
قوات متمردة توا�صل الزحف اإىل العا�صمة

الربملان الإثيوبي يقّر بالإجماع حالة الطوارئ

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

   

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

•• اخلرطوم-وكاالت:

اخلرطوم،  اإىل  ال�سودان  جنوب  و�ساطة  وف��د  رئي�س  ق��ل��واك،  ت��وت  ق��ال 
اإنه مت التو�سل اإىل اتفاق بني اأطراف الأزمة يف ال�سودان ومن املتوقع 

الإعالن عنه خالل �ساعات.
اأول  الفريق  ال�سوداين  قائد اجلي�س  اأن  اأ�ساف  ال�سودان  و�سيط جنوب 
عبد الفتاح الربهان وافق على الإفراج عن بع�س املعتقلني، م�سريا اإىل 
اأنه  اإل  اأكتوبر   25 قبل  ملا  العودة  اإىل  التفاق  التطرق يف  يتم  اأن��ه مل 

يوجد تقارب يف الروؤى بني الطرفني.
ال�����س��ودان ك�سف عن  ت���وت ق��ل��واك م�ست�سار رئ��ي�����س دول���ة ج��ن��وب  وك���ان 
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�ستها 

بكل و�سوح .
واأكد قلواك يف ت�سريح خا�س للعربية واحلدث، موافقة قائد اجلي�س 
ال�سوداين الفريق عبد الفتاح الربهان على اإطالق �سراح بع�س املعتقلني 

ال�سيا�سيني واإطالق �سراح البقية خالل مرحلة لحقة.
اأخرى،  ملرحلة  لالنتقال  الطيبة  والبادرة  النية  بح�سن  الأم��ر  وو�سف 
بني  ال��ن��ق��ا���س  ع��رب  ال���س��ت��ق��رار  حتقيق  يف  �ست�سهم  اخل��ط��وة  اأن  مبينا 

الأطراف الع�سكرية واملدنية يف البالد بغية التفاهم من جديد.
وقال اإن اتفاقية جوبا لل�سالم مل تن�س على تعيني كفاءات يف منا�سب 

اأطراف احلركات امل�سلحة املوقعة.
ال�سخ�سيات  ع��ن  بعيدة  خال�سة  ك��ف��اءات  حكومة  ت�سمية  اأن  واأو���س��ح 
احلزبية تعد روؤية ميكن التفاهم حولها وو�سع املعاجلات بني الأطراف 
ال�سيا�سية حيالها، موؤكدا ان املهم حالياً نزع اخلالفات وتهيئة الأجواء 

نحو اتفاق.
وكانت م�سادر مطلعة للعربية واحلدث اأ�سارت اإىل اأن ال�سفري ال�سعودي 
ال��وزراء ال�سوداين املعزول عبد اهلل  علي بن ح�سن جعفر التقى رئي�س 

حمدوك وبحث معه الأزمَة الراهنة و�سبل اإيجاد حل للخروج منها.

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

•• برلني -وام:

���س��ج��ل م��ع��ه��د روب�����رت 
كوخ الأملاين لالأمرا�س 
امل����ع����دي����ة ح��������وايل 34 
جديدة  اإ����س���اب���ة  األ������ف 
ب������ف������ريو�������س ك������ورون������ا 
الأربع  ال�ساعات  خ��الل 
املا�سية..  وال��ع�����س��ري��ن 
تداعيات  م���ن  حم�����ذرا 
وعلى  الرت�����ف�����اع.  ه����ذا 
ي��ع��ق��د وزراء  ذل���ك  اإث����ر 
�سحة الوليات الأملانية 
اجتماعاً  ع�����س��ر  ال�����س��ت��ة 
لبحث الإج���راءات التي 
ات���ب���اع���ه���ا خالل  ي���ج���ب 
ال���ف���رة ال���ق���ادم���ة. من 
ف��ر���س��ت ولية  ج��ه��ت��ه��ا 
ب������اف������اري������ا اإج��������������راءات 
املواطنني  على  �سارمة 
م��������ن خ�����������الل ف����ر�����س 
 ffp2 ارت�����داء ك��م��ام��ات
وفر�س  الت�سوق  خ��الل 
داخل  الكمامات  ارت��داء 

ال�سفوف املدر�سية.

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

•• طرابل�س-وكاالت:

اأنها  اخلمي�س،  لالنتخابات،  العليا  املفو�سية  اأعلنت 
�ستفتح باب الر�سح لالنتخابات الرئا�سية والربملانية 
الليبية، الأحد املقبل، بعد ا�ستجابة الربملان للتعديالت 

التي طلبتها املفو�سية على قوانني النتخاب.
اإن قانوين  ال�����س��اي��ح،  امل��ف��و���س��ي��ة ع��م��اد  وق����ال رئ��ي�����س 
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة وال��ربمل��ان��ي��ة ال�����س��ادري��ن من 
جمل�س النواب، قابالن للتطبيق، م�سيفا اأنه ا�ستجاب 

للتعديالت الفنية التي طلبتها املفو�سية عليهما.
الإعالمي  امل��رك��ز  نقله  ت�سريح  يف  ال�سايح،  واأ���س��اف 
البالد  اأن  ليبيا،  ل��وزارات وهيئات وموؤ�س�سات حكومة 
���س��ت��ك��ون دائ����رة ان��ت��خ��اب��ي��ة واح����دة ي��ت��ن��اف�����س ف��ي��ه��ا كل 
من  ه��و  وال��ف��ائ��ز  ال��رئ��ا���س��ي��ة،  لالنتخابات  املر�سحني 
يح�سل على %50 + 1 من الأ�سوات خالل اجلولة 
اأي  ل  يتح�سّ مل  اإذا  الثانية  للجولة  وُي��ل��ج��اأ  الأوىل، 

مر�سح على هذه الن�سبة.
واأن���ه���ت امل��ف��و���س��ي��ة ه����ذا الأ����س���ب���وع، ت���وزي���ع بطاقات 
ال��ن��اخ��ب��ني ع��ل��ى ك��اف��ة امل��ك��ات��ب الن��ت��خ��اب��ي��ة ب��ك��ل املدن 
اخلا�سة  احل�ّسا�سة  امل���واد  ت�سلم  ان��ت��ظ��ار  يف  الليبية، 
قوائم  من��اذج  موقعها  على  ن�سرت  كما  بالنتخابات، 
والربملانية  الرئا�سية  لالنتخابات  للر�سح  التزكية 
اأحد  التي ا�سرطتها القوانني النتخابية، باعتبارها 

امل�ستندات املطلوبة للر�سح.

الربملان الإثيوبي يوافق بالجماع على فر�س حالة الطواريء    )ا ف ب(

ال���وزراء. وع��ربت الوليات  رئي�س 
اإزاء  ال��ب��ال��غ  قلقها  ع��ن  امل��ت��ح��دة، 
ال��ع��ن��ف وات�������س���اع نطاق  ت�����س��اع��د 
الأعمال القتالية يف اإثيوبيا، فيما 
اأدي�س  ���س��ف��ارت��ه��ا يف  اأع��ل��ن��ت، ع��رب 
املوظفني  اإج��الء  ق��ررت  اأنها  اأبابا 
وعائالتهم  الأ����س���ا����س���ي���ني  غ����ري 

ب�سبب ت�ساعد النزاع.
واأف������ادت ال�����س��ف��ارة الأم��ريك��ي��ة يف 
اأدي�س اأبابا، اخلمي�س، باأنها قررت 
الأ�سا�سيني  املوظفني غري  اإجالء 
النزاع  ت�ساعد  ب�سبب  وعائالتهم 

يف اإثيوبيا.
وك����ان����ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة قد 
مواطنيها  �سابق  وق��ت  يف  ح���ذرت 
اإث��ي��وب��ي��ا، ودعت  اإىل  ال�����س��ف��ر  م��ن 
للمغادرة  ال�ستعداد  اإىل  رعاياها 

يف ظل تدهور الو�سع الأمني.
الأمريكية  ال�سفارة  اإع��الن  وج��اء 
يف اإثيوبيا بعد اأن جددت وا�سنطن 
جت���دد ال���دع���وة ل��ك��اف��ة الأط�����راف 
لوقف  ال���������س����راع،  يف  امل�������س���ارك���ة 
حوار  وب��دء  الع�سكرية،  العمليات 
من اأجل وقف اإط��الق النار، وفق 

ما ذكرت اخلارجية الأمريكية.

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

������س�����وت ال�������ربمل�������ان الإث�����ي�����وب�����ي، 
اخلمي�س، باملوافقة بالإجماع على 

فر�س حالة الطوارئ بالبالد.
واأعلنت ال�سلطات الإثيوبية، حالة 
قالت  بعدما  الثالثاء،  ال��ط��وارئ، 
تيغراي  اإقليم  من  متمردة  ق��وات 
مكا�سب  ح��ق��ق��ت  اإن���ه���ا  ال�����س��م��ايل 
على الأر�س جنوبا، يف مطلع هذا 
الأ����س���ب���وع، وه����ددت ب��ال��زح��ف اإىل 

العا�سمة.
وج����اء ه���ذا الإع�����الن ب��ع��د يومني 
م����ن ح�����ّث رئ���ي�������س ال����������وزراء اأب����ي 
امل����واط����ن����ني ع���ل���ى حمل  اأح�����م�����د، 
يف  اأنف�سهم  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ال�����س��الح 
مواجهة اجلبهة ال�سعبية لتحرير 

تيغراي.
اأبابا  اأدي�����س  يف  ال�سلطات  وطلبت 
الأ�سلحة  ت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ك��ان  م���ن 
اإط������ار  ال�����دف�����اع�����ات، يف  واإع�����������داد 

التح�سب لتقدم قوات تيغراي.
واندلع ال�سراع يف ليل الثالث من 
ا�ستولت  عندما   2020 نوفمرب 
ال�سعبية  للجبهة  م��وال��ي��ة  ق���وات 

وهيمنت اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
ال�سيا�سية يف  احلياة  على  تيغراي 
اإثيوبيا لقرابة ثالثة عقود، لكنها 
عندما  نفوذها  من  الكثري  فقدت 
عام  يف  املن�سب  اأح��م��د  اأب���ي  �سغل 
مناوئة  احتجاجات  بعد   2018

ت�����س��م بع�س  ت���ي���غ���راي،  ل��ت��ح��ري��ر 
ق��واع��د ع�سكرية يف  اجل��ن��ود، على 

اإقليم تيغراي ال�سمايل.
رئي�س  اأر������س�����ل  ذل�����ك  ع���ل���ى  وردا 
ال�����وزراء، اأب���ي اأح��م��د، م��زي��دا من 

القوات اإىل املنطقة.

للحكومة ا�ستمرت �سنوات.
م���ع اجلبهة  ال���ع���الق���ات  و�����س����اءت 
اأن  بعد  تيغراي  لتحرير  ال�سعبية 
ات��ه��م��ت اجل��ب��ه��ة اأب���ي اأح��م��د باأنه 
يحكم البالد مركزيا على ح�ساب 
الوليات الإثيوبية، وهو ما ينفيه 

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن زايد خالل مباحثاته مع  رئي�س اإندوني�سيا   )وام(حممد بن را�سد والرئي�س الندوني�سي ي�سهدان تبادل عدد من التفاقيات بني البلدين   )وام( 

حممد بن را�سد ي�ستقبل الرئي�س الإندوني�سي وي�سهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين
حممد بن زايد يبحث مع رئي�س اإندوني�سيا العالقات الثنائية والق�سايا الإقليمية والدولية 

•• دبي- وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
وي���دودو، رئي�س  اأم�����س، بفخامة جوكو  دب��ي رع��اه اهلل، 
�سمو  بح�سور  وذل��ك  ال�سديقة،  اإندوني�سيا  جمهورية 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ 

حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية، يف 
مقر اإك�سبو 2020 دبي. ورّحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
جوكو  الرئي�س  بفخامة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
�سموه ع��ن اعتزاز  ل��ه، معرباً  امل��راف��ق  وي���دودو وال��وف��د 
الوثيقة  والتعاون  ال�سداقة  بعالقات  الإم���ارات  دول��ة 
القائمة بني البلدين، وتطلع الإمارات اإىل دفع م�سارات 
التي  الرئي�سية  القطاعات  �ستى  �سمن  قدماً  ال�سراكة 

تدعم توجهات التنمية يف البلدين ال�سديقني.
من جهة اأخرى بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الأعلى للقوات امل�سلحة وفخامة جوكو ويدودو رئي�س 
البلدين  ع��الق��ات  ال�سديقة  اإندوني�سيا  جمهورية 
ال�سيا�سية  امل�����س��ت��وي��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال�����س��دي��ق��ني 
والق��ت�����س��ادي��ة وال���ت���ج���اري���ة وغ���ريه���ا، واخل���ط���وات 

امل�سركة لتعزيزها ودفعها اإىل الأمام.
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ورح���ب 
نهيان بالرئي�س الإندوني�سي يف بداية اللقاء - الذي 
�ساحب  اإل��ي��ه حت��ي��ات  ون��ق��ل   - البحر  ق�سر  عقد يف 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�سديقة و�سعبها  حفظه اهلل ومتنياته لإندوني�سيا 

دوام التقدم وال�ستقرار.        )التفا�سيل �س2(

تاأتي الق�سية بعد تراكم موا�سيع التوتر منذ الربيك�سيت

موقع اأك�صيو�س: عبا�س كامل �صيزور اإ�صرائيل قريبا

مدير املخابرات امل�سرية يك�سف بنود اتفاق قريب يف غزة

مدفونة قبل ولدة اإمرباطورية الإنكا
بريو: اكت�ساف اأقدم الأمثلة 
لقرابني احل�سارات القدمية 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   يف جبال الأنديز، اكت�سف علماء الآثار ما ميكن اأن ي�سكل اأقدم الأمثلة املعروفة للقرابني 
الب�سرية من ح�سارة واري.    مت اكت�ساف حوايل ثالثني هيكاًل عظمًيا مدفوًنا منذ حوايل 
1.000 عام يف هواكا �سانتا روزا دي بوكال، وهو موقع اأثري يف منطقة لمباييك، يف �سمال 
غرب بريو. هذه اجلثث تعود لأع�ساء ح�سارة واري، التي ظهرت يف جبال الأنديز يف القرن 
اخلام�س، قبل ولدة اإمرباطورية الإنكا. ووفًقا لعلماء الآثار امل�سوؤولني عن احلفريات، فاإن 
بالأطفال  الت�سحية  ب�سرية.     حقيقة ملحوظة: مت  اآث��اًرا لت�سحيات  املوقع يخفي  هذا 
اإدغار  التعرف على قبور طفلني ومراهق. وح�سب  الواريني. وهكذا مت  اأج��ل قرابني  من 
براكامونتي ليفانو، مدير احلفريات وعامل الآثار يف متحف مقابر �سيبان امللكية، فاإن هذه 
الهياكل العظمية متثل اأقدم النماذج املعروفة لقرابني ب�سرية من ح�سارة الواري. كما مت 

العثور على هيكل عظمي ل�سخ�س بالغ مت الت�سحية به.            )التفا�سيل �س10(

•• الفجر - ثيو لوبري

 ترجمة خرية ال�شيباين

الدميقراطية  الأغلبية  ب�سبب 
ال�سيقة يف الكوجنر�س، يتمتع 
كبرية  ب�سلطة  ال��ف��ح��م  ب����ارون 
وه��و ل يردد  الأذى،  لإحل���اق 
خطط  لإف�سال  ا�ستخدامها  يف 

جو بايدن.
ل، مل ي��ك��ن ه��ن��اك ان��ق��الب يف 
الوليات املتحدة، ول يزال جو 
الأبي�س،  البيت  يحتل  ب��اي��دن 
ترامب  دون����ال����د  ي��ن��ع��م  ب��ي��ن��م��ا 
بفرة راح��ة يف ق�سره يف مارا 
لغو، فلوريدا، ومل يتم تدني�س 
مبنى الكابيتول مرة ثانية من 
طائفة  واأتباع  املتع�سبني،  قبل 
اأنون اأكرث حتفًظا منذ اأن  كيو 
ال�سخيفة  نبوءتهم  ا�سطدمت 

بالواقع عدة مرات.
ب�سدد  ن���ح���ن  ال������ذي  ال����رج����ل 

ال��ت��ح��دث ع��ن��ه ال��ي��وم ل ي�سعر 
مركز  ي��ك��ون  اأن  اإىل  ب��احل��اج��ة 
اه��ت��م��ام و���س��ائ��ل الإع������الم، ول 
طموح له ل�سغل مقعد يف املكتب 
ال��ب��ي�����س��اوي. ك��ن��ت ق��د ر�سمت 
���س��ورت��ه يف م��اي��و امل��ا���س��ي، ال 
ان ع��ن��وان امل��ق��ال ج��و مان�سني، 
بايدن،  ج��و  خ��ا���س��رة  يف  �سوكة 

يكن  ومل  وم��ع��ت��دل،  متح�سر 
ال�سوكة  كافية.  بدرجة  واقعًيا 
ت������وؤمل ب�����س��ك��ل ���س��ط��ح��ي فقط 
تكون  ورمب��ا  عليها،  امل�سي  عند 
ال�ستعارة املنا�سبة هي ا�ستعارة 
اختطاف  اأو  ال�سكني يف احللق، 

رهائن.
)التفا�سيل �س11(

جو مان�سني، �سوكة يف خا�سرة الرئي�س

ال�صناتور الذي يقول ل:

جو مان�سني، الدميوقراطي الذي يريد تدمري بايدن!

�ص 03

�ص 09

�ص 19

اإك�سبو يف اأ�سبوع .. املنا�سبات الوطنية والدولية 
تت�سدر امل�سهد .. و185 جن�سية زاروا املعر�ص

اأخبار الإمارات

منظمة التعاون القت�سادي:
 م�ساهمة املهاجرين اأكرب من التكاليف

عربي ودويل

ليفربول واأياك�ص يلحقان 
ببايرن ويوفنتو�ص اإىل دور الـ16 

الفجر الريا�سي
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•• القاهرة-وكاالت:

ك�سف رئي�س املخابرات امل�سرية عبا�س كامل يف حديث 
اأن بالده حتاول التو�سل  اأك�سيو�س الأمريكي،  ملوقع 
اإىل اتفاق طويل الأمد لتثبيت وقف اإطالق النار يف 
قطاع غزة، وال�سماح بالإغاثة الإن�سانية، اإ�سافة اإىل 
اإعمار  واإع��ادة  وحما�س  اإ�سرائيل  بني  الأ�سرى  تبادل 

القطاع.
واأكد اأن مثل هذه ال�سفقة �ست�سمل تبادل اأ�سرى بني 
تعمل م�سر من  اأم��ر  وهو  اإ�سرائيل وحركة حما�س، 

اأجله ليال ونهارا، على حد تعبريه.
تبداأ  اأن  يجب  ال�سفقة  ه��ذه  مثل  اأن  كامل  واأو���س��ح 
ون�ساء  م�سنني،  فل�سطينيني  �سجناء  ع��ن  ب��الإف��راج 
الإ�سرائيلية.  ال�سجون  يف  فل�سطينيات  وم��راه��ق��ات 
جنديني  جثتي  اإع����ادة  معاجلة  عليها  �سيتعني  كما 
اإ�سرائيليني  م��دن��ي��ني  ���س��راح  واإط����الق  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 

حتتجزهما حما�س يف غزة.
اإن  كامل  ق��ال  الأم��ريك��ي،  )اأك�سيو�س(  ملوقع  ووف��ق��ا 
اأن ترى احلكومة الإ�سرائيلية اجلديدة  م�سر تريد 
من  ن��وع��ا  ت��ب��داآن  اهلل  رام  يف  الفل�سطينية  وال��ق��ي��ادة 
اإ�سرائيل  �سيزور  اأن��ه  اإىل  م�سريا  ال�سيا�سي،  احل��وار 
يف وقت لحق من هذا ال�سهر لإج��راء حمادثات مع 

رئي�س الوزراء نفتايل بينيت وم�سوؤولني كبار اآخرين. 
مع  الق�سرية  امل��ح��ادث��ة  اأج���رى  اأن���ه  اأك�سيو�س  وذك���ر 

كامل، على هام�س قمة املناخ كوب 26 يف غال�سكو.
وكان قتال اندلع يف العا�سر من مايو املا�سي، وا�ستمر 
غ�سب  و���س��ط  وح��م��ا���س،  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ني  ي��وم��ا   11
فل�سطيني، ب�سبب مداهمات ال�سرطة الإ�سرائيلية يف 
القد�س، وخطط  الأق�سى يف  امل�سجد  حميط جممع 
باملدينة  ج��راح  ال�سيخ  حي  من  الفل�سطينيني  لطرد 

ل�سالح م�ستوطنني يهود.
اإطالق  ل��وق��ف  رئي�سا  دورا  م�سر  لعبت  وح��ي��ن��ذاك 
باعتباره  اإليه  الذي نظر  الأمر  الطرفني،  النار بني 
جزءا من م�ساعي القاهرة ل�ستعادة دور اأكرث حيوية 
عملية  واإح��ي��اء  وحما�س،  اإ�سرائيل  بني  الو�ساطة  يف 

ال�سالم املتوقفة بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني.
ال��ع��ام حلركة  الأم���ني  التقى  اأ���س��ب��وع��ني،  وق��ب��ل نحو 
املخابرات  رئي�س  النخالة،  زي��اد  الإ���س��الم��ي  اجل��ه��اد 
عقد  باجتماع  ال��ق��اه��رة،  يف  ك��ام��ل،  عبا�س  امل�سرية 

ملناق�سة عدد من الق�سايا.
واأف�����ادت م�����س��ادر ال��ع��رب��ي��ة احل����دث، ب���اأن ال��ل��ق��اء بني 
داخل  النق�سامات  اإن��ه��اء  ���س��رورة  ت��ن��اول  ال��ط��رف��ني 
لجتماعات  ال��ع��ودة  واأه��م��ي��ة  الفل�سطيني  املجتمع 

الف�سائل.

ال�صيد، بروتوكول اإيرلندا ال�صمالية، احلدود
لهذا تزداد العالقات توّترا بني باري�س ولندن!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

مت تاأجيل الإن��ذار النهائي الذي وجهته فرن�سا اإىل اململكة املتحدة ب�ساأن 
منح تراخي�س ال�سيد حتى اليوم اخلمي�س، لكن الربيك�سيت وعواقبه لن 

يتوقفا عن خلق التعار�س بني احلكومتني الفرن�سية والربيطانية.
بالن�سبة لكليمن�س فورتون، فاإن الربيك�سيت ي�سبه اإىل حد ما يوًما ل نهاية 
له: نحن يف ما يلي الربيك�سيت الذي مل يتوقف يف 31 يناير 2020، يوم 
خروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي، تو�سح ال�ستاذة املحا�سرة يف 
الدرا�سات الإجنليزية يف مدر�سة العلوم ال�سيا�سية مبدينة ليل، و موؤلفة 
ومن  بلو(.   كافالييه  لو  )من�سورات  اأزم��ة؟  يف  بلد  املتحدة،  اململكة  كتاب 
باري�س للندن. كان  ال��ذي حددته  الإن��ذار  امل�سجلة:  الأخ��رية  بني عواقبه 
ترخي�س   200 اأك��رث من  الثالثاء، منح  ي��وم  املتحدة، حتى  اململكة  اأم��ام 
لل�سيادين الفرن�سيني، ي�سمح لهم بالو�سول اإىل مياهها؛ وقد مت تاأجيله 
لل�سوؤون  الفرن�سي  ال��دول��ة  وزي��ر  بني  اجتماع  موعد  اخلمي�س  اليوم  اىل 
الأوروبية كليمان بون، ونظريه الربيطاين ديفيد فرو�ست.    )التفا�سيل 

ميقاتي يدعو قرداحي اإىل 
الوطنية امل�سلحة  تغليب 

•• بريوت-وكاالت:

اللبناين،  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  دع����ا 
وزير  اخلمي�س،  ميقاتي،  جنيب 
الإع����الم، ج���ورج ق��رداح��ي، الذي 
اأزم��ة مع دول  اأث��ارت ت�سريحاته 
�سمريه  حت��ك��ي��م  اإىل  خ��ل��ي��ج��ي��ة، 
على  الوطنية  امل�سلحة  وتغليب 
موؤكدا  ال�����س��ع��ب��وي��ة،  ال�������س���ع���ارات 
اإعادة  على  يعمل  لبنان  اأن  على 
اإىل  اخل����ل����ي����ج  م������ع  ال�����ع�����الق�����ات 

طبيعتها.
ويف كلمة متلفزة، اأو�سح ميقاتي 
تعمل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  اأن 
مع  العالقة  ملف  معاجلة  على 
وفق  اخل��ل��ي��ج  ودول  ال�����س��ع��ودي��ة 
م�سيفا:  ال�����س��ل��ي��م��ة،  ال���ق���واع���د 
���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 
العربية،  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال���ع���الق���ات 

واخلليجية بالذات، لطبيعتها.
اللبناين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ووج���ه 
كلمة لقرداحي، قائال: اأكرر دعوة 
وزير الإعالم اإىل حتكيم �سمريه 
وتقدير الظروف، واتخاذ املوقف 
وتغليب  ات���خ���اذه،  ي��ن��ب��غ��ي  ال����ذي 
امل�سلحة الوطنية على ال�سعارات 

ال�سعبوية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
اإندوني�سيا  جمهورية  رئي�س  وي���دودو،  جوكو  فخامة  اأم�س، 
ال�سديقة، وذلك بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
�ساحب  ورّح��ب  دب��ي.   2020 اإك�سبو  مقر  يف  املالية،  وزي��ر 
الرئي�س  بفخامة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اعتزاز  �سموه عن  له، معرباً  املرافق  والوفد  وي��دودو  جوكو 
دولة الإمارات بعالقات ال�سداقة والتعاون الوثيقة القائمة 
ال�سراكة  م�سارات  دف��ع  اإىل  الإم���ارات  وتطلع  البلدين،  بني 
قدماً �سمن �ستى القطاعات الرئي�سية التي تدعم توجهات 
التنمية يف البلدين ال�سديقني، يف �سوء تطابق وجهات النظر 
والرغبة امل�سركة يف اكت�ساف املزيد من فر�س ال�سراكة مبا 
يرقى اإىل امل�ستوى املاأمول للروابط التي جتمع بني البلدين 
اللقاء،  وخ��الل  املقبلة.  املرحلة  خ��الل  وازده����ار  تطور  م��ن 
الذي ح�سره �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�س 
هيئة دبي للطريان املدين الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان 
2020 دبي، و�سمو  العليا لإك�سبو  اللجنة  الإم��ارات رئي�س 
اآل مكتوم، رئي�س جمل�س  ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد 
را�سد  ب��ن  ب��ن حممد  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  ل��الإع��الم،  دب��ي 
اآل مكتوم، ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير 
الت�سامح والتعاي�س، وعدد من معايل الوزراء ومديري دوائر 
الإمارات  بني  ال�سراكة  تطوير  �سبل  بحث  مت  دب��ي،  حكومة 
واإندوني�سيا على خلفية العالقات القوية التي جتمعهما على 
خمتلف الأ�سعدة ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية، ل�سيما 

واأن روابط التعاون الثنائية �سهدت تطوراً لفتاً خالل الفرة 
القيادة  م�ستوى  على  املتبادلة  بالزيارات  مدعومة  املا�سية 
ال�سيا�سية  القيادة  اإرادة  وتوافق  الدولتني،  م�سوؤويل  وكبار 
اأعلى  اإىل م�ستويات  القائمة  ال�سراكة  اأخذ  البلدين على  يف 
ال�سعبني  م�سالح  يخدم  مبا  البّناء  والتفاعل  التن�سيق  من 
ال�سديقني ويدعم التوجهات التنموية الطموحة للجانبني. 
الثنائي �سمن  التعاون  اللقاء مناق�سة �سبل تعزيز  وت�سمن 
خمتلف القطاعات القت�سادية والتقنية مبا يف ذلك تعزيز 
ال�سنوات  البلدين والذي �سهد خالل  التبادل التجاري بني 
التجارة  قيمة  بلغت  حيث  م�سجعاً  من���واً  املا�سية  القليلة 
اخلارجية غري النفطية لدولة المارات العربية املتحدة مع 
اإندوني�سيا 2 مليار دولر خالل 2020 فيما و�سل اإجمايل 
مليار   11 من  اأك��رث  اإىل  البلدين  بني  التجارية  التبادلت 
دولر خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية. كما بحث اجلانبان 
العديد  ال��ت��ع��اون يف  الرت��ق��اء مب��ج��الت  �سبل  اللقاء  خ��الل 
�سمن  اأ�سا�سية  ركائز  ت�سكل  التي  احليوية  القطاعات  من 
خطط التطوير يف البلدين مبا يف ذلك قطاعات ال�ستثمار 
والطاقة والتكنولوجيا واخلدمات املالية، وال�سفر وال�سياحة 
والبنية التحتية، مع التاأكيد على اأهمية تهيئة املجال اأمام 
الفر�س  لكت�ساف  اجل��ان��ب��ني  اخل��ا���س يف  ال��ق��ط��اع  ���س��رك��ات 
الإمارات  اأو  اإندوني�سيا  يف  �سواء  القطاعات  تلك  الكامنة يف 
القطاع  فيها  ي�سهم  بناءة  �سراكات  اإط��الق  اإمكانية  ور�سد 
اخلا�س ب�سورة اأ�سا�سية مبا يزيد من حجم الفائدة واملردود 

ال�ستثماري للطرفني.
وتطرق اللقاء اإىل مناق�سة عدد من الق�سايا حمل الهتمام 
امل�سرك �سملت التطورات الراهنة على ال�ساحتني الإقليمية 
ملكافحة  املبذولة  العاملية  اجل��ه��ود  مقدمتها  ويف  وال��دول��ي��ة 

للخطط  ت�����س��اف��ر  م��ن  تتطلبه  وم���ا  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
ف�ساًل  العاملي،  التعايف  معدلت  ت�سريع  اأجل  من  واملبادرات 
ت�سكل  باتت  التي  املناخي  التغري  ق�سية  اإىل  التطرق  ع��ن 
وما  ال��ع��امل  م�ستقبل  ع��ل��ى  ب��ظ��الل��ه  يلقي  حقيقياً  حت��دي��اً 
�سريع  عاملي  حت��رك  م��ن  ال��راه��ن  البيئي  امل��وق��ف  ي�ستدعيه 
ال��ت��داب��ري الالزمة  اأج����ل تفعيل  ف��ي��ه اجل��ه��ود م��ن  ت��ت��وح��د 
الإم���ارات  دول��ة  اأعلنت  ال��ذي  املناخي  احل��ي��اد  اإىل  للو�سول 
دعمها  اإط���ار  يف   2050 ال��ع��ام  بحلول  حتقيقه  ا�ستهدافها 
البيئة  على  احلفاظ  اإىل  الرامية  الدولية  للجهود  الكامل 
والتزامها مبواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف 
املتحدة  الأمم  حددتها  والتي  امل�ستدامة  للتنمية  الأمم��ي��ة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  و���س��ه��د   .2030 ال��ع��امل��ي��ة  الأج���ن���دة  �سمن 
جوكو  الرئي�س  وفخامة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
بني  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات  تبادل عدد من  وي��دودو 
اجلانبني يف اإطار تعزيز ال�سراكة �سمن عدد من القطاعات 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة و���س��م��ل��ت: م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب���ني اأك���ادمي���ي���ة اأن���ور 
بوزارة  والتدريب  التعليم  مركز  مع  الدبلوما�سية  قرقا�س 
بن  اأحمد  معايل  وتبادلها  اندوني�سيا،  جمهورية  خارجية 
علي ال�سايغ، وزير دولة، مع معايل ريتنو مار�سودي، وزيرة 
المارات  م�سرف  بني  تفاهم  ومذكرة  اإندوني�سيا،  خارجية 
التعاون يف  ب�ساأن  اندوني�سيا  املركزي وبنك  املتحدة  العربية 
معايل  تبادلها  الرقمي،  امل��ايل  والبتكار  الدفع  نظم  جمال 
الإمارات  م�سرف  حمافظ  التميمي،  بالعمى  حممد  خالد 
العربية املتحدة املركزي، مع معايل ريتنو مار�سودي، وزيرة 
املتبادل  ل��الع��راف  تفاهم  وم��ذك��رة  اإندوني�سيا،  خ��ارج��ي��ة 
ال�سهادات  واإ���س��دار  التدريب  مل�ستويات  الأهلية  بال�سهادات 
واأعمال 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�سوؤون البحرية الإندوني�سي. كما مت تبادل وثيقة ت�سديق 
لال�ستثمارات،  امل��ت��ب��ادل��ة  واحل��م��اي��ة  ت�سجيع  اتفاقية  على 
ال�سريبي  الزدواج  جتنب  اتفاقية  على  ت�سديق  ووث��ي��ق��ة 
وزير  احل�سيني  ه��ادي  ب��ن  حممد  معايل  وتبادلها  املعدلة، 
وزيرة  م��ار���س��ودي،  ريتنو  وم��ع��ايل  امل��ال��ي��ة،  لل�سوؤون  ال��دول��ة 
خ��ارج��ي��ة اإن��دون��ي�����س��ي��ا ال��ت��ي ق��ام��ت ب���دوره���ا ك��ذل��ك بتبادل 
مع  الآم���ن  ال�سفر  مم��ر  ترتيب  بتعديل  اخلا�سة  امل��ذك��رات 

معايل اأحمد بن علي ال�سايغ، وزير دولة.
ال�سادرات  ائتمان  وكالتي  بني  تفاهم  مذكرة  تبادل  وجرى 
بن  ثاين  الدكتور  معايل  وتبادلها  الندوني�سية،  الإماراتية 
رئي�س  نائب  اخلارجية  للتجارة  دول��ة  وزي��ر  الزيودي  اأحمد 
ال�سيد  ال�سادرات، مع  الحت��اد لئتمان  �سركة  اإدارة  جمل�س 
بيني واووروىتو، الرئي�س التنفيذي للوكالة الإندوني�سية. 
ومت تبادل مذكرة تفاهم ب�ساأن ال�سراكة ال�سراتيجية بني 
اإندوني�سيا وطريان الإم��ارات، وتبادلها �سمو  بي تي جارودا 
ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، الرئي�س الأعلى ملجموعة 
اأرك ط��اه��ر، وزي���ر ال�سركات  ط���ريان الإم�����ارات م��ع م��ع��ايل 

اململوكة للدولة يف اإندوني�سيا.
كذلك مت تبادل مذكرة تفاهم ب�ساأن اتفاقية اإطار ال�ستثمار 
امل�سرك بني هيئة اإندوني�سيا لال�ستثمار و�سندوق اأبوظبي 
الرئي�س  ال�سويدي،  حممد  خليفة  �سعادة  وتبادلها  للنمو 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����س��ن��دوق م��ع ر���س��ا وي��راك��و���س��وم��اه، الرئي�س 
اتفاقية  بتبادل  ب��دوره كذلك  وال��ذي قام  التنفيذي للهيئة، 
حول حتالف ا�سراتيجي لتطوير املوانئ مع �سعادة �سلطان 
اأحمد بن �سليم، رئي�س موانئ دبي العاملية. وتبادل اجلانبان 

اتفاقية تعاون و�سراكة بني مبادلة للبرول وبي تي كيالجن 
حامد،  اآل  حممد  من�سور  وتبادلها  ال�سناعية  بريتامينا 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ب��ادل��ة ل��ل��ب��رول م��ع ج��وك��و بريونو، 
كما  الإندوني�سية،  بريتامينا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
جرى تبادل اتفاقية حول م�سروع تطوير اللوحات ال�سم�سية 
املتجددة،  للطاقة  بريتامينا  و���س��رك��ة  م�����س��در  ���س��رك��ة  ب��ني 
التنفيذي  الرئي�س  الرحمي،  �سعادة حممد جميل  وتبادلها 
التنفيذي  الرئي�س  وي��دي��اوات��ي،  نيكي  م��ع  م�سدر،  ل�سركة 
تفاهم  مذكرة  تبادل  كذلك  وج��رى  الإندوني�سية.  لل�سركة 
بني جمموعة G42 و�سركة �سمارت تيليكوم تبادلها �سعادة 
وفرانكي   ،G42 ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ت�سياو،  بينج 
ومذكرة  بيوفارما،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وي��دج��اج��ا، 
�سعادة  تبادلها  بيوفارما  و�سركة  بيوتك  حياة  ب��ني  تفاهم 
ملجموعة  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  املن�سوري،  من�سور 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ب�سيري  وهون�ستي   "G42"
اأكرب اقت�سادات منطقة  اإندوني�سيا  بيوفارما. ويعد اقت�ساد 
ج��ن��وب ���س��رق اآ���س��ي��ا وذل���ك وف��ق��ا ل��ت��ق��دي��رات ال��ب��ن��ك الدويل 
اأن يحقق اقت�سادها منواً قوياً قد ت�سل ن�سبته  الذي توقع 
باملئة   5 اإىل  2021، وقد ترتفع  العام  %4.4 خالل  اإىل 
خالل العام 2022 مع تراجع معدلت عدم الثقة يف العامل 
وات�ساع نطاق حمالت التطعيم �سد فريو�س كورونا امل�ستجد، 
فيما حتمل ال�سوق الإندوني�سية فر�ساً واعدة كونها من اأهم 
الدويل  البنك  ي�سنف  فيما  العامل،  حول  النا�سئة  الأ�سواق 
العاملية  الأ���س��واق  اأك��رب  بني  العا�سر  الرتيب  يف  اإندوني�سيا 
من ناحية القوية ال�سرائية، حيث تعد اإندوني�سيا رابع دول 
 270 ي��زي��د على  ب��اإج��م��ايل  ال�سكان  ال��ع��امل م��ن حيث ع��دد 

مليون ن�سمة.

•• اأبوظبي -وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
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 اإندوني�سيا ال�سديقة عالقات البلدين ال�سديقني على خمتلف 
واخلطوات  وغ��ريه��ا،  وال��ت��ج��اري��ة  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  امل�����س��ت��وي��ات 

امل�سركة لتعزيزها ودفعها اإىل الأمام.
ورحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان بالرئي�س الإندوني�سي 

يف بداية اللقاء - الذي عقد يف ق�سر البحر - ونقل اإليه حتيات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتنياته 

لإندوني�سيا ال�سديقة و�سعبها دوام التقدم وال�ستقرار.
امل�سرك  اله��ت��م��ام  حم��ل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�سايا  اللقاء  وت��ن��اول 

وتبادل وجهات النظر حولها .
اإىل  امل�سرك  والتطلع  ومتانتها،  الثنائية  العالقات  قوة  اجلانبان  واأك��د 
تو�سيع اآفاق ال�سراكة والتعاون يف خمتلف املجالت خالل الفرة املقبلة.

