف متكني املر�أة.
"�إك�سبو اليف" وك �� �ش��ف برنامج
"�إك�سبو اليف" عن تلقيه ابتكارات
� 11ألف م�شرتك من  184دولة
لال�شرتاك يف الربنامج الذي يعترب
ملتقى عامليا للإبداع يهدف لتح�سني
ح �ي��اة ال �ن��ا���س يف �أن �ح��اء ال �ع��امل من
خ�لال دع��م وتطوير ون�شر احللول
اجلديدة.
"حتدي �أ�سياد" وان�ط�ل�ق��ت خالل
الأ� �س �ب��وع �أي �� �ض��ا ف �ع��ال �ي��ات "حتدي
�أ� �س �ي��اد ال�ل��وج���س�ت��ي العاملي" �شمل
حتديني تتناف�س من خاللهما �أبرز
العقول املبدعة وامل��واه��ب ال�شبابية
م��ن علماء البيانات ورواد الأعمال
لإي�ج��اد حلول م�ستدامة للتحديات
التي تواجه القطاع اليوم.

�إك�سبو  2020دبي

 5ماليني �شخ�ص حول العامل ي�ستفيدون من برنامج «�إك�سبو اليف»
دبي �إك�سبو – الفجر

ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين
�أع �ل��ن �إك���س�ب��و  2020دب ��ي �أن عدد
امل���س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن ب��رن��اجم��ه العاملي
لل�شراكة واالب �ت �ك��ار "�إك�سبو اليف"
جت��اوز  5.8م�لاي�ين �شخ�ص ،منهم
م��زارع��ون وجت ��ار وط�ل�اب ومعلمون
و�أط� �ب ��اء وم��ر� �ض��ى و�أ� �ص �ح��اب همم،
وذل � ��ك ع�ب�ر م �� �ش��روع��ات املبتكرين
االجتماعيني التي يدعمها الربنامح.
وق��ال��ت معايل رمي الها�شمي ،وزيرة
الدولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير
العام لإك�سبو  2020دب��ي" :فخورة
للغاية بربناجمنا �إك�سبو اليف ومنوّه
م��ن حيث الأرق� ��ام ،و�أي���ض��ا م��ن حيث
الأثر .الربنامج يذ ّكرنا بت�أثري تفاين
الأف � ��راد وال �ت��زام �ه��م جت ��اه الأه� ��داف
ال�سامية وال�صحيحة يف ع�صرنا ،وهي
ال���س�م��ة امل ��وج ��ودة ب �� �ص��ورة ��ش��ائ�ع��ة يف
مناذج مبتكرينا العامليني".

وقال يو�سف كايرز ،نائب رئي�س �أول،
"�إك�سبو اليف" يف �إك���س�ب��و 2020
دب ��ي" :يذكرنا م�ب�ت�ك��رون��ا العامليون
ب ��أن �صنع م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية
ب�شكل جذري يتطلب العمل اجلماعي
والت�صميم والتفا�ؤل بال هوادة .نحن
فخورون مبا حققناه كربنامج مثمر،
ولدينا قناعة را�سخة ب��أن م�شروعات
امل�ب�ت�ك��ري��ن االج�ت�م��اع�ي�ين �أداة قوية
ق ��ادرة ع�ل��ى �إح� ��داث تغيري �إيجابي-
ومت�ث��ل ا�ستثمارا ق ّيما ل��ه �أث��ر فاعل
ع �ل��ى خم�ت�ل��ف الأوج � ��ه االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية.
و�أ�� � �ض � ��اف" :بالن�سبة ل �ل �ك �ث�ير من
ه��ؤالء املبتكِرين ،كانت منحة �إك�سبو
الي� ��ف �أول ا� �س �ت �ث �م��ار ك �ب�ي�ر� ،ضمن
ج �ه��ود ك��ل م�ن�ه��م ال��رام �ي��ة الجتذاب
املزيد من الدعم امل��ايل يف امل�ستقبل.
وي � �ع� ��رب ف ��ري ��ق �إك �� �س �ب ��و الي � ��ف عن
� �س��روره ب�ن�ج��اح امل�ب�ت�ك��ري��ن العامليني
يف م���س�ع��اه��م ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى متويل
�إ��ض��ايف يزيد مبتو�سط �ستة �أ�ضعاف،

وت �ع��زي��ز ع�م�ل�ه��م ،وحت�ق�ي�ق�ه��م املزيد
م��ن ال�ت��أث�يرات الإيجابية وامل�ساعدة
يف �إي�ج��اد � 3آالف فر�صة عمل داخل
م��ؤ��س���س��ات�ه��م اخل��ا� �ص��ة ،ف���ض�لا عن
توفري � 160ألف فر�صة عمل �أخرى
يف املجتمعات املحلية التي يخدمونها
" .وي�ت�ح�ل��ى احل��ا� �ص �ل��ون ع�ل��ى منح
ب��رن��ام��ج �إك �� �س �ب��و الي � ��ف ،املعروفون
با�سم "املبتكرون العامليون" باجلر�أة
وال� �ط� �م ��وح ،وي �ل �ت��زم��ون جت� ��اه جعل
جمتمعاتهم وك��وك��ب الأر� ��ض �أف�ضل
للجميع ،حيث ج��رى اختيارهم من
ب�ي�ن جم�م��وع��ة ت���ض��م �أك �ث�ر م��ن 11
�ألف طلب م�شاركة ،تقدم بها �أ�صحاب
م�شروعات م��ن  184دول��ة ،وه��و ما
ي�سلط ال�ضوء على امل�شاركة العاملية
يف الربنامج.
� �س��اع��دت م �� �ش��روع��ات م��دع��وم��ة من
ال�برن��ام��ج �أك�ث�ر م��ن مليون ف��رد من
�أن� �ح ��اء ال �ع ��امل ع �ل��ى ت�ل�ق��ي الرعاية
الطبية واال��س�ت���ش��ارات ،ول�ع�ب��ت دورا
حموريا يف جمتمعاتها املحلية �أثناء

ت�ف���ش��ي ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ،ف�ي�م��ا �أدت
االبتكارات الزراعية �إىل حت�سني �سبل
ع�ي����ش � 760أل� ��ف ُم � ��زارع يف �أنحاء
العامل ،و�أي�ضا ح�صل � 611ألف فرد
ع�ل��ى ف��ر���ص ��س��اع��دت�ه��م ع�ل��ى تطوير
تعليمهم وم �ه��ارات �ه��م ب�ف�ع��ل ال�سبل
اجلديدة التي مكنت من ن�شر املحتوى
على �شبكة الإنرتنت وخارجها.
وت��رت �ب��ت ع �ل��ى اجل �ه ��ود امل �ب��ذول��ة يف
جمال اال�ستدامة �آثار بيئية �إيجابية
م�ل�م��و��س��ة ،ح �ي��ث ��س��اه�م��ت يف جتنب
�إدخ��ال �أك�ثر من � 190أل��ف طن من
ث��اين �أك���س�ي��د ال �ك��رب��ون �إىل الغالف
اجل��وي؛ وبفعل االب�ت�ك��ارات الزراعية
والأ�ساليب الب ّناءة والفاعلة من حيث
التكلفة يف جم��ال زراع��ة الأ��ش�ج��ار يف
املناطق املتدهورة ،جرى �إعادة ت�أهيل
 3.6م�لاي�ين ه�ك�ت��ار م��ن الأرا�ضي
ال��زراع�ي��ة ،وه��ي م�ساحة تعادل حجم
دولة تقريبا.
منذ عام  ،2016وبعد عملية تقييم
�شاملة ُنظمت على مدار خم�س دورات

النم�سا ت�ستخدم خامات �صديقة للبيئة يف جناحها باك�سبو 2020

•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

يتميز جناح النم�سا يف �أك�سبو 2020
دب��ي ،ب�شكله اخلارجي وت�صميماته
ال��داخ �ل �ي��ة وم �� �ض �م��ون��ه الإب ��داع ��ي
امل�ستوحى من احلواح�س ،ف�ضال عن
ومقعه يف منطقة الفر�ص بالقرب
م��ن �سوي�سرا وال�صني وبيالرو�سي
والعراق والبحرين� ،أما عن موقعها
ع �ل��ى احل��ري �ط��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ت �ق��ع يف
�أوروب ��ا الو�سطى ولها م��ع الت�شيك
واملانيا حدود يف ال�شمال ،ومن جهة
ال�شرق املجر و�سلوفاكيا ،و ايطاليا
من اجلنوب ،و�سوي�سرا وليختن�شتان
من الغرب ،ويبلغ عدد �سكانها 8.7
مليون ن�سمة تقريباً.
ي�ستمتع زوار جناح النم�سا يف �أك�سبو
 2020باملبنى فالإطار اخلارجي
ع�ب��ارة ع��ن ع��دد هائل م��ن خمروط
�أب �ي �� ��ض ت��رت �ف��ع ب � ��أط� ��وال ت�ت��راوح
ب�ين � 6أم �ت��ار و 15م�ت�راً ،ومغلفة
م ��ن ال ��داخ ��ل ب�ط�ب�ق��ة م ��ن الطني
ال�ت�ق�ل�ي��دي ،و�أف� ��اد فيليب �شارميل
امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م ج �ن��اح النم�سا ب�أن
امل�شاركة يف �أك�سبو  2020كان لها
الأثر الطيب وحتقيقاً لر�ؤية الدولة
يف ن�شر ثقافتها حت��ت �سقف واحد
وبني عدد كبري من دول العامل ،مما
يجعل الرواج ال�سياحي واالقت�صادي
والتجاري �أ�سهل و�أب�سط.
و�أ�ضاف قائ ً
ال يحتوي جناح النم�سا
من الداخل على عدة �أفكار �إبداعية
من �ش�أنها االحتفاظ بدرجة احلرارة
والتهوية ال�صحية والرائحة الذكية

فاجلناح يعرب بكل ما جاء من معنى
ع��ن امل �ن��اخ احلقيقي للنم�سا وك�أن
النم�ساويون نقلوا قطعة �أر���ض من
بالدهم لأك�سبو ،رائحة غابات الألب
حا�ضرة يف جتربة الزائرين والنوم
على قطعة خ�شب اف��وح من رائحة
ذك �ي ��ة وت �� �ش �ع��ر امل� �ج ��رب ح ��ال ��ة من
االطمئنان وال�شعور ب�أنه يف النم�سا
نف�سها ،ف�ضال عن بع�ض ا�ستخدام
رائ �ح��ة �شجر ال�صنوبر يف املمرات
وال�صاالت املتنوعة وانت�شار الأدوات
اخل�شبية يف ك��ل م �ك��ان ،باال�ضافة
التكنولوجيا احلا�ضرة بقوة يف ارجاء
اجلناح .كما ي�ضم جناح النم�سا �أي�ضا
�أكرث من  50ابتكاراً يعك�س الإبداع
ب��أ��س�ل��وب ع��ر���ض رق�م��ي وفيزيائي،
م�ن�ه��ا امل��دي �ن��ة ال��ذك �ي��ة ،االقت�صاد
الدائري ،التنقل ،الفر�ص الرقم ّية،
الزراعة املائية ،املواد احلديثة ،علوم
ال�صحة واحل�ي��اة والأم ��ن الرقمي،
مم��ا ي�سهم يف النهاية �إىل التعرف
ب��دول �ت �ن��ا ال �ت��ى ت�ه�ت��م ��ش��ان�ه��ا �ش�أن

اخ�ت�ي��ار ،و��ض��ع ب��رن��ام��ج مِ �ن��ح االبتكار
امل�ؤ ِّثر قائمة بامل�ؤ�س�سات املر�شحة من
 76دولة وقع عليها االختيار ،وح�صل
ك��ل م�ن�ه��ا ع�ل��ى م�ن��ح م��ال�ي��ة تراوحت
قيمتها ب�ين � 100أل��ف و� 500ألف
دوالر �أمريكي.
وم� ��ن ه� ��ذه امل ��ؤ� �س �� �س��ات�" :أوملايتي
� �س�ي�رف �� �س �ي��ز بل�س" ،ال� �ت ��ي م ّكنت
املجتمعات املهم�شة يف بنني منذ عام
 2013م��ن احل�صول على الوقود
النظيف وامل�ستدام امل�صنوع من املواد
احليوية من م�صادر حملية؛ و"جان
باك" ،التي وف ّرت حلوال للطهي �أكرث
نظافة وتوفريا للوقود يف املجتمعات
املحلية املنخف�ضة الدخل يف باك�ستان،
وه ��و م��ا ي�سهم يف تقليل الأمرا�ض
التنف�سية ،و�إبطاء معدل �إزالة الغابات
ب�شكل كبري.
وحت��ول "كومبو�ست بلدي" ،ومقرها
لبنان ،النفايات احليوية �إىل موارد
ع�ضوية با�ستخدام تقنيتها احلا�صلة
ع �ل��ى ب � ��راءة اخ �ت��راع ج �ه��از ال�سماد

ال�ع���ض��وي ل �ل �ح��اوي��ات ،ال ��ذي يُ�صنع
حم�ل�ي��ا ع��ن ط��ري��ق جت��دي��د حاويات
النقل امل�ستعملة ،حيث يجمع الفريق
النفايات الع�ضوية ويحوّلها �إىل �سماد.
وت�سهم هذه العملية يف �إبعاد النفايات
ع ��ن امل� �ك� � ّب ��ات ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،وحماية
امل�ي��اه اجلوفية م��ن ال�ت�ل��وث ،وخف�ض
انبعاثات ال�غ��ازات الدفيئة ،وحت�سني
ج� � ��ودة ال�ت�رب ��ة وح��ال �ت �ه��ا احليوية
بالن�سبة ل�ل�م��زارع�ين امل�ح�ل�ي�ين .ويف
الوقت نف�سه حتد من االعتماد على
الأ�سمدة امل�ستوردة ،وت�ساهم يف �إيجاد

نائبة رئي�سة املفو�ضية الأوروبية ت�شيد بجهود الإمارات يف حماية الأطفال ومتكني املر�أة وال�شباب
•• دبي-وام:

قالت معايل دبرافكا �سويكا ،نائبة رئي�سة املفو�ضية الأوروبية للدميقراطية
والدميوغرافيا� ،إن االحتاد الأوروبي ي�سعى نحو �شراكة وثيقة مع دولة الإمارات
ب�ش�أن تنفيذ �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة  ،ومتكني املر�أة وال�شباب
 ،وحماية الأطفال .و�أ�شادت امل�س�ؤولة الأوروبية  -يف ت�صريحات خا�صة لوكالة
�أنباء الإمارات "وام" خاللها م�شاركتها يف �إك�سبو  2020دبي  -بجهود دولة
الإم��ارات يف اتخاذ "�إجراءات ملمو�سة للغاية" و�ضمان �إنفاذ القانون ب�ش�أن
�إ�ساءة معاملة الأط�ف��ال ،م�ؤكدة يف هذا ال�صدد فعالية قانون حقوق الطفل
الإماراتي قانون ودمي��ة .وقالت يف هذا ال�ش�أن �إن "قانون ودمية" له �أهداف
م�شابهة للغاية ال�سرتاتيجية االحتاد الأوروب��ي حول حماية الطفل ،م�شرية
�إىل �أنه داخل االحتاد الأوروبي يجري التعامل بفعالية مع ق�ضايا عدم امل�ساواة
واال�ستبعاد االقت�صادي االجتماعي مع االلتزام بامل�ساعدة يف انت�شال الأطفال
و�أ�سرهم من الفقر .وتابعت �أن قانون حقوق الطفل الإماراتي يحمي الأطفال
م��ن جميع �أ��ش�ك��ال الإه �م��ال واال��س�ت�غ�لال واالن�ت�ه��اك��ات اجل�سدية والنف�سية
وكذلك احلال مع ا�سرتاتيجية حقوق الطفل يف االحت��اد الأوروب��ي ،على حد
تعبريها .و�أ�ضافت " :لقد و�ضعنا �إجراءات ومبادرات ملمو�سة تعزز من حماية
الأطفال من جميع �أ�شكال العنف� ،سوا ًء يف املجال العام �أو يف املجال اخلا�ص
 ،عرب الإنرتنت وخارجه .وه��ذا ي�شمل � ً
أي�ضا العنف املنزيل ،ال��ذي زاد خالل
وباء كوفيد  19 -ب�سبب القيود املفرو�ضة على احلركة خارج املنزل� .سنقرتح
� ً
أي�ضا مبادرة جديدة لأنظمة حماية الطفل املتكاملة .فالعديد من الأطفال
دول العامل بالتكنولوجيا احلديثة
وال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي والتطرق
�إىل ال �ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة واالهتمام
باحلفاظ على البيئة وح��ث العامل
ع�ل��ى حم��ارب��ة ال�ت�ل��وث وال�ضو�ضاء
ال�سمعي واجل��وي م��ن �أج��ل حتقيق
ال �ت��وازن وال�ت�ك�ي��ف ال�ب�ي�ئ��ي الداعم
لوجود ال�صحة وال�سالمة العامة،
كما ت�سعى النم�سا �إىل تبني معايري
وم�ؤ�شرات الأ�ستدامة ل��ذا حر�صت
ال �ن �م �� �س��ا ع �ل��ى �إ� �س �ت �خ ��دام خامات
�صديقة البيئة يف جناحها باك�سبو
 2020لتكون ر�سالة لعامل.
وا�ضاف �أن ما ي�شهده يف هذه املرحلة

م��ن ت�ق��دم يف دول��ة الإم� ��ارات يدعو
للفخر خ��ا��ص��ة م��ن دول ��ة �صديقة
مت توقيع اتفاقيات تعاون و�شركاة
اقت�صادية بني اجلانبني من زمان
طويل ،و�أعرب عن �سعادته بالتنمية
وال� �ت� �ط ��وي ��ر يف ال �ن �ب �ي��ة التحتية
للإمارات و�أن افتتاح معر�ض اك�سبو
 2020يف ه ��ذه ال �� �ص��روح يعترب
حت��دي�اً ك�ب�يراً ا�ستطاعت الإم ��ارات
وخا�صة �إم ��ارة دب��ي �أن تتغلب على
ال�صعاب وتذلل كل اجلهود الجناح
هذا املحفل الكبري الذي ي�ضم دول
العامل للتعريف مبا لديها من غرث
ثقايف واقت�صاد وجتارة و�سياحة.

فر�ص عمل ،وحتقيق الأمن الغذائي.
وقد و�صف م�ؤ�س�س كومبو�ست بلدي،
مارك عون ،املنحة التي ح�صل عليها
من �إك�سبو الي��ف بـ "نقطة التحول"
ال�ت��ي م ّكنت ال�شركة م��ن النمو من
العمل مع منازل العائالت وامل�ؤ�س�سات
ال���ص�غ�يرة �إىل ال�ع�م��ل م��ع البلديات
وامل�ؤ�س�سات التجارية الكبرية.
وقال�" :أدى الدعم املايل الذي وفره
�إك�سبو  2020دب��ي لربنامج �إك�سبو
اليف دورا بارزا يف النمو الذي و�صلنا
�إليه والنجاح الذي حققناه حتى الآن.

و� �س��اع��دن��ا ع �ل��ى ال�ت�ح�ق��ق م��ن �صحة
من� ��وذج الأع� �م ��ال امل��رت �ب��ط بتو�سعنا
وعلى تطوير حلولنا الوا�سعة النطاق،
�إذ �أتاح لنا زيادة عدد املجتمعات التي
حتظى بدعمنا.
و�أ� � �ض� ��اف" :يحتاج ك ��ل م �ب �ت � ِك��ر �إىل
اك�ت���س��اب م���ص��داق�ي��ة ق�ب��ل �أن يتمكن
من الو�صول �إىل نطاق معني �أو حتى
الو�صول �إىل نطاق م��ا ب�شكل فاعل،
وهذا ي�أتي �إما عرب اال�ستثمار اخلا�ص
�أو من قبل �شخ�ص ي�ؤمن بالفعل مبا
ت�ؤديه ،و�إك�سبو و�ضع ثقته فينا".

يف العامل ال يزالون يعانون من العنف .وال �شك �أن هذا �أم��ر غري مقبول يف
�أي جمتمع .ويف هذا ال�سياق ،ي�سعدين جدًا �أن �أرى �أن قانون "ودمية" يفر�ض
�إجراءات ملمو�سة للغاية لإنفاذ القانون حول �إ�ساءة معاملة الأطفال ".و�شددت
�سويكا على �أهمية ح�صول دولة الإمارات على مقعد يف جمل�س الأمن الدويل،
م�ؤكدة �أن الإمارات �شريك مهم لالحتاد الأوروبي لتعزيز الت�شاركية واملبادرات
الدولية متعددة الأط��راف .و�أ�ضافت �أن حتديات القرن احل��ادي والع�شرين
تتطلب املزيد من احلوكمة املتعددة الأطراف والتعاون الدويل .و�أ�شارت �إىل �أن
م�شاركة االحتاد الأوروبي يف �إك�سبو  2020تربز �أهداف �أجندة الأمم املتحدة
 2030ومن �ضمنها تعزيز التنمية امل�ستدامة ومتكني املر�أة وال�شباب .و�أعربت
عن �سعادتها لكون متكني ال�شباب ي�شكل مو�ضوعًا رئي�س ًيا لإك�سبو ، 2020
مع وجود جناح خا�ص خم�ص�ص لذلك .و�سلطت ال�ضوء على �إمكانية ا�ستفادة
ال�شباب الإماراتي من برنامج املاج�ستري والدكتوراة "�إيرا�سمو�س موندو�س"
وه��و ب��رن��ام��ج مم��ول م��ن االحت ��اد الأوروب� ��ي غايته تقوية ال�ت�ع��اون الأوروب ��ي
وال��رواب��ط ال��دول�ي��ة يف م�ي��دان التعليم ال�ع��ايل ع�بر دع��م ��ش�ه��ادات املاج�ستري
والدكتوراة الأوروب�ي��ة من امل�ستوى الرفيع ،وال�سماح لطالب العامل ب�أ�سره
لتعزيز درا�ساتهم الأكادميية .و�أ�شادت �سويكا برباعة دولة الإمارات يف تنظيم
الأحداث العاملية مثل �إك�سبو  2020دبي  ،م�شيدة باجلهود املبذولة يف احتواء
اجلائحة .وقالت يف هذا ال�ش�أن�" :سعيدة بر�ؤية معدالت الإ�صابة املنخف�ضة
ومعدالت التطعيم املرتفعة يف الإمارات العربية املتحدة و�آمل �أن ي�ستمر هذا
الواقع ل�ضمان العودة التدريجية �إىل احلياة الطبيعية من خالل �ضمان توافر
اللقاحات عامل ًيا.

توطني تنظم مباردة بعنوان من غري تفكري للتوعية من �سرطان الثدي
•• عجمان  -الفجر:

ك���ش��ف �إي �ه��اب �أح �م��د ع ��ادل م��دي��ر ع��ام م��ؤ��س���س��ة توطني
للتدريب واال�ست�شارات عن خطة لإط�لاق عدة مبادرات
توعوية و�إر��ش��ادي��ة م��ن بينها م�ب��ادرة بعنوان ( م��ن غري
تفكري) ح��ول ��س��رط��ان ال�ث��دي وكيفية �أكت�شافه مبكراً،
وذل� ��ك ع�ب�ر ت�ط�ب�ي��ق زووم وب �ح �� �ض��ور ال��دك �ت��ور حممد
ال�سريحي م�ست�شار م��وارد ب�شرية رئي�س املجل�س العربي
ل�ل�إب��داع والإبتكار وع��دد كبري من الفئة امل�ستهدفة من
اجلن�سني حيث �أن امل �ب��ادرة ت�ستهدف الن�ساء والرجال،
وقدمتها امل�ست�شارة حنني ف��ؤاد .و�أ�ضاف �أن هذه املبادرة
ت��أت��ي ل��دع��م الفعاليات املجتمعية ومتا�شياً م��ع اخلطة

اال�سرتاتيجية ور�ؤي��ة ور�سالة م�ؤ�س�سة توطني الرائدة
يف ن�شر الثقافة واملعرفة ،بهدف تعزيز ال�صحة العامة
لفئات املجتمع املختلفة وحث اجلميع على الك�شف املبكر
ع��ن �سرطان ال�ث��دي والت�شجيع على ممار�سة التمارين
الريا�ضية التي ت�سمح لل�سيدات والرجال باحلفاظ على
لياقتهم و�صحتهم ب�شكل طبيعي .واجل��دي��ر بالذكر �أن
م�ؤ�س�سة توطني واحدة من القوة الناعمة التى تلعب دورا
هاما يف تنمية قدرات الكوادر الب�شرية من خالل براجمها
التعليمية واالكادميية ،خا�صة و�أنها وقعت م�ؤخرا اتفاقية
ت�ع��اون باعتمادها ر�سالتي املاجي�ستري وال��دك �ت��وراة من
جامعتي القاهرة وعني �شم�س ،مما يوفر على الدار�سني
اجلهد والوقت يف ظل وجود كوفيدا .١٩
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالك �سربينغ
للمالب�س الرجالية
رخ�صة رقم CN 2679814:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فاطمه علي �سعيد بوليحول ال علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سميه ابراهيم �سلطان عي�سى الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نورم
العمال الديكور
رخ�صة رقم CN 1178375:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كراج قوة النجم
لل�سيارات رخ�صة رقم CN 1127827:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد �سعيد غميل خمي�س النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد �سعيد غميل النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2842726:باال�سم التجاري�:شركة النه�ضة
امل�صرية اخلليجية للتجارة �شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م  ,بالغاء طلب الغاء الرخ�صة واعادة الو�ضع كما
كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النجم
البارق لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1099284:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الغوا�صني للمقاوالت
البحرية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3759628:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خالد هالل مبارك �سيف الريامي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عبداهلل بدر �سيف البو�سعيدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تريون
للهدايا والعطور
رخ�صة رقم CN 2992206:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بله درمي�س الدارة
العقاراة
رخ�صة رقم CN 3714541:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فا�ضل داود �سليمان عبداحل�سني حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر من�صور علي نا�صر النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ملك الدجاج  -فرع

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عبدالرحمن العامري للنقليات العامه

�أبوظبي  1رخ�صة رقم CN 3029264:قد تقدموا الينا بطلب

رخ�صة رقم CN 1158705:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فار�س حممد خمي�س مبارك العامرى %100

تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ملك الدجاج  -فرع �أبو ظبي 1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمن حممد خمي�س مبارك العامرى

CHICKEN KING RESTAURANT - BRANCH OF ABU DHABI 1

تعديل �إ�سم جتاري من /عبدالرحمن العامري للنقليات العامه

�إىل  /مطعم ملك الدجاج � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ABDULRAHMAN AL AMERI GENERAL TRANSPORT

CHICKEN KING RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /فار�س حممد العامري للنقليات العامة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

FARES MOHAMED ALAMERI TRANSPORT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�ستوديو
بورتريت
رخ�صة رقم CN 2260410:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اتلي�س الدارة
العقارات رخ�صة رقم CN 3945950:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فا�ضل داود �سليمان عبداحل�سني حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر من�صور علي نا�صر النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمطة المري
اك�سرب�س لغ�سيل ال�سيارات رخ�صة رقمCN 1160017:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خمي�س مطر �سيف خ�صيب ال�ساعدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هيثم عبداهلل �سليم عبداهلل ال�شكيلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�ستوم (�سوي�سرا) ليميتد

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سبارك باالغ لتجارة االدوات االلكرتونية
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3676961:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بدريه على حممد اجلهورى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل امل�سعود حاجى عبداملتني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل �سامل ح�سن بودعى الزعابى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سبارك باالغ لتجارة االدوات االلكرتونية ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بريل ديب للتجارة العامه
رخ�صة رقم CN 4210386:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /بريل ديب للتجارة العامه

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

 ابوظبي رخ�صة رقم CN 1001581:قد تقدموا الينا بطلبتعديل �إ�سم جتاري من /ال�ستوم (�سوي�سرا) ليميتد  -ابوظبي
ALSTOM (SWITZERLAND) LIMITED - ABU DHABI

�إىل /جرنال الكرتيك �سوي�سرا جي �أم بي �أت�ش
GENERAL ELECTRIC SWITZERLAND GMBH

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

SPARK PLUG ELECTRONICS TRADING L.L.C

�إىل� /سبارك باالغ لتجارة االدوات االلكرتونيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SPARK PLUG ELECTROINICS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

PEARL DIB GENERAL TRADING

�إىل /بريل ديب للمالب�س الن�سائية
PEARL DEEP WOMAN'S CLOTHING

تعديل ن�شاط  /حذف جتارة عامة 4690018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم روز فايل
رخ�صة رقم CN 2672658:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مبارك نا�صر �سعيد �سامل العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداملح�سن علي ابوبكر حممد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مزرعة فروج العني
للدواجن ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1343511:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد خورام طفيل %4
تعديل ن�سب ال�شركاء
�سليمان قا�سم حممد �صالح احلمادي من  %75اىل %71
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مزرعة
بروة لرتبية الدواجن رخ�صة رقمCN 1449581:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
برق�ش رخ�صة رقمCN 2815539:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�أخبـار الإمـارات
جامعة الإمارات تعلن عن بدء التقدمي جلائزة اخلريجني 2021

5 November 2021 - Issue No 13384

•• العني-الفجر:

�أعلنت جامعة الإم��ارات العربية املتحدة عن بدء ا�ستقبال الطلبات
للراغبني للرت�شح جلائزة جامعة الإم ��ارات للخريجني يف دورتها
الأوىل  2021على �أن يكون �آخ��ر موعد ال�ستقبال الرت�شيحات 6
يناير  .2022حيث توا�صل وح��دة التطوير وعالقات اخلريجني
باجلامعة يف بناء عالقة وثيقة مع اخلريجني من خالل مبادراتها
املختلفة .و�أو�ضح الدكتور �أحمد علي مراد ،النائب امل�شارك للبحث
العلمي ورئي�س اللجنة العليا جلائزة اخلريجني ب��أن هذه اجلائزة
ت�أتي �ضمن جهود اجلامعة يف تقدير خريجيها املتميزين والذين
يرتكون �أث��راً �إيجابياً على املجتمع من خالل م�ساهمات جمتمعية
ب��ارزة ووا�ضحة ،وال��ذي ب��دوره ي�ساهم يف بناء �شراكة م�ستدامة مع

اخل��ري�ج�ين .و�أك ��د ال��دك�ت��ور �أح �م��د م ��راد ب� ��أن م �ب��ادرة اجل��ائ��زة هي
ممار�سة عاملية متار�س يف �أرقى اجلامعات العاملية وهذا بدوره ي�ساهم
�إيجابياً يف ارتقاء ال�سمعة الدولية للجامعة .كما وتعترب هذا اجلائزة
ام �ت��داداً لثقافة التميز يف التعليم ال�ع��ايل وتعزيز البحث العلمي
وري��ادة الأع�م��ال وت�شجع على االجت��اه��ات الفعالة عن طريق مبد�أ
التطوير املهني امل�ستمر للخريجني.
و�أ� �ض��اف " ه��ذه اجل��ائ��زة كونها ترتبط ارت�ب��اط�اً مبا�شراً باملجتمع
املحلي والدويل من خالل كوكبة اخلريجني ،فهي م�ؤ�شر على جناح
املخرجات التعليمية  ،ال �سيما و�أن اجلامعة حري�صة على موا�صلة
جهودها يف �إبراز دورها الريادي يف التمكني وبناء ال�شراكات املحلية
والدولية من خالل �شبكة اخلريجني التي متتلكها".
وتت�ضمن اجلائزة �أربعة ف��روع رئي�سية  :جائزة اخلريجني للبحث

العلمي واالب�ت�ك��ار وري ��ادة الأع �م��ال ،ج��ائ��زة اخل��ري�ج�ين للم�شاركة
املجتمعية ،جائزة اخلريجني يف متكني املر�أة ،وحائط ال�شرف ،حيث
�سيت ّم اختيار �ست فائزين لكل فرع منها ثالثة للخريجني املواطنني
وثالثة للخريجيني الدوليني و�سيت ّم اختيار ع�شرة خريجني جلائزة
حائط ال�شرف ،مبجموع ي�صل �إىل  28جائزة للخريجني الفائزين.
و�ستكون اجل��ائ��زة �سنوية ب�ن��ا ًء على ��ش��روط ومعايري �ستقوم جلنة
التحكيم بالأخذ فيها عند تقييم وفرز طلبات الرت�شيح .وقد اعتمدت
اللجنة العليا وجلنة التحكيم اخلا�صة باجلائزة الدليل الو�صفي
للجائزة الذي ي�ض ّم املعايري العامة والتف�صيلية للجائزة حيث يتكون
ملف الرت�شيح من �سرية ذاتية محُ دّثة ،نبذة خمت�صرة عن �إجنازات
اخلريجني بالإ�ضافة �إىل ر�سائل تزكية .علماً ب�أن الرت�شيح يكون من
خالل املوقع االلكرتوين اخلا�ص باجلائزة.

� 10أيام من الفعاليات الرتاثية والفنون الب�صرية والأدائية

Friday

05

مهرجان احل�صن يعود �إىل �أبوظبي مع جمموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية لعام 2021
•• �أبوظبي-الفجر:

ُتنظم دائ��رة الثقافة وال�سياحة –
�أبوظبي مهرجان احل�صن ال�سنوي
هذا العام على مدار � 10أي��ام من
 25ن��وف �م�بر ح �ت��ى  4دي�سمرب
يف م�ن�ط�ق��ة احل �� �ص��ن ال �ت��ي ت�ضم
ق���ص��ر احل���ص��ن وامل �ج � ّم��ع الثقايف
وبيت احلرفيني .يت�ضمن برنامج
مهرجان احل�صن جمموعة فريدة
من الفعاليات الثقافية والعرو�ض
والفنية واملو�سيقية وال�سينمائية
ومن�صات حتتفي ب�ت�راث وثقافة
ّ
�أبوظبي .يمُ ثل مهرجان احل�صن
ع �ن �� �ص��راً �أ� �س ��ا� �س �ي �اً يف الأج� �ن ��دة
الثقافية ل��دول��ة الإم � ��ارات ،حيث
يحتفي برتاثها وحرفها اليدوية
وي�ع��ر��ض�ه��ا �إىل ج��ان��ب الأن�شطة
الفنية املعا�صرة .وتن�سجم �أهداف
امل�ه��رج��ان م��ع ر�ؤي��ة ومهمة دائرة
ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة – �أبوظبي
املتمثلة يف حماية ت��راث الإم ��ارة
واحلفاظ عليه وتعزيزه من خالل
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي ت��ر� �س��خ مكانة
�أبوظبي كوجهة ثقافية متميزة،
�إىل ج��ان��ب م �� �س��اه �م��ة املهرجان
كمن�صة لعر�ض ال�ت�ج��ارب الفنية
ّ
وم�شاركة اجلمهور.
وبهذه املنا�سبة ،قال �سعادة �سعود
عبدالعزيز احلو�سني وكيل دائرة
ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة � -أبوظبي:
"يعك�س احل�صن تاريخنا الغني
وموروثنا الثقايف العريق ،ومي ّثل
م���ص��در ف�خ��ر ك �ب�يراً ل�ن��ا جميعاً.

و ُي� �ع ��د ه� ��ذا امل� �ه ��رج ��ان ال�سنوي
من�صة مثالية لالحتفال برتاثنا
الإم � � ��ارات � � ��ي ال� �ن ��اب� �� ��ض باحلياة
وث �ق��اف �ت �ن��ا امل �ع��ا� �ص��رة الإبداعية
واملبتكرة .ونحن يف الدائرة ندعو
ج�م�ي��ع �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع للح�ضور
وامل���ش��ارك��ة يف ف�ع��ال�ي��ات الربنامج
�إ� � �س � �ه� ��ام � �اً م �ن �ه ��م يف االح� �ت� �ف ��اء
ب�صروحنا ال�ت��اري�خ�ي��ة وم��ا ترمز
�إليه من ع��ادات وقيم ومُثل عليا،
وم �� �ش��ارك��ة م�ن�ه��م يف ال� �ع ��ودة �إىل
رح� ��اب امل��ا� �ض��ي وا��س�ت�ك���ش��اف �إرث
�أج� ��دادن� ��ا ال� ��ذي ن���س�ت�ن��د ع�ل�ي��ه يف
تطلعاتنا نحو امل�ستقبل".
وع�ب��ر م� �ب ��اين م �ن �ط �ق��ة احل�صن
وم�ساحاتها اخلارجية ال�شهرية،
�سيقدم امل�ه��رج��ان ث�لاث��ة مفاهيم

مم�ي��زة ت �ب��د�أ م��ع ق�سم "املا�ضي"
الذي ي�شهد �سل�سلة من الأن�شطة
تتمحور ح��ول ال�ت�راث الإماراتي
و�سرد الق�ص�ص ال�شعبية واحلرف
ال�ي��دوي��ة يف ق�صر احل���ص��ن وبيت
احل��رف�ي�ين ،وي�شمل ذل��ك �أن�شطة
�إع � � ��ادة مت �ث �ي��ل احل� �ي ��اة اليومية
للق�صر يف امل��ا� �ض��ي ،وور�� ��ش عمل
ل �ل �ح��رف ال� �ي ��دوي ��ة الإم ��ارات� �ي ��ة.
و� �س �ي �ت �ي��ح ق �� �س��م "املا�ضي" �أم� ��ام
ال� � ��زوار ف��ر� �ص��ة ل �ت �ج��رب��ة احلياة
اخل��ا� �ص��ة ال �ت��ي � �ش �ه��ده��ا الق�صر
يف اخل �م �� �س �ي �ن��ات وال�ستينات.
وباالعتماد على ال�صور وال�شهادات
ال�صوتية وال�ع�ن��ا��ص��ر التفاعلية،
�س ُي�صور معر�ض "يوم يف الق�صر"
ع� � � � ��ادات ال� ��� �س� �ك ��ان وال� ��زائ� ��ري� ��ن

االجتماعية والتقليدية ،وم�شاهد
متنوعة م�ث��ل زي� ��ارات �شخ�صيات
�أجنبية ،و�أطفال يلعبون يف الق�صر
وحفالت الزفاف ،وغري ذلك.
ويف بيت "احلرفيني" خارج ق�صر
احل�صن� ،ستعود �إىل احلياة عنا�صر
ق ّيمة من تراث �أبوظبي من خالل
الإب ��داع ��ات وال�ت�ق�ن�ي��ات احلرفية
الإم ��ارات � �ي ��ة .ك �م��ا مي �ك��ن للزوار
�أي�ضاً امل�شاركة يف جت��ارب غامرة؛
من اجل��والت التفاعلية احل�سية،
�إىل املحطات الإبداعية املخ�ص�صة
لهواة الت�صوير والكتابة .و�سيقيم
"بيت احلرفيني" م�سابقات ُتركز
على التميز الإم��ارات��ي يف الطهي
والفنون.
�أم ��ا ق���س��م "املرحلة االنتقالية"

ي�ت�م�ح��ور ح ��ول ع�م�ل�ي��ة التبادل.
و��س�ي���س�ت���ض�ي��ف "قرية ال�صناع"
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ع��دد م��ن الفنانني
وامل � �� � �ص � �م � �م �ي�ن ،ح � �ي� ��ث �سي�ضم
 40ج �ن��اح �اً ل �ل �ب �ي��ع بالتجزئة
م ��ن م���ص�م�م��ي الأزي � � ��اء املحليني
والدوليني ،والعالمات التجارية
ال�ع���ص��ري��ة .ك�م��ا �سي�شهد الق�سم
�أي �� �ض �اً ع��رو���ض �أف �ل�ام �سينمائية
يف ال � �ه� ��واء ال �ط �ل��ق ط � ��وال فرتة
امل� �ه ��رج ��ان ،ب �ت �ن �ظ �ي��م م ��ن مركز
ال� �ف� �ن ��ون يف ج ��ام� �ع ��ة ن� �ي ��وي ��ورك
�أبوظبي و"�إميج ني�شن �أبوظبي"،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال�ن���س�خ��ة الثانية
من بطوالت القهوة العربية التي
ط ��ال ان �ت �ظ��اره��ا .ومي �ك��ن للزوار
اال�ستمتاع �أي�ضاً بور�ش العمل ،مبا

يف ذلك درو�س �إتقان اخلط العربي
من مركز "بيت اخلط".
و�أخ �ي��راً ،يُج�سد ق�سم "احلا�ضر
وامل�ستقبل" االن�ت�ق��ال ب�ين ما�ضي
�أبوظبي ال�تراث��ي وب�ين تعابريها
احل��دي�ث��ة وامل �ع��ا� �ص��رة .يمُ �ث��ل هذا
الق�سم من�صة مثالية للتجريب
واحل� ��وار ال�ت�ف��اع�ل��ي ح��ول امل�شهد
احل� ��� �ض ��ري احل� ��دي� ��ث وامل� �ت� �ط ��ور
ب��ا� �س �ت �م��رار وامل �ت �ج��ذر يف ال �ت�راثِ
وال �ه��وي��ة .ك�م��ا و�سيتخلل الق�سم
�أك�شاك البيع بالتجزئة ،واملحطات
امل�ؤقتة للأطعمة وامل�شروبات مع
م �� �س��اح��ات ال �ع �م��ل وال �ت�ل�اق��ي مع
جم�سم تركيبي للفنان الفرن�سي
�سرييل الن�سيلني م�ؤ�س�س املدينة
واخلر�سانة.

و�ستقام معار�ض للفنون الب�صرية
يف امل�ج� ّم��ع ال�ث�ق��ايف ،وال �ت��ي ت�شمل
ثالثة معار�ض يف الداخل ،وهي:
"حممد �شبعة ومدر�سة الفنون
اجل �م �ي �ل��ة يف ال� � ��دار البي�ضاء"،
و"املج ّمع" ،امل�ج���س��م الرتكيبي
الأر�شيفي التفاعلي ال��ذي يُج�سد
ذاكرة املجتمع الإماراتي ،و"غذاء
ل �ل �ف �ك��ر :ف �ك��ر ل �ل �ت �غ �ي�ير ،للفنان
ر�شيد �أرائني" .كما �سيقدم املج ّمع
ال �ث �ق��ايف يف م �� �س��ارح��ه الداخلية
واخل��ارج �ي��ة �سل�سلة خ��ا��ص��ة من
الفعاليات ال�ت��ي ت�شمل جمموعة
م�ت�ن��وع��ة م��ن ال �ع��رو���ض لفنانني
ومو�سيقيني م�شهورين .بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك� ،سيتم عر�ض جمموعة
م��ن الأع �م��ال الرتكيبية و�إقامة

ور�ش عمل تفاعلية يف ال�ساحة ويف
مكتبة الأطفال.
ويف �إط� � ��ار االح� �ت� �ف ��ال باليوبيل
الذهبي لدولة الإم ��ارات العربية
املتحدة� ،سي�شهد مهرجان احل�صن
 2021ا� �س �ت �ع��را���ض ي���ض��م 50
� �س �ي��ارة ك�لا� �س �ي �ك �ي��ة ،وذل � ��ك بنا ًء
ع �ل��ى جن� ��اح م �ع��ر���ض ال�سيارات
الكال�سيكية ال��ذي �أقيم يف ن�سخة
عام  2019من املهرجان.
تعترب منطقة احل���ص��ن الركيزة
احل���ض��اري��ة الأ��س��ا��س�ي��ة النطالق
العا�صمة الإم��ارات �ي��ة ،فهي ت�ضم
ث�ل�اث��ة �أج� � ��زاء م�تراب �ط��ة ت�شمل
ق���ص��ر احل���ص��ن وامل �ج � ّم��ع الثقايف
وبيت احلرفيني .وتجُ �سد املنطقة
رم ��زاً ل�لاع�ت��زاز ب��ال�تراث الثقايف
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة،
وت�ت�م�ث��ل �أه�م�ي�ت�ه��ا يف اجل �م��ع بني
�إح �ي ��اء ع�ن��ا��ص��ر ال �ت��اري��خ العريق
واملجتمع والتقاليد الأ�صيلة وبني
طموحات املدينة التي تتطلع نحو
امل�ستقبل.
ي�ف�ت��ح م �ه��رج��ان احل �� �ص��ن �أبوابه
للجمهور من  25نوفمرب ولغاية
 4دي�سمرب .وتبلغ قيمة تذكرة
ال��دخ��ول لل�صغار من عمر � 5إىل
� 12سنة  15درهم ،وللكبار 30
درهم .وتت�ضمن التذكرة ت�صريحاً
� �ش ��ام�ل ً�ا ب ��ال ��دخ ��ول �إىل امل ��وق ��ع،
بالإ�ضافة �إىل دخ��ول ور���ش العمل
وامل �� �س��اح��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة ،وت�ستثنى
منها العرو�ض التي تقام يف املج ّمع
الثقايف بتذاكر دخول م�ستقلة.

الوطني للأر�صاد :تقلبات جوية من اليوم حتى الإثنني ت�أثرا مبنخف�ض جوي �سعيد بن طحنون ي�شيد بجهود م�ست�شفى  57357يف التخفيف عن الأطفال املر�ضى بال�سرطان

•• �أبوظبي -وام:

توقع املركز الوطني للأر�صاد �أن ت�شهد الدولة تقلبات
ج��وي��ة خ�لال ال�ف�ترة م��ن �أم����س اخلمي�س حتى الإثنني
املوافق  8نوفمرب ،حيث تت�أثر املنطقة بامتداد منخف�ض
ج��وي �سطحي مم�ت��د م��ن ال���ش�م��ال ال���ش��رق��ي وي�صاحبه
منخف�ض جوي وكتلة هوائية باردة يف طبقات اجلو العليا
يعمل على تدفق كميات من بخار املاء .و�أ�ضاف املركز  -يف
تقرير عن احلالة اجلوية من �أم�س اخلمي�س �إىل الإثنني
� -أنه من املتوقع تكون بع�ض ال�سحب الركامية املحلية

على املناطق ال�شرقية مع احتمال �سقوط �أمطار خفيفة
يومي اخلمي�س واجلمعة .وق��ال �إن��ه خ�لال ال�ف�ترة من
يوم ال�سبت �إىل الإثنني تزداد كميات ال�سحب على البحر
واجلزر وعلى بع�ض املناطق خا�صة ال�شمالية وال�شرقية
من الدولة مع فر�صة �سقوط الأمطار على فرتات ومتيل
درجات احلرارة لالنخفا�ض التدريجي .وتوقع �أي�ضا �أن
تكون هناك فرتة هدوء يف الأح��وال اجلوية خالل فرتة
الليل وال�صباح مع زيادة الرطوبة على املناطق الداخلية
لذلك يحتمل �أن يت�شكل ال�ضباب �أو ال�ضباب اخلفيف
على مناطق حمدودة خا�صة يومي اجلمعة وال�سبت.

جمل�س مدينة دبا احل�صن ي�ست�ضيف كبار املواطنني ويقيم معهم احتفاالته الوطنية
•• دبا احل�صن -الفجر:

لفتة وطنية بادر بها جمل�س مدينة دبا احل�صن التابع
لدائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى بحكومة ال�شارقة من
خالل قيام با�ست�ضافة عدد من كبار املواطنني من �أبناء
مدينة دبا احل�صن للم�شاركة ظهر �أم�س يف احتفاالته
الوطنية  .وق��ام املجل�س و�سط ه��ذا احل�ضور الالفت
وال �ت��ي �أ��س�ع��د اجلميع ب��رف��ع العلم م��ن �أم ��ام م�ق��ره يف
مدينة دبا احل�صن بح�ضور �سعادة �سليمان بن جمعوه
اليحيائي رئي�س املجل�س وح�ضور الأع�ضاء واملوظفني
ولفيف من املجتمع و�سط م�شاركة كبار املواطنني عالوة

على م�شاركة فريق تكاتف من م�ؤ�س�سة الإمارات.
وت�أتي م�شاركة املجل�س متا�ش ًيا مع قرار ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم برفع علم ال��دول��ة يف ال�ساعة 11
�صباحا تخليدًا لتويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفه
بن زايد مقاليد احلكم برئا�سة دولة الإمارات العربية
املتحدة.
وقام رئي�س املجل�س والأع�ضاء وكبار املواطنني و�أع�ضاء
فريق تكاتف م��ن م�ؤ�س�سة االم ��ارات رف��ع العلم و�سط
فرحة اجلميع و�أكد اليحيائي �أهمية منا�سبة رفع العلم
و�أ�شار �إىل هذا العلم يعد رم ًزا من رموز الوطن وت�أكيدا
للحب والوالء واالنتماء للوطن.