كما تطرق اجلانبان اإىل اأهمية ا�ست�سافة دولة الإم��ارات معر�س اإك�سبو 

تعزيز ر�سالتها والقيم الإن�سانية امل�سركة يف التوا�سل  يف  دبي   2020
الدول  العامل و�سعوبه وح�ساراته بجانب تعريف  والتالقي بني ثقافات 
بخرباتها التنموية وخ�سو�سياتها التاريخية ومميزاتها الثقافية اإ�سافة 
اإىل م�ساركة اإندوني�سيا املتميزة كونها بلداً ينعم بوفرة املوارد امل�ستدامة 

وتنوعها.
الأمن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  اللقاء  ح�سر 
اآل نهيان ع�سو املجل�س  ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد  الوطني و�سمو 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س  التنفيذي 

حممد بن زايد اآل نهيان وال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان 
رئي�س جمل�س اإدارة مطارات اأبوظبي ومعايل �سهيل بن حممد فرج فار�س 
املزروعي  املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و�سعادة حممد مبارك 
الدولة  الظاهري �سفري  اأبوظبي و�سعادة عبداهلل  دي��وان ويل عهد  وكيل 

لدى اإندوني�سيا .
غابات  منطقة   - اجلبيل  جزيرة  الإندوني�سي  الرئي�س  فخامة  زار  وق��د 
القرم "املاجنروف " - حيث قام بزراعة �سجرة القرم التي حتظى باهتمام 

يف دولة الإمارات لدورها يف احلفاظ على البيئة.

•• اأبوظبي-وام: 

ناق�ست جل�سة ع�سف ذهني تطوير وا�ستحداث خدمات �سرطة اأبوظبي امل�ستقبلية 
لأ�سحاب الهمم من منت�سبيها انطالقاً من حر�س القيادة العامة على تقدمي 
عمل  بيئة  يف  والعناية  الرعاية  من  توقعاتهم  تفوق  الهمم  لأ�سحاب  خدمات 

مهياأة حتفزهم على الإبداع والبتكار.
املوارد  بقطاع  الهمم  اأ�سحاب  ومتكني  لدعم  امل�ستحدث  الفرع  اجلل�سة  ونظم 
زايد  بن  �سيف  اأكادميية  يف  الفرا�سي  التدريب  مركز  مع  بالتعاون  الب�سرية 

للعلوم ال�سرطية والأمنية، ومت خاللها التعريف بالفرع ودوره يف دعم ومتكني 
ال�ستفادة من طرحهم  و  املقدمة لهم  و تو�سيح نوع اخلدمات  الهمم  اأ�سحاب 

للتحديات التي تواجههم.
واأدارت اجلل�سة املقدم �سم�سة حمد الرواحي من اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم 
اخلدمات  اأف�سل  بتقدمي  العامة  القيادة  اهتمام  موؤكدة   .. والأمنية  ال�سرطية 

لأ�سحاب الهمم ب�سورة مبتكرة .
واأو�سح املالزم اأول را�سد �سامل الكعبي من فرع دعم ومتكني اأ�سحاب الهمم اأن 
حقوقهم  ممار�سة  على  وت�سجيعهم  الهمم  اأ�سحاب  احتياجات  ناق�ست  اجلل�سة 

�سرطة  لهم  وتكفلها  توفرها  التي  الدعم  وجم��الت  الإمكانات  من  وال�ستفادة 
اأبوظبي.

واإعداده  امل�ستحدث  الهمم  اأ�سحاب  ومتكني  دع��م  ف��رع  اخت�سا�سات  اإىل  واأ���س��ار 
وا�ستك�ساف  النف�سية  الجتماعية  الرعاية  ومتابعة  للتاأهيل  واخلطط  الربامج 
املواهب وقيا�س م�ستوى اخلدمات واأ�ساليب الرعاية املقدمة والتوعية باحلقوق 
والواجبات والت�سهيالت ا�سافة اإىل تبني منظومة ا�ست�سراف امل�ستقبل والذكاء 

ال�سطناعي.
الرا�سدي الخت�سا�سي الجتماعي يف فرع دعم ومتكني  نور  اأك��دت  من جهتها 

اأ�سحاب الهمم اأن ا�ستحداث خدمات مركز دعم ومتكني اأ�سحاب الهمم يعك�س 
وتقدمي  احل��ي��اة  ج��ودة  لتح�سني  الفئة  لهذه  الداعمة  ظبي  اأب��و  �سرطة  جهود 
املقدمة  اخل��دم��ات  خمتلف  عر�س  ومت  ومتكينهم.  لدجمهم  اخل��دم��ات  اأف�سل 
الهامة مثل  النقاط  الهمم ومناق�سة بع�س  ال�سرطية لأ�سحاب  من القطاعات 
�ساعات العمل املرنة ومواعيد الذروة والت�سهيالت وبرنامج احلوافز والرقيات 
من  الإع��اق��ة  باختالف  تختلف  التي  والتحديات  ال�سنوية  والتقييمات  وزمنها 
موظفي  من  ع��دد  اجلل�سة  يف  ،و���س��ارك  ومتطلباتهم  وحركية  وب�سرية  �سمعية 

�سرطة اأبوظبي من فئة اأ�سحاب الهمم.

�صهدا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س اإندوني�سيا التعاون الثنائي و�سبل تطوير ال�سراكة بني البلدين

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س اإندوني�سيا العالقات الثنائية والق�سايا الإقليمية والدولية 

جل�سة ع�سف ذهني لدعم ومتكني اأ�سحاب الهمم يف �سرطة اأبوظبي

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
ال�  ال�ساعات  212،021 فح�سا جديدا خالل  اإج��راء  عن  ال��وزارة  اأعلنت 

24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 
الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج�����راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة جديدة  73 حالة  الك�سف عن  الدولة يف  الفحو�سات على م�ستوى 
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 

ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل  وزارة  واأعلنت  حالت.      740،209
عدد  يبلغ  وبذلك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  الأرب��ع  خ��الل  وف��اة  حالة  اأي 
 112 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  كما  حالة.      2،137 ال��دول��ة  يف  الوفيات 
حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها 

امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 734،562 حالة. 

اأعلنت �صفاء 112 حالة جديدة من كورونا

ال�سحة جتري 212،021 فح�سا ك�سفت عن 73 اإ�سابة
ال�سحة تعلن تقدمي 29،589 جرعة من 

لقاح كوفيد-19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية
•• اأبوظبي -وام:

من  جرعة   29،589 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   21،273،932 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 215.10 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�سعياً 
اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

قال �سعادة �سامل را�سد العوي�س �سفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا 
اإن دولة الإمارات ترتبط بعالقات تاريخية مع كولومبيا، متيزت بطابع 
م��ن ال�سداقة وال��ت��واف��ق وال��ت��ع��اون يف خمتلف امل��ج��الت، يف ظ��ل حر�س 

قيادة البلدين على تنميتها وتعزيزها.
ياأتي ليمثل انطالقة  وا�ساف �سعادته يف مقال له اإن اإك�سبو 2020 دبي 
املجالت،  خمتلف  يف  الثنائية  العالقات  لتعزيز  كبرية  وفر�سة  جديدة 
خمتلف  يف  واإجن��ازات��ه��ا  كولومبيا  ابتكارات  لعر�س  من�سة  يعد  اأن��ه  كما 
املجالت، وعلى نحو خا�س �سي�سهم هذا احلدث يف دعم خطط كولومبيا 

من  املزيد  وجذب  جديدة،  اأ�سواق  اإىل  والو�سول  جتارية  �سراكات  لعقد 
مثالية  فر�سة  يعد  اأن��ه  كما  املختلف،  قطاعاتها  لتطوير  ال�ستثمارات 
امل�ساريع  واأ���س��ح��اب  وال��ت��ج��ار  الأع��م��ال  ورج���ال  وامل�ستثمرين  لل�سركات 
م��ن خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل ل��الط��الع ع��ل��ى ق����درات ك��ول��وم��ب��ي��ا مبختلف 

القطاعات.
واأو�سح اأنه نظراً لأهمية هذا احلدث العاملي فمن املقرر اأن يقوم فخامة 
اإىل  ر�سمية  ب��زي��ارة  كولومبيا،  جمهورية  رئي�س  م��ارك��ي��ز  دوك���ي  اإي��ف��ان 
وال�سياحة  التجارة  وزي��رة  ي�سمل  امل�ستوي  رفيع  وفد  راأ���س  على  الدولة، 
الأعمال،  البيئة وجمموعة من رجال  ال�سحة ووزي��ر  وال�سناعة ووزي��ر 
يلتقي خاللها مع القيادة الر�سيدة يف الدولة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم يف عدة جمالت لتعزيز �سبل التعاون امل�سرك بني البلدين ..كما 
�سي�سارك فخامته يف احتفالت اليوم الوطني لبالده يف اإك�سبو 2020 
بني  التقريب  يف  �ساهمت  الثقافية  الدبلوما�سية  اأن  اإىل  واأ���س��ار  دب���ي. 
البلدين حيث اأقامت �سفارة دولة الإمارات عدة مبادرات ثقافية للتعريف 
بثقافة وتراث الإمارات العربية املتحدة من بينها اإ�سدار عدد خا�س من 
جملة �سيمانا، ومت توزيع اآلف الن�سخ على اجلهات والهيئات احلكومية 
واجلامعات، وكذلك مبادرة تعليم اأ�سا�سيات اللغة العربية للم�ساركني يف 
جناح كولومبيا يف اإك�سبو 2020 دبي، اىل جانب امل�ساركة يف الفعاليات 

الثقافية والرويجية.
اإط��ار دعم جهودها يف  اأنه يف  الدولة لدى كولومبيا  وذكر �سعادة �سفري 

اأر�سلت  البلدين،  ب��ني  العالقات  عمق  ع��ن  وتعبريا  اجلائحة،  مواجهة 
دولة الإمارات خالل جائحة كوفيد19- نحو 100 طن من امل�ساعدات 
6 طائرات  اإن�ساء ج�سر جوي من  ومت  لكولومبيا،  الطبية  والإم���دادات 
اإىل  الكولومبيني  املواطنني  واإع��ادة  الطبية  امل�ستلزمات  نقل  اأ�سهمت يف 
العالقات  اأن  بالذكر  اجلدير  من  اإن��ه  بالقول  �سعادته  واختتم  وطنهم. 
كولومبيا  وافتتحت   1976 ع��ام  يف  ب���داأت  البلدين  ب��ني  الدبلوما�سية 
���س��ف��ارة دولة  اف��ت��ت��اح  ذل��ك مت  2011 وع��ق��ب  ع��ام  ال��دول��ة يف  �سفارتها 
ومذكرات  اتفاقيات  عدة  عقد  مت  وقد  المارات يف بوغوتا عام 2013، 
تفاهم يف خمتلف املجالت، �ساهمت يف تعزيز اأوا�سر ال�سداقة والتعاون 

يف املجالت التجارية والقت�سادية والثقافية بني البلدين ال�سديقني.

�سفري الدولة: اإك�سبو 2020 دبي نقطة انطالقة جديدة يف العالقات الإماراتية - الكولومبية

•• اأبوظبي-وام:

على  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و  ح���اف���ظ 
�����س����دارة اله���ت���م���ام ال���ع���امل���ي خالل 
ك�سر  اأن  ب��ع��د  اخل���ام�������س  الأ����س���ب���وع 
احلدث حاجز ال� 2 مليون زائر بعد 
من  زائ���ر  م��ل��ي��ون   2.350 ت�سجيل 
متيز  فيما  خمتلفة،  جن�سية   185
الحتفايل  ال��ط��اب��ع  بتعدد  الأ���س��ب��وع 
بحكم تزامنه مع احتفالت الإمارات 
بيوم العلم واحتفال عدد من الدول 

باأيامها الوطنية.
الإم�����ارات  اأن���ب���اء  وك��ال��ة  وت�ستعر�س 
اأ�سبوع"  "اإك�سبو يف  تقرير  يف  "وام" 
اأب�����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل��ن��ا���س��ب��ات التي 
اأ�سبوعه  يف  ال��ع��امل��ي  احل���دث  �سهدها 
املنظمة  اللجنة  وع��ق��دت  اخل��ام�����س. 
اإحاطة  دبي"   2020 "اك�سبو  ل���� 
احلدث  اأن  ف��ي��ه��ا  ك�����س��ف��ت  اإع��الم��ي��ة 
العاملي �سجل خالل ال�سهر الأول من 

وقد  زي���ارة،   2350868 انطالقه 
�سكلت الفئة العمرية حتت 18 عاما 
فيما  ال���زوار،  جمموع  م��ن   %  28
ينتمون  ال��زوار  اأن  البيانات  اأظهرت 

اإىل 185 جن�سية.
اأن عدد  اإىل  املنظمة  اللجنة  واأ�سارت 
للمن�سات  الف���را����س���ي���ني  ال�������زوار 
مليون   12.8 بلغ  للحدث  الرقمية 

زائر خالل اأكتوبر املا�سي.
من  العديد  و�ساركت  العلم"  "يوم 
املعر�س  يف  امل�ساركة  ال���دول  اأجنحة 
العلم"  "يوم  ب�  احتفالتها  الإم��ارات 
ال����ذي ���س��ادف ال��ث��ال��ث م��ن نوفمرب 
امل��ح��ت��ف��ل��ون ع���ن م�ساعر  ح��ي��ث ع���رب 
احلب والتقدير لدولة المارات، فيما 
امل�ساركة يف  ال��دول  ع��دد من  احتفت 
اإك�سبو 2020 دبي، بيومها الوطني 
ومنها فنلندا و اأنتيغوا وبربودا، كما 
�سهد احلدث الحتفال بيوم ال�سرف 

ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي.

اإك�سبو  و���س��ه��د  التنمية"  "اأ�سبوع 
2020 دبي انطالق فعاليات اأ�سبوع 
الذي  والريفية  احل�سرية  التنمية 
ج��م��ع ع�����ددا م���ن ال����ق����ادة واخل�����رباء 
التي  التحديات  ملناق�سة  واملخت�سني 
الع�سر  يف  واملجتمعات  امل��دن  تواجه 

ال���راه���ن وا���س��ت��ك�����س��اف اأه��م��ي��ة تغيري 
اأ�ساليب التنقل والبناء وال�ستهالك 
التي  امل��وائ��ل  يف  العي�س  م��ن  للتمكن 

�ستحت�سن الب�سرية يف امل�ستقبل.
وعلى هام�س الأ�سبوع احتفى اإك�سبو 
2020 دبي ب� "اليوم العاملي للمدن" 

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

العمراين  والتجديد  الإعمار  لإعادة 
الكوارث  ب�سبب  املت�سررة  املناطق  يف 
وال�������س���راع���ات يف ال�������س���رق الأو����س���ط 

و�سمال اإفريقيا.
اجلناح  ونظم  الدائري"  "القت�ساد 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال��ف��ن��ل��ن��دي 
الدائري" الذي  القت�ساد  "منتدى 
الإم����ارات  ال�����س��وء على ج��ه��ود  �سلط 
النموذج  ه����ذا  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال����رائ����دة 
الرامية  خططها  �سمن  القت�سادي 
اإىل تنويع م�سادر الدخل بعيدا عن 

النفط.
امل�����س��ارك��ون يف  اأقدر" واأ���س��در  "قمة 
قمة "اأقدر العاملية" يف ختام اأعمالها 
 2020 "اإك�سبو  يف  اأق��ي��م��ت  ال���ت���ي 
للمواطنة  ال���ع���امل���ي  ال���ب���ي���ان  دبي" 
احلكومات  اإىل  امل��وج��ه  الإيجابية" 
ذات  واملوؤ�س�سات  واملجتمعات  وال��دول 
توفري  اإىل  دع����ا  وال������ذي  ال���ع���الق���ة، 
ع��ل��م��ي��ة وف��ك��ري��ة ملفهوم  م��رج��ع��ي��ات 

جائزة  واإط���الق  الإيجابية  املواطنة 
دولية ت�سجع على ن�سر نهج املواطنة 
احلوار  واإط���الق  العاملية  الإيجابية 
وت�سمني  ال���ع���امل  ح���ول  احل�����س��اري 
املناهج  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  امل��واط��ن��ة  قيم 
التعليمية على امل�ستويات الوطنية يف 

كل املراحل التعليمية.
واحت�سن  للنقل"  مو�سن  "هايرب 
الدورة  اأع��م��ال  دب��ي   2020 اإك�سبو 
"هايربمو�سن  معر�س  م��ن  الأوىل 
ال���ت���ح���دي���ات  ت�����ن�����اول  ال��������ذي  دبي" 
النقل  قطاع  يواجهها  التي  الفعلية 
وموا�سيع  اللوج�ستية  واخل���دم���ات 

احلياد الكربوين والتحول الرقمي.
ووا�سل جمل�س الإمارات للتوازن بني 
"كارتييه"  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اجلن�سني 
�سمن  احل���واري���ة  اجل��ل�����س��ات  تنظيم 
للمراأة"  ال��ع��امل��ي  "املجل�س  م���ب���ادرة 
جلناح  الرئي�سية  الفعاليات  اإح���دى 
دب��ي، حيث   2020 اإك�سبو  يف  امل���راأة 

بن  �سهيل  معايل  املجل�س  ا�ست�ساف 
حم��م��د ف���رج ف��ار���س امل���زروع���ي وزير 
للحديث  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة 

عن جتربة الوزارة يف متكني املراأة.
برنامج  وك�����س��ف  ليف"  "اإك�سبو 
ابتكارات  تلقيه  عن  ليف"  "اإك�سبو 
دولة   184 من  م�سرك  األف   11
لال�سراك يف الربنامج الذي يعترب 
ملتقى عامليا لالإبداع يهدف لتح�سني 
ح��ي��اة ال��ن��ا���س يف اأن���ح���اء ال���ع���امل من 
احللول  ون�سر  وتطوير  دع��م  خ��الل 

اجلديدة.
خالل  وان��ط��ل��ق��ت  اأ�سياد"  "حتدي 
"حتدي  اأي�����س��ا ف��ع��ال��ي��ات  الأ����س���ب���وع 
�سمل  العاملي"  ال��ل��وج�����س��ت��ي  اأ����س���ي���اد 
اأبرز  تتناف�س من خاللهما  حتديني 
ال�سبابية  وامل��واه��ب  املبدعة  العقول 
الأعمال  ورواد  البيانات  علماء  م��ن 
للتحديات  م�ستدامة  حلول  لإي��ج��اد 

التي تواجه القطاع اليوم.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

يتميز جناح النم�سا يف اأك�سبو 2020 
وت�سميماته  اخلارجي  ب�سكله  دب��ي، 
ال���داخ���ل���ي���ة وم�����س��م��ون��ه الإب����داع����ي 
امل�ستوحى من احلواح�س، ف�سال عن 
بالقرب  الفر�س  منطقة  يف  ومقعه 
وبيالرو�سي  وال�سني  �سوي�سرا  م��ن 
والعراق والبحرين، اأما عن موقعها 
ع��ل��ى احل��ري��ط��ة ال���ع���امل���ي���ة،  ت��ق��ع يف 
الت�سيك  م��ع  ولها  الو�سطى  اأوروب����ا 
واملانيا حدود يف ال�سمال، ومن جهة 
ايطاليا  و  و�سلوفاكيا،  املجر  ال�سرق 
من اجلنوب، و�سوي�سرا وليختن�ستان 
من الغرب، ويبلغ عدد �سكانها 8.7 

مليون ن�سمة تقريباً. 
ي�ستمتع زوار جناح النم�سا يف اأك�سبو 
اخلارجي  فالإطار  باملبنى   2020
ع��ب��ارة ع��ن ع��دد هائل م��ن خمروط 
اأب���ي�������س ت���رت���ف���ع ب�����اأط�����وال ت�����راوح 
م���راً، ومغلفة  اأم��ت��ار و15   6 ب��ني 
م���ن ال����داخ����ل ب��ط��ب��ق��ة م���ن الطني 
�سارميل  فيليب  واأف����اد  ال��ت��ق��ل��ي��دي، 
باأن  النم�سا  ج��ن��اح  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث 
لها  كان   2020 اأك�سبو  امل�ساركة يف 
الأثر الطيب وحتقيقاً لروؤية الدولة 
واحد  �سقف  حت��ت  ثقافتها  ن�سر  يف 
وبني عدد كبري من دول العامل، مما 
يجعل الرواج ال�سياحي والقت�سادي 

والتجاري اأ�سهل واأب�سط.
واأ�ساف قائاًل يحتوي جناح النم�سا 
من الداخل على عدة اأفكار اإبداعية 
من �ساأنها الحتفاظ بدرجة احلرارة 
والتهوية ال�سحية والرائحة الذكية 

فاجلناح يعرب بكل ما جاء من معنى 
وكاأن  للنم�سا  احلقيقي  امل��ن��اخ  ع��ن 
اأر���س من  النم�ساويون نقلوا قطعة 
بالدهم لأك�سبو، رائحة غابات الألب 
والنوم  الزائرين  جتربة  يف  حا�سرة 
رائحة  من  اف��وح  خ�سب  قطعة  على 
ذك���ي���ة وت�����س��ع��ر امل����ج����رب ح���ال���ة من 
النم�سا  باأنه يف  وال�سعور  الطمئنان 
ا�ستخدام  بع�س  عن  ف�سال  نف�سها، 
املمرات  يف  ال�سنوبر  �سجر  رائ��ح��ة 
الأدوات  وانت�سار  املتنوعة  وال�سالت 
بال�سافة  م��ك��ان،  ك��ل  يف  اخل�سبية 
التكنولوجيا احلا�سرة بقوة يف ارجاء 
اجلناح. كما ي�سم جناح النم�سا اأي�سا 
اأكرث من 50 ابتكاراً يعك�س الإبداع  
وفيزيائي،  رق��م��ي  ع��ر���س  ب��اأ���س��ل��وب 
القت�ساد  ال���ذك���ي���ة،  امل��دي��ن��ة  م��ن��ه��ا 
الدائري، التنقل، الفر�س الرقمّية، 
الزراعة املائية، املواد احلديثة، علوم 
الرقمي،  والأم���ن  واحل��ي��اة  ال�سحة 
التعرف  اإىل  النهاية  يف  ي�سهم  مم��ا 
���س��ان��ه��ا �ساأن  ت��ه��ت��م  ال���ت���ى  ب��دول��ت��ن��ا 

احلديثة  بالتكنولوجيا  العامل  دول 
والتطرق  ال���س��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 
والهتمام  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة  اإىل 
العامل  وح��ث  البيئة  على  باحلفاظ 
وال�سو�ساء  ال��ت��ل��وث  حم��ارب��ة  ع��ل��ى 
اأج��ل حتقيق  ال�سمعي واجل���وي م��ن 
الداعم  ال��ب��ي��ئ��ي  وال��ت��ك��ي��ف  ال���ت���وازن 
العامة،  وال�سالمة  ال�سحة  لوجود 
كما ت�سعى النم�سا اإىل تبني معايري 
حر�ست  ل��ذا  الأ�ستدامة  وموؤ�سرات 
خامات  اإ����س���ت���خ���دام  ع���ل���ى  ال��ن��م�����س��ا 
باك�سبو  جناحها  يف  البيئة  �سديقة 

لعامل. ر�سالة  لتكون   2020
وا�ساف اأن ما ي�سهده يف هذه املرحلة 

م��ن ت��ق��دم يف دول���ة الإم�����ارات يدعو 
�سديقة  دول����ة  م��ن  خ��ا���س��ة  للفخر 
و�سركاة  تعاون  اتفاقيات  توقيع  مت 
زمان  اجلانبني من  اقت�سادية  بني 
طويل، واأعرب عن �سعادته بالتنمية 
التحتية  ال���ن���ب���ي���ة  يف  وال���ت���ط���وي���ر 
لالإمارات واأن افتتاح معر�س اك�سبو 
يعترب  ال�����س��روح  ه���ذه  يف   2020
الإم����ارات  ا�ستطاعت  ك��ب��رياً  حت��دي��اً 
على  تتغلب  اأن  دب��ي  اإم���ارة  وخا�سة 
لجناح  اجلهود  كل  وتذلل  ال�سعاب 
هذا املحفل الكبري الذي ي�سم دول 
العامل للتعريف مبا لديها من غرث 

ثقايف واقت�ساد وجتارة و�سياحة.

•• دبي-وام:

للدميقراطية  الأوروبية  املفو�سية  رئي�سة  نائبة  �سويكا،  دبرافكا  معايل  قالت 
والدميوغرافيا، اإن الحتاد الأوروبي ي�سعى نحو �سراكة وثيقة مع دولة الإمارات 
ب�ساأن تنفيذ اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ، ومتكني املراأة وال�سباب 
، وحماية الأطفال. واأ�سادت امل�سوؤولة الأوروبية - يف ت�سريحات خا�سة لوكالة 
2020 دبي - بجهود دولة  اإك�سبو  اأنباء الإمارات "وام" خاللها م�ساركتها يف 
ب�ساأن  القانون  اإنفاذ  للغاية" و�سمان  ملمو�سة  "اإجراءات  اتخاذ  يف  الإم���ارات 
الطفل  حقوق  قانون  فعالية  ال�سدد  هذا  يف  موؤكدة  الأط��ف��ال،  معاملة  اإ�ساءة 
اأهداف  "قانون ودمية" له  اإن  ال�ساأن  الإماراتي قانون ودمي��ة. وقالت يف هذا 
الطفل، م�سرية  الأوروب��ي حول حماية  للغاية ل�سراتيجية الحتاد  م�سابهة 
اإىل اأنه داخل الحتاد الأوروبي يجري التعامل بفعالية مع ق�سايا عدم امل�ساواة 
وال�ستبعاد القت�سادي الجتماعي مع اللتزام بامل�ساعدة يف انت�سال الأطفال 
واأ�سرهم من الفقر. وتابعت اأن قانون حقوق الطفل الإماراتي يحمي الأطفال 
والنف�سية  اجل�سدية  والن��ت��ه��اك��ات  وال���س��ت��غ��الل  الإه��م��ال  اأ���س��ك��ال  جميع  م��ن 
وكذلك احلال مع ا�سراتيجية حقوق الطفل يف الحت��اد الأوروب��ي، على حد 
تعبريها. واأ�سافت: " لقد و�سعنا اإجراءات ومبادرات ملمو�سة تعزز من حماية 
املجال اخلا�س  اأو يف  العام  املجال  �سواًء يف  العنف،  اأ�سكال  الأطفال من جميع 
زاد خالل  ال��ذي  املنزيل،  العنف  ا  اأي�سً ي�سمل  الإنرنت وخارجه. وه��ذا  ، عرب 
وباء كوفيد - 19 ب�سبب القيود املفرو�سة على احلركة خارج املنزل. �سنقرح 
الأطفال  املتكاملة. فالعديد من  الطفل  ا مبادرة جديدة لأنظمة حماية  اأي�سً

اأم��ر غري مقبول يف  اأن هذا  يف العامل ل يزالون يعانون من العنف. ول �سك 
اأي جمتمع. ويف هذا ال�سياق، ي�سعدين جًدا اأن اأرى اأن قانون "ودمية" يفر�س 
اإجراءات ملمو�سة للغاية لإنفاذ القانون حول اإ�ساءة معاملة الأطفال." و�سددت 
�سويكا على اأهمية ح�سول دولة الإمارات على مقعد يف جمل�س الأمن الدويل، 
موؤكدة اأن الإمارات �سريك مهم لالحتاد الأوروبي لتعزيز الت�ساركية واملبادرات 
والع�سرين  احل��ادي  القرن  حتديات  اأن  واأ�سافت  الأط���راف.  متعددة  الدولية 
تتطلب املزيد من احلوكمة املتعددة الأطراف والتعاون الدويل. واأ�سارت اإىل اأن 
م�ساركة الحتاد الأوروبي يف اإك�سبو 2020 تربز اأهداف اأجندة الأمم املتحدة 
2030 ومن �سمنها تعزيز التنمية امل�ستدامة ومتكني املراأة وال�سباب. واأعربت 
 ،  2020 لإك�سبو  رئي�سًيا  ي�سكل مو�سوًعا  ال�سباب  لكون متكني  �سعادتها  عن 
مع وجود جناح خا�س خم�س�س لذلك. و�سلطت ال�سوء على اإمكانية ا�ستفادة 
"اإيرا�سمو�س موندو�س"  ال�سباب الإماراتي من برنامج املاج�ستري والدكتوراة 
وه��و ب��رن��ام��ج مم��ول م��ن الحت���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��رب دع��م ���س��ه��ادات املاج�ستري 
باأ�سره  العامل  لطالب  وال�سماح  الرفيع،  امل�ستوى  من  الأوروب��ي��ة  والدكتوراة 
لتعزيز درا�ساتهم الأكادميية. واأ�سادت �سويكا برباعة دولة الإمارات يف تنظيم 
الأحداث العاملية مثل اإك�سبو 2020 دبي ، م�سيدة باجلهود املبذولة يف احتواء 
املنخف�سة  الإ�سابة  بروؤية معدلت  "�سعيدة  ال�ساأن:  وقالت يف هذا  اجلائحة. 
ومعدلت التطعيم املرتفعة يف الإمارات العربية املتحدة واآمل اأن ي�ستمر هذا 
الواقع ل�سمان العودة التدريجية اإىل احلياة الطبيعية من خالل �سمان توافر 

اللقاحات عاملًيا. 

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

حممد معني الدين

عدد  اأن  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  اأع���ل���ن 
العاملي  ب��رن��اجم��ه  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
ليف"  "اإك�سبو  والب��ت��ك��ار  لل�سراكة 
منهم  �سخ�س،  م��الي��ني   5.8 جت���اوز 
م���زارع���ون وجت���ار وط���الب ومعلمون 
واأط����ب����اء وم��ر���س��ى واأ����س���ح���اب همم، 
املبتكرين  م�������س���روع���ات  ع����رب  وذل������ك 
الجتماعيني التي يدعمها الربنامح. 
وزيرة  الها�سمي،  رمي  معايل  وق��ال��ت 
الدولة ل�سوؤون التعاون الدويل املدير 
"فخورة  دب��ي:   2020 لإك�سبو  العام 
للغاية بربناجمنا اإك�سبو ليف ومنّوه 
م��ن حيث الأرق�����ام، واأي�����س��ا م��ن حيث 
الأثر. الربنامج يذّكرنا بتاأثري تفاين 
الأف������راد وال��ت��زام��ه��م جت���اه الأه����داف 
ال�سامية وال�سحيحة يف ع�سرنا، وهي 
ال�����س��م��ة امل���وج���ودة ب�����س��ورة ���س��ائ��ع��ة يف 

مناذج مبتكرينا العامليني". 

اأول،  وقال يو�سف كايرز، نائب رئي�س 
 2020 اإك�����س��ب��و  يف  ليف"  "اإك�سبو 
العامليون  م��ب��ت��ك��رون��ا  "يذكرنا  دب���ي: 
للب�سرية  اأف�سل  م�ستقبل  �سنع  ب��اأن 
ب�سكل جذري يتطلب العمل اجلماعي 
والت�سميم والتفاوؤل بال هوادة. نحن 
فخورون مبا حققناه كربنامج مثمر، 
م�سروعات  ب��اأن  را�سخة  قناعة  ولدينا 
قوية  اأداة  الج��ت��م��اع��ي��ني  امل��ب��ت��ك��ري��ن 
اإيجابي-  تغيري  اإح����داث  ع��ل��ى  ق����ادرة 
فاعل  اأث���ر  ل��ه  قّيما  ا�ستثمارا  ومت��ث��ل 
القت�سادية  الأوج������ه  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 

والجتماعية والبيئية.
من  ل��ل��ك��ث��ري  "بالن�سبة  واأ�������س������اف: 
اإك�سبو  منحة  كانت  املبتِكرين،  ه��وؤلء 
�سمن  ك���ب���ري،  ا���س��ت��ث��م��ار  اأول  لي�����ف 
ج��ه��ود ك��ل م��ن��ه��م ال��رام��ي��ة لجتذاب 
امل�ستقبل.  يف  امل��ايل  الدعم  من  املزيد 
وي����ع����رب ف����ري����ق اإك�������س���ب���و لي������ف عن 
العامليني  امل��ب��ت��ك��ري��ن  ب��ن��ج��اح  ����س���روره 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى متويل  يف م�����س��ع��اه��م 
اأ�سعاف،  �ستة  مبتو�سط  يزيد  اإ���س��ايف 

املزيد  وت��ع��زي��ز ع��م��ل��ه��م، وحت��ق��ي��ق��ه��م 
وامل�ساعدة  الإيجابية  ال��ت��اأث��ريات  م��ن 
داخل  عمل  فر�سة  اآلف   3 اإي��ج��اد  يف 
م��وؤ���س�����س��ات��ه��م اخل���ا����س���ة، ف�����س��ال عن 
توفري 160 األف فر�سة عمل اأخرى 
يف املجتمعات املحلية التي يخدمونها 
منح  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ون  وي��ت��ح��ل��ى   ."
املعروفون  لي�����ف،  اإك�����س��ب��و  ب���رن���ام���ج 
باجلراأة  العامليون"  "املبتكرون  با�سم 
وال���ط���م���وح، وي���ل���ت���زم���ون جت����اه جعل 
اأف�سل  الأر�����س  وك��وك��ب  جمتمعاتهم 
من  اختيارهم  ج��رى  حيث  للجميع، 
ب���ني جم��م��وع��ة ت�����س��م اأك����رث م���ن 11 
األف طلب م�ساركة، تقدم بها اأ�سحاب 
ما  وه��و  دول���ة،   184 م��ن  م�سروعات 
العاملية  امل�ساركة  على  ال�سوء  ي�سلط 

يف الربنامج.
����س���اع���دت م�����س��روع��ات م���دع���وم���ة من 
ال��ربن��ام��ج اأك���رث م��ن مليون ف��رد من 
الرعاية  ت��ل��ق��ي  ع��ل��ى  ال���ع���امل  اأن���ح���اء 
دورا  ول��ع��ب��ت  وال���س��ت�����س��ارات،  الطبية 
اأثناء  املحلية  جمتمعاتها  يف  حموريا 

ت��ف�����س��ي ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، ف��ي��م��ا اأدت 
البتكارات الزراعية اإىل حت�سني �سبل 
اأنحاء  يف  ُم������زارع  األ����ف   760 ع��ي�����س 
األف فرد   611 العامل، واأي�سا ح�سل 
ع��ل��ى ف��ر���س ���س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى تطوير 
ال�سبل  ب��ف��ع��ل  وم��ه��ارات��ه��م  تعليمهم 
اجلديدة التي مكنت من ن�سر املحتوى 

على �سبكة الإنرنت وخارجها. 
وت���رت���ب���ت ع��ل��ى اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة يف 
اإيجابية  بيئية  اآثار  ال�ستدامة  جمال 
���س��اه��م��ت يف جتنب  م��ل��م��و���س��ة، ح��ي��ث 
اإدخ���ال اأك��رث من 190 األ��ف طن من 
الغالف  اإىل  ال��ك��رب��ون  اأك�����س��ي��د  ث���اين 
الزراعية  الب��ت��ك��ارات  وبفعل  اجل��وي؛ 
والأ�ساليب البّناءة والفاعلة من حيث 
التكلفة يف جم��ال زراع���ة الأ���س��ج��ار يف 
تاأهيل  اإعادة  املتدهورة، جرى  املناطق 
الأرا�سي  م��ن  ه��ك��ت��ار  م��الي��ني   3.6
تعادل حجم  وه��ي م�ساحة  ال��زراع��ي��ة، 

دولة تقريبا.
2016، وبعد عملية تقييم  منذ عام 
�ساملة ُنظمت على مدار خم�س دورات 

اخ��ت��ي��ار، و���س��ع ب��رن��ام��ج ِم��ن��ح البتكار 
املر�سحة من  باملوؤ�س�سات  قائمة  املوؤثِّر 
76 دولة وقع عليها الختيار، وح�سل 
ك��ل م��ن��ه��ا ع��ل��ى م��ن��ح م��ال��ي��ة تراوحت 
األف  و500  األ��ف   100 ب��ني  قيمتها 

دولر اأمريكي.
"اأوملايتي  امل���وؤ����س�������س���ات:  ه�����ذه  وم�����ن 
مّكنت  ال����ت����ي  بل�س"،  ����س���ريف�������س���ي���ز 
عام  منذ  بنني  يف  املهم�سة  املجتمعات 
الوقود  على  احل�سول  م��ن   2013
املواد  من  امل�سنوع  وامل�ستدام  النظيف 
احليوية من م�سادر حملية؛  و"جان 
باك"، التي وفّرت حلول للطهي اأكرث 
املجتمعات  يف  للوقود  وتوفريا  نظافة 
املحلية املنخف�سة الدخل يف باك�ستان، 
الأمرا�س  تقليل  يف  ي�سهم  م��ا  وه���و 
التنف�سية، واإبطاء معدل اإزالة الغابات 

ب�سكل كبري. 
ومقرها  بلدي"،  "كومبو�ست  وحت��ول 
موارد  اإىل  احليوية  النفايات  لبنان، 
احلا�سلة  تقنيتها  با�ستخدام  ع�سوية 
ال�سماد  ج���ه���از  اخ������راع  ب������راءة  ع��ل��ى 

ُي�سنع  ال����ذي  ل��ل��ح��اوي��ات،  ال��ع�����س��وي 
حم��ل��ي��ا ع���ن ط��ري��ق جت��دي��د حاويات 
النقل امل�ستعملة، حيث يجمع الفريق 
النفايات الع�سوية ويحّولها اإىل �سماد. 
وت�سهم هذه العملية يف اإبعاد النفايات 
وحماية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  امل���ك���ّب���ات  ع����ن 
ال��ت��ل��وث، وخف�س  م��ن  امل��ي��اه اجلوفية 
وحت�سني  الدفيئة،  ال��غ��ازات  انبعاثات 
احليوية  وح���ال���ت���ه���ا  ال����رب����ة  ج������ودة 
ويف  امل��ح��ل��ي��ني.  ل��ل��م��زارع��ني  بالن�سبة 
الوقت نف�سه  حتد من العتماد على 
اإيجاد  الأ�سمدة امل�ستوردة، وت�ساهم يف 

فر�س عمل، وحتقيق الأمن الغذائي. 
وقد و�سف موؤ�س�س كومبو�ست بلدي، 
التي ح�سل عليها  املنحة  مارك عون، 
التحول"  "نقطة  ب�  لي��ف  اإك�سبو  من 
من  النمو  م��ن   ال�سركة  مّكنت  ال��ت��ي 
العمل مع منازل العائالت واملوؤ�س�سات 
البلديات  م��ع  ال��ع��م��ل  اإىل  ال�����س��غ��رية 

واملوؤ�س�سات التجارية الكبرية. 
"اأدى الدعم املايل الذي وفره  وقال: 
اإك�سبو  لربنامج  دب��ي   2020 اإك�سبو 
ليف دورا بارزا يف النمو الذي و�سلنا 
اإليه والنجاح الذي حققناه حتى الآن. 

و���س��اع��دن��ا ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ق م���ن �سحة 
بتو�سعنا  امل��رت��ب��ط  الأع����م����ال  من����وذج 
وعلى تطوير حلولنا الوا�سعة النطاق، 
التي  لنا زيادة عدد املجتمعات  اأتاح  اإذ 

حتظى بدعمنا.
اإىل  م��ب��ت��ِك��ر  ك���ل  "يحتاج  واأ�����س����اف: 
يتمكن  اأن  ق��ب��ل  م�����س��داق��ي��ة  اك��ت�����س��اب 
من الو�سول اإىل نطاق معني اأو حتى 
فاعل،  ب�سكل  م��ا  نطاق  اإىل  الو�سول 
وهذا ياأتي اإما عرب ال�ستثمار اخلا�س 
اأو من قبل �سخ�س يوؤمن بالفعل مبا 

توؤديه، واإك�سبو و�سع ثقته فينا".

اإك�سبو يف اأ�سبوع .. املنا�سبات الوطنية والدولية تت�سدر امل�سهد .. و185 جن�سية زاروا املعر�س

نائبة رئي�سة املفو�سية الأوروبية ت�سيد بجهود الإمارات يف حماية الأطفال ومتكني املراأة وال�سبابالنم�سا ت�ستخدم خامات �سديقة للبيئة يف جناحها باك�سبو 2020   

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

ك�����س��ف اإي���ه���اب اأح��م��د ع����ادل م��دي��ر ع���ام م��وؤ���س�����س��ة توطني 
مبادرات  عدة  لإط��الق  خطة  عن  وال�ست�سارات  للتدريب 
م��ن غري   ( بعنوان  م��ب��ادرة  بينها  م��ن  واإر���س��ادي��ة  توعوية 
مبكراً،  اأكت�سافه  وكيفية  ال��ث��دي  ���س��رط��ان  ح��ول  تفكري( 
ال���دك���ت���ور حممد  وب��ح�����س��ور  ت��ط��ب��ي��ق زووم  ع���رب  وذل�����ك 
العربي  املجل�س  رئي�س  ب�سرية  م��وارد  م�ست�سار  ال�سريحي 
من  امل�ستهدفة  الفئة  من  كبري  وع��دد  والإبتكار  ل��الإب��داع 
والرجال،  الن�ساء  ت�ستهدف  امل��ب��ادرة  اأن  حيث  اجلن�سني 
املبادرة  هذه  اأن  واأ�ساف  ف��وؤاد.  حنني  امل�ست�سارة  وقدمتها 
اخلطة  م��ع  ومتا�سياً  املجتمعية   الفعاليات  ل��دع��م  ت��اأت��ي 

الرائدة  توطني  موؤ�س�سة  ور�سالة  وروؤي���ة  ال�سراتيجية 
العامة  ال�سحة  تعزيز  بهدف  واملعرفة،  الثقافة  ن�سر  يف 
لفئات املجتمع املختلفة وحث اجلميع على الك�سف املبكر 
التمارين  ممار�سة  على  والت�سجيع  ال��ث��دي  �سرطان  ع��ن 
على  باحلفاظ  والرجال  لل�سيدات  ت�سمح  التي  الريا�سية 
اأن  بالذكر  واجل��دي��ر  طبيعي.  ب�سكل  و�سحتهم  لياقتهم 
موؤ�س�سة توطني واحدة من القوة الناعمة التى تلعب دورا 
هاما يف تنمية قدرات الكوادر الب�سرية من خالل براجمها 
التعليمية والكادميية، خا�سة واأنها وقعت موؤخرا اتفاقية 
من  وال��دك��ت��وراة  املاجي�ستري  ر�سالتي  باعتمادها  ت��ع��اون 
جامعتي القاهرة وعني �سم�س، مما يوفر على الدار�سني 

اجلهد والوقت يف ظل وجود كوفيدا ١٩.

اإك�صبو 2020 دبي

»اإك�سبو ليف« برنامج  من  ي�ستفيدون  العامل  �سخ�س حول  5 ماليني 
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الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/النجم  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

البارق لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1099284 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
النجم  قوة  ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيارات رخ�سة رقم:1127827 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد �سعيد غميل خمي�س النعيمي ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سعيد حممد �سعيد غميل النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
�سربينغ  ال�س�����ادة/بالك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمالب�س الرجالية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2679814 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة فاطمه علي �سعيد بوليحول ال علي ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سميه ابراهيم �سلطان عي�سى الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
درمي�س لدارة  ال�س�����ادة/بله  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقاراة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3714541 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة فا�سل داود �سليمان عبداحل�سني حممد ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف نا�سر من�سور علي نا�سر النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الغوا�سني للمقاولت 

البحرية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3759628 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خالد هالل مبارك �سيف الريامي %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سامل عبداهلل بدر �سيف البو�سعيدي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
لدارة  ال�س�����ادة/اتلي�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العقارات رخ�سة رقم:3945950 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة فا�سل داود �سليمان عبداحل�سني حممد ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف نا�سر من�سور علي نا�سر النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
لمري  ال�س�����ادة/حمطة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN اك�سرب�س لغ�سيل ال�سيارات رخ�سة رقم:1160017 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خمي�س مطر �سيف خ�سيب ال�ساعدي ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف هيثم عبداهلل �سليم عبداهلل ال�سكيلي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2842726 بال�سم التجاري:�سركة النه�سة 
الواحد  ال�سخ�س  �سركة  للتجارة  اخلليجية  امل�سرية 
ذ.م.م ، بالغاء طلب الغاء الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبدالرحمن العامري للنقليات العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1158705 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فار�س حممد خمي�س مبارك العامرى ١00%

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ عبدالرحمن العامري للنقليات العامه

ABDULRAHMAN AL AMERI GENERAL TRANSPORT

اإىل/ فار�س حممد العامري للنقليات العامة

FARES  MOHAMED ALAMERI TRANSPORT

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سبارك بالغ لتجارة الدوات اللكرونية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:3676961 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بدريه على حممد اجلهورى ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل امل�سعود حاجى عبداملتني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �سامل ح�سن بودعى الزعابى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سبارك بالغ لتجارة الدوات اللكرونية ذ.م.م

SPARK PLUG ELECTRONICS TRADING L.L.C

اإىل/ �سبارك بالغ لتجارة الدوات اللكرونيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SPARK PLUG ELECTROINICS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
فرع   - الدجاج  ملك  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اأبوظبي 1 رخ�سة رقم:3029264 

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ملك الدجاج - فرع اأبو ظبي 1

CHICKEN KING RESTAURANT - BRANCH OF ABU DHABI  1

اإىل / مطعم ملك الدجاج - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

CHICKEN KING RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بريل ديب للتجارة العامه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4210386 
تعديل اإ�سم جتاري من/ بريل ديب للتجارة العامه

PEARL DIB GENERAL TRADING

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

تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة  46٩00١8
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�ستوم )�سوي�سرا( ليميتد 

قد تقدموا الينا بطلب  CN - ابوظبي رخ�سة رقم:1001581 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�ستوم )�سوي�سرا( ليميتد - ابوظبي

ALSTOM )SWITZERLAND( LIMITED - ABU DHABI

اإىل/ جرنال الكريك �سوي�سرا جي اأم بي اأت�س

GENERAL ELECTRIC SWITZERLAND GMBH

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

CN برق�س رخ�سة رقم:2815539 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مزرعة 

CN بروة لربية الدواجن رخ�سة رقم:1449581 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مزرعة فروج العني 

CN للدواجن ذ.م.م رخ�سة رقم:1343511 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد خورام طفيل %4

تعديل ن�سب ال�سركاء 
�سليمان قا�سم حممد �سالح احلمادي من 75% اىل %7١

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
فايل  روز  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2672658 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مبارك نا�سر �سعيد �سامل العامري ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عبداملح�سن علي ابوبكر حممد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
جامعة الإمارات تعلن عن بدء التقدمي جلائزة اخلريجني 2021

•• العني-الفجر: 

الطلبات  ا�ستقبال  بدء  املتحدة عن  العربية  الإم��ارات  اأعلنت جامعة 
دورتها  يف  للخريجني  الإم���ارات  جامعة  جلائزة  للر�سح  للراغبني 
 6 الر�سيحات  اآخ��ر موعد ل�ستقبال  يكون  اأن  2021 على  الأوىل 
اخلريجني  وعالقات  التطوير  وح��دة  توا�سل  حيث   .2022 يناير 
باجلامعة يف بناء عالقة وثيقة مع اخلريجني من خالل مبادراتها 
امل�سارك للبحث  النائب  اأحمد علي مراد،  الدكتور  واأو�سح  املختلفة. 
اجلائزة  هذه  ب��اأن  اخلريجني  جلائزة  العليا  اللجنة  ورئي�س  العلمي 
والذين  املتميزين  خريجيها  تقدير  يف  اجلامعة  جهود  �سمن  تاأتي 
م�ساهمات جمتمعية  املجتمع من خالل  على  اإيجابياً  اأث��راً  يركون 
بناء �سراكة م�ستدامة مع  ب��دوره ي�ساهم يف  وال��ذي  ب��ارزة ووا�سحة، 

اخل��ري��ج��ني. واأك����د ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد ب���اأن م��ب��ادرة اجل��ائ��زة هي 
ممار�سة عاملية متار�س يف اأرقى اجلامعات العاملية وهذا بدوره ي�ساهم 
اإيجابياً يف ارتقاء ال�سمعة الدولية للجامعة. كما وتعترب هذا اجلائزة 
العلمي  البحث  وتعزيز  ال��ع��ايل  التعليم  يف  التميز  لثقافة  ام��ت��داداً 
مبداأ  طريق  عن  الفعالة  الجت��اه��ات  على  وت�سجع  الأع��م��ال  وري���ادة 

التطوير املهني امل�ستمر للخريجني. 
باملجتمع  مبا�سراً  ارت��ب��اط��اً  ترتبط  كونها  اجل��ائ��زة  " ه��ذه  واأ���س��اف 
املحلي والدويل من خالل كوكبة اخلريجني، فهي موؤ�سر على جناح 
واأن اجلامعة حري�سة على موا�سلة  �سيما  ، ل  التعليمية  املخرجات 
جهودها يف اإبراز دورها الريادي يف التمكني وبناء ال�سراكات املحلية 

والدولية من خالل �سبكة اخلريجني التي متتلكها."
للبحث  اخلريجني  جائزة   : رئي�سية  ف��روع  اأربعة  اجلائزة  وتت�سمن 

للم�ساركة  اخل��ري��ج��ني  ج��ائ��زة  الأع���م���ال،  وري����ادة  والب��ت��ك��ار  العلمي 
املجتمعية، جائزة اخلريجني يف متكني املراأة، وحائط ال�سرف، حيث 
�سيتّم اختيار �ست فائزين لكل فرع منها ثالثة للخريجني املواطنني 
وثالثة للخريجيني الدوليني و�سيتّم اختيار ع�سرة خريجني جلائزة 
حائط ال�سرف، مبجموع ي�سل اإىل 28 جائزة للخريجني الفائزين. 
جلنة  �ستقوم  ومعايري  ���س��روط  على  ب��ن��اًء  �سنوية  اجل��ائ��زة  و�ستكون 
التحكيم بالأخذ فيها عند تقييم وفرز طلبات الر�سيح. وقد اعتمدت 
الو�سفي  الدليل  باجلائزة  اخلا�سة  التحكيم  وجلنة  العليا  اللجنة 
للجائزة الذي ي�سّم املعايري العامة والتف�سيلية للجائزة حيث يتكون 
ملف الر�سيح من �سرية ذاتية حُمّدثة، نبذة خمت�سرة عن اإجنازات 
اخلريجني بالإ�سافة اإىل ر�سائل تزكية. علماً باأن الر�سيح يكون من 

خالل املوقع اللكروين اخلا�س باجلائزة. 

والأدائية  الب�صرية  والفنون  الرتاثية  الفعاليات  من  اأيام   10

مهرجان احل�سن يعود اإىل اأبوظبي مع جمموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية لعام 2021

التبادل.  ع��م��ل��ي��ة  ح����ول  ي��ت��م��ح��ور 
ال�سناع"  "قرية  و���س��ي�����س��ت�����س��ي��ف 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن الفنانني 
�سي�سم  ح����ي����ث  وامل���������س����م����م����ني، 
بالتجزئة  ل��ل��ب��ي��ع  ج���ن���اح���اً   40
املحليني  الأزي�������اء  م�����س��م��م��ي  م���ن 
التجارية  والعالمات  والدوليني، 
الق�سم  �سي�سهد  ك��م��ا  ال��ع�����س��ري��ة. 
�سينمائية  اأف����الم  ع��رو���س  اأي�����س��اً 
ط������وال فرة  ال���ط���ل���ق  ال����ه����واء  يف 
م����ن مركز  ب��ت��ن��ظ��ي��م  امل����ه����رج����ان، 
ن���ي���وي���ورك  ال����ف����ن����ون يف ج���ام���ع���ة 
اأبوظبي"،  ني�سن  و"اإميج  اأبوظبي 
الثانية  ال��ن�����س��خ��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
التي  العربية  القهوة  من بطولت 
للزوار  ومي��ك��ن  ان��ت��ظ��اره��ا.  ط����ال 
ال�ستمتاع اأي�ساً بور�س العمل، مبا 

"املا�سي"  ق�سم  م��ع  ت��ب��داأ  مم��ي��زة 
الأن�سطة  من  �سل�سلة  ي�سهد  الذي 
الإماراتي  ال���راث  ح��ول  تتمحور 
ال�سعبية واحلرف  الق�س�س  و�سرد 
وبيت  احل�����س��ن  ق�سر  يف  ال��ي��دوي��ة 
اأن�سطة  ذل��ك  وي�سمل  احل��رف��ي��ني، 
اليومية  احل����ي����اة  مت��ث��ي��ل  اإع��������ادة 
عمل  وور�����س  امل��ا���س��ي،  يف  للق�سر 
ل���ل���ح���رف ال���ي���دوي���ة الإم����ارات����ي����ة. 
اأم����ام  "املا�سي"  ق�����س��م  و���س��ي��ت��ي��ح 
احلياة  ل��ت��ج��رب��ة  ف��ر���س��ة  ال�������زوار 
الق�سر  ���س��ه��ده��ا  ال���ت���ي  اخل���ا����س���ة 
وال�ستينات.  اخل���م�������س���ي���ن���ات  يف 
وبالعتماد على ال�سور وال�سهادات 
التفاعلية،  وال��ع��ن��ا���س��ر  ال�سوتية 
"يوم يف الق�سر"  �سُي�سور معر�س 
ع�����������ادات ال���������س����ك����ان وال�����زائ�����ري�����ن 

و�ستقام معار�س للفنون الب�سرية 
يف امل��ج��ّم��ع ال��ث��ق��ايف، وال��ت��ي ت�سمل 
وهي:  الداخل،  يف  معار�س  ثالثة 
الفنون  ومدر�سة  �سبعة  "حممد 
البي�ساء"،  ال�������دار  يف  اجل��م��ي��ل��ة 
الركيبي  امل��ج�����س��م  و"املجّمع"، 
ُيج�سد  ال��ذي  التفاعلي  الأر�سيفي 
و"غذاء  الإماراتي،  املجتمع  ذاكرة 
للفنان  ل��ل��ت��غ��ي��ري،  ف���ك���ر  ل��ل��ف��ك��ر: 
ر�سيد اأرائني". كما �سيقدم املجّمع 
الداخلية  م�����س��ارح��ه  يف  ال���ث���ق���ايف 
من  خ��ا���س��ة  �سل�سلة  واخل���ارج���ي���ة 
جمموعة  ت�سمل  ال��ت��ي  الفعاليات 
لفنانني  ال��ع��رو���س  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
ومو�سيقيني م�سهورين. بالإ�سافة 
جمموعة  عر�س  �سيتم  ذل��ك،  اإىل 
واإقامة  الركيبية  الأع���م���ال  م��ن 

ال�سنوي  امل���ه���رج���ان  ه�����ذا  وُي����ع����د 
براثنا  لالحتفال  مثالية  من�سة 
باحلياة  ال���ن���اب�������س  الإم�������ارات�������ي 
الإبداعية  امل���ع���ا����س���رة  وث��ق��اف��ت��ن��ا 
الدائرة ندعو  واملبتكرة. ونحن يف 
للح�سور  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ج��م��ي��ع 
الربنامج  ف��ع��ال��ي��ات  يف  وامل�����س��ارك��ة 
م���ن���ه���م يف الح����ت����ف����اء  اإ�����س����ه����ام����اً 
ترمز  وم���ا  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ب�سروحنا 
عليا،  وُمثل  وقيم  ع��ادات  من  اإليه 
ال���ع���ودة اإىل  وم�����س��ارك��ة م��ن��ه��م يف 
رح����اب امل��ا���س��ي وا���س��ت��ك�����س��اف اإرث 
اأج����دادن����ا ال�����ذي ن�����س��ت��ن��د ع��ل��ي��ه يف 

تطلعاتنا نحو امل�ستقبل".
احل�سن  م��ن��ط��ق��ة  م���ب���اين  وع�����رب 
ال�سهرية،  اخلارجية  وم�ساحاتها 
مفاهيم  ث��الث��ة  امل��ه��رج��ان  �سيقدم 

يف ذلك درو�س اإتقان اخلط العربي 
من مركز "بيت اخلط".

"احلا�سر  ق�سم  ُيج�سد  واأخ�����رياً، 
ما�سي  ب��ني  الن��ت��ق��ال  وامل�ستقبل" 
تعابريها  وب��ني  ال��راث��ي  اأبوظبي 
احل��دي��ث��ة وامل��ع��ا���س��رة. مُي��ث��ل هذا 
للتجريب  مثالية  من�سة  الق�سم 
امل�سهد  ال��ت��ف��اع��ل��ي ح���ول  واحل�����وار 
احل���������س����ري احل�����دي�����ث وامل���ت���ط���ور 
ب��ا���س��ت��م��رار وامل���ت���ج���ذر يف ال����راِث 
الق�سم  و�سيتخلل  ك��م��ا  وال��ه��وي��ة. 
اأك�ساك البيع بالتجزئة، واملحطات 
مع  وامل�سروبات  لالأطعمة  املوؤقتة 
م�����س��اح��ات ال��ع��م��ل وال���ت���الق���ي مع 
الفرن�سي  للفنان  تركيبي  جم�سم 
املدينة  موؤ�س�س  لن�سيلني  �سرييل 

واخلر�سانة. 

وم�ساهد  والتقليدية،  الجتماعية 
�سخ�سيات  زي����ارات  م��ث��ل  متنوعة 
اأجنبية، واأطفال يلعبون يف الق�سر 

وحفالت الزفاف، وغري ذلك.
"احلرفيني" خارج ق�سر  ويف بيت 
احل�سن، �ستعود اإىل احلياة عنا�سر 
قّيمة من تراث اأبوظبي من خالل 
احلرفية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الإب����داع����ات 
للزوار  مي��ك��ن  ك��م��ا  الإم����ارات����ي����ة. 
غامرة؛  جت��ارب  يف  امل�ساركة  اأي�ساً 
احل�سية،  التفاعلية  اجل��ولت  من 
اإىل املحطات الإبداعية املخ�س�سة 
لهواة الت�سوير والكتابة. و�سيقيم 
ُتركز  احلرفيني" م�سابقات  "بيت 
الطهي  يف  الإم��ارات��ي  التميز  على 

والفنون.
النتقالية"  "املرحلة  ق�����س��م  اأم����ا 

•• اأبوظبي-الفجر:

 – الثقافة وال�سياحة  دائ��رة  ُتنظم 
اأبوظبي مهرجان احل�سن ال�سنوي 
اأي��ام من  هذا العام على مدار 10 
دي�سمرب   4 ح��ت��ى  ن��وف��م��رب   25
ال���ت���ي ت�سم  م��ن��ط��ق��ة احل�����س��ن  يف 
الثقايف  وامل��ج��ّم��ع  احل�����س��ن  ق�����س��ر 
وبيت احلرفيني. يت�سمن برنامج 
مهرجان احل�سن جمموعة فريدة 
من الفعاليات الثقافية والعرو�س 
وال�سينمائية  واملو�سيقية  والفنية 
وثقافة  ب���راث  حتتفي  ات  ومن�سّ
احل�سن  مهرجان  مُيثل  اأبوظبي. 
اأ����س���ا����س���ي���اً يف الأج����ن����دة  ع���ن�������س���راً 
حيث  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  الثقافية 
اليدوية  وحرفها  براثها  يحتفي 
الأن�سطة  ج��ان��ب  اإىل  وي��ع��ر���س��ه��ا 
اأهداف  الفنية املعا�سرة. وتن�سجم 
دائرة  روؤي���ة ومهمة  امل��ه��رج��ان م��ع 
اأبوظبي   – وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
الإم���ارة  ت���راث  حماية  يف  املتمثلة 
واحلفاظ عليه وتعزيزه من خالل 
مكانة  ت��ر���س��خ  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
متميزة،  ثقافية  كوجهة  اأبوظبي 
املهرجان  م�����س��اه��م��ة  ج���ان���ب  اإىل 
الفنية  ال��ت��ج��ارب  لعر�س  ة  كمن�سّ

وم�ساركة اجلمهور.
�سعود  �سعادة  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
دائرة  وكيل  احلو�سني  عبدالعزيز 
اأبوظبي:   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
الغني  تاريخنا  احل�سن  "يعك�س 
وميّثل  العريق،  الثقايف  وموروثنا 
ل��ن��ا جميعاً.  ك��ب��رياً  ف��خ��ر  م�����س��در 

ور�س عمل تفاعلية يف ال�ساحة ويف 
مكتبة الأطفال.

باليوبيل  الح���ت���ف���ال  اإط�������ار  ويف 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الذهبي 
املتحدة، �سي�سهد مهرجان احل�سن 
 50 ي�����س��م  ا���س��ت��ع��را���س   2021
بناًء  وذل�����ك  ك��ال���س��ي��ك��ي��ة،  ����س���ي���ارة 
ال�سيارات  م���ع���ر����س  جن�����اح  ع���ل���ى 
ن�سخة  يف  اأقيم  ال��ذي  الكال�سيكية 

عام 2019 من املهرجان.
الركيزة  احل�����س��ن  منطقة  تعترب 
لنطالق  الأ���س��ا���س��ي��ة  احل�����س��اري��ة 
ت�سم  فهي  الإم��ارات��ي��ة،  العا�سمة 
ت�سمل  م��راب��ط��ة  اأج������زاء  ث���الث���ة 
الثقايف  وامل��ج��ّم��ع  احل�����س��ن  ق�����س��ر 
املنطقة  وجُت�سد  وبيت احلرفيني. 
ب��ال��راث الثقايف  ل��الع��ت��زاز  رم���زاً 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
وت��ت��م��ث��ل اأه��م��ي��ت��ه��ا يف اجل��م��ع بني 
العريق  ال��ت��اري��خ  ع��ن��ا���س��ر  اإح���ي���اء 
واملجتمع والتقاليد الأ�سيلة وبني 
طموحات املدينة التي تتطلع نحو 

امل�ستقبل.
اأبوابه  احل�����س��ن  م��ه��رج��ان  ي��ف��ت��ح 
للجمهور من 25 نوفمرب ولغاية 
تذكرة  قيمة  وتبلغ  دي�سمرب.   4
اإىل   5 لل�سغار من عمر  ال��دخ��ول 
 30 وللكبار  درهم،   15 �سنة   12
درهم. وتت�سمن التذكرة ت�سريحاً 
امل���وق���ع،  اإىل  ب���ال���دخ���ول  ����س���ام���اًل 
العمل  اإىل دخ��ول ور���س  بالإ�سافة 
وت�ستثنى  ال��ع��ائ��ل��ي��ة،  وامل�����س��اح��ات 
منها العرو�س التي تقام يف املجّمع 

الثقايف بتذاكر دخول م�ستقلة.

الوطني لالأر�ساد: تقلبات جوية من اليوم حتى الإثنني تاأثرا مبنخف�س جوي

جمل�س مدينة دبا احل�سن ي�ست�سيف كبار املواطنني ويقيم معهم احتفالته الوطنية   

دبي القاب�سة تطلق حملة وطنية احتفاء بعام 
اخلم�سني بالتزامن مع يوم العلم الإماراتي

•• اأبوظبي -وام:

تقلبات  الدولة  ت�سهد  اأن  لالأر�ساد  الوطني  املركز  توقع 
الإثنني  اأم�����س اخلمي�س حتى  م��ن  ال��ف��رة  ج��وي��ة خ��الل 
املوافق 8 نوفمرب، حيث تتاأثر املنطقة بامتداد منخف�س 
وي�ساحبه  ال�����س��رق��ي  ال�����س��م��ال  م��ن  �سطحي مم��ت��د  ج���وي 
منخف�س جوي وكتلة هوائية باردة يف طبقات اجلو العليا 
يعمل على تدفق كميات من بخار املاء. واأ�ساف املركز - يف 
تقرير عن احلالة اجلوية من اأم�س اخلمي�س اإىل الإثنني 
املحلية  الركامية  ال�سحب  بع�س  تكون  املتوقع  اأنه من   -

على املناطق ال�سرقية مع احتمال �سقوط اأمطار خفيفة 
ال��ف��رة من  اإن��ه خ��الل  وق��ال  يومي اخلمي�س واجلمعة. 
يوم ال�سبت اإىل الإثنني تزداد كميات ال�سحب على البحر 
وال�سرقية  ال�سمالية  املناطق خا�سة  واجلزر وعلى بع�س 
من الدولة مع فر�سة �سقوط الأمطار على فرات ومتيل 
اأن  اأي�سا  درجات احلرارة لالنخفا�س التدريجي. وتوقع 
تكون هناك فرة هدوء يف الأح��وال اجلوية خالل فرة 
الليل وال�سباح مع زيادة الرطوبة على املناطق الداخلية 
اخلفيف  ال�سباب  اأو  ال�سباب  يت�سكل  اأن  يحتمل  لذلك 

على مناطق حمدودة خا�سة يومي اجلمعة وال�سبت.

•• دبا احل�شن -الفجر:

لفتة وطنية بادر بها جمل�س مدينة دبا احل�سن التابع 
لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى بحكومة ال�سارقة من 
خالل قيام با�ست�سافة عدد من كبار املواطنني من اأبناء 
اأم�س يف احتفالته  مدينة دبا احل�سن للم�ساركة ظهر 
الالفت  احل�سور  ه��ذا  و�سط  املجل�س  وق��ام   . الوطنية 
اأم���ام م��ق��ره يف  اأ���س��ع��د اجلميع ب��رف��ع العلم م��ن  وال��ت��ي 
مدينة دبا احل�سن بح�سور �سعادة �سليمان بن جمعوه 
واملوظفني  الأع�ساء  وح�سور  املجل�س  رئي�س  اليحيائي 
ولفيف من املجتمع و�سط م�ساركة كبار املواطنني عالوة 

على م�ساركة فريق تكاتف من موؤ�س�سة الإمارات.
ال�سيخ حممد  املجل�س متا�سًيا مع قرار  وتاأتي م�ساركة 
 11 ال�ساعة  يف  ال��دول��ة  علم  برفع  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
خليفه  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتويل  تخليًدا  �سباحا 
بن زايد مقاليد احلكم برئا�سة دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
وقام رئي�س املجل�س والأع�ساء وكبار املواطنني واأع�ساء 
و�سط  العلم  رف��ع  الم���ارات  موؤ�س�سة  م��ن  تكاتف  فريق 
فرحة اجلميع واأكد اليحيائي اأهمية منا�سبة رفع العلم 
واأ�سار اإىل هذا العلم  يعد رمًزا من رموز الوطن وتاأكيدا 

للحب والولء والنتماء للوطن.

•• دبي- وام:

من  تبعث  اإب��داع��ي��ة  حملة  اأم�����س  القاب�سة  دب��ي  اأطلقت 
جميع  بني  والتعاون  الوحدة  عن  تعرب  ر�سائل  خاللها 
م��ن ي�سعرون ب��الن��ت��م��اء ل��ل��دول��ة وي��ع��ت��ربون الإم����ارات 
اأف�سل"  وحل��ي��اة  ول���الإم���ارات  "لكم  �سعار  حت��ت  بلدهم 
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 
دبي  ال��ت��زام  اإط���ار  وت��اأت��ي احلملة يف  امل��ت��ح��دة.  العربية 
القاب�سة مبوا�سلة م�ساهمتها القت�سادية والجتماعية 
يف م�سرية جناح دولة الإم��ارات ودعم القيادة الر�سيدة 

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 
اإل��ي��ه��ا م��ن خمتلف  ي��ت��واف��دون  ال��ذي��ن  الإم������ارة  وزوار 
�ساهموا  ال��ذي��ن  ومقيميها  ومواطنيها  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
اأن احلملة تعك�س  اليوم كما  اإليه  ملا و�سلت  يف تطورها 
والتي  القاب�سة  دبي  التي حققتها  الكبرية  الطموحات 
الإم���ارات و�سمان حياة مميزة  ع��ززت من خاللها منو 
لكل من يعي�س فيها اأو يزورها فيها الكثري من الزدهار 

�سيتم عر�سه عرب  وتت�سمن احلملة فيديو يعرب عنها 
الإذاعية  والقنوات  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  جميع 
دبي  وجممعات  وجهات  جميع  ويف  للمجموعة  التابعة 

القاب�سة يف الإمارة على مدار ال�سهر.
القاب�سة:  ل��دب��ي  امل��ن��ت��دب  الع�سو  امل��ال��ك  خ��ال��د  وق���ال 
اخلم�سني  بعام  حتتفي  وطنية  حملة  اليوم  "اأطلقنا 
ورمزا  �ساخما  عاليا  ن��راه  ال��ذي  العلم  ي��وم  م��ع  تزامنا 
الأمثل  املنا�سبة  وه��و  ال��ي��وم  عليه  ن��ك��ون  ب���اأن  حلمنا  مل��ا 
لقيام  الذهبي  باليوبيل  احتفالتنا  لبدء  لنا  بالن�سبة 
الحت���اد يف دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة م��ن خالل 
الإن�����س��ان يف  ب�سكل حم���وري على  ت��رك��ز  ر���س��ائ��ل خا�سة 
الإمارات وجناحاته وت�ستعر�س اأي�سا فخرنا واعتزازنا 
الكبري  الإيجابي  وتاأثريها  القاب�سة  دب��ي  مب�ساهمات 
البتكار  م��ن  املجموعة  اأ�س�س  على  القائمة  ال��دول��ة  يف 

والتعاون والطموح من اأجل حياة اأف�سل.
ورفعته يف  الإم��ارات��ي  العلم  ي��وم  القاب�سة  دب��ي  واأحيت 
التزامها  م��وؤك��دة  ووج��ه��ات��ه��ا  ومعاملها  مكاتبها  جميع 
بدعم عجلة التطور الجتماعي والقت�سادي يف الدولة 

ور�سم معامل م�ستقبله.

�سعيد بن طحنون ي�سيد بجهود م�ست�سفى 57357 يف التخفيف عن الأطفال املر�سى بال�سرطان
•• العني-وام:

الدكتور  ال�����س��ي��خ  م��ع��ايل  ا���س��ت��ق��ب��ل 
يف   - نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد 
وفدا   - الهري  مبنطقة  ا�سراحته 
ل�سرطان   57357 م�ست�سفي  من 
ميديكلينك  وم�ست�سفي  الأط��ف��ال 
ال���دك���ت���ور �سامل  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور 
ال�سحة  وزي���ر  م�ست�سار  ال��درم��ك��ي 
املدير  النجا  اأب��و  �سريف  الدكتور  و 
 57357 مل�����س��ت�����س��ف��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل�سرطان الأطفال وجو هازل مدير 
اأبوظبي  ميديكلينك  يف  العمليات 
مدير  ت���اي���ل���ر  وف���ي���ل���ي���ب  وال�����ع�����ني 
العني  يف  ميديكلينيك  م�ست�سفيات 

وعدد من كبار ال�سخ�سيات.
على  ن�سري  " اإن��ن��ا   : معاليه  وق���ال 
املوؤ�س�س  ال��ق��ائ��د  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ن��ه��ج 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
"طيب اهلل ثراه" والقيادة الر�سيدة 
املر�سية  احل�������الت  ك����ل  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
وخارجها  ال��دول��ة  داخ���ل  وال�سعبة 
للم�ساعدات  امل�����س��ت��ح��ق��ني  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
الطرق  اأف�سل  تقدمي  لنا  ليت�سنى 

العالجية لهم".
واأ�ساد معاليه باجلهود التي يبذلها 
للتخفيف عن   57357 م�ست�سفى 
الأط����ف����ال امل��ر���س��ى ب��ال�����س��رط��ان .. 

اخلدمات  ع��ل��ى  ���س��ري��ف  ال���دك���ت���ور 
م�ست�سفى  يقدمها  التي  العالجية 
للمر�سى  مب�سر  الأطفال  �سرطان 
باعتباره موؤ�س�سة اإن�سانية لتخفيف 
باملر�س  امل�سابني  الأط��ف��ال  معاناة 
اإ�سافة  ب���الأم���ل  وم��ده��م  واأ���س��ره��م 
موؤ�س�سة  تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  اإىل 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 

وقال اإن امل�ست�سفى ميثل ق�سة جناح 
الإن�ساين  امل�����س��روع  ل��ه��ذا  حقيقية 
القطاع  اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. ال��رائ��د 
اقت�ساديا  كيانا  يعترب  ل  اخل��ا���س 
فقط بل هو كيان يرتبط باملجتمع 
ال�����ذي ي��ن��ت�����س��ب اإل���ي���ه وي�����س��اه��م يف 

نه�سته .
واط����ل����ع م���ع���ال���ي���ه واحل���������س����ور من 

اخلريية والإن�سانية وموؤ�س�سة اأحمد 
بن زايد اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
مل�ست�سفى57357  والإن�����س��ان��ي��ة 

ل�سرطان الأطفال.
واأو�سح �سريف اأن ن�ساط امل�ست�سفى 
يعتمد على ثالث ركائز اأ�سا�سية هي 
التطوير امل�ستمر من خالل تطبيق 
والوقاية �سد  التوعية  العلم ون�سر 

ال�����س��رط��ان ون��ظ��را جل���ودة اخلدمة 
يقدمها  ال���ت���ي  امل��ج��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
امل�ست�سفى ارتفعت ن�سبة ال�سفاء اإىل 
الإقبال  ازداد  حيث  باملائة   73.4
مما  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  عليه 
تو�سعية  م�����س��روع��ات  اإق��ام��ة  تطلب 
عدد  اأك��رب  ا�ستقبال  ت�ستطيع  حتى 

من املر�سى.