دبي القاب�ضة تطلق حملة وطنية احتفاء بعام
اخلم�سني بالتزامن مع يوم العلم الإماراتي
•• دبي -وام:

�أطلقت دب��ي القاب�ضة �أم����س حملة �إب��داع�ي��ة تبعث من
خاللها ر�سائل تعرب عن الوحدة والتعاون بني جميع
م��ن ي�شعرون ب��االن�ت�م��اء ل�ل��دول��ة وي�ع�ت�برون الإم ��ارات
بلدهم حت��ت �شعار "لكم ولل��إم��ارات وحل�ي��اة �أف�ضل"
وذل ��ك اح�ت�ف��اء ب�ي��وم ال�ع�ل��م الإم ��ارات ��ي وع ��ام اخلمي�س
الذي ميثل اليوبيل الذهبي لقيام احتاد دولة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة .وت ��أت��ي احلملة يف �إط ��ار ال �ت��زام دبي
القاب�ضة مبوا�صلة م�ساهمتها االقت�صادية واالجتماعية
يف م�سرية جناح دولة الإم��ارات ودعم القيادة الر�شيدة
نحو ا�ستمرار التنمية والتطوير.
وت���س�ت��وح��ي احل�م�ل��ة ف�ك��رت�ه��ا م��ن ت�ن��وع ث�ق��اف��ات �سكان
وزوار الإم � ��ارة ال��ذي��ن ي �ت��واف��دون �إل�ي�ه��ا م��ن خمتلف
�أن �ح��اء ال�ع��امل ومواطنيها ومقيميها ال��ذي��ن �ساهموا
يف تطورها ملا و�صلت �إليه اليوم كما �أن احلملة تعك�س
الطموحات الكبرية التي حققتها دبي القاب�ضة والتي
ع��ززت من خاللها منو الإم��ارات و�ضمان حياة مميزة
لكل من يعي�ش فيها �أو يزورها فيها الكثري من االزدهار

وتت�ضمن احلملة فيديو يعرب عنها �سيتم عر�ضه عرب
جميع قنوات التوا�صل االجتماعي والقنوات الإذاعية
التابعة للمجموعة ويف جميع وجهات وجممعات دبي
القاب�ضة يف الإمارة على مدار ال�شهر.
وق ��ال خ��ال��د امل��ال��ك الع�ضو امل�ن�ت��دب ل��دب��ي القاب�ضة:
"�أطلقنا اليوم حملة وطنية حتتفي بعام اخلم�سني
تزامنا م��ع ي��وم العلم ال��ذي ن��راه عاليا �شاخما ورمزا
مل��ا حلمنا ب ��أن ن�ك��ون عليه ال�ي��وم وه��و املنا�سبة الأمثل
بالن�سبة لنا لبدء احتفاالتنا باليوبيل الذهبي لقيام
االحت��اد يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة م��ن خالل
ر��س��ائ��ل خا�صة ت��رك��ز ب�شكل حم��وري على الإن���س��ان يف
الإمارات وجناحاته وت�ستعر�ض �أي�ضا فخرنا واعتزازنا
مب�ساهمات دب��ي القاب�ضة وت�أثريها الإيجابي الكبري
يف ال��دول��ة القائمة على �أ�س�س املجموعة م��ن االبتكار
والتعاون والطموح من �أجل حياة �أف�ضل.
و�أحيت دب��ي القاب�ضة ي��وم العلم الإم��ارات��ي ورفعته يف
جميع مكاتبها ومعاملها ووج�ه��ات�ه��ا م ��ؤك��دة التزامها
بدعم عجلة التطور االجتماعي واالقت�صادي يف الدولة
ور�سم معامل م�ستقبله.

•• العني-وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل م �ع��ايل ال���ش�ي��خ الدكتور
�سعيد ب��ن طحنون �آل نهيان  -يف
ا�سرتاحته مبنطقة الهري  -وفدا
من م�ست�شفي  57357ل�سرطان
الأط �ف��ال وم�ست�شفي ميديكلينك
ب �ح �� �ض��ور � �س �ع��ادة ال ��دك �ت ��ور �سامل
ال��درم�ك��ي م�ست�شار وزي ��ر ال�صحة
و الدكتور �شريف �أب��و النجا املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل���س�ت���ش�ف��ي 57357
ل�سرطان الأطفال وجو هازل مدير
العمليات يف ميديكلينك �أبوظبي
وال � �ع�ي��ن وف �ي �ل �ي ��ب ت ��اي� �ل ��ر مدير
م�ست�شفيات ميديكلينيك يف العني
وعدد من كبار ال�شخ�صيات.
وق ��ال معاليه � " :إن �ن��ا ن�سري على
ن �ه��ج امل �غ �ف��ور ل��ه ال �ق��ائ��د امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" والقيادة الر�شيدة
يف ت �ل �ب �ي��ة ك ��ل احل � � ��االت املر�ضية
وال�صعبة داخ��ل ال��دول��ة وخارجها
ل�ت�ل�ب�ي��ة امل���س�ت�ح�ق�ين للم�ساعدات
ليت�سنى لنا تقدمي �أف�ضل الطرق
العالجية لهم".
و�أ�شاد معاليه باجلهود التي يبذلها
م�ست�شفى  57357للتخفيف عن
الأط� �ف ��ال امل��ر� �ض��ى ب��ال �� �س��رط��ان ..

وقال �إن امل�ست�شفى ميثل ق�صة جناح
حقيقية ل �ه��ذا امل �� �ش��روع الإن�ساين
ال��رائ��د  ..م���ش�يرا �إىل �أن القطاع
اخل��ا���ص ال يعترب كيانا اقت�صاديا
فقط بل هو كيان يرتبط باملجتمع
ال � ��ذي ي�ن�ت���س��ب �إل� �ي ��ه وي �� �س��اه��م يف
نه�ضته .
واط � �ل ��ع م �ع��ال �ي��ه واحل� ��� �ض ��ور من

ال��دك �ت��ور � �ش��ري��ف ع �ل��ى اخلدمات
العالجية التي يقدمها م�ست�شفى
�سرطان الأطفال مب�صر للمر�ضى
باعتباره م�ؤ�س�سة �إن�سانية لتخفيف
معاناة الأط�ف��ال امل�صابني باملر�ض
و�أ� �س��ره��م وم��ده��م ب��الأم��ل �إ�ضافة
�إىل ال��دع��م ال��ذي تقدمه م�ؤ�س�سة
زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال

اخلريية والإن�سانية وم�ؤ�س�سة �أحمد
بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن �� �س��ان �ي��ة مل�ست�شفى57357
ل�سرطان الأطفال.
و�أو�ضح �شريف �أن ن�شاط امل�ست�شفى
يعتمد على ثالث ركائز �أ�سا�سية هي
التطوير امل�ستمر من خالل تطبيق
العلم ون�شر التوعية والوقاية �ضد

ال���س��رط��ان ون �ظ��را جل ��ودة اخلدمة
ال �ط �ب �ي��ة امل �ج��ان �ي��ة ال �ت��ي يقدمها
امل�ست�شفى ارتفعت ن�سبة ال�شفاء �إىل
 73.4باملائة حيث ازداد الإقبال
عليه من جميع �أن�ح��اء العامل مما
تطلب �إق��ام��ة م���ش��روع��ات تو�سعية
حتى ت�ستطيع ا�ستقبال �أك�بر عدد
من املر�ضى.

مدير عام �شرطة �أبوظبي يطلع على م�شروع جممع امل�ؤ�س�سات العقابية اجلديد
•• �أبوظبي-وام:

اطلع �سعادة اللواء مكتوم علي ال�شريفي مدير عام �شرطة �أبوظبي على
املرحلة الأوىل مل�شروع جممع امل�ؤ�س�سات العقابية اجلديد ومرافق مباين
ت�أهيل النزيالت والعيادة و مبنى كليات التقنية العليا للنزالء خالل جولة
ميدانية ب� ��إدارة امل�ؤ�س�سات العقابية والإ��ص�لاح�ي��ة الوثبة يف قطاع �أمن
املجتمع.
وت�أتي الزيارة �ضمن منظومة التفتي�ش التي ترتكز على معايري رئي�سية
لتطوير الأداء يف العمل ال�شرطي ليكون �أكرث دقة و�شمولية.
وا�ستمع اللواء ال�شريفي �إىل عر�ض عن �إجنازات �إدارة امل�ؤ�س�سات العقابية
والإ��ص�لاح�ي��ة الوثبة وج�ه��وده��ا يف تطوير ق��درات وم �ه��ارات ال�ن��زالء من
خ�لال تعزيز التعاون وال�شراكة مع اجلهات احلكومية كافة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدنية ل�ضمان ت�أهيلهم و�إعادة دجمهم يف املجتمع.
راف��ق م��دي��ر ع��ام �شرطة �أب��وظ�ب��ي خ�لال اجل��ول��ة العميد �أح�م��د م�سعود
املزروعي مدير قطاع �أمن املجتمع وعدد من ال�ضباط .
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميزان
�سما البوادي االلكرتوين رخ�صة رقمCN 2014471:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030796
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيدة:ارين �سامباجون الفى  -اجلن�سية الفلبني  -ترغب يف
البيع والتنازل عن  %50من كامل ح�صتها البالغة  %100اىل ال�سيدة/اغ�سطينه كيلبيو -
اجلن�سية الفلبني  ,وترغب ال�سيدة/ارين �سامباجون الفى  -اجلن�سية الفلبني  -يف البيع والتنازل
عن  %50من كامل ح�صتها البالغة  %100اىل ال�سيدة/جرا�س كري�سبينا دومالو �سانتيال -
اجلن�سية الفلبني يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا منقو�شة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة رقم 625267
تعديالت اخرى:اليوجد اي تغيري
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0028657

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دي بالنيت
لل�سفريات رخ�صة رقم CN 3796954:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة جمعة عبدالرحمن مو�سى البدواوي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل احمد حممد علي البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون �سوبر اليت
للرجال رخ�صة رقم CN 2884779:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عي�سى بدر علي احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حممد نا�صر امليل الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

املخطـرين .1 :ال�سيد� /سعيد علي �سعيد حميد اخلييلي  -اجلن�سية :االم ��ارات ،وميثله بالتوقيع ال�سيد /حممد بن ميزوين
امليزوين ,اجلن�سية  :تون�س ,ويحمل بطاقة هوية رقم  784198187086214مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�سيد الكاتب
ال �ع��دل ب��ال��رق��م  MOJAU_2021_0004387ب�ت��اري��خ  - 2021/05/20ال�ع�ن�ـ��وان :ال���ش��ارق��ة  -ال�ن�ه��دة  -هاتف
رقم00971508502850:
 .1ال�سيد /حممد احمري ,اجلن�سية :كندا ,وميثله بالتوقيع ال�سيد /حممد بن ميزوين امليزوين ,اجلن�سية  :تون�س ,ويحمل
بطاقة هوية رقم  784198187086214مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل بالرقم _2021_0001751
 MOJAUبتاريخ  - 2021/05/03العنـوان :ال�شارقة ـ النهدة  -هاتف رقم  - 00971508502850:ب�صفتنا �شركاء يف
الرخ�صة امل�سماه (االحمري لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ،م،م) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم 563502
املخطر �إليه  -1 :ال�سيد /عزیز �سروري  -اجلن�سية :امريكا ,يحمل بطاقة هوية رقم 784198747647299
العنـوان :ال�شارقة  -هاتف رقم 0501389957 :
مو�ضوع الإخطار � :إن�سحاب من ال�شركة
الوقـائـع  :حيث �أن املخطر �إليه �شريك ومدير يف الرخ�صة امل�سماه(االحمري لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ،م،م) رخ�صة �صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم  • 563502وحيث �أن املخطر �إليه ميتنع عن احل�ضور للتوقيع على الأوراق اخلا�صة
باخلروج من الرخ�صة لدى الدائرة الإقت�صادية • ،وعليه ف��إن املخطرين يرغبون ب�أخطار املخطر �إليه للح�ضور لدى الدائرة
الإقت�صادية للتوقيع على ان�سحابه من الرخ�صة املذكورة �أعاله و�إال �سن�ضطر لأتخاذ الإجراءات القانونية ،لذلك  ،ينيب املخطرون
(املخطر اليه) للح�ضور لدى الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على عقد ان�سحابه من الرخ�صة رقم ( )563502خالل � 5أيام من
تاريخه والإ �سي�ضطروا �أ�سفني �إىل �إتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقهم بكل حتفظ و�إحرتام،

الكاتب العدل

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النجاح لت�صليح
كهرباء ومكيفات ال�سيارات رخ�صة رقمCN 1049684:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة جمدي احمد عبدالكرمي عمر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد عمر علي الربيكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030779
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيدة:ريحانه جيدو امديتو  -اجلن�سية اثيوبيا  ,ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة:هنيده الي�سع عبداحلميد علي -
اجلن�سية ال�سودان  ,يف الرخ�صة امل�سماه (املظهر ال�ساحر للتجارة) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم 763278:ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تغيري اال�سم التجاري من/املظهر ال�ساحر للتجارة اىل/املظهر ال�ساحر للتجارة ذ.م.م � -شركة
ال�شخ�ص الواحد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إجتماع خربة
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
�إعالن بالن�شر
حل�ضور اجتماع جلنة اخلربة
يف الدعوى رقم  264 :ل�سنة  – 2021جتاري كلي دبي

ال�سادة  /املدعى عليها  :بالل للنقل العام �ش.ذ.م.م
فاك�س 043479077 :
هاتف 043477766 :
E-MAIL: mail@bilaltransport.com
بالإ�شارة اىل الدعوى املذكورة عاليه (واملرفوعة من � /شركة كلداري لل�شاحنات واملعدات الثقيلة املحدودة �ش.ذ.م.م)
�ضدكم  ،وال�صادر فيها حكم مقام حمكمة دبي االبتدائية بجل�سة  ، 29/9/2021بندب جلنة خربة ح�سابية.
فقد تقرر خماطبتكم حل�ضور اجتماع جلنة اخلربة باالت�صال املرئي عرب برنامج (: )zoom
تاريخ االجتماع  :الأربعاء املوافق 10/11/2021
وقت االجتماع  :ال�ساعة  3:00ع�صراً
عرب الرابط التايل :
https://us05web.zoom.us/i/88519791171?pwd=K1V0RUdhMU03OFpGM0hxbUI2dzM4QT09

�آملنی ح�ضوركم االجتماع باملوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ومذكرات عرب الربيد الإلكرتوين  ،ويف حالة
عدم ح�ضور �أي من الطرفني ف�إن اخلربة �ستبا�شر �أعمالها وفقاً لل�صالحيات املخولة لها.
وتف�ضلوا بقبول وافر التحية ،،،
عن جلنة اخلربة  /اخلبري  /عادل عبد اجلبار �آل على  -للتوا�صل 045916664 :

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030797
تنازل /بيع
ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيدة:جميله ح�سن خلف احلو�سني  ,اجلن�سية االمارات العربية
املتحدة ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك ال�سيد/خالد �سيف
احلاج علي احمد عبداهلل  ,اجلن�سية االمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة (مطعم وادي النيل
ال�شعبي) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  761289ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

Date 5/ 11/ 2021 Issue No : 13384
Court of Appeal
)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1512- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1047/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees
Appellant 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
Parties to be notified 1- Ferzana Sayed Abbasi Alavi - Capacity: Appellee
2- Afshin Shakour Meamar Zadeh - Capacity: Appellee
3- Abulfazel Sayed Hussien Alavi Tavti - Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1047/2021
The hearing of Monday 08-11-2021 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
in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Asmaa Hussien Al Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 5/ 11/ 2021 Issue No : 13384
Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/294-Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 555/2019 Real Estate
Summary, by paying the execution amount of (AED 394861), including the charges
and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560- Email almatrooshi@omalc.ae, Makani
3244594826
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Sayed Massoud Sayed Razaq - Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (394861) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order within
15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hoda Ali Al Zarooni

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:ا�س كي كي للتجارة العامة� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة الرمي -الرمي طموح  0 ،3مبنى �شركة الطموح
لال�ستثمارات ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2446506 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/08/24:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150015951:تاريخ التعديل2021/11/4:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

الكاتب العدل

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030859
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:كينيت اكي�شوكو ابيكا  -اجلن�سية نيجرييا  ,يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (مركز الباز خلدمة ال�سيارات)
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم  - 749864اىل ال�سيد/
حممد �شافى ايالمبيالكاتو  -اجلن�سية الهند
تعديالت اخرى:اليوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

املنذر  /النور احمد حممد حممد الب�شري – �سوداين اجلن�سية ،
العنوان  :دبي  -االمارات العربية املتحدة  -منطقة الرب�شاء � – 1شارع  – 12بناية االمارات كورت
 �شقة رقم  - 505بالقرب من مول االمارات .الهاتف 0526178338 :املنذر �إليه � -1 /شادي م�صطفى حممد عمر � -سوداين اجلن�سية
العنوان  :دبي -منطقة الرا�شدية – �شارع املطار – مبنى طريان االمارات  -ق�سم املبيعات  -بالقرب
من حمطة مرتو طريان االمارات  -االمييل shadeomer@hotmail.com :
الهاتف0502980073 :
لذلك  ،يخطر املخطر  /املخطر اليه ب�سداد مبلغ و قدره ( )13,151ثالث ع�شر الف ومئه واحد
وخم�سون درهم و ذلك خالل مدة �أق�صاها � 5أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار و يف حال عدم الت�سديد
�سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات القانونية والق�ضائية املدنية واجلزائية و ا�ست�صدار امر االداء
للمطالبة مبا ذكر باال�ضافة اىل التعوي�ض اجلابر للعطل و ال�ضرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم
و م�صاريف التقا�ضي و اتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

رقم املحرر 2021/1/147502 :
املخطر -1 :حممد احمد اقليما ،اجلن�سية ايران ،هوية رقم 784196431574068
العنوان  :الق�صي�ص ال�صناعيه -4م�ستودعات ال�سعيد -دبي  -الإمارات ()971-50-2555004
املخطر �إليه� :أ -ار�ض االمارات لتجارة االطارات ذ.م.م  -الإمـارات  -العنوان  :ال�شارقه � -صناعيه رقم� - 8شارع االول ال�صناعي حمل رقم
 22ملك حممود جعفر -ال�شارقة )971-50-3806767( -
ب -ما�شاء اهلل اله اما قلى بريا�سته ،اجلن�سية ايران ،جواز �سفر رقم  - P95416992العنوان  :ال�شارقة �-صناعية رقم � - 8شارع الأول
ال�صناعي حمل رقم  22ملك حممود عبداهلل  -ال�شارقة الإمارات )971-50-3806767( -
املو�ضوع  :املطالبه مببلغ وقدره  111230درهم
بتـاريـخ �سـابـق قـدم املنذر �إليه �إىل املنذر خم�س �شيكات م�سحوبه علي بنك ملي ايران علي النحو التايل:
 - )1رقم ال�شيك 316424/مبلغ وقدره ( )24000درهم (اربعه وع�شرون الف درهم) بتا ریخ 2018/12/5
 - )2رقم ال�شيك 316453/مببلغ وقدره ( )14000درهـم (اربعه ع�شر الف درهم) بتاريخ 2018/12/30
 )3رقم ال�شيك316423/مببلغ وقدره ( )24000درهم (اربعه وع�شرون الف درهم) بتاريخ 2018/11/20
" )4رق��م ال�شيك316421/مبلغ وق ��دره ( )24230دره ��م (ارب �ع��ه وع���ش��رون ال��ف وم��ائ�ت�ين وث�لاث��ون دره ��م) ب�ت��اري��خ 2018/11/1
 )5رقم ال�شيك 316422/مببلغ وقدره ( )25000درهم (خم�سة وع�شرون الف درهم) بتاريخ  2018/11/10ولـكـن ولـدى قـيـام
املـنـذر بـتـقـديـم الـ�شـيـكـات �إىل البنك ارتـدت ال�شيكات لعدم وجـود ر�صيد �إمتنع املنذر �إليه عن �سداد املبلغ املرت�صد عليه والبالغ يف جمموع
ال�شيكات (مائه و�إحدي ع�شرة الف ومائتني وثالثون درهم) ( )111230درهـم طـالـب املنذر املنذر �إليـه مـرارا وتكرارا باملبلغ الـذي هـو
مبلغ جمموع ال�شيكات احل�ساب .لذلـك  ،يـنـذر املنذر �إلـيــه بـ�سـداد املـبـلـغ املـتـر�صـد يف ذمـتـه وقــدره 111230درهـــــــــــــم وذلك خالل مده
اق�صاها خم�سه �أيام من تاريخ ا�ستالمه الإنذار واال �سوف ي�ضطر املنذر لإتخاذ كافه االجراءات القانونية التي حتفظ له.
مت �إجناز هذه املعاملة �إلكرتونيا و ال حتتاج �أي ختم او توقيع �إ�ضايف

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
اعالن بالن�شر
 503/2020/480نزاع تعيني خربة جتاري

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املتنازع �ضدهما � -1 :سيد علي �سيد م�صطفى حمدث �سبزواري
� -2سيد مهدى �سيد على حمدث �سبزوارى  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :عبداهلل على احمد حممد العور  -وميثله  :فهد عبداهلل قمرب حممد
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ( )1ندب خبري ح�سابي �صاحب الدور تكون مهمته االطالع على كافة ح�سابات
واوراق �شركة (مطبخ �شباب الإمارات ال�شعبي �شركة اعمال مدنية) بالرخ�صة رقم ( )614842حل�ساب ح�صة املدعي
عليهما من الربح واخل�سارة منذ تاريخ  2019/5/19وهو تاريخ مغادرة املدعي عليه االول (ال�شريك/املدير) للدولة
وحتى تاريخ رفع الدعوى وفقا للأ�س�س املبنية �سابقا -2 .احلكم ب�إخراج املدعي عليهما من ال�شركة والرخ�صة
التجارية ل�شركة (مطبخ �شباب الإمارات ال�شعبي �شركة �أعمال مدنية) بالرخ�صة رقم ( )614842و�شطب ا�سمهما
من ال�سجل التجاري اخلا�ص بال�شركة والرخ�صة وت�سجيل ذلك الإخراج على عقد الت�أ�سي�س لدى ديوان حمكمتكم
املوقرة ا�صوال -3 .الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني املوافق  2021/11/15ال�ساعة � 9.00صباحا بالتقا�ضي عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

اعالن بالن�شر
 8401/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جنوين تي ثو بهوجن جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تي اك�سوان لوجن
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )351190.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إجتماع خربة
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0026250

املخطر :زياد �سامي حممد ابو �شنب اجلن�سية الأردن
و احمل بطاقة هوية رقم ()784196405817048
العنـوان  :العني  -هاتف رقم 0526664428 :
املخطر �إليه  :جابر �سید احمد ابراهيم ,اجلن�سية م�صر 784199330427685
العنـوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم )0561528097( )0529375394( :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ ( )3500درهم
• حيث ان املخطر اليه قد حرر يل اي�صال امانة مببلغ وقدره ( )3500درهم (ثالثة الف
وخم�سمائة درهم) على �أن يقوم ب�سداد املبلغ كامال عند الطلب
• حيث �أن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة اي�صال الأمانة عند الطلب .
• و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع قيمة االي�صال ( )3500درهم يف فرتة
�أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ االخطار و �إال �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية ال�ستالم املبلغ ،
• و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا،
الكاتب العدل

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:حممد نا�صر عبداحلميد �صفوه  -اجلن�سية �سوريا -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100اىل ال�سيدة/الفريد ميتري اويوو
افويرامر  -اجلن�سية نيجرييا يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم كنوز البحار ) ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم.773489:
تعديالت اخرى:تغيري اال�سم التجاري للرخ�صة من (مطعم كنوز البحار) اىل (مطعم
وم�شاوي الفقاعات)  -تغيري وكيل اخلدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه اتباع االجراءات القانونية

�إنذار � /إخطار عديل بيد املخطر

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
انذار عديل
رقم ()2021/8826

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030763
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

�إعــــــــــالن

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

املو�ضوع� :إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  147/2021نزاع تعيني خربة عقاري
املتنازع �ضدها الأوىل /عامل ت�شابال ذ.م.م
املتنازع �ضدها الثانية /المي اليت للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م
حتية طيبة وبعد،،،
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�ضمن انتدابي خبرياً يف الدعوى امل�شار �إليها �أع�لاه بتاريخ  ،28/10/2021واملرفوعة من
ال�سادة /يون�س حممد البلو�شي للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية وكي ً
ال عن املتنازع /یحی خ�شان بركات عبادى �ضـ املتنازع �ضدها
الأوىل /عامل ت�شابال ذ.م.م ،املتنازع �ضدها الثانية /المي اليت للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م
ونظراً للظروف احلالية اخلا�صة بفريو�س كورونا ومتا�شياً مع التدابري الإحرتازية التي تتخذها ال�شركة لتحقيق �أعلى م�ستويات
ال�صحة وال�سالمة ،ف�إنني �أت��وج��ه بدعوتكم الجتماع اخل�برة و�سماع وجهة نظر �أط��راف ال��دع��وى وذل��ك ع�بر برنامج التوا�صل
االجتماعي “ ”Microsoft Teamsوفقا للتفا�صيل املبينة ادناه :مكتب اخلبري� :إمارة دبي ،ديرة ،بور�سعيد  ،مركز الأعمال
الذهبي ،مكتب  - 605خلف معر�ض ني�سان لل�سيارات ،رقم مكاين 3217794330
اليوم :الثالثاء املوافق  - 09/11/2021الوقت 10:00:ظهرا
الرابطhttps://teams.live.com/meet/95259592743286 :
يف حالة وجود �أي معوقات حتول دون الدخول على االجتماع نرجوا االت�صال بالرقم 042501818 /
كما يرجى ار�سال  -:الوكالة القانونية والتفوي�ض وبطاقات الهوية للأطراف الذين �سيح�ضرون االجتماع قبل موعد االجتماع
بوقت كاف .و�سيكون الإنتقال ملعاينة الوحدتني العقاريتني مو�ضوع الدعوى مب�شروع ت�شابال ذا دي�ستني بتاريخ 09/11/2021
ال�ساعة � 11صباحا

املهند�سة� /سيما �أحمد اللنجاوي  /حمكم وخبري هند�سة م�ساحة وخبري عقاري منتدب �أمام املحاكم
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بي�ست اوفي�س لل�سفريات
رخ�صة رقم CN 2850974:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ابو يون�س ابو بكر �صديق %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عادل عبداهلل احمد خمي�س العامرى %51
تعديل وكيل خدمات  /حذف جمال خلفان عامر �سعيد العامرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد فخراال�سالم حممد �شهيد اال�سالم
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /بي�ست اوفي�س لل�سفريات
BEST OFFICE FOR TRAVELS

�إىل /كومفورت جرين لل�سفريات ذ.م.م
COMFORT JOURNEY TRAVELS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030848
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:ال�سيد م�سعود حممود عي�سى اجلن�سية م�صر  -يرغب
يف البيع والتنازل عن  %50من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/رباح جلوىل
 اجلن�سية فرن�سا  -ويرغب يف البيع والتنازل عن  %50من كامل ح�صته البالغة %100وذلك اىل ال�سيد/منري ليمكيتى اجلن�سية فرن�سا  -يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا خفيف و�سريع)
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 781423:ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة  -تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 5/ 11/ 2021 Issue No : 13384
Notifying the Defendant by Publication
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court -Emmanuele Montalbano
)Notification for payment Case No. SHCEXCIPOR2021/0004273- Commercial (Partial
To the Losing Party: Emmanuele Montalbano
Whereas, on..... a judgment, copy attached, was issued against you in favour of the Plaintiff
«the executant»:
1. Hassan Assaad Chahrour
2. Jasim Khalil Mirza Nasir Al Shemsi
3. Samir Ali Chahrour
4.Ibrahim Ali Chahrour
5. Fadi Ali Chahrour
in the above mentioned case.
And whereas, the said Prevailing Party has requested to execute the said judgment, and has paid
the required fees for the same, and whereas the judgment needs to be executed is: Payment of a
total amount of 742274 Dirhams including the fees and expenses
Therefore:You are obliged to execute the above mentioned execution deed within (15) days
from the date of this notification.
Failing to do so, the court will proceed with the legal forced execution procedures against you.
Judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court
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اجلمعيات الوطنية مبجل�س التعاون حتتفل بيوم الهالل الأحمر اخلليجي ب�إك�سبو دبي اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم االجتار بالب�شر تعقد اجتماعها الأول مع الفلبني
•• دبي-وام:

احتفلت هيئات وجمعيات الهالل الأحمر بدول جمل�س التعاون بيوم الهالل
الأح�م��ر اخلليجي ال��ذي ي�صادف � 23أكتوبر م��ن ك��ل ع��ام ،ونظمت هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي فعاليات االحتفال مبقر معر�ض �إك�سبو  2020يف
دبي حتت �شعار "عطا�ؤنا واحد" ،مب�شاركة وفود من كل من اململكة العربية
ال�سعودية والكويت وقطر ومملكة البحرين و�سلطنة عمان �إىل جانب وفد
من الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون .وعلى هام�ش برنامج االحتفال
مت عقد اجتماع تن�سيقي للجنة املتطوعني باجلمعيات الوطنية اخلليجية
متت خالله مناق�شة �آلية تقييم جائزة التطوع اخلليجية املقرتحة من
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تعزيزا لدور العمل التطوعي بدول املجل�س

وتقديرا لدور املتطوعني يف دعم جهود ومبادرات جمعيات الهالل الأحمر
اخلليجية الإن�سانية والتنموية .ويف حمور �آخر ا�ستعر�ضت الوفود امل�شاركة
دور جمعياتها الوطنية يف الت�صدي جلائحة كوفيد -19على �ساحاتها
املحلية ،وم�ساهمتها يف تعزيز الإج��راءات الوقائية واالحرتازية للحد من
تف�شي اجلائحة .كما ناق�ش املجتمعون عددا من الق�ضايا املحورية واحليوية
التي تهم اجلمعيات الوطنية يف منطقة اخلليج وخططها وا�سرتاتيجياتها
امل�ستقبلية ،وجماالت التعاون والتن�سيق بني اجلمعيات اخلليجية يف املجال
الإن�ساين ،وتطوير �آليات التعاون امل�شرتك .وكان االجتماع الـ  17لأ�صحاب
امل�ع��ايل وال�سعادة ر�ؤ��س��اء هيئات وجمعيات ال�ه�لال الأح�م��ر ب��دول جمل�س
التعاون ،الذي عقد يف �سبتمرب املا�ضي قد �أقر االحتفال بيوم الهالل الأحمر
اخلليجي يف الثالث والع�شرين من �أكتوبر من كل عام.

•• �أبوظبي-وام:

ع�ق��دت اللجنة الوطنية ملكافحة ج��رائ��م االجت ��ار بالب�شر يف دولة
الإمارات ،اجتماعها الأول لتفعيل مذكرة التفاهم يف جمال مكافحة
االجت��ار بالب�شر مع املجل�س امل�شرتك ملكافحة االجت��ار يف جمهورية
الفلبني.
تر�أ�س وفد الدولة يف االجتماع الذي عقد افرتا�ضياً� ،سعادة في�صل
عي�سى لطفي وكيل وزارة م�ساعد لل�ش�ؤون القن�صلية ،وبح�ضور
�أع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة مم�ث�ل��ي ع ��دد م��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات واجلهات
احلكومية يف دول��ة الإم ��ارات فيما تر�أ�ست وف��د جمهورية الفلبني
�سعادة �إميلني فيالر وكيل وزارة العدل.
و�أكد لطفي يف كلمته على عمق العالقات التاريخية التي جتمع دولة

الإم��ارات بالفلبني ،منوها �إىل �أهمية انعقاد مثل تلك االجتماعات
لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة االجتار بالب�شر ،والتي من �ش�أنها
حتقيق فر�ص �أكرب للت�صدي لهذه اجلرمية.
وب�ح�ث��ت اللجنة خ�ل�ال اجتماعها الأول ع ��دداً م��ن امل��وا��ض�ي��ع ذات
االه�ت�م��ام امل���ش�ترك ،وال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت�ع��زز اجل �ه��ود الوطنية
وحتقيق �أف�ضل املمار�سات املبذولة يف جمال االجت��ار بالب�شر ،ومن
�أهمها بحث جم��االت التعاون امل�شرتك ب�ين البلدين وال �سيما يف
تبادل املعلومات ذات ال�صلة بعمليات االجتار ،بالإ�ضافة �إىل مبادرات
دعم �ضحايا االجتار و�إعادة دجمهم يف املجتمع.
ويف خ �ت��ام االج �ت �م��اع� ،أ� �ش��اد اجل��ان��ب الفلبيني ب��اجل �ه��ود احلثيثة
واملبادرات التي تقدمها دولة الإمارات ،والدور البارز الذي تبذله من
�أجل حماية وتعزيز حقوق الإن�سان يف الدولة.

�سلطان بن �أحمد القا�سمي يزور معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
•• ال�شارقة -وام:

زار �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد
بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم
ال�شارقة قبل ظهر �أم�س معر�ض
ال�شارقة ال��دويل للكتاب يف دورته
ال� �ـ  40وذل� ��ك يف م��رك��ز �أك�سبو
ال�شارقة.
وت� �ف� �ق ��د �� �س� �م ��وه خ� �ل��ال جولته
ب��امل �ع��ر���ض ع� � ��دداً م ��ن الأجنحة
اخلا�صة مبجموعة م��ن الهيئات
وامل�ؤ�س�سات واملراكز ،مطلعاً �سموه
من امل�س�ؤولني على م�شاركات هذه

اجلهات وما تقدمه من �إ�صدارات
ومطبوعات ومراجع ن��ادرة وكتب
وبرامج متنوعة يف املعر�ض.
واطلع �سموه خالل زيارته جلناح
هيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون
ع�ل��ى ج �ه��ود ال�ع��ام�ل�ين يف الهيئة
مل �ت��اب �ع��ة ون �ق��ل �أح � � ��داث املعر�ض
ع�ب�ر �أج �ه ��زة ال�ه�ي�ئ��ة الإعالمية
املتنوعة ،وم��ا تقدمه الهيئة من
ب ��رام ��ج وت �غ �ط �ي��ات م �ت �ن��وع��ة وما
تنقله للجمهور يف كل مكان عرب
ح��وارات �ه��ا امل �ب��ا� �ش��رة ،ومقابالت
ال�ضيوف من داخل املعر�ض.

وتوقف �سموه يف اجلناح الكندي،
ح �ي��ث ا��س�ت�م��ع �إىل � �ش��رح مف�صل
ح � ��ول م �� �ش ��ارك ��ة دول� � ��ة ك� �ن ��دا يف
امل �ع��ر���ض ،وم ��ا ت�ع��ر��ض��ه م��ن كتب
متنوعة ل�ل�أط�ف��ال وال �ك �ب��ار ،وما
ميثله م�ع��ر���ض ال���ش��ارق��ة الدويل
للكتاب للنا�شرين الكنديني من
�أهمية يف زيادة رقعة انت�شار الكتب
واملطبوعات الكندية يف ال�شارقة
واملنطقة ب�شكل عام.
وتفقد �سمو نائب حاكم ال�شارقة
خ �ل��ال اجل� ��ول� ��ة ج� �ن ��اح جمعية
النا�شرين الإم��ارات�ي�ين ،م�ستمعاً

� �س �م��وه �إىل �� �ش ��رح ح� ��ول برامج
و�إ� �ص��دارات اجلمعية ،و�أن�شطتها
املحلية وجهودها لتطوير �صناعة
الن�شر حملياً.
كما �شملت جولة �سموه يف املعر�ض
ع � ��دداً �آخ� ��ر م ��ن الأج �ن �ح��ة منها
ج �ن��اح ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
ال�شارقة ،وهيئة ال�شارقة للوثائق
والأر�شيف ،وجممع اللغة العربية
بال�شارقة ،ودائرة الثقافة ،ووزارة
الرتبية والتعليم ،واملجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ��س��رة ،ودائ��رة الق�ضاء،
والأر�شيف الوطني ب��وزارة �ش�ؤون

07

الرئا�سة� ،إىل جانب جناح اجلامعة
القا�سمية.
رافق �سموه خالل اجلولة كل من
�أحمد بن ركا�ض العامري رئي�س
هيئة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت��اب ،وحممد
ح �� �س��ن خ �ل��ف م ��دي ��ر ع � ��ام هيئة
ال���ش��ارق��ة لل��إذاع��ة والتلفزيون،
وط� � � � ��ارق � �س �ع �ي��د ع �ل ��اي م��دي��ر
ع ��ام امل �ك �ت��ب الإع�ل�ام ��ي حلكومة
ال�شارقة ،وح�سن يعقوب املن�صوري
الأم �ي��ن ال �ع ��ام مل�ج�ل����س ال�شارقة
ل ل��إع�ل�ام ،وع ��دد م��ن امل�س�ؤولني
والإعالميني.

�صقر غبا�ش يبحث مع رئي�س اجلمعية الوطنية لغيانا �سبل تعزيز وتفعيل العالقات الربملانية �أحمد ال�صايغ :م�ستقبل الدبلوما�سية االقت�صادية ..كيف تراه؟

•• �أبوظبي -وام:

ا� �س �ت �ق �ب��ل م� �ع ��ايل � �ص �ق��ر غبا�ش،
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي،
يف م�ق��ر امل�ج�ل����س ب��أب��وظ�ب��ي �أم�س
م � �ع � ��ايل م � �ن � �ظ� ��ور ن � � � ��ادر رئ �ي ����س
اجل �م �ع �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة جلمهورية
غيانا التعاونية والوفد املرافق له
الذي يقوم بزيارة ر�سمية �إىل دولة
الإمارات .
مت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز
ع�ل�اق��ات ال �ت �ع��اون ال�ب�رمل ��اين بني
اجل� ��ان � �ب�ي��ن ،م � ��ن خ �ل ��ال ت� �ب ��ادل
ال � � ��زي � � ��ارات وت � �ع� ��زي� ��ز التن�سيق
والت�شاور حيال خمتلف الق�ضايا
ذات االه �ت �م��ام امل �� �ش�ترك وت�شكل
�أول ��وي ��ة ل ��دى ال �ب �ل��دي��ن ،ال �سيما
على �صعيد تفعيل ودعم العالقات
الثنائية بني اجلانبني.
كما تناول اللقاء عددا من الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل� ��� �ش�ت�رك ب �ي�ن دول� � ��ة الإم � � � ��ارات
وجمهورية غيانا التعاونية.
ح �� �ض��ر ال� �ل� �ق ��اء �� �س� �ع ��ادة ك� ��ل من
الدكتور طارق الطاير رئي�س جلنة
ال�صداقة مع برملانات دول �أمريكا
الالتينية وال�شمالية ،وعائ�شة املال
و�سعيد العابدي ،وم��رمي بن ثنية
�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي
�أع�ضاء جلنة ال�صداقة مع برملانات
دول �أمريكا الالتينية وال�شمالية
 ..كما ح�ضره �سعادة الدكتور عمر
النعيمي �أمني عام املجل�س الوطني
االحت��ادي و�سعادة عفراء الب�سطي

•• �أبوظبي  -وام:

الأم �ي�ن ال �ع��ام امل���س��اع��د لالت�صال
الربملاين باملجل�س .
ويف ب ��داي ��ة ال �ل �ق��اء رح� ��ب معايل
� �ص �ق ��ر غ� �ب ��ا� ��ش مب � �ع� ��ايل رئي�س
اجل �م �ع �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة جلمهورية
غيانا التعاونية ،والوفد املرافق له
..م��ؤك��دا �أهمية تطوير العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،والعمل
على توحيد املواقف والر�ؤى حيال
الق�ضايا الإقليمية وال��دول�ي��ة يف
امل �ح��اف��ل ال ��دول� �ي ��ة ،خ��ا� �ص��ة ب� ��أن
ال� �ع�ل�اق ��ات ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة بني
البلدين ت�أ�س�ست يف ع��ام .1995
وا��س�ت�ع��ر���ض م �ع��ايل ��ص�ق��ر غبا�ش
دور املجل�س وم�ساهمته يف م�سرية
التنمية ال���ش��ام�ل��ة ال�ت��ي ت�شهدها
ال ��دول ��ة م ��ن خ �ل�ال ال �ع �م��ل على
تطوير دوره الرقابي والت�شريعي

والدبلوما�سية الربملانية ملواكبة ما
يحدث من تطورات يف الدولة التي
باتت منوذجاً تنموياً.
واك� ��د اجل��ان �ب��ان �أه �م �ي��ة التعاون
ال�برمل��اين و�إب ��راز ال��دور الأ�سا�سي
للربملانات يف تعزيز ال�ت�ع��اون ،مبا
ي �خ��دم م���ص��ال��ح ال �ب �ل��دي��ن ،ف�صال
عن �أهمية عقد اجتماعات ثنائية
دوري� ��ة ل�ت�ب��ادل اخل �ب�رات و�أف�ضل
املمار�سات الربملانية .
و�أ��ش��ار اجلانبان �إىل �أهمية و�ضع
�آلية عمل م�شرتكة لتعزيز العمل
ال �ب��رمل � ��اين؛ م� ��ن خ �ل��ال حتديد
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك،
واالجتماعات االفرتا�ضية الثنائية،
والزيارات املتبادلة بني اجلانبني.
و�أك ��د م�ع��ايل م�ن�ظ��ور ن ��ادر رئي�س
اجل �م �ع �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة جلمهورية

غ�ي��ان��ا ال�ت�ع��اون�ي��ة ع�ل��ى العالقات
ال �ت��ي ت��رب��ط ال�ب�ل��دي��ن وال�شعبني
ال�صديقني ،و�أهمية تعزيز التعاون
امل� ��� �ش�ت�رك يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
خ��ا��ص��ة ال�برمل��ان �ي��ة ن �ظ��را لأهمية
ال ��دور ال ��ذي تلعبه ال�برمل��ان��ات يف
تعزيز احلوار احل�ضاري والت�سامح
والتعاي�ش ال�سلمي ب�ين ال�شعوب.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن م�شاركة جمهورية
غيانا التعاونية يف معر�ض �إك�سبو
دب��ي  2020ب�ج�ن��اح حت��ت عنوان
"التوا�صل عامليا ع�بر االقت�صاد
ال�ب�ي�ئ��ي وال �ت �ن��وع الثقايف" يهدف
�إىل �إب � ��راز غ�ي��ان��ا ب�صفتها وجهة
رائ ��دة لل�سياحة البيئية ،و�أي�ضا
ت�سليط ال�ضوء على ا�سرتاتيجية
غيانا التعاونية للتنمية اخل�ضراء
ك�م���س��ار ن�ح��و ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة

قال معايل �أحمد بن علي حممد
ال�صايغ وزير دولة �إن دول العامل
على مر ال�سنوات والعقود املا�ضية
ب��د�أت يف تبني مناذجها اخلا�صة
ل �ل��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة االقت�صادية،
ب� �ه ��دف ر�� �س ��م الإط � � � ��ار الناظم
ل �ت �ف��اع��ل ال �� �س �ي��ا� �س��ة اخلارجية
م��ع امل�صالح االق�ت���ص��ادي��ة ..وقد
� � �س ��اه ��م يف حت� ��دي� ��د ال � �ن � �م ��وذج
امل�ن��ا��س��ب ل�ك��ل دول ��ة خ�صائ�صها
م��ن ح �ي��ث امل �� �س��اح��ة واالقت�صاد
وال�سكان والقدرات التكنولوجية
وال �ع �� �س �ك��ري��ة ..ك �م��ا ��س��اه�م��ت يف
ذلك طبيعة الفل�سفة االقت�صادية
وال�سيا�سية لهذه ال��دول ،فمنها
م��ن ت�ط��رف يف تغليب ال�سيا�سة
على االقت�صاد ،عرب منح الأولوية
للتو�سع والت�سلح على ح�ساب رفاه
ال���ش�ع��وب ،وم�ن�ه��ا م��ن اجت��ه كلياً
نحو االقت�صاد ،مع غياب �سيا�سة
خارجية فاعلة على الأغلب.
وا�ضاف معاليه يف مقال له حتت
ع�ن��وان "م�ستقبل الدبلوما�سية
االق�ت���ص��ادي��ة ..كيف تراه؟" �إنه
يف دول��ة الإم ��ارات ،تبنت القيادة
ال�ع�ل�ي��ا ،بحكمتها امل �ع �ه��ودة ،منذ
ت�أ�سي�س االحتاد ،منوذجاً متوازناً
وفعا ًال للدبلوما�سية االقت�صادية،
مت م� ��ن خ�ل�ال ��ه ب� �ن ��اء ال� �ت� ��أث�ي�ر

ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي للدولة
ب�شكلٍ متوا ٍز يراعي تعزيز دورها
الإقليمي والدويل ،ويحافظ على
م�صاحلها اال�سرتاتيجية �سيا�سياً
واقت�صادياً.
و�أ�شار �إىل �أن دولة الإمارات متكنت
ب�ف���ض��ل جت��رب �ت �ه��ا االقت�صادية
الناجحة  -ال�ت��ي حولتها خالل
عقود م�ع��دودة �إىل مركز جتاري
وا�ستثماري عاملي  -من لعب دور
�إقليمي ودويل يتجاوز م�ساحتها
وب�ن��اءه��ا ال��دمي��وغ��رايف ،لت�صبح
رق�م�اً �صعباً يف املنطقة والعامل،
و�� �ص ��و ًال �إىل ت �ب��و�ؤ ال �� �ص��دارة يف
العديد من م�ؤ�شرات التناف�سية
والتجارة واال�ستثمار ،ومبادرات
�إر� � � �س� � ��اء ال � �� � �س �ل�ام واالزده� � � � � ��ار،
وال�شراكات اال�سرتاتيجية.
ولفت �إىل �أن دولة الإمارات �أدركت

انطالق قمة �أبوظبي جلودة الرعاية ال�صحية

وزارة الدفاع ت�ست�ضيف بالتعاون مع اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر ور�شة عمل للعاملني يف املجال الع�سكري

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

وقعت وزارة الدفاع و اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر �صباح �أم�س مذكرة
تفاهم ب�ش�أن الرتتيبات الالزمة ال�ست�ضافة ور�شة عمل حول ال�شراكة يف
العمليات الع�سكرية  PMOوالتي �ستعقد يف �أبوظبي خالل الفرتة من
 21ولغاية  25نوفمرب اجلاري مب�شاركة ما يزيد عن  24دولة ومندوبني
من اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر .تهدف الور�شة �إىل تبادل الأفكار
حول العمليات الع�سكرية والإن�سانية امل�شرتكة والتدابري الواجب اتخاذها
حلماية املدنيني يف النزاعات الع�سكرية .وقع مذكرة التفاهم من جانب
وزارة الدفاع العميد الركن احلقوقي �سامل جمعة الكعبي رئي�س الإدارة
التنفيذية للق�ضاء الع�سكري ومن جانب اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
كلري دالتون رئي�سة بعثة اللجنة بدولة الإم��ارات وذلك بح�ضور عدد من
امل�س�ؤولني من اجلانبني .وقال العميد الركن احلقوقي �سامل جمعة الكعبي
�إن توقيع مذكرة التفاهم يهدف �إىل تو�سيع �آفاق التعاون وتبادل اخلربات
والتجارب واملعرفة وتعزيز العالقات بني وزارة الدفاع واللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر .و�أكدت كلري دالتون رئي�سة بعثة اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر بدولة الإم��ارات �أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة لدعم وتعزيز
العالقات بني وزارة الدفاع واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
قيادات الغرفة وم�سئوليها يرفعون علم الدولة

عرب جتربتها اال�ستثنائية� ،أهمية
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف
حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية،
ح�ي��ث مت��ت ت��رج�م��ة ذل ��ك ب�شكل
�صريح يف مبادئ اخلم�سني ،والتي
تن�ص على �أن ال�سيا�سة اخلارجية
�أداة خلدمة امل�صالح االقت�صادية،
وع �ل��ى �أن ه� ��دف ال �� �س �ي��ا� �س��ة هو
خ ��دم ��ة االق� �ت� ��� �ص ��اد ..مو�ضحا
�أن ه � ��ذا ال� �ت ��وج ��ه ن �ح��و تعزيز
دور ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة االقت�صادية
خ�لال اخلم�سني ع��ام�اً القادمة،
و��ص��و ًال �إىل مئوية االحت ��اد ،ينم
ع��ن ر�ؤي��ة ا�ست�شرافية ت��راع��ي يف
�صميمها ال �ت �ح��والت الرئي�سية
ال�ت��ي ي�شهدها ال�ع��امل يف �أعقاب
ج��ائ�ح��ة "كوفيد ،"-19وحالة
اال�ستقطاب االقت�صادي بني �أبرز
الالعبني الدوليني.
وذك� ��ر م �ع��ايل ال �� �ص��اي��غ �أن هذه
التحوالت وما يرافقها من فر�ص
وحت��دي��ات ت��ر��س��م م �� �س��اراً واح ��داً
ي �ع��زز م��ن �أه�م�ي��ة الدبلوما�سية
االقت�صادية ويو�سع من نطاقها
..ف� �ب� �ع ��د �أن ك ��ان ��ت حم�صورة
بحماية اال�ستثمارات ،وت�شجيع
ال� �ت� �ج ��ارة ،ت �ب��دو الدبلوما�سية
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال� �ي ��وم منخرط ًة
ب �ق �ط��اع��ات غ�ي�ر ت�ق�ل�ي��دي��ة ،مثل
مكافحة غ�سل الأم ��وال ومتويل
الإره � � � � ��اب ،وح� �م ��اي ��ة البيانات

وت �� �س �ه �ي ��ل ت ��دف� �ق� �ه ��ا ،وحتفيز
ال�ت�ج��ارة الإل �ك�ترون �ي��ة ،وحتقيق
الأم ��ن ال �غ��ذائ��ي ،و�أم ��ن �سال�سل
التوريد العاملية ..وبعد �أن كانت
الدبلوما�سية االقت�صادية مناط ًة
ح�صراً بوزارة اخلارجية وبعثاتها
اخلارجية ،بد�أت اليوم ت�أخذ منحاً
خمتلفاً ب�إ�شراك خمتلف اجلهات،
مب � ��ا ف �ي �ه ��ا ال � �ق � �ط ��اع اخل� ��ا�� ��ص،
ل�صياغة وتطبيق مبادراتها.
واختتم معاليه بالقول �إن��ه كما
هي العادة ،تنتهج دولة الإمارات
�أ�سلوباً ا�ستباقياً يف التعاطي مع
املتغريات ،وهو ما بد�أت مالحمه
ت�ت���ض��ح ع�ب�ر م� �ب ��ادئ وم�شاريع
اخلم�سني ،وا�سرتاتيجية وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل لإدارة
دف��ة الدبلوما�سية االقت�صادية،
والعبور بها نحو التحول املطلوب
مل ��واك � �ب ��ة ال � �ت � �ط � ��ورات العاملية
..ف ��اب� �ت ��دا ًء م ��ن ا�سرتاتيجيات
الأم��ن الغذائي وتنويع الواردات
وال � �� � �ص� ��ادرات ،وع � �ب� ��وراً بقيادة
جهود تطوير منظومة مكافحة
اجلرمية املالية ،وانتها ًء بتعيني
ال�سفراء القطاعيني امل�س�ؤولني
عن الذكاء اال�صطناعي ،والثورة
ال�صناعية ال��راب�ع��ة ،ت�ضع وزارة
اخل��ارج �ي��ة ال �ل �ب �ن��ات الرئي�سية
ملرحلة ق��ادم��ة م��ن الدبلوما�سية
االقت�صادية الرائدة وامل�ستدامة.

قائد �شرطة ال�شارقة يطلع على نتائج امل�ؤ�شرات الوطنية واال�سرتاتيجية
•• ال�شارقة-وام:

اطلع �سعادة اللواء �سيف ال��زري ال�شام�سي قائد
عام �شرطة ال�شارقة على نتائج امل�ؤ�شرات الوطنية
واال�سرتاتيجية للربع الثالث من ع��ام 2021
ب���ش��رط��ة ال �� �ش��ارق��ة وذل ��ك خ�ل�ال ت��ر�ؤ� �س��ه �أم�س
اجتماع �إدارة الأداء امل�ؤ�س�سي ،ال��ذي عُقد مبقر
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
ح�ضر االجتماع العميد عبداهلل مبارك بن عامر

ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د ال �ع��ام وامل � ��دراء ال �ع��ام��ون وم ��دراء
االدارات وعدد من ال�ضباط ذوي االخت�صا�ص.
وا�� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض االج � �ت � �م� ��اع ن� �ت ��ائ ��ج امل � ��ؤ� � �ش� ��رات
اال�سرتاتيجية للربع الثالث من العام اجلاري
و�أث ��ره ��ا ��ض�م��ن م ��ؤ�� �ش ��رات الأج � �ن ��دة الوطنية
ومناق�شة �سبل التطوير للحد من اجلرمية �إىل
جانب عر�ض عدد من الدرا�سات التحليلية لكل
م�ؤ�شر.
و�أك��د قائد ع��ام �شرطة ال�شارقة �أهمية حتقيق

امل�ستهدفات اخلا�صة بامل�ؤ�شرات اال�سرتاتيجية
وذل ��ك ل��دوره��ا ال �ب��ارز يف حتقيق ر�ؤى القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ل ��دول ��ة االم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
..م�شيداً بجهود املوظفني املبذولة يف تطبيقهم
ملعايري �إدارة الأداء امل�ؤ�س�سي بكل كفاءة واحرتافية
م��ا �أث �م��ر ع��ن حت�ق�ي��ق ن �ت��ائ��ج �إي �ج��اب �ي��ة موجهاً
با�ستمرارية تنفيذ اخلطط وم�ضاعفة اجلهود
يف كافة جماالت العمل ال�شرطي من �أجل تعزيز
الأمن والأمان وجودة احلياة لأفراد املجتمع.

غرفة ر�أ�س اخليمة تهنئ قيادات الدولة بـيوم العلم
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

ق��دم وليد عبد ال�ك��رمي النائب ال�ث��اين لغرفة جت��ارة ر�أ���س اخليمة
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل القيادة احلكيمة مبنا�سبة " يوم
العلم " التي تتزامن مع ذكرى تويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة " حفظه اهلل " رئا�سة الدولة  ،م�ؤكدا
�أن�ه��ا ذك��رى جم�ي��دة ومنا�سبة ع��زي��زة وغ��ال�ي��ة على ق�ل��وب مواطني
الدولة كافة .
وق��د احتفلت غرفة جت��ارة و�صناعة ر�أ���س اخليمة بـ " ي��وم العلم "
بح�ضور ممثلني من القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة  ،و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة الغرفة ومديرها العام بالوكالة حممد ح�سن ال�سبب
وكافة مدراء االدارات وكل العاملني يف الغرفة  ،ورفع احل�ضور العلم

على ال�سارية الرئي�سية �أم��ام مبنى الغرفة بالتزامن م��ع احتفال
دوائر وم�ؤ�س�سات الدولة كافة بهذه املنا�سبة الغالية على قلوب �شعب
الإمارات واملقيمني على �أر�ضها .
وقال عبد الكرمي �إن " يوم العلم " منا�سبة ن�ستذكر فيها الإجنازات
الكربى التي حققتها بالدنا يف زمن قيا�سي  ،لت�أخذ مكانها بني الدول
املتقدمة وحتقق الإجنازات تلو الأخرى يف القطاعات واملجاالت كافة
 ،م�شرياً اىل ان غرفة جتارة ر�أ�س اخليمة وكممثل للقطاع اخلا�ص
 ،تثمن بكل الفخر واالعتزاز الدعم الكبري الذي لقيته  ،مما مكنها
من القيام مبهامها وواجباتها وتوفري الدعم لتعزيز دور القطاع
اخلا�ص  ،وتر�سيخ �شراكته اال�سرتاتيجية مع القطاع العام لتنفيذ
ر�ؤية قيادتنا احلكيمة  ،وامل�ساهمة يف دفع عملية التنمية االقت�صادية
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ودولة الإمارات ب�صفة عامة .

انطلقت �أم�س يف العا�صمة �أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من قمة �أبوظبي
جلودة الرعاية ال�صحية افرتا�ضياً والتي تنظمها دائرة ال�صحة � -أبوظبي
بالتعاون مع "املجلة الطبية الربيطانية � BMJأحد �أقدم املجالت الطبية
املرموقة على م�ستوى العامل حتت �شعار "امل�ستقبل هنا" .وت�شهد القمة
التي ت�ستمر فعالياتها حتى اليوم اجلمعة م�شاركة �أكرث من  3000من
املتحدثني وخ�براء اجل��ودة ومهنيي الرعاية ال�صحية من خمتلف �أنحاء
العامل لبحث وا�ستعرا�ض الآراء والتجارب والتو�صيات يف االرتقاء بجودة
اخل��دم��ات ال�صحية وت�ع��زي��ز جت��رب��ة امل��ري����ض �ضمن �سل�سلة م��ن الندوات
واجلل�سات النقا�شية وور�ش العمل والعرو�ض التقدميية.
وتبحث القمة �سبل تعزيز جودة خدمات الرعاية ال�صحية وقيمة الرعاية
القائمة على اجلودة ورفاه العاملني ال�صحيني وجتربة املر�ضى يف رحلتهم
العالجية ودور االبتكار والتحول الرقمي يف حت�سني الرعاية ال�صحية.
و�أك��د معايل ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن حممد �آل حامد رئي�س دائ��رة ال�صحة -
�أبوظبي �أن حت�سني جودة خدمات الرعاية ال�صحية ي�أتي على ر�أ�س قائمة
الأولويات للعديد من نظم الرعاية ال�صحية حول العامل حيث يهدف �إىل
�ضمان �سالمة املر�ضى وتعزيز املخرجات العالجية وال�سريرية .وقال معاليه
"يف ظل توجيهات القيادة احلكيمة وحدنا على مدى العامني املا�ضيني
جهودنا لال�ستجابة لوباء عاملي حيث قدمت �أبوظبي منوذجاً متميزاً يف
احلفاظ على �أعلى م�ستويات اجلودة يف الرعاية املقدمة للمر�ضى يف الإمارة
فيما ت�صدرت مدن العامل القيادية يف التعامل مع اجلائحة واليوم توا�صل
�أبوظبي �إر�ساء مكانتها كحا�ضنة لالبتكار يف جمال الرعاية ال�صحية �إقليمياً
وعاملياً ،ومت�ضي نحو توفري خدمات وعالجات وتقنيات متطورة يف الرعاية
ال�صحية لتعزيز كفاءة وجودة القطاع يف الإمارة وم�شاركة جتربة �أبوظبي
الرائدة مع ال�شركاء من خمتلف �أنحاء العامل.
من جهتها قالت هند الزعابي املدير التنفيذي لقطاع من�ش�آت الرعاية
ال�صحية يف دائ��رة ال�صحة – �أبوظبيُ :تعد قمة �أبوظبي جل��ودة الرعاية
ال�صحية فر�صة مميزة لتبادل املعارف ومن�صة هامة للتوا�صل بني اخلرباء
واملخت�صني يف الرعاية ال�صحية من جميع �أنحاء العامل .و�أ�ضافت  :نعتز
بدور القمة يف ت�سليط ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات العاملية يف قطاع الرعاية
ال�صحية ،حيث يلتقي اليوم يف العا�صمة �أبوظبي املتحدثون والباحثون
وجمعيات الرعاية ال�صحية والهيئات التنظيمية واملفكرون البارزون ليمثلوا
م�ستقبل الرعاية ال�صحية ويقودوا االبتكار يف جمال الرعاية ال�صحية يف
جميع �أنحاء العامل متطلعني �إىل ا�ستعرا�ض �أبرز النتائج البحثية الرائدة
والأ�ساليب واملنهجيات والأفكار واالبتكارات يف هذا اخل�صو�ص.
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فرجينيا تنتخب جمهوري ًا� ..أنباء م�ستقبلية �سيئة للدميقراطيني
•• نيويورك  -وكاالت

حقق املر�شح اجلمهوري ملن�صب حاكمية والي��ة فرجينيا غلني يونغكني
فوزاً على مناف�سه الدميقراطي تريي ماكوليف ليل الثالثاء على الرغم
من �أن الرتجيحات كانت ت�صب مل�صلحة الثاين.
وفر�ض اجلمهوري جاك �سياتاريلي حتدياً غري متوقع على احلاكم فيل
م��وريف يف انتخابات حاكمية والي��ة نيوجري�سي علماً �أن الأخ�ي�رة ت�شكل
معق ً
ال للدميقراطيني �أقوى من معقلهم يف فرجينيا .علقت �سوزان بايج
يف �صحيفة “يو �أ�س �أي توداي” على هذه االنتخابات كاتبة �أنه مل يكن
من املفرت�ض �أن تكون حتى متقاربة بني اجلمهوريني والدميقراطيني.
وتوقعت �أن ت�شكل “الهزمية ال�ساحقة” يف فرجينيا م�ؤ�شراً �إىل املزيد من
الأنباء ال�سيئة بالن�سبة �إىل حزب الرئي�س.

يف �أول حم��اول��ة ل��ه ل�شغل من�صب ع��ام ،متكن يونغكني م��ن �إث ��ارة قلق
الدميقراطيني على امل�ستوى الوطني ومنح اجلمهوريني منوذجاً للنجاح
حتى يف الواليات التي ك�سبها بايدن ب�أكرث من  9نقاط مئوية منذ عام.
لقد ع��ززت النتيجة �آم��ال اجلمهوريني با�ستعادة ال�سيطرة على جمل�س
النواب وجمل�س ال�شيوخ يف االنتخابات الن�صفية �سنة .2022
و�أدى ذلك �إىل تعقيد جهود بايدن املتعرثة لدفع �أجندته الطموحة عرب
الكونغر�س اخلا�ضع لل�سيطرة الدميقراطية ،ول��و بفارق �ضئيل .ور�أت
الكاتبة �أن االنتخابات �أظهرت كم تغري امل�شهد ال�سيا�سي خ�لال ال�سنة
ال�ت��ي ت�ل��ت حل�ظ��ة اح�ت�ف��ال ال��دمي��وق��راط�ي�ين اجل �ن��وين ب��ا��س�ت�ع��ادة البيت
الأبي�ض واالحتفاظ مبجل�س النواب وال�سيطرة على جمل�س ال�شيوخ� .إن
الرغبة يف التغيري التي وقفت �إىل جانب الدميوقراطيني املرة الأخرية
باتت تقو�ضهم اليوم ،وفقاً لبايج .ت�ؤكد الكاتبة امتداد التداعيات �إىل

ما وراء حدود الواليتني الوحيدتني اللتني ت�شهدان انتخابات يف ال�سنة
احلالية .بالن�سبة �إىل اجلمهوريني� ،ستقوي الأخبار اجليدة جهود جتنيد
مر�شحني �أقوياء وجمع التربعات لالنتخابات الن�صفية .بالن�سبة �إىل
الدميقراطيني ،قد تدفع الأن�ب��اء ال�سيئة بع�ض امل�شرعني احلاليني يف
الكونغر�س غري امل�سرورين بالعودة املحتملة ملوقع الأقلية �إىل التفكري
باال�ستقالة �أو بالرت�شح �إىل منا�صب �أخ��رى .وميكن �أن يثري ذل��ك قلق
الدميقراطيني يف الواليات املت�أرجحة من هجمات اخل�صوم ومن ردة فعل
الناخبني �إذا �صوتوا ملقرتح بايدن ب�ش�أن حزمة الإنفاق البالغة قيمتها
 1.75مليار دوالر .وهي قد ت�ؤثر حتى على ح�سابات  2024الرئا�سية.
قال الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب يف بيان �صدر قبل �ساعات على �إعالن
الو�سائل الإعالمية النتائج�“ :أحب �أن �أ�شكر قاعدتي على التوجه بقوة
(�إىل �صناديق االقرتاع) والت�صويت لغلني يونغكني” .و�أ�ضاف “لوالكم،

مل يكن ب�إمكانه �أن يقرتب من الفوز� .إن تيار ماغا (�إجعلوا �أمريكا عظيمة
ثانية) �أكرب و�أقوى من ال�سابق” .لكن يونغكني م�شى على حبل م�شدود
بني ربط نف�سه برتامب �أحياناً واالبتعاد عنه �أحياناً �أخرى .بذلك ،جنى
الفائز ثمار دع��م ترامب بني قاعدته الناخبة الأ�سا�سية لكن من دون
تنفري ناخبي ال�ضواحي امل�ستقلني الذين �أبعدهم ترامب.
لقد رفع ن�سبة الإقبال يف املناطق الريفية واملحافظة التي ك�سبها ترامب
بينما حقق نتائج �أف�ضل من الرئي�س ال�سابق يف �ضواحي فرجينيا ال�شمالية.
ا�ستطاع املليونري يونغكني ال��ذي جمع ثروته كمدير تنفيذي للأ�سهم
اخلا�صة �أن يظهر �سلوكاً ج��اداً .وهو انتقد الدميقراطيني كليبرياليني
خطريين وا�ستغل مروحة وا�سعة من خماوف احلرب الثقافية املحيطة
بالتعليم – مبا فيها تدري�س العن�صرية يف التاريخ الأمريكي والتعامل مع
الأطفال املتحولني جن�سياً وفر�ض الأقنعة ولقاحات كوفيد.19-

�صحف عربية :تون�س تبد�أ ع�شرية جديدة يف ظل حتديات جمة
•• عوا�صم-وكاالت

ت �ب��د�أ ت��ون����س ع���ش��ري��ة ج��دي��دة يف ظل
م �ن �ظ��وم��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة ت ��واج ��ه حتديات
كبرية على كافة ال�صعد.
ووف �ق �اً ل�صحف ع��رب�ي��ة � �ص��ادرة �أم�س
اخل�م�ي����س ،ي��واج��ه ال��رئ�ي����س التون�سي
ق �ي ����س � �س �ع �ي��د واحل� �ك ��وم ��ة اجل ��دي ��دة
حت ��دي ��ات ال ي �ق��ل � �ش ��أن �ه��ا ع ��ن حتدي
م ��ا ب �ع��د  ،2011ف �ف��ي ح ��ال مل ت ��ؤد
الإج � � ��راءات وال �ت �غ �ي�يرات �إىل تي�سري
ح � ��راك اج �ت �م��اع��ي ح�ق�ي�ق��ي ت�ستفيد
منه معظم �شرائح ال�شعب التون�سي،
�سيطيح م�ستوى الإحباط ب�أي م�شروع
�سيا�سي ميكن �أن يُطرح على املواطن
التون�سي.
مرحلة انتقالية
ي �ق��ول �أ� �س��ام��ة رم �� �ض��اين يف �صحيفة
ال �ن �ه��ار ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة “من الإج� �ح ��اف
الزعم �أن ال تغيري ح�صل منذ املوجة
االح�ت�ج��اج�ي��ة ال �ع��ارم��ة ال�ت��ي �أطاحت
ال �ن �ظ��ام ال���س��اب��ق ��س�ن��ة  ،2011فمن
الأكيد �أن تون�س خرجت من منظومة
�سيا�سية مبنية على مركزية ال�ق��رار و�سلطوية احلكم،
ودخلت مرحلة جديدة مبنية على تنظيم جديد ال يعطي
ال�سطوة ل�سلطة واحدة ،ولكنه كان يجعل الكلمة الف�صل
فعلياً للربملان ال��ذي �أق��ل ما يقال فيه �إن��ه ف�شل يف رهان
قيادة البالد �إىل بر ال�سالم».
وي�ضيف “�ضاعت الأول��وي��ات ب�سبب ق�صر نظر �أ�صحاب
القرار واملا�سكني بال�سلطة ،وكانت اخليبة الكربى لي�س
ف�ق��ط ع�ل��ى �صعيد االن�ت�ق��ال ال�سيا�سي ،ب��ل ع�ل��ى �صعيد
امل�سارات االنتقالية الأخرى املوازية للم�سار ال�سيا�سي� ،إذ
مل يحدث االنتقال االقت�صادي واالجتماعي الكفيل بخلق
ما يكفي من ال�ثروة والإن�ت��اج وم��ن مواطن ال�شغل التي
ت�ستجيب لطلبات ال�شباب العاطل من العمل ،وتطلعات
بقية �شرائح املجتمع �إىل م�ستوى معي�شة �أف�ضل».
ويو�ضح �أن اهتمام الطبقة ال�سيا�سية �سواء منها النخبة
احلاكمة �أم الفئات املعار�ضة ،ال يزال مركزاً على مكانها

يف منظومة احلكم وعلى ال�شكل ال��ذي يجب �أن ت�أخذه
هذه املنظومة ،حيث يرى الرئي�س قي�س �سعيد و�أن�صاره
�أن املنظومة ال�سيا�سية ال�سابقة قد ف�شلت وح��ان الوقت
ال��س�ت�ن�ب��اط ب��دي��ل ل�ه��ا ق�ب��ل االن �ط�ل�اق يف الإ�صالحات
اجلوهرية الالزمة ،فيما يرى ال�صف املقابل �أن احلل يف
العودة ب�سرعة �إىل امل�سار الربملاين واجتناب ما يراه خطر
جتميع ال�سلطات يف يد واحدة.
ويردف الكاتب “قد ال يكون هناك حل �سوى الرجوع �إىل
ال�شعب� ،سواء عن طريق اال�ستفتاء �أم تنظيم انتخابات �أم
كليهما ،والأم��ل فقط يف �أن ال تطول م��دة احل�سم حتى
تنكب البالد على �أولوياتها املرج�أة ،وحتى ال مي ّل النا�س
ّ
�أ�صوات خرباء القانون واملحللني ال�سيا�سيني وهم ي�ؤوّلون
ف�صول الد�ستور فيما تتفاقم الأو�ضاع».
وي�ت��اب��ع “الرهان ال�ي��وم �أن ت�شكل التحديات املطروحة
�أولويات املرحلة لأ�صحاب ال�سلطة خالل ال�سنوات املقبلة،
قد تكون هناك �شروط ظرفية ال بد من ا�ستيفائها قبل

البدء يف مرحلة البناء ،مبا يف ذلك ا�ستخال�ص الدرو�س
من التجارب ال�سابقة ،لكن الأهم هو االنطالق يف �أقرب
الآجال نحو �إجناز خمتلف امل�سارات االنتقالية املرتابطة،
على �أ�سا�س الأولويات التي تفر�ض نف�سها ب�إحلاح بالن�سبة
�إىل الفرتة املقبلة».
�إ�صالحات جذرية
وب��دوره ،قال خمتار الدبابي يف �صحيفة العرب اللندنية
“يخ�ص�ص ال��رئ�ي����س ال�ت��ون���س��ي ق�ي����س ��س�ع� ّي��د ج��ل وقته
ّ
لق�ضايا ال�سيا�سة وال�سيا�سيني ،وي��ري��د �أن يفتح ملفات
ح�ي��وي��ة داخ ��ل ق�ط��اع��ات ف�ع��ال��ة م�ث��ل ال�ق���ض��اء ،ه��ذا مه ّم
ولكنه لي�س كل املطلوب ،فال�شارع الذي انتف�ض يوم 25
يوليو(متوز) املا�ضي �ضد حكومة ه�شام امل�شي�شي وطالب
مبحا�سبة احل��زب الرئي�سي امل�سيطر عليها� ،أي حركة
النه�ضة ،رفع �شعارات رئي�سية تخ�ص الو�ضع االقت�صادي
واالج�ت�م��اع��ي ،وه��و امللف ال��ذي ف�شلت فيه ك��ل حكومات

م��ا ب�ع��د ال �ث��ورة» .و�أ� �ض��اف “�إذا كانت
حكومة امل�شي�شي واحلكومة التي قبلها
التي ر�أ�سها �إليا�س الفخفاخ قد ب ّررت
�إغ�ف��ال ه��ذا امللف ب�سبب وب��اء كورونا،
ف ��إن تراجعه �سيكون فر�صة وحتدّياً
للرئي�س وحكومته و�إ�صالحاته».
و�أو� �ض��ح “�صحيح �أن ال�ن��ا���س ال تزال
ت�ت�ف�ه��م ب�ع��د م�ئ��ة ي ��وم ع�ل��ى �إج � ��راءات
 25يوليو(متوز) املا�ضي� ،أن الرتكة
كبرية و�أن الف�ساد يغطي على كل �شيء
يف م�ؤ�س�سات الدولة ،لكن الوقت يغيرّ
النفو�س ،وخا�صة لدى الفئات الفقرية
التي ات�سعت دائرتها �سواء يف امل��دن �أو
يف الأرياف».
ولفت الكاتب �إىل �أنه من ال�ضروري �أن
توجد دائ��رة يف ال��دول��ة مهتمة بامللف
االقت�صادي واالجتماعي ،والأم��ر هنا
بالت�أكيد ال يعني املتابعة ال�شخ�صية
و�إق � � ��رار م �� �س��اع��دات ظ��رف �ي��ة للفئات
ال�ضعيفة ،فهذا �إج��راء غري فعال من
ناحية �أنه يرهق كاهل الدولة � ْإن حتوّل
�إىل تقليد يف كل منا�سبة دينية ،ومن
ن��اح�ي��ة ف�ه��و ال ي�ح��ل م���ش��اك��ل الفئات
ال�ضعيفة التي حتتاج �إىل حلول دائمة،
ف�ض ً
ال عن �أن الإجراء ال ي�ستطيع �أن ي�صل �إىل كل النا�س
امل�ستحقة ،ف��دائ��رة الفقر تتو�سع ب�شكل م�ستمر يف ظل
ارتفاع الأ�سعار وعجز �إجراءات الدعم احلكومية عن �س ّد
هذه الفجوة .وتابع “من واجب احلكومة �أن تخرج للنا�س
وت�ق��دم املعطيات الدقيقة ح��ول ميزانية ال��دول��ة ومدى
قدرتها على �إخراج البالد من الأزمة ،وت�ضع �أهدافاً مبدى
قريب ومتو�سط وبعيد حتى يكون النا�س على ب ّينة من
م�ستقبلهم وحتى ال ينقلبوا عليها ب�شكل �سريع وي�صنفوها
مثل احلكومات التي �سبقتها كحكومة عاجزة».
واخ�ت�ت��م مقاله ب��ال�ق��ول “ال�صدمة ال�ت��ي ك��ان��ت مطلوبة
لإ�سقاط املنظومة ال�سابقة قد ح�صلت ،والآن من املهم
�أن تخرب احلكومة التون�سيني بكل التفا�صيل حتى ي�ضعوا
�أقدامهم على الأر�ض ،فتون�س يف و�ضع �صعب وال ت�ستطيع
�أن ت�ستدين من امل�ؤ�س�سات الدولية املانحة ب�سهولة ،وهي
بحاجة �إىل �إ�صالحات جذرية وعاجلة لت�سوية و�ضعها».

منظمة التعاون االقت�صادي :م�ساهمة املهاجرين �أكرب من التكاليف

•• عوا�صم-وكاالت

ت�شكل ال�ه�ج��رة م��و��ض��وع نقا�ش رئي�سي م��ع ب��داي��ة كل
حملة رئا�سية يف فرن�سا� ،إذ �إن مر�شحي اليمني واليمني
املتطرف يريدون يف كل مرة ت�شديد اخلناق على املهاجرين
بالرتكيز على التكلفة التي ميثلونها بالن�سبة للدولة.
غري �أن��ه بح�سب التقرير ال�سنوي ال��ذي �أ�صدرته منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،يف الثامن والع�شرين من
�أكتوبر ،ال��ذي يغطي دولها الأع�ضاء البالغ عددهم 25
دول��ة ،ف�إنه “يف جميع البلدان ،تكون م�ساهمة املهاجرين
التي يدفعونها يف �شكل �ضرائب �أك�بر م��ن النفقات التي
تخ�ص�صها ه��ذه ال ��دول للحماية االج�ت�م��اع�ي��ة وال�صحة
والتعليم» .يف فرن�سا ،كما هو احلال يف جميع دول منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية امل�شمولة يف الدرا�سة ،ف�إنه
م��ن خ�لال حت��دي��د الن�سبة ب�ين امل�ساهمات ال�ت��ي يدفعها
امل�ه��اج��رون وامل�ساعدات التي يتلقونها ،ت��ؤك��د املنظمة �أن
هذه التكلفة متوازنة� .إذ تبلغ م�ساهمة املوازنة ال�صافية
للأ�شخا�ص املولودين خ��ارج فرن�سا  1.02%من الناجت
املحلي الإجمايل ،وبالتايل فائ�ض طفيف ،مقابل متو�سط
 1.56%جل�م�ي��ع ال �ب �ل��دان .ووف � ًق��ا ل�ل��درا��س��ة الأوىل يف
ه��ذا امل��و��ض��وع منذ ع��ام  ،2013يعد الإن �ف��اق ال�ع��ام على
املهاجرين �أقل منه بالن�سبة لبقية ال�سكان يف جماالت مثل
معا�شات ال�شيخوخة واملر�ض والعجز والتعليم وال�صحة.
على العك�س م��ن ذل��ك ،فهو �أق��وى فيما يتعلق بالبطالة
واال�ستبعاد االجتماعي والإ�سكان .ويف حديثها ملوقع �سكاي
نيوز عربية ،تقول م�ؤلفة الدرا�سة واخلبرية االقت�صادية،
�آنا داما�س دي ماتو�س“ ،يف الواقع ،عندما نعتمد ميزانية

ال��دف��اع و� �س��داد ال��دي��ن ال �ع��ام ،ال�ل��ذي��ن ال ي�ت�ع�ل�ق��ان فقط
باملهاجرين ،ولكن جميع ال�سكان ،ت�صبح امل�ساهمة �سلبية
بالن�سبة لفرن�سا ( )0.85% -كما ه��و احل��ال بالن�سبة
ملتو�سط  25دولة متت درا�ستها ( .»)0.16 -عالوة على
ذلك ،يف�صّ ل التقرير �أن “�أكرب املكا�سب من حيث امل�ساهمة
يف امليزانية ،توجد يف البلدان التي اجتذبت تدفقات كبرية
من العمالة املهاجرة ،وال �سيما املهاجرين ذوي املهارات
العالية» .وتو�ضح اخل�ب�يرة االقت�صادية �أن ه��ذه النتائج

رو�سيا تطرد �صحافيا هولنديا

•• الهاي�-أ ف ب

طردت رو�سيا مرا�سال هولنديا ل�صحيفة “فولك�سكرانت” اليومية يف قرار و�صفته
ال�صحيفة ب�أنه “غام�ض” ومبني على انتهاكات �إدارية تعود �إىل �سنوات .ومت �سحب
ت�أ�شرية توم فينينك االثنني و�أعيد �إىل هولندا فيما �أ�شارت ال�سلطات الرو�سية �إىل
�أنه ال ميكنه العودة قبل العام  2025على �أقل تقدير .واعترب فينينك �أن طرده
بعدما ق�ضى �ست �سنوات يف مو�سكو ي�ؤدي �إىل “ترهيب” �صحافيني �آخرين وي�أتي
بعد ثالثة �أ�شهر على طرد رو�سيا مرا�سلة “بي بي �سي” �ساره رين�سفورد .ونقلت
“فولك�سكرانت” اخلمي�س عن فينينك قوله “من الالفت �أن تتم �إعادة فتح ملفات
انتهاكات �صغرية تعود �إىل �سنوات م�ضت من �أجل �إلغاء ت�أ�شريتي» .و�أبلغته ال�سلطات
الرو�سية ب�أنه دخل �إىل منطقة يف �شمال البالد يف كانون الثاين/يناير  2020من
دون �إذن ومل يعلن عن �أماكن تواجده يف مو�سكو يف  .2019و�أ�شار �إىل �أنه واجه
م�شكالت م�ؤخرا يف جتديد وثائق اعتماده ك�صحايف .و�أكد فينينك ب�أنه مل يعرف
�سبب طرده “لكنني ال �أرى �سببا ال�ستهدايف �شخ�صيا �أو ا�ستهداف فولك�سكرانت».
وتابع �أنه “من الوا�ضح �أن العالقات بني هولندا ورو�سيا تردّت للغاية منذ �إ�سقاط
طائرة الرحلة �+إم �إت�ش +17عام  .»2014وجتري حماكمة ثالثة رو�س و�أوكراين
غيابيا يف هولندا على خلفية �إ�سقاط طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية الرحلة
رقم “�إم �إت�ش ”17فوق �شرق �أوكرانيا عندما كانت متوجهة من �أم�سرتدام �إىل
كواالملبور ما �أدى �إىل مقتل � 298شخ�صا هم جميع من كانوا على متنها .ولفت
رئي�س حترير “فولك�سكرانت” بيرت كلوك �إىل �أن ال�سلطات الرو�سية مل تو�ضح
ال�سبب الذي دفعها لفتح ملفات انتهاكات قدمية لطرد ال�صحايف.

“تعك�س تاريخ الهجرة لكل بلد”“ :يف البلدان التي ت�شهد
هجرة حديثة و�شابة ،يكون لدينا م�ساهمة �أكرث �إيجابية،
كما ه��و احل��ال يف �إي�ط��ال�ي��ا �أو �إ�سبانيا والعك�س �صحيح.
�أم��ا يف فرن�سا فالو�ضع متو�سط ،بالنظر �إىل �أن ال�سكان
املهاجرين �أكرب �س ًنا .وهذا يعني �أن هناك عالقة قوية بني
ن�سبة ال�سكان املهاجرين الذين هم يف �سن العمل و�صايف
م�ساهمتهم املالية» .لذلكُ ،تظهر الدرا�سة �أنه يف العديد
من البلدان ،الأفراد الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني (-25

 ،)54هم �أكرب امل�ساهمني املاليني .لكن يف املقابل ،وبح�سب
دي ماتو�س “يدفع امل�ه��اج��رون �ضرائب وم�ساهمات �أقل
من نظرائهم املولودين يف البالد ،ويرجع ذلك جزئيًا �إىل
معدالت توظيفهم املنخف�ضة .لهذا ال�سيا�سات التي ترفع
ب�شكل فعال م�ع��دالت توظيف املهاجرين ميكن �أن يكون
لها عائد مايل كبري من خالل زيادة الربح عرب ال�ضرائب
وامل�ساهمات» .ويف التقرير نف�سه ،ت�شري منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية �إىل �أن �أزم��ة وب��اء ك��ورون��ا �أدت �إىل
�أك�بر انخفا�ض يف تدفقات الهجرة على الإط�ل�اق يف دول
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،ب�أكرث من ،30%
ففي عام  ،2020ان�ضم  3.7مليون �شخ�ص �إىل  25دولة
من ال��دول الأع�ضاء ،وه��و �أدن��ى م�ستوى م�سجل للهجرة
منذ ع��ام  .2003وت�سجل ال��درا��س��ة كذلك �أن الواليات
املتحدة ،التي ال ت��زال الدولة الرائدة للهجرة يف منظمة
ً
انخفا�ضا بن�سبة 44
التعاون االقت�صادي والتنمية ،عرفت
 %مقارنة بعام  ،2019مع  576000واف��د جديد يف
ع��ام  .2020وم��ن ب�ين البلدان التابعة املنظمة� ،سجلت
فرن�سا �أقل انخفا�ض ملحوظ ( ،)21%-مع � 230ألف
“مهاجر جديد» .ويف هذا ال�ش�أن ،ت�شرح م�ؤلفة الدار�سة،
“حدث االنخفا�ض امللحوظ ب�شكل رئي�سي يف الربع الثاين
من عام  2020عندما كانت العديد من البلدان مغلقة.
كما �أن الهجرة العائلية تراجعت ب�شكل �أ�سا�سي ،وزادت
تدفقات الطالب الدوليني مع بداية العام الدرا�سي .غري
�أننا ميكننا �أن نتوقع �أن تنتع�ش هجرة اليد العاملة مرة
�أخ��رى بالنظر �إىل النق�ص احل��ايل يف العمالة يف خمتلف
ال�ق�ط��اع��ات يف معظم دول منظمة ال�ت�ع��اون االقت�صادي
والتنمية».
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و � � /س��اب��ارى ناثان
كوبو�سامي كوبو�سامي الك�شمان
بيالى  ،الهند اجلن�سية جواز
�سفره رق��م ()L5660448
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة ال �ه �ن��دي��ة او اق ��رب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و /ع� � �م � ��ران على
ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز  ،ب ��اك� ��� �س� �ت ��ان
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )TW1818361يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ح �ج��ى خان
�� � �س � ��ردار خ� � ��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )4147891NXيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف � �ق� ��دت � � �ش � �ه� ��ادة اال�� �س� �ه ��م
رق� � ��م  103143با�سم
 /ع �ب��دال��رح �م��ن ع �ب��داهلل
ال � �ع � �ط� ��ا�� ��س �� � � �ص � � ��ادرة من
م�صرف ابوظبي الإ�سالمي
وعددها � 151سهم وعلى
من يجدها االت�صال بالرقم
0506129110

فقدان �شهادة �أ�سهم

فقدان �شهادة �أ�سهم

ف�ق��دت ال�سيدة/بخيته جا�سم
ج��اب��ر جا�سم املريخي � ,شهادة
�أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية
القاب�ضة �ش.م.ع (ا�سماك) رقم
ال�شهادةASMAK1719812 :
ب� �ع ��دد � � 1200س �ه��م ع �ل��ى من
ي�ج��ده��ا ارج��اع�ه��ا اىل ال�شركة
امل � ��ذك � ��ورة او االت� ��� �ص ��ال على
الرقم0502229448:

ف � � �ق � � ��دت ال� � ��� � �س� � �ي � ��دة/ح� � �ن � ��ان
ع � � � �ب� � � ��دال � � � �ك� � � ��رمي ع� � � �ب � � ��داهلل
ع �ب��دال �ك��رمي � � ,ش �ه��ادة �أ�سهم
�� �ص ��ادرة م��ن ال �� �ش��رك��ة العاملية
القاب�ضة �ش.م.ع (ا�سماك) رقم
ال�شهادةASMAK17714 :
ب� �ع ��دد � � 2400س �ه��م ع �ل��ى من
ي�ج��ده��ا ارج��اع�ه��ا اىل ال�شركة
امل � ��ذك � ��ورة او االت� ��� �ص ��ال على
الرقم0506131535:

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /توبيا�س
اريندا  ،اوغندا اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )B1087445من يجده
ع�ل�ي��ه االت �� �ص��ال بتليفون
رقم 0505845098

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /كاثرين
ف� � �ي �ل��ال � ��وز ب� �ي ��وق ��وي� �ن� �ت ��و
 ،ال � �ف � �ل � �ب �ي�ن اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م()P7622426Aمنيجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0528273600
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عوا�صم
فيينا
وافقت جلنة اللقاحات يف النم�سا على بدء تطعيم الأف��راد بجرعة
تن�شيطية ثالثة �ضد وباء كورونا امل�ستجد ،وذلك بعد مرور � 6أ�شهر
على تلقي اجل��رع��ة ال�ث��ان�ي��ة .و�أو� �ض��ح فولفجاجن موك�شتاين وزير
ال�صحة النم�ساوي� ،أن احلماية التي يوفرها اللقاح ت�ضعف تدريجياً
بعد م��رور � 6أ�شهر ،وحث الوزير الأف��راد على حتديث احلماية من
الوباء بتلقي جرعة اللقاح الثالثة .و�أكد الوزير على �أهمية التطعيم
الثالث ،ال�سيما بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن 65
عامًا واملر�ضى الذين يعانون من عوامل مر�ضية خطرية .وي�أتي هذا
التطور يف النم�سا بالتزامن مع ت�سجيل زيادة كبرية مطردة يف �أعداد
احلاالت اليومية امل�صابة بالفريو�س ،وت�سجيل رقم قيا�سي جديد منذ
مطلع العام ،بلغ � 6506إ�صابات خالل � 24ساعة ،وارتفاع معدل
الإ�صابة ملدة �سبعة �أيام �إىل  429حالة لكل � 100ألف ن�سمة.
رانغون
رُف�ض طلب الإفراج عن �صحايف �أمريكي بكفالة بعد احتجاز املجل�س
الع�سكري البورمي له منذ �أيار/مايو و�سيواجه عقوبة �سجن لأكرث
من ع�شر �سنوات على �أثر اتهامات جديدة له ،بح�سب ما قال حماميه
�أم�س اخلمي�س لوكالة فران�س بر�س .و�أوقِف رئي�س حترير “فرونتري
ميامنار” ،داين فين�سرت ( 37ع��ام��ا) ،يف � 24أ ّي��ار/م��اي��و يف مطار
رانغون ال��دويل بينما كان يحاول ال�سفر خ��ارج البالد .وهو حمتجز
م ّذاك يف �سجن �إن�سني يف رانغون مع كثري من ال�سجناء ال�سيا�س ّيني.
ق��ال حماميه ث��ان زاو �أون��غ �إن ال�صحايف ال��ذي حوكم بالفعل بتهمة
التحري�ض على املعار�ضة وتكوين جمعيات غري قانونية ا ُتهم الأربعاء
بانتهاك قانون الهجرة ويواجه عقوبة �سجن ت�صل مدتها �إىل  11عاما.
وبعد �أن �أ�صيب فين�سرت بكوفيد 19-خالل توقيفه بح�سب عائلته،
ك�شف املحامي �أنه “ب�صحة جيدة ولكنه قلق من تراكم التهم املوجهة
�إليه» .ويتزامن توجيه االتهامات اجلديدة مع “مهمة ان�سانية” يقوم
بها يف بورما الدبلوما�سي االمريكي ال�سابق بيل ريت�شارد�سون .والتقى
ريت�شارد�سون� ،سفري ال��والي��ات املتحدة ال�سابق ل��دى الأمم املتحدة
ومفاو�ض �سابق لتحرير رهائن �أمريكيني يف العامل ،زعيم املجل�س
الع�سكري م�ين �أون��غ هلينغ ال�ث�لاث��اء .وحت �دّث ال��رج�لان ع��ن ت�سليم
لقاحات كوفيد 19-ومعدّات طبية ،بح�سب اجلي�ش.
وا�شنطن
ف ��از ح��اك��م والي� ��ة ن �ي��وج�ير� �س��ي امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت ��ه الدميوقراطي
فيل م��وريف ب��والي��ة ثانية بعدما �أح��رز تقدّماً �ضئي ً
ال للغاية على
مناف�سه اجلمهوري جاك ت�شيتاريللي ،يف انت�صار باهت لك ّنه حفظ
للدميوقراطيني ماء وجههم بعد خ�سارتهم املد ّوية يف فرجينيا.
و�أظهرت تقديرات ب ّثتها و�سائل الإعالم الأمريكية بعد فرز حوايل
 90%م��ن الأ� �ص��وات �أنّ م��وريف ال��ذي ك��ان��ت ا�ستطالعات الر�أي
تو ّقعت فوزه بفارق كبري� ،أعيد انتخابه بن�سبة  50.1%فقط من
الأ�صوات ،مقابل  49.1%ح�صيل عليها مناف�سه اجلمهوري.
وب�ل��غ ع��دد امل�ق�ترع�ين ح��وىل  2.4مليون ن��اخ��ب ،وق��د بلغ الفارق
بني املر�شحني الدميوقراطي واجلمهوري � 20.000صوت فقط
مل�صلحة الأول .وقال �صالح الدين �أمبار� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف
جامعة راتغرز يف نيوجري�سي ،لوكالة فران�س بر�س �إنّ “ا�ستطالعات
ال��ر�أي �أعطت فيل موريف تقدّماً ي�تراوح بني  8نقاط و 12نقطة،
لذا ف�إ ّنها مفاج�أة”.
وك��ان��ت ه��ذه ال��والي��ة �أع�ط��ت يف االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية الأخ�ي�رة يف
 2020الرئي�س ب��اي��دن  58%م��ن �أ�صواتها ،مقابل  40%من
الأ�صوات ذهبت لدونالد ترامب� .أما يف انتخابات حاكم الوالية يف
الدورة ال�سابقة فقد فاز موريف باملن�صب يف  2017ب�أكرثية 56%
من الأ� �ص��وات .وع��زا الأ�ستاذ اجلامعي الفوز الباهت ال��ذي حقّقه
موريف �إىل ق�ضايا قومية وحمل ّية يف هذا الوالية املجاورة لنيويورك
والبالغ عدد �س ّكانها حواىل ت�سعة ماليني ن�سمة.
كراكا�س

�ستفتح املحكمة اجل�ن��ائ�ي��ة ال��دول�ي��ة حتقيقا يف ان�ت�ه��اك��ات حلقوق
الإن�سان قد تكون حدثت خ�لال قمع التظاهرات �ضد ال�سلطة يف
 ،2017كما �أف��ادت مذكرة وقعها يف كراكا�س مدعي ع��ام املحكمة
كرمي خان والرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو.
وق��ال الن�ص ال��ذي تلي عرب التلفزيون الوطني �إن “املدعي العام
للمحكمة اجل�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة �أن �ه��ى التحقيق الأويل ل�ل��و��ض��ع يف
فنزويال” و”قرر �أن يفتح حتقيقا لإث�ب��ات احلقيقة” ،م��ؤك��دا �أن
“اجلرائم اخلطرية املرتكبة يجب �أال تبقى بال عقاب».
وق��ال امل��دع��ي ال�ع��ام ال��ذي ك��ان يقف �إىل ج��ان��ب الرئي�س نيكوال�س
مادورو يف الق�صر الرئا�سي يف كراكا�س “مع انتقالنا �إىل هذه املرحلة
اجلديدة” من التحقيق الأويل “�أطلب من اجلميع �إعطاء فريقي
امل�ساحة ال�ضرورية لعمله».
وا�ضاف خان الذي و�صل �إىل كراكا�س الأح��د �أن “التحقيق الأويل
الذي بد�أ منذ  2018هو مرحلة ت�صفية” للمعلومات.
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

فقدان �شهادة �أ�سهم
ف�ق��دت ال�سيدة /جميلة اح�م��د م��اج��د الغرير �شهادة ا�سهم
� �ص ��ادرة ع��ن (� �ش��رك��ة امل���س�ت�ث�م��ر ال��وط �ن��ي ���ش م خ) بالرقم
 101018بعدد � 626.682سهما ..الرجاء ممن يجدها
ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله او االت�صال على تلفون رقم:
 0501111295م�شكورا.
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بكني ترى «تالعبا» يف تقرير �أمريكي حول تر�ساناتها النووية
•• بكني�-أ ف ب

10

ر�أت ال�صني �أم�س اخلمي�س “تالعبا” من قبل ال��والي��ات املتحدة
بعد ن�شر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقريرا ي�شري �إىل
ت�سارع �أكرب من املتوقع للربنامج النووي ال�صيني .وقدّر البنتاغون
الأربعاء �أن بكني ميكنها بالفعل �إطالق �صواريخ بالي�ستية م�سلحة
بر�ؤو�س حربية نووية من الرب والبحر واجلو.
وذك��ر تقرير البنتاغون ال�سنوي عن ق��درات ال�صني الع�سكرية �أن
الدولة الآ�سيوية العمالقة قد متتلك “ 700ر�أ���س ن��ووي بحلول
العام .»2027
وجاء يف الوثيقة �أنه “من املرجح �أن ت�سعى بكني للح�صول على �ألف

ر�أ���س ن��ووي على الأق��ل بحلول العام  2030وهو �أعلى من املعدل
واحلجم املقدرين يف عام  .»2020وردًّا على التقرير ،اتهم املتحدث
با�سم وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�صينية وان��غ وب�ل�ين وا�شنطن مبحاولة
“الرتكيز” على فر�ضية التهديد ال�صيني.
وقال “�إن التقرير الذي ن�شره البنتاغون ،مثل التقارير ال�سابقة،
يتجاهل احلقائق وهو مليء بالأحكام امل�سبقة” ،متهما وا�شنطن
بالـ”تالعب» .وح�ت��ى م��ع �أل��ف ر�أ� ��س ن ��ووي ،ل��ن ت ��وازي الرت�سانة
ال�صينية حج ًما تر�سانة الواليات املتحدة ورو�سيا اللتان متتلكان م ًعا
�أكرث من  90%من الأ�سلحة النووية العاملية .فوا�شنطن متتلك
 5500ر�أ���س نووي فيما متتلك رو�سيا  ،6255بح�سب تقديرات
املعهد الدويل لبحوث ال�سالم يف ا�ستوكهومل.

ع�سكريون �أوروبيون يبد�ؤون يف املوزمبيق مهمة تدريبية
•• مابوتو�-أ ف ب

�أعلنت املوزمبيق �أ ّن بعثة ع�سكرية تابعة ل�لاتحّ ��اد الأوروب ��ي ب��د�أت تدريب
وح��دات من جي�شها على حماربة املتطرفني الذين يب ّثون الرعب منذ �أربع
الغني بالغاز .وك��ان االتحّ ��اد الأوروب ��ي �أر�سل
�سنوات يف �شمال �شرق البالد ّ
�إىل املوزمبيق يف �أيلول�/سبتمرب  1100ع�سكري يف مهمة ت�ستم ّر عامني
ّ
التدخل ال�سريع على قتال الإرهابيني  .كما �سيز ّود االتحّ اد
لتدريب وحدات
الأوروبي اجلي�ش املوزمبيقي ب�أ�سلحة غري ف ّتاكة .والأربعاء قال قائد القوات
امل�س ّلحة املوزمبيقية يواكيم مانغرا�س لل�صحافيني فى العا�صمة مابوتو
�إ ّن “الع�سكريني الذين �سيتد ّربون هنا �سيكونون ق��ادري��ن على ال��ذه��اب يف
مه ّمة» .ومنذ نهاية  2017تزرع جماعات �إرهابية م�س ّلحة الرعب يف كابو

ديلغادو ،املقاطعة الفقرية وذات الغالبية امل�سلمة واحلدودية مع تنزانيا لكن
الغنية بالغاز الطبيعي .و�أ�سفرت �أعمال العنف يف هذه املقاطعة عن مقتل
� 3340شخ�صاً على الأقل و�أجربت �أكرث من � 800ألف �شخ�ص على مغادرة
منازلهم .ويف وقت �سابق من هذا العام �أر�سلت الربتغال والواليات امل ّتحدة
�إىل املوزمبيق وح��دات خا�صة يف مهمة تدريبية .ويف املجموع ،هناك �أكرث
من  3100ع�سكري �أجنبي (من دول �أفريقية و�أوروبية والواليات املتحدة)
يتمركزون يف مقاطعة كابو ديلغادو .وكانت رواندا �أول دولة �أفريقية تر�سل
قوات �إىل املوزمبيق وذلك يف ّ
متوز/يوليو .ويف مطلع ت�شرين الأول�/أكتوبر
ق� ّررت ال��دول ال�ستّ ع�شرة املن�ضوية يف جمموعة تنمية اجلنوب الأفريقي
متديد مه ّمة القوة الإقليمية املنت�شرة يف املقاطعة منذ ّ
متوز/يوليو�-أب/
�أغ�سط�س والتي كان يفرت�ض �أن تنتهى يف  15ت�شرين الأول�/أكتوبر.