مدير عام �سرطة اأبوظبي يطلع على م�سروع جممع املوؤ�س�سات العقابية اجلديد
•• اأبوظبي-وام: 

على  اأبوظبي  �سرطة  عام  مدير  ال�سريفي  علي  مكتوم  اللواء  �سعادة  اطلع 
العقابية اجلديد ومرافق مباين  املوؤ�س�سات  مل�سروع جممع  الأوىل  املرحلة 
تاأهيل النزيالت والعيادة و مبنى كليات التقنية العليا للنزلء خالل جولة 
اأمن  قطاع  يف  الوثبة  والإ���س��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�س�سات  ب����اإدارة  ميدانية 

املجتمع.
رئي�سية  على معايري  ترتكز  التي  التفتي�س  الزيارة �سمن منظومة  وتاأتي 

لتطوير الأداء يف العمل ال�سرطي ليكون اأكرث دقة و�سمولية.
اإدارة املوؤ�س�سات العقابية  وا�ستمع اللواء ال�سريفي اإىل عر�س عن اإجنازات 
والإ���س��الح��ي��ة الوثبة وج��ه��وده��ا يف تطوير ق���درات وم��ه��ارات ال��ن��زلء من 
وموؤ�س�سات  كافة  احلكومية  اجلهات  مع  وال�سراكة  التعاون  تعزيز  خ��الل 

املجتمع املدنية ل�سمان تاأهيلهم واإعادة دجمهم يف املجتمع.
اأح��م��د م�سعود  العميد  اأب��وظ��ب��ي خ��الل اجل��ول��ة  ع��ام �سرطة  راف���ق م��دي��ر 

املزروعي مدير قطاع اأمن املجتمع وعدد من ال�سباط .
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ميزان  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 
 CN �سما البوادي اللكروين رخ�سة رقم:2014471 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
بالنيت  ال�س�����ادة/دي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سفريات رخ�سة رقم:3796954 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة جمعة عبدالرحمن مو�سى البدواوي ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عادل احمد حممد علي البلو�سي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون �سوبر ليت 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:2884779 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد عي�سى بدر علي احلمادي ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف را�سد حممد نا�سر امليل الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لت�سليح  ال�س�����ادة/النجاح  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN كهرباء ومكيفات ال�سيارات رخ�سة رقم:1049684 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة جمدي احمد عبدالكرمي عمر ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف احمد حممد عمر علي الربيكي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:ا�س كي كي للتجارة العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة الرمي- الرمي طموح 3، 0 مبنى �سركة الطموح 

لال�ستثمارات ذ.م.م
CN 2446506 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/08/24 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/4  - بالرقم:2150015951  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بي�ست اوفي�س لل�سفريات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2850974 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ابو يون�س ابو بكر �سديق  %4٩

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عادل عبداهلل احمد خمي�س العامرى %5١
تعديل وكيل خدمات / حذف جمال خلفان عامر �سعيد العامرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد فخرال�سالم حممد �سهيد ال�سالم
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ بي�ست اوفي�س لل�سفريات
BEST OFFICE FOR TRAVELS

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

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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MOJAU_2021- 0030763 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:حممد نا�سر عبداحلميد �سفوه - اجلن�سية �سوريا - 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل ال�سيدة/الفريد ميتري اويوو 
افويرامر - اجلن�سية نيجرييا يف الرخ�سة امل�سماه )مطعم كنوز البحار ( ال�سادرة من دائرة 

التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم:773489.
)مطعم  اىل  البحار(  كنوز  )مطعم  من  للرخ�سة  التجاري  ال�سم  اخرى:تغيري  تعديالت 

وم�ساوي الفقاعات( - تغيري وكيل اخلدمات
 2013 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
MOJAU_2021- 0030779 رقم املعاملة

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�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة:هنيده الي�سع عبداحلميد علي - 
اجلن�سية ال�سودان ، يف الرخ�سة امل�سماه )املظهر ال�ساحر للتجارة( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم:763278 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى:تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

�سركة   - ذ.م.م  للتجارة  ال�ساحر  للتجارة اىل/املظهر  ال�ساحر  التجاري من/املظهر  ال�سم  تغيري 
ال�سخ�س الواحد

يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
MOJAU_2021- 0030796 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

- ترغب يف  الفلبني  - اجلن�سية  �سامباجون لفى  ال�سيدة:ارين  بان  ليكن معلوما لدى اجلميع 
100% اىل ال�سيدة/اغ�سطينه كيلبيو -  50% من كامل ح�ستها البالغة  البيع والتنازل عن 
اجلن�سية الفلبني ، وترغب ال�سيدة/ارين �سامباجون لفى - اجلن�سية الفلبني - يف البيع والتنازل 
عن 50% من كامل ح�ستها البالغة 100% اىل ال�سيدة/جرا�س كري�سبينا دومالو �سانتيال - 
اجلن�سية الفلبني يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا منقو�سة( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة برخ�سة رقم 625267
تعديالت اخرى:ليوجد اي تغيري

يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
MOJAU_2021- 0030848 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

يرغب   - م�سر  اجلن�سية  عي�سى  حممود  م�سعود  ال�سيد:ال�سيد  بان  اجلميع  لدى  معلوما  ليكن 
100% وذلك اىل ال�سيد/رباح جلوىل  50% من كامل ح�سته البالغة  يف البيع والتنازل عن 
 %100 البالغة  كامل ح�سته  50% من  عن  والتنازل  البيع  يف  ويرغب   - فرن�سا  اجلن�سية   -
وذلك اىل ال�سيد/منري ليمكيتى اجلن�سية فرن�سا - يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا خفيف و�سريع( 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:781423 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة - تعديالت اخرى:
يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
MOJAU_2021- 0030859 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:كينيت اكي�سوكو ابيكا - اجلن�سية نيجرييا ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )مركز الباز خلدمة ال�سيارات( 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم 749864 - اىل ال�سيد/

حممد �سافى ايالمبيالكاتو - اجلن�سية الهند 
تعديالت اخرى:ليوجد

يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
MOJAU_2021- 0030797 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيدة:جميله ح�سن خلف احلو�سني ، اجلن�سية المارات العربية 
�سيف  ال�سيد/خالد  100% وذلك  البالغة  كامل ح�ستها  والتنازل عن  البيع  املتحدة ترغب يف 
النيل  املتحدة يف الرخ�سة )مطعم وادي  العربية  ، اجلن�سية المارات  احلاج علي احمد عبداهلل 
دائرة  من  ال�سادرة   761289 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سعبي( 

التنمية القت�سادية
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات   العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0028657
ميزوين  بن  حممد  ال�سيد/  بالتوقيع  وميثله  الم���ارات،  اجلن�سية:   - اخلييلي  حميد  �سعيد  علي  �سعيد  ال�سيد/   .1 املخط�رين: 
الكاتب  ال�سيد  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب   784198187086214 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  تون�س،   : اجلن�سية  امليزوين، 
هاتف   - ال��ن��ه��دة   - ال�����س��ارق��ة  ال��ع��ن�����وان:   -  2021/05/20 ب��ت��اري��خ   MOJAU_2021_0004387 ب��ال��رق��م  ال��ع��دل 

رقم:00971508502850 
ويحمل  تون�س،   : اجلن�سية  امليزوين،  ميزوين  بن  حممد  ال�سيد/  بالتوقيع  وميثله  كندا،  اجلن�سية:  احمري،  حممد  ال�سيد/   .1
بطاقة هوية رقم 784198187086214 مبوجب وكالة م�سدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل بالرقم 0001751_2021_

MOJAU بتاريخ 2021/05/03 - العن�وان: ال�سارقة � النهدة - هاتف رقم :00971508502850 - ب�سفتنا �سركاء يف 
 الرخ�سة امل�سماه )الحمري لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ،م،م( رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برقم 563502

املخطر اإليه : 1- ال�سيد/ عزيز �سروري - اجلن�سية: امريكا، يحمل بطاقة هوية رقم 784198747647299
العن�وان: ال�سارقة - هاتف رقم : 0501389957

مو�سوع الإخطار : اإن�سحاب من ال�سركة
الوق�ائ�ع : حيث اأن املخطر اإليه �سريك ومدير يف الرخ�سة امل�سماه)الحمري لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ،م،م( رخ�سة �سادرة من 
دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برقم 563502 • وحيث اأن املخطر اإليه ميتنع عن احل�سور للتوقيع على الأوراق اخلا�سة 
الدائرة  لدى  للح�سور  اإليه  املخطر  باأخطار  يرغبون  املخطرين  ف��اإن  • وعليه  الإقت�سادية،  الدائرة  لدى  الرخ�سة  من  باخلروج 
الإقت�سادية للتوقيع على ان�سحابه من الرخ�سة املذكورة اأعاله واإل �سن�سطر لأتخاذ الإجراءات القانونية، لذلك ، ينيب املخطرون 
اأيام من   5 )املخطر اليه( للح�سور لدى الدائرة الإقت�سادية للتوقيع على عقد ان�سحابه من الرخ�سة رقم )563502( خالل 

تاريخه والإ �سي�سطروا اأ�سفني اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�سول على حقوقهم بكل حتفظ واإحرام،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0026250
املخطر: زياد �سامي حممد ابو �سنب  اجلن�سية الأردن 

و احمل بطاقة هوية رقم )784196405817048( 
العن�وان : العني - هاتف رقم : 0526664428

املخطر اإليه : جابر �سيد احمد ابراهيم، اجلن�سية م�سر 784199330427685 
العن�وان : ال�سارقة - هاتف رقم : )0529375394( )0561528097(

مو�سوع الإخطار : املطالبة مببلغ )3500( درهم
قد حرر يل اي�سال امانة مببلغ وقدره )3500( درهم )ثالثة الف  اليه  املخطر  ان  • حيث 

وخم�سمائة درهم( على اأن يقوم ب�سداد املبلغ كامال عند الطلب 
الأمانة عند الطلب . اي�سال  قيمة  بدفع  يلتزم  مل  اليه  املخطر  اأن  • حيث 

• و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه اللتزام بدفع قيمة الي�سال )3500( درهم يف فرة 
اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ الخطار و اإل �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية ل�ستالم املبلغ ، 

الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا، �سعادة  من  املخطر  يلتم�س  عليه  • و 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
انذار عديل

رقم )2021/8826(
املنذر / النور احمد حممد حممد الب�سري – �سوداين اجلن�سية ، 

العنوان : دبي - المارات العربية املتحدة - منطقة الرب�ساء 1 – �سارع 12 – بناية  المارات كورت 
- �سقة رقم 505 - بالقرب من مول المارات.  الهاتف : 0526178338

املنذر اإليه / 1- �سادي م�سطفى حممد عمر - �سوداين اجلن�سية 
العنوان : دبي- منطقة الرا�سدية – �سارع املطار – مبنى طريان المارات - ق�سم  املبيعات - بالقرب 

shadeomer@hotmail.com : من حمطة مرو طريان المارات  - المييل
الهاتف: 0502980073

لذلك ،  يخطر املخطر / املخطر اليه ب�سداد مبلغ و قدره )13،151( ثالث ع�سر الف ومئه واحد 
وخم�سون درهم و ذلك خالل مدة اأق�ساها 5 اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار و يف حال عدم الت�سديد 
الداء  امر  ا�ست�سدار  و  واجلزائية  املدنية  والق�سائية  القانونية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
للمطالبة مبا ذكر بال�سافة اىل التعوي�س اجلابر للعطل و ال�سرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

و م�ساريف التقا�سي و اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
رقم املحرر : 2021/1/147502

املخطر: 1- حممد احمد اقليما، اجلن�سية ايران، هوية رقم 784196431574068 
العنوان : الق�سي�س ال�سناعيه 4-م�ستودعات ال�سعيد -دبي - الإمارات )971-50-2555004(

املخطر اإليه: اأ- ار�س المارات لتجارة الطارات ذ.م.م - الإم�ارات - العنوان : ال�سارقه - �سناعيه رقم8 - �سارع الول ال�سناعي حمل رقم 
 )971-50-3806767(  - -ال�سارقة  جعفر  حممود  ملك   22

ب- ما�ساء اهلل اله اما قلى بريا�سته، اجلن�سية ايران، جواز �سفر رقم P95416992  - العنوان : ال�سارقة -�سناعية رقم 8 - �سارع الأول 
ال�سناعي حمل رقم 22 ملك حممود عبداهلل - ال�سارقة الإمارات - )971-50-3806767( 

املو�سوع : املطالبه مببلغ وقدره 111230 درهم
بت�اري�خ �س�اب�ق ق�دم املنذر اإليه اإىل املنذر خم�س �سيكات م�سحوبه علي بنك ملي ايران علي النحو التايل: 

وقدره )24000( درهم )اربعه وع�سرون الف درهم( بتا ريخ 2018/12/5 مبلغ  ال�سيك/316424  رقم   -  )1
درهم( بتاريخ 2018/12/30  الف  ع�سر  )اربعه  دره�م   )14000( وقدره  مببلغ  ال�سيك/316453  رقم   -  )2
درهم )اربعه وع�سرون الف درهم( بتاريخ 2018/11/20   )24000( وقدره  ال�سيك/316423مببلغ  رقم   )3

 2018/11/1 ب��ت��اري��خ  دره����م(  وث��الث��ون  وم��ائ��ت��ني  ال���ف  وع�����س��رون  )ارب��ع��ه  دره���م   )24230( وق����دره  ال�سيك/316421مبلغ  رق���م   )4"
)خم�سة وع�سرون الف درهم( بتاريخ 2018/11/10 ول�ك�ن ول�دى ق�ي�ام  درهم   )25000( وقدره  مببلغ  ال�سيك/316422  رقم   )5
امل�ن�ذر ب�ت�ق�دي�م ال��س�ي�ك�ات اإىل البنك ارت�دت ال�سيكات لعدم وج�ود ر�سيد اإمتنع املنذر اإليه عن �سداد املبلغ املر�سد عليه والبالغ يف جمموع 
ال�سيكات )مائه واإحدي ع�سرة الف ومائتني وثالثون درهم( )111230( دره�م ط�ال�ب املنذر املنذر اإلي�ه م�رارا وتكرارا باملبلغ ال�ذي ه�و 
مبلغ جمموع ال�سيكات احل�ساب. لذل�ك ، ي�ن�ذر املنذر اإل�ي��ه ب��س�داد امل�ب�ل�غ امل�ت�ر�س�د يف ذم�ت�ه وق��دره 111230دره�������������م وذلك خالل مده 

اق�ساها خم�سه اأيام من تاريخ ا�ستالمه الإنذار وال �سوف ي�سطر املنذر لإتخاذ كافه الجراءات القانونية التي حتفظ له.
مت اإجناز هذه املعاملة اإلكرونيا و ل حتتاج اأي ختم او توقيع اإ�سايف

اإنذار / اإخطار عديل بيد املخطر العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اإعالن بالن�شر 

حل�شور اجتماع جلنة اخلربة 
يف الدعوى رقم : 264 ل�شنة 2021 – جتاري كلي دبي

ال�سادة /  املدعى عليها : بالل للنقل العام �س.ذ.م.م 
فاك�س : 043479077 هاتف : 043477766  

E-MAIL: mail@bilaltransport.com
بالإ�سارة اىل الدعوى املذكورة عاليه )واملرفوعة من / �سركة كلداري لل�ساحنات واملعدات الثقيلة املحدودة �س.ذ.م.م( 

�سدكم ، وال�سادر فيها حكم مقام حمكمة دبي البتدائية بجل�سة 29/9/2021 ، بندب جلنة خربة ح�سابية.
: )zoom( فقد تقرر خماطبتكم حل�سور اجتماع جلنة اخلربة بالت�سال املرئي عرب برنامج

تاريخ الجتماع : الأربعاء املوافق 10/11/2021
وقت الجتماع : ال�ساعة 3:00 ع�سراً

عرب الرابط التايل :
https://us05web.zoom.us/i/88519791171?pwd=K1V0RUdhMU03OFpGM0hxbUI2dzM4QT09
اآملني ح�سوركم الجتماع باملوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ومذكرات عرب الربيد الإلكروين ، ويف حالة 

عدم ح�سور اأي من الطرفني فاإن اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقاً لل�سالحيات املخولة لها. 
وتف�سلوا بقبول وافر التحية ،،،

عن جلنة اخلربة / اخلبري / عادل عبد اجلبار اآل على  - للتوا�سل : 045916664

اإجتماع خربة 

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
املو�شوع: اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 147/2021 نزاع تعيني خربة عقاري
املتنازع �سدها الأوىل/ عامل ت�سابال ذ.م.م 

املتنازع �سدها الثانية/ لمي ليت للتطوير العقاري �س.ذ.م.م
حتية طيبة وبعد،،، 

من  واملرفوعة   ،28/10/2021 بتاريخ  اأع��اله  اإليها  امل�سار  الدعوى  يف  خبرياً  انتدابي  واملت�سمن  املحكمة  عدالة  كتاب  مبوجب 
ال�سادة/ يون�س حممد البلو�سي للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية وكياًل عن املتنازع/ يحى خ�سان بركات عبادى �س� املتنازع �سدها 

الأوىل/ عامل ت�سابال ذ.م.م، املتنازع �سدها الثانية/ لمي ليت للتطوير العقاري �س.ذ.م.م
ونظراً للظروف احلالية اخلا�سة بفريو�س كورونا ومتا�سياً مع التدابري الإحرازية التي تتخذها ال�سركة لتحقيق اأعلى م�ستويات 
التوا�سل  برنامج  ع��رب  وذل��ك  ال��دع��وى  اأط���راف  نظر  وجهة  و�سماع  اخل��ربة  لجتماع  بدعوتكم  اأت��وج��ه  فاإنني  وال�سالمة،  ال�سحة 
الجتماعي “Microsoft Teams” وفقا للتفا�سيل املبينة ادناه: مكتب اخلبري: اإمارة دبي، ديرة، بور�سعيد ، مركز الأعمال 

الذهبي، مكتب 605 - خلف معر�س ني�سان لل�سيارات، رقم مكاين 3217794330 
ظهرا  اليوم: الثالثاء املوافق 09/11/2021 - الوقت:10:00 

https://teams.live.com/meet/95259592743286 :الرابط
يف حالة وجود اأي معوقات حتول دون الدخول على الجتماع نرجوا الت�سال بالرقم / 042501818

�سيح�سرون الجتماع قبل موعد الجتماع  الذين  الهوية لالأطراف  والتفوي�س وبطاقات  القانونية  الوكالة   -: ار�سال  كما يرجى 
بوقت كاف. و�سيكون الإنتقال ملعاينة الوحدتني العقاريتني مو�سوع الدعوى مب�سروع ت�سابال ذا دي�ستني بتاريخ 09/11/2021 

ال�ساعة 11 �سباحا 

املهند�سة/ �سيما اأحمد اللنجاوي  / حمكم وخبري هند�سة م�ساحة وخبري عقاري منتدب اأمام املحاكم

اإجتماع خربة 

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اعالن بالن�شر 

 8401/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  جنوين تي ثو بهوجن   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/تي اك�سوان لوجن  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )35١١٩0.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اعالن بالن�شر        
 503/2020/480 نزاع تعيني خربة جتاري 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املتنازع �سدهما : ١- �سيد علي �سيد م�سطفى حمدث �سبزواري 

2- �سيد مهدى �سيد على حمدث �سبزوارى  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان  املتنازع :عبداهلل على احمد حممد العور - وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها )١( ندب خبري ح�سابي �ساحب الدور تكون مهمته الطالع على كافة ح�سابات 
واوراق �سركة )مطبخ �سباب الإمارات ال�سعبي �سركة اعمال مدنية( بالرخ�سة رقم )6١4842( حل�ساب ح�سة املدعي 
عليهما من الربح واخل�سارة منذ تاريخ 20١٩/5/١٩ وهو تاريخ مغادرة املدعي عليه الول )ال�سريك/املدير( للدولة 
وحتى تاريخ رفع الدعوى وفقا لالأ�س�س املبنية �سابقا.   2- احلكم باإخراج املدعي عليهما من ال�سركة والرخ�سة 
التجارية ل�سركة )مطبخ �سباب الإمارات ال�سعبي �سركة اأعمال مدنية( بالرخ�سة رقم )6١4842( و�سطب ا�سمهما 
من ال�سجل التجاري اخلا�س بال�سركة والرخ�سة وت�سجيل ذلك الإخراج على عقد التاأ�سي�س لدى ديوان حمكمتكم 

املوقرة ا�سول. 3- الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  بالتقا�سي  �سباحا   ٩.00 ال�ساعة   202١/١١/١5 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

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
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اأخبـار الإمـارات
اجلمعيات الوطنية مبجل�س التعاون حتتفل بيوم الهالل الأحمر اخلليجي باإك�سبو دبي

•• دبي-وام:

احتفلت هيئات وجمعيات الهالل الأحمر بدول جمل�س التعاون بيوم الهالل 
هيئة  ونظمت  ع��ام،  ك��ل  م��ن  اأكتوبر   23 ي�سادف  ال��ذي  اخلليجي  الأح��م��ر 
الهالل الأحمر الإماراتي فعاليات الحتفال مبقر معر�س اإك�سبو 2020 يف 
دبي حتت �سعار "عطاوؤنا واحد"، مب�ساركة وفود من كل من اململكة العربية 
ال�سعودية والكويت وقطر ومملكة البحرين و�سلطنة عمان اإىل جانب وفد 
التعاون. وعلى هام�س برنامج الحتفال  من الأمانة العامة لدول جمل�س 
مت عقد اجتماع تن�سيقي للجنة املتطوعني باجلمعيات الوطنية اخلليجية 
من  املقرحة  اخلليجية  التطوع  جائزة  تقييم  اآلية  مناق�سة  خالله  متت 
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 اآخر ا�ستعر�ست الوفود امل�ساركة 
�ساحاتها  على  كوفيد19-  جلائحة  الت�سدي  يف  الوطنية  جمعياتها  دور 
املحلية، وم�ساهمتها يف تعزيز الإج��راءات الوقائية والحرازية للحد من 
تف�سي اجلائحة. كما ناق�س املجتمعون عددا من الق�سايا املحورية واحليوية 
التي تهم اجلمعيات الوطنية يف منطقة اخلليج وخططها وا�سراتيجياتها 
امل�ستقبلية، وجمالت التعاون والتن�سيق بني اجلمعيات اخلليجية يف املجال 
الإن�ساين، وتطوير اآليات التعاون امل�سرك. وكان الجتماع ال� 17 لأ�سحاب 
ب��دول جمل�س  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئات وجمعيات  روؤ���س��اء  وال�سعادة  امل��ع��ايل 
التعاون، الذي عقد يف �سبتمرب املا�سي قد اأقر الحتفال بيوم الهالل الأحمر 

اخلليجي يف الثالث والع�سرين من اأكتوبر من كل عام.

اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم الجتار بالب�سر تعقد اجتماعها الأول مع الفلبني
•• اأبوظبي-وام:

دولة  يف  بالب�سر  الجت���ار  ج��رائ��م  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ع��ق��دت 
الإمارات، اجتماعها الأول لتفعيل مذكرة التفاهم يف جمال مكافحة 
امل�سرك ملكافحة الجت��ار يف جمهورية  املجل�س  بالب�سر مع  الجت��ار 

الفلبني.
تراأ�س وفد الدولة يف الجتماع الذي عقد افرا�سياً، �سعادة في�سل 
وبح�سور  القن�سلية،  لل�سوؤون  م�ساعد  وزارة  وكيل  لطفي  عي�سى 
اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة مم��ث��ل��ي ع���دد م���ن امل��وؤ���س�����س��ات واجلهات 
الفلبني  جمهورية  وف��د  تراأ�ست  فيما  الإم���ارات  دول��ة  يف  احلكومية 

�سعادة اإميلني فيالر وكيل وزارة العدل.
واأكد لطفي يف كلمته على عمق العالقات التاريخية التي جتمع دولة 

انعقاد مثل تلك الجتماعات  اأهمية  اإىل  بالفلبني، منوها  الإم��ارات 
لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة الجتار بالب�سر، والتي من �ساأنها 

حتقيق فر�س اأكرب للت�سدي لهذه اجلرمية.
ذات  امل��وا���س��ي��ع  م��ن  ع����دداً  الأول  اجتماعها  خ���الل  اللجنة  وب��ح��ث��ت 
اله��ت��م��ام امل�����س��رك، وال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن ت��ع��زز اجل��ه��ود الوطنية 
ومن  بالب�سر،  الجت��ار  املبذولة يف جمال  املمار�سات  اأف�سل  وحتقيق 
يف  �سيما  ول  البلدين  ب��ني  امل�سرك  التعاون  جم��الت  بحث  اأهمها 
تبادل املعلومات ذات ال�سلة بعمليات الجتار، بالإ�سافة اإىل مبادرات 

دعم �سحايا الجتار واإعادة دجمهم يف املجتمع.
احلثيثة  ب��اجل��ه��ود  الفلبيني  اجل��ان��ب  اأ����س���اد  الج��ت��م��اع،  خ��ت��ام  ويف 
واملبادرات التي تقدمها دولة الإمارات، والدور البارز الذي تبذله من 

اأجل حماية وتعزيز حقوق الإن�سان يف الدولة.

اأحمد ال�سايغ: م�ستقبل الدبلوما�سية القت�سادية.. كيف تراه؟�سقر غبا�س يبحث مع رئي�س اجلمعية الوطنية لغيانا �سبل تعزيز وتفعيل العالقات الربملانية
•• اأبوظبي- وام:

غبا�س،  ���س��ق��ر  م���ع���ايل  ا���س��ت��ق��ب��ل 
الحتادي،  الوطني  املجل�س  رئي�س 
اأم�س  ب��اأب��وظ��ب��ي  امل��ج��ل�����س  يف م��ق��ر 
م�����ع�����ايل م����ن����ظ����ور ن����������ادر رئ���ي�������س 
جلمهورية  ال���وط���ن���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة 
له  املرافق  والوفد  التعاونية  غيانا 
الذي يقوم بزيارة ر�سمية اإىل دولة 

الإمارات .
تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  مت خالل 
ع���الق���ات ال���ت���ع���اون ال���ربمل���اين بني 
اجل�����ان�����ب�����ني، م�����ن خ�������الل ت����ب����ادل 
التن�سيق  وت����ع����زي����ز  ال��������زي��������ارات 
الق�سايا  خمتلف  حيال  والت�ساور 
وت�سكل  امل�����س��رك  اله���ت���م���ام  ذات 
�سيما  ال��ب��ل��دي��ن، ل  ل���دى  اأول���وي���ة 
على �سعيد تفعيل ودعم العالقات 

الثنائية بني اجلانبني.
كما تناول اللقاء عددا من الق�سايا 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 
امل�������س���رك ب����ني دول�������ة الإم���������ارات 

وجمهورية غيانا التعاونية.
ح�������س���ر ال����ل����ق����اء �����س����ع����ادة ك�����ل من 
الدكتور طارق الطاير رئي�س جلنة 
اأمريكا  دول  برملانات  مع  ال�سداقة 
الالتينية وال�سمالية، وعائ�سة املال 
ثنية  بن  وم��رمي  العابدي،  و�سعيد 
الحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�ساء 
اأع�ساء جلنة ال�سداقة مع برملانات 
وال�سمالية  الالتينية  اأمريكا  دول 
.. كما ح�سره �سعادة الدكتور عمر 
النعيمي اأمني عام املجل�س الوطني 
الب�سطي  و�سعادة عفراء  الحت��ادي 

للدولة  والق��ت�����س��ادي  ال�سيا�سي 
ب�سكٍل متواٍز يراعي تعزيز دورها 
الإقليمي والدويل، ويحافظ على 
م�ساحلها ال�سراتيجية �سيا�سياً 

واقت�سادياً.
واأ�سار اإىل اأن دولة الإمارات متكنت 
القت�سادية  جت��رب��ت��ه��ا  ب��ف�����س��ل 
خالل  حولتها  ال��ت��ي   - الناجحة 
جتاري  مركز  اإىل  م��ع��دودة  عقود 
وا�ستثماري عاملي - من لعب دور 
م�ساحتها  يتجاوز  ودويل  اإقليمي 
لت�سبح  ال���دمي���وغ���رايف،  وب��ن��اءه��ا 
والعامل،  املنطقة  يف  �سعباً  رق��م��اً 
و����س���وًل اإىل ت���ب���ووؤ ال�������س���دارة يف 
التناف�سية  موؤ�سرات  من  العديد 
ومبادرات  وال�ستثمار،  والتجارة 
اإر��������س�������اء ال���������س����الم والزده�������������ار، 

وال�سراكات ال�سراتيجية.
ولفت اإىل اأن دولة الإمارات اأدركت 

والدبلوما�سية الربملانية ملواكبة ما 
يحدث من تطورات يف الدولة التي 

باتت منوذجاً تنموياً.
التعاون  اأه��م��ي��ة  اجل���ان���ب���ان  واك�����د 
الأ�سا�سي  ال���دور  واإب����راز  ال��ربمل��اين 
مبا  ال��ت��ع��اون،  تعزيز  يف  للربملانات 
ي��خ��دم م�����س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن، ف�سال 
ثنائية  اجتماعات  عقد  اأهمية  عن 
واأف�سل  اخل����ربات  ل��ت��ب��ادل  دوري����ة 

املمار�سات الربملانية .
و�سع  اأهمية  اإىل  اجلانبان  واأ���س��ار 
العمل  لتعزيز  م�سركة  عمل  اآلية 
حتديد  خ������الل  م�����ن  ال������ربمل������اين؛ 
املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرك، 
والجتماعات الفرا�سية الثنائية، 
اجلانبني.  بني  املتبادلة  والزيارات 
واأك����د م��ع��ايل م��ن��ظ��ور ن���ادر رئي�س 
جلمهورية  ال���وط���ن���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة 

امل�����س��اع��د لالت�سال  ال��ع��ام  الأم����ني 
الربملاين باملجل�س .

معايل  رح����ب  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ويف 
رئي�س  مب����ع����ايل  غ����ب����ا�����س  ����س���ق���ر 
جلمهورية  ال���وط���ن���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة 
غيانا التعاونية، والوفد املرافق له 
العالقات  تطوير  اأهمية  ..م��وؤك��دا 
والعمل  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
على توحيد املواقف والروؤى حيال 
يف  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�سايا 
امل���ح���اف���ل ال����دول����ي����ة، خ���ا����س���ة ب����اأن 
ال����ع����الق����ات ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة بني 
 .1995 ع��ام  يف  تاأ�س�ست  البلدين 
وا���س��ت��ع��ر���س م��ع��ايل ���س��ق��ر غبا�س 
املجل�س وم�ساهمته يف م�سرية  دور 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة  التنمية 
ال����دول����ة م���ن خ����الل ال��ع��م��ل على 
والت�سريعي  الرقابي  دوره  تطوير 

العالقات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون��ي��ة  غ��ي��ان��ا 
وال�سعبني  ال��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
ال�سديقني، واأهمية تعزيز التعاون 
امل����ج����الت  امل�������س���رك يف خم���ت���ل���ف 
ن��ظ��را لأهمية  ال��ربمل��ان��ي��ة  خ��ا���س��ة 
ال��ربمل��ان��ات يف  ال���ذي تلعبه  ال����دور 
تعزيز احلوار احل�ساري والت�سامح 
ال�سعوب.  ب��ني  ال�سلمي  والتعاي�س 
جمهورية  م�ساركة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اإك�سبو  معر�س  يف  التعاونية  غيانا 
عنوان  ب��ج��ن��اح حت��ت   2020 دب���ي 
القت�ساد  ع��رب  عامليا  "التوا�سل 
يهدف  الثقايف"  وال��ت��ن��وع  ال��ب��ي��ئ��ي 
وجهة  ب�سفتها  غ��ي��ان��ا  اإب�����راز  اإىل 
واأي�سا  البيئية،  لل�سياحة  رائ����دة 
ا�سراتيجية  على  ال�سوء  ت�سليط 
للتنمية اخل�سراء  التعاونية  غيانا 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ن��ح��و  ك��م�����س��ار 

•• اأبوظبي - وام:

قال معايل اأحمد بن علي حممد 
ال�سايغ وزير دولة اإن دول العامل 
على مر ال�سنوات والعقود املا�سية 
اخلا�سة  مناذجها  تبني  يف  ب��داأت 
القت�سادية،  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
الناظم  الإط���������ار  ر�����س����م  ب����ه����دف 
اخلارجية  ال�����س��ي��ا���س��ة  ل��ت��ف��اع��ل 
..وقد  الق��ت�����س��ادي��ة  امل�سالح  م��ع 
ال����ن����م����وذج  �����س����اه����م يف حت�����دي�����د 
خ�سائ�سها  دول����ة  ل��ك��ل  امل��ن��ا���س��ب 
والقت�ساد  امل�����س��اح��ة  ح��ي��ث  م���ن 
التكنولوجية  والقدرات  وال�سكان 
وال��ع�����س��ك��ري��ة ..ك���م���ا ���س��اه��م��ت يف 
ذلك طبيعة الفل�سفة القت�سادية 
فمنها  ال���دول،  لهذه  وال�سيا�سية 
ال�سيا�سة  تغليب  يف  ت��ط��رف  م��ن 
على القت�ساد، عرب منح الأولوية 
للتو�سع والت�سلح على ح�ساب رفاه 
ال�����س��ع��وب، وم��ن��ه��ا م��ن اجت���ه كلياً 
�سيا�سة  نحو القت�ساد، مع غياب 

خارجية فاعلة على الأغلب.
وا�ساف معاليه يف مقال له حتت 
الدبلوما�سية  "م�ستقبل  ع��ن��وان 
اإنه  تراه؟"  كيف  الق��ت�����س��ادي��ة.. 
القيادة  تبنت  الإم����ارات،  دول��ة  يف 
منذ  امل��ع��ه��ودة،  بحكمتها  ال��ع��ل��ي��ا، 
تاأ�سي�س الحتاد، منوذجاً متوازناً 
وفعاًل للدبلوما�سية القت�سادية، 
مت م����ن خ����الل����ه ب����ن����اء ال���ت���اأث���ري 

عرب جتربتها ال�ستثنائية، اأهمية 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
ال�سراتيجية،  اأهدافها  حتقيق 
ح��ي��ث مت���ت ت��رج��م��ة ذل���ك ب�سكل 
�سريح يف مبادئ اخلم�سني، والتي 
تن�س على اأن ال�سيا�سة اخلارجية 
اأداة خلدمة امل�سالح القت�سادية، 
هو  ال�����س��ي��ا���س��ة  ه����دف  اأن  وع���ل���ى 
..مو�سحا  الق���ت�������س���اد  خ���دم���ة 
تعزيز  ن���ح���و  ال���ت���وج���ه  ه�����ذا  اأن 
القت�سادية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  دور 
القادمة،  ع��ام��اً  اخلم�سني  خ��الل 
ينم  اإىل مئوية الحت���اد،  و���س��وًل 
ت��راع��ي يف  ا�ست�سرافية  روؤي���ة  ع��ن 
الرئي�سية  ال��ت��ح��ولت  �سميمها 
اأعقاب  يف  ال��ع��امل  ي�سهدها  ال��ت��ي 
وحالة  "كوفيد19-"،  ج��ائ��ح��ة 
ال�ستقطاب القت�سادي بني اأبرز 

الالعبني الدوليني.
هذه  اأن  ال�����س��اي��غ  م���ع���ايل  وذك�����ر 
التحولت وما يرافقها من فر�س 
وحت���دي���ات ت��ر���س��م م�����س��اراً واح���داً 
الدبلوما�سية  اأه��م��ي��ة  م��ن  ي��ع��زز 
نطاقها  من  ويو�سع  القت�سادية 
حم�سورة  ك����ان����ت  اأن  ..ف����ب����ع����د 
وت�سجيع  ال�ستثمارات،  بحماية 
الدبلوما�سية  ت���ب���دو  ال���ت���ج���ارة، 
منخرطًة  ال���ي���وم  الق���ت�������س���ادي���ة 
ب��ق��ط��اع��ات غ���ري ت��ق��ل��ي��دي��ة، مثل 
ومتويل  الأم���وال  غ�سل  مكافحة 
البيانات  وح���م���اي���ة  الإره������������اب، 

وحتفيز  ت����دف����ق����ه����ا،  وت�������س���ه���ي���ل 
الإل��ك��رون��ي��ة، وحتقيق  ال��ت��ج��ارة 
ال��غ��ذائ��ي، واأم����ن �سال�سل  الأم����ن 
كانت  اأن  ..وبعد  العاملية  التوريد 
الدبلوما�سية القت�سادية مناطًة 
ح�سراً بوزارة اخلارجية وبعثاتها 
اخلارجية، بداأت اليوم تاأخذ منحاً 
خمتلفاً باإ�سراك خمتلف اجلهات، 
مب�����ا ف���ي���ه���ا ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س، 

ل�سياغة وتطبيق مبادراتها.
كما  اإن��ه  بالقول  معاليه  واختتم 
الإمارات  دولة  تنتهج  العادة،  هي 
مع  التعاطي  يف  ا�ستباقياً  اأ�سلوباً 
املتغريات، وهو ما بداأت مالحمه 
وم�ساريع  م���ب���ادئ  ع���رب  ت��ت�����س��ح 
وزارة  وا�سراتيجية  اخلم�سني، 
اخلارجية والتعاون الدويل لإدارة 
القت�سادية،  الدبلوما�سية  دف��ة 
والعبور بها نحو التحول املطلوب 
العاملية  ال�����ت�����ط�����ورات  مل����واك����ب����ة 
ا�سراتيجيات  م���ن  ..ف����اب����ت����داًء 
الواردات  وتنويع  الغذائي  الأم��ن 
بقيادة  وع�����ب�����وراً  وال�����������س�����ادرات، 
مكافحة  منظومة  تطوير  جهود 
بتعيني  وانتهاًء  املالية،  اجلرمية 
امل�سوؤولني  القطاعيني  ال�سفراء 
والثورة  الذكاء ال�سطناعي،  عن 
وزارة  ت�سع  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية 
الرئي�سية  ال��ل��ب��ن��ات  اخل���ارج���ي���ة 
الدبلوما�سية  م��ن  ق��ادم��ة  ملرحلة 

القت�سادية الرائدة وامل�ستدامة.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يزور معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب
•• ال�شارقة -وام:

اأحمد  زار �سمو ال�سيخ �سلطان بن 
حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن 
معر�س  اأم�س  ظهر  قبل  ال�سارقة 
ال��دويل للكتاب يف دورته  ال�سارقة 
اأك�سبو  م���رك���ز  يف  وذل�����ك   40 ال����� 

ال�سارقة.
جولته  خ������الل  ����س���م���وه  وت���ف���ق���د 
الأجنحة  م����ن  ع�������دداً  ب���امل���ع���ر����س 
الهيئات  م��ن  مبجموعة  اخلا�سة 
واملوؤ�س�سات واملراكز، مطلعاً �سموه 
من امل�سوؤولني على م�ساركات هذه 

الرئا�سة، اإىل جانب جناح اجلامعة 
القا�سمية.

رافق �سموه خالل اجلولة كل من 
رئي�س  العامري  ركا�س  بن  اأحمد 
وحممد  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����س��ارق��ة  هيئة 
ح�������س���ن خ���ل���ف م����دي����ر ع�����ام هيئة 
والتلفزيون،  ل���الإذاع���ة  ال�����س��ارق��ة 
وط����������ارق ����س���ع���ي���د ع�������الي م���دي���ر 
الإع����الم����ي حلكومة  امل��ك��ت��ب  ع����ام 
ال�سارقة، وح�سن يعقوب املن�سوري 
ال�سارقة  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ني 
امل�سوؤولني  م��ن  وع����دد  ل���الإع���الم، 

والإعالميني.

الكندي،  اجلناح  �سموه يف  وتوقف 
مف�سل  ���س��رح  اإىل  ا���س��ت��م��ع  ح��ي��ث 
ح������ول م�������س���ارك���ة دول�������ة ك����ن����دا يف 
امل��ع��ر���س، وم���ا ت��ع��ر���س��ه م��ن كتب 
وما  وال��ك��ب��ار،  ل��الأط��ف��ال  متنوعة 
الدويل  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ر���س  ميثله 
من  الكنديني  للنا�سرين  للكتاب 
اأهمية يف زيادة رقعة انت�سار الكتب 
ال�سارقة  يف  الكندية  واملطبوعات 

واملنطقة ب�سكل عام.
ال�سارقة  حاكم  نائب  �سمو  وتفقد 
جمعية  ج����ن����اح  اجل�����ول�����ة  خ������الل 
م�ستمعاً  الإم��ارات��ي��ني،  النا�سرين 

اجلهات وما تقدمه من اإ�سدارات 
وكتب  ن��ادرة  ومراجع  ومطبوعات 

وبرامج متنوعة يف املعر�س.
واطلع �سموه خالل زيارته جلناح 
هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون 
الهيئة  ال��ع��ام��ل��ني يف  ج��ه��ود  ع��ل��ى 
املعر�س  اأح�������داث  ون���ق���ل  مل��ت��اب��ع��ة 
الإعالمية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأج���ه���زة  ع���رب 
من  الهيئة  تقدمه  وم��ا  املتنوعة، 
ب���رام���ج وت��غ��ط��ي��ات م��ت��ن��وع��ة وما 
مكان عرب  كل  للجمهور يف  تنقله 
ومقابالت  امل��ب��ا���س��رة،  ح���وارات���ه���ا 

ال�سيوف من داخل املعر�س.

برامج  ح�����ول  ����س���رح  اإىل  ����س���م���وه 
واأن�سطتها  اجلمعية،  واإ����س���دارات 
املحلية وجهودها لتطوير �سناعة 

الن�سر حملياً.
كما �سملت جولة �سموه يف املعر�س 
اآخ�����ر م���ن الأج���ن���ح���ة منها  ع������دداً 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ج���ن���اح 
للوثائق  ال�سارقة  ال�سارقة، وهيئة 
والأر�سيف، وجممع اللغة العربية 
ووزارة  الثقافة،  ودائرة  بال�سارقة، 
الربية والتعليم، واملجل�س الأعلى 
الق�ساء،  ودائ���رة  الأ���س��رة،  ل�سوؤون 
�سوؤون  ب��وزارة  الوطني  والأر�سيف 

وزارة الدفاع ت�ست�سيف بالتعاون مع اللجنة الدولية 
لل�سليب الأحمر ور�سة عمل للعاملني يف املجال الع�سكري

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وزارة الدفاع و اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر �سباح اأم�س مذكرة 
ال�سراكة يف  ب�ساأن الرتيبات الالزمة ل�ست�سافة ور�سة عمل حول  تفاهم 
العمليات الع�سكرية PMO والتي �ستعقد يف اأبوظبي خالل الفرة من 
21 ولغاية 25 نوفمرب اجلاري مب�ساركة ما يزيد عن 24 دولة ومندوبني 
الأفكار  تبادل  اإىل  الور�سة  تهدف  الأحمر.  لل�سليب  الدولية  اللجنة  من 
حول العمليات الع�سكرية والإن�سانية امل�سركة والتدابري الواجب اتخاذها 
جانب  من  التفاهم  مذكرة  وقع  الع�سكرية.  النزاعات  يف  املدنيني  حلماية 
الإدارة  رئي�س  الكعبي  جمعة  �سامل  احلقوقي  الركن  العميد  الدفاع  وزارة 
التنفيذية للق�ساء الع�سكري ومن جانب اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 
كلري دالتون رئي�سة بعثة اللجنة بدولة الإم��ارات وذلك بح�سور عدد من 
امل�سوؤولني من اجلانبني. وقال العميد الركن احلقوقي �سامل جمعة الكعبي 
اإن توقيع مذكرة التفاهم يهدف اإىل تو�سيع اآفاق التعاون وتبادل اخلربات 
الدولية  واللجنة  الدفاع  وزارة  بني  العالقات  وتعزيز  واملعرفة  والتجارب 
لل�سليب الأحمر. واأكدت كلري دالتون رئي�سة بعثة اللجنة الدولية لل�سليب 
وتعزيز  لدعم  خطوة  التفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  الإم���ارات  بدولة  الأحمر 

العالقات بني وزارة الدفاع واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر.

قائد �سرطة ال�سارقة يطلع على نتائج املوؤ�سرات الوطنية وال�سرتاتيجية
•• ال�شارقة-وام:

قائد  ال�سام�سي  ال��زري  �سيف  اللواء  �سعادة  اطلع 
عام �سرطة ال�سارقة على نتائج املوؤ�سرات الوطنية 
 2021 ع��ام  من  الثالث  للربع  وال�سراتيجية 
ب�����س��رط��ة ال�����س��ارق��ة وذل����ك خ���الل ت��روؤ���س��ه اأم�س 
مبقر  ُعقد  ال��ذي  املوؤ�س�سي،  الأداء  اإدارة  اجتماع 

القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة.
ح�سر الجتماع العميد عبداهلل مبارك بن عامر 

ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د ال��ع��ام وامل�����دراء ال��ع��ام��ون وم����دراء 
الدارات وعدد من ال�سباط ذوي الخت�سا�س.

وا�����س����ت����ع����ر�����س الج�����ت�����م�����اع ن����ت����ائ����ج امل�����وؤ������س�����رات 
اجلاري  العام  من  الثالث  للربع  ال�سراتيجية 
الوطنية  الأج����ن����دة  م���وؤ����س���رات  ���س��م��ن  واأث����ره����ا 
ومناق�سة �سبل التطوير للحد من اجلرمية اإىل 
لكل  التحليلية  الدرا�سات  جانب عر�س عدد من 

موؤ�سر.
حتقيق  اأهمية  ال�سارقة  �سرطة  ع��ام  قائد  واأك���د 

ال�سراتيجية  باملوؤ�سرات  اخلا�سة  امل�ستهدفات 
القيادة  روؤى  حتقيق  يف  ال���ب���ارز  ل���دوره���ا  وذل���ك 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�������ارات  ل���دول���ة  ال��ر���س��ي��دة 
تطبيقهم  املبذولة يف  املوظفني  بجهود  ..م�سيداً 
ملعايري اإدارة الأداء املوؤ�س�سي بكل كفاءة واحرافية 
م���ا اأث���م���ر ع���ن حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة موجهاً 
اجلهود  وم�ساعفة  اخلطط  تنفيذ  با�ستمرارية 
يف كافة جمالت العمل ال�سرطي من اأجل تعزيز 

الأمن والأمان وجودة احلياة لأفراد املجتمع.

غرفة راأ�س اخليمة تهنئ قيادات الدولة ب�يوم العلم 
•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

راأ����س اخليمة   ال��ث��اين لغرفة جت��ارة  النائب  ال��ك��رمي  ق��دم وليد عبد 
اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل القيادة احلكيمة مبنا�سبة " يوم 
العلم " التي تتزامن مع ذكرى تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
" رئا�سة الدولة ، موؤكدا  " حفظه اهلل  زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ق��ل��وب مواطني  ع��زي��زة وغ��ال��ي��ة على  ذك���رى جم��ي��دة ومنا�سبة  اأن��ه��ا 

الدولة كافة .
 " " ي��وم العلم  ب�  وق��د احتفلت غرفة جت��ارة و�سناعة راأ���س اخليمة  
بح�سور ممثلني من القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة ، واأع�ساء 
ال�سبب  بالوكالة حممد ح�سن  العام  الغرفة ومديرها  اإدارة  جمل�س 
وكافة مدراء الدارات وكل العاملني يف الغرفة ، ورفع احل�سور العلم 

احتفال  م��ع  بالتزامن  الغرفة  مبنى  اأم���ام  الرئي�سية  ال�سارية  على 
دوائر وموؤ�س�سات الدولة كافة بهذه املنا�سبة الغالية على قلوب �سعب 

الإمارات واملقيمني على اأر�سها .
وقال عبد الكرمي  اإن " يوم العلم " منا�سبة ن�ستذكر فيها الإجنازات 
الكربى التي حققتها بالدنا يف زمن قيا�سي ، لتاأخذ مكانها بني الدول 
املتقدمة وحتقق الإجنازات تلو الأخرى يف القطاعات واملجالت كافة 
، م�سرياً اىل ان غرفة جتارة راأ�س اخليمة وكممثل للقطاع اخلا�س 
، تثمن بكل الفخر والعتزاز الدعم الكبري الذي لقيته ، مما مكنها 
القطاع  دور  لتعزيز  الدعم  وتوفري  وواجباتها  مبهامها  القيام  من 
لتنفيذ  العام  القطاع  ال�سراتيجية مع  �سراكته  وتر�سيخ   ، اخلا�س 
روؤية قيادتنا احلكيمة ، وامل�ساهمة يف دفع عملية التنمية القت�سادية 

يف اإمارة راأ�س اخليمة ودولة الإمارات ب�سفة عامة .

قيادات الغرفة وم�صئوليها يرفعون علم الدولة

انطالق قمة اأبوظبي جلودة الرعاية ال�سحية
•• اأبوظبي-وام:

انطلقت اأم�س يف العا�سمة اأبوظبي فعاليات الدورة الثانية من قمة اأبوظبي 
جلودة الرعاية ال�سحية افرا�سياً والتي تنظمها دائرة ال�سحة - اأبوظبي 
بالتعاون مع "املجلة الطبية الربيطانية BMJ اأحد اأقدم املجالت الطبية 
القمة  وت�سهد  هنا".  "امل�ستقبل  �سعار  حتت  العامل  م�ستوى  على  املرموقة 
3000 من  اأكرث من  اليوم اجلمعة م�ساركة  فعالياتها حتى  ت�ستمر  التي 
اأنحاء  خمتلف  من  ال�سحية  الرعاية  ومهنيي  اجل��ودة  وخ��رباء  املتحدثني 
بجودة  الرتقاء  والتو�سيات يف  والتجارب  الآراء  وا�ستعرا�س  لبحث  العامل 
الندوات  م��ن  �سل�سلة  �سمن  امل��ري�����س  جت��رب��ة  وت��ع��زي��ز  ال�سحية  اخل��دم��ات 

واجلل�سات النقا�سية وور�س العمل والعرو�س التقدميية.
وتبحث القمة �سبل تعزيز جودة خدمات الرعاية ال�سحية وقيمة الرعاية 
القائمة على اجلودة ورفاه العاملني ال�سحيني وجتربة املر�سى يف رحلتهم 

العالجية ودور البتكار والتحول الرقمي يف حت�سني الرعاية ال�سحية.
 - ال�سحة  دائ���رة  رئي�س  اآل حامد  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  واأك���د معايل 
اأبوظبي اأن حت�سني جودة خدمات الرعاية ال�سحية ياأتي على راأ�س قائمة 
الأولويات للعديد من نظم الرعاية ال�سحية حول العامل حيث يهدف اإىل 
�سمان �سالمة املر�سى وتعزيز املخرجات العالجية وال�سريرية. وقال معاليه 
املا�سيني  العامني  مدى  على  وحدنا  احلكيمة  القيادة  توجيهات  ظل  "يف 
يف  متميزاً  منوذجاً  اأبوظبي  قدمت  حيث  عاملي  لوباء  لال�ستجابة  جهودنا 
احلفاظ على اأعلى م�ستويات اجلودة يف الرعاية املقدمة للمر�سى يف الإمارة 
فيما ت�سدرت مدن العامل القيادية يف التعامل مع اجلائحة واليوم توا�سل 
اأبوظبي اإر�ساء مكانتها كحا�سنة لالبتكار يف جمال الرعاية ال�سحية اإقليمياً 
وعاملياً، ومت�سي نحو توفري خدمات وعالجات وتقنيات متطورة يف الرعاية 
ال�سحية لتعزيز كفاءة وجودة القطاع يف الإمارة وم�ساركة جتربة اأبوظبي 

الرائدة مع ال�سركاء من خمتلف اأنحاء العامل.
الرعاية  من�ساآت  لقطاع  التنفيذي  املدير  الزعابي  هند  قالت  جهتها  من 
الرعاية  اأبوظبي جل��ودة  قمة  ُتعد  – اأبوظبي:  ال�سحة  دائ��رة  ال�سحية يف 
ال�سحية فر�سة مميزة لتبادل املعارف ومن�سة هامة للتوا�سل بني اخلرباء 
اأنحاء العامل. واأ�سافت : نعتز  واملخت�سني يف الرعاية ال�سحية من جميع 
بدور القمة يف ت�سليط ال�سوء على اأف�سل املمار�سات العاملية يف قطاع الرعاية 
والباحثون  املتحدثون  اأبوظبي  العا�سمة  يف  اليوم  يلتقي  حيث  ال�سحية، 
وجمعيات الرعاية ال�سحية والهيئات التنظيمية واملفكرون البارزون ليمثلوا 
م�ستقبل الرعاية ال�سحية ويقودوا البتكار يف جمال الرعاية ال�سحية يف 
جميع اأنحاء العامل متطلعني اإىل ا�ستعرا�س اأبرز النتائج البحثية الرائدة 

والأ�ساليب واملنهجيات والأفكار والبتكارات يف هذا اخل�سو�س.
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بجرعة  الأف��راد  تطعيم  بدء  على  النم�سا  اللقاحات يف  وافقت جلنة   
اأ�سهر   6 تن�سيطية ثالثة �سد وباء كورونا امل�ستجد، وذلك بعد مرور 
وزير  موك�ستاين  فولفجاجن  واأو���س��ح  ال��ث��ان��ي��ة.  اجل��رع��ة  تلقي  على 
ال�سحة النم�ساوي، اأن احلماية التي يوفرها اللقاح ت�سعف تدريجياً 
الأف��راد على حتديث احلماية من  الوزير  اأ�سهر، وحث   6 بعد م��رور 
الوباء بتلقي جرعة اللقاح الثالثة. واأكد الوزير على اأهمية التطعيم 
 65 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  لالأ�سخا�س  بالن�سبة  ل�سيما  الثالث، 
عاًما واملر�سى الذين يعانون من عوامل مر�سية خطرية. وياأتي هذا 
التطور يف النم�سا بالتزامن مع ت�سجيل زيادة كبرية مطردة يف اأعداد 
احلالت اليومية امل�سابة بالفريو�س، وت�سجيل رقم قيا�سي جديد منذ 
معدل  وارتفاع  �ساعة،   24 خالل  اإ�سابات   6506 بلغ  العام،  مطلع 

الإ�سابة ملدة �سبعة اأيام اإىل 429 حالة لكل 100 األف ن�سمة.

ُرف�س طلب الإفراج عن �سحايف اأمريكي بكفالة بعد احتجاز املجل�س 
لأكرث  �سجن  عقوبة  و�سيواجه  اأيار/مايو  منذ  له  البورمي  الع�سكري 
من ع�سر �سنوات على اأثر اتهامات جديدة له، بح�سب ما قال حماميه  
اأم�س اخلمي�س لوكالة فران�س بر�س. واأوِقف رئي�س حترير “فرونتري 
مطار  يف  اأّي��ار/م��اي��و   24 يف  ع��ام��ا(،   37( فين�سر  داين  ميامنار”، 
البالد. وهو حمتجز  خ��ارج  ال�سفر  يحاول  كان  بينما  ال��دويل  رانغون 
اإن�سني يف رانغون مع كثري من ال�سجناء ال�سيا�سّيني.  مّذاك يف �سجن 
بتهمة  بالفعل  ال��ذي حوكم  ال�سحايف  اإن  اأون��غ  زاو  ث��ان  ق��ال حماميه 
التحري�س على املعار�سة وتكوين جمعيات غري قانونية اُتهم الأربعاء 
بانتهاك قانون الهجرة ويواجه عقوبة �سجن ت�سل مدتها اإىل 11 عاما. 
عائلته،  بح�سب  توقيفه  خالل  بكوفيد-19  فين�سر  اأ�سيب  اأن  وبعد 
ك�سف املحامي اأنه “ب�سحة جيدة ولكنه قلق من تراكم التهم املوجهة 
اإليه«. ويتزامن توجيه التهامات اجلديدة مع “مهمة ان�سانية” يقوم 
بها يف بورما الدبلوما�سي المريكي ال�سابق بيل ريت�سارد�سون.  والتقى 
املتحدة  الأمم  ل��دى  ال�سابق  املتحدة  ال��ولي��ات  �سفري  ريت�سارد�سون، 
املجل�س  زعيم  العامل،  يف  اأمريكيني  رهائن  لتحرير  �سابق  ومفاو�س 
ال��رج��الن ع��ن ت�سليم  ال��ث��الث��اء. وحت���ّدث  اأون���غ هلينغ  الع�سكري م��ني 

لقاحات كوفيد-19 ومعّدات طبية، بح�سب اجلي�س.

الدميوقراطي  ولي���ت���ه  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ن��ي��وج��ري���س��ي  ولي�����ة  ح���اك���م  ف����از 
على  للغاية  �سئياًل  تقّدماً  اأح���رز  بعدما  ثانية  ب��ولي��ة  م��وريف  فيل 
مناف�سه اجلمهوري جاك ت�سيتاريللي، يف انت�سار باهت لكّنه حفظ 

للدميوقراطيني ماء وجههم بعد خ�سارتهم املدّوية يف فرجينيا.
واأظهرت تقديرات بّثتها و�سائل الإعالم الأمريكية بعد فرز حوايل 
الراأي  ا�ستطالعات  ك��ان��ت  ال���ذي  م���وريف  اأّن  الأ����س���وات  م��ن   90%
توّقعت فوزه بفارق كبري، اأعيد انتخابه بن�سبة %50.1 فقط من 

الأ�سوات، مقابل %49.1 ح�سيل عليها مناف�سه اجلمهوري.
الفارق  بلغ  ن��اخ��ب، وق��د  2.4 مليون  امل��ق��رع��ني ح��وىل  وب��ل��غ ع��دد 
فقط  �سوت   20.000 واجلمهوري  الدميوقراطي  املر�سحني  بني 
مل�سلحة الأول. وقال �سالح الدين اأمبار، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف 
جامعة راتغرز يف نيوجري�سي، لوكالة فران�س بر�س اإّن “ا�ستطالعات 
8 نقاط و12 نقطة،  ي��راوح بني  ال��راأي اأعطت فيل موريف تقّدماً 

لذا فاإّنها مفاجاأة”. 
وك��ان��ت ه��ذه ال��ولي��ة اأع��ط��ت يف الن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية الأخ����رية يف 
من   40% مقابل  اأ�سواتها،  م��ن   58% ب��اي��دن  الرئي�س   2020
انتخابات حاكم الولية يف  اأما يف  الأ�سوات ذهبت لدونالد ترامب. 
الدورة ال�سابقة فقد فاز موريف باملن�سب يف 2017 باأكرثية 56% 
حّققه  ال��ذي  الباهت  الفوز  اجلامعي  الأ�ستاذ  وع��زا  الأ���س��وات.  من 
موريف اإىل ق�سايا قومية وحملّية يف هذا الولية املجاورة لنيويورك 

والبالغ عدد �سّكانها حواىل ت�سعة ماليني ن�سمة.  
 

حلقوق  ان��ت��ه��اك��ات  يف  حتقيقا  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  املحكمة  �ستفتح 
يف  ال�سلطة  �سد  التظاهرات  قمع  خ��الل  حدثت  تكون  قد  الإن�سان 
املحكمة  ع��ام  كراكا�س مدعي  وقعها يف  اأف��ادت مذكرة  كما   ،2017

كرمي خان والرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو.
العام  “املدعي  اإن  الوطني  التلفزيون  عرب  تلي  ال��ذي  الن�س  وق��ال 
يف  ل��ل��و���س��ع  الأويل  التحقيق  اأن��ه��ى  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  للمحكمة 
اأن  م��وؤك��دا  احلقيقة”،  لإث��ب��ات  حتقيقا  يفتح  اأن  و”قرر  فنزويال” 

“اجلرائم اخلطرية املرتكبة يجب األ تبقى بال عقاب«.
الرئي�س نيكول�س  اإىل ج��ان��ب  ك��ان يقف  ال���ذي  ال��ع��ام  امل��دع��ي  وق���ال 
مادورو يف الق�سر الرئا�سي يف كراكا�س “مع انتقالنا اإىل هذه املرحلة 
اجلديدة” من التحقيق الأويل “اأطلب من اجلميع اإعطاء فريقي 

امل�ساحة ال�سرورية لعمله«.
الأويل  “التحقيق  اأن  الأح��د  اإىل كراكا�س  الذي و�سل  وا�ساف خان 

الذي بداأ منذ 2018 هو مرحلة ت�سفية” للمعلومات.

عوا�شم

فيينا

رانغون

وا�سنطن

كراكا�ص

�سحف عربية: تون�س تبداأ ع�سرية جديدة يف ظل حتديات جمة

منظمة التعاون القت�سادي: م�ساهمة املهاجرين اأكرب من التكاليف

فرجينيا تنتخب جمهوريًا.. اأنباء م�ستقبلية �سيئة للدميقراطيني
قلق  اإث����ارة  م��ن  يونغكني  متكن  ع���ام،  من�سب  ل�سغل  ل��ه  حم��اول��ة  اأول  يف 
الدميقراطيني على امل�ستوى الوطني ومنح اجلمهوريني منوذجاً للنجاح 
حتى يف الوليات التي ك�سبها بايدن باأكرث من 9 نقاط مئوية منذ عام. 
جمل�س  على  ال�سيطرة  با�ستعادة  اجلمهوريني  اآم��ال  النتيجة  ع��ززت  لقد 

النواب وجمل�س ال�سيوخ يف النتخابات الن�سفية �سنة 2022.
واأدى ذلك اإىل تعقيد جهود بايدن املتعرثة لدفع اأجندته الطموحة عرب 
وراأت  �سئيل.  بفارق  ول��و  الدميقراطية،  لل�سيطرة  اخلا�سع  الكونغر�س 
ال�سنة  خ��الل  ال�سيا�سي  امل�سهد  تغري  كم  اأظهرت  النتخابات  اأن  الكاتبة 
ال��ت��ي ت��ل��ت حل��ظ��ة اح��ت��ف��ال ال��دمي��وق��راط��ي��ني اجل��ن��وين ب��ا���س��ت��ع��ادة البيت 
الأبي�س والحتفاظ مبجل�س النواب وال�سيطرة على جمل�س ال�سيوخ. اإن 
اإىل جانب الدميوقراطيني املرة الأخرية  الرغبة يف التغيري التي وقفت 
اإىل  التداعيات  امتداد  الكاتبة  توؤكد  لبايج.  وفقاً  اليوم،  تقو�سهم  باتت 

ال�سنة  انتخابات يف  ت�سهدان  اللتني  الوحيدتني  الوليتني  ما وراء حدود 
احلالية. بالن�سبة اإىل اجلمهوريني، �ستقوي الأخبار اجليدة جهود جتنيد 
اإىل  بالن�سبة  الن�سفية.  لالنتخابات  التربعات  وجمع  اأقوياء  مر�سحني 
يف  احلاليني  امل�سرعني  بع�س  ال�سيئة  الأن��ب��اء  تدفع  قد  الدميقراطيني، 
التفكري  اإىل  الأقلية  ملوقع  املحتملة  بالعودة  امل�سرورين  غري  الكونغر�س 
قلق  ذل��ك  يثري  اأن  وميكن  اأخ��رى.  منا�سب  اإىل  بالر�سح  اأو  بال�ستقالة 
الدميقراطيني يف الوليات املتاأرجحة من هجمات اخل�سوم ومن ردة فعل 
قيمتها  البالغة  الإنفاق  حزمة  ب�ساأن  بايدن  ملقرح  �سوتوا  اإذا  الناخبني 

1.75 مليار دولر. وهي قد توؤثر حتى على ح�سابات 2024 الرئا�سية.
قال الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب يف بيان �سدر قبل �ساعات على اإعالن 
التوجه بقوة  اأ�سكر قاعدتي على  اأن  “اأحب  النتائج:  الو�سائل الإعالمية 
واأ�ساف “لولكم،  )اإىل �سناديق القراع( والت�سويت لغلني يونغكني”. 

مل يكن باإمكانه اأن يقرب من الفوز. اإن تيار ماغا )اإجعلوا اأمريكا عظيمة 
لكن يونغكني م�سى على حبل م�سدود  ثانية( اأكرب واأقوى من ال�سابق”. 
بني ربط نف�سه برامب اأحياناً والبتعاد عنه اأحياناً اأخرى. بذلك، جنى 
دون  من  لكن  الأ�سا�سية  الناخبة  قاعدته  بني  ترامب  دع��م  ثمار  الفائز 

تنفري ناخبي ال�سواحي امل�ستقلني الذين اأبعدهم ترامب.
لقد رفع ن�سبة الإقبال يف املناطق الريفية واملحافظة التي ك�سبها ترامب 
بينما حقق نتائج اأف�سل من الرئي�س ال�سابق يف �سواحي فرجينيا ال�سمالية. 
لالأ�سهم  تنفيذي  كمدير  ثروته  جمع  ال��ذي  يونغكني  املليونري  ا�ستطاع 
كليبرياليني  الدميقراطيني  انتقد  وهو  ج��اداً.  �سلوكاً  يظهر  اأن  اخلا�سة 
خطريين وا�ستغل مروحة وا�سعة من خماوف احلرب الثقافية املحيطة 
بالتعليم – مبا فيها تدري�س العن�سرية يف التاريخ الأمريكي والتعامل مع 

الأطفال املتحولني جن�سياً وفر�س الأقنعة ولقاحات كوفيد-19.

•• نيويورك - وكاالت

يونغكني  غلني  فرجينيا  ولي��ة  حاكمية  ملن�سب  اجلمهوري  املر�سح  حقق 
فوزاً على مناف�سه الدميقراطي تريي ماكوليف ليل الثالثاء على الرغم 

من اأن الرجيحات كانت ت�سب مل�سلحة الثاين.
وفر�س اجلمهوري جاك �سياتاريلي حتدياً غري متوقع على احلاكم فيل 
ت�سكل  الأخ���رية  اأن  علماً  نيوجري�سي  ولي��ة  حاكمية  انتخابات  يف  م��وريف 
معقاًل للدميقراطيني اأقوى من معقلهم يف فرجينيا. علقت �سوزان بايج 
اأنه مل يكن  على هذه النتخابات كاتبة  اأ�س اأي توداي”  “يو  يف �سحيفة 
من املفر�س اأن تكون حتى متقاربة بني اجلمهوريني والدميقراطيني. 
وتوقعت اأن ت�سكل “الهزمية ال�ساحقة” يف فرجينيا موؤ�سراً اإىل املزيد من 

الأنباء ال�سيئة بالن�سبة اإىل حزب الرئي�س.

•• عوا�شم-وكاالت

ت���ب���داأ ت��ون�����س ع�����س��ري��ة ج���دي���دة يف ظل 
ت���واج���ه حتديات  ���س��ي��ا���س��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 

كبرية على كافة ال�سعد.
اأم�س  ����س���ادرة  ع��رب��ي��ة  ل�سحف  ووف���ق���اً 
التون�سي  ال��رئ��ي�����س  ي��واج��ه  اخل��م��ي�����س، 
ق��ي�����س ���س��ع��ي��د واحل����ك����وم����ة اجل���دي���دة 
حت���دي���ات ل ي��ق��ل ���س��اأن��ه��ا ع���ن حتدي 
ت���وؤد  ح����ال مل  ف��ف��ي   ،2011 ب��ع��د  م���ا 
تي�سري  اإىل  وال��ت��غ��ي��ريات  الإج��������راءات 
ت�ستفيد  ح��ق��ي��ق��ي  اج��ت��م��اع��ي  ح�����راك 
التون�سي،  ال�سعب  �سرائح  معظم  منه 
�سيطيح م�ستوى الإحباط باأي م�سروع 
املواطن  على  ُيطرح  اأن  ميكن  �سيا�سي 

التون�سي.

مرحلة انتقالية
�سحيفة  يف  رم�����س��اين  اأ���س��ام��ة  ي��ق��ول 
الإج����ح����اف  “من  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال���ن���ه���ار 
املوجة  منذ  ح�سل  تغيري  ل  اأن  الزعم 
اأطاحت  ال��ت��ي  ال��ع��ارم��ة  الح��ت��ج��اج��ي��ة 
فمن   ،2011 ���س��ن��ة  ال�����س��اب��ق  ال��ن��ظ��ام 
الأكيد اأن تون�س خرجت من منظومة 

احلكم،  و�سلطوية  ال��ق��رار  مركزية  على  مبنية  �سيا�سية 
ودخلت مرحلة جديدة مبنية على تنظيم جديد ل يعطي 
ال�سطوة ل�سلطة واحدة، ولكنه كان يجعل الكلمة الف�سل 
اإن��ه ف�سل يف رهان  اأق��ل ما يقال فيه  ال��ذي  فعلياً للربملان 

قيادة البالد اإىل بر ال�سالم«.
اأ�سحاب  نظر  ق�سر  ب�سبب  الأول��وي��ات  “�ساعت  وي�سيف 
لي�س  الكربى  اخليبة  وكانت  بال�سلطة،  واملا�سكني  القرار 
�سعيد  ع��ل��ى  ب��ل  ال�سيا�سي،  الن��ت��ق��ال  �سعيد  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
اإذ  ال�سيا�سي،  املوازية للم�سار  امل�سارات النتقالية الأخرى 
مل يحدث النتقال القت�سادي والجتماعي الكفيل بخلق 
ال�سغل التي  ال��رثوة والإن��ت��اج وم��ن مواطن  ما يكفي من 
وتطلعات  العمل،  من  العاطل  ال�سباب  لطلبات  ت�ستجيب 

بقية �سرائح املجتمع اإىل م�ستوى معي�سة اأف�سل«.
النخبة  �سواء منها  ال�سيا�سية  الطبقة  اهتمام  اأن  ويو�سح 
على مكانها  يزال مركزاً  املعار�سة، ل  الفئات  اأم  احلاكمة 

•• عوا�شم-وكاالت

كل  ب��داي��ة  م��ع  رئي�سي  نقا�س  م��و���س��وع  ال��ه��ج��رة  ت�سكل 
واليمني  اليمني  مر�سحي  اإن  اإذ  فرن�سا،  يف  رئا�سية  حملة 
املتطرف يريدون يف كل مرة ت�سديد اخلناق على املهاجرين 

بالركيز على التكلفة التي ميثلونها بالن�سبة للدولة.
منظمة  اأ�سدرته  ال��ذي  ال�سنوي  التقرير  بح�سب  اأن��ه  غري 
من  والع�سرين  الثامن  يف  والتنمية،  القت�سادي  التعاون 
 25 عددهم  البالغ  الأع�ساء  دولها  يغطي  ال��ذي  اأكتوبر، 
املهاجرين  م�ساهمة  تكون  البلدان،  “يف جميع  فاإنه  دول��ة، 
التي  النفقات  م��ن  اأك��رب  �سرائب  �سكل  يف  يدفعونها  التي 
وال�سحة  الج��ت��م��اع��ي��ة  للحماية  ال����دول  ه���ذه  تخ�س�سها 
والتعليم«. يف فرن�سا، كما هو احلال يف جميع دول منظمة 
فاإنه  الدرا�سة،  يف  امل�سمولة  والتنمية  القت�سادي  التعاون 
يدفعها  ال��ت��ي  امل�ساهمات  ب��ني  الن�سبة  حت��دي��د  خ��الل  م��ن 
اأن  املنظمة  ت��وؤك��د  يتلقونها،  التي  وامل�ساعدات  امل��ه��اج��رون 
ال�سافية  املوازنة  م�ساهمة  تبلغ  اإذ  متوازنة.  التكلفة  هذه 
الناجت  من   1.02% فرن�سا  خ��ارج  املولودين  لالأ�سخا�س 
املحلي الإجمايل، وبالتايل فائ�س طفيف، مقابل متو�سط 
الأوىل يف  ل��ل��درا���س��ة  ووف���ًق���ا  ال��ب��ل��دان.  %1.56 جل��م��ي��ع 
ال��ع��ام على  2013، يعد الإن��ف��اق  امل��و���س��وع منذ ع��ام  ه��ذا 
املهاجرين اأقل منه بالن�سبة لبقية ال�سكان يف جمالت مثل 
وال�سحة.  والتعليم  والعجز  واملر�س  ال�سيخوخة  معا�سات 
بالبطالة  يتعلق  فيما  اأق���وى  فهو  ذل���ك،  م��ن  العك�س  على 
وال�ستبعاد الجتماعي والإ�سكان. ويف حديثها ملوقع �سكاي 
نيوز عربية، تقول موؤلفة الدرا�سة واخلبرية القت�سادية، 
اآنا داما�س دي ماتو�س، “يف الواقع، عندما نعتمد ميزانية 

البدء يف مرحلة البناء، مبا يف ذلك ا�ستخال�س الدرو�س 
اأقرب  من التجارب ال�سابقة، لكن الأهم هو النطالق يف 
الآجال نحو اإجناز خمتلف امل�سارات النتقالية املرابطة، 
على اأ�سا�س الأولويات التي تفر�س نف�سها باإحلاح بالن�سبة 

اإىل الفرة املقبلة«.

اإ�صالحات جذرية
اللندنية  وب��دوره، قال خمتار الدبابي يف �سحيفة العرب 
وقته  ج��ل  ���س��ع��ّي��د  ق��ي�����س  ال��ت��ون�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  �س  “يخ�سّ
ملفات  يفتح  اأن  وي��ري��د  وال�سيا�سيني،  ال�سيا�سة  لق�سايا 
ح��ي��وي��ة داخ���ل ق��ط��اع��ات ف��ع��ال��ة م��ث��ل ال��ق�����س��اء، ه���ذا مهّم 
 25 ولكنه لي�س كل املطلوب، فال�سارع الذي انتف�س يوم 
يوليو)متوز( املا�سي �سد حكومة ه�سام امل�سي�سي وطالب 
حركة  اأي  عليها،  امل�سيطر  الرئي�سي  احل���زب  مبحا�سبة 
النه�سة، رفع �سعارات رئي�سية تخ�س الو�سع القت�سادي 
ك��ل حكومات  فيه  ف�سلت  ال��ذي  امللف  وه��و  والج��ت��م��اع��ي، 

تاأخذه  اأن  يجب  ال��ذي  ال�سكل  وعلى  احلكم  منظومة  يف 
واأن�ساره  �سعيد  قي�س  الرئي�س  يرى  املنظومة، حيث  هذه 
الوقت  وح��ان  ف�سلت  قد  ال�سابقة  ال�سيا�سية  املنظومة  اأن 
الإ�سالحات  الن���ط���الق يف  ق��ب��ل  ل��ه��ا  ب��دي��ل  ل���س��ت��ن��ب��اط 
اجلوهرية الالزمة، فيما يرى ال�سف املقابل اأن احلل يف 
العودة ب�سرعة اإىل امل�سار الربملاين واجتناب ما يراه خطر 

جتميع ال�سلطات يف يد واحدة.
ويردف الكاتب “قد ل يكون هناك حل �سوى الرجوع اإىل 
ال�سعب، �سواء عن طريق ال�ستفتاء اأم تنظيم انتخابات اأم 
حتى  احل�سم  م��دة  تطول  اأن ل  يف  فقط  والأم���ل  كليهما، 
تنكّب البالد على اأولوياتها املرجاأة، وحتى ل ميّل النا�س 
اأ�سوات خرباء القانون واملحللني ال�سيا�سيني وهم يوؤّولون 

ف�سول الد�ستور فيما تتفاقم الأو�ساع«.
املطروحة  التحديات  ت�سكل  اأن  ال��ي��وم  “الرهان  وي��ت��اب��ع 
اأولويات املرحلة لأ�سحاب ال�سلطة خالل ال�سنوات املقبلة، 
قد تكون هناك �سروط ظرفية ل بد من ا�ستيفائها قبل 

“يف البلدان التي ت�سهد  “تعك�س تاريخ الهجرة لكل بلد”: 
اإيجابية،  اأكرث  هجرة حديثة و�سابة، يكون لدينا م�ساهمة 
�سحيح.  والعك�س  اإ�سبانيا  اأو  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  احل���ال  ه��و  كما 
ال�سكان  اأن  اإىل  بالنظر  متو�سط،  فالو�سع  فرن�سا  يف  اأم��ا 
املهاجرين اأكرب �سًنا. وهذا يعني اأن هناك عالقة قوية بني 
و�سايف  العمل  �سن  يف  هم  الذين  املهاجرين  ال�سكان  ن�سبة 
العديد  يف  اأنه  الدرا�سة  ُتظهر  لذلك،  املالية«.  م�ساهمتهم 
من البلدان، الأفراد الذين تراوح اأعمارهم ما بني )25-

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

“اإذا كانت  واأ����س���اف  ال���ث���ورة«.  ب��ع��د  م��ا 
حكومة امل�سي�سي واحلكومة التي قبلها 
بّررت  قد  الفخفاخ  اإليا�س  راأ�سها  التي 
كورونا،  وب��اء  ب�سبب  امللف  ه��ذا  اإغ��ف��ال 
وحتّدياً  فر�سة  �سيكون  تراجعه  ف���اإن 

للرئي�س وحكومته واإ�سالحاته«.
تزال  ل  ال��ن��ا���س  اأن  “�سحيح  واأو����س���ح 
ت��ت��ف��ه��م ب��ع��د م��ئ��ة ي���وم ع��ل��ى اإج�����راءات 
الركة  اأن  املا�سي،  يوليو)متوز(   25
كبرية واأن الف�ساد يغطي على كل �سيء 
يف موؤ�س�سات الدولة، لكن الوقت يغرّي 
النفو�س، وخا�سة لدى الفئات الفقرية 
اأو  امل��دن  �سواء يف  دائرتها  ات�سعت  التي 

يف الأرياف«.
ولفت الكاتب اإىل اأنه من ال�سروري اأن 
بامللف  ال��دول��ة مهتمة  دائ���رة يف  توجد 
هنا  والأم��ر  والجتماعي،  القت�سادي 
ال�سخ�سية  املتابعة  يعني  ل  بالتاأكيد 
للفئات  ظ��رف��ي��ة  م�����س��اع��دات  واإق�������رار 
من  فعال  غري  اإج��راء  فهذا  ال�سعيفة، 
ناحية اأنه يرهق كاهل الدولة اإْن حتّول 
ومن  دينية،  منا�سبة  كل  يف  تقليد  اإىل 
الفئات  م�����س��اك��ل  ي��ح��ل  ف��ه��و ل  ن��اح��ي��ة 
ال�سعيفة التي حتتاج اإىل حلول دائمة، 
ف�ساًل عن اأن الإجراء ل ي�ستطيع اأن ي�سل اإىل كل النا�س 
ظل  يف  م�ستمر  ب�سكل  تتو�سع  الفقر  ف��دائ��رة  امل�ستحقة، 
ارتفاع الأ�سعار وعجز اإجراءات الدعم احلكومية عن �سّد 
هذه الفجوة. وتابع “من واجب احلكومة اأن تخرج للنا�س 
ومدى  ال��دول��ة  ميزانية  ح��ول  الدقيقة  املعطيات  وت��ق��دم 
قدرتها على اإخراج البالد من الأزمة، وت�سع اأهدافاً مبدى 
من  بّينة  على  النا�س  يكون  حتى  وبعيد  ومتو�سط  قريب 
م�ستقبلهم وحتى ل ينقلبوا عليها ب�سكل �سريع وي�سنفوها 

مثل احلكومات التي �سبقتها كحكومة عاجزة«.
مطلوبة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  “ال�سدمة  ب��ال��ق��ول  مقاله  واخ��ت��ت��م 
املهم  من  والآن  ح�سلت،  قد  ال�سابقة  املنظومة  لإ�سقاط 
اأن تخرب احلكومة التون�سيني بكل التفا�سيل حتى ي�سعوا 
اأقدامهم على الأر�س، فتون�س يف و�سع �سعب ول ت�ستطيع 
اأن ت�ستدين من املوؤ�س�سات الدولية املانحة ب�سهولة، وهي 

بحاجة اإىل اإ�سالحات جذرية وعاجلة لت�سوية و�سعها«.