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

اال�ستيالء على �أدي�س �أبابا وارد:

�إثيوبيا� :سنة �أوىل حرب �أهلية!...
•• باتريك فريا�س

من بني الهياكل املكت�شفة التي مت العثور عليها يف هواكا �سانتا روزا دي بوكاال  ،ثالثة منها تتوافق مع �أطفال متت الت�ضحية بهم كقرابني

مدفونة قبل والدة �إمرباطورية الإنكا

بريو :اكت�شاف �أقدم الأمثلة لقرابني احل�ضارات القدمية
•• الفجر –خرية ال�شيباين
يف جبال الأنديز ،اكت�شف علماء
الآث � ��ار م��ا مي�ك��ن �أن ي���ش�ك��ل �أق ��دم
الأمثلة املعروفة للقرابني الب�شرية
م��ن ح�ضارة واري .مت اكت�شاف
ح � ��وايل ث�ل�اث�ي�ن ه �ي �ك�ل ً�ا عظم ًيا
مدفو ًنا منذ ح��وايل  1.000عام
يف هواكا �سانتا روزا دي بوكاال ،وهو
موقع �أث��ري يف منطقة المباييك،
يف �شمال غ��رب ب�يرو .ه��ذه اجلثث

تعود لأع�ضاء ح�ضارة واري ،التي
ظهرت يف جبال الأنديز يف القرن
اخلام�س ،قبل والدة �إمرباطورية
الإن� � �ك � ��ا .ووف � � ًق� ��ا ل �ع �ل �م��اء الآث� � ��ار
امل �� �س ��ؤول�ين ع��ن احل �ف��ري��ات ،ف�إن
هذا املوقع يخفي �آث��ا ًرا لت�ضحيات
ب���ش��ري��ة .حقيقة ملحوظة :مت
ال�ت���ض�ح�ي��ة ب ��الأط� �ف ��ال م ��ن �أج ��ل
ق� ��راب�ي��ن ال� � ��واري �ي ��ن .وه � �ك� ��ذا مت
التعرف على قبور طفلني ومراهق.
وح�سب �إدغار براكامونتي ليفانو،

مدير احل�ف��ري��ات وع��امل الآث ��ار يف
متحف مقابر �سيبان امللكية ،ف�إن
هذه الهياكل العظمية متثل �أقدم
النماذج املعروفة لقرابني ب�شرية
من ح�ضارة الواري .كما مت العثور
على هيكل عظمي ل�شخ�ص بالغ مت
الت�ضحية به.
طقو�س البداية
مل ي��واج��ه الباحثون م�شكلة يف
حت��دي��د ال �ق �ب��ور .يف ال ��واق ��ع ،من

امل�ع��روف �أن امل��واق��ع الدينية لهذه
احل�ضارة تتخذ �شكل احلرف ، D
وقد اتخذت املقابر التي مت العثور
عليها يف ث�لاث ح��اوي��ات منف�صلة
ه��ذا ال���ش�ك��ل .وك���ش�ف��ت احلفريات
الأثرية يف املوقع عن �أن��واع �أخرى
م ��ن ال �ق ��راب�ي�ن ،م �ث��ل احليوانات
خنازير غينيا والألبكة والالما.ووفق مدير احلفريات ،ميكن �أن
تكون القرابني الب�شرية ج��ز ًء من
ط�ق��و���س حمتملة مت �إج ��را�ؤه ��ا يف

وقت بدء بناء هذه املواقع الدينية
على الطراز الواري.
ال تزال الهيكلة الدقيقة ملجتمع
واري مو�ضع نقا�ش ،لكن امل�ؤرخني
وج ��دوا �أدل ��ة ت�شري �إىل �أن الدين
ً
ارتباطا وثي ًقا بال�سيا�سة.
مرتبط
ومت ،على وجه اخل�صو�ص ،ت�شريك
الن�ساء يف �أعلى م�ستويات احلكم،
كما نقلت “اليف �سيون�س” عند
ن�شرها معلومة االكت�شاف.
عن �سالت اف ار

هل ي�صغي زعماء العامل لبينيت حول �إيران؟
•• القد�س-وكاالت

ك�ت�ب��ت اله ��اف ه��ارك��وف يف �صحيفة “جريوزاليم بو�ست”
�أن رئي�س ال ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي نفتايل بينيت ال��ذي ك��ان يف
ا�سكوتلندا هذا الأ�سبوع حل�ضور م�ؤمتر التغري املناخي ،والذي
كان لديه الكثري ليقوله يف �ش�أن هذا املو�ضوع وعن امل�ساهمة
املبتكرة لإ��س��رائ�ي��ل يف ه��ذا امل �ج��ال ،ا�ستغل القمة ك��ي يوجه
ر�سائل يف اجتماعات عقدها وجهاً لوجه مع قادة من خمتلف
انحاء ال�ع��امل .وم��ن غري املفاجئ� ،أن��ه ك��ان على ر�أ���س جدول
الأع �م��ال ،موا�ضيع ال تتعلق ب��امل�ن��اخ ،ب��ل ب ��إي��ران ،ال�ت��ي كانت
حم��ور البحث يف االجتماعات الثنائية م��ع ك��ل زعيم التقاه
بينيت هذا الأ�سبوع .و�أتت هذه املحادثات عند منعطف حا�سم،

خ�صو�صاً مع ا�ستمرار طهران يف جتنب املفاو�ضات وتطويرها
ب�سرعة متزايدة برناجمها النووي ليبلغ العتبة التي متكنها
من احل�صول على القنبلة .ولفتت الكاتبة �إىل �أن التقدم يف
تخ�صيب الأورانيوم هو �أمر تعرتف به الأطراف الغربية التي
كانت جزءاً من خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة لعام ،2015
وهذا ما جاء يف البيان امل�شرتك الذي �صدر عن قادة الواليات
امل�ت�ح��دة وفرن�سا و�أمل��ان�ي��ا واململكة امل�ت�ح��دة على هام�ش قمة
جمموعة الع�شرين يف روما قبل �أيام .وقالوا �إنه “بينما �أوقفت
�إيران منذ يونيو (حزيران) مفاو�ضات العودة �إىل خطة العمل
ال�شاملة امل�شرتكة ،ف�إنها �سرعت خطوات الإ�ستفزاز النووي،
مثل �إنتاج �أورانيوم خم�صب بن�سبة عالية وكذلك �إنتاج معدن

الأورانيوم..ال حاجة مدنية موثوقة لإيران �إىل �أي من هذين
الإجراءين ،و�إمنا كالهما مهم لربامج الت�سلح النووي».
والتقى بينيت مع رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون
وال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون يف وق ��ت حمرج
ا��س�ترات�ي�ج�ي�اً ،بعد �إخ �ف��اق حماولتهما امل�ت�ك��ررة للإنخراط
مع ط�ه��ران ،يف وق��ت ت�سارع الأخ�ي�رة خطواتها نحو ال�سالح
ال �ن��ووي .وك��ان��ت ر��س��ال��ة بينيت لكليهما ول�ك��ل م��ن الزعماء
الآخرين الذين التقاهم� ،أن ميار�سوا مزيداً من ال�ضغط على
ط�ه��ران .وق��د ات�خ��ذوا موقفاً مت�شدداً �ضد �إي��ران يف جمل�س
الأم ��ن ،ويف ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة ،وعلى �صعيد
العالقات الثنائية.

وا�شنطن :ال�ضربة القاتلة يف �أفغان�ستان مل تخالف القانون

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أك� ��دت وزارة ال ��دف ��اع الأمريكية
(البنتاغون) �أم�س الأول الأربعاء
�أن ال�ضربة اجلوية التي �أدت �إىل
مقتل ع�شرة مدنيني �أفغان بينهم
�سبعة �أطفال يف كابول يف � 29آب/
�أغ�سط�س كانت خط�أ مفجعا لكنها
مل ت�شكل انتهاكا لقوانني احلرب.
وبعد حتقيق داخلي يف الغارة ،قال
املفت�ش العام للبنتاغون اجلرنال
��س��ام��ي ��س�ع�ي��د �إن “التحقيق مل
يك�شف وج��ود �أي انتهاك للقانون
مب� ��ا يف ذل � ��ك ق� ��ان� ��ون احلرب”.
و�أ� �ض��اف �أن “�أخطاء يف التنفيذ
�إىل جانب وامليل �إىل ت�أكيد قناعات
��ش�خ���ص�ي��ة وان �ق �ط��اع االت�صاالت
مرات عدة �أدت �إىل خ�سائر م�ؤ�سفة
يف �صفوف املدنيني».
وت��اب��ع ال�ل�ف�ت�ن��ان��ت ج �ن�رال �سعيد
ل �ل �� �ص �ح��اف �ي�ي�ن يف ال �ب �ن �ت ��اغ ��ون
“كان خ�ط��أ غ�ير متعمد مل يكن
�سلوكا جرميا �أو عمال متهورا �أو
�إهماال».
وق� � � ��ال � �س �ع �ي��د يف ت � �ق� ��ري� ��ره �إن
الأ��ش�خ��ا���ص ال ��ذي ��ش��ارك��وا ب�شكل
م �ب��ا� �ش��ر ب��ال �� �ض��رب��ة “اعتقدوا
ح � �ي � �ن� ��ذاك �أن� � �ه � ��م ي�ستهدفون
تهديدا و�شيكا” بعد ث�لاث��ة ايام
ع�ل��ى اع �ت��داء ن�ف��ذه ال �ف��رع املحلي
لتنظيم داع����ش و�أ�سفر ع��ن مقتل
 13ع�سكريا �أمريكيا ونحو مئة
�أفغاين بالقرب من مطار كابول.
و�شنت القوات الأمريكية �ضربتها
يف �أوج االن �� �س �ح ��اب الفو�ضوي

للواليات املتحدة من �أفغان�ستان.
ف �ف��ي � 29آب�/أغ� ��� �س� �ط� �� ��س دمر
اجلي�ش الأم�يرك��ي �سيارة بي�ضاء
من نوع تويوتا كوروال ،م�ؤكدا �أنها
كانت “حمملة باملتفجرات” .وقال
�إن��ه �أح�ب��ط ب��ذل��ك حم��اول��ة هجوم
لتنظيم داع�ش-والية خرا�سان.
لكن �أ�سرة �سائق ال�سيارة �إزمراي
�أحمدي �أفادت ب�أنه كان يعمل لدى
منظمة غ�ير حكومية و�أن ع�شرة
�أ�شخا�ص من بينهم �سبعة �أطفال،
قتلوا يف ال�ضربة.
وقدم وزير الدفاع الأمريكي لويد
�أو�سنت “تعازيه احلارة” للعائلة
و”اعتذاراته” ع��ن ه��ذا اخلط�أ،
بينما �أع�ل��ن البنتاغون �أن �أفراد

العائلة الذين جن��وا من ال�ضربة
�سيح�صلون على تعوي�ضات.
وق� ��ال ال �ت �ق��ري��ر ال� ��ذي � �ص��در عن
التحقيق �إن “هدف ال�ضربة� ،أي
ال�سيارة وحمتوياتها وركابها كان
قد مت تقييمها حينها خطرا و�شيكا
يتهدد القوات االمريكية واملهمة
يف م�ط��ار ح��ام��د ك ��رزاي ال ��دويل».
لكن التقرير �أ�شار �إىل �أن تف�سري
املعلومات اال�ستخبارية وعمليات
مراقبة ال�سيارة امل�ستهدفة وركابها
ل�ث�م��اين � �س��اع��ات ك��ان��ت “للأ�سف
غري دقيقة».
وق� � ��ال � �س �ع �ي��د �إن “التهديدات
املوجهة �إىل القوات الأمريكية يف
املطار كانت مرتفعة جدا يف ذلك

الوقت» .و�أو�ضح اللفتنانت جرنال
�سعيد �أن اجلي�ش الأمريكي كانت
لديه معلومات عن هجوم و�شيك
لتنظيم داع ����ش-والي��ة خرا�سان،
وب��ال �ت �ح��دي��د ع ��ن � �س �ي��ارة تويوتا
ك ��وروال بي�ضاء حت��وي متفجرات
م ��ن ال� �ن ��وع ال� ��ذي ا� �س �ت �خ��دم قبل
ث�ل�اث ��ة �أي � � ��ام .ل �ك��ن الع�سكريني
الأم�ي�رك� �ي�ي�ن الح� �ق ��وا ال�سيارة
اخلط�أ .وقال “يف الواقع مل نتبع
�سيارة تويوتا كوروال املعنية».
«حقيبة كمبيوتر ب�سيطة»
م��ن ج�ه��ة �أخ � ��رى ،ق ��ال �سعيد �إن
القوات الأمريكية كانت تعتقد �أن
املبنى امل�ج��اور ملوقع ال�ضربة كان

خاليا ،م�شريا �إىل �أن امل�س�ؤولني عن
حتليل �صور الأقمار اال�صطناعية
مل ي�ل�اح �ظ��وا دخ � ��ول ط �ف��ل �إىل
منطقة املراقبة قبل دقيقتني من
ال�ضربة.
و�أخ�يرا ،خل�ص اجلي�ش الأمريكي
�إىل �أن ال�ه�ج��وم ال��ذي �سقط فيه
قتلى يف � 26آب�/أغ���س�ط����س ن ّفذ
بقنبلة خمب�أة يف حقيبة كمبيوتر.
و�أو�� �ض ��ح ��س�ع�ي��د �أن� ��ه ع �ن��دم��ا ر�أى
الع�سكريون الأم�يرك�ي��ون رجلني
ي �ت �ب��ادالن ح�ق�ي�ب��ة ك�م�ب�ي��وت��ر بعد
ث�لاث��ة �أي ��ام ،اع�ت�ق��دوا على الفور
�أن الرجلني املرا َقبني ينتميان �إىل
تنظيم داع�ش الإره��اب��ي .و�أ�ضاف
�أن� �ه ��ا “كانت يف ال ��واق ��ع حقيبة
كمبيوتر ب�سيطة».
ور�أى امل�س�ؤول الع�سكري �أن القتلى
�سقطوا “�ضحايا ميل �إىل ت�أكيد
قناعات �شخ�صية”� ،أي امليل �إىل
ال�ت��و��ص��ل �إىل ن�ت��ائ��ج م�ط��اب�ق��ة ملا
يعتقد ال�شخ�ص �أنه حمتمل.
وي ��و� � �ص ��ي ال� �ت� �ق ��ري ��ر خ�صو�صا
مبراجعة الإج� ��راءات التي ت�سبق
ال�ضربات لتقييم وجود ملدنيني.
وق ��ال �سعيد �إن ال مي�ك��ن حتميل
م�س�ؤولية الإخ �ف��اق لأي �شخ�ص،
و�� �ش ��دد ع �ل��ى �أن حت��دي��د �إن كان
يتعني معاقبة �أحد عن هذا اخلط�أ
لي�س من م�س�ؤولياته.
وخ�ل��ال ال�ت�ح�ق�ي��ق ال� ��ذي �أج� ��راه
ال�ل�ف�ت�ن��ان��ت ج�ن�رال مت ا�ستجواب
� 29شخ�صا حت��ت الق�سم بينهم
“ 22م�شاركني ب�شكل مبا�شر يف
ال�ضربة».

يف  3و 4ن��وف�م�بر  2020ه��اج�م��ت عنا�صر
من والي��ة تيغراي ثكنة القيادة ال�شمالية لقوات
ال��دف��اع ال��وط�ن��ي الإث �ي��وب �ي��ة .ع�ل��ى ال �ف��ور ،قررت
ال�سلطة الفيدرالية التدخل وقمع مترد التيغري.
يف البداية ،ا�ستولت القوات الفيدرالية مب�ساعدة
ملي�شيات الأم �ه��رة وع�ف��ر “ ،”1بالتحالف مع
اجلي�ش الإري�ت�ري ،على العا�صمة ميكيلي (28
نوفمرب) .ويبدو �أنهم تغلبوا على القوات التيغرية
ب���س��رع��ة .يف امل�ق��اب��ل ،ي�ت��ده��ور ال��و��ض��ع الإن�ساين
يف ه��ذه املنطقة اخلا�ضعة حل�صار �شامل� ،سواء
بالن�سبة للم�ساعدات الغذائية الدولية �أو اخلدمات
الأ�سا�سية التي يفرت�ض �أن تقدمها الدولة.
بعد �أ�سبوع من �إجراء االنتخابات الوطنية يف 21
يونيو  ،2021ا�ستعاد التيغري جميع �أرا�ضيهم
تقري ًبا وتقدموا يف منطقتي �أمهرة وعفر .هُ زم
اجلي�ش الفيدرايل ،وهُزمت احلكومة امل�ؤقتة ،التي
ن�صبها رئي�س الوزراء �آبي �أحمد يف تيغراي ،وف ّرت.
ّ
ك��ان وق��ف �إط�ل�اق ال�ن��ار ال��ذي طلبته �أدي����س �أبابا
م�ضحكا (�أح��ادي اجلانب وغري م�شروط) ويتيح
لكل مع�سكر تعزيز قدراته خالل مو�سم الأمطار.
�آب��ي �أحمد معزول للغاية على ال�ساحة الدولية،
وتوقف معظم ممثلي املجتمع الدويل عن الإميان
بحائز جائزة نوبل لل�سالم لعام .2019
ومع فوز حزب رئي�س الوزراء “ ”2يف االنتخابات،
ظ��ل ه��ذا االخ�ي�ر يف من�صبه يف � 4أك�ت��وب��ر .وبعد
ريا يف
�ساعات قليلة من االحتفال� ،شن هجومًا كب ً
حماولة ال�ستعادة ال�سيطرة على ال�صراع .تلقى
م��ن مت تعبئتهم م��ن ال���ش�ب��اب الإث �ي��وب��ي تدريبا
�ضعي ًفا واحتلوا اخلطوط االمامية يف مواجهة
التيغراي ذوي اخل�برة والقيادة اجل�ي��دة .احتدم
القتال م��ع طموح الطرفني يف ك�سب الأ�سبقية.
يحتاج �آب��ي �أحمد �إىل انت�صار وا�ضح للدخول يف
مفاو�ضات .ويف ح��ال هزمية اجلي�ش الفيدرايل،

مي �ك��ن �أن مي �ي��ل التيغراي
اىل م��وا��ص�ل��ة ت�ق��دم�ه��م نحو
�أدي�س �أبابا “ .”3مل تتمكن
تعبئة وم�ن��ا��ش��دة امليلي�شيات م��ن مناطق �أخرى
من عك�س االجتاه ال�سائد على الأر�ض ،ومنذ عدة
�أيام ،احتدم القتال حول بلدتني ا�سرتاتيجيتني:
دي�سيه وكومبولت�شا”.»4
ظهرت ا�سرتاتيجية اجلبهة ال�شعبية لتحرير
ت�ي�غ��راي “ ،”5الهيكل ال�سيا�سي ل�ت�ي�غ��راي ،يف
وثيقة �صدرت يف �أكتوبر  2020قبل �أي��ام قليلة
من ان��دالع احل��رب الأهلية .ويو�صف �آب��ي �أحمد
فيها ب��ال�ع��دو الأول ،و�إي���س��اي��ا���س �أف��ورق��ي رئي�س
�إريرتيا ،املركز الثاين .ومت ذكر اخليار الع�سكري
�ضد �أدي�س �أبابا على �أنه ال مفر منه عمل ًيا نظ ًرا
لت�سل�سل الأح��داث منذ ع��ام  .”6“ 2018وانه
يجب تعزيز قدرة التيغراي على املقاومة وال�صمود
من �أجل مواجهة التهديد املتزايد لرئي�س الوزراء
وحكومته.
ال�ه��دف الرئي�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير
تيغري ب�سيط� :سقوط �آبي �أحمد .ويتمثل اخليار
الرئي�سي يف ت�شكيل م�ؤمتر وطني ي�ستقطب جميع
�شعوب و�أمم وجن�سيات �إثيوبيا ،ويكون هذا الأخري
م �� �س ��ؤو ًال ع��ن تعيني رئ�ي����س وزراء ال ينتمي �إىل
حزب �سيا�سي ،وبعد فرتة انتقالية مدتها �سنتان
�أو ثالث �سنوات� ،سيتم تنظيم االنتخابات.
بعد عام من ان��دالع هذه احلرب الأهلية ،يفلت
ال��و��ض��ع م��ن ال�سلطة امل��رك��زي��ة .وي�ب��دو م��ن غري
املرجح �أن يفكر رئي�س الوزراء �آبي �أحمد يف �إجراء
مفاو�ضات� ،أيا كانت ال�ضغوط الداخلية والدولية.
و�إذا مت ت�أكيد �سقوط دي�سيه وكومبولت�شا ،ف�إن
التيغراي �سيجدون �أنف�سهم يف موقع ق��وة وعلى
بعد  400كيلومرت من العا�صمة .عندها �سيقدم
اجلي�ش الفيدرايل املهزوم ب�ضعة جيوب مقاومة
ف �ق��ط ،ووارد ج ��دا �أن ت �ك��رر اجل �ب �ه��ة ال�شعبية
لتحرير تيغري ما فعلته يف مايو :”7“ 1991
اال�ستيالء على �أدي�س �أبابا.

ترجمة خرية ال�شيباين

*رئي�س جمعية اال�سرتاتيجيات الأفريقية ،واال�ستاذ يف املدر�سة العليا ملعهد العالقات الدولية
واال�سرتاتيجية ،واملتخ�ص�ص يف �إثيوبيا « »1تقع هاتان املنطقتان جنوب تيغراي »2« .حزب االزدهار.
« »3منذ يونيو  2021وا�ستعادة منطقتهم  ،تقدم التيغراي �أكرث من  300كيلومرت داخل منطقة �أمهرة.
« »4من �ش�أن �سقوط هاتني املدينتني �أن ينذر بفر�ض ح�صار �سريع على املحور اللوج�ستي الرئي�سي بني �إثيوبيا
وجيبوتي .ومن املمكن ا�ستخدام املحور الثاين الذي مير عرب دير داوا ولكنه �سي�ؤدي �إىل �إعادة ت�شكيل
التدفقات واال�ضطرابات لتزويد منطقتي �أمهرة وعفر »5« .جبهة حترير �شعب تيغراي.
« »6تاريخ تعيني �أبي �أحمد رئي�س ًا للوزراء »7« .بعد  17عا ًما من الن�ضال � ،أنهت اجلبهة ال�شعبية لتحرير
تيغري نظام هايلي مرمي منغي�ستو.

ال�سفارة الأمريكية يف �إثيوبيا ت�سمح مبغادرة موظفني
•• نريوبي-رويرتز

ق��ال��ت ال���س�ف��ارة الأم��ري�ك�ي��ة يف �أدي ����س �أب��اب��ا ع�ل��ى موقعها
الإل� �ك�ت�روين �إن �ه��ا ��س�م�ح��ت ب��امل �غ��ادرة ال�ط��وع�ي��ة ملوظفي
احلكومة غ�ير الأ�سا�سيني و�أف ��راد الأ��س��ر ب�سبب ال�صراع
امل�سلح يف �إثيوبيا ،مع تقدم قوات املتمردين يف ال�شمال.
ج ��اء ذل ��ك ب�ع��دم��ا ق��ال��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أم ����س الأول
الأربعاء �إنها ت�شعر بقلق بالغ لت�صاعد العنف وات�ساع نطاق
الأع �م��ال القتالية يف �إث�ي��وب�ي��ا ،وك ��ررت ال��دع��وة �إىل وقف
العمليات الع�سكرية وب��دء حمادثات لوقف �إط�لاق النار.
وقالت ال�سفارة “�سمحت وزارة (اخلارجية) يف الثالث من
نوفمرب بالرحيل الطوعي ملوظفي احلكومة الأمريكية

غ�ير الأ��س��ا��س�ي�ين و�أف � ��راد الأ� �س��ر  ...م��ن �إث�ي��وب�ي��ا ب�سبب
ال�صراع امل�سلح واال�ضطرابات الأهلية والنق�ص املحتمل يف
الإمدادات» .و�أ�ضافت �أن ال�سفر �إىل �إثيوبيا غري �آمن ومن
املرجح �أن ي�ستمر الت�صعيد.
وتابعت “قامت حكومة �إثيوبيا يف ال�سابق بتقييد الو�صول
�إىل خدمة الإنرتنت وكذلك خدمة الإنرتنت على الهاتف
امل �ح �م��ول وخ��دم��ات ال �ه��ات��ف الأر� �ض ��ي �أو �أوق�ف�ت�ه��ا �أثناء
اال��ض�ط��راب��ات الأه�ل�ي��ة وب�ع��ده��ا» .ومل ي��رد املتحدث با�سم
احلكومة ليجي�سي تولو على ات�صال هاتفي للح�صول على
تعليق على بيان ال�سفارة الأمريكية .كانت �إثيوبيا قد �أعلنت
يوم الثالثاء حالة الطوارئ ،بعدما هددت قوات من �إقليم
تيجراي ال�شمايل بالتقدم �صوب العا�صمة �أدي�س �أبابا.
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الرئي�س املك�سيكي يُ�ش ّبه «كوب  »26بق ّمة دافو�س
•• مك�سيكو�-أ ف ب

�شبّه الرئي�س املك�سيكي �أندري�س مانويل لوبيز
�أوب � � ��رادور ق�م��ة امل �ن��اخ “كوب  ”26باملنتدى
االقت�صادي العاملي يف دافو�س ،داعيا �إىل “الكف
عن النفاق” وم�ؤكدًا �أن بالده متلك �أهم م�شروع
لإعادة الت�شجري يف العامل.
وق ��ال ال��رئ�ي����س ال ��ذي مل ي��ذه��ب �إىل غال�سكو
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف م ��ؤمت��ر الأط� � ��راف ح ��ول املناخ
“ت�شبه ه��ذه القمم قمة داف��و���س» .و�أ��ض��اف يف
م�ؤمتره ال�صحايف اليومي “هل تتذكرون قمم
دافو�س والتكنوقراط والليرباليني اجلدد؟”،

يف �إ� �ش��ارة �إىل االج�ت�م��اع ال ��ذي يجمع ك��ل عام
النافذين العامليني يف االقت�صاد وال�سيا�سة يف
منتجع التزلج يف �سوي�سرا .ويعتقد الرئي�س
املك�سيكي �أن غال�سكو جتمع �أق��وى دول العامل
التي “تزيد من انتاجها للنفط فيما تعقد هذه
القمم حلماية البيئة».
وع ّلق ب�سخرية “ث ّم ي�صلون بطائرات خا�صة”،
متابعا “لذا ،كفى نفاقا وبدعا .علينا �أن نحارب
الالم�ساواة الفظيعة يف العامل والتي �س�أحتدث
ع�ن�ه��ا يف زي��ارت��ي ل �ل��أمم املتحدة” .وي�سافر
�أندري�س مانويل لوبيز �أوبرادور الأ�سبوع املقبل
�إىل نيويورك يف رحلة نادرة له خارج املك�سيك منذ

Friday

م�شروع قرار �أممي يطالب بحكم مدين يف ال�سودان

�أن توىل من�صبه يف  .2018وترت�أ�س املك�سيك
جمل�س الأمن يف ت�شرين الثاين/نوفمرب .وتابع
“�إذا �أردنا حماية البيئة ،علينا �أن ن ّتخذ قرارات
و�أن نعمل و� اّأل نطلق خطابات” الف ًتا �إىل �أنه
“ال يوجد دولة ت�ستثمر مببلغ  1,3مليار دوالر
�سنويًا من �أجل �إعادة الت�شجري” ملمحا بذلك
�إىل برنامج “�سيمرباندو فيدا” (زرع احلياة)
ال ��ذي ق � ّدم �ت��ه امل�ك���س�ي��ك ل�ل�م�ب�ع��وث الأمريكي
للمناخ جون كريي قبل �أ�سبوع من “كوب.”26
وينوي م�شروع “�سيمرباندو فيدا” خلق 15
�ألف وظيفة لزرع مليار �شجرة يف معظم �أنحاء
الـ 32والية مك�سيكية.

•• جنيف�-أ ف ب

قدّمت الواليات امل ّتحدة وبريطانيا و�أملانيا �إىل جمل�س حقوق الإن�سان م�شروع قرار ب�ش�أن ال�سودان يطالب بعودة
املدنيني فوراً �إىل احلكم بعد االنقالب الذي ن ّفذه اجلي�ش ال�سوداين ويدعو �إىل تعيني مق ّرر خا�ص ملتابعة �أو�ضاع
الن�ص “ب�أ�ش ّد العبارات” االنقالب ال��ذي ن ّفذه اجلي�ش ال�سوداين يف 25
حقوق الإن�سان يف ه��ذا البلد .ويدين ّ
ت�شرين الأول�/أكتوبر ويطالب ب�أن ت�ستعيد ال�سلطة فوراً “احلكومة املدنية االنتقالية برئا�سة رئي�س الوزراء عبد
التع�سفي” حلمدوك من قبل اجلي�ش ،ويذ ّكر الع�سكريني
اهلل حمدوك» .كذلك ف�إنّ م�شروع القرار “يدين االعتقال ّ
الذين ت�س ّلموا زم��ام ال�سلطة يف البالد بـ”�أهمية االح�ترام الكامل حلقوق الإن�سان” وحرية التعبري واحل��قّ يف
التظاهر ال�سلمي .ويعقد جمل�س حقوق الإن�سان� ،أعلى هيئة �أممية يف هذا املجال� ،صباح اجلمعة يف ال�ساعة 11:30
ت غ جل�سة خا�صة ب�ش�أن ال�سودان تلقي يف م�سته ّلها املف ّو�ضة العليا حلقوق الإن�سان مي�شيل با�شليه خطاباً ،بح�سب
وين�ص م�شروع القرار كذلك على ا�ستحداث
بيان �صدر عن مكتبها م�ساء الأربعاء بالتزامن مع ن�شر م�شروع القرارّ .
من�صب مق ّرر خا�ص لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف ال�سودان لوالية مدّتها عام واحد يُع ّد خاللها على وجه اخل�صو�ص
تقارير عن �أحوال حقوق الإن�سان يف هذا البلد ويقدّم تو�صيات لتح�سينها.
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•• الفجر -ثيو لوبري
ترجمة خرية ال�شيباين
ب�سبب الأغلبية
ال���دمي���ق���راط���ي���ة
ال���������ض����ي����ق����ة يف
الكوجنر�س ،يتمتع
“بارون الفحم”
ب�����س��ل��ط��ة ك��ب�يرة
لإحل������اق الأذى،
وه������و ال ي��ت��ردد
يف ا���س��ت��خ��دام��ه��ا
لإف�شال خطط جو
بايدن.
ال ،مل ي �ك ��ن ه� �ن ��اك ان � �ق�ل��اب يف
الواليات املتحدة ،وال يزال جو بايدن
يحتل ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ،بينما ينعم
دونالد ترامب بفرتة راحة يف ق�صره
يف م � ��ارا الغ � ��و ،ف� �ل ��وري ��دا ،ومل يتم
تدني�س مبنى الكابيتول م��رة ثانية
من قبل املتع�صبني ،و�أتباع طائفة كيو
�أنون �أكرث ً
حتفظا منذ �أن ا�صطدمت
ن �ب��وءت �ه��م ال���س�خ�ي�ف��ة ب��ال��واق��ع عدة
م� ��رات .ال��رج��ل ال��ذي نحن ب�صدد
التحدث عنه اليوم ال ي�شعر باحلاجة
�إىل �أن ي�ك��ون م��رك��ز اه�ت�م��ام و�سائل
الإع�ل�ام ،وال طموح ل��ه ل�شغل مقعد
يف املكتب البي�ضاوي .كنت قد ر�سمت
�صورته يف مايو املا�ضي� ،إال �أن عنوان
املقال “جو مان�شني� ،شوكة يف خا�صرة
جو بايدن” ،متح�ضر ومعتدل ،ومل
يكن واق�ع� ًي��ا ب��درج��ة كافية .ال�شوكة
ت�ؤمل ب�شكل �سطحي فقط عند امل�شي
عليها ،ورمبا تكون اال�ستعارة املنا�سبة
ه��ي ا��س�ت�ع��ارة ال���س�ك�ين يف احل �ل��ق� ،أو
اختطاف رهائن.
ي� �ق ��ود م��ان �� �ش�ي�ن ،وه � ��و �سناتور
دمي � �ق� ��راط� ��ي حم� ��اف� ��ظ ،الرق�صة
يف ال � �ك� ��وجن� ��ر�� ��س ،وي � �ق � ��رر م�صري
الأمريكيني ورئا�سة بايدن� .إن �أقوى
رج ��ل يف وا� �ش �ن �ط��ن م���س�ت�ع��د ل�صلب
مواطنيه وتعري�ض رئي�سه للخطر
ل�غ��ر���ض وح�ي��د ه��و خ��دم��ة م�صاحله
ال�شخ�صية.

بايدن وظلم ذوي القربى...

بريين �ساندرز ينفجر

ال�سناتور الذي يقول ال:

جو مان�شني ،الدميوقراطي الذي يريد تدمري بايدن!...

قريب من منظمات �أرباب العمل الأكرث ثروة� ،أهمل منذ فرتة طويلة الدفاع عن م�صالح �سكان واليته

املال على ح�ساب النا�س
مت انتخاب ج��و مان�شني منذ عدة
� �س �ن��وات يف والي� ��ة م��وال �ي��ة لرتامب
ذات م��ا�� ٍ�ض يف ال�ت�ع��دي��ن ،فريجينيا
الغربية ،وه��و �أح��د الأمثلة الأخرية
ل�ل��دمي�ق��راط�ي�ين امل�ح��اف�ظ�ين .يلقبه
خ�صومه ب�ـ “بارون الفحم” ،حيث
ي�ستمد ج��ز ًء م��ن ث��روت��ه ،التي تقدر
ب �ع��دة م�لاي�ين م��ن ال � � ��دوالرات ،من
� �ش��رك��ة ، .Enersystems Inc
وه��ي ��ش��رك��ة ف�ح��م �أ�س�سها يف �أواخ ��ر
الثمانينات  ،وهي اليوم بني يدي ابنه.
ق��ري��ب م��ن م�ن�ظ�م��ات �أرب � ��اب العمل
الأم��ري�ك�ي��ة ال�ك�ب�يرة والأك �ث�ر ثروة،
فقد �أهمل منذ ف�ترة طويلة الدفاع
عن م�صالح �سكان واليته .وم�ضطر

�إىل تلبية مطالب جماعات ال�ضغط
التي متول حمالته االنتخابية ،مثل
�صناعة ال��وق��ود الأح �ف��وري� ،أم�ضى
الأ� �ش �ه��ر ال���س�ت��ة امل��ا��ض�ي��ة يف تفكيك
“قانون �إع��ادة البناء ب�شكل �أف�ضل”
وه � ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن خ �ط��ة ا�ستثماريف ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة واالجتماعية
واملناخية ،اعتربت يف وقت ما �سليلة
ال�صفقة اجلديدة -للرئي�س بايدن.
م��ع ح���ص��ول ال��دمي�ق��راط�ي�ين على
�أغ �ل �ب �ي��ة � �ض �ئ �ي �ل��ة يف الكوجنر�س،
وخ��ا� �ص��ة جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ،بن�سبة
 ،50/50ف��إن ت�صويت جو مان�شني
�أم ��ر ب��ال��غ الأه�م�ي��ة ،ومي�ن�ح��ه �سلطة
ك�ب�يرة لإحل ��اق الأذى� .إن ال�سناتور
ال� � ��ذي ال ي �ح �ظ��ى ب �� �ش �ع �ب �ي��ة كبرية

ج� ّراء مواقفه ،ي�برر �سلوكه بالتذرع
ب��ان �ت �ظ��ام “بال�صرامة ال�ل�ازم ��ة يف
امليزانية” ،وخ�صو�صية واليته .حجج
تبدو جمرد واجهة تعمل على �إخفاء
ت�ضارب امل�صالح املتعددة.
نائب رئي�س
تدعى �سينيما
يف ه��ذا امل �� �ش��روع ل�ت��دم�ير برنامج
الرئي�س ،ج��و مان�شني لي�س وحده.
ت��دع �م��ه ال �� �س �ن��ات��ورة الدميقراطية
م��ن والي��ة �أري��زون��ا كري�سنت �سنيما.
كانت يف ال�سابق نا�شطة تقدمية ،ومت
انتخابها بف�ضل متوقعها ال�سيا�سي
هذا ،لكنها تخلت منذئذ عن ما�ضيها
ل �ت �ت �ب � ّن��ى �آراء م��ان �ح �ي �ه��ا الكرماء،

ال��ذي��ن ي��أت��ي ع��دد منهم م��ن �صناعة
الأدوي��ة .وهكذا� ،أ�صبحت املعار�ضة
الأوىل ملقرتحات تنظيم �أ�سعار بع�ض
الأدوي� ��ة ،ومت��دي��د برنامج ميديكري
االجتماعي املت�ضمن يف خطة بايدن.
وم�ث��ل م��ان���ش�ين ،ت�ب��دو منتبهة جدًا
لن�صائح �أرب� ��اب ال�ع�م��ل الأمريكيني
ال�ك�ب��ار ،وت�ع��ار���ض �أي��ً��ض��ا �أي زي��ادة يف
ال���ض��رائ��ب ع�ل��ى ال���ش��رك��ات ،والدخل
املرتفع لتمويل ا�ستثمارات “قانون
�إع ��ادة البناء ب�شكل �أف�ضل” .والتي
�شجبت ب�شدة الهدايا ال�ضريبية التي
مت ال�ت���ص��وي��ت ع�ل�ي�ه��ا خ�ل�ال رئا�سة
ترامب ب�أغلبية اجلمهوريني ،ترف�ض
اليوم الت�صويت على �إلغائها.
�سنيما غام�ضة ،وتتنقل ب�صمت بني

قاعات الكابيتول يف الأ�شهر الأخرية.
ال جتري �أي مقابلة مع ال�صحفيني،
وعندما ي�ستجوبها ن�شطاء يف دائرتها
االن �ت �خ��اب �ي��ة ت�ت�ج��اه�ل�ه��م وت�ستنكر
م��ن خ�ل�ال ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي� ،أ�ساليب
امل �� �ض��اي �ق��ة� .أق� ��ل ق ��وة وخ� �ط ��ورة من
مان�شني ،ه��ذا ال��دور اخليايل لنائب
ال��رئ �ي ����س اجل ��دي ��دة ،ي�ن��ا��س�ب�ه��ا مثل
قفازات.
�أغلبية دميقراطية
على و�شك االنهيار
«امل�شكلة لي�ست مع الرئي�س ،امل�شكلة
م ��ع �أع �� �ض ��اء يف ال �ك��وجن��ر���س ،رغم
�أن�ه��م ب ��أع��داد ��ص�غ�يرة ،ي�ع�ت�ق��دون �أن
ل��دي�ه��م احل��ق يف �إم�ل�اء م��ا ي�ج��ب �أن

يفعله بقية �أع���ض��اء الكوجنر�س”.
ه��ذا الت�صريح امل�ث�ير للده�شة ،يوم
الأرب �ع ��اء � 27أك �ت��وب��ر ،ك��ان بتوقيع
ب�يرين �ساندرز ،الغا�ضب من �سلوك
جو مان�شني وكري�سنت �سنيما .فبعد
ع��دة �أ��ش�ه��ر م��ن امل�ف��او��ض��ات ال�شاقة،
ان �ف �ج��ر ال �� �س �ن��ات��ور اال� �ش�ت�راك��ي عن
والي��ة فريمونت ،وع�ّب�رّ ب�صوت عالٍ
عمّا تعتقده غالبية الدميقراطيني
املنتخبني هم�سا.
للنجاح يف التو�صل �إىل اتفاق حول
خ�ط��ة ال�ب�ن�ي��ة التحتية االجتماعية
وامل�ن��اخ�ي��ة املنبثقة ع��ن ب��رن��ام��ج جو
بايدن ،وافق اجلناح الي�ساري للحزب
مرارًا وتكرارًا على التخلي عن بع�ض
الإج� ��راءات خلف�ض �إج�م��ايل فاتورة

بعد برته من جميع الأطراف ،لن يحظى «قانون �إعادة البناء ب�شكل �أف�ضل» باجلاذبية املوعودة خالل احلملة

ت�����س��ل��ط احللقة
ال���������ض����وء ع��ل��ى
ال��ت���أث�ير الهائل
ل����ل����م���������ص����ال����ح
اخل�����ا������ص�����ة يف
اللعبة ال�سيا�سية
الأم����ري����ك����ي����ة

جو مان�شني� ،شوكة يف خا�صرة الرئي�س

امل �� �ش��روع �إىل  2000م �ل �ي��ار دوالر
وع�ل��ى م��دى ع�شر ��س�ن��وات ب��دال من
 3500خمطط لها يف البداية.
مت حذف برنامج الطاقة النظيفة،
وال�ك�ل�ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة امل�ج��ان�ي��ة طيلة
ع��ام�ين� ،أو الإ��ص�لاح ال�ضريبي على
ال �� �ش��رك��ات� ،أو ا� �س �ت��دام��ة العالوات
العائلية .كل هذا غري ك��افٍ بالن�سبة
لكبري املن�شقني ج��و مان�شني ،الذي
�أع ��رب �أي��ً��ض��ا ع��ن معار�ضته لإن�شاء
�إج� � ��ازة م��دف��وع��ة الأج � ��ر للوالدين
والأ� � �س � ��رة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل تطبيق
� �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ث � ��روة امل �ل �ي ��اردي ��رات،
وبالتايل �إجبار امل�س�ؤولني املنتخبني
ال �ت �ق��دم �ي�ين ع �ل��ى اب �ت�ل�اع الثعابني
م��رة �أخ� ��رى .بعد ب�تره م��ن جميع
الأط��راف مبطالب مان�شني و�سنيما،
ل ��ن ي �ح �ظ��ى “قانون �إع� � ��ادة البناء
ب�شكل �أف�ضل” ل�صاحبه ج��و بايدن
ب��اجل��اذب�ي��ة امل ��وع ��ودة خ�ل�ال احلملة
االنتخابية -املبلغ النهائي1.750 ،
م �ل �ي ��ار دوالر -وال � � � ��ذي ق� ��د يكلف
الدميقراطيني �أ�صواتا يف االنتخابات
الن�صفية  .2022ولكن ،رغم ذلك،
�سيُعترب ،مبجرد اعتماده� ،أح��د �أهم
برامج العقود الأخرية.
�إن ه��ذه احللقة ت�سلط ،خ�صو�صا،
ال �� �ض��وء ع�ل��ى ��ض�ع��ف الدميقراطية
الأمريكية ،والت�أثري الهائل للم�صالح
اخلا�صة يف اللعبة ال�سيا�سية.

كري�سنت �سنيما داعم ر�سمي لبارون الفحم

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

املخطرة � :شركة نبتون للمقاوالت العامة  -ذ م م  -ملديرها  /هاين احمد عثمان  -فل�سطيني اجلن�سية  -بوكالة املحامية/
فاطمة املازمي � -ضد املخطر اليه  /حممد ندمي املغربل � -سوري اجلن�سية
املخطره  :املحامية فاطمه حممد علي ح�سني املازمي – اماراتية اجلن�سية ب�صفتي وكيلة عن ال�سيد /هاين احمد عثمان -
فل�سطيني اجلن�سية مبوجب وكالة م�صدقة من الكاتب العدل بامارة ال�شارقة برقم  2019/10078ب�صفته مدير و�شريك
يف الرخ�صة امل�سماة �شركة نبتون للمقاوالت العامة ذ م م والرخ�صة بامارة ال�شارقة برقم  - 119781عنوان :ال�شارقة –
املجاز  – 1برج ابوخم�سني-مكتب رقم  101الطابق رقم  F1هاتف رقم 0501120671 :
�ضد  /املخطر اليه :حممد ندمی املغربل – �سوري اجلن�سية .
عنوانه :ال�شارقة – املجاز  – 1البحرية �-شركة افاميا للمقاوالت الكهربائية  -برج �صرح الإمارات � -شقة رقم  1206هاتف
رقم 0553454432 - 0501622667 :
املو�ضوع � :إخطار عدىل بتكليف املخطر �إليها بالوفاء ب�سداد مبلغ  72000درهم (فقط اثنان و�سبعون الف درهما) عن
قيمة اربعة �شيكات هم �شيك رقم -000137امل�ستحق يف  2018/6/25بقيمة  18.000درهم و �شيك رقم 000138
امل�ستحق يف  2018/8/25بقيمة  18.000دره��م و �شيك رق��م -000139امل�ستحق يف  2018/10/25بقيمة
 18.000درهم و �شيك رقم -000140امل�ستحق يف  2018/12/25بقيمة  18.000درهم وجميع ال�شيكات م�سحوبة
على بنك االمارات اال�سالمي.
نتيجة لتعامالت جتارية �سابقة تر�صد للمخطره بذمة املخطر اليه مبلغ  72000درهم (فقط اثنان و�سبعون الف درهما) عن
قيمة اربعة �شيكات هم �شيك رقم  -000137امل�ستحق يف  2018/6/25بقيمة  18.000درهم و �شيك رقم 000138
امل�ستحق يف  2018/8/25بقيمة  18.000دره��م و �شيك رق��م -000139امل�ستحق يف  2018/10/25بقيمة
 18.000درهم و �شيك رقم -000140امل�ستحق يف  2018/12/25بقيمة  18.000درهم وجميع ال�شيكات م�سحوبة
على بنك االم��ارات اال�سالمي وعندما توجه املخطر بال�شيكات ل�صرفهامت رف�ضه لغلق احل�ساب ومت �إعادتهم دون �صرف.
 وب�صفتنا الوكالء القانونيني عن املخطره ف�إننا نخطركم بالوفاء ب�سداد مبلغ  72000درهم (فقط اثنان و�سبعون الفدرهما) قيمة عدد (� )4شيكات املنوه عنهما �أعاله وامل�ستحقه للمخطره بذمة املخطر اليه.
لـذلك  ،ف�إن املخطر يخطر املخطر �إليه بهذا الإخطار ل�سداد املبلغ املرت�صد بذمتة وهو مبلغ  72000درهم (فقط اثنان
و�سبعون الف درهما) عن قيمة اربعة �شيكات هم �شيك رقم  - 000137و رقم  -000138و رقم  -000139و رقم
 000140وجميع ال�شيكات م�سحوبة على بنك االمارات اال�سالمي واملبينه اعاله بالتف�صيل وحال عدم ال�سداد يف خالل مدة
اق�صاها � 5أيام من تاريخ الإعالن بهذا الإخطار لنفاذه قانونا يف مواجهة املخطر �إليه مع حفظ كافة حقوق املخطره الأخرى
يف الرجوع مبا تراه منا�سبا له حال �إمتناعكم عن �سداد املبلغ.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إمباير �ستوديوز لتعهدات
احلفالت ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1926286:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة راجى رفيق ميخايل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خالد يحيى على امل�ضواحى احل�ضرمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دانيل ا وني�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد يحيى على امل�ضواحى احل�ضرمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا العني
الزرقاء رخ�صة رقم CN 1105539:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا العني الزرقاء

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم تاج املنار ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1175517:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فرحت عائ�شه حممد بايكات %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد عو�ض مطر جمعه ال�شام�سى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سيدهارت انيل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فرحت عائ�شه حممد بايكات
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عو�ض مطر جمعه ال�شام�سى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الإخطار العديل
SH20201209D56071

الكاتب العدل

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

BLUE EYE CAFETERIA

�إىل� /شاييز فيال كافيه
CHAYEES VILLA CAFE

�إعــــــــــالن
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ملاذا تخلت �إيران عن �شروطها امل�سبقة وعادت للمفاو�ضات النووية؟
•• عوا�صم-وكاالت

فيما �أعلنت �إيران عن موافقتها على العودة �إىل املفاو�ضات املتعلقة بربناجمها
النووي مع املجموعة الدولية ( )1+5يف نهاية �شهر دي�سمرب احلايل ،وبح�ضور
الواليات املتحدة نف�سها ،ف�إن عددا من الأ�سئلة �صارت تطرح ب�ش�أن الأ�سباب
وال�ضغوط التي دفعت �إي��ران للقبول بالعودة �إىل املفاو�ضات ،والتخلي التام
عن ال�شروط امل�سبقة التي كان فريق التفاو�ض الإي��راين اجلديد يعر�ضها
للقبول بتلك العودة.
وكانت املفاو�ضات النووية بني �إيران واملجموعة الدولية قد توقفت منذ �أواخر
�شهر يوليو الفائت ،مع انتخاب الرئي�س الإي��راين املت�شدد اجلديد �إبراهيم
رئي�سي.
وم�ن��ذ ذل��ك احل�ي�ن�� ،ص��ارت الإدارة الإي��ران�ي��ة اجل��دي��دة ت�ضع جمموعة من

ال�شروط للعودة �إىل التفاو�ض ،خم�سة منها قال الطرف الإيراين �إنه ال ميكن
�أن تتنازل عنها ب��أي �شكل .ال�شروط اخلم�سة كانت املطالبة برفع الواليات
جلميع العقوبات التي فر�ضتها الإدارة الأمريكية ال�سابقة على �إيران ،و�إلغاء
�أية عقوبات ،ولو رمزية ،على ال�شخ�صيات العامة الإيرانية ،مبا يف ذلك املر�شد
الإي��راين� .أم��ا ال�شرط الثالث فكان يتمثل بعدم مناق�شة �أي��ة ق�ضية �أخرى
�أثناء املفاو�ضات النووية ،مثل ملف برنامج ال�صواريخ البالي�ستية الإيرانية
وال�سلوك الإيراين يف املحيط الإقليمي ،وفوقها الإفراج عن الأموال الإيرانية
التي جمدتها الإدارة الأمريكية ال�سابقة ،و�أخ�يرا �إق��رار �إج��راءات متنع �أي
طرف من االن�سحاب الأحادي اجلانب من االتفاق النووي م�ستقبال.
احل��زم الأمريكي وزي��ادة وت�يرة التعاون مع حلفائه الإقليميني كان الدافع
الأ�سا�سي للطرف الإي ��راين للتخلي ع��ن �شروطها امل�سبقة ،ح�سبما يو�ضح
الكاتب والباحث �آرا�س فائق ،يف حديث مع �سكاي نيوز عربية.