54(، هم اأكرب امل�ساهمني املاليني. لكن يف املقابل، وبح�سب 
اأقل  وم�ساهمات  �سرائب  امل��ه��اج��رون  “يدفع  ماتو�س  دي 
من نظرائهم املولودين يف البالد، ويرجع ذلك جزئًيا اإىل 
ترفع  التي  ال�سيا�سات  لهذا  املنخف�سة.  توظيفهم  معدلت 
يكون  اأن  ميكن  املهاجرين  توظيف  م��ع��دلت  فعال  ب�سكل 
لها عائد مايل كبري من خالل زيادة الربح عرب ال�سرائب 
التعاون  منظمة  ت�سري  نف�سه،  التقرير  ويف  وامل�ساهمات«. 
اإىل  اأدت  ك��ورون��ا  وب��اء  اأزم���ة  اأن  اإىل  والتنمية  القت�سادي 
دول  الإط���الق يف  على  الهجرة  تدفقات  انخفا�س يف  اأك��رب 
 ،30% من  باأكرث  والتنمية،  القت�سادي  التعاون  منظمة 
ففي عام 2020، ان�سم 3.7 مليون �سخ�س اإىل 25 دولة 
للهجرة  م�سجل  م�ستوى  اأدن��ى  وه��و  الأع�ساء،  ال��دول  من 
الوليات  اأن  كذلك  ال��درا���س��ة  وت�سجل   .2003 ع��ام  منذ 
منظمة  يف  للهجرة  الرائدة  الدولة  ت��زال  ل  التي  املتحدة، 
ا بن�سبة 44  التعاون القت�سادي والتنمية، عرفت انخفا�سً
576000 واف��د جديد يف  2019، مع  مقارنة بعام   %
�سجلت  املنظمة،  التابعة  البلدان  ب��ني  وم��ن   .2020 ع��ام 
األف   230 مع   ،)21%-( انخفا�س ملحوظ  اأقل  فرن�سا 
الدار�سة،  موؤلفة  ت�سرح  ال�ساأن،  هذا  ويف  جديد«.  “مهاجر 
“حدث النخفا�س امللحوظ ب�سكل رئي�سي يف الربع الثاين 
البلدان مغلقة.  2020 عندما كانت العديد من  من عام 
وزادت  اأ�سا�سي،  ب�سكل  تراجعت  العائلية  الهجرة  اأن  كما 
تدفقات الطالب الدوليني مع بداية العام الدرا�سي. غري 
مرة  العاملة  اليد  هجرة  تنتع�س  اأن  نتوقع  اأن  ميكننا  اأننا 
العمالة يف خمتلف  النق�س احل��ايل يف  اإىل  بالنظر  اأخ��رى 
القت�سادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  دول  معظم  يف  ال��ق��ط��اع��ات 

والتنمية«.

 رو�سيا تطرد �سحافيا هولنديا 
•• الهاي-اأ ف ب

طردت رو�سيا مرا�سال هولنديا ل�سحيفة “فولك�سكرانت” اليومية يف قرار و�سفته 
ال�سحيفة باأنه “غام�س” ومبني على انتهاكات اإدارية تعود اإىل �سنوات. ومت �سحب 
تاأ�سرية توم فينينك الثنني واأعيد اإىل هولندا فيما اأ�سارت ال�سلطات الرو�سية اإىل 
اأنه ل ميكنه العودة قبل العام 2025 على اأقل تقدير. واعترب فينينك اأن طرده 
بعدما ق�سى �ست �سنوات يف مو�سكو يوؤدي اإىل “ترهيب” �سحافيني اآخرين وياأتي 
بعد ثالثة اأ�سهر على طرد رو�سيا مرا�سلة “بي بي �سي” �ساره رين�سفورد. ونقلت 
“فولك�سكرانت” اخلمي�س عن فينينك قوله “من الالفت اأن تتم اإعادة فتح ملفات 
انتهاكات �سغرية تعود اإىل �سنوات م�ست من اأجل اإلغاء تاأ�سريتي«. واأبلغته ال�سلطات 
الرو�سية باأنه دخل اإىل منطقة يف �سمال البالد يف كانون الثاين/يناير 2020 من 
دون اإذن ومل يعلن عن اأماكن تواجده يف مو�سكو يف 2019. واأ�سار اإىل اأنه واجه 
م�سكالت موؤخرا يف جتديد وثائق اعتماده ك�سحايف. واأكد فينينك باأنه مل يعرف 
�سبب طرده “لكنني ل اأرى �سببا ل�ستهدايف �سخ�سيا اأو ا�ستهداف فولك�سكرانت«. 
وتابع اأنه “من الوا�سح اأن العالقات بني هولندا ورو�سيا ترّدت للغاية منذ اإ�سقاط 
طائرة الرحلة +اإم اإت�س17+ عام 2014«. وجتري حماكمة ثالثة رو�س واأوكراين 
الرحلة  املاليزية  اجلوية  اخلطوط  طائرة  اإ�سقاط  خلفية  على  هولندا  يف  غيابيا 
اإىل  اأم�سردام  كانت متوجهة من  اأوكرانيا عندما  �سرق  فوق  اإت�س17”  “اإم  رقم 
كوالملبور ما اأدى اإىل مقتل 298 �سخ�سا هم جميع من كانوا على متنها. ولفت 
تو�سح  مل  الرو�سية  ال�سلطات  اأن  اإىل  كلوك  بير  “فولك�سكرانت”  حترير  رئي�س 

ال�سبب الذي دفعها لفتح ملفات انتهاكات قدمية لطرد ال�سحايف.

ا�سهم  �سهادة  الغرير  م��اج��د  اح��م��د  جميلة  ال�سيدة/  ف��ق��دت 
����س م خ( بالرقم  ال��وط��ن��ي  امل�����س��ت��ث��م��ر  ����س���ادرة ع���ن )���س��رك��ة 
101018 بعدد 626.682 �سهما.. الرجاء ممن يجدها 
ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعاله او الت�سال على تلفون رقم: 

م�سكورا.  0501111295

فقدان �سهادة اأ�سهم
العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

كاثرين   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ف�����ي�����الل�����وز ب���ي���وق���وي���ن���ت���و 
اجلن�سية  ال����ف����ل����ب����ني     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)P7622426A( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0528273600

فقدان جواز �سفر
توبيا�س   / امل����دع����و  ف���ق���د 
، اوغندا   اجلن�سية  اريندا 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  من   )B1087445(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0505845098

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������دت ال�����������س�����ي�����دة/ح�����ن�����ان 
ع���������ب���������دال���������ك���������رمي ع��������ب��������داهلل 
اأ�سهم  ����س���ه���ادة   ، ع���ب���دال���ك���رمي 
العاملية  ال�����س��رك��ة  م���ن  ����س���ادرة 
القاب�سة �س.م.ع )ا�سماك( رقم 
 ASMAK17714 ال�سهادة:
من  ع���ل���ى  ���س��ه��م   2400 ب���ع���دد 
ال�سركة  اىل  ارج��اع��ه��ا  ي��ج��ده��ا 
على  الت���������س����ال  او  امل������ذك������ورة 

الرقم:0506131535

فقدان �سهادة اأ�سهم
جا�سم  ال�سيدة/بخيته  ف��ق��دت 
�سهادة   ، املريخي  جا�سم  ج��اب��ر 
اأ�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية 
القاب�سة �س.م.ع )ا�سماك( رقم 
 ASMAK1719812:ال�سهادة
من  ع���ل���ى  ���س��ه��م   1200 ب���ع���دد 
ال�سركة  اىل  ارج��اع��ه��ا  ي��ج��ده��ا 
على  الت���������س����ال  او  امل������ذك������ورة 

الرقم:0502229448

فقدان �سهادة اأ�سهم

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

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل�����دع�����و /ع������م������ران على  ف���ق���د 
ب����اك���������س����ت����ان   ، ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   )TW1818361(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�ستانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

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

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
ف�����ق�����دت �����س����ه����ادة ال����س���ه���م 
با�سم   103143 رق������م 
ع���ب���داهلل  ع���ب���دال���رح���م���ن   /
��������س�������ادرة من  ال����ع����ط����ا�����س 
الإ�سالمي  ابوظبي  م�سرف 
وعلى  �سهم    151 وعددها 
من يجدها الت�سال بالرقم 

 0506129110
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

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

•• باتريك فريا�س

عنا�سر  ه��اج��م��ت   2020 ن��وف��م��رب  و4   3 يف     
لقوات  ال�سمالية  القيادة  ثكنة  تيغراي  ولي��ة  من 
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. 
ا�ستولت القوات الفيدرالية مب�ساعدة  البداية،  يف 
مع  بالتحالف   ،”1“ وع��ف��ر  الأم��ه��رة  ملي�سيات 
 28( ميكيلي  العا�سمة  على  الإري���ري،  اجلي�س 
نوفمرب(. ويبدو اأنهم تغلبوا على القوات التيغرية 
الإن�ساين  ال��و���س��ع  ي��ت��ده��ور  امل��ق��اب��ل،  ب�����س��رع��ة. يف 
�سواء  �سامل،  حل�سار  اخلا�سعة  املنطقة  ه��ذه  يف 
بالن�سبة للم�ساعدات الغذائية الدولية اأو اخلدمات 

الأ�سا�سية التي يفر�س اأن تقدمها الدولة.
   بعد اأ�سبوع من اإجراء النتخابات الوطنية يف 21 
اأرا�سيهم  جميع  التيغري  ا�ستعاد   ،2021 يونيو 
ُهزم  وعفر.  اأمهرة  منطقتي  يف  وتقدموا  تقريًبا 
اجلي�س الفيدرايل، وُهزمت احلكومة املوؤقتة، التي 
بها رئي�س الوزراء اآبي اأحمد يف تيغراي، وفّرت.  ن�سّ
ك��ان وق��ف اإط���الق ال��ن��ار ال��ذي طلبته اأدي�����س اأبابا 
م�سحكا )اأح��ادي اجلانب وغري م�سروط( ويتيح 
لكل مع�سكر تعزيز قدراته خالل مو�سم الأمطار. 
الدولية،  ال�ساحة  على  للغاية  معزول  اأحمد  اآب��ي 
وتوقف معظم ممثلي املجتمع الدويل عن الإميان 

بحائز جائزة نوبل لل�سالم لعام 2019.
   ومع فوز حزب رئي�س الوزراء “2” يف النتخابات، 
اأك��ت��وب��ر. وبعد   4 ظ��ل ه��ذا الخ���ري يف من�سبه يف 
�ساعات قليلة من الحتفال، �سن هجوًما كبرًيا يف 
تلقى  ال�سراع.  على  ال�سيطرة  ل�ستعادة  حماولة 
تدريبا  الإث��ي��وب��ي  ال�����س��ب��اب  م��ن  تعبئتهم  مت  م��ن 
مواجهة  يف  المامية  اخلطوط  واحتلوا  �سعيًفا 
احتدم  اجل��ي��دة.  والقيادة  اخل��ربة  ذوي  التيغراي 
الأ�سبقية.  ك�سب  يف  الطرفني  طموح  م��ع  القتال 
يف  للدخول  وا�سح  انت�سار  اإىل  اأحمد  اآب��ي  يحتاج 
الفيدرايل،  اجلي�س  هزمية  ح��ال  ويف  مفاو�سات. 

التيغراي  مي���ي���ل  اأن  مي���ك���ن 
ت��ق��دم��ه��م نحو  م��وا���س��ل��ة  اىل 
تتمكن  مل   .”3“ اأبابا  اأدي�س 
اأخرى  مناطق  م��ن  امليلي�سيات  وم��ن��ا���س��دة  تعبئة 
من عك�س الجتاه ال�سائد على الأر�س، ومنذ عدة 
ا�سراتيجيتني:  القتال حول بلدتني  اأيام، احتدم 

دي�سيه وكومبولت�سا”4«.
    ظهرت ا�سراتيجية اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
يف  ل��ت��ي��غ��راي،  ال�سيا�سي  الهيكل   ،”5“ ت��ي��غ��راي 
قليلة  اأي��ام  قبل   2020 اأكتوبر  وثيقة �سدرت يف 
اأحمد  اآب��ي  ويو�سف  الأهلية.  احل��رب  ان��دلع  من 
رئي�س  اأف��ورق��ي  واإي�����س��اي��ا���س  الأول،  ب��ال��ع��دو  فيها 
اإريريا، املركز الثاين. ومت ذكر اخليار الع�سكري 
اأنه ل مفر منه عملًيا نظًرا  اأبابا على  اأدي�س  �سد 
وانه   .”6“  2018 ع��ام  الأح���داث منذ  لت�سل�سل 
يجب تعزيز قدرة التيغراي على املقاومة وال�سمود 
من اأجل مواجهة التهديد املتزايد لرئي�س الوزراء 

وحكومته.
لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  الرئي�سي  ال��ه��دف      
تيغري ب�سيط: �سقوط اآبي اأحمد. ويتمثل اخليار 
الرئي�سي يف ت�سكيل موؤمتر وطني ي�ستقطب جميع 
�سعوب واأمم وجن�سيات اإثيوبيا، ويكون هذا الأخري 
اإىل  ينتمي  ل  وزراء  رئ��ي�����س  تعيني  ع��ن  م�����س��وؤوًل 
�سنتان  انتقالية مدتها  وبعد فرة  �سيا�سي،  حزب 

اأو ثالث �سنوات، �سيتم تنظيم النتخابات.
   بعد عام من ان��دلع هذه احلرب الأهلية، يفلت 
ال��و���س��ع م��ن ال�سلطة امل��رك��زي��ة. وي��ب��دو م��ن غري 
املرجح اأن يفكر رئي�س الوزراء اآبي اأحمد يف اإجراء 
مفاو�سات، اأيا كانت ال�سغوط الداخلية والدولية. 
فاإن  وكومبولت�سا،  دي�سيه  �سقوط  تاأكيد  مت  واإذا 
وعلى  ق��وة  موقع  يف  اأنف�سهم  �سيجدون  التيغراي 
بعد 400 كيلومر من العا�سمة. عندها �سيقدم 
مقاومة  جيوب  ب�سعة  املهزوم  الفيدرايل  اجلي�س 
ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  ت���ك���رر  اأن  ج����دا  ووارد  ف���ق���ط، 
 :”7“  1991 لتحرير تيغري ما فعلته يف مايو 

ال�ستيالء على اأدي�س اأبابا.
ترجمة خرية ال�سيباين

ال�صتيالء على اأدي�س اأبابا وارد:

اإثيوبيا: �سنة اأوىل حرب اأهلية...!

*رئي�س جمعية ال�صرتاتيجيات الأفريقية، وال�صتاذ يف املدر�صة العليا ملعهد العالقات الدولية 
وال�صرتاتيجية، واملتخ�ص�س يف اإثيوبيا      »1« تقع هاتان املنطقتان جنوب تيغراي. »2« حزب الزدهار.
»3« منذ يونيو 2021 وا�صتعادة منطقتهم ، تقدم التيغراي اأكرث من 300 كيلومرت داخل منطقة اأمهرة.

»4« من �صاأن �صقوط هاتني املدينتني اأن ينذر بفر�س ح�صار �صريع على املحور اللوج�صتي الرئي�صي بني اإثيوبيا 
وجيبوتي. ومن املمكن ا�صتخدام املحور الثاين الذي مير عرب دير داوا ولكنه �صيوؤدي اإىل اإعادة ت�صكيل 

التدفقات وال�صطرابات لتزويد منطقتي اأمهرة وعفر. »5« جبهة حترير �صعب تيغراي.
»6« تاريخ تعيني اأبي اأحمد رئي�صًا للوزراء. »7« بعد 17 عاًما من الن�صال ، اأنهت اجلبهة ال�صعبية لتحرير 

تيغري نظام هايلي مرمي منغي�ستو.

اأعلى من املعدل  2030 وهو  ن��ووي على الأق��ل بحلول العام  راأ���س 
ا على التقرير، اتهم املتحدث  واحلجم املقدرين يف عام 2020«. وردًّ
مبحاولة  وا�سنطن  وب��ل��ني  وان���غ  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم 

“الركيز” على فر�سية التهديد ال�سيني.
ال�سابقة،  التقارير  مثل  البنتاغون،  ن�سره  الذي  التقرير  “اإن  وقال 
وا�سنطن  متهما  امل�سبقة”،  بالأحكام  مليء  وهو  احلقائق  يتجاهل 
الر�سانة  ت���وازي  ل��ن  ن���ووي،  راأ����س  األ���ف  م��ع  وح��ت��ى  بال�”تالعب«. 
ال�سينية حجًما تر�سانة الوليات املتحدة ورو�سيا اللتان متتلكان مًعا 
فوا�سنطن متتلك  العاملية.  النووية  الأ�سلحة  %90 من  اأكرث من 
6255، بح�سب تقديرات  رو�سيا  راأ���س نووي فيما متتلك   5500

املعهد الدويل لبحوث ال�سالم يف ا�ستوكهومل.

•• بكني-اأ ف ب

املتحدة  ال��ولي��ات  قبل  من  “تالعبا”  اخلمي�س  اأم�س  ال�سني   راأت 
اإىل  ي�سري  تقريرا  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  ن�سر  بعد 
ت�سارع اأكرب من املتوقع للربنامج النووي ال�سيني. وقّدر البنتاغون 
اأن بكني ميكنها بالفعل اإطالق �سواريخ بالي�ستية م�سلحة  الأربعاء 

بروؤو�س حربية نووية من الرب والبحر واجلو.
اأن  الع�سكرية  ال�سني  ق��درات  عن  ال�سنوي  البنتاغون  تقرير  وذك��ر 
ن��ووي بحلول  راأ���س   700“ العمالقة قد متتلك  الآ�سيوية  الدولة 

العام 2027«.
وجاء يف الوثيقة اأنه “من املرجح اأن ت�سعى بكني للح�سول على األف 

ديلغادو، املقاطعة الفقرية وذات الغالبية امل�سلمة واحلدودية مع تنزانيا لكن 
مقتل  عن  املقاطعة  هذه  يف  العنف  اأعمال  واأ�سفرت  الطبيعي.  بالغاز  الغنية 
3340 �سخ�ساً على الأقل واأجربت اأكرث من 800 األف �سخ�س على مغادرة 
املّتحدة  والوليات  الربتغال  اأر�سلت  العام  �سابق من هذا  منازلهم. ويف وقت 
اأكرث  هناك  املجموع،  ويف  تدريبية.  مهمة  يف  خا�سة  وح��دات  املوزمبيق  اإىل 
من 3100 ع�سكري اأجنبي )من دول اأفريقية واأوروبية والوليات املتحدة( 
يتمركزون يف مقاطعة كابو ديلغادو. وكانت رواندا اأول دولة اأفريقية تر�سل 
قوات اإىل املوزمبيق وذلك يف مّتوز/يوليو. ويف مطلع ت�سرين الأول/اأكتوبر 
الأفريقي  اجلنوب  تنمية  جمموعة  يف  املن�سوية  ع�سرة  ال�سّت  ال��دول  ق��ّررت 
مّتوز/يوليو-اأب/ منذ  املقاطعة  يف  املنت�سرة  الإقليمية  القوة  مهّمة  متديد 

اأغ�سط�س والتي كان يفر�س اأن تنتهى يف 15 ت�سرين الأول/اأكتوبر.

•• مابوتو-اأ ف ب

تدريب  ب��داأت  الأوروب���ي  ل��الحّت��اد  تابعة  ع�سكرية  بعثة  اأّن  املوزمبيق  اأعلنت 
اأربع  وح��دات من جي�سها على حماربة املتطرفني الذين يبّثون الرعب منذ 
اأر�سل  الأوروب���ي  الحّت���اد  وك��ان  بالغاز.  الغنّي  البالد  �سرق  �سمال  يف  �سنوات 
عامني  ت�ستمّر  مهمة  يف  ع�سكري   1100 اأيلول/�سبتمرب  يف  املوزمبيق  اإىل 
لتدريب وحدات التدّخل ال�سريع على قتال الإرهابيني . كما �سيزّود الحّتاد 
الأوروبي اجلي�س املوزمبيقي باأ�سلحة غري فّتاكة. والأربعاء قال قائد القوات 
مابوتو  العا�سمة  فى  لل�سحافيني  مانغرا�س  يواكيم  املوزمبيقية  امل�سّلحة 
يف  ال��ذه��اب  على  ق��ادري��ن  �سيكونون  هنا  �سيتدّربون  الذين  “الع�سكريني  اإّن 
اإرهابية م�سّلحة الرعب يف كابو  2017 تزرع جماعات  مهّمة«. ومنذ نهاية 

ع�سكريون اأوروبيون يبدوؤون يف املوزمبيق مهمة تدريبية بكني ترى »تالعبا« يف تقرير اأمريكي حول تر�ساناتها النووية 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   يف جبال الأنديز، اكت�سف علماء 
الآث�����ار م���ا مي��ك��ن اأن ي�����س��ك��ل اأق���دم 
الأمثلة املعروفة للقرابني الب�سرية 
اكت�ساف  مت  واري.     ح�سارة  م��ن 
عظمًيا  ه���ي���ك���اًل  ث���الث���ني  ح������وايل 
1.000 عام  مدفوًنا منذ ح��وايل 
يف هواكا �سانتا روزا دي بوكال، وهو 
اأث��ري يف منطقة لمباييك،  موقع 
يف �سمال غ��رب ب��ريو. ه��ذه اجلثث 

التي  واري،  ح�سارة  لأع�ساء  تعود 
القرن  الأنديز يف  ظهرت يف جبال 
اإمرباطورية  ولدة  قبل  اخلام�س، 
الإن�����ك�����ا. ووف�����ًق�����ا ل���ع���ل���م���اء الآث������ار 
امل�����س��وؤول��ني ع���ن احل���ف���ري���ات، فاإن 
اآث��اًرا لت�سحيات  املوقع يخفي  هذا 
ب�����س��ري��ة.     حقيقة ملحوظة: مت 
ال��ت�����س��ح��ي��ة ب���الأط���ف���ال م���ن اأج���ل 
ق�����راب�����ني ال�������واري�������ني. وه�����ك�����ذا مت 
التعرف على قبور طفلني ومراهق. 
ليفانو،  براكامونتي  اإدغار  وح�سب 

مدير احل��ف��ري��ات وع��امل الآث���ار يف 
فاإن  امللكية،  �سيبان  مقابر  متحف 
اأقدم  العظمية متثل  الهياكل  هذه 
ب�سرية  لقرابني  املعروفة  النماذج 
من ح�سارة الواري. كما مت العثور 
على هيكل عظمي ل�سخ�س بالغ مت 

الت�سحية به.

طقو�س البداية
يف  م�سكلة  الباحثون  ي��واج��ه     مل 
حت��دي��د ال���ق���ب���ور. يف ال����واق����ع، من 

لهذه  الدينية  امل��واق��ع  اأن  امل��ع��روف 
 ، D احل�سارة تتخذ �سكل احلرف
وقد اتخذت املقابر التي مت العثور 
منف�سلة  ح��اوي��ات  ث��الث  يف  عليها 
وك�����س��ف��ت احلفريات  ال�����س��ك��ل.  ه���ذا 
اأخرى  اأن��واع  الأثرية يف املوقع عن 
احليوانات  م��ث��ل  ال���ق���راب���ني،  م���ن 

-خنازير غينيا والألبكة والالما.
   ووفق مدير احلفريات، ميكن اأن 
من  ج��زًء  الب�سرية  القرابني  تكون 
اإج���راوؤه���ا يف  ط��ق��و���س حمتملة مت 

وقت بدء بناء هذه املواقع الدينية 
على الطراز الواري.

   ل تزال الهيكلة الدقيقة ملجتمع 
واري مو�سع نقا�س، لكن املوؤرخني 
الدين  اأن  اإىل  ت�سري  اأدل���ة  وج���دوا 
بال�سيا�سة.  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبط 
ومت، على وجه اخل�سو�س، ت�سريك 
احلكم،  م�ستويات  اأعلى  يف  الن�ساء 
عند  �سيون�س”  “ليف  نقلت  كما 

ن�سرها معلومة الكت�ساف.
عن �صالت اف ار

مدفونة قبل ولدة اإمرباطورية الإنكا

بريو: اكت�ساف اأقدم الأمثلة لقرابني احل�سارات القدمية 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

الأمريكية  ال���دف���اع  وزارة  اأك�����دت 
الأربعاء  الأول  اأم�س  )البنتاغون( 
اإىل  اأدت  التي  اجلوية  ال�سربة  اأن 
اأفغان بينهم  مقتل ع�سرة مدنيني 
�سبعة اأطفال يف كابول يف 29 اآب/

اأغ�سط�س كانت خطاأ مفجعا لكنها 
مل ت�سكل انتهاكا لقوانني احلرب.

وبعد حتقيق داخلي يف الغارة، قال 
اجلرنال  للبنتاغون  العام  املفت�س 
مل  “التحقيق  اإن  ���س��ع��ي��د  ���س��ام��ي 
للقانون  انتهاك  اأي  وج��ود  يك�سف 
احلرب”.  ق����ان����ون  ذل�����ك  يف  مب����ا 
التنفيذ  يف  “اأخطاء  اأن  واأ����س���اف 
اإىل جانب وامليل اإىل تاأكيد قناعات 
الت�سالت  وان���ق���ط���اع  ���س��خ�����س��ي��ة 
مرات عدة اأدت اإىل خ�سائر موؤ�سفة 

يف �سفوف املدنيني«.
ال��ل��ف��ت��ن��ان��ت ج����رنال �سعيد  وت���اب���ع 
ال���ب���ن���ت���اغ���ون  يف  ل���ل�������س���ح���اف���ي���ني 
يكن  مل  متعمد  غ��ري  خ��ط��اأ  “كان 
اأو  متهورا  عمال  اأو  جرميا  �سلوكا 

اإهمال«.
اإن  ت����ق����ري����ره  يف  ����س���ع���ي���د  وق���������ال 
الأ���س��خ��ا���س ال���ذي ���س��ارك��وا ب�سكل 
“اعتقدوا  ب���ال�������س���رب���ة  م���ب���ا����س���ر 
ي�ستهدفون  اأن������ه������م  ح����ي����ن����ذاك 
ايام  ث��الث��ة  بعد  و�سيكا”  تهديدا 
ع��ل��ى اع���ت���داء ن��ف��ذه ال��ف��رع املحلي 
مقتل  ع��ن  واأ�سفر  داع�����س  لتنظيم 
مئة  ونحو  اأمريكيا  ع�سكريا   13

اأفغاين بالقرب من مطار كابول.
القوات الأمريكية �سربتها  و�سنت 
الفو�سوي  الن�������س���ح���اب  اأوج  يف 

اأفغان�ستان.  من  املتحدة  للوليات 
دمر  اآب/اأغ���������س����ط���������س   29 ف���ف���ي 
بي�ساء  �سيارة  الأم��ريك��ي  اجلي�س 
من نوع تويوتا كورول، موؤكدا اأنها 
كانت “حمملة باملتفجرات”. وقال 
اإن���ه اأح��ب��ط ب��ذل��ك حم��اول��ة هجوم 

لتنظيم داع�س-ولية خرا�سان.
اإزمراي  ال�سيارة  �سائق  اأ�سرة  لكن 
اأحمدي اأفادت باأنه كان يعمل لدى 
ع�سرة  واأن  حكومية  غ��ري  منظمة 
اأطفال،  اأ�سخا�س من بينهم �سبعة 

قتلوا يف ال�سربة.
وقدم وزير الدفاع الأمريكي لويد 
للعائلة  احلارة”  “تعازيه  اأو�سنت 
اخلطاأ،  ه���ذا  ع��ن  و”اعتذاراته” 
اأفراد  اأن  البنتاغون  اأع��ل��ن  بينما 

ال�سربة  من  جن��وا  الذين  العائلة 
�سيح�سلون على تعوي�سات.

وق����ال ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ���س��در عن 
اأي  ال�سربة،  “هدف  اإن  التحقيق 
كان  وركابها  وحمتوياتها  ال�سيارة 
قد مت تقييمها حينها خطرا و�سيكا 
واملهمة  المريكية  القوات  يتهدد 
يف م��ط��ار ح��ام��د ك���رزاي ال���دويل«. 
تف�سري  اأن  اإىل  اأ�سار  التقرير  لكن 
وعمليات  ال�ستخبارية  املعلومات 
مراقبة ال�سيارة امل�ستهدفة وركابها 
“لالأ�سف  ك��ان��ت  ���س��اع��ات  ل��ث��م��اين 

غري دقيقة«.
“التهديدات  اإن  ���س��ع��ي��د  وق������ال 
الأمريكية يف  القوات  اإىل  املوجهة 
ذلك  كانت مرتفعة جدا يف  املطار 

الوقت«. واأو�سح اللفتنانت جرنال 
كانت  الأمريكي  اجلي�س  اأن  �سعيد 
و�سيك  هجوم  عن  معلومات  لديه 
خرا�سان،  داع�����س-ولي��ة  لتنظيم 
تويوتا  ���س��ي��ارة  ع���ن  وب��ال��ت��ح��دي��د 
متفجرات  حت��وي  بي�ساء  ك���ورول 
م���ن ال���ن���وع ال�����ذي ا���س��ت��خ��دم قبل 
الع�سكريني  ل���ك���ن  اأي��������ام.  ث���الث���ة 
ال�سيارة  لح����ق����وا  الأم����ريك����ي����ني 
الواقع مل نتبع  “يف  اخلطاأ. وقال 

�سيارة تويوتا كورول املعنية«.

»حقيبة كمبيوتر ب�صيطة«
اإن  �سعيد  ق���ال  اأخ�����رى،  م��ن ج��ه��ة 
اأن  القوات الأمريكية كانت تعتقد 
كان  ال�سربة  ملوقع  امل��ج��اور  املبنى 

خاليا، م�سريا اإىل اأن امل�سوؤولني عن 
حتليل �سور الأقمار ال�سطناعية 
اإىل  دخ������ول ط���ف���ل  ي���الح���ظ���وا  مل 
منطقة املراقبة قبل دقيقتني من 

ال�سربة.
واأخ��ريا، خل�س اجلي�س الأمريكي 
فيه  �سقط  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  اأن  اإىل 
نّفذ  اآب/اأغ�����س��ط�����س   26 يف  قتلى 
بقنبلة خمباأة يف حقيبة كمبيوتر.

واأو����س���ح ���س��ع��ي��د اأن����ه ع��ن��دم��ا راأى 
رجلني  الأم��ريك��ي��ون  الع�سكريون 
ي���ت���ب���ادلن ح��ق��ي��ب��ة ك��م��ب��ي��وت��ر بعد 
الفور  اع��ت��ق��دوا على  اأي����ام،  ث��الث��ة 
اأن الرجلني املراَقبني ينتميان اإىل 
واأ�ساف  الإره��اب��ي.  داع�س  تنظيم 
حقيبة  ال����واق����ع  يف  “كانت  اأن���ه���ا 

كمبيوتر ب�سيطة«.
وراأى امل�سوؤول الع�سكري اأن القتلى 
تاأكيد  اإىل  ميل  “�سحايا  �سقطوا 
اإىل  امليل  اأي  �سخ�سية”،  قناعات 
ن��ت��ائ��ج م��ط��اب��ق��ة ملا  اإىل  ال��ت��و���س��ل 

يعتقد ال�سخ�س اأنه حمتمل.
خ�سو�سا  ال���ت���ق���ري���ر  وي����و�����س����ي 
ت�سبق  التي  الإج����راءات  مبراجعة 

ال�سربات لتقييم وجود ملدنيني.
حتميل  مي��ك��ن  ل  اإن  �سعيد  وق���ال 
�سخ�س،  لأي  الإخ��ف��اق  م�سوؤولية 
كان  اإن  حت���دي���د  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
يتعني معاقبة اأحد عن هذا اخلطاأ 

لي�س من م�سوؤولياته.
وخ�����الل ال��ت��ح��ق��ي��ق ال�����ذي اأج�����راه 
ا�ستجواب  مت  ج����رنال  ال��ل��ف��ت��ن��ان��ت 
بينهم  الق�سم  حت��ت  �سخ�سا   29
يف  مبا�سر  ب�سكل  “م�ساركني   22

ال�سربة«.

•• نريوبي-رويرتز

ق��ال��ت ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة يف اأدي�������س اأب���اب���ا ع��ل��ى موقعها 
الإل����ك����روين اإن���ه���ا ���س��م��ح��ت ب���امل���غ���ادرة ال��ط��وع��ي��ة ملوظفي 
ال�سراع  ب�سبب  الأ���س��ر  واأف����راد  الأ�سا�سيني  غ��ري  احلكومة 

امل�سلح يف اإثيوبيا، مع تقدم قوات املتمردين يف ال�سمال.
ج���اء ذل���ك ب��ع��دم��ا ق��ال��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأم�������س الأول 
الأربعاء اإنها ت�سعر بقلق بالغ لت�ساعد العنف وات�ساع نطاق 
اإىل وقف  ال��دع��وة  وك���ررت  اإث��ي��وب��ي��ا،  القتالية يف  الأع��م��ال 
النار.  اإط��الق  لوقف  حمادثات  وب��دء  الع�سكرية  العمليات 
وقالت ال�سفارة “�سمحت وزارة )اخلارجية( يف الثالث من 
الأمريكية  احلكومة  ملوظفي  الطوعي  بالرحيل  نوفمرب 

غ��ري الأ���س��ا���س��ي��ني واأف�����راد الأ����س���ر ... م��ن اإث��ي��وب��ي��ا ب�سبب 
ال�سراع امل�سلح وال�سطرابات الأهلية والنق�س املحتمل يف 
الإمدادات«. واأ�سافت اأن ال�سفر اإىل اإثيوبيا غري اآمن ومن 

املرجح اأن ي�ستمر الت�سعيد.
وتابعت “قامت حكومة اإثيوبيا يف ال�سابق بتقييد الو�سول 
اإىل خدمة الإنرنت وكذلك خدمة الإنرنت على الهاتف 
اأثناء  اأوق��ف��ت��ه��ا  اأو  الأر����س���ي  ال��ه��ات��ف  امل��ح��م��ول وخ���دم���ات 
ي��رد املتحدث با�سم  ال���س��ط��راب��ات الأه��ل��ي��ة وب��ع��ده��ا«. ومل 
احلكومة ليجي�سي تولو على ات�سال هاتفي للح�سول على 
تعليق على بيان ال�سفارة الأمريكية. كانت اإثيوبيا قد اأعلنت 
يوم الثالثاء حالة الطوارئ، بعدما هددت قوات من اإقليم 

تيجراي ال�سمايل بالتقدم �سوب العا�سمة اأدي�س اأبابا.

وا�سنطن: ال�سربة القاتلة يف اأفغان�ستان مل تخالف القانون 

هل ي�سغي زعماء العامل لبينيت حول اإيران؟
•• القد�س-وكاالت

بو�ست”  “جريوزاليم  �سحيفة  يف  ه���ارك���وف  له����اف  ك��ت��ب��ت 
يف  ك��ان  ال���ذي  بينيت  نفتايل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئي�س  اأن 
ا�سكوتلندا هذا الأ�سبوع حل�سور موؤمتر التغري املناخي، والذي 
كان لديه الكثري ليقوله يف �ساأن هذا املو�سوع وعن امل�ساهمة 
يوجه  ك��ي  القمة  ا�ستغل  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  لإ���س��رائ��ي��ل  املبتكرة 
ر�سائل يف اجتماعات عقدها وجهاً لوجه مع قادة من خمتلف 
اأن��ه ك��ان على راأ���س جدول  ال��ع��امل. وم��ن غري املفاجئ،  انحاء 
ال��ت��ي كانت  ب��اإي��ران،  ب��ل  ب��امل��ن��اخ،  الأع��م��ال، موا�سيع ل تتعلق 
التقاه  زعيم  ك��ل  م��ع  الثنائية  الجتماعات  يف  البحث  حم��ور 
بينيت هذا الأ�سبوع. واأتت هذه املحادثات عند منعطف حا�سم، 

خ�سو�ساً مع ا�ستمرار طهران يف جتنب املفاو�سات وتطويرها 
ب�سرعة متزايدة برناجمها النووي ليبلغ العتبة التي متكنها 
التقدم يف  اأن  اإىل  الكاتبة  ولفتت  القنبلة.  من احل�سول على 
تخ�سيب الأورانيوم هو اأمر تعرف به الأطراف الغربية التي 
كانت جزءاً من خطة العمل ال�ساملة امل�سركة لعام 2015، 
وهذا ما جاء يف البيان امل�سرك الذي �سدر عن قادة الوليات 
قمة  هام�س  على  امل��ت��ح��دة  واململكة  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  امل��ت��ح��دة 
جمموعة الع�سرين يف روما قبل اأيام. وقالوا اإنه “بينما اأوقفت 
اإيران منذ يونيو )حزيران( مفاو�سات العودة اإىل خطة العمل 
النووي،  الإ�ستفزاز  خطوات  �سرعت  فاإنها  امل�سركة،  ال�ساملة 
مثل اإنتاج اأورانيوم خم�سب بن�سبة عالية وكذلك اإنتاج معدن 

الأورانيوم..ل حاجة مدنية موثوقة لإيران اإىل اأي من هذين 
الإجراءين، واإمنا 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 اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون يف وق����ت حمرج 
لالإنخراط  امل��ت��ك��ررة  حماولتهما  اإخ��ف��اق  بعد  ا���س��رات��ي��ج��ي��اً، 
ال�سالح  نحو  الأخ���رية خطواتها  ت�سارع  وق��ت  ط��ه��ران، يف  مع 
الزعماء  م��ن  ول��ك��ل  لكليهما  بينيت  ر���س��ال��ة  وك��ان��ت  ال��ن��ووي. 
الآخرين الذين التقاهم، اأن ميار�سوا مزيداً من ال�سغط على 
اإي���ران يف جمل�س  �سد  مت�سدداً  ات��خ��ذوا موقفاً  ط��ه��ران. وق��د 
ال��ذري��ة، وعلى �سعيد  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  الأم���ن، ويف 

العالقات الثنائية.

من بني الهياكل املكت�سفة التي مت العثور عليها يف هواكا �سانتا روزا دي بوكال ، ثالثة منها تتوافق مع اأطفال متت الت�سحية بهم كقرابني

ال�سفارة الأمريكية يف اإثيوبيا ت�سمح مبغادرة موظفني 
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عربي ودويل

الأغلبية  ب�صبب     
الـــدميـــقـــراطـــيـــة 
ــــة يف  ــــق ــــي ــــص ــــ� ال
الكوجنر�س، يتمتع 
الفحم”  “بارون 
ــرة  ــب ــطــة ك ــل ــص ــ� ب
الأذى،  لإحلــــــاق 
يـــــرتدد  ل  وهــــــو 
ــتــخــدامــهــا  ا�ــص يف 
لإف�صال خطط جو 

بايدن.

•• الفجر -ثيو لوبري 
ترجمة خرية ال�شيباين

ال�صناتور الذي يقول ل:

جو مان�سني، الدميوقراطي الذي يريد تدمري بايدن...!
قريب من منظمات اأرباب العمل الأكرث ثروة، اأهمل منذ فرتة طويلة الدفاع عن م�صالح �صكان وليته

يف  ان�����ق�����الب  ه����ن����اك  ي���ك���ن  مل  ل،     
الوليات املتحدة، ول يزال جو بايدن 
ينعم  بينما  الأب��ي�����س،  ال��ب��ي��ت  يحتل 
دونالد ترامب بفرة راحة يف ق�سره 
يتم  ومل  ف���ل���وري���دا،  لغ�����و،  م�����ارا  يف 
ثانية  م��رة  الكابيتول  مبنى  تدني�س 
من قبل املتع�سبني، واأتباع طائفة كيو 
اأنون اأكرث حتفًظا منذ اأن ا�سطدمت 
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�سدد 
التحدث عنه اليوم ل ي�سعر باحلاجة 
و�سائل  اه��ت��م��ام  م��رك��ز  ي��ك��ون  اأن  اإىل 
ل�سغل مقعد  ل��ه  الإع���الم، ول طموح 
يف املكتب البي�ساوي. كنت قد ر�سمت 
�سورته يف مايو املا�سي، اإل اأن عنوان 
املقال “جو مان�سني، �سوكة يف خا�سرة 
ومعتدل، ومل  متح�سر  بايدن”،  جو 
ال�سوكة  كافية.  ب��درج��ة  واق��ع��ًي��ا  يكن 
توؤمل ب�سكل �سطحي فقط عند امل�سي 
عليها، ورمبا تكون ال�ستعارة املنا�سبة 
ه��ي ا���س��ت��ع��ارة ال�����س��ك��ني يف احل��ل��ق، اأو 

اختطاف رهائن. 
�سناتور  وه�����و  م���ان�������س���ني،  ي���ق���ود      
الرق�سة  حم�����اف�����ظ،  دمي����ق����راط����ي 
م�سري  وي�����ق�����رر  ال����ك����وجن����ر�����س،  يف 
اأقوى  اإن  الأمريكيني ورئا�سة بايدن. 
ل�سلب  م�����س��ت��ع��د  وا���س��ن��ط��ن  رج����ل يف 
للخطر  رئي�سه  وتعري�س  مواطنيه 
ل��غ��ر���س وح��ي��د ه��و خ��دم��ة م�ساحله 

ال�سخ�سية.

املال على ح�صاب النا�س
عدة  منذ  مان�سني  ج��و  انتخاب     مت 
م��وال��ي��ة لرامب  ولي�����ة  ���س��ن��وات يف 
فريجينيا  ال��ت��ع��دي��ن،  يف  م��ا���ٍس  ذات 
الأخرية  الأمثلة  اأح��د  وه��و  الغربية، 
يلقبه  امل��ح��اف��ظ��ني.  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني 
حيث  الفحم”،  “بارون  ب���  خ�سومه 
تقدر  التي  ث��روت��ه،  م��ن  ي�ستمد ج��زًء 
ب��ع��دة م��الي��ني م���ن ال��������دولرات، من 
 ،  .Enersystems Inc ����س���رك���ة 
اأواخ���ر  اأ�س�سها يف  ف��ح��م  ���س��رك��ة  وه���ي 
الثمانينات ، وهي اليوم بني يدي ابنه.    
اأرب������اب العمل  ق��ري��ب م���ن م��ن��ظ��م��ات 
الأم��ري��ك��ي��ة ال��ك��ب��رية والأك����رث ثروة، 
الدفاع  طويلة  ف��رة  منذ  اأهمل  فقد 
وم�سطر  وليته.  �سكان  م�سالح  عن 

الكوجنر�س”.  اأع�����س��اء  بقية  يفعله 
يوم  للده�سة،  امل��ث��ري  الت�سريح  ه��ذا 
بتوقيع  ك���ان  اأك��ت��وب��ر،   27 الأرب���ع���اء 
�سلوك  من  الغا�سب  �ساندرز،  ب��ريين 
فبعد  �سنيما.  جو مان�سني وكري�سنت 
امل��ف��او���س��ات ال�ساقة،  اأ���س��ه��ر م��ن  ع��دة 
ان��ف��ج��ر ال�����س��ن��ات��ور ال����س���راك���ي عن 
عاٍل  ب�سوت  وع��رّب  فريمونت،  ولي��ة 
الدميقراطيني  غالبية  تعتقده  عّما 

املنتخبني هم�سا.
   للنجاح يف التو�سل اإىل اتفاق حول 
الجتماعية  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  خ��ط��ة 
جو  ب��رن��ام��ج  ع��ن  املنبثقة  وامل��ن��اخ��ي��ة 
بايدن، وافق اجلناح الي�ساري للحزب 
مراًرا وتكراًرا على التخلي عن بع�س 
فاتورة  اإج��م��ايل  خلف�س  الإج�����راءات 

ال�سغط  جماعات  مطالب  تلبية  اإىل 
التي متول حمالته النتخابية، مثل 
اأم�سى  الأح���ف���وري،  ال��وق��ود  �سناعة 
امل��ا���س��ي��ة يف تفكيك  ال�����س��ت��ة  الأ���س��ه��ر 
اأف�سل”  ب�سكل  البناء  اإع���ادة  “قانون 
ا�ستثمار  خ���ط���ة  ع����ن  ع����ب����ارة  -وه������و 
والجتماعية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
�سليلة  ما  وقت  يف  اعتربت  واملناخية، 

ال�سفقة اجلديدة -للرئي�س بايدن.
   م��ع ح�����س��ول ال��دمي��ق��راط��ي��ني على 
الكوجنر�س،  يف  ���س��ئ��ي��ل��ة  اأغ���ل���ب���ي���ة 
بن�سبة  ال�������س���ي���وخ،  جم��ل�����س  وخ���ا����س���ة 
مان�سني  جو  ت�سويت  ف��اإن   ،50/50
اأم���ر ب��ال��غ الأه��م��ي��ة، ومي��ن��ح��ه �سلطة 
ال�سناتور  اإن  الأذى.  لإحل���اق  ك��ب��رية 
كبرية  ب�����س��ع��ب��ي��ة  ي���ح���ظ���ى  ل  ال�������ذي 

قاعات الكابيتول يف الأ�سهر الأخرية. 
اأي مقابلة مع ال�سحفيني،  ل جتري 
وعندما ي�ستجوبها ن�سطاء يف دائرتها 
وت�ستنكر  ت��ت��ج��اه��ل��ه��م  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
اأ�ساليب  ���س��ح��ف��ي،  ب��ي��ان  خ���الل  م���ن 
امل�����س��اي��ق��ة. اأق����ل ق����وة وخ���ط���ورة من 
لنائب  اخليايل  ال��دور  ه��ذا  مان�سني، 
ال��رئ��ي�����س اجل����دي����دة، ي��ن��ا���س��ب��ه��ا مثل 

قفازات. 

اأغلبية دميقراطية 
على و�صك النهيار

   »امل�سكلة لي�ست مع الرئي�س، امل�سكلة 
ال���ك���وجن���ر����س، رغم  اأع�������س���اء يف  م���ع 
اأن��ه��م ب���اأع���داد ���س��غ��رية، ي��ع��ت��ق��دون اأن 
ل��دي��ه��م احل���ق يف اإم����الء م��ا ي��ج��ب اأن 

بالتذرع  �سلوكه  ي��ربر  مواقفه،  ج��ّراء 
يف  ال���الزم���ة  “بال�سرامة  ب��ان��ت��ظ��ام 
امليزانية”، وخ�سو�سية وليته. حجج 
تبدو جمرد واجهة تعمل على اإخفاء 

ت�سارب امل�سالح املتعددة.

نائب رئي�س
 تدعى �صينيما

ل��ت��دم��ري برنامج  امل�����س��روع     يف ه���ذا 
وحده.  لي�س  مان�سني  ج��و  الرئي�س، 
الدميقراطية  ال�����س��ن��ات��ورة  ت��دع��م��ه 
�سنيما.  اأري��زون��ا كري�سنت  م��ن ولي��ة 
كانت يف ال�سابق نا�سطة تقدمية، ومت 
ال�سيا�سي  متوقعها  بف�سل  انتخابها 
هذا، لكنها تخلت منذئذ عن ما�سيها 
الكرماء،  م��ان��ح��ي��ه��ا  اآراء  ل��ت��ت��ب��ّن��ى 

ال��ذي��ن ي��اأت��ي ع��دد منهم م��ن �سناعة 
الأدوي��ة.    وهكذا، اأ�سبحت املعار�سة 
الأوىل ملقرحات تنظيم اأ�سعار بع�س 
ميديكري  برنامج  ومت��دي��د  الأدوي����ة، 
الجتماعي املت�سمن يف خطة بايدن. 
جًدا  منتبهة  ت��ب��دو  م��ان�����س��ني،  وم��ث��ل 
الأمريكيني  ال��ع��م��ل  اأرب����اب  لن�سائح 
��ا اأي زي���ادة يف  ال��ك��ب��ار، وت��ع��ار���س اأي�����سً
ال�����س��رك��ات، والدخل  ال�����س��رائ��ب ع��ل��ى 
“قانون  ا�ستثمارات  لتمويل  املرتفع 
والتي  اأف�سل”.  ب�سكل  البناء  اإع���ادة 
�سجبت ب�سدة الهدايا ال�سريبية التي 
رئا�سة  خ���الل  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت�����س��وي��ت  مت 
ترامب باأغلبية اجلمهوريني، ترف�س 

اليوم الت�سويت على اإلغائها.
   �سنيما غام�سة، وتتنقل ب�سمت بني 

دولر  م��ل��ي��ار   2000 اإىل  امل�������س���روع 
وع��ل��ى م���دى ع�سر ���س��ن��وات ب���دل من 

3500 خمطط 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 
على  ال�سريبي  الإ���س��الح  اأو  ع��ام��ني، 
العالوات  ا���س��ت��دام��ة  اأو  ال�����س��رك��ات، 
بالن�سبة  ك��اٍف  العائلية. كل هذا غري 
الذي  مان�سني،  ج��و  املن�سقني  لكبري 
لإن�ساء  معار�سته  ع��ن  ��ا  اأي�����سً اأع����رب 
للوالدين  الأج������ر  م��دف��وع��ة  اإج������ازة 
تطبيق  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  والأ������س�����رة، 
���س��ري��ب��ة ع��ل��ى ث�����روة امل���ل���ي���اردي���رات، 
املنتخبني  امل�سوؤولني  اإجبار  وبالتايل 
الثعابني  اب���ت���الع  ع��ل��ى  ال��ت��ق��دم��ي��ني 
م��رة اأخ�����رى.    بعد ب��ره م��ن جميع 
و�سنيما،  مان�سني  الأط��راف مبطالب 
البناء  اإع�������ادة  “قانون  ي��ح��ظ��ى  ل���ن 
بايدن  ج��و  ل�ساحبه  اأف�سل”  ب�سكل 
امل���وع���ودة خ���الل احلملة  ب��اجل��اذب��ي��ة 
 1.750 النهائي،  -املبلغ  النتخابية 
يكلف  ق����د  -وال���������ذي  دولر  م���ل���ي���ار 
الدميقراطيني اأ�سواتا يف النتخابات 
ذلك،  رغم  ولكن،   .2022 الن�سفية 
اأهم  اأح��د  اعتماده،  مبجرد  �سُيعترب، 

برامج العقود الأخرية.
ت�سلط، خ�سو�سا،  ه��ذه احللقة  اإن     
الدميقراطية  ���س��ع��ف  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
الأمريكية، والتاأثري الهائل للم�سالح 

اخلا�سة يف اللعبة ال�سيا�سية.

بريين �ساندرز ينفجربايدن وظلم ذوي القربى...

بعد برته من جميع الأطراف، لن يحظى »قانون اإعادة البناء ب�سكل اأف�سل« باجلاذبية املوعودة خالل احلملة 

احللقة  تــ�ــصــلــط 
ــــوء عــلــى  الــــ�ــــص
الهائل  ــاأثــر  ــت ال
لــــلــــمــــ�ــــصــــالــــح 
ـــــة يف  ـــــص ـــــا� اخل
اللعبة ال�صيا�صية 
ــــة ــــي ــــك ــــري الأم

كري�سنت �سنيما داعم ر�سمي لبارون الفحم جو مان�سني، �سوكة يف خا�سرة الرئي�س

الرئي�س املك�سيكي ُي�سّبه »كوب 26« بقّمة دافو�س 
ك��ل عام  ال���ذي يجمع  اإىل الج��ت��م��اع  اإ����س���ارة  يف 
يف  وال�سيا�سة  القت�ساد  يف  العامليني  النافذين 
الرئي�س  ويعتقد  �سوي�سرا.  يف  التزلج  منتجع 
العامل  دول  اأق��وى  اأن غال�سكو جتمع  املك�سيكي 
التي “تزيد من انتاجها للنفط فيما تعقد هذه 

القمم حلماية البيئة«.
وعّلق ب�سخرية “ثّم ي�سلون بطائرات خا�سة”، 
متابعا “لذا، كفى نفاقا وبدعا. علينا اأن نحارب 
الالم�ساواة الفظيعة يف العامل والتي �ساأحتدث 
وي�سافر  املتحدة”.  ل����الأمم  زي���ارت���ي  يف  ع��ن��ه��ا 
اأندري�س مانويل لوبيز اأوبرادور الأ�سبوع املقبل 
اإىل نيويورك يف رحلة نادرة له خارج املك�سيك منذ 

 •• مك�شيكو-اأ ف ب

لوبيز  مانويل  اأندري�س  املك�سيكي  الرئي�س  �سّبه 
باملنتدى   ”26 “كوب  امل���ن���اخ  ق��م��ة  اأوب��������رادور 
القت�سادي العاملي يف دافو�س، داعيا اإىل “الكف 
عن النفاق” وموؤكًدا اأن بالده متلك اأهم م�سروع 

لإعادة الت�سجري يف العامل.
اإىل غال�سكو  ي��ذه��ب  ال���ذي مل  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 
املناخ  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م���وؤمت���ر الأط�������راف ح����ول 
قمة داف��و���س«. واأ���س��اف يف  القمم  ه��ذه  “ت�سبه 
“هل تتذكرون قمم  موؤمتره ال�سحايف اليومي 
اجلدد؟”،  والليرباليني  والتكنوقراط  دافو�س 

2018. وتراأ�س املك�سيك  اأن توىل من�سبه يف 
جمل�س الأمن يف ت�سرين الثاين/نوفمرب. وتابع 
“اإذا اأردنا حماية البيئة، علينا اأن نّتخذ قرارات 
اأنه  اإىل  لفًتا  خطابات”  نطلق  واأّل  نعمل  واأن 
“ل يوجد دولة ت�ستثمر مببلغ 1،3 مليار دولر 
�سنوًيا من اأجل اإعادة الت�سجري” ملمحا بذلك 
)زرع احلياة(  “�سيمرباندو فيدا”  اإىل برنامج 
الأمريكي  ل��ل��م��ب��ع��وث  امل��ك�����س��ي��ك  ق��ّدم��ت��ه  ال����ذي 
للمناخ جون كريي قبل اأ�سبوع من “كوب26”. 
 15 خلق  فيدا”  “�سيمرباندو  م�سروع  وينوي 
األف وظيفة لزرع مليار �سجرة يف معظم اأنحاء 

ال�32 ولية مك�سيكية.

   م�سروع قرار اأممي يطالب بحكم مدين يف ال�سودان 
•• جنيف-اأ ف ب

قّدمت الوليات املّتحدة وبريطانيا واأملانيا اإىل جمل�س حقوق الإن�سان م�سروع قرار ب�ساأن ال�سودان يطالب بعودة 
املدنيني فوراً اإىل احلكم بعد النقالب الذي نّفذه اجلي�س ال�سوداين ويدعو اإىل تعيني مقّرر خا�س ملتابعة اأو�ساع 
 25 يف  ال�سوداين  اجلي�س  نّفذه  ال��ذي  النقالب  العبارات”  “باأ�سّد  الن�ّس  ويدين  البلد.  ه��ذا  يف  الإن�سان  حقوق 
ت�سرين الأول/اأكتوبر ويطالب باأن ت�ستعيد ال�سلطة فوراً “احلكومة املدنية النتقالية برئا�سة رئي�س الوزراء عبد 
اهلل حمدوك«. كذلك فاإّن م�سروع القرار “يدين العتقال التع�ّسفي” حلمدوك من قبل اجلي�س، ويذّكر الع�سكريني 
يف  واحل��ّق  التعبري  وحرية  الإن�سان”  حلقوق  الكامل  الح��رام  ب�”اأهمية  البالد  يف  ال�سلطة  زم��ام  ت�سّلموا  الذين 
التظاهر ال�سلمي. ويعقد جمل�س حقوق الإن�سان، اأعلى هيئة اأممية يف هذا املجال، �سباح اجلمعة يف ال�ساعة 11:30 
ت غ جل�سة خا�سة ب�ساأن ال�سودان تلقي يف م�ستهّلها املفّو�سة العليا حلقوق الإن�سان مي�سيل با�سليه خطاباً، بح�سب 
بيان �سدر عن مكتبها م�ساء الأربعاء بالتزامن مع ن�سر م�سروع القرار. وين�ّس م�سروع القرار كذلك على ا�ستحداث 
من�سب مقّرر خا�س لأو�ساع حقوق الإن�سان يف ال�سودان لولية مّدتها عام واحد ُيعّد خاللها على وجه اخل�سو�س 

تقارير عن اأحوال حقوق الإن�سان يف هذا البلد ويقّدم تو�سيات لتح�سينها.

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  املنار  تاج  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1175517 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فرحت عائ�سه حممد بايكات %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد عو�س مطر جمعه ال�سام�سى %5١
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيدهارت انيل %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فرحت عائ�سه حممد بايكات
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عو�س مطر جمعه ال�سام�سى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اإمباير �ستوديوز لتعهدات 

CN قد تقدموا الينا بطلب احلفالت ذ.م.م رخ�سة رقم:1926286 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة راجى رفيق ميخايل  %4٩

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خالد يحيى على امل�سواحى احل�سرمى  %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دانيل ا وني�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد يحيى على امل�سواحى احل�سرمى
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
العني  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الزرقاء رخ�سة رقم:1105539 
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافترييا العني الزرقاء

BLUE EYE CAFETERIA

اإىل/ �ساييز فيال كافيه
CHAYEES VILLA CAFE

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
 االإخطار العديل   

 SH20201209D56071
املخطرة : �سركة نبتون للمقاولت العامة - ذ م م - ملديرها / هاين احمد عثمان - فل�سطيني اجلن�سية  - بوكالة املحامية/ 

فاطمة املازمي - �سد املخطر اليه / حممد ندمي املغربل - �سوري اجلن�سية  
املخطره : املحامية فاطمه حممد علي ح�سني املازمي – اماراتية اجلن�سية ب�سفتي وكيلة عن ال�سيد/ هاين احمد عثمان - 
فل�سطيني اجلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة من الكاتب العدل بامارة ال�سارقة برقم 2019/10078 ب�سفته مدير و�سريك 
 – :ال�سارقة  عنوان   - يف الرخ�سة امل�سماة �سركة نبتون للمقاولت العامة ذ م م والرخ�سة بامارة ال�سارقة برقم 119781 

املجاز 1 – برج ابوخم�سني-مكتب رقم 101 الطابق رقم F1 هاتف رقم : 0501120671
�سد / املخطر اليه :حممد ندمي املغربل – �سوري اجلن�سية .

عنوانه :ال�سارقة – املجاز 1 – البحرية -�سركة افاميا للمقاولت الكهربائية - برج �سرح الإمارات - �سقة رقم 1206 هاتف 
رقم : 0501622667 - 0553454432

درهما( عن  الف  و�سبعون  اثنان  درهم )فقط   72000 ب�سداد مبلغ  بالوفاء  اإليها  املخطر  بتكليف  اإخطار عدىل   : املو�سوع 
قيمة اربعة �سيكات هم  �سيك رقم 000137-امل�ستحق يف 2018/6/25 بقيمة 18.000 درهم و  �سيك رقم 000138 
بقيمة   2018/10/25 يف  000139-امل�ستحق  رق��م  �سيك  و   دره���م   18.000 بقيمة   2018/8/25 يف  امل�ستحق 
18.000 درهم و  �سيك رقم 000140-امل�ستحق يف 2018/12/25 بقيمة 18.000 درهم وجميع ال�سيكات م�سحوبة 

على بنك المارات ال�سالمي.
نتيجة لتعامالت جتارية �سابقة تر�سد للمخطره بذمة املخطر اليه مبلغ 72000 درهم )فقط اثنان و�سبعون الف درهما( عن 
قيمة اربعة �سيكات هم  �سيك رقم 000137- امل�ستحق يف 2018/6/25 بقيمة 18.000 درهم و  �سيك رقم 000138 
بقيمة   2018/10/25 يف  000139-امل�ستحق  رق��م  �سيك  و   دره���م   18.000 بقيمة   2018/8/25 يف  امل�ستحق 
درهم و �سيك رقم 000140-امل�ستحق يف 2018/12/25 بقيمة 18.000 درهم وجميع ال�سيكات م�سحوبة   18.000
دون �سرف. اإعادتهم  ومت  احل�ساب  لغلق  رف�سه  ل�سرفهامت  بال�سيكات  املخطر  توجه  وعندما  ال�سالمي  الم��ارات  بنك   على 
- وب�سفتنا الوكالء القانونيني عن املخطره فاإننا نخطركم بالوفاء ب�سداد مبلغ 72000 درهم )فقط اثنان و�سبعون الف 

درهما( قيمة عدد )4( �سيكات املنوه عنهما اأعاله وامل�ستحقه للمخطره بذمة املخطر اليه.
ل�ذلك ، فاإن املخطر يخطر املخطر اإليه بهذا الإخطار ل�سداد املبلغ املر�سد بذمتة وهو مبلغ 72000 درهم )فقط اثنان 
رقم  و   -000139 رقم  و   -000138 رقم  و   -  000137 رقم  �سيك  �سيكات هم  اربعة  قيمة  درهما( عن  الف  و�سبعون 
000140 وجميع ال�سيكات م�سحوبة على بنك المارات ال�سالمي واملبينه اعاله بالتف�سيل وحال عدم ال�سداد يف خالل مدة 
اق�ساها 5 اأيام من تاريخ الإعالن بهذا الإخطار لنفاذه قانونا يف مواجهة املخطر اإليه مع حفظ كافة حقوق املخطره الأخرى 

يف الرجوع مبا تراه منا�سبا له حال اإمتناعكم عن �سداد املبلغ.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�شيباين

    مت تاأجيل الإنذار النهائي الذي وجهته فرن�صا 
ال�صيد  تراخي�س  منح  ب�صاأن  املتحدة  اململكة  اإىل 
وعواقبه  الربيك�صيت  لكن  اخلمي�س،  اأم�س  حتى 
احلكومتني  بني  التعار�س  خلق  عن  يتوقفا  لن 

الفرن�صية والربيطانية.
الربيك�صيت  فــاإن  فورتون،  لكليمن�س  بالن�صبة     

ي�صبه اإىل حد ما يوًما ل نهاية له:

تاأتي الق�سية بعد تراكم موا�سيع التوتر منذ الربيك�سيتال�سيد. يف مياه عكرة

ملاذا تخلت اإيران عن �سروطها امل�سبقة وعادت للمفاو�سات النووية؟
ال�سروط للعودة اإىل التفاو�س، خم�سة منها قال الطرف الإيراين اإنه ل ميكن 
الوليات  برفع  املطالبة  كانت  اخلم�سة  ال�سروط  �سكل.  ب��اأي  عنها  تتنازل  اأن 
جلميع العقوبات التي فر�ستها الإدارة الأمريكية ال�سابقة على اإيران، واإلغاء 
اأية عقوبات، ولو رمزية، على ال�سخ�سيات العامة الإيرانية، مبا يف ذلك املر�سد 
اأخرى  ق�سية  اأي��ة  مناق�سة  بعدم  يتمثل  فكان  الثالث  ال�سرط  اأم��ا  الإي���راين. 
الإيرانية  البالي�ستية  ال�سواريخ  برنامج  النووية، مثل ملف  املفاو�سات  اأثناء 
وال�سلوك الإيراين يف املحيط الإقليمي، وفوقها الإفراج عن الأموال الإيرانية 
اأي  متنع  اإج���راءات  اإق��رار  واأخ��ريا  ال�سابقة،  الأمريكية  الإدارة  جمدتها  التي 

طرف من الن�سحاب الأحادي اجلانب من التفاق النووي م�ستقبال.
الدافع  كان  الإقليميني  التعاون مع حلفائه  وت��رية  وزي��ادة  الأمريكي  احل��زم 
يو�سح  ح�سبما  امل�سبقة،  �سروطها  ع��ن  للتخلي  الإي���راين  للطرف  الأ�سا�سي 

الكاتب والباحث اآرا�س فائق، يف حديث مع �سكاي نيوز عربية.

•• عوا�شم-وكاالت

فيما اأعلنت اإيران عن موافقتها على العودة اإىل املفاو�سات املتعلقة بربناجمها 
النووي مع املجموعة الدولية )5+1( يف نهاية �سهر دي�سمرب احلايل، وبح�سور 
الوليات املتحدة نف�سها، فاإن عددا من الأ�سئلة �سارت تطرح ب�ساأن الأ�سباب 
التام  املفاو�سات، والتخلي  اإىل  بالعودة  اإي��ران للقبول  التي دفعت  وال�سغوط 
يعر�سها  اجلديد  الإي��راين  التفاو�س  فريق  كان  التي  امل�سبقة  ال�سروط  عن 

للقبول بتلك العودة.
وكانت املفاو�سات النووية بني اإيران واملجموعة الدولية قد توقفت منذ اأواخر 
اإبراهيم  اجلديد  املت�سدد  الإي��راين  الرئي�س  انتخاب  مع  الفائت،  يوليو  �سهر 

رئي�سي.
وم��ن��ذ ذل��ك احل���ني، ���س��ارت الإدارة الإي��ران��ي��ة اجل��دي��دة ت�سع جمموعة من 

يقول فائق “منذ عدة اأ�سابيع �سارت الوليات املتحدة تتحدث اأثناء املفاو�سات 
الثنائية مع الطرف الإ�سرائيلي عن “اخلطة باء” للتعامل مع اإيران يف حال 
ف�سل النهج الدبلوما�سي، وقد ر�سدت مئات الت�سرفات امليدانية الدالة على 
ف��وق عدم  الأمريكية  القاذفات  دوري���ات  ب��ال��ذات  التوجه اجل��دي��د، منها  ذل��ك 
مناطق من ال�سرق الأو�سط، هذا الأمر الذي دفع الطرف الإيراين للتفكري 
بعواقب الإعاقة الدبلوما�سية بجدية اأكرث، التي قد توؤدي اإىل كارثة ع�سكرية 
يف اأية حلظة«. وي�سيف “فوق ذلك، فاإن الإدارة الأمريكية اجلديدة مل تظهر 
كل  من  بالرغم  ال�سابقة،  الإدارة  عقوبات  رف��ع  يف  ال��ردد  من  م�ستوى  اأدن��ى 
اإيران، ومع كل النتقادات التي وجهتها لالإدارة  الليونة التي اأظهرتها جتاه 
بل  كانت،  مثلما  العقوبات  على  حافظت  ذلك  مع  لكنها  ال�سابقة،  الأمريكية 
على  بالذات  ال�سابقة،  الأ�سابيع  خ��الل  العقوبات  من  املزيد  عليها  واأ�سافت 
الأجهزة واملوؤ�س�سات الع�سكرية الإيرانية. الأمر الذي خلق بالتقادم اح�سا�سا 

الذي  احل���زم  ال��ط��ل��ب«.  ذل��ك  ملثل  الأم��ريك��ي��ة  ال�ستجابة  با�ستحالة  اإي��ران��ي��ا 
اأظ��ه��رت��ه اجل��ه��ات ال��دول��ي��ة جت��اه اإي����ران، وع���دم ق��ب��ول تلك اجل��ه��ات ب���اأي من 
الظروف  من  جمموعة  اإليها  اأ�سيفت  اإي��ران،  طلبتها  التي  امل�سبقة  ال�سروط 
الباحث  يف�سر  كما  ال��ب��الد،  يف  احلاكمة  ال�سلطة  على  ال�ساغطة  الداخلية 

الإيراين منراز باباكور يف حديثه مع �سكاي نيوز عربية.
 يقول باباكور: “كان الطرف الإيراين ميني النف�س باأن نوعا من التعنت قد 
اإدارة  اإي��ران مع  التي عقدتها  ال�سفقة  تعيد  لأن  الدميقراطية  الإدارة  يدفع 
مليار   100 قرابة  على  ح�سلت  حينما  �سنوات،  �سبعة  منذ  اأوب��ام��ا  الرئي�س 
اأزمته القت�سادية املراكمة. لكن  الإي��راين من  النظام  اإخ��راج  دولر، وتاليا 
مليارات   10 مبلغ  الأمريكية حتى على  الإدارة  توافق  ذلك مل يحدث، ومل 
دولر التي طالبت اإيران به، واأظهرت حزما مع الدول التي تتجاوز العقوبات 

القت�سادية، مثل كوريا اجلنوبية«.

 “نحن يف ما يلي الربيك�سيت الذي 
مل يتوقف يف 31 يناير 2020”، 
ي����وم خ�����روج امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة من 
الحتاد الأوروبي، تو�سح ال�ستاذة 
املحا�سرة يف الدرا�سات الإجنليزية 
ال�سيا�سية  ال���ع���ل���وم  م���در����س���ة  يف 
كتاب  م���وؤل���ف���ة  و  ل����ي����ل،  مب���دي���ن���ة 
اأزمة؟”  يف  بلد  املتحدة،  “اململكة 
)من�سورات لو كافالييه بلو(.  ومن 
امل�سجلة:  الأخ������رية  ع��واق��ب��ه  ب���ني 
باري�س  ح����ددت����ه  ال������ذي  الإن���������ذار 
املتحدة،  اململكة  اأم��ام  ك��ان  للندن. 
ح��ت��ى ي����وم ال���ث���الث���اء، م��ن��ح اأك���رث 
لل�سيادين  ت��رخ��ي�����س   200 م���ن 
بالو�سول  لهم  ي�سمح  الفرن�سيني، 
اىل  تاأجيله  مت  وق��د  مياهها؛  اإىل 
اليوم اخلمي�س موعد اجتماع بني 
لل�سوؤون  الفرن�سي  ال��دول��ة  وزي���ر 
ونظريه  ب���ون،  كليمان  الأوروب���ي���ة 

الربيطاين ديفيد فرو�ست.
ه����ذه  م����ن����ح  ع�������دم  �������س������ورة  يف     
احلكومة  وع������دت  ال���راخ���ي�������س، 
ال�سفن  ر����س���ّو  ب��ح��ظ��ر  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
موانئها،  م��ع��ظ��م  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ال�سفن  ع��ل��ى  ال���رق���اب���ة  وت�����س��دي��د 
“من  ال��ربي��ط��ان��ي��ة وال�����س��اح��ن��ات 

كليمن�س  ت��ل��خ�����س  يخدعنا”، 
اأكرب  ب�سكل  فورتون. وي�سدق هذا 
ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي، ال���ذي 
رئا�سية  انتخابات  حملة  �سيدخل 
يف غ�سون اأ�سهر قليلة، وينوي دفع 
اأولوياته خالل الرئا�سة الفرن�سية 
ل��الحت��اد الأوروب�����ي، ال��ت��ي ت��ب��داأ يف 

يناير املقبل.
اأن��ه ل يخو�س انتخابات      ورغ��م 
�سهلة  لي�ست  املهّمة  اأن  اإل  مقبلة، 
ل��رئ��ي�����س ال������وزراء ال���ربي���ط���اين. “ 
يحتاج بوري�س جون�سون اإىل اإجناح 
كو�سون،  اآن  ت��وؤك��د  الربيك�سيت”، 
التي  الل����ت����زام����ات  اإىل  م�������س���رية 
ال�ستفتاء  ح��م��ل��ة  خ����الل  ق��ط��ع��ه��ا 
ب�����س��اأن م��غ��ادرة الحت���اد الأوروب����ي. 
من جهة اأخرى، ت�سيف كليمان�س 
الربيك�سيت  م��ه��ن��د���س  ف����ورت����ون، 
امل�������س���روع على  وزر  وح����ده  ي��ح��م��ل 
دولة  رئ��ي�����س  “ماكرون  اأك���ت���اف���ه: 
واحد من بني 27، بينما جون�سون 
بالن�سبة  اجل���م���ي���ع.  ����س���د  وح������ده 
بال�سرعية  ي��ت��ع��ل��ق  ره����ان  اإن����ه  ل���ه، 
وهذا قّلما ي�سجع على  الوطنية”، 

الت�سويات واحللول الو�سط.  
عن لو جورنال دي دميان�س

الإدارة الأمريكية، فالبحر الأ�سود 
كونه  رغ���م  اخ��راق��ه  ت�ستطيع  ل 
بالن�سبة  حيوية  م�سالح  منطقة 
اأم��ريك��ا حتا�سر  اأن  واأو���س��ح  ل��ه��ا. 
كالدخول  اأخ��رى  باأ�ساليب  رو�سيا 
يف امل�ساريع املتعلقة بالبحر الأ�سود 
مل���ن���ع امل���ن���اف�������س���ني امل��ح��ت��م��ل��ني من 
حقيقيني،  خ�����س��وم  اإىل  ال��ت��ح��ول 
�سد  اإقليمية  حتالفات  وت�سكيلهم 
تو�سع  م���ن���ع  وك����ذل����ك  ه��ي��م��ن��ت��ه��ا، 

النفوذ الرو�سي.

من  احل���د  وح��ت��ى  اململكة”،  واإىل 
اإمداد الكهرباء اإىل اجلزر الأجنلو 
فرن�سا.  على  تعتمد  التي  نورمان، 
�سبق  الأزم�������ات،  م���ن  ال���ن���وع  “هذا 
ال�سنوات اخلم�س  خ��الل  ح��دث  ان 
نهائية  مواعيد  منح  مت  املا�سية: 
ه��ن��اك قطيعة  تكن  اإ���س��اف��ي��ة، ومل 
تقول  العالقات”،  يف  ن���ه���ائ���ي���ة 
�سوى  لي�س  ال�سيد  لكن  الباحثة. 
الأح��������دث يف ق���ائ���م���ة ط���وي���ل���ة من 
املان�س:  ج��ان��ب��ي  ب���ني  اخل����الف����ات 
ال�سمالية،  اإي���رل���ن���دا  ب���روت���وك���ول 
الروؤية  اأو حتى  احل��دود،  ومراقبة 
فالنقاط  الأوروب������������ي،  ل����الحت����اد 

ال�سائكة ل تنق�س.

ال�صيد، وزن الري�صة اقت�صاديا 
لكنه ثقيل رمزيا

الأ�سماك  ���س��ي��د  ق���ط���اع  مي��ث��ل     
الناجت  م����ن  ف���ق���ط  ب���امل���ائ���ة   0.1
الربيطاين،  الإج����م����ايل  امل��ح��ل��ي 
املحلي  الناجت  من  باملائة  و0.14 
لكنه ميثل  ال��ف��رن�����س��ي،  الإج���م���ايل 
رمزّية عالية: يف دي�سمرب 2020، 
خ��الل امل��ف��او���س��ات الأخ����رية ب�ساأن 
اجلانب التجاري من الربيك�سيت، 

باتيل، يف اأوائل �سبتمرب، بخ�سو�س 
التفاقية املوقعة يف يوليو، وتن�ّس 
62.7 مليون ي��ورو من  على دف��ع 
قبل ل��ن��دن ل��ت��اأم��ني احل����دود. غري 
قانوًنا،  ��ا  اأي�����سً حتمل  ال��وزي��رة  ان 
حكومية،  غ��ري  منظمات  �سجبته 
يهدد طالبي اللجوء الذين دخلوا 
غري  ب�سكل  الربيطانية  الأرا���س��ي 
ويقلل  بال�سجن،  ب��اأح��ك��ام  ق��ان��وين 
م����ن اح���ت���م���الت ا���س��ت��ئ��ن��اف��ه��م. “ 
الهجرة  �سيا�سة  ت�����س��دي��د  مت  ل��ق��د 
كبري  ح��د  اإىل  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف 
ت�سري كليمن�س فورتون.  موؤخًرا”، 

ماكرون وجون�صون،
 اأوروبي للنخاع �صد 
منا�صر للربيك�صيت

املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ق������رار  ي�����س��ع     
مبغادرة الحتاد الأوروبي، رئي�سني 
وجها  مت��اًم��ا  قناعاتهما  تتعار�س 
الأوروب����ي  التكامل  تعزيز  ل��وج��ه: 
الحتاد  خ��ارج  والنجاح  لأحدهما، 

الأوروبي لالآخر.
اإىل  ي�����ت�����ح�����دث  “جون�سون   
اإىل  وم������اك������رون  ال���ربي���ط���ان���ي���ني، 
ال���ف���رن�������س���ي���ني: ل�����ن ن�������دع اجل�����ار 

مفاو�سات  مو�سوع  م�ستقبله  كان 
مريرة بني لندن وبروك�سل. وبني 
ي�سطد  مل  و2016،   2012
طنا  األف   90 �سوى  الربيطانيون 
م��ي��اه جريانهم  الأ���س��م��اك يف  م��ن 
األف   760 ب�  الأوروب��ي��ني، مقارنة 
وفًقا  امل��ع��اك�����س��ة،  احل���ال���ة  يف  ط���ن 

لتقرير الحتاد الأوروبي.
   وللحفاظ على تراخي�سهم، يجب 
اإثبات  الفرن�سيني  ال�سيادين  على 
اأن��ه��م ك��ان��وا ي������رّددون ع��ل��ى املياه 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ق��ب��ل م��غ��ادرة اململكة 
امل��ت��ح��دة ل��الحت��اد الأوروب������ي، وهو 
ما ثبت اأنه �سعب بالن�سبة ل�سغار 
ال�سيادين، الذين هم اأقل جتهيًزا. 
املخاطر  الفرن�سي،  اجل��ان��ب  على 
الربيطانية  امل��ي��اه  مت��ث��ل  ك��ب��رية: 
ال�سيادين  ان��ت��اج  م��ن  ب��امل��ائ��ة   30
الفرن�سيني -اأحياًنا اأبعد كثرًيا من 
تبداأ  التي  الأجنلو نورمان،  اجلزر 
اأميال  بعد  على  البحرية  حدودها 

قليلة من ال�ساحل الفرن�سي.
اأن  الربيطانية  احلكومة  ت��وؤك��د     
قد  الراخي�س  م��ن  باملائة   98“
ذكرت احلكومة  يف حني  ُمنحت”، 
فقط.  باملائة   90 رق��م  الفرن�سية 

اململكة  املعنية ال يف  املنتجات  تباع 
املتحدة، دون جناح حتى الآن.