ال�صيد .يف مياه عكرة

“نحن يف ما يلي الربيك�سيت الذي
مل يتوقف يف  31يناير ،”2020
ي ��وم خ� ��روج امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة من
االحتاد الأوروبي ،تو�ضح اال�ستاذة
املحا�ضرة يف الدرا�سات الإجنليزية
يف م ��در� �س ��ة ال �ع �ل ��وم ال�سيا�سية
مب��دي �ن��ة ل� �ي ��ل ،و م� ��ؤل� �ف ��ة كتاب
“اململكة املتحدة ،بلد يف �أزمة؟”
(من�شورات لو كافالييه بلو) .ومن
ب�ي�ن ع��واق �ب��ه الأخ �ي��رة امل�سجلة:
الإن � � � ��ذار ال � ��ذي ح ��ددت ��ه باري�س
للندن .ك��ان �أم��ام اململكة املتحدة،
ح �ت��ى ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ،م �ن��ح �أك�ث�ر
م��ن  200ت��رخ�ي����ص لل�صيادين
الفرن�سيني ،ي�سمح لهم بالو�صول
�إىل مياهها؛ وق��د مت ت�أجيله اىل
اليوم اخلمي�س موعد اجتماع بني
وزي ��ر ال��دول��ة الفرن�سي لل�ش�ؤون
الأوروب �ي ��ة كليمان ب ��ون ،ونظريه
الربيطاين ديفيد فرو�ست.
يف �� � �ص � ��ورة ع � � ��دم م� �ن ��ح ه ��ذه
ال�ت�راخ� �ي� �� ��ص ،وع � ��دت احلكومة
ال�ف��رن���س�ي��ة ب�ح�ظ��ر ر� �س � ّو ال�سفن
ال�بري�ط��ان�ي��ة يف م�ع�ظ��م موانئها،
وت �� �ش��دي��د ال��رق��اب��ة ع �ل��ى ال�سفن
ال�بري �ط��ان �ي��ة وال �� �ش��اح �ن��ات “من

و�إىل اململكة” ،وح�ت��ى احل��د من
�إمداد الكهرباء �إىل اجلزر الأجنلو
نورمان ،التي تعتمد على فرن�سا.
“هذا ال �ن��وع م��ن الأزم� � ��ات� ،سبق
ان ح��دث خ�لال ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية :مت منح مواعيد نهائية
�إ��ض��اف�ي��ة ،ومل تكن ه�ن��اك قطيعة
ن �ه��ائ �ي��ة يف العالقات” ،تقول
الباحثة .لكن ال�صيد لي�س �سوى
الأح � � ��دث يف ق��ائ �م��ة ط��وي �ل��ة من
اخل�ل�اف ��ات ب�ي�ن ج��ان �ب��ي املان�ش:
ب��روت��وك��ول �إي��رل �ن��دا ال�شمالية،
ومراقبة احل��دود� ،أو حتى الر�ؤية
ل�ل�احت ��اد الأوروب � � � � ��ي ،فالنقاط
ال�شائكة ال تنق�ص.
ال�صيد ،وزن الري�شة اقت�صاديا
لكنه ثقيل رمزيا
مي �ث��ل ق �ط��اع � �ص �ي��د الأ�سماك
 0.1ب ��امل ��ائ ��ة ف �ق��ط م ��ن الناجت
امل �ح �ل��ي الإج � �م� ��ايل الربيطاين،
و 0.14باملائة من الناجت املحلي
الإج �م��ايل ال�ف��رن���س��ي ،لكنه ميثل
رمز ّية عالية :يف دي�سمرب ،2020
خ�لال امل�ف��او��ض��ات الأخ�ي�رة ب�ش�أن
اجلانب التجاري من الربيك�سيت،
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ت�أتي الق�ضية بعد تراكم موا�ضيع التوتر منذ الربيك�سيت

ال�صيد ،بروتوكول �إيرلندا ال�شمالية ،احلدود ...

•• الفجر –خرية ال�شيباين
مت ت�أجيل الإنذار النهائي الذي وجهته فرن�سا
�إىل اململكة املتحدة ب�ش�أن منح تراخي�ص ال�صيد
حتى �أم�س اخلمي�س ،لكن الربيك�سيت وعواقبه
لن يتوقفا عن خلق التعار�ض بني احلكومتني
الفرن�سية والربيطانية.
بالن�سبة لكليمن�س فورتون ،ف���إن الربيك�سيت
ي�شبه �إىل حد ما يو ًما ال نهاية له:

يقول فائق “منذ عدة �أ�سابيع �صارت الواليات املتحدة تتحدث �أثناء املفاو�ضات
الثنائية مع الطرف الإ�سرائيلي عن “اخلطة باء” للتعامل مع �إيران يف حال
ف�شل النهج الدبلوما�سي ،وقد ر�صدت مئات الت�صرفات امليدانية الدالة على
ذل��ك التوجه اجل��دي��د ،منها ب��ال��ذات دوري��ات القاذفات الأمريكية ف��وق عدم
مناطق من ال�شرق الأو�سط ،هذا الأمر الذي دفع الطرف الإيراين للتفكري
بعواقب الإعاقة الدبلوما�سية بجدية �أكرث ،التي قد ت�ؤدي �إىل كارثة ع�سكرية
يف �أية حلظة» .وي�ضيف “فوق ذلك ،ف�إن الإدارة الأمريكية اجلديدة مل تظهر
�أدن��ى م�ستوى من ال�تردد يف رف��ع عقوبات الإدارة ال�سابقة ،بالرغم من كل
الليونة التي �أظهرتها جتاه �إيران ،ومع كل االنتقادات التي وجهتها للإدارة
الأمريكية ال�سابقة ،لكنها مع ذلك حافظت على العقوبات مثلما كانت ،بل
و�أ�ضافت عليها املزيد من العقوبات خ�لال الأ�سابيع ال�سابقة ،بالذات على
الأجهزة وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية الإيرانية .الأمر الذي خلق بالتقادم اح�سا�سا

�إي��ران�ي��ا با�ستحالة اال�ستجابة الأم�يرك�ي��ة ملثل ذل��ك ال�ط�ل��ب» .احل��زم الذي
�أظ�ه��رت��ه اجل�ه��ات ال��دول�ي��ة جت��اه �إي ��ران ،وع��دم ق�ب��ول تلك اجل�ه��ات ب ��أي من
ال�شروط امل�سبقة التي طلبتها �إي��ران� ،أ�ضيفت �إليها جمموعة من الظروف
الداخلية ال�ضاغطة على ال�سلطة احلاكمة يف ال�ب�لاد ،كما يف�سر الباحث
الإيراين منراز باباكور يف حديثه مع �سكاي نيوز عربية.
يقول باباكور“ :كان الطرف الإيراين ميني النف�س ب�أن نوعا من التعنت قد
يدفع الإدارة الدميقراطية لأن تعيد ال�صفقة التي عقدتها �إي��ران مع �إدارة
الرئي�س �أوب��ام��ا منذ �سبعة �سنوات ،حينما ح�صلت على قرابة  100مليار
دوالر ،وتاليا �إخ��راج النظام الإي��راين من �أزمته االقت�صادية املرتاكمة .لكن
ذلك مل يحدث ،ومل توافق الإدارة الأمريكية حتى على مبلغ  10مليارات
دوالر التي طالبت �إيران به ،و�أظهرت حزما مع الدول التي تتجاوز العقوبات
االقت�صادية ،مثل كوريا اجلنوبية».

لهذا تزداد العالقات تو ّترا بني باري�س ولندن!...

ؤخرا
مت ت�شديد �سيا�سة الهجرة يف اململكة املتحدة ب�شكل كبري م� ً

ال ي�ستطيع جون�سون �أن يفقد ماء وجهه،
فمو�ضوع �صيد ال�سمك كان حمور ًيا حلملة الربيك�سيت
كان م�ستقبله مو�ضوع مفاو�ضات
مريرة بني لندن وبروك�سل .وبني
 2012و ،2016مل ي�صطد
الربيطانيون �سوى � 90ألف طنا
م��ن الأ� �س �م��اك يف م �ي��اه جريانهم
الأوروب�ي�ين ،مقارنة بـ � 760ألف
ط ��ن يف احل ��ال ��ة امل �ع��اك �� �س��ة ،وفقًا
لتقرير االحتاد الأوروبي.
وللحفاظ على تراخي�صهم ،يجب
على ال�صيادين الفرن�سيني �إثبات
�أن �ه��م ك��ان��وا ي �ت��ردّدون ع�ل��ى املياه
ال�بري�ط��ان�ي��ة ق�ب��ل م �غ��ادرة اململكة
امل�ت�ح��دة ل�لاحت��اد الأوروب � ��ي ،وهو
ما ثبت �أنه �صعب بالن�سبة ل�صغار
ال�صيادين ،الذين هم �أقل جتهي ًزا.
على اجل��ان��ب الفرن�سي ،املخاطر
ك �ب�يرة :مت�ث��ل امل �ي��اه الربيطانية
 30ب��امل��ائ��ة م��ن ان �ت��اج ال�صيادين
ريا من
الفرن�سيني �-أحيا ًنا �أبعد كث ً
اجلزر الأجنلو نورمان ،التي تبد�أ
حدودها البحرية على بعد �أميال
قليلة من ال�ساحل الفرن�سي.
ت��ؤك��د احلكومة الربيطانية �أن
“ 98باملائة م��ن الرتاخي�ص قد
مُنحت” ،يف حني ذكرت احلكومة
الفرن�سية رق��م  90باملائة فقط.

ويف حال تنفيذ باري�س تهديداتها،
ح��ذرت لندن �أنها �ستعزز الرقابة
على القوارب الأوروبية يف مياهها،
و�ستطلق �إجراءات ت�سوية املنازعات،
املن�صو�ص عليها يف اتفاقية ما بعد
الربيك�سيت.
ال ي�ستطيع ب��وري����س جون�سون،
رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ال�ب�ري �ط��اين� ،أن
يفقد ماء وجهه يف هذا املو�ضوع:
“�صيد ال �� �س �م��ك ،ك� ��ان حم ��ور ًي ��ا
حل �م �ل��ة ال�ب�ري �ك �� �س �ي��ت .و�شوهد
� �ص �ي��ادون �إ��س�ك�ت�ل�ن��دي��ون يتجهون
�إىل لندن” ،ت�ت��ذك��ر �آن كو�سون،
الأ� �س �ت��اذة امل�ح��ا��ض��رة يف احل�ضارة
الربيطانية يف جامعة بواتييه.
بروتوكول �إيرلندا ال�شمالية،
وجع ر�أ�س �أبدي
ك��ان��ت �سلف ب��وري����س جون�سون،
ترييزا ماي ،قد �أكدت خالل فرتة
حكمها� ،أن��ه “لن يقبل �أي رئي�س
وزراء ع �ل��ى الإطالق” ح � ��دودًا
جمركية يف البحر الأيرلندي.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ف� � ��إن ه� ��ذا ه ��و احلل
ال � � � ��ذي ت ��و�� �ص ��ل �إل� � �ي � ��ه ب ��وري� �� ��س
جون�سون ،للتوفيق بني �ضرورتني

متناق�ضتني� :إخراج اململكة املتحدة
من ال�سوق املوحدة ،ولكن دون عودة
احلدود الربية بني الإيرلنديتني.
ومع ذلك ،رف�ضت لندن حتى الآن
تطبيق هذا الربوتوكول.
“�إنها م�شكلة حقيقية لبوري�س
جون�سون ال�ي��وم ،لأن الوحدويني
لديهم انطباع ب�أن هذا الربوتوكول
يحرمهم من امل�شاركة يف قرارات
امل �م �ل �ك��ة املتحدة” ،ت�ل�اح��ظ �آن
كو�سون.
ول�ئ��ن ا�ستبعدت ب��اري����س م ��را ًرا
�إع��ادة التفاو�ض ب�ش�أن بروتوكول
�إي��رل �ن��دا ال�شمالية ،ف� ��إن االحتاد
الأوروب ��ي يف ان�سجام ت��ام حلماية
�سوقه املوحدة ،من خالل التحكم
يف املنتجات ال�ت��ي ت��دخ�ل��ه ،ف�ض ً
ال
ع��ن ات�ف��اق�ي��ات اجلمعة العظيمة.
“من وجهة نظر االحتاد الأوروبي،
هناك هاج�س اال�ستقرار ،ل�ضمان
ع �م �ل �ي��ة � � �س �ل�ام ،ال ت �ن �ف �� �ص��ل عن
البناء الأوروبي” ،تقول كليمان�س
فورتون.
ويف م�ن�ت���ص��ف �أك� �ت ��وب ��ر ،عر�ضت
ب��روك �� �س��ل ت �خ �ف �ي��ف ال �ع��دي��د من
ال�ضوابط �إذا وافقت لندن على ا ّال

لن يتوقف الربيك�سيت وعواقبه عن خلق
التعار�ض بني احلكومتني الفرن�سية والربيطانية

تباع املنتجات املعنية اال يف اململكة
املتحدة ،دون جناح حتى الآن.
متويل مراقبة احلدود
مو�ضوع ّ
يل ذراع
م��ن  600ع��ام  ،2018ارتفع
ع��دد املهاجرين الذين ح��اول��وا �أو
جنحوا يف عبور املان�ش بالقوارب
�إىل  2300عام  ،2019و9500
عام  ،2020و 15400يف الفرتة
ب�ين  1يناير و� 31أغ�سط�س من
ه ��ذا ال �ع��ام .و�إذا ت���ش�ير كليمن�س
فورتون �إىل “عملية تدارك ب�سبب
�إغالق احلدود جراء كوفيد” ،ف�إن
تقري ًرا �صاد ًرا عن مركز العمليات
الإق�ل�ي�م��ي ل�ل�م��راق�ب��ة والإن� �ق ��اذ يف
ج��ري ����س-ن �ي��ز (ب� ��ا-دو-ك� ��ال � �ي� ��ه)،
ا�ست�شهدت ب��ه �صحيفة لوموند،
يح ّمل تكثيف ال�ضوابط اجلمركية
املرتبطة بالربيك�سيت ،م�س�ؤولية
هذه الزيادة يف العبور .مبا يغذي
ال�ت��وت��رات املت�صاعدة ب�ين باري�س
ولندن“ :على فرن�سا �أن ت�ستجمع
قواها �إذا كانت تريد احل�صول على
ه ��ذه الأموال”�� ،ص��رح��ت وزي ��رة
ال��داخ �ل �ي��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة ،بريتي

باتيل ،يف �أوائل �سبتمرب ،بخ�صو�ص
وتن�ص
االتفاقية املوقعة يف يوليوّ ،
على دف��ع  62.7مليون ي��ورو من
قبل ل�ن��دن ل�ت��أم�ين احل ��دود .غري
ان ال��وزي��رة حتمل �أي��ً��ض��ا قانو ًنا،
�شجبته منظمات غ�ير حكومية،
يهدد طالبي اللجوء الذين دخلوا
الأرا��ض��ي الربيطانية ب�شكل غري
ق��ان��وين ب��أح�ك��ام بال�سجن ،ويقلل
م ��ن اح� �ت� �م ��االت ا� �س �ت �ئ �ن��اف �ه��م“ .
ل�ق��د مت ت���ش��دي��د �سيا�سة الهجرة
يف اململكة امل�ت�ح��دة �إىل ح��د كبري
م�ؤخ ًرا” ،ت�شري كليمن�س فورتون.
ماكرون وجون�سون،
�أوروبي للنخاع �ضد
منا�صر للربيك�سيت
ي �� �ض��ع ق � ��رار امل �م �ل �ك��ة املتحدة
مبغادرة االحتاد الأوروبي ،رئي�سني
تتعار�ض قناعاتهما مت��ا ًم��ا وجها
ل��وج��ه :تعزيز التكامل الأوروب ��ي
لأحدهما ،والنجاح خ��ارج االحتاد
الأوروبي للآخر.
“جون�سون ي� � �ت� � �ح � ��دث �إىل
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي�ي�ن ،وم � ��اك � ��رون �إىل
ال� �ف ��رن� ��� �س� �ي�ي�ن :ل � ��ن ن� � ��دع اجل � ��ار

يخدعنا” ،ت �ل �خ ����ص كليمن�س
فورتون .وي�صدق هذا ب�شكل �أكرب
ع �ل��ى ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي ،ال��ذي
�سيدخل حملة انتخابات رئا�سية
يف غ�ضون �أ�شهر قليلة ،وينوي دفع
�أولوياته خالل الرئا�سة الفرن�سية
ل�لاحت��اد الأوروب � ��ي ،ال�ت��ي ت�ب��د�أ يف
يناير املقبل.
ورغ��م �أن��ه ال يخو�ض انتخابات
مقبلة� ،إال �أن امله ّمة لي�ست �سهلة
ل��رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�ب�ري �ط��اين“ .
يحتاج بوري�س جون�سون �إىل �إجناح
الربيك�سيت” ،ت��ؤك��د �آن كو�سون،
م �� �ش�ي�رة �إىل االل � �ت� ��زام� ��ات التي
ق�ط�ع�ه��ا خ�ل�ال ح�م�ل��ة اال�ستفتاء
ب���ش��أن م �غ��ادرة االحت ��اد الأوروب ��ي.
من جهة �أخرى ،ت�ضيف كليمان�س
ف ��ورت ��ون ،م�ه�ن��د���س الربيك�سيت
ي�ح�م��ل وح� ��ده وزر امل �� �ش��روع على
�أك �ت��اف��ه“ :ماكرون رئ�ي����س دولة
واحد من بني  ،27بينما جون�سون
وح � ��ده � �ض��د اجل �م �ي��ع .بالن�سبة
ل ��ه� ،إن ��ه ره ��ان ي�ت�ع�ل��ق بال�شرعية
الوطنية” ،وهذا ق ّلما ي�شجع على
الت�سويات واحللول الو�سط.
عن لو جورنال دي دميان�ش

توترات يف البحر الأ�سود ..تدريبات رو�سية قرب �سفن �أمريكية
•• وا�شنطن-وكاالت

� �ش��ارك��ت ق � ��وات ت��اب �ع��ة للبحرية
ال��رو��س�ي��ة يف ال�ب�ح��ر الأ� �س��ود �أول
�أول �أم ����س ال �ث�لاث��اء يف تدريبات
على تدمري �أه��داف معادية و�سط
انزعاج رو�سي من وجود �سفينتني
ح��رب �ي �ت�ين �أم�ي�رك �ي �ت�ي�ن م ��ا ينذر
بزيادة التوترات يف املنطقة.
وق ��ال ال��رئ�ي����س ف�لادمي�ير بوتن،
االث� �ن�ي�ن� ،إن ال� �ق ��وات الرو�سية
�سرتاقب �سفينة القيادة الأمريكية
م��اون��ت وي�ت�ن��ي ع��ن ك �ث��ب ،معربا
ع��ن قلقه م��ن ن�شاط حلف �شمال
الأطل�سي “الناتو” قرب احلدود
الرو�سية.
وي � � ��وم ال � �ث �ل�اث� ��اء ،ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة
�إنرتفاك�س الرو�سية للأنباء عن
�أ��س�ط��ول البحر الأ� �س��ود ق��ول��ه �إن
�سفنه تدربت على تدمري �أهداف
م�ع��ادي��ة و�أن نظم ال��دف��اع اجلوي
ك��ان��ت ع �ل��ى �أه� �ب ��ة اال� �س �ت �ع��داد يف
ق��واع��ده��ا يف ن��وف��ورو��س�ي���س��ك ويف
�شبه جزيرة القرم.
وك� ��ان� ��ت رو�� �س� �ي ��ا ح � � ��ذرت ال � ��دول

ال �غ��رب �ي��ة م ��ن ق �ب��ل م ��ن �إر�� �س ��ال
�سفنها احلربية �إىل البحر الأ�سود
واالقرتاب من �ساحل �شبه جزيرة
ال �ق��رم ،ال �ت��ي �ضمتها م��و��س�ك��و يف
 2014وامل �ع�ترف ع�ل��ى امل�ستوى
الدويل ب�أنها جزء من �أوكرانيا.
واالث � � � �ن� �ي� ��ن ،ق � ��ال � ��ت ال� �ب� �ح ��ري ��ة
الأم�ي�رك �ي��ة �إن ال���س�ف�ي�ن��ة ماونت
ويتني و�صلت �إىل �إ�سطنبول و�أنها
�ستن�ضم ق��ري�ب��ا ل�سفن �أخ ��رى يف
البحر الأ�سود.
ويف وق��ت الح��ق ،رف�ض الكرملني
تقريرا �إعالميا �أمريكيا عن ح�شد
ع ���س �ك��ري رو� �س ��ي ق ��رب �أوكرانيا
وو� �ص �ف��ه ب ��أن��ه “زائف وذو قيمة
متدنية” وذل��ك رغ��م �أن��ه ق��ال �إن
حت��ري��ك ال� �ق ��وات ع �ل��ى الأرا�� �ض ��ي
الرو�سية �أمر يرجع �إىل مو�سكو.
ووف��ق م��وق��ع بوليتيكو الإخباري
ف� � ��إن � �ص��ور الأق � �م� ��ار ال�صناعية
امللتقطة ،االث �ن�ين� ،أك ��دت تقارير
ح��دي �ث��ة �أن رو� �س �ي��ا حت���ش��د قوات
وع �ت��اد ع���س�ك��ري م��ن ج��دي��د على
احل ��دود م��ع �أوك��ران �ي��ا وذل ��ك بعد
ح�شد كبري خالل ف�صل الربيع.

ويف � 20أك �ت��وب��ر امل��ا� �ض��ي� ،أعلنت
وزارة الدفاع الرو�سية �أن مقاتلتني
رو� � �س � �ي � �ت �ي�ن م� �ن� �ع� �ت ��ا ط ��ائ ��رت�ي�ن
�أم�يرك �ي �ت�ين م��ن ان �ت �ه��اك املجال
اجلوي فوق البحر الأ�سود.
وقال مركز �إدارة الدفاع الوطني �إن
مقاتلتني رو�سيتني من طراز �سو-
 30راف�ق�ت��ا ق��اذف�ت�ين �أمريكيتني
ا�سرتاتيجيتني من طراز B-1B
ف��وق البحر الأ��س��ود ،متجهة نحو
احل��دود الرو�سية ،ونتيجة لذلك،
غ�ي��ر ال � �ط � �ي� ��ارون الأم �ي�رك � �ي ��ون
م�سارهم.
و�أ�ضاف املركز ،يف بيان“ :ر�صدت
ال � ��رادارات ال��رو��س�ي��ة �أه��داف��ا فوق
ال �ب �ح��ر الأ� � �س� ��ود يف � 19أكتوبر
تقرتب من حدود رو�سيا».
و�أو� �ض��ح �أن ��ه “لتحديد الأه ��داف
اجلوية ومنع انتهاك حدود الدولة
ل��رو� �س �ي��ا االحت� ��ادي� ��ة ،مت �إر�� �س ��ال
طائرتني مقاتلتني من طراز �سو-
 30من القوات املناوبة للطريان
البحري والدفاع اجلوي لأ�سطول
البحر الأ�سود �إىل اجل��و .وحددت
امل�ق��ات�ل�ت��ان ال��رو��س�ي�ت��ان الأه� ��داف

على �أنهما قاذفتان �أمريكيتان من
ط��راز بي1-بي وطائرتا نقل كي
�إ�س ،135-ورافقتهما فوق البحر
الأ�سود».
و�أ�شار املركز �إىل �أن��ه “بعد خروج
الطائرات الع�سكرية الأجنبية من
حدود دولة رو�سيا االحتادية ،عادت
امل�ق��ات�لات الرو�سية �إىل قاعدتها
ب�سالم ،ومل يُ�سمح بانتهاك حدود
الدولة».
ون �ه ��اي ��ة ي��ون �ي��و امل ��ا�� �ض ��ي ،نفذت
�أوك� ��ران � �ي� ��ا وال� � ��والي� � ��ات املتحدة
تدريبات ع�سكرية �ضخمة مب�شاركة
 30دولة يف البحر الأ�سود وجنوب
�أوكرانيا رغم االعرتا�ض الرو�سي.
تدريبات “ن�سيم البحر ”2021
جاءت يف �أعقاب ت�صاعد التوترات
ب�ين ال�ن��ات��و وم��و��س�ك��و ،ال�ت��ي قالت
�إن �ه��ا � �س�ت�رد�“ ،إذا ت�ط�ل��ب الأم ��ر،
حلماية �أمنها الوطني».
وت ��ده ��ورت ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن كييف
ومو�سكو بعد �ضم ال�ق��رم وب�سبب
دع��م رو�سيا النف�صاليني يف �شرق
�أوكرانيا.
وت�سبب امل�ن��اورات يف �أزم��ة جانبية

بني رو�سيا وبريطانيا حيث قالت
مو�سكو �إن ق ��وات ح��ر���س احلدود
�أطلقت طلقات حتذيرية وقنابل
بعد خرق �سفينة حربية بريطانية
ح��دود ال�ب�لاد قبالة �سواحل �شبه
ج��زي��رة ال�ق��رم ،فيما نفى اجلي�ش
ال�بري �ط��اين الأم � ��ر ،م ��ؤك��دا �أنها
دخ�ل��ت مم��را م�لاح�ي��ا م�ع�ترف��ا به
دوليا.
وت���س�ع��ى رو� �س �ي��ا ل��زي��ادة هيمنتها
ع� �ل ��ى ح� ��و�� ��ض ال� �ب� �ح ��ر الأ�� � �س � ��ود
ك�م�ج��ال ح�ي��وي ي�ضمن ا�ستمرار
م���ص��احل�ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة التي
ت �ت �ج �ل��ى يف ال �ع��دي��د م ��ن امللفات
مثل خطوط نقل الطاقة وقواعد
الأ� �س �ط��ول ال�ع���س�ك��ري وجم ��االت
الأم��ن الإقليمي والتجارة ومزيد
م��ن الهيمنة ب�غ��ر���ض ف�ت��ح املجال
ل �ل��و� �ص��ول �إىل ال �ب �ح��ر املتو�سط
و�إع ��اق ��ة ن �ف��وذ ال �ن��ات��و وال �غ��رب يف
املنطقة.
ويف �إط� � ��ار ت �ل��ك امل �� �س��اع��ي ،زادت
رو��س�ي��ا م��ن ع��دد �أف ��راد �أ�سطولها
يف البحر الأ��س��ود لي�صل �إىل 25
�ألف ع�سكري ،و� 21سفينة حربية

ك� �ب�ي�رة ،و 7غ ��وا�� �ص ��ات ،و200
�سفينة دع��م ،كما مت �إر� �س��ال �أكرث
م��ن � 28أل��ف ج�ن��دي م��ن القوات
البحرية �إىل املنطقة.
�أ� �س �ت��اذ ع�ل��م االج �ت �م��اع ال�سيا�سي
باجلامعة الأمريكية� ،سعيد �صادق،
قال �إن منطقة البحر الأ�سود قد
ت�شهد مناو�شات م��ن قبيل دخول
مركب للمياه الإقليمية �أو طائرة
للأجواء ،فيما ا�ستبعد وقوع حرب
�صريحة.

و�أ�ضاف �صادق ،يف ت�صريحات ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن رو�سيا
تهدف �إىل “جتميد النزاعات” يف
البحر الأ�سود و�شبه جزيرة القرم
ولي�س احلرب حيث �إن بوتني يعلم
�أنه من خالل حتويل املياه املتقلبة
للبحر الأ��س��ود �إىل �ساحة معركة
حمتملة ،ينهي �أي �أمل يف ا�ستعادة
العالقات مع الغرب.
و�أو��ض��ح �أن التفوق الرو�سي �شرق
�أوروب ��ا ميثل عقدة �سيا�سية لدى

الإدارة الأمريكية ،فالبحر الأ�سود
ال ت�ستطيع اخ�تراق��ه رغ��م كونه
منطقة م�صالح حيوية بالن�سبة
ل�ه��ا .و�أو� �ض��ح �أن �أم�يرك��ا حتا�صر
رو�سيا ب�أ�ساليب �أخ��رى كالدخول
يف امل�شاريع املتعلقة بالبحر الأ�سود
مل �ن��ع امل �ن��اف �� �سي��ن امل �ح �ت �م �ل�ين من
ال �ت �ح��ول �إىل خ���ص��وم حقيقيني،
وت�شكيلهم حتالفات �إقليمية �ضد
ه �ي �م �ن �ت �ه��ا ،وك ��ذل ��ك م �ن��ع تو�سع
النفوذ الرو�سي.
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بدء تداول العقود امل�ستقبلية للأ�سهم املفردة التابعة ملجموعة ات�صاالت وبنك �أبوظبي الأول وال�شركة العاملية القاب�ضة و�أدنوك للتوزيع والدار العقارية
•• �أبوظبي-الفجر:

14

�أطلق �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية ر�سمياً �سوق امل�شتقات املالية يف �إطار
جم�م��وع��ة م��ن م�ب��ادرات��ه ال��رام�ي��ة لتطوير �أ� �س��واق ر�أ� ��س امل��ال يف �أبوظبي
ومواكبة ما تقدمه الأ�سواق العاملية املماثلة من منتجات وخدمات مبتكرة
تلبي تطلعات امل�ستثمرين .ومع �إطالق العقود امل�ستقبلية للأ�سهم املفردة،
�ستتيح املن�صة اجل��دي��دة للم�ستثمرين وامل�ت��داول�ين فر�صة اال�ستفادة من
جمموعة من املزايا �أهمها زيادة الرافعة املالية ،و�إمكانية حتقيق املكا�سب
خالل �أوقات �صعود ال�سوق وهبوطه ،بجانب التحوط �ضد خماطر املحافظ
اال�ستثمارية .و�شهد ال�سوق ام�س بدء ت��داول العقود امل�ستقبلية للأ�سهم
املفردة التابعة ملجموعة “ات�صاالت” و”بنك �أبوظبي الأول” و”ال�شركة
العاملية القاب�ضة” و”�أدنوك للتوزيع” و”الدار العقارية” ،و�س ُت�ضاف املزيد

من العقود امل�ستقبلية للأ�سهم املفردة يف وقت الحق من العامني اجلاري
والقادم .و�سيطلق ال�سوق العقود امل�ستقبلية للم�ؤ�شرات يف الربع الأول من
ع��ام  2022قبل تو�سيع �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية حمفظة منتجاته
من امل�شتقات املالية ،التي يعتمد ت�شغيلها على تقنيات حديثة مقدمة من
نا�سداك للأ�سواق املالية .و�ستن�ضم ثالث �شركات ل�صناعة ال�سوق ،هي “كيو
ل�صناعة ال�سوق” التابعة ل�شركة القاب�ضة  ،ADQو بي ات�ش ام كابيتال ،و
الرمز كابيتال �إىل �سوق امل�شتقات املالية اجلديد لتوفري ال�سيولة يف املن�صة
اجلديدة مما يعزز من كفاءة وانتظام الن�شاط ،كما �سي�سهم منح رخ�ص
التداول بالهام�ش ق�صري الأجل للمزيد من الو�سطاء يف زيادة امل�شاركة يف
ال�سوق .وي�أتي �إط�لاق �سوق امل�شتقات املالية بالتزامن مع �إط�لاق الطرف
امل�ق��اب��ل امل��رك��زي ،ب�ه��دف ت�ع��زي��ز ك �ف��اءة وا��س�ت�ق��رار ال���س��وق وحت���س�ين الثقة
ب�إمكاناته.

ويف هذه املنا�سبة ،قال معايل حممد علي ال�شرفاء احلمادي ،رئي�س جمل�س
�إدارة �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية“ :ي�شكل �إط�لاق �سوق امل�شتقات املالية
حمط ًة بارز ًة �ضمن م�سرية جناح �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،الذي رغم
تاريخه الق�صري ا�ستطاع �أن يحقق �سل�سلة من الإجن��ازات النوعية ليم�ضي
قدماً بوترية منو مت�سارعة .و�ستدعم العقود امل�ستقبلية لك ّل من الأ�سهم
املفردة وامل�ؤ�شرات ا�سرتاتيجية ’ ‘ADX Oneالتي تهدف �إىل م�ضاعفة
قيمته ال�سوقية وتعزيز ن�شاطه وعمقه .ويف املقابل� ،ستعزز جهودنا لتوفري
حمفظة وا�سعة من املنتجات واخل��دم��ات املبتكرة ،زخ��م النمو االقت�صادي
امل�ستدام يف الإم��ارة مما يفتح �آفاقاً �أو�سع �أم��ام امل�ستثمرين لال�ستفادة من
فر�ص النمو الفريدة التي توفرها �شركات �أبوظبي وامل�شاركة يف ق�ص�ص
جناحها» .ومن جانبه ،قال �سعيد حمد الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�سوق
�أبوظبي للأوراق املالية�“ :إطالق �سوق امل�شتقات املالية يُعترب خطوة مهمة

�ست�ضيف ف�ص ً
ال جديداً �إىل ق�صّ ة جناح �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،حيث
�ستزود امل�ستثمرين ب��الأدوات الالزمة لتنفيذ ا�سرتاتيجيات ت��داول معقدة
ومتكنهم من تكوين ر�ؤي��ة �أ�شمل حول توجهات الأ�سهم املفردة وامل�ؤ�شرات
بطريقة ف� ّع��ال��ة .وب��دع��م م��ن �شركة كيو ل�صناعة ال���س��وق و��ص� ّن��اع ال�سوق
الآخرين� ،ستتمتع الأدوات املالية اجلديدة مب�ستوى عالٍ من ال�سيولة مما
يحفز ن�شاط ال�ت��داول وامل�شاركة يف ال�سوق .و�ست�شجع م�ساعينا امل�ستمرة
لتطوير �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ال�شركات على اال�ستفادة من من�صتنا
الرائدة جلمع ر�ؤو�س الأموال الالزمة لتمويل احتياجات منوها وخططها
التو�سعية مع تنويع قاعدة م�ستثمريها .و�سنوا�صل جهودنا ال�ستقطاب
�شريحة �أو��س��ع م��ن امل�ستثمرين م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل ع�بر مبادرات
خمتلفة من بينها تطوير من�صتنا التكنولوجية وتوفري خيارات �أكرث من
املنتجات واخلدمات».

خالل الدورة الثامنة للجنة االقت�صادية امل�شرتكة بني البلدين على هام�ش �إك�سبو 2020

ابن طوق� :أذربيجان دولة �صديقة و�شريك اقت�صادي رئي�سي على م�ستوى املنطقة و�سنوا�صل تعزيز التعاون يف خمتلف القطاعات التي حتمل فر�صا للم�ستقبل

جباروف ي�ؤكد حر�ص بالده على تعزيز عالقات التعاون االقت�صادي واال�ستثماري مع دولة الإمارات يف كافة املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك

•• دبي -وام:

عقدت �أم����س يف دب��ي  ،على هام�ش
م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و  ،2020ال ��دورة
ال�ث��ام�ن��ة م��ن اللجنة االقت�صادية
ل�ل�ت�ع��اون االق �ت �� �ص��ادي والتجاري
والفني بني دولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة و ج�م�ه��وري��ة �أذربيجان،
ب��رئ��ا� �س��ة ك��ل م��ن م �ع��ايل عبداهلل
ب��ن ط��وق امل ��ري وزي ��ر االق�ت���ص��اد ،
وم�ع��ايل ميكائيل ج �ب��اروف ،وزير
االقت�صاد يف جمهورية �أذربيجان،
ومب�شاركة معايل الدكتور ثاين بن
�أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة
اخل��ارج �ي��ة ،ومب���ش��ارك��ة �أك�ث�ر من
 120م��ن امل�س�ؤولني احلكوميني
ورج ��ال الأع �م��ال وممثلي القطاع
اخل��ا���ص وال���ش��رك��ات اال�ستثمارية
من البلدين ح�ضورياً وافرتا�ضياً.
وق��ال معايل ع�ب��داهلل ب��ن ط��وق“ :
�أذرب �ي �ج��ان دول��ة �صديقة و�شريك
اق �ت �� �ص��ادي رئ�ي���س��ي ع�ل��ى م�ستوى
املنطقة ،ويجمع البلدين عالقات
�شراكة وتعاون يف خمتلف املجاالت،
وت �ق��وم ع�ل��ى ال���ص��داق��ة واالح�ت�رام
املتبادل ومراعاة امل�صالح امل�شرتكة،
وتدعمها �أوا�صر الأخوة والتوا�صل
ال� �ث� �ق ��ايف ب �ي�ن ال �� �ش �ع �ب�ين الأذري
والإم� � ��ارات� � ��ي .ون �ح ��ن حري�صون
ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة ال �ع �م��ل ع ��ن كثب
م��ع ال�شركاء يف �أذرب�ي�ج��ان لتنمية
التعاون يف خمتلف القطاعات التي
حتمل فر�صاً واع��دة للم�ستقبل”.
و�أكد �أهمية تنمية ال�شراكة القائمة
بني البلدين وتو�سيع �آفاق التعاون
االقت�صادي بينهما وتنويع جماالته
خ�لال املرحلة املقبلة ،م�شرياً �إىل
وجود العديد من الفر�ص التجارية

واال� �س �ت �ث �م ��اري ��ة امل �ه �م��ة لتعزيز
ال���ش��راك��ة ال�ق��ائ�م��ة ب�ين اجلانبني،
واالرتقاء بها �إىل م�ستويات تعك�س
القدرات واملقومات التي يتمتع بها
البلدان ال�صديقان.
و�أ�شار �إىل �أهمية الدور الذي تلعبه
ال �ل �ج �ن��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة امل�شرتكة
والتي جنحت عرب دوراتها ال�سابقة
يف حتقيق من ��واً ملمو�ساً يف كافة
جم��االت التعاون امل�شرتك ،مبيناً
�أن الدورة احلالية و�ضعت برناجماً
جديداً لل�شراكة ي�شمل مظلة �أو�سع
من القطاعات والأن�شطة التجارية
واال�ستثمارية ،وفق �أجندة وا�ضحة
ل�ل�ان �ت �ق��ال ن �ح��و م �� �س �ت��وى �أعلى
و�أك�ث�ر ت�ن��وع�اً يف �أن���ش�ط��ة التجارة
واال�ستثمار املتبادلة.
وا�ستعر�ض معايل عبداهلل بن طوق
�أب��رز امل�ستجدات والإجن ��ازات التي
��ش�ه��ده��ا اق�ت���ص��اد دول� ��ة الإم � ��ارات
خ�ل�ال امل��رح �ل��ة امل��ا� �ض �ي��ة ،و�أطلع
اجل ��ان ��ب الأذري ع �ل��ى امل � �ب ��ادرات

وامل���ش��اري��ع ال��رائ��دة ال�ت��ي �أطلقتها
ال ��دول ��ة م� ��ؤخ ��راً يف �إط� ��ار ر�ؤيتها
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،وال ��س�ي�م��ا م�شاريع
اخل�م���س�ين وج �ه��ود ال �ت �ح��ول نحو
من� � ��وذج اق �ت �� �ص ��ادي ج ��دي ��د �أك�ث�ر
ا� �س �ت��دام��ة وم ��رون ��ة ع�ب�ر حترير
اال�ستثمار وفتح التملك الأجنبي
لل�شركات بن�سبة  100%و�إحداث
ت� � �ط � ��ورات � �ش��ام �ل��ة يف منظومة
الت�شريعات االقت�صادية لت�سهيل
ممار�سة الأع�م��ال وتعزيز جاذبية
ال � ��دول � ��ة ل �ل �م �� �ش��اري��ع ال ��ري ��ادي ��ة
وال�شركات العاملية املتميزة واملواهب
واالبتكارات.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أك ��د م�ع��ايل ميكائيل
جباروف حر�ص ب�لاده على تعزيز
ع �ل�اق ��ات ال� �ت� �ع ��اون االقت�صادي
واال��س�ت�ث�م��اري م��ع دول ��ة الإم ��ارات
يف ك��اف��ة امل� �ج ��االت ذات االهتمام
امل�شرتك ،بالرتكيز على املجاالت
ال � ��واع � ��دة وامل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ال�سيما
الطاقة والطاقة املتجددة واالبتكار

وال� �ن� �ق ��ل وال ��رق� �م� �ن ��ة وال�صحة
وال �� �س �ي��اح��ة ،م �� �ش�ي�راً �إىل ال� ��دور
الإي �ج��اب��ي ال��رائ��د ال ��ذي ت�ضطلع
ب��ه اللجنة االق�ت���ص��ادي��ة امل�شرتكة
يف ت �ط ��وي ��ر ال � �ع �ل�اق ��ات ودعمها
�إىل م�ستويات �أرح ��ب ،داع �ي �اً رواد
الأعمال وامل�ستثمرين الإماراتيني
�إىل ا�ستك�شاف ال�ف��ر���ص اجلديدة
لال�ستثمار يف �أذربيجان.
من ناحيته �أو�ضح معايل الدكتور
ث� � � ��اين ال� � � ��زي� � � ��ودي �أن اجل� ��ان� ��ب
االقت�صادي ميثل حم��وراً �أ�سا�سياً
يف من ��و وازده� � � ��ار ال� �ع�ل�اق ��ات بني
اجلانبني والتي ت�شهد حالياً منواً
كبرياً يف خمتلف املجاالت ،يف ظل
اجل� �ه ��ود امل �ب��ذول��ة م ��ن اجلانبني
ل �ت �ط��وي��ره��ا وت ��و� �س �ي ��ع �آف ��اق� �ه ��ا.
و�سنعمل خالل الفرتة املقبلة على
تكثيف ال�ت�ع��اون ل��زي��ادة التبادالت
ال �ت �ج��اري��ة وت��دف �ق��ات اال�ستثمار
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وحت�ق�ي��ق م�ستويات
�أع �ل��ى م��ن ال �� �ش��راك��ة االقت�صادية

اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة .ودع� � ��ا معاليه
اجل��ان��ب الأذري �إىل ال �ت �ع��اون يف
تطبيق م�ب��ادرة اجل��واز اللوج�ستي
العاملي التي �أطلقتها دولة الإمارات
واال� � �س � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن الت�سهيالت
واحلوافز يف الإجراءات اللوج�ستية
الداعمة للتجارة واال�ستثمار ،مما
يعزز �شراكتها مع ال�سوق الإماراتي،
وو�صولها من خالله �إىل الأ�سواق
الإقليمية والعاملية.
و��ش�ه��دت ال�ل�ج�ن��ة �إط �ل�اق برنامج
ج��دي��د لل�شراكة االق�ت���ص��ادي��ة بني
ال�ب�ل��دي��ن ي �ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز �أطر
ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي وزي� � ��ادة يف
ع� ��دد م ��ن ال �ق �ط��اع��ات احليوية،
ك ��ال �ت �ج ��ارة واال� �س �ت �ث �م��ار وري � ��ادة
الأع� �م ��ال وال �� �س �ي��اح��ة واخل��دم��ات
اللوج�ستية ،م��ع ال�ترك�ي��ز ب�صورة
خا�صة على حتفيز اال�ستثمار يف
ق �ط��اع��ات االق�ت���ص��اد اجل��دي��د بني
�أ�� �س ��واق ال �ب �ل��دي��ن ،ويف مقدمتها
ال���ص�ن��اع��ة امل�ت�ق��دم��ة وتكنولوجيا

الطاقة النووية ركيزة �أ�سا�سية لالنتقال نحو م�صادر الطاقة ال�صديقة للبيئة

امل�ع�ل��وم��ات واالت �� �ص��االت واالبتكار
وال � �ط� ��اق� ��ة امل � �ت � �ج� ��ددة وال� �ت� �ح ��ول
ال��رق�م��ي والتكنولوجيا الزراعية
احلديثة والأم��ن الغذائي والنقل
والطاقة املتجددة .ووقعت اللجنة
بياناً م�شرتكاً اتفق فيه اجلانبان
على �إن�شاء جمل�س �أعمال م�شرتك
لزيادة التبادالت التجارية وتدفقات
اال� �س �ت �ث �م��ار ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،و�أق� ��را
برنامج تعاون م�شرتك يف جماالت
التكنولوجيا احل��دي�ث��ة واملتقدمة
واالب �ت �ك��ار ب �ه��دف زي � ��ادة التنويع
االقت�صادي والنمو امل�ستدام ،وخطة
لتعزيز ال�ت�ع��اون اجل�م��رك��ي لدعم
�� �ص ��ادرات �أذرب �ي �ج ��ان باال�ستفادة
م��ن مكانة ال��دول��ة كبوابة جتارية
لأ�سواق ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا،
ف���ض� ً
لا ع��ن االت �ف��اق ع�ل��ى برنامج
عمل لدعم ال�شراكة بني القطاعني
اخل ��ا� ��ص واحل� �ك ��وم ��ي مب�شاركة
غ� ��رف ال �ت �ج ��ارة ووك � � ��االت تنمية
ال���ص��ادرات لت�شجيع اال�ستثمار يف

ك�لا ال�ب�ل��دي��ن ،وت�ك�ث�ي��ف الزيارات
ال��ر� �س �م �ي��ة وال � ��وف � ��ود التجارية
ال� �س �ك �ت �� �ش��اف ال �ف��ر���ص التجارية
وامل�شاريع اال�ستثمارية والتنموية.
ك �م��ا �أق � ��ر اجل��ان �ب��ان خ �ط��ة لدعم
اال��س�ت�ث�م��ار الإم ��ارات ��ي يف املنطقة
احل� � ��رة لأذرب � �ي � �ج� ��ان لتطويرها
لت�صبح م��رك��زاً لوج�ستياً رئي�سياً
يف و�سط �أورا�سيا ،وتعزيز التوا�صل
ب�ين رج��ال الأع �م��ال وامل�ستثمرين
م��ن ك�لا ال�ب�ل��دي��ن ل��دع��م التبادل
ال �ت �ج��اري .وات �ف��ق اجل��ان �ب��ان على
تعزيز التعاون امل�شرتك بني وكالة
ت��روي��ج ال �� �ص��ادرات واال��س�ت�ث�م��ار يف
�أذرب�ي�ج��ان م��ع الهيئات احلكومية
الإم� ��ارات � �ي� ��ة ذات االخت�صا�ص،
�إ�ضافة �إىل ت�شجيع رواد الأعمال
وامل���س�ت�ث�م��ري��ن يف اجل��ان �ب�ين على
اال�ستثمارات مبختلف القطاعات
واال� �س �ت �ف��ادة م ��ن امل �ق��وم��ات التي
ت��وف��ره��ا ال �ب �ي �ئ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف
البلدين .ف�ض ً
ال عن دع��م التعاون

�ضمن مظلة وا�سعة من القطاعات
واملجاالت منها :ال�سياحة ،والطاقة
امل�ت�ج��ددة ،التكنولوجيا الزراعية
والأم � � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي .وق� ��د �شهدت
العالقات التجارية ب�ين الإمارات
و�أذربيجان تطوراً ملحوظاً خالل
ال�سنوات ال�سابقة ،مدعومة بكثافة
تبادل الزيارات الر�سمية والتجارية
ال��رف�ي�ع��ة امل���س�ت��وى ب�ين البلدين،
والتي كان �آخرها الزيارة الر�سمية
لوفد دولة الإمارات برئا�سة معايل
عبد اهلل بن طوق املري �إىل باكو يف
يونيو املا�ضي ولقاءه فخامة �إلهام
ع�ل�ي�ي��ف رئ�ي����س �أذرب �ي �ج��ان وع ��دداً
م��ن ال ��وزراء وامل�س�ؤولني وجمتمع
الأع�م��ال يف �أذرب�ي�ج��ان ،حيث اتفق
اجل��ان �ب��ان ع�ل��ى ع��دد م��ن م�سارات
ال���ش��راك��ة وال �ت �ع��اون االقت�صادي،
وال� �ت ��ي ت���ص��ب خم ��رج ��ات اللجنة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ي��وم يف ت�أطريها
وت �ع��زي��زه��ا ون �ق �ل �ه��ا �إىل مرحلة
جديدة من التعاون.

وفق ًا ملوقع �أف�ضل ال�شركات النا�شئة يف �آ�سيا:

الإمارات للطاقة النووية تعلن اكتمال الأعمال الإن�شائية للمحطة الثالثة يف براكة �آيري�س ميديا حتتل املرتبة ال  20يف ت�صنيف �شركات العالقات الع ّامة بالإمارات

•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل �ن��ت م��ؤ��س���س��ة الإم� � ��ارات للطاقة
النووية اكتمال الأع�م��ال الإن�شائية
ل� �ث ��ال ��ث حم� �ط ��ات ب� ��راك� ��ة للطاقة
النووية ال�سلمية يف منطقة الظفرة
ب�إمارة �أبوظبي ،التي ُتعد �أول م�شروع
للطاقة النووية متعدد املحطات يف
مرحلة الت�شغيل يف ال�ع��امل العربي،
وذل��ك يف �إط��ار م�ساهمتها املتوا�صلة
يف حتقيق ر�ؤي ��ة ال�ط��اق��ة ال�صديقة
للبيئة لدولة الإمارات.
ومت ت�سليم �أن�ظ�م��ة امل�ح�ط��ة الثالثة
متهيداً للبدء يف مرحلة اال�ستعدادات
الت�شغيلية ،و�صو ًال �إىل بدء ت�شغيلها
و�إنتاج الطاقة الكهربائية ال�صديقة
للبيئة يف العام  ،2023لتن�ضم �إىل
املحطة الأوىل التي ب��د�أت الت�شغيل
ال�ت�ج��اري ،واملحطة الثانية ال�ت��ي مت
رب�ط�ه��ا ب�شبكة ال�ك�ه��رب��اء الرئي�سية
لدولة الإمارات ،وت�شهد حاليا عملية
رف ��ع م �� �س �ت��وي��ات ط��اق��ة امل �ف��اع��ل مع
االختبارات امل�صاحبة.
وج� ��رى الإع �ل��ان ع��ن ه ��ذا الإجن� ��از
اجل��دي��د يف منا�سبة “يوم الطاقة”
على هام�ش م�ؤمتر ال��دول الأطراف
يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن تغري
امل� �ن ��اخ « »COP26يف غال�سكو

وه��و ما يج�سد التقدم ال��ذي حققته
دول ��ة الإم� � ��ارات يف عملية االنتقال
مل �� �ص��ادر ال �ط��اق��ة ال���ص��دي�ق��ة للبيئة،
وت�سريع خف�ض الب�صمة الكربونية
لقطاع ال�ط��اق��ة وخف�ض االنبعاثات
الكربونية وزيادة �إنتاج الطاقة ملواكبة
زي��ادة الطلب على الكهرباء .وبينما
ت���س�ع��ى دول ��ة الإم � � ��ارات ال�ست�ضافة
م��ؤمت��ر ال��دول الأط ��راف يف اتفاقية
الأمم امل �ت �ح��دة ب �� �ش ��أن ت �غ�ير املناخ
« »COP28عام  2023ف�إن ذلك
ي�برز اجل�ه��ود امللمو�سة التي تبذلها
الدولة خلف�ض االنبعاثات الكربوينة
يف �إطار التزاماتها املناخية ،و�إطالقها
ح��دي�ث�اً م �ب��ادرة ا�سرتاتيجية احلياد

املناخي  .2050ويعني هذا الإجناز
اجلديد �أن حمطات براكة �ست�ضيف
قريباً  1400ميغاواط �أخ��رى من
ال �ك �ه��رب��اء اخل��ال �ي��ة م��ن االنبعاثات
الكربونية ،الأم��ر الذي ير�سخ الدور
ال��ري��ادي ل��دول��ة الإم � ��ارات يف قطاع
الطاقة ال�صديقة للبيئة.
و ُي �ب�رز اك�ت�م��ال الأع �م��ال الإن�شائية
للمحطة الثالثة ،التقدم الكبري الذي
حت�ق�ق��ه م��ؤ��س���س��ة الإم � ��ارات للطاقة
النووية على �صعيد اجلهود اجلارية
ملواجهة التغري املناخي ،ودعم جهود
دول��ة الإم� ��ارات يف م��ا يخ�ص الوفاء
بتعهداتها اخلا�صة ب��زي��ادة االعتماد
على ال�ط��اق��ة ال�صديقة للبيئة عرب

ا�ستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية
يف �إنتاج كهرباء احلمل الأ�سا�سي لدعم
م�صادر الطاقة املتجددة واملتقطعة.
وت �ق��وم حم�ط��ات ب��راك��ة ب ��دور ريادي
يف خ �ف ����ض ال �ب �� �ص �م��ة الكربونية
ل �ق �ط��اع ال �ط��اق��ة يف ال� ��دول� ��ة ،حيث
�أ�صبحت املحطة الأوىل يف براكة يف
�أب��ري��ل � 2021أك�ب�ر م�صدر منفرد
ل �ل �ك �ه��رب��اء يف امل �ن �ط �ق��ة ،ح �ي��ث تنتج
ك�ه��رب��اء ��ص��دي�ق��ة للبيئة ع�ل��ى مدار
ال�ساعة ط��وال �أي��ام الأ��س�ب��وع  ..ومع
رب ��ط ث ��اين حم �ط��ات ب��راك��ة ب�شبكة
كهرباء ال��دول��ة يف �سبتمرب ،2021
�أ� �ص �ب �ح��ت حم �ط��ات ب ��راك ��ة تت�صدر
جهود خف�ض االنبعاثات الكربونية يف
الدولة وامل�ضي قدماً نحو م�ضاعفة
ك�م�ي��ة ال �ك �ه��رب��اء ال���ص��دي�ق��ة للبيئة
التي تنتجها املحطات .وبحلول العام
 ،2050من املتوقع �أن تقوم حمطات
براكة بخف�ض االنبعاثات الكربونية
يف �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ب�ن���س�ب��ة % 50
مم ��ا ي� ��دل ع �ل��ى ال � �ق� ��درات الكبرية
ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة يف �إن �ت ��اج كهرباء
احلمل الأ�سا�سي من دون �أي انبعاثات
كربونية .و�ستنتقل املحطة الثالثة يف
براكة الآن �إىل املرحلة التالية املتمثلة
يف ا�ستكمال اال�ستعدادات الت�شغيلية
واالخ �ت �ب��ارات وال��رق��اب��ة التنظيمية

وامل � ��راج� � �ع � ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة املطلوبة
للح�صول على رخ�صة الت�شغيل من
الهيئة االحت��ادي��ة للرقابة النووية،
اجل�ه��ة ال��رق��اب�ي��ة امل�ستقلة امل�س�ؤولة
ع� ��ن ت �ن �ظ �ي��م ال� �ق� �ط ��اع ال� � �ن � ��ووي يف
دول��ة الإم ��ارات .وق��ال �سعادة حممد
�إب��راه�ي��م احل �م��ادي ،الع�ضو املنتدب
والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإمارات
للطاقة النووية  :مع ب��دء الت�شغيل
التجاري للمحطة الأوىل يف براكة،
وربط املحطة الثانية ب�شبكة كهرباء
دولة الإم��ارات ،ي�أتي اكتمال الأعمال
الإن���ش��ائ�ي��ة للمحطة ال�ث��ال�ث��ة ليربز
ال�ت�ق��دم ال�ث��اب��ت يف ت�ط��وي��ر حمطات
ب��راك��ة للطاقة ال �ن��ووي��ة .و�أ� �ض��اف :
بينما يجتمع ال �ع��امل يف امل ��ؤمت��ر الـ
 26للأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ
/كوب  /26يف غال�سكو ،ف�إن احلاجة
�إىل �إجراءات ملمو�سة ملواجهة ظاهرة
ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي �أم��ر م�ل��ح وال جدال
فيه ،حيث ت�سهم حمطات براكة حالياً
يف �إيجاد احللول املناخية من خالل
ت�سريع خف�ض الب�صمة الكربونية
ل�ق�ط��اع ال�ط��اق��ة وم��ع اك�ت�م��ال �إن�شاء
اامل�ح�ط��ة ال�ث��ال�ث��ة الآن ف��إن�ن��ا من�ضي
قدماً نحو توفري ربع احتياجات دولة
الإمارات من الكهرباء اخلالية متامًا
من االنبعاثات الكربونية.

•• �أبوظبي-الفجر:

حقّقت �شركة «�أيري�س ميديا» للخدمات الإعالمية يف
ابوظبي� ,إجن��ازاً كبرياً بارتقائها �إىل املرتبة  20من
بني � 71شركة عالقات �إعالمية عامّة رائ��دة يف دولة
الإم ��ارات ،وذل��ك وفقاً لدرا�سة
ح��دي�ث��ة �أج��راه��ا م��وق��ع �أف�ضل
ال �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة يف �آ�سيا
 Best start up Asiaيف
�شهر �أكتوبر . 2021
وا�ستعر�ض امل��وق��ع درا� �س��ة عن
�أف �� �ض��ل اخل � �ي� ��ارات “لأف�ضل
� �ش��رك��ات ال �ع�ل�اق��ات العامّة”
يف الإم� ��ارات العربية املتحدة،
والتي تتب ّنى جمموعة متن ّوعة
من الأ�ساليب البتكار �صناعة
ال �ع�لاق��ات ال �ع��ا ّم��ة ،و ُت �ع � ّد من
ال �� �ش��رك��ات اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة التي
ت�ستحقّ املُتابعة.
و ّ
مت اختيار ه��ذه ال�شركات نتيجة لأدائ �ه��ا املُتم ّيز يف
جم��ال ال�ت�ع��اون ،الأف �ك��ار االب�ت�ك��اري��ة ،ال�ط��رق املُبتكرة
ل �ل �� �س��وق ،امل �ن �ت �ج��ات امل ُ �ب �ت �ك��رة ،ال �ن �م��و ال� �ع ��ام ،النمو
اال�ستثنائي ،ا�سرتاتيجية النمو اال�ستثنائية ،الإدارة
الناجحة والت�أثري املُجتمعي.
وعن هذه النتائج املُتم ّيزة التي ح�صدتها ال�شركة قال
ال��دك�ت��ور جمال امل�ج��اي��دة ،امل�ؤ�س�س وامل��دي��ر التنفيذي

ل�شركة “�آيري�س ميديا” ل�ل�خ��دم��ات الإع�لام �ي��ة –
�أب��وظ�ب��ي  :يُ�سعدنا موا�صلة ال�شركة تقدّمها داخل
ال��دول��ة متف ّوقة على ال�ع��دي��د م��ن ��ش��رك��ات العالقات
العامّة وال�شركات الإع�لام�ي��ة ،وارتقائها �إىل املرتبة
ال�ع���ش��ري��ن م��ن امل��رت �ب��ة الأرب� �ع�ي�ن التي
ح �� �ص��دت �ه��ا خ �ل�ال � �ش �ه��ر �أغ�سط�س
امل��ا� �ض��ي ».و�أ� �ض��اف ق��ائ�ل ً�ا� :أثبتت
�شركة �آيري�س ميديا خالل الفرتات
امل��ا��ض�ي��ة ،ورغ ��م ال �ظ��روف القا�سية
ال�ت��ي فر�ضتها جائحة ك��ورون��ا على
جميع الأ�صعدة ،قدرتها اال�ستثنائية
يف التغ ّلب على العديد من �شركات
ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��امّ ��ة والإع�ل�ام� �ي ��ة،
م��دع��وم��ة ب �ف��ري��ق ع �م��لٍ ذو ق ��درات
ُتخ�ص�صة.
ا�ستثنائية وخربات م ّ
و�أو� �ض��ح �أن خدماتها امل ُ�ت�م� ّي��زة التي
ف ��اق ��ت ت ��وق� �ع ��ات ك ��اف ��ة ال� �ع� �م�ل�اء،
وا�سرتاتيجيتها الناجحة يف مواكبة
�أح� ��دث م��ا ُت �ف��رزه ��ص�ن��اع��ة الإع�ل�ام
يف ال ��دول ��ة ،ع�بر ت��وظ�ي��ف �أح� ��دث ت�ق�ن�ي��ات املعلومات
واالت�صال والتكنولوجيا يف الو�سائل الإعالمية.
و�أكد يف ختام ت�صريحه :نحر�ص دائماً يف كافة �أعمالنا
على تعزيز مكانة عمالئنا و�إبراز قدراتهم و�إمكانياتهم
�وج �ه��ات ور�ؤي � ��ة القيادة
ب��ال���ص��ورة امل ُ�� �ش��رق��ة ،ودع ��م ت� ّ
ال��ر��ش�ي��دة ال�ساعية �إىل االرت �ق��اء بامل�شهد الإعالمي
و�صو ًال �إىل مئوية الإمارات .2071

�شراكة بني �أبوظبي الأول والقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع لتمكني ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
•• دبي-وام:

�أع�ل�ن��ت �أم ����س ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة لل�صناعة وال�ت���ص�ن�ي��ع ع��ن ع�ق��ده��ا �شراكة
ا�سرتاتيجية مع بنك �أبوظبي الأول تهدف �إىل ا�ستك�شاف �أحدث التوجهات
وفر�ص التمويل لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ولتعزيز التنمية ال�صناعية
ال�شاملة وامل�ستدامة على ال�صعيدين املحلي والعاملي.
ويتعاون بنك �أبوظبي الأول مع القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ،يف
ن�شاطات الريادة الفكرية وتبادل املعرفة لت�سليط ال�ضوء على الإمكانات
االقت�صادية وال�ق��درات االبتكارية لقطاع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
ودعم جهود تطوير القطاع ال�صناعي العاملي ،وتعزيز جهود الإم��ارات يف
توظيف تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة يف القطاع ال�صناعي مبا يتما�شى
مع ر�ؤية الدولة للعقود اخلم�سة املقبلة.
وي�شارك بنك �أبوظبي الأول ،بو�صفه �شري ًكا ا�سرتاتيج ًيا للقمة ،خرباته يف

تطوير حلول متويلية مبتكرة لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،والتي تعلب
دو ًرا مه ًما يف توفري فر�ص العمل وتعزيز التنمية االقت�صادية والتجارة
العاملية .كما و�ست�سلط ال�شراكة ال�ضوء على �أهمية “التمويل الأخ�ضر”
واملعني باملنتجات واخل��دم��ات املالية ال�ت��ي ميكن �أن حتقق ف��وائ��د بيئية
طويله الأمد.
ووفقًا للبنك ال��دويل ،ميثل قطاع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة 90%
من الأع�م��ال و 50%من فر�ص العمل ،و 40%من الدخل القومي يف
االقت�صادات النا�شئة .ويقدم بنك �أبوظبي الأول جمموعه وا�سعة من حلول
التمويل مل�ساعدة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف تو�سيع �أعمالها وتعزيز
التنمية االقت�صادية ال�شاملة وامل�ستدامة .كما وقع بنك �أبوظبي الأول،
ال��ذي يتخذ م��ن �أبوظبي م�ق��راً ل��ه ،م��ذك��رة تفاهم م��ع م�صرف الإمارات
للتنمية لتقدمي برامج �ضمان االئتمان والإقرا�ض امل�شرتك وتوفري متويل
ي�صل �إىل  100مليون درهم لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف الدولة.

وقالت هناء الر�ستماين ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك �أبوظبي الأول:
“ي�ستند القطاع ال�صناعي يف دولة الإمارات على الر�ؤى امل�ستقبلية املدرو�سة،
الأمر الذي ميهد الطريق �أمام حتقيق جناحات كبرية على امل�ستوى العاملي.
وم��ع دخ��ول الأن�شطة ال�صناعية مرحلة ج��دي��دة م��ن التطور� ،ستوا�صل
امل�ؤ�س�سات املالية لعب دور حموري يف تقدمي اال�ست�شارات املطلوبة ،ومنح
زخم �أكرب لنمو ال�شركات ال�صناعية التي توظف �أحدث احللول التقنية يف
عملياتها؛ وبالتايل امل�ساهمة الفعالة يف تنويع موارد االقت�صاد الوطني.
ومن خالل التعاون الوثيق والب ّناء مع كافة الأطراف املعنية� ،سنبذل كل
جهد ممكن لتمكني ال�شركات من املناف�سة يف الأ�سواق العاملية ،وبالتايل
تعزيز منو وا�ستدامة اقت�صادنا .وبالن�سبة لنا يف بنك �أبوظبي الأول ،ف�إننا
حري�صون على توظيف خربتنا الوا�سعة و�شبكة �أعمالنا الدولية وحلولنا
املالية املبتكرة ب�أ�سلوب ي�ضمن توفري فر�ص ج��دي��دة مثمرة لل�شركات
ال�صناعية يف الدولة».
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�أدنيك ت�ست�ضيف جمموعة وا�سعة من الفعاليات اال�سرتاتيجية والدولية خالل �شهر نوفمرب

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض (�أدنيك) ،عن
ا�ست�ضافتها ملجموعة وا�سعة م��ن امل�ع��ار���ض وامل�ؤمترات
والفعاليات العاملية املرموقة التي �ستقام يف مركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض خالل �شهر نوفمرب اجلاري.
وي�شهد مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض انطالق عدد
م��ن الفعاليات اال�سرتاتيجي ًة ال�ت��ي م��ن �ش�أنها تر�سيخ
مكانة �أبوظبي كوجه ًة عاملي ًة ورائد ًة على م�ستوى قطاع
�سياحة الأعمال ،وت�سليط ال�ضوء على جاهزية ال�شركة
ال�ستقبال ال��زوار واجلهات العار�ضة من خمتلف �أنحاء
العامل وفق �أعلى املعايري العاملية.

�ضمن م�شاركتها يف كوب 26

•• غال�سكو-وام:

�أعلنت دول��ة الإم ��ارات ممثلة بوزارة
ال �ط��اق��ة وال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ،ام�س،
خ ��ارط ��ة ط��ري��ق حت�ق�ي��ق ال ��ري ��ادة يف
جمال الهيدروجني ،وهي خطة وطنية
��ش��ام�ل��ة ت �ه��دف �إىل دع ��م ال�صناعات
املحلية منخف�ضة الكربون ،وامل�ساهمة
يف حت�ق�ي��ق احل �ي��اد امل �ن��اخ��ي وتعزيز
مكانة الدولة كم�صدر للهيدروجني،
وذلك يف �إطار تر�سيخ توجهات القيادة
ال��ر��ش�ي��دة ب��دول��ة الإم � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،بتعزيز احل�ل��ول امل�ستقبلية
لتحديات امل�ن��اخ ال�ع��امل�ي��ة ،وال�ت��ي كان
�آخرها الإع�لان عن مبادرة الإمارات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة ل �ل �ح �ي��اد املناخي
 ،2050وال�ت��ي ُتعد �أول م�ب��ادرة من
ن��وع�ه��ا يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا متوافقة مع اتفاقية
باري�س للتغري املناخي.
مت الإعالن عن خارطة طريق حتقيق
ال � ��ري � ��ادة يف جم � ��ال ال �ه �ي ��دروج�ي�ن
�أث�ن��اء القمة العاملية للتغري املناخي
« »COP26يف غ�ل�ا� �س �ك��و ،التي
جتمع دول ال�ع��امل لاللتزام بخف�ض
االنبعاثات للمرة الأوىل منذ توقيع
اتفاقية باري�س.
وق ��ال م�ع��ايل �سهيل ب��ن حم�م��د فرج
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية
التحتية � :أطلقت دولة الإمارات اليوم
خارطة طريق الإمارات للهيدروجني
وه��ي مب�ث��اب��ة حم��رك رئ�ي����س ي�ساهم
يف تقدمي حلول م�ستقبلية لتحديات
ال �ت �غ�ي�ر امل �ن ��اخ ��ي ال �ع ��امل �ي ��ة ،تزامنا
م� ��ع �إع� �ل� ��ان ال � ��دول � ��ة ع� ��ن امل � �ب� ��ادرة

وت�ست�ضيف �أدنيك خالل الفرتة من  18 - 15نوفمرب
معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل للبرتول (�أديبك) ،الذي
يقام حتت رعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،وت�ست�ضيفه
�شركة برتول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك” بدعم من وزارة
الطاقة والبنية التحتية بدولة الإم��ارات ،وغرفة جتارة
و�صناعة �أبوظبي ،ودائ��ر الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي،
و ُتنظمه �شركة دي �إم جي للفعاليات .ويُعد “�أديبك” �أحد
�أكرث الفعاليات العاملية ت�أثرياً على م�ستوى القطاع ،حيث
يجمع بني �أ�ضخم ال�شركات واخلرباء يف جماالت النفط
والغاز والطاقة بح�ضور �شخ�صي ،لتحديد فر�ص االرتقاء
بقطاع الطاقة الآخذ بالتطور والبحث ب�ش�أنها.

وي�ن�ط�ل��ق يف ال �ف�ترة م��ن � 21إىل  25ن��وف�م�بر �أ�سبوع
الأمن الإلكرتوين “هاك �إن ذي بوك�س”  ،2021الذي
ي��رك��ز ع�ل��ى �أرب �ع��ة حم ��اور تت�ضمن م��وا��ض�ي��ع القر�صنة
والربجميات وبناء الأنظمة واخرتاقها ،وت�شهد الفعالية
م�شاركة جمموعة م��ن املتحدثني واخل�ب�راء ال��ذي��ن مت
اختيارهم يف اجتماع جلنة مراجعة الأوراق البحثية يف
م��ؤمت��ر “هاك �إن ذا بوك�س” ،حيث تتمحور الفعالية
حول �آخر التطورات يف �أبحاث الأمن احلا�سوبي و�أهدافه
ال�ستعرا�ض ا�سرتاتيجيات هجوم ودفاع �إلكرتونية جديدة
وغري م�سبوقة من خالل العرو�ض التقدميية املتنوعة
عالية التقنية ،والتي ميتد كل منها ل�ساعة كاملة� ،إىل
جانب جل�سات التدريب العملية.

الإمارات تطلق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجني لدعم احلياد املناخي والتنمية

ت�ستهدف الإمارات اال�ستحواذ على  % 25من ح�صة �سوق الهيدروجني منخف�ض الكربون بحلول 2030
 �سهيل املزروعي  :املبادرة مبثابة حمرك رئي�س ي�ساهم يف تقدمي حلول م�ستقبليةلتحديات املناخ العاملية
 �سلطان اجلابر  :خطوة مهمة ت�سهم يف دعم مبادرة الإمارات اال�سرتاتيجية �سعي ًا لتحقيق احلياداملناخي  2050وتعزيز النمو االقت�صادي امل�ستدام
 مرمي املهريي  :الهيدروجني النظيف وقود م�ستدام للم�ستقبل و�أداة مهمة لتقليل الكربوناال�سرتاتيجية للحياد املناخي 2050
..م���ش�يرا �إىل �أن امل �ب��ادرة ت�ه��دف �إىل
�إن�شاء نظام بيئي فعال ي�ؤ�س�س منوذجاً
ج ��دي ��داً مل �� �س��ار ال �ن �م��و االقت�صادي
امل�ستدام الذي يعزز البحث والتطوير
واالب �ت �ك��ار وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا النظيفة،
و�أو�ضح �أنه يجري الآن و�ضع اخلطط
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات وتنفيذ املبادرات
وامل�شاريع الالزمة من قبل املعنيني يف
القطاعات الرئي�سة يف الإم��ارات ،مبا
يف ذلك الطاقة واالقت�صاد وال�صناعة

والبنية التحتية وال�ن�ق��ل والنفايات
والزراعة والبيئة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال م� �ع ��ايل الدكتور
�سلطان �أحمد اجلابر ،وزير ال�صناعة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ق��دم��ة املبعوث
اخل ��ا� ��ص ل ��دول ��ة الإم � � � ��ارات للتغري
املناخي :من خ�لال ر�ؤي��ة وتوجيهات
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ،ن�ع�م��ل ع�ل��ى بناء
ال� � �ق � ��درات يف �� �س ��وق ال �ه �ي ��دروج�ي�ن
النظيف التي متتلك �إمكانات واعدة
وكبرية للنمو  ..وم��ن خ�لال خارطة

ط ��ري ��ق حت �ق �ي��ق ال � ��ري � ��ادة يف جمال
ال�ه�ي��دروج�ين� ،ستتمكن ال��دول��ة من
تنفيذ م���ش��اري��ع ال�ن�م��و ال�ط�م��وح��ة يف
ج �م �ي��ع ج ��وان ��ب وجم� � ��االت �سل�سلة
ال �ق �ي �م��ة ل �ل �ه �ي ��دروج�ي�ن النظيف،
واال�ستفادة من مكانة الدولة الرائدة
يف ال���ص�ن��اع��ات وال�ت�ق�ن�ي��ات املتطورة
والطاقة منخف�ضة الكربون ،واخلالية
م��ن ال�ك��رب��ون  ..وكلنا ثقة ب ��أن هذه
اخلارطة �ست�سهم ب�شكل فعلي يف دعم
مبادرة الإم��ارات اال�سرتاتيجية �سعياً

ل�ت�ح�ق�ي��ق احل �ي ��اد امل �ن��اخ��ي ،2050
وتعزز النمو االقت�صادي امل�ستدام.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق ��ال ��ت م� �ع ��ايل مرمي
ب�ن��ت حم�م��د امل �ه�يري ،وزي ��رة التغري
املناخي والبيئة  :يعترب الهيدروجني
النظيف وقود اً م�ستداماً للم�ستقبل،
و�أداة مهمة يف جهود ال�ع��امل لتقليل
ال � �ك ��رب ��ون ،و�إن خ ��ارط ��ة الطريق
ت�سعى �إىل اال�ستفادة من ا�ستثمارات
ال��دول��ة وخ�برات�ه��ا يف جم��ال الطاقة
امل �ت �ج��ددة ب��أ��س�ع��ار م�ق�ب��ول��ة لتطوير

ق�ط��اع ال�ه�ي��دروج�ين ال�ن�ظ�ي��ف ،فيما
��س�ت�ل�ع��ب دوراً رئ�ي���س�اً يف دف ��ع عجلة
حت�وِّل الإم��ارات �إىل اقت�صاد م�ستدام
منخف�ض الكربون.
وت �ت �� �ض �م��ن خ ��ارط ��ة ط ��ري ��ق حتقيق
الريادة يف جمال الهيدروجني ثالثة
�أهداف �أ�سا�سية ،تتمثل يف فتح م�صادر
ج ��دي ��دة خل �ل��ق ال �ق �ي �م��ة م ��ن خالل
ت �� �ص��دي��ر ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن منخف�ض
ال�ك��رب��ون وم�شتقاته ومنتجاته �إىل
مناطق اال�سترياد الرئي�سة ،وتعزيز

فر�ص م�شتقات الهيدروجني اجلديدة
بوا�سطة ال�ف��والذ منخف�ض الكربون
والكريو�سني امل�ستدام ،بالإ�ضافة �إىل
ال���ص�ن��اع��ات الأخ � ��رى ذات الأول ��وي ��ة
وال� �ت ��ي ت �� �س��اه��م يف حت �ق �ي��ق احلياد
املناخي بحلول . 2050
وت �� �س �ع��ى دول � ��ة الإم � � � ��ارات �إىل دعم
� �ص �ن��اع��ة ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن منخف�ض
الكربون عرب خم�سة ممكنات رئي�سة،
تتمثل يف �إطار تنظيمي وا�ضح تدعمه
�سيا�سات وحوافز ومعايري و�شهادات،

•• ر�أ�س اخليمة – الفجر:

ق� ��ال رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة غرفة
جت��ارة ر�أ���س اخليمة � ،سعادة حممد
علي م�صبح النعيمي  ،ان العالقات
االم ��ارات� �ي ��ة ال�ت���ش�ي�ك�ي��ة ب��وج��ه عام
و�إم� ��ارة ر�أ� ��س اخليمة ب��وج��ه خا�ص
لديها امكانات هائلة للنمو ،م�شريا
اىل ات �خ��اذ جم�م��وع��ة م��ن املبادرات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة اجل� ��دي� ��دة  ،ف �ي �م��ا بني
ممثلي ال�سفارة الت�شيكية بالدولة
وغرفة جت��ارة ر�أ���س اخليمة لتنمية
ال� �ع�ل�اق ��ات االق �ت �� �ص ��ادي ��ة ؛ حيث
�ست�ستقبل الغرفة وف��ود م��ن رجال
االع �م��ال الت�شيكيني  ،واملنت�سبني
ل� �ل� �غ ��رف ال� �ت� �ج ��اري ��ة بجمهورية
الت�شيك يف الفرتة التي تتزامن مع
�إقامة فعاليات �أك�سبو  2020دبي
و��س�ت�ت��وا��ص��ل اىل م��ا ب�ع��د الفعالية
 ،وذل��ك ل��زي��ارة امل�ن��اط��ق ال�صناعية
ب � ��إم� ��ارة ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة  ،وتنظيم
ل �ق��اءات م�ت�ب��ادل��ة م��ع رج ��ال �أعمال
وم�ستثمرين م��واط�ن�ين ومقيمني
و�أع���ض��اء مب�ؤ�س�سة �سعود ب��ن �صقر
لتنمية م�شاريع ال�شباب  ،يف �إطار
بحث اوجه التعاون  ،والتعرف على
فر�ص تنمية العالقات االقت�صادية
ب�ي�ن ال �ط ��رف�ي�ن  ،والإط � �ل� ��اع على
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة لكال
الطرفني  ،و�سبل التبادل التجاري
يف كافة االقطاعات.
جاء ذلك خالل لقاء �سعادة حممد
علي م�صبح النعيمي ،رئي�س جمل�س
�إدارة غ��رف��ة جت ��ارة ر�أ�� ��س اخليمة،
و�� �س� �ع ��ادة ب �ي��ري � �س�ل�اف �ي��ك �سفري
ج�م�ه��وري��ة الت�شيك ل��دى ال��دول��ة ،
ووفد من رجال االعمال وامل�ستثمرين
•• عجمان –الفجر:

اف�ت�ت�ح��ت غ��رف��ة جت ��ارة و�صناعة
ع�ج�م��ان« ،م��رك��ز ع�ج�م��ان لريادة
الأعمال» التابع لها ،والذي ت�سعى
م ��ن خ�ل�ال ��ه �إىل ت ��وف�ي�ر من�صة
ت�سويقية م�ستدامة لرواد ورائدات
الأعمال يف �إمارة عجمان ،وتقدمي
م ��زي ��د م ��ن ال �ت �� �س �ه �ي�لات لقطاع
الأعمال واال�ستثمار.
ومت االف� �ت� �ت ��اح ب �ح �� �ض��ور ك ��ل من
ال�شيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي،
مدير عام م�ؤ�س�سة حميد بن را�شد
النعيمي اخل�يري��ة ،و�سعادة �سامل
ب��ن �أح�م��د النعيمي ،ن��ائ��ب رئي�س
جم �ل ����س �إدارة غ ��رف ��ة عجمان،
و�أع �� �ض��اء جم�ل����س �إدارة الغرفة.
كما ح�ضر االفتتاح الدكتورة �آمنة
خ�ل�ي�ف��ة �آل ع �ل��ي ،رئ�ي���س��ة جمل�س
�سيدات �أع�م��ال عجمان وع�ضوات
جم �ل ����س �إدارة جم �ل ����س �سيدات
اعمال عجمان ،و�سعادة منى �صقر
امل �ط��رو� �ش��ي ،م��دي��ر ع ��ام جمعية
ع �ج �م��ان ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االجتماعية
والثقافية ،و�سعادة �سامي حممد
�شعبان ،املدير العام جلمعية �أ�سواق

اتخذوا جمموعة من املبادرات الثنائية املثمرة

وفد رجال �أعمال ت�شيكي يرافق ال�سفري يف زيارته لغرفة جتارة ر�أ�س اخليمة
امل��راف��ق ل��ه مب�ق��ر غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة ،
ب�ح���ض��ور ��س�ع��ادة ي��و��س��ف ا�سماعيل
رئ �ي ����س م ��ؤ� �س �� �س��ة � �س �ع��ود ب ��ن �صقر
لتنمية م�شاريع ال�شباب  ،والدكتورة
ع��ائ �� �ش��ة ال �ق �ط��ام��ي ع �� �ض��و جمل�س
ادارة الغرفة وحممد ح�سن ال�سبب
مديرعام الغرفة بالوكالة وعدد من
م�س�ؤوليها  ،ودعا النعيمي ال�سفري
الت�شيكي لزيارة املناطق ال�صناعية
ب�إمارة ر�أ���س اخليمة  ،وت�شكيل وفد
رجال اعمال ت�شيكي لزيارة االمارة
 ،وال �ت �ع��رف ع��ن ق ��رب ع �ل��ى فر�ص

اال�ستثمار امل�شرتكة  ،م�شرياً اىل ان
لدى �إمارة ر�أ�س اخليمة ما تتميز به
من �صناعات متطورة يف العديد من
القطاعات  ،ومنها على �سبيل املثال
ال احل �� �ص��ر ق �ط��اع االدوي � ��ة  ،حيث
ت�سيطر ر�أ�س اخليمة على نحو �أكرث
م��ن رب��ع �صناعة ال��دواء يف الدولة،
ممثلة ب�شركة اخل�ل�ي��ج لل�صناعات
ال��دوائ �ي��ة (ج �ل �ف��ار) ،ال�ت��ي ت�أ�س�ست
يف ال �ع ��ام  ،1980ل�ت���ش�ك��ل بذلك
ال�شركة الأوىل يف حقل ال�صناعات
الدوائية على م�ستوى دول جمل�س

التعاون اخلليجي  ،وكذلك �صناعة
«ال �� �س�ي�رام �ي��ك» ،مم�ث�ل��ة يف �شركة
� �س�ي�رام �ي��ك ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة والتي
تدير  15م�صنعاً  ،ع�شرة م�صانع
منها يف دول��ة الإم ��ارات ،وم�صنع يف
ب �ن �ج�لاد���ش ،وال �� �س ��ودان ،وال�صني،
والهند  ،وت�صدر  85%من �إنتاجها
�إىل �أك �ث��ر م ��ن  160دول � ��ة حول
ال �ع��امل  ،ه��ذا ب�خ�لاف ال�ع��دي��د من
ال�صناعات الثقيلة االخرى .
وم ��ن ج��ان �ب��ه ،ا� �س �ت �ع��ر���ض ال�سفري
الت�شيكي ل��دى ال��دول��ة  ،بحث �سبل

تعزيز ال�ت�ع��اون وت��وط�ي��د العالقات
ب�ي�ن ك ��ل م ��ن �إم� � ��ارة ر�أ� � ��س اخليمة
وج�م�ه��وري��ة الت�شيك  ،م ��ؤك��داً على
ق��وة وم�ت��ان��ة ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي تربط
ب�ي�ن دول � ��ة االم � � � ��ارات وجمهورية
ال �ت �� �ش �ي��ك  ،يف ك ��اف ��ة القطاعات
وامل� �ج ��االت م �ع��رب��ا ع��ن ام �ل��ه يف �أن
ت�شهد ال�سنوات املقبلة  ،مزيدا من
ال �ت �ط��ور وال �ن �م��و وت� �ب ��ادل الفر�ص
اال�ستثمارية مع �إمارة ر�أ�س اخليمة
 ،ومبا ينعك�س ايجابيا يف تن�شيطها
وتفعيلها مب��ا ي�ح�ق��ق م�صلحتهما

معاً  ،م�شيداً بالطفرة االقت�صادية
والتجارية التي حققتها �إمارة ر�أ�س
اخليمة  ،يف ظل تويل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ��س�ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم
ر�أ�س اخليمة مقاليد احلكم  ،وذلك
بف�ضل التطورات والنقلة ال�صناعية
ال� �ت ��ي � �ش �ه��دت �ه��ا خ �ل��ال ال�سنوات
املا�ضية  ،وانفتاحها على دول العامل
االم��ر ال��ذي انعك�س ب�شكل ايجابي
وم�ل�م��و���س ع�ل��ى اال� �س��راع مبعدالت
التنمية االقت�صادية  ،ورحب �سعادة

ال�سفري بدعوة �سعادة رئي�س الغرفة
 ،ب���ض��رورة تن�شيط ح��رك��ة التبادل
ال�ت�ج��اري ب�ين �إم� ��ارة ر�أ� ��س اخليمة
وج�م�ه��وري��ة الت�شيك  ،م ��ؤك��داً على
�أنه يطمح يف �أن يكون هناك تبادل
جت��اري حقيقي  ،وخا�صة يف ال�سلع
واملنتجات التي يتمتع بها كل جانب
مبزايا تناف�سية  ،حتى حتقق وجودا
قويا يف ا�سواق كال الطرفني  ،م�شريا
يف ه��ذا ال�صدد اىل �ضرورة واهمية
م �� �ش��ارك��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات وال�شركات
الت�شيكية  ،يف املعار�ض التي تنظمها

غرفة عجمان تفتتح املعر�ض الدائم ملركز عجمان لريادة الأعمال التابع لها
عجمان التعاونية� ،إىل جانب كل
من �سعادة �صبوحي عطار ،رئي�س
جمعية التعاون امل�شرتك للبلدان
ال�ت�رك �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة ،وع � ��دد من
ممثلي اجلهات احلكومية والتجار

و�أ� � �ص � �ح� ��اب االع� � �م � ��ال .و�أع �ل �ن ��ت
ال �غ��رف��ة ع��ن االف �ت �ت��اح الت�شغيلي
للمعر�ض ال��دائ��م ال�ت��اب��ع للمركز
بن�سبة ت�شغيلية ت�صل �إىل ،50%
حيث وجهت ال��دع��وة جلميع رواد

ورائ ��دات االع �م��ال �إىل اال�ستفادة
م��ن ال�ف��ر���ص ال�ت��ي يتيحها مركز
عجمان لريادة االع�م��ال .و�أ�شادت
ال� ��� �ش� �ي� �خ ��ة ع � � ��زة ب � �ن ��ت ع � �ب ��داهلل
ال �ن �ع �ي �م��ي ،مب �� �س �ت��وى اخل ��دم ��ات

التي يوفرها املركز لرواد ورائدات
االع �م��ال وك��ذل��ك ت �ن��وع امل�شاريع
وامل �ن �ت �ج��ات امل �� �ش��ارك��ة باملعر�ض
الدائم يف املركز ،م�ؤكدة ان مركز
ع �ج �م��ان ل ��ري ��ادة االع� �م ��ال ميثل

�إ��ض��اف��ة ن��وع�ي��ة الق�ت���ص��اد الإم ��ارة
مل ��ا ي ��وف ��ره م ��ن خ ��دم ��ات لقطاع
االع�م��ال ك�ك��ل ،و�أث�ن��ت على جهود
جم�ل����س � �س �ي��دات �أع �م ��ال عجمان
ودوره يف متكني املر�أة ب�شكل خا�ص

و�إطالق مبادرات وم�شاريع نوعية
جت�سد توجيهات قيادتنا الر�شيدة.
و�أك� � ��دت � �س �ع��ادة ال ��دك� �ت ��ورة �آمنة
خليفة �آل ع�ل��ي� ،أن امل��رك��ز ي�شكل
�إ��ض��اف��ة ن��وع�ي��ة حل��زم��ة اخلدمات
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وت��وف�ي�ر ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا م�ت�ق��دم��ة عرب
��ش��راك��ات ذات قيمة م�ضافة وهيكل
ب�ح��ث وت�ط��وي��ر وط�ن��ي ف�ع��ال يف دولة
الإمارات� ،إىل جانب تعزيز ال�شراكات
احلكومية القائمة وت�أ�سي�س �شراكات
ج��دي��دة لت�سريع وت�ي�رة من��و النظام
املحلي ،وتوفري بنية حتتية و�أرا�ضي
لدعم الإنتاج املحلي ،وتوفري م�صادر
متويل �أخ�ضر.
ومت�ضي دولة الإمارات بخطى واثقة
ل�ت�ح�ق��ق ال ��ري ��ادة ال �ع��امل �ي��ة يف جمال
الهيدروجني منخف�ض الكربون ،حيث
تعمل حاليا على تنفيذ �أكرث من �سبعة
م �� �ش��روع��ات ط�م��وح��ة ت���س�ت�ه��دف من
خاللها  25%من احل�صة يف �أ�سواق
الت�صدير الرئي�سة ،مبا يف ذلك اليابان
وكوريا اجلنوبية و�أملانيا والهند� ،إىل
ج��ان��ب ا�ستهدافها �أ��س��واق�اً �أخ ��رى يف
�أوروب ��ا و�شرق �آ�سيا ،وتتجه لتت�صدر
دول ال �ع��امل يف �إن �ت ��اج الهيدروجني
النظيف م��ع ت��وف�ير م��زاي��ا تناف�سية
للهيدروجني الأزرق والأخ���ض��ر ،مبا
يف ذل ��ك ال �ه �ي��دروك��رب��ون��ات الوفرية
وال�ت�ن��اف���س�ي��ة ،وب �ن��اء م �ن �� �ش ��آت �إنتاج
ال�ه�ي��دروج�ين والأم��ون �ي��ا ع�ل��ى نطاق
وا�سع ،وتوفري �أكرث الأ�سعار تناف�سية
يف العامل يف جمال الطاقة ال�شم�سية
ال �ك �ه��رو� �ض��وئ �ي��ة وق� � ��درات ا�ستيعاب
الكربون وتخزينه على نطاق وا�سع،
والتي متتلكها بالفعل �شركة النفط
ال��وط�ن�ي��ة �أدن � ��وك ،فيما تنتج �شركة
�أدنوك �أكرث من � 300ألف طن �سنويًا
من الهيدروجني ،وتخطط ال�شركة
لزيادة �إنتاج الهيدروجني �إىل 500
�ألف طن �سنويًا.
م��ؤ��س���س��ة ��س�ع��ود ب��ن ��ص�ق��ر لتنمية
م�شاريع ال�شباب  ،لتعريف ال�سوق
االم��ارات��ي بجودة ونوعية املنتجات
الت�شيكية والعك�س �صحيح  ،وايجاد
منافذ توزيع ووكالء لها يف االمارة
 ،وال� ��وق� ��وف ع ��ن ق� ��رب ع �ل��ى هذه
املنتجات  ،داعياً �سعادة رئي�س الغرفة
ووف ��ود م��ن رج ��ال االع �م��ال ب�إمارة
ر�أ�س اخليمة لزيارة جناح جمهورية
الت�شيك مبعر�ض �أك�سبو . 2020
م��ن جهتهم �أ��س�ت�ع��ر���ض وف��د رجال
االعمال الت�شيكيني املرافق ل�سعادة
ال�سفري كل يف قطاعه م�شاريعهم ،
مرحبني بالدخول اىل ا�سواق دولة
االم � ��ارات ب��وج��ه ع ��ام و�إم � ��ارة ر�أ� ��س
اخل �ي �م��ة ب��وج��ه خ��ا���ص  ،والتعاون
م��ع ن�ظ��رائ�ه��م وب�ح��ث ال �ي��ات تنفيذ
م �� �ش��اري��ع م���ش�ترك��ة ب�ي�ن اجلانبني
 ،م���ش�يري��ن يف ه��ذا ال���ص��دد اىل �أن
ه �ن��اك ف��ر��ص��ا ا��س�ت�ث�م��اري��ة ه��ائ�ل��ة ،
يف ال �ع��دي��د م ��ن ال �� �ص �ن��اع��ات التي
ميكن للجانب الت�شيكي امل�ساهمة
ف�ي�ه��ا ب�خ�برات�ه��م ال��وا��س�ع��ة يف هذه
املجاالت  ،م�ؤكدين �أنهم يتطلعون
اىل التعرف على فر�ص اال�ستثمار
املتاحة يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة  ،من
اجل درا�سة امكانية م�ساهمتهم فيها
وخا�صة يف املجاالت التي تتمتع فيها
�إمارة ر�أ�س اخليمة مبزايا ا�ستثمارية
جاذبة  ،م�شددين على �ضرورة تبادل
ال� ��زي� ��ارات ب�ي�ن ال ��وف ��ود التجارية
واالقت�صادية  ،والتي ت�ضم ممثلني
ع��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات ورج� ��ال االع �م ��ال ،
باعتبارها الو�سيلة االك�ثر فاعلية
لتقريب وجهات النظر والتباحث ،
حول خمتلف الق�ضايا االقت�صادية
التي تهم اجلانبني .
والت�سهيالت التي تقدمها غرفة
عجمان ل��دع��م ق�ط��اع االع �م��ال يف
الإمارة وامل�ساهمة يف تطوير �أعمال
رواد ورائ��دات الأعمال ،من خالل
تعزيز جاذبية البيئة اال�ستثمارية
وت��وف�ير ك��اف��ة امل �ق��وم��ات الالزمة
ل �ت �ط ��وي ��ره ��ا وت �ن �م �ي �ت �ه��ا ب�شكل
م�ستدام ومب��ا يعزز م��ن تناف�سية
عجمان االقت�صادية ،ويواكب ر�ؤية
القيادة الر�شيدة يف �ضرورة تكاتف
اجلهات احلكومية لتنويع املزايا
والفر�ص بقطاع ريادة الأعمال يف
الدولة ودعم م�ساهمته يف م�شاريع
الدولة للخم�سني القادمة .بدوره
�أو�� �ض ��ح خ��ال��د ال���ش��ام���س��ي ،مدير
م��رك��ز ع�ج�م��ان ل��ري��ادة الأعمال،
�أن امل ��رك ��ز مت ت���ص�م�ي�م��ه ب�شكل
ي�ضمن ت��وف�ير جم�م��وع��ة وا�سعة
م��ن اخل��دم��ات ال�ت��ي حت�ق��ق قيمة
م�ضافة ل ��رواد ورائ ��دات الأعمال
ب ��أ� �س �ع��ار ت �ن��اف �� �س �ي��ة ،ت���س�م��ح لهم
مبمار�سة �أعمالهم ب�أف�ضل �صورة
والرتويج لها �ضمن �أو�سع نطاق.
ك�م��ا ي��وف��ر امل��رك��ز ق��اع��ات تدريب
ومركز ابتكار ومكاتب خم�ص�صة
للمن�ش�آت اخلا�صة من ال�شركات.
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العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

�إعــــــــــالن

EAT 163447

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة اجليمى و�شركاه للمقاوالت ذ م م  -فرع 1
رخ�صة رقم CN 1036597-2:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فرج بن حموده القاب�ضة ذ م م

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
بيانات الأولوية:
تاريخ2021/09/02 :
املودعة بالرقم 358678
اال�سم :فوجيت�سو ليمتد
وعنوانه 1--1 :كاميكوداناكا  -4ت�شومي  ،ناكاهارا –كو  ،كاوا�ساكي –�شي ،كاناغاوا ، 8588-211 ،اليابان .
�صورة العالمة

FARAJ BIN HAMOODAH HOLDING LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة غامن علي بن حموده واوالده ذ م م

GHANEM ALI BIN HAMOODA & SONS LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابناء حمودة القاب�ضة ذ.م.م
HAMOODAH SONS HOLDING L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شركة اجليمى للنقل واملقاوالت ذ م م -
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اجليمي للحافالت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل ر�أ�س املال  /من � 20000000إىل 21000000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل فرع
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة اجليمى و�شركاه للمقاوالت ذ م م  -فرع 1

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
خدمات برجمة الكمبيوتر ،خدمات ت�أجري �أجهزة الكمبيوتر ،تفعيل اخلوادم ،ت�أجري خوادم الويب ،خدمات
حت�سني لأج�ه��زة الكمبيوتر حت��دي�دًا �إع��داد �شبكات الكمبيوتر وبرجميات الكمبيوتر ،تركيب برجميات
الكمبيوتر� ،صيانة وحتديث برجميات الكمبيوتر حتديدًا حت�سني وظائف برجميات الكمبيوتر �أو تعديل
�أو �إ�ضافة وظائف لربجميات الكمبيوتر وتوفري املعلومات عليها ،برجميات كخدمة (ا���س �إي��ه �إي��ه ا�س)،
خدمات اال�ست�شارات وامل�شورة املتعلقة ب�أنظمة الكمبيوتر ،توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات التي �أ�سا�سها
احلو�سبة القابلة للتنزيل ،توفري املعلومات التقنية حول �أجهزة الكمبيوتر وبرجميات الكمبيوتر وبرجميات
الكمبيوتر ،من�صات كخدمة (بيه �إيه �إيه ا�س).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات CASH AUTOMATED SOLUTIONباللغة
الإجنليزية بخط مميز.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

AL GEEMI & PARTNERS CONTRACTING COMPANY L L C - BRANCH 1

�إىل� /شركة اجليمي للمقاوالت ذ.م.م  -فرع

AL GEEMI CONTRACTING COMPANY L.L.C. - BRANCH
تعديل عنوان ACTUALUSAGE /من �إىل COMMERCIAL
تعديل عنوان ADMREGNUM /من �إىل PRP 88252
تعديل عنوان COMMUNITY /من �إىل م 39
تعديل عنوان  COMMUNITYNUMBER /من �إىل 363
تعديل عنوان DISTRICT /من �إىل امل�صفح
تعديل عنوان  DISTRICTNUMBER /من �إىل 7
تعديل عنوان  ESTIMATEDAREA /من �إىل 7803.86
تعديل عنوان HASBLOCK /من �إىل false
تعديل عنوان LANDUSE /من �إىل م�صنع
تعديل عنوان  LICNUM /من �إىل CN- 2270385
تعديل عنوان  MUNICIPALITY /من �إىل مدينة �أبو ظبي
تعديل عنوان  OWNERNAMEAR /من �إىل دائرة التخطيط العمراين والبلديات  -بلدية

مدينة ابوظبي و اخرين
تعديل عنوان  OWNERNAMEEN /من �إىل دائرة التخطيط العمراين والبلديات  -بلدية
مدينة ابوظبي و اخرين
تعديل عنوان PLOTADDRESS /من �إىل 13-0-363-7
تعديل عنوان PLOTNUMBER /من �إىل 13
تعديل عنوان PROPERTYID /من �إىل 511466
تعديل عنوان  PROPERTYNAMEA /من �إىل م�ؤ�س�سة االمارات الدولية 2
تعديل عنوان PROPERTYTYPEDESCR /من �إىل BUILDING
تعديل عنوان  PROPERTYUSAGETYPEDESCR /من �إىل COMMERCIAL
تعديل عنوان  RENTALVALUE /من �إىل 68000
تعديل عنوان  ROAD /من �إىل ~
تعديل عنوان  ROADNUMBER /من �إىل 0
تعديل عنوان  TENANCYCONTRACTNUM /من �إىل NCS-1658479- 1701
تعديل عنوان TENANCYDURATION /من �إىل 12
تعديل عنوان  TENANCYENDDATE /من �إىل 2019 /31/01
تعديل عنوان  TENANCYID /من �إىل 1925806
تعديل عنوان  TENANCYSTARTDATE /من �إىل 2018 /20/02
تعديل عنوان TENANCYSTATUS /من �إىل ACTIVE
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او
دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  5نوفمرب  2021العدد 13384
منوذج �إعالن الن�شر

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
ريت�شوال كافية �ستديو ذ.م.م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةRitual cafe & studio :
بتاريخ 2021/11/1:
املودعة بالرقم 363380 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :ريت�شوال كافية �ستديو ذ.م.م.
املوطن  :جزيرة الرمي  ,الرمي �شم�س  ,1هاتف� , 0502471111 , :صندوق الربيد3113 :
امييل salma@excellentuae.net:
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43 :
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات
و�صف العالمة  :كلمة زيت�شوال باللغة االجنليزية يف �سطر وحتتها كلمتي كافيه و�ستوديو
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

فقدان ختم م�ؤ�س�سة

EAT 163445
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :358676تاريخ2021/09/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فوجيت�سو ليمتد
وعنوانه 1--1 :كاميكوداناكا  -4ت�شومي  ،ناكاهارا –كو  ،كاوا�ساكي –�شي ،كاناغاوا ، 8588-211 ،اليابان .
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
�أجهزة كمبيوتر ،خوادم كمبيوتر ،معدات كمبيوتر لتخزين البيانات� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برجميات
كمبيوتر.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات CASH AUTOMATED SOLUTIONباللغة
الإجنليزية بخط مميز.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

�إعالن الغاء رخ�صة
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نحن (م�ؤ�س�سة ت�سانو للمقاوالت العامة) نود ان نعلم
الكافه بفقد اخلتم اخلا�ص بال�شركة و عليه فقد مت
تغري اخلتم لل�شكل املبني يف االعالن و ن�ؤكد على عدم
االع �ت��داد ب��اي م�ستندات او اوراق حت��وي على اخلتم
ال�سابق و يف حال ظهوره يف اي م�ستند �سوف نتم�سك
بحقنا يف اتخاذ االجراءات القانونيه و اجلزائية اجتاه
امل�ستند و م�صدره
ن�شر على م�س�ؤولية املعلن

فاميلي �إمارتي�س للرعاية ال�صحية املنزلية ذ.م.م

اخلتم القدمي

اخلتم اجلديد

يعلن ال�سادة /فاميلي �إمارتي�س للرعاية ال�صحية املنزلية
ذ.م.م .امل�سجلة برخ�صة جتارية من دائرة التنمية االقت�صادية
برقم  CN-1950086وم�سجلة لدى دائرة ال�صحة-
ابوظبي مبوجب ترخي�ص رقم  ،MF4372تقدموا بطلب
لإلغاء الرتخي�ص اعتبا ًرا من  .2021/11/02وعليه يتم
وقف التعامل مع �شركات الت�أمني.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة ال�صحة-ابوظبي خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن �أو امل�صفي القانوين (ا�سعد عبا�س و�شركاه-حما�سبون
قانونيون-فرع ابوظبي) حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
فاميلي �إمارتي�س للرعاية ال�صحية املنزلية ذ.م.م
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حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
اعالن حكم بالن�شر
 68/2020/18عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1عي�سى ابراهيم عي�سى الكعبي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/3/30يف الدعوى املذكورة
اع�لاه ل�صالح/امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ وم�ق��داره ( )185.879دره��م والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ يف
 2020/1/31وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -إميانويل مونتالبانو
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0004273جتاري جزئي

�إىل املحكوم عليه �:إميانويل مونتالبانو
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ -1:ح�سن ا�سعد �شحرور  -2جا�سم خليل مريزا نا�صر ال�شم�سي � -3سمري علي
�شحرور  -4ابراهيم علي �شحرور  -5فادي علي �شحرور
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  742274درهم .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  294/2020/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  555/2019عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )394861درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0506335560:بريد االلكرتوينALMATROOSHI@OMALCAE.AE:
مكاين - 3244594826:وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه � -1 :سيد م�سعود �سيد رزاق � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )394861درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3500/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ( )620.965درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من  2020/8/13وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:ايه جي اوتو تريدينج �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -مركز دبي امل��ايل العاملي مبنى رقم 3
الطابق  6مكتب رقم  - 605وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب �إعالنهما  -1 :وائل فريدريك اجلندي  -2ايه ام كيه لال�ست�شارات �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي
عليهما
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليهما مببلغ وقدره
( )620.965درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من  2020/8/13وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/30ال�ساعة
� 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6980/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/600جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )15974546.93درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شريف للنجارة والديكور �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -القوز  -القوز ال�صناعية االوىل � -شارع رقم  - 20بناية رقم  - 11هاتف
رقم - 043410014:فاك�س - 043400552:مكاين.2190281245:
املطلوب �إعالنه � -1 :سلري انرتنا�شونال �ش.م.ح � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )15974546.93درهم باال�ضافة اىل مبلغ ( ) ر�سوم خلزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
اعالن بالن�شر
 6144/2021/60امر �أداء

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهم  -1 :فا�ست �سوليو�شنز للمقاوالت والهند�سة ���ش.ذ.م.م  -2اون��ى كري�شنان
�سرييدهاران �شاندرا موهان �شاندرا موهانان � -3ستيف توما�س ت ك توما�س
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :يو �إي جي لتجارة وا�صالح امل�ضخات واملكائن �ش.ذ.م.م
ط�ل��ب ا��س�ت���ص��دار ام��ر اداء ف�ق��د ق ��ررت حمكمة دب��ي االب�ت��دائ�ي��ة ب� �ت ��اري ��خ 2021/9/26:بالزام
املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي��ؤدوا للمدعية قيمة ال�شيكات ال��واردة تفا�صيله بالطلب مببلغ
( )29.849.15درهم ومبلغ ( )192.803.20درهم والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ
املطالبة يف  2021/9/13وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت املحكمة مازاد على ذلك من طلبات ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/783جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )106582063درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بنك ر�سملة اال�ستثماري املحدود  -واخرون
ع� �ن ��وان ��ه:ام ��ارة دب ��ي  -م�ن�ط�ق��ة اخل �ل �ي��ج ال �ت �ج��اري � � -ش ��ارع االب� � ��راج  -م�ب�ن��ى  - 014ال �ط��اب��ق - 14
مكاين.2563786091:
املطلوب �إعالنهما  -1 :فارلني تيمرب اخلا�صة امل�ح��دودة  -2فارلني انريجي & كوموديتيز م.م.ح -
�صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )106582063درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029666
تنازل /بيع
ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:حممد بابو ح�سني �شيخ خبري الدين  -بنغالدي�شي
اجلن�سية �أرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة  %50اىل ال�سيد/حممد ربيع احل�سني
حممد عبداملالك  -بنغالدي�شي اجلن�سية لت�صبح ن�سبته  %50يف الرخ�صة با�سم (�صالون ديرة
دبي للحالقة) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم  544559خروج ال�شريك/
�شركاء ودخول اخر/اخرين
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

رئي�س ال�شعبة

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
اعالن حكم بالن�شر
 295/2020/18عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1منى ابراهيم زوجة حممد عبداللطيف ظاعن عبداهلل الظاعن
جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/10يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ
ومقداره ( )387.203درهم (ثالثمائة �سبعة وثمانون الفا ومائتان وثالثة دراهم ) والفائدة
بواقع � %9سنويا من تاريخ يف  2020/5/25وحتى ال�سداد التام كما الزمتها الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 627/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1512/2021/322:ا�ستئناف عقاري

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ ( )246.949.86دره��م مائتان و�ستة وارب�ع��ون الف
وت�سعمائة وت�سعة واربعون درهم و�ست وثمانون فل�س  -وما ي�ستجد والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
املطالبة حتى متام ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
عنوانه:االمارات امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي �شارع بور �سعيد �شرق  -مبنى �سيتي �أفنيو � -شقة مكتب
 - 707مقابل ديرة �سيتي �سنرت  -وميثله:ح�صة �سعيد حممد را�شد ال�شحي
املطلوب �إعالنه  -1 :مروان انطرانيك كره بت ا�صادوريان � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ ()246.949.86
دره��م مائتان و�ستة وارب�ع��ون ال��ف وت�سعمائة وت�سعة وارب�ع��ون دره��م و�ست وثمانون فل�س  -وم��ا ي�ستجد
والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/14ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنهم  -1 :فرزانه �سيد عبا�س علوي  -2اف�شني �شكور معمار زاده  -3ابوالف�ضل �سيد
ح�سني علوي تفتي � -صفته  :م�ست�أنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م .1047/2021:وحددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2021/11/8ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

دولة الإمارات العربية املتحدة

دولة الإمارات العربية املتحدة

رئي�س الق�سم

وزارة العدل

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مار�س ملقاوالت اال�صباغ
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003381عمايل جزئي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ار�ض الفراعنة ملقاوالت النجارة امل�سلحة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003385عمايل جزئي

�إعالن بالن�شر للم�ست�أنف �ضده
يف اال�ستئناف رقم  1349ل�سنة  2021م عمايل

�إىل املحكوم عليه :مار�س ملقاوالت اال�صباغ
العنوان  :ال�شارقة النباعة �شارع العروبة �شقة رقم  301ملك �سامل مطر �سعيد الكتبي,
0507963302 - 067963302
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ-:جماهد علي طالب الدين  -اجلن�سية بنجالدي�ش
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور
ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم
وامل�صاريف  .8220لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل
( )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه :ار�ض الفراعنة ملقاوالت النجارة امل�سلحة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ-:حممد ابراهيم الد�سوقي علي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  14367درهم .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

اىل امل�ست�أنف �ضده:مركز ق�صر االناقة لل�سيدات �سابقا ومركز حلق معي ()fly me
حاليا نعلمكم بان امل�ست�أنف:مظهر جبني اخرت �صديق.
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الق�ضية العمالية رقم  2637ل�سنة  2021عمايل ال�شارقة  ,وقد
حتدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء امل��واف��ق 2021/11/9:يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف
�صباحا وذلك عرب تقنية االت�صال عن بعد عرب الرابط الذي �سريفع عرب برنامج العدالة
الذكي ل��ذا يرجى التف�ضل باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي مالديكم ويف حالة
غيابكم فان املحكمة �ستبا�شر نظر اال�ستئناف وفقا الحكام القانون
ملحوظة:ين�شر هذا االع�لان على نفقة امل�ست�أنف دون �أي��ة م�س�ؤولية على املحكمة جتاه
حقوق الغري.
رئي�س قلم الكتاب

حمكمة التنفيذ املدنية

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق � ��م 1047/2021:عقاري جزئي ,
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

رئي�س الق�سم

وزارة العدل

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5

حمكمة التنفيذ املدنية

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/4138أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )515442درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة تريد هاو�س املحدودة ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع اخلليج التجاري  - 1مبنى فيجن
تاور � -شقة الطابق  - 47بالقرب من �سبين�س هايرب ماركت.
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م  -2يو�سف حنا زه��ره � -صفتهما :
منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )515442درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7540/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7313/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

حماكم دبي
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�أمر على العري�ضة:ا�ضافة القبيلة
طالب الأمر�:سارة دروي�ش حممد عبداهلل
يطيب ملحكمة خورفكان االحتادية االبتدائية ان تقدم ل�سعادتكم �أطيب حتياتها
وواف��ر �شكرها للطلب املقدم من ال�سيدة�/ساره دروي�ش حممد عبداهلل/ا�ضافة
القبيلة (الري�سي) با�سمها يف خال�صة القيد  6211/304ا�ستنادا اىل خال�صه
قيد والدها ال�سيد/دروي�ش حممد عبداهلل الري�سي  -خال�صه القيد304/1545:
لي�صبح اال�سم بالكامل�/سارة دروي�ش حممد عبداهلل الري�سي  ,فمن لديه اعرتا�ض
على ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية خالل خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ هذا االعالن.
القا�ضي�/سليمان را�شد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية
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االمارات العربية املتحدة
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وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عائ�شة عبيد خمي�س عبداهلل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIV2021 /0000690مدين كلي

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004687مدين جزئي

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
�صادرة من حمكمة حمكمة خورفكان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  KHCFICILABMIN2021 /0000101عمايل جزئي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�ؤ�س�سة ملك الهند ال�سياحية ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2020 /0003894مدين جزئي

اىل املدعي عليه:كيل�شى هيالري نويزي  -اجلن�سية نيجرييا
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/6:حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح مطعم اجلودة الرتكية عمر با�شا
الرتكي بخورفكان بالتايل:نامر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي
مبلغ ( )3000درهم ثالثة االف درهم كتعوي�ض ويتحمل املدعي عليه
الر�سوم وامل�صاريف  -حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه :م�ؤ�س�سة ملك الهند ال�سياحية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ-:احمد علي م�سعد الزقري  -اجلن�سية ميني
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  25940درهم .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه :عائ�شة عبيد خمي�س عبداهلل
العنوان:امارة عجمان منطقة ال�سوان  -هاتف رقم0569543322:
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ-:ورثة حممد را�شد ال�صويف وهم امنه حممد عبيد  -2خلود حممد را�شد ال�صويف -3
عائ�شة حممد را�شد حمد ال�صويف  -4ابراهيم حممد را�شد حمد ال�صويف  -5خالد حممد را�شد
حمد ال�صويف � -6صقر حممد را�شد حمد ال�صويف  -اجلن�سية اماراتي.
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور
ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال
الر�سوم وامل�صاريف . 1000.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030761
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:زمري احمد عزيز الرحمن  -اجلن�سية الهند  ,يرغب يف
البيع والتنازل عن  %51من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:عبدالرحمن زينل
عبدالرحمن عبداهلل احلمادي  -اجلن�سية االمارات ويرغب يف البيع والتنازل عن  %25من كامل
ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد توهني عبو طاهر  -اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه
(�سوبر ماركت العال) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  752364ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تغيري اال�سم التجاري:من �سوبر ماركت العال اىل �سوبر ماركت العال ذ.م.م
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

اىل املدعي عليه:ايهاب الدين الفا�ضل ابراهيم عبدالرحمن
�سوداين/اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي/يا�سر حممد حمد الطيب � -سوداين/اجلن�سية
 قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة قررت املحكمة مبثابةاحل�ضوري بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا مقداره
( )46000درهم �ستة واربعون الف درهم والزمته بامل�صاريف
والر�سوم خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030771
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد�:سوميث ماناكاتيل لوهيثاك�شان  -اجلن�سية الهند
 ,يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد�/سوغاتان
�شاجي توزهوتومبارامبيل �سوغانان اجلن�سية الهند  ,يف الرخ�صة امل�سماه (مردف لن�سخ
اخلرائط والر�سومات) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 744418:ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه اتباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

العدد  13384بتاريخ 2021/11/5
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة
بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول � :سهيل احمد مهنا النوبي املحرمي  -اجلن�سية  :الإمارات.
�إىل الطرف الثاين  :حممد خمي�س احمد �سامل املطوع النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات.
باال�سم التجاري (ملحمة عامل الكباب) ن�شاط الرخ�صة (بيع اللحوم الطازجة
 بالتجزئة) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقةرخ�صة جتارية رقم  786052ال�صادرة بتاريخ 2021/8/17
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة
بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :را�شد علي عبداهلل حنون النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات.
�إىل الطرف الثاين  :احمد علي حممد بن عبود النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات.
باال�سم التجاري (املنتدى لتلميع ال�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (تنظيف وتليمع
ال�سيارات) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة
مهنية رقم  519067ال�صادرة بتاريخ 2003/2/1
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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الفجر الريا�ضي

Friday

اليوم ..انطالق مناف�سات بطولة ك�أ�س ال�سفري الياباين للجودو مالية نادي ال�شارقة تناق�ش خطط التطوير
•• �أبوظبي -وام:

تنطلق ال�ي��وم مناف�سات بطولة ك��أ���س ال�سفري ال�ي��اب��اين ال�سنوية للجودو
لفئتي النا�شئني وال�شباب التي ينظمها احتاد امل�صارعة واجل��ودو بالتعاون
مع ال�سفارة اليابانية يف الدولة وذلك يف �صالة فاطمة بنت مبارك يف �أبو
ظبي .وي�شارك يف املناف�سات  125العبا يف الفئتني بواقع  46العبا يف فئة
ال�شباب من �أندية الفجرية للفنون القتالية ،واحت��اد كلباء  ،وخورفكان ،
والن�صر  ،وال�شارقة الريا�ضي وال�شارقة لألعاب الدفاع عن النف�س ،ف�ضال
عن  79العبا لفئة النا�شئني من �أندية الفجرية للفنون القتالية  ،واحتاد
كلباء ،وخورفكان  ،والن�صر  ،وال�شارقة الريا�ضي وال�شارقة لألعاب الدفاع

18

عن النف�س .و�أكملت جلنة اجلودو املحلية برئا�سة حممد جا�سم �أمني ال�سر
امل�ساعد لالحتاد كافة الرتتيبات لإجن��اح البطولة التي تبد�أ يف التا�سعة
والن�صف م��ن �صباح ال�ي��وم بت�صفيات ال ��دور التمهيدي ،بينما ت�ب��د�أ عند
الواحدة والن�صف ظهرا نزاالت الأدوار النهائية لفئتي النا�شئني وال�شباب
ويتم التتويج يف ال�ساعة الرابعة والن�صف ع�صرا .يذكر �أن فريق احتاد كلباء
يحمل لقب تلك البطولة يف الن�سختني الأخ�يرت�ين ،كما �أن النادي نف�سه
توج بلقب بطولة ك�أ�س االحتاد للأ�شبال والنا�شئني يف افتتاح مو�سم اجلودو
احلايل ب�صالة خورفكان يف �أكتوبر املا�ضي .و�ستعقب مناف�سات تلك البطولة
بطولة اليوم الوطني للمراحل العمرية الثالث النا�شئني وال�شباب والكبار
يف الثالث من دي�سمرب املقبل يف خورفكان .

•• ال�شارقة-الفجر:

ناق�شت �إدارة ال�ش�ؤون املالية والإداري��ة بنادي ال�شارقة الريا�ضي مع
مكتب الرقابة الداخلية واحلوكمة املتطلبات واالحتياجات املالية
لإدارات النادي ،وذلك يف اجتماعها الدوري مبقر النادي يف �سمنان،
برئا�سة �سعادة �سلطان الع�سكر ،ع�ضو جمل�س �إدارة ن��ادي ال�شارقة
الريا�ضي ،رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون املالية والإداري��ة ،وبح�ضور �أع�ضاء
الإدارة.
وا�ستعر�ضت �إدارة ال�ش�ؤون املالية والإداري��ة خطة العمل للمرحلة
املقبلة وتوزيع املهام على الأع�ضاء ،من �أجل توفري �أف�ضل اخلدمات

و�إبرام االتفاقيات املنا�سبة التي حتقق النتائج املرجوة مل�صلحة النادي
ومنت�سبيه.
كما تطرق االجتماع �إىل الت�أكيد على �إقامة ور�ش عمل دورية لتطوير
�أداء املوظفني خا�صة يف جمال املوارد الب�شرية.
واطلعت الإدارة على �أهم التحديات التي تواجه �سري العمل اليومي
وم�ق�ترح��ات التغلب عليها .وراج �ع��ت تو�صيات االج�ت�م��اع ال�سابق
وتقييم املهام التي مت تنفيذها خالل الفرتة املا�ضية.
ويف هذا ال�سياق� ..أ�شاد �سعادة �سلطان الع�سكر رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون
املالية والإدارية ،ب�أداء �أع�ضاء الإدارة وباجلهود املبذولة لإجناز املهام
املطلوبة منهم.

ك�أ�س «الهالوين» للبولو يختتم اليوم

احلبتور يفوز على مهرة ويواجه هي�سكث يف ختام البطولة
•• دبي-الفجر:

ي�شهد مالعب نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية ع�صر اليوم املباراة
اخلتامية لك�أ�س الهالوين ال�سنوي حيث تقام مبباراتني اليوم جتمع الأويل
بني فريق احلبتور بقيادة حممد احلبتور ومناف�سه التقليدي فريق هي�سكث
بقيادة االرجنتيني توما�س اريارتي فيما تقام املباراة الثانية بني فريق بن
دري بقيادة خالد بن دري ومهرة بقيادة طارق احلبتور .

رافائيل نادال يعود �إىل �أبوظبي
دي�سمرب املقبل للدفاع عن لقبه
يف مبادلة العاملية للتن�س

وانتهز فريق احلبتور املباراة ليحتفل بيوم العلم حيث مت التقاط ال�صور
وهم يحملون علم دولة الإمارات يف تظاهرة حب وفخر وانتماء .
و�أك ��د رج��ل الأع �م��ال حم�م��د احل�ب�ت��ور رئ�ي����س ن ��ادي ومنتجع احل�ب�ت��ور �أن
جمموعة احلبتور حري�صة على التفاعل مع الأحداث الوطنية واملجتمعية
مبا يج�سد ويرتجم م�شاعر احلب واالنتماء اىل وطننا الغايل وحتت ظل
قيادتنا وعلمنا �سائلني اهلل العلي القدير �أن ي��دمي على وطننا الإمارات
الأمن والأمان .

اليوم ..انطالق بطولة �أبوظبي
العاملية للرتايثلون
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

�أ ّك��د البطل العاملي راف��اي�ي��ل ن��ادال ع��ودت��ه �إىل م�لاع��ب التن�س ان�ط�لاق�اً من
�أبوظبي ،حيث ي�شارك يف الن�سخة الـ  13من بطولة مبادلة العاملية للتن�س يف
دي�سمرب املقبل ،حيث ي�سعى للدفاع عن لقبه والفوز للمرة ال�ساد�سة ببطولة
التن�س الأبرز يف منطقة اخلليج.
وكان البطل الإ�سباين احلائز على �أكرب عد ٍد من �ألقاب بطوالت جراند �سالم
قد اختار �أبوظبي لبدء م�شاركاته يف مو�سم  .2022وي�سجل نادال م�شاركته
احلادية ع�شر يف البطولة ،والتي ت�شهد م�شاركة ثمانية العبني �آخرين ،منهم
خم�س ٌة من �أف�ضل ع�شرين العباً يف العامل .ومت ّثل البطولة هذا العام �أهمي ًة
خا�صة ،كونها �ستفتح الأبواب للرتحّ يب بامل�شجعني بطاق ٍة ا�ستيعابي ٍة كاملة.
و�إىل جانب ن��ادال الإ�سباين امل�صنف خام�ساً على م�ستوى العامل ،يُ�شارك يف
البطولة ،كا�سرب رود امل�صنف ثامناً ،ودومينيك ثيم امل�صنف يف املرتبة ،12
وديني�س �شابوفالوف امل�صنف يف املرتبة  .19و�ست�شهد البطولة �سل�سل ًة من
مباريات الإق�صاء على �أر�ض مركز التن�س الدويل يف مدينة زايد الريا�ضية يف
�أبوظبي بني  16و 18دي�سمرب.
وتنطلق مناف�سات البطولة مع مباراة ال�سيدات يف اليوم الأول ،لت�شهد مناف�سةً
قوية وم�شوقة بني �إميا رادوكانو ،حاملة لقب بطولة �أمريكا املفتوحة للتن�س،
والنجمة بيليندا بن�شيت�ش ،الفائزة بامليدالية الذهبية يف �أوملبياد طوكيو ،يف
تكرار ملواجهة دور الثمانية يف بطولة �أمريكا املفتوحة التي فازت بها رادوكانو
مبجموعتني متتاليتني يف طريقها حل�صد اللقب.
ويعود نادال �إىل �أبوظبي واثقاً بقاعدته اجلماهريية الكبرية يف املدينة ،والتي
اكت�سبها خ�لال م�شاركاته املتتالية يف ن�سخ البطولة املتعاقبة ،والتي ح�صد
خم�س ًة من �ألقابها مبا يف ذلك الن�سخة ال�سابقة يف عام .2019
وتعليقاً على عودته قال نادال " :تتميز �أبوظبي مبكانة خا�صة بالن�سبة يل ،فقد
زرتها عدّة مرات ،و�شكلت حمطة االنطالق للعديد من موا�سم املناف�سات التي
خ�ضتها ،و�أنا مت�أكد �أن البطولة �ست�شهد �أجوا ًء مميزة كما هو احلال دائماً".
من جهته ،ق��ال ج��ون ليكري�ش ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة فال�ش للرتفيه،
اجلهة املالكة للبطولة " :جتمع رافاييل نادال وبطولة مبادلة العاملية للتن�س
عالقة ا�ستثنائية ،لذلك ي�سعدنا �أن يوا�صل الالعب الأكرث ظهوراً يف بطولتنا
م�سريته الرائعة يف �أبوظبي" .و�أ��ض��اف" :مل يغب ن��ادال �سوى عن ن�سختني
فقط من الن�سخ الـ  12املا�ضية ،مبا يعك�س �أهمية الفعالية ومكانة �أبوظبي
كوجه ٍة رائ��دة يف ا�ست�ضافة الفعاليات الريا�ضية ال�ك�برى .ونوا�صل �سعينا
لتقدمي الأف�ضل يف البطولة التي ين�ضم فيها البطل الإ�سباين �إىل جمموع ٍة
من نخبة الالعبني العامليني ،حيث ننتظر الإع�لان عن �آخ��ر بطلني .وندعو
اجلمهور �إىل اغتنام الفر�صة وحجز تذاكرهم الآن".

ويتميز ك�أ�س الهالوين ال�سنوي بامل�شاركة الوا�سعة من كافة الأعمال من
اجلمهور العا�شق للبولو وي�ح��ول اخل�ت��ام اىل مهرجان كرنفايل تتخلله
م�سابقات عديدة ابرزها البحث عن الكنز يف ملعب املباراة واختيار �أجمل
املالب�س من اجلن�سني اىل جانب امل�سابقات اخلا�صة باالطفال .
وكانت البطولة قد �شهدت �أربعة مباريات �أقيمت يومي االثنني والأربعاء
املا�ضيني حيث فاز فريق احلبتور يف املباراة االفتتاحية على فريق بن دري
مهرة بخم�سة �أهداف مقابل ثالثة اهداف ون�صف وفاز فريق هي�سكث على

ي�ستعد ك��وك�ب��ة م��ن �أمل ��ع جن��وم ال�تراي�ث�ل��ون ح��ول ال �ع��امل للم�شاركة اليوم
اجلمعة يف بطولة �أبوظبي العاملية للرتايثلون التي تقام برعاية "�ضمان"
�ضمن �سل�سلة بطوالت االحتاد الدويل للرتايثلون العاملية ،وينظمها جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي خ�لال عطلة نهاية ه��ذا الأ��س�ب��وع يف حلبة مر�سى يا�س
بجزيرة يا�س.
وي�ست�ضيف احل��دث امل��رم��وق  232من نخبة جن��وم وريا�ضيي الرتايثلون
للتناف�س �ضمن جمموعة امل�سافات الق�صرية لفئة النخبة م��ن ال�سيدات
والرجال يف �سل�سلة بطوالت االحتاد الدويل للرتايثلون العاملية ،وك�أ�س بارا
ترايثلون العاملي.
وت�ستمر مناف�سات البطولة على مدار يومني ،يتاح خاللهما ملحبي الريا�ضة
املتواجدين على مُدرجات املتفرجني وعرب الإنرتنت والبث التلفزيوين من
جميع �أنحاء العامل اال�ستمتاع مب�شاهدة املناف�سات اال�ستثنائية بني الالعبني
الريا�ضيني يف يوم اجلمعة  5نوفمرب ..يف حني �سي�شهد اليوم التايل ،ال�سبت
 6نوفمرب ،م�شاركة ما يزيد على  1700من الريا�ضيني الهواة يف ال�سباقات
املجتمعية داخ��ل امل�م��رات املائية وم�سارات حلبة مر�سى يا�س ،والتي ت�شمل
فئات الرتايثلون والدواثلون واجلري وال�سباحة والدرجات الهوائية ملختلف
الأعمار وامل�ستويات.
وقال �سعادة خالد بن �شيبان املهريي رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية
لل�ضمان ال�صحي �/ضمان" :/نفخر بالإعالن عن دعم هذه الفعاليات العاملية
املميزة ،والتي تعزز من التزاماتنا جتاه ت�شجيع عموم فئات املجتمع لتبني
منط حياة �صحي ون�شط".
و�أ�ضاف" :تعترب بطولة �أبوظبي العاملية للرتايثلون ،من الفعاليات املهمة
ال�ت��ي حتظى باهتمام ج�م��اه�يري ،ودوره ��ا يف �إل �ه��ام ال�شباب للم�شاركة يف
الريا�ضة ،ودعم هذه الفعاليات تعترب ثمرة ل�شراكة طويلة الأمد مع "جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي" الذي ي�شاطرنا ر�ؤيتنا الرامية لبناء جمتمع �أكرث لياقة
و�أق��وى و�أك�ثر �صحة يف �أبوظبي وجميع �أنحاء دول��ة الإم��ارات ،وي�سعدنا �أن
نوا�صل �شراكتنا معهم ونتطلع �إىل املزيد من التعاون املثمر يف امل�ستقبل".
ب ��دوره ق��ال ع ��ارف ح�م��د ال �ع��واين �أم�ي�ن ع��ام جمل�س �أب��وظ �ب��ي الريا�ضي:
"ي�سعدين الرتحيب بعودة الأبطال �إىل �أبوظبي للم�شاركة �ضمن مناف�سات
العام ال�ساد�س من �سل�سلة بطوالت االحتاد الدويل للرتايثلون العاملية املقامة
يف �أب��وظ�ب��ي ،لرت�سخ مكانتها امل��رم��وق��ة يف املجتمع وعلى ال�صعيد العاملي،
خا�صة مع ا�ستقطاب البطولة لنخبة الريا�ضيني من �أبطال الألعاب الأوملبية
والباراملبية الذين يوا�صلون ت�ألقهم بعد التناف�س يف �أوملبياد طوكيو ،ونتوقع
م�شاهدة مناف�سات حافلة بالإثارة خالل عطلة نهاية هذا الأ�سبوع".
ّ
"�ستبث البطولة يف جميع �أنحاء العامل ليتمكن ماليني امل�شجعني
و�أ�ضاف:
من متابعتها ،كما نتطلع �إىل الرتحيب بتفاعل جمتمع �أبوظبي مل�شاهدة
الفعاليات الريا�ضية بح�ضور مبا�شر مع االلتزام بتطبيق جميع التدابري
االح�ترازي��ة ل�ضمان �سالمة و�صحة اجلميع ،كما ج��رى تخ�صي�ص اليوم
الثاين من البطولة للم�شاركة املجتمعية ،يف �إط��ار �سعينا مل�شاركة وت�شجيع
اجلميع على امل�شاركة يف هذه الريا�ضة".
و�ست�شهد حبلة مر�سى يا�س جمموعة من املناف�سات احلا�سمة بني حمرتفات
الرتايثلون يف �سباق العدو ال�سريع لنخبة ال�سيدات ،حيث ت�ضم القائمة
امل�ؤلفة من  55حمرتفة ك ً
ال من لورا ليندمان امل�صنفة الأوىل عاملياً ،وفلورا
بويف احلائزة على امليدالية الذهبية الأوملبية وحمبوبة بريمودا واحلائزة

على و�سام الإمرباطورية الربيطانية� ،إىل جانب جمموعة من الريا�ض ّيات
الربيطانيات املحرتفات ،مثل جورجيا تايلر ب��راون احلائزة على امليدالية
الأوملبية ولو�سي ت�شارلز باركلي الفائزة ببطولة الرجل احلديدي� ،أيرون
مان .70.3
وقالت فلورا�" :أنا يف غاية احلما�س لبدء مو�سم  2022هنا من �أبوظبي،
ونظراً لفوزي بالألعاب الأوملبية وبطولة العامل للرتايثلون ،ف�إنه من ال�صعب
بالن�سبة يل �أن �أفوت فر�صة امل�شاركة يف هذه البطولة املرموقة ،خا�صة بعد
تعذري عن امل�شاركة يف افتتاحية املو�سم يف هامبورج ،و�س�أعمل جاهد ًة للحفاظ
على �أدائي وترتيبي خالل هذا املو�سم".
يف املقابل� ،سي�شهد �سباق نخبة الرجال مواجهات حمتدمة و�ستجمع الأملاين
تيم هيلويج امل�صنف �أول عاملياً ،والفرن�سي بول جورجينثوم امل�صنف الثاين
ع��امل�ي�اً ،كما �أن��ه م��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�شهد احل���ض��ور مناف�سات ق��وي��ة م��ع باقي
الريا�ضيني امل�شاركني مبا فيهم هايدن وايلد الذي يُوا�صل تقدمي �أداء مذهل
بعد ح�صوله على امليدالية الربونزية يف الأوملبياد ،وفين�سينت لوي�س ،بطل
العامل لعام .2019
وت�شمل مناف�سات ك�أ�س بارا ترايثلون العاملية ،التي ت�ست�ضيفها �أبوظبي للمرة
الأوىل ،ت�سع فئات خمتلفة يتناف�س فيها الريا�ضيني والريا�ضيات من �أ�صحاب
الهمم للفوز ب�ست ميداليات لك ّل من الرجال وال�سيدات ،وتتويج  12بط ً
ال
عاملياً يف العا�صمة يوم اجلمعة  6نوفمرب ..وت�ضم قائمة امل�شاركني جمموع ًة
من �أبطال الألعاب الباراملبية ،مبا يف ذلك احلا�صلني على ميداليات ذهبية
يف الألعاب الباراملبية ،الهولندي جيتزي بالت والإ�سبانية �سوزانا رودريجوز
والفرن�سي �أليك�سي�س هانكوينت وكلري كا�شمور من بريطاين.
ويف تعليقه ،ق��ال جيتزي ب�لات" :ي�سعدين �أن �أ��ش��ارك للمرة الأوىل هنا يف
�أبوظبي وعلى هذه احللبة اال�ستثنائية �ضمن حلبة مر�سى يا�س ،ومن �أبرز
ما الحظته منذ و�صويل �إىل الإم��ارات هو ح�سن �ضيافة �أهلها ،و�أفخر ب�أن
�أكون جزءاً من هذا ال�سباق �..شهدنا مو�سما حافال باملناف�سات و�أ�سعى جاهداً
لالنتهاء منه حمققا فوزا من �أبوظبي ،وال �شك �أن املناف�سات التي خ�ضناها يف
طوكيو كانت يف ظروف �صعبة متيزت بدرجات حرارة مرتفعة ن�سبية ،الأمر
الذي �سيمكننا من خو�ض هذه املناف�سات يف �أبوظبي و�أنا على �أهبة اال�ستعداد
لالنت�صار".
و�ستنطلق �سباقات النخبة �ضمن فعاليات ك�أ�س ب��ارا ترايثلون العاملي يوم
اجلمعة ال�ساعة � 8صباحاً ،مع انطالق �سباق مل�سافات ق�صرية لنخبة الرجال
وال�سيدات يف متام ال�ساعة  2.11م�سا ًء و 4.11م�سا ًء على التوايل ..بينما
�ستبد�أ يوم ال�سبت �سباقات الفئات العمرية و�سباقات ال�صغار من ال�ساعة 7
�صباحاً.
و�ستتوفر جمموعة من الربامج الرتفيهية ،ومناطق خم�ص�صة للأطفال،
ومتاجر بيع التجزئة ،وم�أكوالت وم�شروبات جلميع �أفراد الأ�سرة لال�ستمتاع
�أث �ن��اء م�شاهدة ال���س�ب��اق ،علماً ب ��أن ال��دخ��ول �إىل ق��ري��ة احل��دث ومدرجات
املتفرجني جماين للجميع ..ويجب على جميع امل�شاركني واجلمهور �إبراز
حالة امل��رور الأخ�ضر على تطبيق احل�صن ونتيجة اختبار �سلبية لفح�ص
� PCRصادرة قبل � 96ساعة ل�ضمان الدخول �إىل مكان احلدث يف حلبة
مر�سى يا�س.
و�ستكون بطولة �أبوظبي العاملية للرتايثلون برعاية �ضمان املحطة الثانية
ل�سل�سلة بطوالت االحتاد الدويل للرتايثلون العاملية لعام  ،2022ويف ختام
املو�سم �ست�ست�ضيف �أبوظبي جمدداً �أف�ضل ريا�ضيي الرتايثلون حول العامل
�ضمن نهائيات بطوالت الرتايثلون العاملية يف نوفمرب .2022

فريق مهرة ب�سبعن �أهداف مقابل �أربعة اهداف �أما يوم الأربعاء فقد حقق
فريق احلبتور فوزا م�ستحقا وكبريا على فريق مهرة وبثمانية �أهداف مقابل
هدفني فقط فيما فاز فريق هي�سكث على فريق بن دري بالكاد وبخم�سة
�أهداف مقابل �أربعة �أهداف ون�صف .
والطريف �أن ال�ف��رق املتناف�سة ال�ي��وم مل ي�سبق لها اللعب �ضد بع�ضها يف
اليومني ال�سابقني وهذا يعطي للمباراتني نكهة خا�صة و�أن الفرق الأربعة
حتاول �أن ترتك ب�صمة قبل �أن ي�سدل ال�ستار عن البطولة.

 4مباريات يف انطالق الأ�سبوع
اخلام�س لدوري الدرجة الأوىل اليوم
•• دبي-الفجر:

ُتقام اليوم اجلمعة �أربع مواجهات يف انطالق الأ�سبوع اخلام�س مل�سابقة
دوري الدرجة الأوىل عندما يلتقي نادي البطائح مبلعبه مع نادي م�سايف
 ،ويلعب نادي الرم�س مع نادي م�صفوت على ملعب الرم�س  ،وي�ست�ضيف
نادي التعاون نادي الذيد و ُتلعب املباريات ال�ساعة  4:45م�سا ًء  ،فيما
يواجه نادي احلمرية يف ملعبه نادي الفجرية ال�ساعة  4:50م�ساءً.
و ُيختتم الأ�سبوع اخلام�س يوم غد ال�سبت بثالث مواجهات حني يتواجه
نادي العربي مع نادي اجلزيرة احلمراء على ملعب العربي  ،ونادي حتا
مع نادي جلف �أف �سي على ا�ستاد حمدان بن را�شد  ،ونادي دبا احل�صن
مع نادي �سيتي على �أر�ض الأول  ،و ُتلعب املباريات ال�ساعة  4:45م�ساءً.
وكانت نتائج مباريات الأ�سبوع الرابع للم�سابقة قد �أ�سفرت عن فوز دبا
على احلمرية (  ، ) 1 – 4والذيد على الرم�س (  ، ) 1 – 3والبطائح
على م�صفوت (  ، ) 0 – 2ودبا احل�صن على اجلزيرة احلمراء ( 0 – 1
)  ،وبالنتيجة ذاتها حقق العربي الفوز على جلف �أف �سي  ،بينما تعادل
الفجرية مع التعاون (  ، ) 1 – 1وم�سايف مع حتا (  .) 0 – 0ويت�صدر
العربي جدولة امل�سابقة بر�صيد  12نقطة  ،يليه البطائح ( ، )2ودبا
احل�صن ( )3ولكالهما  10نقاط  ،ثم دبا ( )4ت�سع نقاط  ،وجلف �أف
�سي ( ، )5واحلمرية ( ، )6والذيد ( )7ولكل منهم �ست نقاط  ،فيما
حل الفجرية ( ، )8وم�سايف ( ، )9وحتا ( )10بر�صيد خم�س نقاط  ،ثم
اجلزيرة احلمراء ( ، )11وم�صفوت ( ، )12و�سيتي ( ، )13والتعاون
( )14بنقطة واحدة  ،يليهم الرم�س ( )15دون نقاط.

الأ�سبوع الثاين لدوري الدرجة الثانية
ينطلق اليوم ب�إقامة �أربع مباريات
•• دبي-الفجر

تنطلق اليوم اجلمعة مباريات الأ�سبوع الثاين مل�سابقة دوري الدرجة
الثانية حيث يلتقي فريق الفال يونايتد مع فريق بينونة على ملعب
ن��ادي دب��ي لأ��ص�ح��اب الهمم  ،وف��ري��ق امل��وج م��ع ف��ري��ق ريجينال على
امللعب الفرعي لنادي الإمارات ،و ُتقام املباراتان ال�ساعة  5:00م�سا ًء
 ،ويواجه فريق يونايتد �سبورت فريق الهالل يونايتد ال�ساعة 7:00
على ملعب ن��ادي العني لأ�صحاب الهمم  ،وفريق الأت�ف��اق مع فريق
فور�سان هي�سبانيا ال�ساعة  8:30م�سا ًء على ملعب �شباب الأهلي دبي
باملمزر.
و ُت�ستكمل مباريات الأ�سبوع الثاين ي��وم غد ال�سبت  ،عندما يلتقي
فريق يونايتد مع فريق ليوا ال�ساعة  5:00م�سا ًء على ملعب نادي
دبي لأ�صحاب الهمم  ،وفريق ال ليغا �أت�ش بي �سي مع فريق �أتلتيكو
�أرابيا ال�ساعة  8:00م�سا ًء على ملعب مدينة دبي الريا�ضية.
وكانت مباريات الأ�سبوع الأول قد �شهدت فوز الهالل يونايند على
يونايتد  ،والأت �ف��اق على ليوا بنتيجة (  ، ) 0 – 3وريجينال على
يونايتد �سبورت (  ، ) 2 – 4وفور�سان هي�سبانيا على الفال يونايتد
(  ، ) 0 – 2و�أتلتيكو �أرابيا على املوج (  ، ) 1 – 2فيما تعادل بينونة
مع ال ليغا �أت�ش بي �سي �إيجابياً بنتيجة (  .) 2 – 2ويت�صدر جدول
امل�سابقة فريق الأتفاق بر�صيد  3نقاط  ،بالت�ساوي مع الهالل يونايتد
( ، )2وريجينال ( ، )3وفور�سان هي�سبانيا (� ، )4أتلتيكو �أرابيا ()5
 ،يليهم ال ليغا ( ، )6وبينونة ( )7ولكالهما نقطة واح��دة  ،وبدون
نقاط حل املوج ( ، )8ويونايتد �سبورت ( ، )9والفال يونايتد (، )10
وليوا ( ، )11ويونايتد (.)12

اجلمعة  5نوفمبر  2021م  -العـدد 13384

الفجر الريا�ضي

5 November 2021 - Issue No 13384

Friday

�سان جرمان ي�سقط يف فخ التعادل

مان�ش�سرت �سيتي يكرم وفادة كلوب بروج بدوري الأبطال
�سقط باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف فخ التعادل  2-2مع اليبزيغ الأملاين
يف الرمق الأخري ليخ�سر �صدارة املجموعة الأوىل ل�صالح مناف�سه الرئي�سي
مان�ش�سرت �سيتي الفائز على كلوب ب��روج البلجيكي � 1-4ضمن اجلولة
الرابعة من م�سابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
و�صعد �سيتي اىل املركز االول بر�صيد  9نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة
عن �سان جرمان يف حني يحتل ب��روج املركز الثالث مع  4نقاط واليبزيغ
نقطة واح ��دة .خ��ا���ض ��س��ان ج��رم��ان م�ب��ارات��ه �ضد اليبزيغ يف غ�ي��اب جنمه
االرجنتيني ليونيل مي�سي امل�صاب يف ركبته .فاج�أ �صاحب االر���ض �ضيفه
الباري�سي بافتتاح الت�سجيل م��ن ك��رة ر�أ�سية لكري�ستوفر نكونكو مهاجم

باري�س �سان جرمان ال�سابق وذل��ك بعد م��رور  8دقائق رافعا ر�صيده اىل
 5اه��داف هذا املو�سم يف امل�سابقة القارية .ومل يكد �سان جرمان يتلقى
ال�صدمة حتى احت�سب احلكم ركلة ج��زاء لاليبزيغ اث��ر عرقلة الربتغايل
دانيلو ملواطنه اندري �سيلفا داخل املنطقة لكن احلار�س االيطايل العمالق
جانلويجي دوناروما ت�صدى ملحاولة االخري برباعة ( .)12والتقط �سان
جرمان انفا�سهم تدريجيا ودخ��ل اج��واء املباراة و�سرعان ما ادرك التعادل
عندما مرر الربازيلي نيمار كرة يف العمق باجتاه كيليان مبابي على اجلهة
الي�سرى ومنه عر�ضية داخل املنطقة ليتابعها الهولندي جورجينو فينالدوم
داخ��ل ال�شباك م��ن م�سافة ق�صرية ( .)21ومنح فينالدوم اي�ضا التقدم

ل�سان جرمان م�ستغال كرة ر�أ�سية من قائد الفريق الربازيلي ماركينيو�س
ليتابعها الهولندي بر�أ�سه اي�ضا بعيدا عن متناول حار�س اليبزيغ املجري
بيرت غوال�شي ( .)39و�شهد ال�شوط الثاين كرا وفرا كبريين اذ حاول �سان
جرمان ح�سم النتيجة نهائيا يف �صاحله واليبزيغ العودة يف امل�ب��اراة ،لكن
االف�ضلية بقيت لل�ضيوف الذي ا�ضاع لهم مبابي انفرادين جنح غوال�شي
يف الت�صدي ملحاولتيه يف املرتني ( 50و .)63وكاد اليبزيغ يدرك التعادل
عندما مرر نكونكو كرة متقنة داخل املنطقة تابعها البديل املجري دومينيك
ت�شوبوالي لكنه �سدد خارج اخل�شبات الثالث من و�ضعية جيدة ( .)72لكن
ت�شوبوالي جنح يف ادراك يف حماولته الثانية عندما احت�سب احلكم ركلة

ت�شايف يريد «العودة �إىل الديار» ..وبر�شلونة يفاو�ض ال�سد
ك���ش��ف امل � ��درب الإ� �س �ب ��اين للنادي
ال�سد القطري ت�شايف هرناندي�س
ع��ن تط ّلعه "للعودة �إىل الديار"
خ�لال "�ساعات �أو رمب��ا �أيام" ،يف
وقت كان فريقه ال�سابق بر�شلونة
الإ�� �س� �ب ��اين ي �ج��ري م �ف��او� �ض��ات يف
ال��دوح��ة ال��س�ت�ع��ادت��ه داخ ��ل �أ�سوار
النادي الكاتالوين.
وح� ّ�ط وفد من بر�شلونة غاب عنه
الرئي�س جوان البورتا و�ض ّم نائبه
راف� ��ا ي��و� �س �ت��ي وامل ��دي ��ر الريا�ضي
م��ات �ي��و �أل � �ي � �م� ��اين ،يف العا�صمة
القطرية م�ساء الأربعاء ،يف م�سعى
للتفاو�ض على التعاقد مع ت�شايف
مدرباً خلفاً للهولندي املُقال ب�سبب
�سوء النتائج رونالد كومان.
وقال ت�شايف ( 41عاماً) بعد مباراة
ال�سد ال�ت��ي انتهت ب�ت�ع��ادل فريقه
م��ع ال��دح�ي��ل � 3-3ضمن الدوري
القطري"الناديان يف حمادثات
ويجب التو�صل �إىل حل" .و�أ�ضاف
"�أنا �أتطلع للعودة �إىل الديار كما
تتخيلون ،لكنها م�س�ألة احرتام.
لدي عقد ويجب �أن يوافق الناديان.
�أن ��ا متحم�س ل�ل�غ��اي��ة ل �ل �ع��ودة �إىل
ال��وط��ن و�أك�ث�ر م��ن ذل��ك لأن �أكون
م��درب�اً لرب�شلونة وه��ي م�س�ؤولية
كبرية ،لكنني متحم�س للغاية".
و�أ� �ض��اف الع��ب ال��و��س��ط الإ�سباين
ال�سابق �أن هناك "�شرطاً جزائياً

�صغرياً" يف عقده مع ن��ادي ال�سد،
و�أ�شارت تقارير �إىل �أنه قيمته نحو
خم�سة ماليني يورو ( 5.8مليون
دوالر).
وت��اب��ع ت�شايف "�أنا �إيجابي للغاية،
هذا ما �أنا عليه ،لقد كنت وا�ضحاً
جداً ب�ش�أن ما �أريد� .أعتقد �أن الأمر
يتعلق ب�ساعات ،ورمب��ا �أي ��ام� .إنهم
ي �ع��رف��ون م��وق �ف��ي ،و�آم � ��ل �أن يتم
ذلك".
يف املقابل ،ك��ان ال�سد ق��د �أك��د عرب
م��دي��ره التنفيذي تركي العلي �أن
متم�سكاً بت�شايف.
ال �ن��ادي ال ي��زال
ّ

كوري و�إمبيد يقودان
�سيك�سرز للفوز على بولز
قاد جنما فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز �سيث كوري وجويل �إمبيد فريقهما �إىل
�إحلاق الهزمية الثانية ب�شيكاغو بولز املو�سم احلايل بنتيجة  98-103ليل
الأرب�ع��اء اخلمي�س ،فيما �سقط دنفر ناغت�س �أم��ام ممفي�س غريزليز -108
.106
وحافظ �سيك�سرز ال��ذي افتقد خلدمات بن �سيمونز وداين غرين وتوبيا�س
هاري�س ب�سبب الإ�صابة وكوفيد -19توالياً ،على التقدم يف املباراة منذ بدايتها
تقريباً على ملعب مركز ويلز فارغو.
وت�صدر ك��وري قائمة الهدافني لفيالدلفيا بر�صيد  22نقطة ،بينما �سجل
�إمبيد وج��ورج نيانغ  18نقطة لكل منهما ،ليحقق �سيك�سرز ف��وزه ال�ساد�س
يف مقابل خ�سارتني ه��ذا املو�سم .يف املقابل� ،سجل دمي��ار دي��روزان  37نقطة
ل�شيكاغو ،فيما �أحرز زاك الفني  27نقطة .كما �سجّ ل لونزو بال من بولز 13
نقطة �أي�ضاً .ويف مباراة �أخرى� ،سجل ال�صربي نيكوال يوكيت�ش  34نقطة ،غري
�أنها مل تكن كافية لتجنيب دنفر ناغت�س اخل�سارة � 106-108أمام ممفي�س
غريزليز املت�ألق.
وحقق دجوكيت�ش� ،أف�ضل العب يف الدوري املو�سم املا�ضي ،الفائز بجائزة 11
مرتدة وخم�س متريرات حا�سمة ،بينما �أ�ضاف ويل بارتون  26نقطة ل�صالح
دنفر .ذلك لأن �أداء ال�ضيوف الهجومي تراجع �أمام �ضغط ممفي�س الذي ح�سم
النتيجة من خالل �ستة العبني �سجلوا �أرقاماً مزدوجة.
و�سجل غريزليز  16رم�ي��ة ثالثية خ�لال امل �ب��اراة ال�ت��ي حُ �سمت يف الثواين
الأخرية.
و�أحرز جارين جاك�سون جونيور  22نقطة ،بينما �أ�ضاف جا مورانت  ،18فيما
�أ�ضاف ديزموند باين وكايل �أندر�سون  16نقطة لكل منهما.
ويف نيويورك ،حقق فريق بروكلني نت�س فوزاً ثالثاً توالياً بتغلبه على �أتالنتا
هوك�س .108-117
و�سجل كيفن دورانت  32نقطة و�سبع متابعات وخم�س متريرات حا�سمة بدعم
من جو هاري�س ( 18نقطة) وجيم�س هاردن ( )16وباتي ميلز (.)14
وقال دورانت �إن نت�س ما زال يجد طريقه بعد مو�سم  2021-2020الذي
عانى فيه من الإ�صابات.
و�أ�ضاف "مل يكن لدينا الكثري من اال�ستمرارية منذ العام املا�ضي ،لكننا نحاول
البناء على ذلك".
وتابع "يبدو الأمر كما لو �أننا جميعاً ننمو ونتعلم ونكت�شف بع�ضنا البع�ض� .إنه
لأمر جيد �أن نرى التقدم .نحن فقط ن�ستمر يف العمل ،هذا كل ما كنت �أقوله".
وكان دي �أن��دري هانرت يف �صدارة هدايف هدايف يف هوك�س بر�صيد  26نقطة،
بينما �أ�ضاف تراي يونغ  21نقطة بع�شر متريرات حا�سمة وت�سع متابعات .يف
غ�ضون ذلك� ،سلك فريق نيويورك نيك�س طريقاً يف �إنديانابولي�س ،حيث خ�سر
� 98-111أمام باي�سرز.
وحافظ �إنديانا على تقدمه من بداية املباراة حتى نهايتها ،حيث فر�ض فاقاً
من  15نقطة يف الربع الأول وا�ستمر بالتقدم ب�أكرث من ع�شر نقاط لفرتات
طويلة .وكان مايلز ترينر �أف�ضل امل�سجلني لباي�سرز بر�صيد  25نقطة21 ،
منها من رميات ثالثية ،فيما �أ�ضاف كاري�س ليفريت  21نقطة.
يف اجلهة املقابلة� ،سجل �أر جي باريت  23نقطة وجوليو�س راندل  18نقطة
لنيك�س.
ويف �سان فران�سي�سكو ،مل تتحقق املبارزة املتوقعة بني الميلو بول من �شارلوت
هورنت�س و�ستيف ك��اري من غولدن �ستايت ووري��رز ،حيث حقق الأخ�ير فوزاً
 92-114ليت�صدر ترتيب املنطقة الغربية مع �ست انت�صارات وخ�سارة
واحدة.
ويف مواجهات �أخرى� ،سقط �سان انتونيو �سبريز �أمام داال�س مافريك�س -108
 ،109وميني�سوتا متربوولفز �أمام لو�س �أجنلي�س كليربز .126 - 115
كما ف��از تورونتو راب�ت��ورز  109 - 100على وا�شنطن وي ��زاردز ،وكليفالند
كافاليريز  -بورتالند ترايل باليزرز  ،104 - 107وبو�سطن �سلتيك�س على
�أورالندو ماجيك .79-92

خ�ل�ال ح �� �ض��ور ال ��وف ��د الإ�سباين
مباراة ال�سد والدحيل ،نقل ح�ساب
ال�س ّد على تويرت عن العلي قوله �إن
"موقف النادي وا�ضح من البداية،
فنحن متم�سكون مب��درب�ن��ا ت�شايف
وال مي�ك�ن�ن��ا �أن ن �ف��رط ب��ه يف هذا
الوقت احل�سا�س من املو�سم".
و�أكد "نرحب بزيارة الوفد الإداري
من ن��ادي بر�شلونة الإ�سباين وهي
حمل تقدير واحرتام".
من جهته ،قال يو�ستي ل�صحافيني
م� �ت ��واج ��دي ��ن يف م �ل �ع��ب امل � �ب� ��اراة
الأرب� �ع ��اء �إن ع ��دم ح���ض��ور رئي�س

مو�سماً يف �أك�ثر من  750مباراة
حمرزا معه  25لقباً بني 1998
و ،2015قبل ال��ذه��اب �إىل قطر
عام .2015
بعد حمل �أل��وان ال�سد كالعب ملدة
�أربعة موا�سم� ،أ�شرف على تدريبه
وق� ��اده �إىل ل�ق��ب ال � ��دوري املو�سم
املا�ضي ولقب ك�أ�س الأم�ير يف �آخر
�سنتني.
وبعد انتهاء مباراة ال�سد والدحيل،
عانق ت�شايف �أع�ضاء اجلهاز والفني
وال�لاع �ب�ين يف م���ش�ه��د ب ��دا وك�أنه
وداع � ��ي .وق� ��ال ظ �ه�ير ال �� �س��د عبد
ال� �ك ��رمي ح �� �س��ن ل �ق �ن��اة "الكا�س"
ال �ق �ط��ري��ة ب �ع��د امل � �ب� ��اراة "حزناء
ل ��رح � �ي ��ل ت � �� � �ش ��ايف ل � �ك ��ن �� �س� �ع ��داء
النتقاله من ال�سد �إىل فريق كبري
النادي ج��وان البورتا �إىل الدوحة م�ث��ل ب��ر��ش�ل��ون��ة .ق� �دّم ت���ش��ايف فكراً
"ال مي�ث��ل م�شكلة ل �ن��ادي ال�سد" ج��دي��داً للكرة القطرية خ�صو�صاً
وا�� �ص� �ف� �اً ال� �ع�ل�اق ��ة بـ"املمتازة" ،ل �ن ��ا ن �ح ��ن الع� �ب ��ي ن� � ��ادي ال�سد.
وم�شيداً بحر�ص �إدارة ال�سد على ت�ع� ّر���ض الن �ت �ق��ادات م�ن��ذ ا�ستالمه
ا�ستقبال وف��د بر�شلونة يف مطار النادي ،لكن �شاهدمت فكره الكروي
حمد الدويل.
اجل ��دي ��د وط��ري �ق �ت��ه .ك ��ل الفرق
ً
ا
"اجتماع
أن
�
إىل
�
يو�ستي
وفلفت
عانت من هذا اال�سلوب" .وع ّما دار
�سيعقد م��ع �إدارة ن��ادي ال�سد بعد ب�ين ت�شايف وال�لاع�ب�ين يف اجتماع
انتهاء املباراة مع الدحيل ،على �أن الفريق� ،أ�ضاف ح�سن "هناك حزن
ُي�ستكمل ال�ب�ح��ث يف اج�ت�م��اع �آخر لرحيل ت�شايف ،خ�صو�صا ان��ه لعب
�صباح الغد".
معنا ود ّربنا و�أم�ضينا �أوقاتاً ممتعة
ون���ش� أ� ت�شايف يف �صفوف بر�شلونة وج �م �ي �ل��ة وحل� �ظ ��ات ح� ��زن وف� ��رح.
منذ �صغره وح�م��ل �أل��وان��ه يف  17رحيله �سيكون م�ؤثرا".

جزاء ل�صالح فريقه اثر خط�أ لربي�سنل كيمبيبي داخل املنطقة انربى لها
املجري بنجاح يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�ضائع.
وعلى ملعب االحت��اد ،اكرم مان�ش�سرت �سيتي وف��ادة كلوب بروج بفوز �صريح
عليه  .1-4افتتح فيل فودن الذي لعب كر�أ�س حربة �صريح الت�سجيل ل�سيتي
بعد م��رور رب��ع �ساعة ،لكن ب��روج ادرك التعادل بالنريان ال�صديقة عندما
ارتطمت الكرة بر�أ�س املدافع جون �ستونز وحتولت خط�أ داخل �شباك فريقه
بعدها بدقيقتني .واجهز �سيتي على �ضيفه يف ال�شوط الثاين بثالثي تناوب
على ت�سجيلها اجل��زائ��ري ري��ا���ض حم��رز ( )54ورح�ي��م �ستريلينغ ()72
والربازيلي غابريال جيزو�س (.)2+90
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حممد املر�« :أم الألعاب» مت�ضي يف
طريق املناف�سات مل�صلحة املنتخبات
•• �أم القيوين-الفجر

ي�ست�ضيف "�شاطئ ال�ق��رم " يف �أم القيوين ظهر اليوم
بطولة الدولة الفرقية الخرتاق ال�ضاحية لفئات الرجال
وال���س�ي��دات وال���ش�ب��اب وال���ش��اب��ات وال�ن��ا��ش�ئ�ين والنا�شئات
والأ��ش�ب��ال التي ينظمها احت��اد الإم ��ارات لأل�ع��اب القوى
مب�شاركة  323العباً والعبة ميثلون  18نادياً هي �شباب
الأهلي  ،الو�صل ،الن�صر  ،العني  ،دبا احل�صن ،الفجرية ،
ال�شارقة  ،حتا  ،احلمرية  ،فلج املعال  ،الإمارات  ،العربي
 ،خورفكان  ،اجلزيرة احلمراء  ،البطائح  ،مليحة  ،احتاد
كلباء وال�شارقة لريا�ضة املر�أة .
وتعترب البطولة الفرقية هي الثانية يف مو�سم " �أم الألعاب
" بعد بطولة الدولة الفردية التي �أقيمت ال�شهر املا�ضي
يف حديقة الورقاء و�شهدت م�شاركة  270العباً والعبة
من  18نادياً وحققت جناحاً كبرياً �إثر املناف�سة القوية
واملثرية بني امل�شاركني وامل�شاركات والتفاعل الالفت من
الأندية.
وتنطلق البطولة التي ت�شهد م�شاركة  8العبني والعبات
يف كل فئة مع احت�ساب �أف�ضل نتيجة لعدد  6العبني  ،يف
الثانية والن�صف ظهراً ب�سباق فئتي �أ�شبال بنني و�أ�شبال
ب�ن��ات مل�سافة  3ك�ل��م  ،ث��م ت�ت��وا��ص��ل ال�ب�ط��ول��ة يف الثالثة
ع�صراً ب�سباق فئتي النا�شئات وال�شابات مل�سافة  4كلم ،
يعقبه �سباق النا�شئني وال�سيدات مل�سافة  6كلم يف الثالثة
والن�صف ع�صراً  ،ثم ينطلق �سباق فئة ال�شباب مل�سافة 8
كلم يف الرابعة ع�صراً بينما ميثل �سباق فئة الرجال مل�سافة
 12كلم م�سك اخلتام يف الرابعة والن�صف ع�صراً.
وحتت�سب نتائج الأندية لأف�ضل  4العبني للفئة العمرية

" مواطنني �أو �أبناء املواطنات " �إ�ضافة �إىل  2من الالعبني
للفئات العمرية " مواليد الدولة �أو املقيمني " على ك�أ�س
امل��رك��ز الأول للبطولة الفرقية يف ك��ل فئة م��ن الفئات
املذكورة يف البطولة  ،بينما يتم تتويج الفريق احلا�صل
على املركز الثاين بامليداليات الف�ضية وك�أ�س املركز الثاين
للبطولة  ،يف حني يتم تتويج الفريق احلا�صل على املركز
الثالث بامليداليات ال�برون��زي��ة وال�ك��أ���س املخ�ص�ص لهذا
املركز.
وقال الدكتور حممد عبداهلل املر  ،رئي�س احتاد الإمارات
لألعاب القوى � ،إن االحتاد مي�ضي يف براجمه التناف�سية
ل�ل�م��و��س��م اجل��دي��د م��ن خ�ل�ال ب�ط��ول��ة ال��دول��ة الفرقية
لألعاب القوى بعد تد�شني املو�سم ببطولة الدولة الفردية
الخ�تراق ال�ضاحية وذل��ك باحلر�ص على املعطيات التي
حت�ق��ق ال�ن�ت��ائ��ج امل��رج��وة لتحقيق ال�ت�ط��ور ال�ف�ن��ي الذي
ي�صب يف م�صلحة املنتخبات الوطنية ويعزز ر�ؤية االحتاد
لتحقيق اال�سرتاتيجية املقررة حتى ت�ستعيد " �أم الألعاب"
مكانتها القوية وبريقها امل�شرف باملناف�سة على �أف�ضل
النتائج يف امل�سابقات االقليمية والقارية والدولية.
وعرب املر عن �شكره وتقديره للتعاون البناء والإيجابي
م ��ن امل �� �س ��ؤول�ي�ن يف " � �ش��اط��ئ القرم" وح��ر� �ص �ه��م على
ا�ست�ضافة احل ��دث يف ال���ش��اط��ئ ال ��ذي ي�ع��د حت�ف��ة رائعة
حظيت بالإعجاب من �أف��راد املجتمع ملا يوفره من مزايا
�سياحية ك�ب�يرة ومتميزة جعلته م��ن امل�ع��امل ال�سياحية
الرائدة يف الدولة و�إمارة �أم القيوين على وجه اخل�صو�ص
 ،م���ش�يراً �إىل �أه�م�ي��ة ال�ت�ع��اون ب�ين م�ك��ون��ات املجتمع مبا
يحقق ال�ت�ط��ور ال��ري��ا��ض��ي يف ال��دول��ة ال��ذي ي�ع��زز مكانة
الريا�ضة الإماراتية.

دوري �أبطال �أوروبا

ليفربول و�أياك�س يلحقان ببايرن ويوفنتو�س �إىل دور الـ16
حلق فريقا ليفربول االنكليزي واياك�س الهولندي بفريقي بايرن ميونيخ االمل��اين ويوفنتو�س االيطايل �إىل و�سرعان ما ادرك التعادل عندما مرر الربازيلي نيمار كرة يف العمق باجتاه كيليان مبابي على اجلهة الي�سرى
الأدوار الإق�صائية من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم بفوزهما على اتلتيكو مدريد الإ�سباين وبورو�سيا ومنه عر�ضية داخل املنطقة ليتابعها الهولندي جورجينو فينالدوم داخل ال�شباك من م�سافة ق�صرية (.)21
دورمتوند �2-صفر و 1-3تواليا ،يف حني اقرتب ريال مدريد اال�سباين ومان�ش�سرت �سيتي من الت�أهل بنهاية ومنح فينالدوم اي�ضا التقدم ل�سان جرمان م�ستغال كرة ر�أ�سية من قائد الفريق الربازيلي ماركينيو�س ليتابعها
الهولندي بر�أ�سه اي�ضا بعيدا عن متناول حار�س اليبزيغ املجري بيرت غوال�شي (.)39
اجلولة الرابعة .
و�شهد ال�شوط الثاين كرا وفرا كبريين اذ حاول �سان جرمان ح�سم النتيجة نهائيا يف �صاحله
وحقق ليفربول العالمة الكاملة بفوزه يف مبارياته االربع حتى االن من خالل جتديد عل ّو كعبه على �ضيفه
واليبزيغ العودة يف املباراة ،لكن االف�ضلية بقيت لل�ضيوف الذي ا�ضاع لهم مبابي انفرادين
�أتلتيكو مدريد وتغ ّلب عليه �2-صفر يف املجموعة الثانية من دوري �أبطال �أوروبا.
جنح غوال�شي يف الت�صدي ملحاولتيه يف املرتني ( 50و.)63
وعلى غ��رار مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليفربول  2-3يف مدريد ،عندما ُط��رد الفرن�سي �أنطوان
وجنح البديل املجري دومينيك ت�شوبوالي يف ادراك التعادل عندما احت�سب احلكم
غريزمان� ،أكمل �أتلتيكو هذه املباراة �أي�ضاً بع�شرة العبني منذ الدقيقة  36عندما �أ�شهر احلكم البطاقة
ركلة ج��زاء ل�صالح فريقه اث��ر خط�أ لربي�سنل كيمبيبي داخ��ل املنطقة ان�برى لها
احلمراء يف وجه الربازيلي فيليبي.
وفر�ض ليفربول �إيقاعاً هجومياً منذ البداية ،م�ستغ ً
املجري بنجاح يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�ضائع.
ال التململ يف دفاع �أتلتيكو.
وعلى ملعب االحت ��اد ،اك��رم مان�ش�سرت �سيتي وف��ادة كلوب ب��روج بفوز �صريح عليه
وب ّكر النادي الإنكليزي بالت�سجيل عن طريق جوتا الذي اقتن�ص بر�أ�سه عر�ضية من ترينت �ألك�سندر
.1-4
�أرنولد خادع بها احلار�س ال�سلوفيني يان �أوبالك (.)13
افتتح فيل فودن الذي لعب كر�أ�س حربة �صريح الت�سجيل ل�سيتي بعد مرور
و�سرعان ما �ضاعف ماين النتيجة يف الدقيقة  ،21بعدما �سدد �أرنولد كرة نحو املرمى ،تابعها ماين
رب��ع �ساعة ،لكن ب��روج ادرك ال�ت�ع��ادل ب��ال�ن�يران ال�صديقة عندما ارتطمت
خمادعاً احلار�س و�أ�سكنها ال�شباك.
الكرة بر�أ�س املدافع جون �ستونز وحتولت خط�أ داخل �شباك فريقه بعدها
وانتهت املباراة فعلياً لأتلتيكو يف الدقيقة  ،36بعدما ح�صل فيليبي على البطاقة احلمراء بعد خمالفة
بدقيقتني.
بحق ماين.
واج�ه��ز �سيتي على �ضيفه يف ال���ش��وط ال�ث��اين بثالثي ت�ن��اوب على
وح��اول �أتلتيكو العودة �إىل املباراة لكن من دون ج��دوى ،لتنتهي املباراة بخ�سارة ثانية
ت�سجيلها اجل��زائ��ري ري��ا���ض حم��رز ( )54ورح�ي��م �ستريلينغ
توالياً يف امل�سابقة القارية .يذكر ان ليفربول يحقق بداية مثالية حمليا وقاريا ذلك
( )72والربازيلي غابريال جيزو�س (.)2+90وتابع اياك�س
الن مل يخ�سر اي�ضا يف الدوري االنكليزي املمتاز بعد مرور  10مراحل.
ام�سرتدام عرو�ضه الهجومية الرائعة ه��ذا املو�سم واحلق
وق��ال م��درب ليفربول االمل ��اين ي��ورغ��ن ك�ل��وب "�سجلنا االه ��داف يف االوقات
خ���س��ارة قا�سية مب�ضيفه ب��ورو��س�ي��ا دورمت��ون��د  1-3رافعا
اجليدة .كان الهدف االول لنا تخطي دور املجموعات وقد جنحنا يف حتقيقه
ر�صيده اىل  14هدفا يف  4مباريات اي مبعدل  3.2هدف
قبل مرحلتني من النهاية وهذا ما مل اكن اتوقعه .لقد قام ال�شبان بعمل رائع
يف املباراة الواحدة.
وهم ي�ستحقون ذلك".
وكانت نقطة التحول يف املباراة لدى طرد قطب دفاع دورمتوند
ويف امل�ج�م��وع��ة ذات �ه��ا ،جن��ا ن ��ادي م�ي�لان الإي �ط��ايل م��ن خ���س��ارة راب �ع��ة يف
مات�س هوملز لعرقلته اجلناح الربازيلي انتوين يف الدقيقة ،29
امل�سابقة القارية عندما خرج بتعادل �صعب بالنريان ال�صديقة �أمام بورتو
لكن مع ذلك جنح فريقه يف افتتاح الت�سجيل عرب ماركو روي�س يف
الربتغايل  ،1-1ليح�صد �أول نقطة له.
الدقيقة  37من ركلة جزاء.
وعلى ملعب �سان �سريو ،افتتح الكولومبي لوي�س ديا�س الت�سجيل
وجن��ح اي��اك����س يف ق�ل��ب ال�ط��اول��ة ع�ل��ى مناف�سه يف ال��دق��ائ��ق ال18
لبورتو ( ،)6فيما �أح��رز الكونغويل �شان�سيل مبيمبا هدف ميالن
االخرية من املباراة حيث ادرك له ال�صربي دوجان تاديت�ش التعادل
باخلط�أ يف مرماه (.)61
( )72وا�ضاف العاجي �سيبا�ستيان هالر الثاين ( )83قبل ان يح�سم
وبهذا التعادل ،رفع بورتو ر�صيده �إىل  5نقاط وارتقى �إىل املركز
داين كال�سن النتيجة نهائيا يف �صالح فريقه ويهديه بطاقة العبور
الثاين ،بينما ح�صد ميالن �أول نقطة له يف دور املجموعات وبقي
متذي ً
اىل ال��دور ال�ت��ايل بت�سجيله ال�ه��دف الثالث يف الدقيقة الثالثة من
ال للرتتيب.
الوقت بدل ال�ضائع.
و�سقط باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف فخ التعادل  2-2مع
ويف م�ب��اراة ثانية �ضمن املجموعة الثالثة احل��ق �سبورتينغ ل�شبونة
اليبزيغ االمل��اين يف ال��رم��ق االخ�ير ليخ�سر ��ص��دارة املجموعة
خ�سارة قا�سية مب�ضيفه ب�شيكتا�ش الرتكي برباعية نظيفة ليتعادل
االوىل ل�صالح مناف�سه الرئي�سي مان�ش�سرت �سيتي الفائز على
نقاطا مع دورمتوند بر�صيد  6نقاط يف حني ميلك اياك�س  12نقطة.
كلوب بروج البلجيكي .1-4
و�سجل املهاجم الفرن�سي املخ�ضرم ك��رمي بنزمية ه��ديف ري��ال مدريد
و�صعد �سيتي اىل املركز االول بر�صيد  9نقاط متقدما بفارق
اال��س�ب��اين ليقوده اىل ال�ف��وز ع��ل �شاختار دانيت�سك االوك ��راين 1-2
نقطة واحدة عن �سان جرمان يف حني يحتل بروج املركز الثالث
�ضمن املجموعة الرابعة .ورفع ريال مدريد ر�صيده اىل  9نقاط مقابل
مع  4نقاط واليبزيغ نقطة واحدة.
 7لإنرت االيطايل الفائز على �شريف تريا�سبول املولدايف  ،1-3و6
خ��ا���ض � �س��ان ج��رم��ان م �ب��ارات��ه ��ض��د الي�ب��زي��غ يف غ �ي��اب جنمه
نقاط لالخري ،ونقطة واحدة ل�شاختار.
االرجنتيني ليونيل مي�سي امل�صاب يف ركبته.
وتابع ريال مدريد نتائجه االيجابية يف االون��ة االخ�يرة اذ مل يخ�سر
فاج�أ �صاحب االر�ض �ضيفه الباري�سي بافتتاح الت�سجيل من
ري��ال م��دري��د يف �آخ��ر  5مباريات ل��ه يف جميع امل�سابقات بينها فوزه
كرة ر�أ�سية لكري�ستوفر نكونكو مهاجم باري�س �سان جرمان
ال�ساحق على �شاختار ذهابا بخما�سية نظيفة ،وانت�صاره على غرميه
ال�سابق وذلك بعد مرور  8دقائق رافعا ر�صيده اىل  5اهداف
التقليدي على زع��ام��ة ال�ك��رة اال�سبانية بر�شلونة  1-2يف مباراة
هذا املو�سم يف امل�سابقة القارية.
الكال�سيكو يف عقر دار الأخري �أواخر ال�شهر املا�ضي
ومل يكد �سان جرمان يتلقى ال�صدمة حتى احت�سب احلكم
و�سجل بنزمية هدفيه يف الدقيقتني  14و ،61يف حني �سجل الربازيلي
ركلة ج��زاء لاليبزيغ اث��ر عرقلة الربتغايل دانيلو ملواطنه
فرناندو هدف �شاختار ( .)39ويف املباراة الثانية ،اوقف �إنرت مفاج�آت
اندري �سيلفا داخل املنطقة لكن احلار�س االيطايل العمالق
�شريف تريا�سبول وعاد بالفوز عليه  1-3يف عقر داره ليعزز �آماله ببلوغ
جانلويجي دوناروما ت�صدى ملحاولة االخري برباعة (.)12
الدور التايل.
والتقط �سان جرمان انفا�سهم تدريجيا ودخ��ل اج��واء املباراة

بول نيومان يروي ق�صة حياته يف مذكرات
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توقيف �سيدة تاجرت بكلية ابنتها

ي�ساعد زوجته على الزواج من ع�شيقها

يف واق�ع��ة غريبة تتعلق ب��االجت��ار ب��الأع���ض��اء الب�شرية،
�أعلنت الداخلية العراقية اعتقال �سيدة يف العا�صمة
بغداد ،باعت كلية ابنتها مقابل  10ماليني دينار عراقي
وه��و م��ا ي�ع��ادل تقريبا � 7آالف دوالر �أم�يرك��ي .وذكرت
ال ��وزارة يف بيان �أن" :قوة من مديرية مكافحة �إجرام
بغداد مكتب مكافحة �إجرام املحمودية ،نفذت �أمر قب�ض
بحق ام��ر�أة بتهمة االجت��ار بالأع�ضاء الب�شرية ،بعد �أن
قامت ب��االت�ف��اق وبيع كلية ابنتها �إىل �شخ�ص جمهول
يف �إحدى املحافظات ال�شمالية مببلغ  10ماليني دينار
عراقي" .و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ان" :العملية ن�ف��ذت بعد توفر
م�ع�ل��وم��ات م��ن امل �� �ص��ادر ال���س��ري��ة ع��ن احل��ال��ة وتدقيق
امل�ع�ل��وم��ات و�أخ ��ذ امل��واف �ق��ات الأ��ص��ول�ي��ة وت�ع�ق��ب املتهمة
حتى �إل �ق��اء القب�ض عليها ،ومت ت��دوي��ن �أق ��وال املتهمة
وت�صديقها ق�ضائيا باالعرتاف وفق �أحكام املادة  17من
قانون جتارة الأع�ضاء الب�شرية" .ومل تك�شف ال�سلطات
العراقية �أي تفا�صيل عن الفتاة التي وقعت �ضحية ج�شع
�أقرب النا�س �إليها وهي والدتها ،فيما رجح معلقون من
رواد �شبكات التوا�صل االجتماعي� ،أن تكون الفتاة قا�صرا،
بحيث متكنت والدتها من القيام بفعلتها ال�شنيعة .و�أ�شار
معلقون �آخ��رون �إىل وج��ود حلقات مفقودة يف الق�ضية،
�أب��رزه��ا ك�ي��ف و�أي ��ن مت ا��س�ت�خ��راج كلية االب �ن��ة ،وه��ل مت
تخديرها و�إجراء عملية ا�ستئ�صال الكلية دون علمها؟.

�صدم هندي �أقاربه بعد �أن وافق على ال�سماح لزوجته التي تزوجها
منذ � 5أ�شهر بالزواج من ع�شيقها ،ورتب حفل زفافهما.
وي�ح�ك��ي فيلم  Hum Dil De Chuke Sanamم��ن �إنتاج
بوليوود  ،1999ق�صة رجل ي�ساعد زوجته على الزواج من الرجل
الذي حتبه ،والذي يلعب دوره �سلمان خان ،ولكن الق�صة انتقلت
مرتني �إىل الهند ه��ذا العام وح��ده .يف �أبريل (ني�سان) املا�ضي،
ن�شر موقع �أوديتي �سنرتال تقريرا عن رجل يف والية بيهار �ساعد
زوجته على الزواج من حبيبها ،و�أخرياً �ساعد رجل زوجته للزواج
من غريه .وتزوج بانكاج �شارما ،من �أوتار برادي�ش ،كومال يف مايو
(�أيار) املا�ضي ،يف زواج تقليدي مرتب من قبل الأهل ،وبعد خم�سة
�أ�شهر من زواجهما ،مل يحدث �أي ات�صال جن�سي بينهما ،و�أقنعت
ك��وم��ال زوج �ه��ا ب��أن�ه��ا ت��ري��د ال ��زواج م��ن حبيبها .وب�ع��د اعرتاف
زوجته� ،أبلغ بانكاج �شارما �أهله باملوقف .وبعد �أن ف�شلوا يف �إقناعها
بن�سيان حبيبها القدمي ،عر�ض الأمر على هيئة مناه�ضة العنف
الأ��س��ري ،ونظم لقاء بني بانكاج وكومال وعائلتيهما والع�شيق.
ووافق بانكاج على زواجها من ع�شيقها و�ساعدهما على التخطيط
لزفافهما ووظف حمامياً لإمتام �إجراءات الزواج.

تبتكران قفاز ًا لتق�شري اجل�سم �أثناء اال�ستحمام

اب�ت�ك��رت �صديقتان �أ��س�ترال�ي�ت��ان ق�ف��از ا�ستحمام ث��وري لتق�شري
الب�شرة ب�سهولة خالل دقائق� .أطلقت كاتي �أونيل و�أوليفيا بوروز
قفاز "ما غلو  "2يف نوفمرب (ت�شرين ال�ث��اين)  ،2019ومنذ
ذلك احلني ح�صدتا �أرباحاً ب�أكرث من مليوين دوالر من املبيعات.
و�صنع القفاز ال��ذي يباع  34دوالراً ،من احلرير  100%لإزالة
اجللد امليت وال�شوائب بتق�شري اجل�سم بعمق و�إزالة ال�سموم منه.
ُ�صمم القفاز لتح�سني مظهر الت�صبغ ولعالج التقرن ال�شعري،
وه��ي حالة �شائعة تت�سبب يف تكوين كتل �صغرية على الذراعني
وال�ساقني .ومنذ يوليو (متوز)  2020باعت ال�صديقتان �أكرث من
� 70ألف قفاز ،وحققتا �أرباحاً بـ  2.4مليون دوالر.
يذكر �أن ال�صديقتني ،تعمالن حالياً على جمموعة وا�سعة من
الأدوات امل���س�ت��وح��اة م��ن ع�لاج��ات التجميل ال�ق��دمي��ة يف م�صر
واليابان ،وفق ديلي ميل الربيطانية.

ت�صمم منزل باربي لطفلتها بـ  25دوالر ًا

�أنفقت بريطانية  20جنيهاً �إ�سرتلينياً 25 ،دوالراً ،فقط
لت�صميم منزل باربي لطفلتها بعدما اكت�شفت ت�صميمات
مماثلة تكلف  250جنيها �إ�سرتلينيا( 312دوالر) عرب
الإن�ت�رن ��ت .ق ��ررت ف�ي��ث ��ش�ي�ب��ارد ت ��ويل ال�ع�م��ل بنف�سها،
وا�ستخدمت خزانة جمانية من خ�شب ال�صنوبر على في�س
بوك ماركت بلي�س لإن�شاء الإطار الرئي�سي للمنزل ،زودته
مبنتجات قابلة لإعادة التدوير عرثت عليها حول منزلها.
وقالت فيث ملوقع " :LatestDeals.co.ukخطرت يل
الفكرة عندما �أردت احل�صول على منزل باربي البنتي يف
عيد ميالدها اخلام�س ،وبحثت على الإنرتنت ل�ساعات ومل
�أعرث على ما �أريد بكلفة �أقل من مئات اجلنيهات وكان كل
�شيء من البال�ستيك يف الغالب ،وبالنظر �إىل �صور بيوت
ب��ارب��ي ،قلت �إن��ه ميكنني �صنع واح��د �أكرب" .و�أو�ضحت
"�صنع زوجي بع�ض الأرفف من اخل�شب التي كانت لدينا
بالفعل يف امل��ر�آب ،وذهبت �إىل متجر وح�صلت على بع�ض
عينات ورق اجلدران ،وذهبت �أي�ضاً �إىل متجر �سجاد حملي
حيث �سمحوا يل باختيار ما �أريده لأر�ضياتي .وحتى الآن،
مل يكلفني ذلك �شي ًئا .كان لدينا بالفعل الطالء التمهيدي
يف املنزل ،لذلك ا�ستخدمته لطالء اخلزانة".

موا�صفات الكعب العايل املريح

حذرت خبرية املو�ضة الأملانية كالوديا �شولت�س من �أن ارتداء حذاء
ذي كعب عال غري مريح ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بالبثور وم�سمار القدم
بالإ�ضافة �إىل الآالم املربحة.
ولتجنب هذه املتاعب ال�صحية تن�صح �شولت�س باقتناء حذاء ذي
كعب عال ميتاز ببع�ض املوا�صفات ،التي جتعل املر�أة ت�شعر بالراحة
�أثناء االرتداء� ،أبرزها وجود بطانة ناعمة يف مقدمة القدم.
و�أ�ضافت �شولت�س �أن احلذاء ذا التقو�س اجلانبي املرتفع قليال يعد
�أكرث راحة ،م�شرية �إىل �أهمية وجود م�ساحة �صغرية بحجم عر�ض
الإبهام يف مقدمة احلذاء ،حتديداً �أمام �إ�صبع القدم الكبري.
ومن الأف�ضل �أي�ضاً اقتناء حذاء ذي كعب عال م�صنوع من اجللد
الطبيعي؛ ن �ظ��راً لأن اجل�ل��د الطبيعي ي�ت�م��دد ،وم��ن ث��م ي�صبح
مريحا �أثناء االرت��داء ،وذل��ك بخالف اجللد اال�صطناعي ،الذي
يفتقر �إىل املرونة.
ويعد الوقوف على مقدمة القدم والكعب يف نف�س الوقت من �أبرز
العالمات الدالة على �أن احلذاء ذا الكعب العايل منا�سب.
لذا ينبغي جتربة احلذاء يف املتجر جيدا قبل ال�شراء ،وذلك من
خالل امل�شي على �أر�ضيات خمتلفة ك�صعود درج به مث ً
ال.

يحطم الرقم القيا�سي يف حل مكعب الروبيك

هايلي �شتاينفيلد حت�ضر العر�ض الأول للمو�سم الثالث من  Apple TVمل�سل�سل «ديكن�سون» يف وي�ست هوليود  ،كاليفورنيا.ا ف ب

ب�إجمايل  112ما�سة� ..سوارين ملاري �أنطوانيت يف مزاد كيم كاردا�شيان تخفي مر�ضها

بريانكا �شوبرا بالزي
الهندي اجلريء
ن�شرت النجمة الهندية بريانكا
�شوبرا جم �م��وع��ة � �ص��ور جديدة
م��ن جل�سة ت���ص��وي��ر خ�ضعت لها
ون���ش��رت�ه��ا يف �صفحتها اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي.
وظ �ه��رت ب��ري��ان�ك��ا ب��ال��زي الهندي
الأ� �ص �ي��ل ال ��ذي ت�ضمن ت�صميماً
ج��ري �ئ �اً� ،إذ ارت� ��دت ت �ن��ورة طويلة
وا�� �س� �ع ��ة وك � � ��روب ت � ��وب ق�صرية،
و�سيطر على �إطاللتها اللون البيج
والقليل من اللون الزهري.
وك��ان��ت ب��ري��ان�ك��ا ن���ش��رت ق�ب��ل �أيام
� �ص��ورة جت�م�ع�ه��ا ب��زوج �ه��ا الفنان
الأم �ي��رك � ��ي ن �ي��ك ج ��ون ��ا� ��س عرب
��ص�ف�ح�ت�ه��ا اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى موقع
التوا�صل االجتماعي.
وظهرت بريانكا ب�أح�ضان جونا�س
ب �ل��وك ع �ف��وي يف �أح � ��د احلفالت
ال� �ن ��اج� �ح ��ة ال� �ت ��ي �أح � �ي ��اه ��ا نيك
م�ؤخراً.
والق��ت ال���ص��ورة �إع �ج��اب ع��دد من
املتابعنب الذين متنوا لهما �أوقات
�سعيدة.

Friday

قالت دار كري�ستيز �إن م��ن امل�ق��رر ط��رح �سوارين ما�سيني يخ�صان ماري
�أنطوانيت ،و�سوارا من الياقوت والأملا�س قدمه امللك ادوارد الثامن لزوجته
دوق��ة ون��د��س��ور يف ال��ذك��رى ال�سنوية الأوىل لزواجهما ،يف م��زاد بجنيف
الأ�سبوع املقبل .وال�سواران مو�ضوعان يف �صندوق �أزرق خمملي مكتوب
عليه "�أ�ساور امللكة م��اري �أنطوانيت" ،فيما يتكون كل منهما من ثالث
�سال�سل من الأملا�س وم�شبك كبري ،وذلك ب�إجمايل  112ما�سة.
وقالت كري�ستيز �إنها تتوقع �أن يجلب ال�سواران ،وهما الآن مملوكان لعائلة
ملكية �أوروب�ي��ة ،ما بني مليونني و�أربعة ماليني دوالر يف م��زاد يجرى يف
التا�سع من نوفمرب .كانت ماري �أنطوانيت ،التي �أر�سلت خطابا من ال�سجن
يف ت��وي�ل��ري بباري�س ت�ق��ول �إن��ه �سيتم �إر� �س��ال ��ص�ن��دوق خ�شبي ب��ه جواهر
حلفظها ،قد �أعدمت باملق�صلة يف  .1793وقالت دار املزادات �إن ابنتها ماري
ترييز ،التي كانت تلقب مبدام رويال ،ت�سلمت املجوهرات لدى و�صولها �إىل
النم�سا .وقالت كري�ستيز �إن �سوارا من الياقوت والأملا�س طلبه امللك �إدوارد
الثامن من كارتيه وقدمه لزوجته الأمريكية والي�س �سمب�سون يف الذكرى
الأوىل لزواجهما يف جنوب فرن�سا ،ترتاوح التقديرات قبل بيعه بني مليون
ومليوين فرنك �سوي�سري ( 1.10مليون دوالر �إىل  2.19مليون دوالر).
و�أغدق امللك �إدوارد الثامن ،الذي تنازل عن عر�ش بريطانيا يف عام 1936
ل�ل��زواج من �سيدة مطلقة ،بهدايا من املجوهرات على والي�س �سمب�سون
طوال فرتة عالقتهما العاطفية وزواجهما.

ت�شييع مطرب املو�شحات �صباح فخري

�شيع �سوريون �أم����س اخلمي�س الفنان ال�سوري �صباح فخري ال��ذي تويف
الثالثاء يف دم�شق بعد م�سرية فنية غنية متيزت باملو�شحات الأندل�سية
وال �ق��دود احل�ل�ب�ي��ة و�أط� ��رب خ�لال�ه��ا �أج �ي��ا ًال متعاقبة يف ب�ل�اده والعامل
العربي.
وانطلق الت�شييع عند ح��وايل ال�ساعة العا�شرة �صباحاً (الثامنة بتوقيت
غرينت�ش) من م�ست�شفى ال�شامي ال��ذي تويف فيه فخري يف دم�شق ،ولف
النع�ش بالعلم ال���س��وري و��س��ار خلفه ح�شد م��ن امل�شيعني ،بينهم فنانون
وم�س�ؤولون .وبعد دم�شق� ،سيوارى فخري الرثى يف مدينته حلب يف �شمال
البالد.
وقال الفنان دريد حلام لوكالة فران�س بر�س "قد يكون رحل ،لكنه لن يغيب
بل �سيبقى حا�ضراً يف الوجدان والذاكرة لأن عظمته وعظمة �صوته يف �أنه
عرفنا على تراثنا الذي كنا جنهله ،ولوال �صباح فخري ملا تعرفنا عليه".
وترك فخري ،املولود العام  1933يف مدينة حلب ،وراءه ع�شرات املقطوعات
املو�سيقية والأغاين التي حفظتها الأل�سنة على مدار عقود ،مثل �أغاين "يا
طرية طريي يا حمامة" و"يا مال ال�شام" و"قدّك امليا�س" و"قل للمليحة"

ت�س�أل العديد من رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي عن �إطالالت جنمة تلفزيون
الواقع كيم كاردا�شيان ،خا�صة يف الآونة
الأخرية ،حيث بد�أت تعتمد �أ�سلوب خا�ص
يغطي ك��ل تفا�صيل ج�سدها ،مم��ا �أثار
العديد من الت�سا�ؤالت �إذا ما كان املر�ض
اجل�ل��دي ال��ذي كانت تعاين منه �سابقاً
ع��اد جم ��دداً �إمن ��ا ب�شكل �أك�ب�ر وخطري
مما دفعها للجوء لهذا الأم��ر لإخفاءه.
م��ن ناحية �أخ ��رى ،متابعي كاردا�شيان
طرحوا العديد من التكهنات ،مطالبني
�إي ��اه ��ا ب��ال�ك���ش��ف ع��ن ح�ق�ي�ق��ة الأم� ��ر �أو
�إي���ض��اح �سبب �إع�ت�م��اده��ا ه��ذا ال �ل��وك يف
�إطالالتها.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن ك��اي�ن��ي ع�م��ل على
ال �ت �خ �ل ����ص م ��ن ج �م �ي��ع مم �ت �ل �ك��ات��ه بعد
ان �ف �� �ص��ال��ه ع ��ن زوج� �ت ��ه ال �� �س��اب �ق��ة كيم
كاردا�شيان وي�ستعد لالنتقال �إىل والية
"وايومنغ" ب�شكل دائم.

متكن ��ش��اب م��ن مقاطعة �أل�برت��ا يف ك�ن��دا ،م��ن حتطيم
الرقم القيا�سي يف حل "مكعب روبيك" ،وهو على دراجة
�أحادية العجالت.
ودخل جي�سي برادفورد البالغ من العمر  17عاما� ،سجل
غيني�س للأرقام القيا�سية ،بعدما جنح يف حل  300لغز
م��ن "مكعب روبيك" ال ��د ّوار ،م��ع احل�ف��اظ على توازنه
جال�سا على دراجة �أحادية العجالت.

تكنولوجيا ال�سيارات تنقذ ال�سائق الذي يعاين م�شكلة �صحية
تتطور تكنولوجيا ال�سيارات ب�صورة �سريعة ،فبعد
�أن باتت تعرف بالفعل كيف تقف يف املر�آب والأماكن
املخ�ص�صة لالنتظار مب�ف��رده��ا ،وب�ع��د �أن �أ�صبحت
حت��ذر ال�سائق يف ح��ال النعا�س ،وال�ع��ودة �إىل احلارة
ال �ي �م �ن��ى ،و�أن ت �ق�ت�رح ع �ل��ى �أ� �ص �ح��اب �ه��ا ط��رق��ا �إىل
وجهاتهم ،حققت تكنولوجيا ال�سيارات تطورا جديدا
لإنقاذ ال�سائق.
ومل يقف الأم��ر عند هذا احلد� ،إذ �أف��ادت تقارير �أن
�سيارات مازدا ،التي �ستطورها العام املقبل يف اليابان،
�ستعرف متى ي�صاب ال�سائقون ب�سكتة دماغية �أو نوبة
قلبية.
ووفقا ل�شركة �صناعة ال�سيارات اليابانية ،ف�إنه بحلول
عام � ،2025ستعرف ال�سيارات متى يواجه ال�سائقون
م�شكلة �صحية مفاجئة وحتذرهم.
ويعود �سر هذه الإمكانيات �إىل البيانات ال��واردة من
الكامريات املثبتة داخل ال�سيارة من دون اللجوء �إىل
م�ست�شعرات الليزر� ،أو غريها من التقنيات ،وفقا ملا
ذكرته الأ�سو�شيتد بر�س .ووفقا مل�صادر ال�شركة ،ف�إن

هذه الإمكانيات �ستتوفر يف طرز مي�سورة التكلفة،
ولي�س فقط يف الطرز الفارهة.
وتب�شر هذه التكنولوجيا مب�ستقبل واعد لواحد من
�أكرث جمتمعات ال�شيخوخة يف العامل.
و�أب�ل�غ��ت م ��ازدا ال�صحفيني م ��ؤخ��را �أن �ه��ا تعمل مع
خرباء طبيني ،خا�صة يف م�ست�شفى جامعة ت�سوكوبا،
للبحث يف بيانات ال�صور ملعرفة �شكل ال�سائق ال�سليم،
وامل�صاب مبجرد امليل ف�ج��أة �إىل الأم��ام ف��وق عجلة
القيادة.
ومبجرد التعرف على امل�شكلة ،ف��إن ال�سيارة �ستقف
يف مكان �آم��ن ،كاملنطقة املخ�ص�صة لالنتظار بجوار
الر�صيف ،يف �أ�سرع وقت ممكن.
و�ست�صدر ال�سيارة �صفريا ،و�ستوم�ض �أ�ضواء للإنذار
بوجود خطر ،وفقا ملا ذكرته مازدا.
كما �سرت�سل ال�سيارة مكاملة ط��وارئ �إىل الإ�سعاف
وال�شرطة .وتعمل �شركات �صناعة ال�سيارات الكربى
الأخرى ،مبا فيها فولك�س فاغن الأملانية ،ومناف�ستها
اليابانية تويوتا ،على توفري تقنية مماثلة.

كايلي جيرن ت�ستعر�ض مرحلة حملها املتقدمة

رن �صورتني جديدتني يف �صفحتها
�شاركت جنمة تلفزيون ال��واق��ع كايلي جي 
اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي ا�ستعر�ضت من خاللهما مراحلة حملها
التي باتت متقدمة .و�إرتدت جيرن خالل ع�شاء رومان�سي ح�ضرته ،ف�ستان �أ�سود
جلد و�ضيق ف�صل ج�سمها وبطنها املنتفخ.
وكان تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي �صورة تظهر فيها جنمة تلفزيون
ال��واق��ع كايلي جيرن ،وه��ي ت�ضع خ��امت ال��زواج يف يدها الي�سرى ،وق��د �أث��ار هذا
املو�ضوع حالة من اجلدل ،مبا يتعلق بدخولها القف�ص الذهبي.
متابعو جينري �إنهالوا بتعليقات املباركة لها ،متمنني لها حياة مليئة بال�سعادة،
ومل ت��دلِ جينري بعدها ب ��أي ت�صريح حتى الآن� ،إال �أن�ه��ا �أث ��ارت اجل��دل ب�شكل
كبري.
من ناحية �أخرى التقطت �صور جليرن م�ؤخراً تظهر حملها ،وهي تقف �إىل جانب
�سيارتها من نوع "رولز روي�س" ويبلغ �سعرها حواىل � 300ألف دوالر �أمريكي،
بح�سب �صحيفة الديلي مايل الربيطانية.

الغريب يفتتح �أيام فل�سطني
ال�سينمائية يف رام اهلل
انطلقت ف�ع��ال�ي��ات م�ه��رج��ان �أيام
فل�سطني ال�سينمائية يف ن�سخته
الثامنة الليلة املا�ضية يف مدينة
رام اهلل ب�ع��ر���ض ال�ف�ي�ل��م الروائي
ال� �ط ��وي ��ل (ال � �غ� ��ري� ��ب) للمخرج
ال�سوري ال�شاب �أمري فخر الدين.
وينقل (الغريب) جمهور الفيلم
على مدار  112دقيقة عرب ثمانية
مم �ث �ل�ين �إىل ع� � ��وامل العالقات
الأ� � �س� ��ري� ��ة يف ه �� �ض �ب��ة اجل � ��والن
واحل �ي��اة فيها و� �ص��وت الر�صا�ص
واالن�ف�ج��ارات على اجلانب الآخر
من احل��دود حيث تدور احلرب يف
�سوريا.
ويقدم الفيلم ،املرتجم �إىل اللغة
الإجنليزية والذي يت�ضمن بع�ض
احل � � ��وارات ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة بني
�أف� ��راد م��ن اجل�ي����ش الإ�سرائيلي،
�سردا لبع�ض ما حدث عام 1967
ورحيل بع�ض ال�سكان من مدنهم
وقراهم يف اجلوالن حاملني معهم
الذكريات.
وق��ال املخرج فخر الدين "�سعيد
جدا �أن يتم اختيار �أول فيلم روائي
يل ليكون فيلم االفتتاح يف تظاهرة
�سينمائية مهمة".
و�أ�ضاف يف كلمة قبل عر�ض الفيلم
على م�سرح ق�صر رام اهلل الثقايف
ال ��ذي ام �تل��أت م�ق��اع��ده وعددها
 800باجلمهور �أن عر�ض الفيلم
"فخر له�ضبة اجل� ��والن ودليل
ع�ل��ى ت���ش��ارك�ن��ا يف احل��ال��ة نف�سها
ال �ت��ي ن�ع�ي���ش�ه��ا م ��ن اح� �ت�ل�ال ويف
الوقت نف�سه حالة االنتظار نف�سها
و�أتوقع الأمل �أي�ضا".