متويل مراقبة احلدود 
مو�صوع يّل ذراع

2018، ارتفع  600 ع��ام      م��ن 
اأو  ح��اول��وا  الذين  املهاجرين  ع��دد 
بالقوارب  املان�س  عبور  يف  جنحوا 
اإىل 2300 عام 2019، و9500 
عام 2020، و15400 يف الفرة 
من  اأغ�سط�س  و31  يناير   1 ب��ني 
كليمن�س  ت�����س��ري  واإذا  ال���ع���ام.  ه���ذا 
فورتون اإىل “عملية تدارك ب�سبب 
فاإن  اإغالق احلدود جراء كوفيد”، 
تقريًرا �سادًرا 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(، 
لوموند،  �سحيفة  ب��ه  ا�ست�سهدت 
يحّمل تكثيف ال�سوابط اجلمركية 
م�سوؤولية  بالربيك�سيت،  املرتبطة 
العبور. مبا يغذي  الزيادة يف  هذه 
باري�س  ب��ني  املت�ساعدة  ال��ت��وت��رات 
“على فرن�سا اأن ت�ستجمع  ولندن: 
قواها اإذا كانت تريد احل�سول على 
وزي���رة  ���س��رح��ت  الأموال”،  ه���ذه 
بريتي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال���داخ���ل���ي���ة 

ويف حال تنفيذ باري�س تهديداتها، 
الرقابة  �ستعزز  اأنها  لندن  ح��ذرت 
على القوارب الأوروبية يف مياهها، 
و�ستطلق اإجراءات ت�سوية املنازعات، 
املن�سو�س عليها يف اتفاقية ما بعد 

الربيك�سيت.
جون�سون،  ب��وري�����س  ي�ستطيع  ل     
رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���ربي���ط���اين، اأن 
املو�سوع:  ماء وجهه يف هذا  يفقد 
حم���ورًي���ا  ك�����ان  ال�������س���م���ك،  “�سيد 
و�سوهد  ال���ربي���ك�������س���ي���ت.  حل���م���ل���ة 
يتجهون  اإ���س��ك��ت��ل��ن��دي��ون  ���س��ي��ادون 
كو�سون،  اآن  ت��ت��ذك��ر  لندن”،  اإىل 
احل�سارة  يف  امل��ح��ا���س��رة  الأ���س��ت��اذة 

الربيطانية يف جامعة بواتييه.

بروتوكول اإيرلندا ال�صمالية، 
وجع راأ�س اأبدي

جون�سون،  ب��وري�����س  �سلف  ك��ان��ت     
ترييزا ماي، قد اأكدت خالل فرة 
رئي�س  اأي  يقبل  “لن  اأن��ه  حكمها، 
ح������دوًدا  الإطالق”  ع���ل���ى  وزراء 

جمركية يف البحر الأيرلندي. 
وم�����ع ذل������ك، ف������اإن ه�����ذا ه����و احلل 
ال���������ذي ت����و�����س����ل اإل������ي������ه ب���وري�������س 
جون�سون، للتوفيق بني �سرورتني 

متناق�ستني: اإخراج اململكة املتحدة 
من ال�سوق املوحدة، ولكن دون عودة 
احلدود الربية بني الإيرلنديتني. 
ومع ذلك، رف�ست لندن حتى الآن 

تطبيق هذا الربوتوكول. 
لبوري�س  حقيقية  م�سكلة  “اإنها 
الوحدويني  لأن  ال��ي��وم،  جون�سون 
لديهم انطباع باأن هذا الربوتوكول 
قرارات  يف  امل�ساركة  من  يحرمهم 
اآن  ت���الح���ظ  املتحدة”،  امل��م��ل��ك��ة 

كو�سون.
م���راًرا  ب��اري�����س  ا�ستبعدت  ول��ئ��ن     
بروتوكول  ب�ساأن  التفاو�س  اإع���ادة 
الحتاد  ف���اإن  ال�سمالية،  اإي��رل��ن��دا 
حلماية  ت��ام  ان�سجام  يف  الأوروب����ي 
التحكم  املوحدة، من خالل  �سوقه 
ف�ساًل  ت��دخ��ل��ه،  ال��ت��ي  املنتجات  يف 
العظيمة.  اجلمعة  ات��ف��اق��ي��ات  ع��ن 
“من وجهة نظر الحتاد الأوروبي، 
ل�سمان  ال�ستقرار،  هاج�س  هناك 
ت��ن��ف�����س��ل عن  �����س����الم، ل  ع��م��ل��ي��ة 
تقول كليمان�س  البناء الأوروبي”، 

فورتون. 
عر�ست  اأك����ت����وب����ر،  م��ن��ت�����س��ف  ويف 
ب���روك�������س���ل ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���دي���د من 
ال�سوابط اإذا وافقت لندن على اّل 

واأ�ساف �سادق، يف ت�سريحات ملوقع 
رو�سيا  اأن  عربية”،  نيوز  “�سكاي 
تهدف اإىل “جتميد النزاعات” يف 
البحر الأ�سود و�سبه جزيرة القرم 
ولي�س احلرب حيث اإن بوتني يعلم 
اأنه من خالل حتويل املياه املتقلبة 
معركة  �ساحة  اإىل  الأ���س��ود  للبحر 
حمتملة، ينهي اأي اأمل يف ا�ستعادة 

العالقات مع الغرب.
�سرق  الرو�سي  التفوق  اأن  واأو���س��ح 
لدى  �سيا�سية  عقدة  ميثل  اأوروب���ا 

و200  غ����وا�����س����ات،  و7  ك����ب����رية، 
اأكرث  اإر���س��ال  كما مت  دع��م،  �سفينة 
األ���ف ج��ن��دي م��ن القوات  م��ن 28 

البحرية اإىل املنطقة.
ال�سيا�سي  الج��ت��م��اع  ع��ل��م  اأ���س��ت��اذ 
باجلامعة الأمريكية، �سعيد �سادق، 
قد  الأ�سود  البحر  منطقة  اإن  قال 
دخول  قبيل  م��ن  مناو�سات  ت�سهد 
اأو طائرة  مركب للمياه الإقليمية 
لالأجواء، فيما ا�ستبعد وقوع حرب 

�سريحة.

•• وا�شنطن-وكاالت

للبحرية  ت��اب��ع��ة  ق�����وات  ����س���ارك���ت 
ال��رو���س��ي��ة يف ال��ب��ح��ر الأ����س���ود اأول 
تدريبات  يف  ال��ث��الث��اء   اأم�����س  اأول 
اأه��داف معادية و�سط  على تدمري 
انزعاج رو�سي من وجود �سفينتني 
اأم���ريك���ي���ت���ني م���ا ينذر  ح��رب��ي��ت��ني 

بزيادة التوترات يف املنطقة.
وق���ال ال��رئ��ي�����س ف��الدمي��ري بوتن، 
الرو�سية  ال����ق����وات  اإن  الث����ن����ني، 
�سراقب �سفينة القيادة الأمريكية 
م���اون���ت وي��ت��ن��ي ع���ن ك��ث��ب، معربا 
�سمال  حلف  ن�ساط  م��ن  قلقه  ع��ن 
احلدود  قرب  “الناتو”  الأطل�سي 

الرو�سية.
وي�������وم ال����ث����الث����اء، ن���ق���ل���ت وك���ال���ة 
عن  لالأنباء  الرو�سية  اإنرفاك�س 
اإن  ق��ول��ه  الأ���س��ود  البحر  اأ���س��ط��ول 
اأهداف  تدمري  على  تدربت  �سفنه 
اجلوي  ال��دف��اع  نظم  واأن  م��ع��ادي��ة 
ك���ان���ت ع��ل��ى اأه���ب���ة ال����س���ت���ع���داد يف 
ق��واع��ده��ا يف ن��وف��ورو���س��ي�����س��ك ويف 

�سبه 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 اإر�����س����ال 
�سفنها احلربية اإىل البحر الأ�سود 
والقراب من �ساحل �سبه جزيرة 
م��و���س��ك��و يف  ال��ت��ي �سمتها  ال���ق���رم، 
امل�ستوى  ع��ل��ى  وامل��ع��رف   2014

الدويل باأنها جزء من اأوكرانيا.
والث���������ن���������ني، ق������ال������ت ال����ب����ح����ري����ة 
ماونت  ال�����س��ف��ي��ن��ة  اإن  الأم���ريك���ي���ة 
ويتني و�سلت اإىل اإ�سطنبول واأنها 
يف  اأخ����رى  ل�سفن  ق��ري��ب��ا  �ستن�سم 

البحر الأ�سود.
الكرملني  رف�س  لح��ق،  وق��ت  ويف 
تقريرا اإعالميا اأمريكيا عن ح�سد 
اأوكرانيا  ق����رب  رو����س���ي  ع�����س��ك��ري 
قيمة  وذو  “زائف  ب���اأن���ه  وو���س��ف��ه 
متدنية” وذل��ك رغ��م اأن��ه ق��ال اإن 
حت���ري���ك ال���ق���وات ع��ل��ى الأرا����س���ي 

الرو�سية اأمر يرجع اإىل مو�سكو.
الإخباري  بوليتيكو  م��وق��ع  ووف���ق 
ال�سناعية  الأق����م����ار  ����س���ور  ف�����اإن 
تقارير  اأك���دت  الث��ن��ني،  امللتقطة، 
قوات  حت�����س��د  رو���س��ي��ا  اأن  ح��دي��ث��ة 
وع���ت���اد ع�����س��ك��ري م���ن ج��دي��د على 
احل����دود م��ع اأوك��ران��ي��ا وذل���ك بعد 

ح�سد كبري خالل ف�سل الربيع.

اأعلنت  امل��ا���س��ي،  اأك��ت��وب��ر   20 ويف 
وزارة الدفاع الرو�سية اأن مقاتلتني 
رو�����س����ي����ت����ني م���ن���ع���ت���ا ط����ائ����رت����ني 
املجال  ان��ت��ه��اك  م���ن  اأم��ريك��ي��ت��ني 

اجلوي فوق البحر الأ�سود.
وقال مركز اإدارة الدفاع الوطني اإن 
مقاتلتني رو�سيتني من طراز �سو-
اأمريكيتني  ق��اذف��ت��ني  راف��ق��ت��ا   30
 B-1B ا�سراتيجيتني من طراز
الأ���س��ود، متجهة نحو  البحر  ف��وق 
لذلك،  ونتيجة  الرو�سية،  احل��دود 
غ�����ري ال�����ط�����ي�����ارون الأم����ريك����ي����ون 

م�سارهم.
“ر�سدت  بيان:  يف  املركز،  واأ�ساف 
ال�����رادارات ال��رو���س��ي��ة اأه��داف��ا فوق 
اأكتوبر   19 يف  الأ�����س����ود  ال��ب��ح��ر 

تقرب من حدود رو�سيا«.
الأه����داف  “لتحديد  اأن���ه  واأو����س���ح 
اجلوية ومنع انتهاك حدود الدولة 
ل��رو���س��ي��ا الحت�����ادي�����ة، مت اإر����س���ال 
طائرتني مقاتلتني من طراز �سو-
للطريان  املناوبة  القوات  من   30
البحري والدفاع اجلوي لأ�سطول 
وحددت  اجل��و.  اإىل  الأ�سود  البحر 
امل��ق��ات��ل��ت��ان ال��رو���س��ي��ت��ان الأه����داف 

على اأنهما قاذفتان اأمريكيتان من 
كي  نقل  وطائرتا  بي-1بي  ط��راز 
اإ�س-135، ورافقتهما فوق البحر 

الأ�سود«.
خروج  “بعد  اأن��ه  اإىل  املركز  واأ�سار 
الطائرات الع�سكرية الأجنبية من 
حدود دولة رو�سيا الحتادية، عادت 
قاعدتها  اإىل  الرو�سية  امل��ق��ات��الت 
ب�سالم، ومل ُي�سمح بانتهاك حدود 

الدولة«.
نفذت  امل���ا����س���ي،  ي���ون���ي���و  ون���ه���اي���ة 
املتحدة  وال������ولي������ات  اأوك�����ران�����ي�����ا 
تدريبات ع�سكرية �سخمة مب�ساركة 
30 دولة يف البحر الأ�سود وجنوب 
اأوكرانيا رغم العرا�س الرو�سي.
 ”2021 البحر  “ن�سيم  تدريبات 
التوترات  اأعقاب ت�ساعد  جاءت يف 
ب��ني ال��ن��ات��و وم��و���س��ك��و، ال��ت��ي قالت 
الأم����ر،  ت��ط��ل��ب  “اإذا  ����س���رد،  اإن���ه���ا 

حلماية اأمنها الوطني«.
وت���ده���ورت ال��ع��الق��ات ب���ني كييف 
وب�سبب  ال��ق��رم  �سم  بعد  ومو�سكو 
�سرق  يف  لنف�ساليني  رو�سيا  دع��م 

اأوكرانيا.
اأزم��ة جانبية  امل��ن��اورات يف  وت�سبب 

قالت  حيث  وبريطانيا  رو�سيا  بني 
احلدود  ح��ر���س  ق���وات  اإن  مو�سكو 
وقنابل  حتذيرية  طلقات  اأطلقت 
بعد خرق �سفينة حربية بريطانية 
�سبه  �سواحل  قبالة  ال��ب��الد  ح��دود 
نفى اجلي�س  فيما  ال��ق��رم،  ج��زي��رة 
اأنها  ال��ربي��ط��اين الأم�����ر، م���وؤك���دا 
دخ��ل��ت مم���را م��الح��ي��ا م��ع��رف��ا به 

دوليا.
هيمنتها  ل���زي���ادة  رو���س��ي��ا  وت�����س��ع��ى 
ع����ل����ى ح����و�����س ال����ب����ح����ر الأ������س�����ود 
ا�ستمرار  ي�سمن  ح��ي��وي  ك��م��ج��ال 
التي  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  م�����س��احل��ه��ا 
امللفات  م���ن  ال���ع���دي���د  يف  ت��ت��ج��ل��ى 
مثل خطوط نقل الطاقة وقواعد 
الأ����س���ط���ول ال��ع�����س��ك��ري وجم����الت 
ومزيد  والتجارة  الإقليمي  الأم��ن 
املجال  ف��ت��ح  ب��غ��ر���س  الهيمنة  م��ن 
املتو�سط  ال��ب��ح��ر  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
واإع���اق���ة ن��ف��وذ ال��ن��ات��و وال���غ���رب يف 

املنطقة.
زادت  امل�������س���اع���ي،  ت���ل���ك  اإط�������ار  ويف 
اأ�سطولها  اأف����راد  رو���س��ي��ا م��ن ع��دد 
 25 اإىل  لي�سل  الأ���س��ود  البحر  يف 
األف ع�سكري، و21 �سفينة حربية 

ال�صيد، بروتوكول اإيرلندا ال�صمالية، احلدود ...

لهذا تزداد العالقات توّترا بني باري�س ولندن...!
مت ت�صديد �صيا�صة الهجرة يف اململكة املتحدة ب�صكل كبر موؤخًرا

ل ي�ستطيع جون�سون اأن يفقد ماء وجهه،
 فمو�سوع �سيد ال�سمك كان حمورًيا حلملة الربيك�سيت

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

توترات يف البحر الأ�سود.. تدريبات رو�سية قرب �سفن اأمريكية
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املال والأعمال
بدء تداول العقود امل�ستقبلية لالأ�سهم املفردة التابعة ملجموعة ات�سالت وبنك اأبوظبي الأول وال�سركة العاملية القاب�سة واأدنوك للتوزيع والدار العقارية

�سمن مظلة وا�سعة من القطاعات 
واملجالت منها: ال�سياحة، والطاقة 
الزراعية  التكنولوجيا  امل��ت��ج��ددة، 
�سهدت  وق����د  ال���غ���ذائ���ي.  والأم�������ن 
الإمارات  ب��ني  التجارية  العالقات 
خالل  ملحوظاً  تطوراً  واأذربيجان 
ال�سنوات ال�سابقة، مدعومة بكثافة 
تبادل الزيارات الر�سمية والتجارية 
البلدين،  ب��ني  امل�����س��ت��وى  ال��رف��ي��ع��ة 
والتي كان اآخرها الزيارة الر�سمية 
لوفد دولة الإمارات برئا�سة معايل 
عبد اهلل بن طوق املري اإىل باكو يف 
اإلهام  املا�سي ولقاءه فخامة  يونيو 
ع��ل��ي��ي��ف رئ��ي�����س اأذرب���ي���ج���ان وع����دداً 
وجمتمع  وامل�سوؤولني  ال���وزراء  م��ن 
اأذرب��ي��ج��ان، حيث اتفق  الأع��م��ال يف 
اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ع���دد م��ن م�سارات 
القت�سادي،  وال��ت��ع��اون  ال�����س��راك��ة 
اللجنة  خم���رج���ات  ت�����س��ب  وال���ت���ي 
تاأطريها  يف  ال���ي���وم  الق��ت�����س��ادي��ة 
مرحلة  اإىل  ون��ق��ل��ه��ا  وت���ع���زي���زه���ا 

جديدة من التعاون.

•• دبي -وام:

، على هام�س  دب��ي  اأم�����س يف  عقدت 
ال����دورة   ،2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���س 
القت�سادية  اللجنة  م��ن  ال��ث��ام��ن��ة 
والتجاري  الق��ت�����س��ادي  ل��ل��ت��ع��اون 
والفني بني دولة الإمارات العربية 
اأذربيجان،  ج��م��ه��وري��ة  و  امل��ت��ح��دة 
ب��رئ��ا���س��ة ك���ل م���ن م���ع���ايل عبداهلل 
ب��ن ط���وق امل���ري وزي���ر الق��ت�����س��اد ، 
وزير  ج��ب��اروف،  ميكائيل  وم��ع��ايل 
اأذربيجان،  جمهورية  يف  القت�ساد 
ومب�ساركة معايل الدكتور ثاين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اخل��ارج��ي��ة، ومب�����س��ارك��ة اأك����رث من 
احلكوميني  امل�سوؤولني  م��ن   120
القطاع  وممثلي  الأع��م��ال  ورج���ال 
ال�ستثمارية  وال�����س��رك��ات  اخل��ا���س 
من البلدين ح�سورياً وافرا�سياً.

وق��ال معايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق: “ 
و�سريك  �سديقة  دول���ة  اأذرب��ي��ج��ان 
م�ستوى  ع��ل��ى  رئ��ي�����س��ي  اق��ت�����س��ادي 
عالقات  البلدين  ويجمع  املنطقة، 
�سراكة وتعاون يف خمتلف املجالت، 
وت��ق��وم ع��ل��ى ال�����س��داق��ة والح����رام 
املتبادل ومراعاة امل�سالح امل�سركة، 
وتدعمها اأوا�سر الأخوة والتوا�سل 
الأذري  ال�����س��ع��ب��ني  ب����ني  ال���ث���ق���ايف 
حري�سون  ون���ح���ن  والإم�������ارات�������ي. 
ع���ل���ى م���وا����س���ل���ة ال���ع���م���ل ع����ن كثب 
لتنمية  اأذرب��ي��ج��ان  يف  ال�سركاء  م��ع 
التعاون يف خمتلف القطاعات التي 
للم�ستقبل”.  واع��دة  فر�ساً  حتمل 
واأكد اأهمية تنمية ال�سراكة القائمة 
بني البلدين وتو�سيع اآفاق التعاون 
القت�سادي بينهما وتنويع جمالته 
اإىل  م�سرياً  املقبلة،  املرحلة  خ��الل 
وجود العديد من الفر�س التجارية 

والبتكار  والت�����س��الت  امل��ع��ل��وم��ات 
وال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة وال���ت���ح���ول 
الزراعية  والتكنولوجيا  ال��رق��م��ي 
والنقل  الغذائي  والأم���ن  احلديثة 
اللجنة  ووقعت  املتجددة.  والطاقة 
اجلانبان  فيه  اتفق  م�سركاً  بياناً 
على اإن�ساء جمل�س اأعمال م�سرك 
لزيادة التبادلت التجارية وتدفقات 
ال���س��ت��ث��م��ار ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، واأق����را 
برنامج تعاون م�سرك يف جمالت 
واملتقدمة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
التنويع  زي�����ادة  ب��ه��دف  والب���ت���ك���ار 
القت�سادي والنمو امل�ستدام، وخطة 
لدعم  اجل��م��رك��ي  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
بال�ستفادة  اأذرب���ي���ج���ان  �����س����ادرات 
جتارية  كبوابة  ال��دول��ة  مكانة  م��ن 
واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  لأ�سواق 
ف�����س��اًل ع��ن الت���ف���اق ع��ل��ى برنامج 
عمل لدعم ال�سراكة بني القطاعني 
مب�ساركة  واحل����ك����وم����ي  اخل����ا�����س 
تنمية  ووك�������الت  ال���ت���ج���ارة  غ����رف 
يف  ال�ستثمار  لت�سجيع  ال�����س��ادرات 

الزيارات  وت��ك��ث��ي��ف  ال��ب��ل��دي��ن،  ك��ال 
التجارية  وال������وف������ود  ال���ر����س���م���ي���ة 
التجارية  ال���ف���ر����س  ل���س��ك��ت�����س��اف 
والتنموية.  ال�ستثمارية  وامل�ساريع 
ك��م��ا اأق�����ر اجل���ان���ب���ان خ��ط��ة لدعم 
املنطقة  يف  الإم���ارات���ي  ال���س��ت��ث��م��ار 
لتطويرها  لأذرب����ي����ج����ان  احل������رة 
رئي�سياً  لوج�ستياً  م��رك��زاً  لت�سبح 
يف و�سط اأورا�سيا، وتعزيز التوا�سل 
وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  رج���ال  ب��ني 
التبادل  ل��دع��م  ال��ب��ل��دي��ن  ك��ال  م��ن 
ال���ت���ج���اري. وات���ف���ق اجل��ان��ب��ان على 
امل�سرك بني وكالة  التعاون  تعزيز 
ت��روي��ج ال�����س��ادرات وال���س��ت��ث��م��ار يف 
احلكومية  الهيئات  م��ع  اأذرب��ي��ج��ان 
الخت�سا�س،  ذات  الإم�����ارات�����ي�����ة 
الأعمال  رواد  ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة 
اجل��ان��ب��ني على  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 
القطاعات  مبختلف  ال�ستثمارات 
امل���ق���وم���ات التي  وال����س���ت���ف���ادة م���ن 
ت���وف���ره���ا ال��ب��ي��ئ��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
التعاون  دع��م  عن  ف�ساًل  البلدين. 

لتعزيز  امل���ه���م���ة  وال����س���ت���ث���م���اري���ة 
ب��ني اجلانبني،  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����س��راك��ة 
اإىل م�ستويات تعك�س  والرتقاء بها 
القدرات واملقومات التي يتمتع بها 

البلدان ال�سديقان.
واأ�سار اإىل اأهمية الدور الذي تلعبه 
امل�سركة  الق���ت�������س���ادي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
والتي جنحت عرب دوراتها ال�سابقة 
كافة  يف  ملمو�ساً  من���واً  حتقيق  يف 
مبيناً  امل�سرك،  التعاون  جم��الت 
اأن الدورة احلالية و�سعت برناجماً 
جديداً لل�سراكة ي�سمل مظلة اأو�سع 
من القطاعات والأن�سطة التجارية 
وال�ستثمارية، وفق اأجندة وا�سحة 
اأعلى  م�������س���ت���وى  ن���ح���و  ل���الن���ت���ق���ال 
التجارة  اأن�����س��ط��ة  يف  ت��ن��وع��اً  واأك����رث 

وال�ستثمار املتبادلة.
وا�ستعر�س معايل عبداهلل بن طوق 
التي  والإجن����ازات  امل�ستجدات  اأب��رز 
���س��ه��ده��ا اق��ت�����س��اد دول����ة الإم������ارات 
واأطلع  امل��ا���س��ي��ة،  امل���رح���ل���ة  خ����الل 
امل����ب����ادرات  ع���ل���ى  الأذري  اجل����ان����ب 

وال�سحة  وال����رق����م����ن����ة  وال����ن����ق����ل 
ال����دور  اإىل  م�������س���رياً  وال�������س���ي���اح���ة، 
ال����ذي ت�سطلع  ال���رائ���د  الإي��ج��اب��ي 
امل�سركة  الق��ت�����س��ادي��ة  اللجنة  ب��ه 
ودعمها  ال����ع����الق����ات  ت���ط���وي���ر  يف 
رواد  داع��ي��اً  اأرح����ب،  م�ستويات  اإىل 
الإماراتيني  وامل�ستثمرين  الأعمال 
اجلديدة  ال��ف��ر���س  ا�ستك�ساف  اإىل 

لال�ستثمار يف اأذربيجان.
الدكتور  معايل  اأو�سح  ناحيته  من 
اجل����ان����ب  اأن  ال��������زي��������ودي  ث��������اين 
اأ�سا�سياً  حم���وراً  ميثل  القت�سادي 
يف من����و وازده���������ار ال���ع���الق���ات بني 
منواً  حالياً  ت�سهد  والتي  اجلانبني 
املجالت، يف ظل  كبرياً يف خمتلف 
اجلانبني  م���ن  امل���ب���ذول���ة  اجل���ه���ود 
ل���ت���ط���وي���ره���ا وت���و����س���ي���ع اآف����اق����ه����ا. 
و�سنعمل خالل الفرة املقبلة على 
التبادلت  ل��زي��ادة  ال��ت��ع��اون  تكثيف 
ال�ستثمار  وت���دف���ق���ات  ال��ت��ج��اري��ة 
م�ستويات  وحت��ق��ي��ق  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
القت�سادية  ال�����س��راك��ة  م���ن  اأع���ل���ى 

اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  وامل�����س��اري��ع 
روؤيتها  اإط�����ار  يف  م���وؤخ���راً  ال���دول���ة 
م�ساريع  ���س��ي��م��ا  ول  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
اخل��م�����س��ني وج���ه���ود ال��ت��ح��ول نحو 
من������وذج اق���ت�������س���ادي ج���دي���د اأك����رث 
ع���رب حترير  ا����س���ت���دام���ة وم����رون����ة 
الأجنبي  التملك  وفتح  ال�ستثمار 
لل�سركات بن�سبة %100 واإحداث 
منظومة  يف  ����س���ام���ل���ة  ت�����ط�����ورات 
لت�سهيل  القت�سادية  الت�سريعات 
جاذبية  وتعزيز  الأع��م��ال  ممار�سة 
ال�����دول�����ة ل���ل���م�������س���اري���ع ال����ري����ادي����ة 
وال�سركات العاملية املتميزة واملواهب 

والبتكارات.
اأك���د م��ع��ايل ميكائيل  م��ن ج��ان��ب��ه، 
تعزيز  ب��الده على  جباروف حر�س 
القت�سادي  ال����ت����ع����اون  ع����الق����ات 
وال���س��ت��ث��م��اري م��ع دول���ة الإم����ارات 
الهتمام  ذات  امل���ج���الت  ك���اف���ة  يف 
املجالت  على  بالركيز  امل�سرك، 
ل�سيما  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال�����واع�����دة 
الطاقة والطاقة املتجددة والبتكار 

معاليه  ودع������ا  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة. 
يف  ال���ت���ع���اون  اإىل  الأذري  اجل���ان���ب 
اللوج�ستي  اجل��واز  م��ب��ادرة  تطبيق 
العاملي التي اأطلقتها دولة الإمارات 
الت�سهيالت  م�����ن  وال�����س����ت����ف����ادة 
واحلوافز يف الإجراءات اللوج�ستية 
مما  وال�ستثمار،  للتجارة  الداعمة 
يعزز �سراكتها مع ال�سوق الإماراتي، 
الأ�سواق  اإىل  وو�سولها من خالله 

الإقليمية والعاملية.
برنامج  اإط����الق  ال��ل��ج��ن��ة  و���س��ه��دت 
بني  الق��ت�����س��ادي��ة  لل�سراكة  ج��دي��د 
اأطر  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي��ه��دف  ال��ب��ل��دي��ن 
ال���ت���ع���اون الق���ت�������س���ادي وزي�������ادة يف 
احليوية،  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن  ع�����دد 
ك���ال���ت���ج���ارة وال����س���ت���ث���م���ار وري������ادة 
الأع����م����ال وال�����س��ي��اح��ة واخل���دم���ات 
ب�سورة  ال��رك��ي��ز  م��ع  اللوج�ستية، 
يف  ال�ستثمار  حتفيز  على  خا�سة 
ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��اد اجل��دي��د بني 
مقدمتها  ويف  ال��ب��ل��دي��ن،  اأ�����س����واق 
وتكنولوجيا  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����س��ن��اع��ة 
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ابن طوق: اأذربيجان دولة �سديقة و�سريك اقت�سادي رئي�سي على م�ستوى املنطقة و�سنوا�سل تعزيز التعاون يف خمتلف القطاعات التي حتمل فر�سا للم�ستقبل
جباروف يوؤكد حر�س بالده على تعزيز عالقات التعاون القت�صادي وال�صتثماري مع دولة الإمارات يف كافة املجالت ذات الهتمام امل�صرتك

العامني اجلاري  املفردة يف وقت لحق من  امل�ستقبلية لالأ�سهم  العقود  من 
والقادم. و�سيطلق ال�سوق العقود امل�ستقبلية للموؤ�سرات يف الربع الأول من 
منتجاته  حمفظة  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  تو�سيع  قبل   2022 ع��ام 
ت�سغيلها على تقنيات حديثة مقدمة من  التي يعتمد  املالية،  امل�ستقات  من 
نا�سداك لالأ�سواق املالية. و�ستن�سم ثالث �سركات ل�سناعة ال�سوق، هي “كيو 
ل�سناعة ال�سوق” التابعة ل�سركة القاب�سة ADQ، و بي ات�س ام كابيتال، و 
الرمز كابيتال اإىل �سوق امل�ستقات املالية اجلديد لتوفري ال�سيولة يف املن�سة 
رخ�س  منح  �سي�سهم  كما  الن�ساط،   وانتظام  كفاءة  من  يعزز  مما  اجلديدة 
امل�ساركة يف  التداول بالهام�س ق�سري الأجل للمزيد من الو�سطاء يف زيادة 
اإط��الق الطرف  بالتزامن مع  املالية  امل�ستقات  اإط��الق �سوق  ال�سوق.  وياأتي 
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��ني الثقة 

باإمكاناته.

ة جناح �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية، حيث  �ست�سيف ف�ساًل جديداً اإىل ق�سّ
ت��داول معقدة  ا�سراتيجيات  لتنفيذ  الالزمة  ب��الأدوات  امل�ستثمرين  �ستزود 
واملوؤ�سرات  املفردة  الأ�سهم  توجهات  حول  اأ�سمل  روؤي��ة  تكوين  من  ومتكنهم 
ال�سوق  و���س��ّن��اع  ال�����س��وق  ل�سناعة  كيو  �سركة  م��ن  وب��دع��م  ف��ّع��ال��ة.  بطريقة 
الآخرين، �ستتمتع الأدوات املالية اجلديدة مب�ستوى عاٍل من ال�سيولة مما 
امل�ستمرة  م�ساعينا  و�ست�سجع  ال�سوق.  يف  وامل�ساركة  ال��ت��داول  ن�ساط  يحفز 
لتطوير �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية ال�سركات على ال�ستفادة من من�ستنا 
الرائدة جلمع روؤو�س الأموال الالزمة لتمويل احتياجات منوها وخططها 
ل�ستقطاب  جهودنا  و�سنوا�سل  م�ستثمريها.  قاعدة  تنويع  مع  التو�سعية 
مبادرات  ع��رب  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  امل�ستثمرين  م��ن  اأو���س��ع  �سريحة 
اأكرث من  التكنولوجية وتوفري خيارات  خمتلفة من بينها تطوير من�ستنا 

املنتجات واخلدمات«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإطار  يف  املالية  امل�ستقات  �سوق  ر�سمياً  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأطلق 
اأبوظبي  امل���ال يف  اأ����س���واق راأ�����س  ال��رام��ي��ة لتطوير  جم��م��وع��ة م��ن م��ب��ادرات��ه 
ومواكبة ما تقدمه الأ�سواق العاملية املماثلة من منتجات وخدمات مبتكرة 
املفردة،  امل�ستقبلية لالأ�سهم  العقود  اإطالق  امل�ستثمرين. ومع  تلبي تطلعات 
من  ال�ستفادة  فر�سة  وامل��ت��داول��ني  للم�ستثمرين  اجل��دي��دة  املن�سة  �ستتيح 
املكا�سب  واإمكانية حتقيق  املالية،  الرافعة  زيادة  اأهمها  املزايا  جمموعة من 
خالل اأوقات �سعود ال�سوق وهبوطه، بجانب التحوط �سد خماطر املحافظ 
لالأ�سهم  امل�ستقبلية  العقود  ت��داول  بدء  ام�س  ال�سوق  و�سهد  ال�ستثمارية.  
و”ال�سركة  الأول”  اأبوظبي  و”بنك  “ات�سالت”  ملجموعة  التابعة  املفردة 
العاملية القاب�سة” و”اأدنوك للتوزيع” و”الدار العقارية”، و�سُت�ساف املزيد 

ويف هذه املنا�سبة، قال معايل حممد علي ال�سرفاء احلمادي، رئي�س جمل�س 
املالية  امل�ستقات  �سوق  اإط��الق  “ي�سكل  املالية:  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اإدارة 
حمطًة بارزًة �سمن م�سرية جناح �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية، الذي رغم 
تاريخه الق�سري ا�ستطاع اأن يحقق �سل�سلة من الإجن��ازات النوعية ليم�سي 
الأ�سهم  من  لكّل  امل�ستقبلية  العقود  و�ستدعم  مت�سارعة.  منو  بوترية  قدماً 
املفردة واملوؤ�سرات ا�سراتيجية ’ADX One‘ التي تهدف اإىل م�ساعفة 
قيمته ال�سوقية وتعزيز ن�ساطه وعمقه. ويف املقابل، �ستعزز جهودنا لتوفري 
القت�سادي  النمو  زخ��م  املبتكرة،  واخل��دم��ات  املنتجات  من  وا�سعة  حمفظة 
امل�ستثمرين لال�ستفادة من  اأم��ام  اأو�سع  اآفاقاً  الإم��ارة مما يفتح  امل�ستدام يف 
ق�س�س  يف  وامل�ساركة  اأبوظبي  �سركات  توفرها  التي  الفريدة  النمو  فر�س 
جناحها«. ومن جانبه، قال �سعيد حمد الظاهري، الرئي�س التنفيذي ل�سوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية: “اإطالق �سوق امل�ستقات املالية ُيعترب خطوة مهمة 

الطاقة النووية ركيزة اأ�صا�صية لالنتقال نحو م�صادر الطاقة ال�صديقة للبيئة

الإمارات للطاقة النووية تعلن اكتمال الأعمال الإن�سائية للمحطة الثالثة يف براكة

�سراكة بني اأبوظبي الأول والقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع لتمكني ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة
•• دبي-وام:

�سراكة  ع��ق��ده��ا  ع��ن  وال��ت�����س��ن��ي��ع  لل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأم�����س  اأع��ل��ن��ت 
ا�سراتيجية مع بنك اأبوظبي الأول تهدف اإىل ا�ستك�ساف اأحدث التوجهات 
وفر�س التمويل لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ولتعزيز التنمية ال�سناعية 

ال�ساملة وامل�ستدامة على ال�سعيدين املحلي والعاملي.
يف  والت�سنيع،  لل�سناعة  العاملية  القمة  مع  الأول  اأبوظبي  بنك  ويتعاون 
الإمكانات  على  ال�سوء  لت�سليط  املعرفة  وتبادل  الفكرية  الريادة  ن�ساطات 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  لقطاع  البتكارية  وال��ق��درات  القت�سادية 
الإم��ارات يف  وتعزيز جهود  العاملي،  ال�سناعي  القطاع  ودعم جهود تطوير 
توظيف تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة يف القطاع ال�سناعي مبا يتما�سى 

مع روؤية الدولة للعقود اخلم�سة املقبلة.
وي�سارك بنك اأبوظبي الأول، بو�سفه �سريًكا ا�سراتيجًيا للقمة، خرباته يف 

تطوير حلول متويلية مبتكرة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، والتي تعلب 
والتجارة  القت�سادية  التنمية  وتعزيز  العمل  فر�س  توفري  يف  مهًما  دوًرا 
الأخ�سر”  “التمويل  اأهمية  على  ال�سوء  ال�سراكة  و�ست�سلط  كما  العاملية. 
بيئية  ف��وائ��د  حتقق  اأن  ميكن  ال��ت��ي  املالية  واخل��دم��ات  باملنتجات  واملعني 

طويله الأمد.
 90% واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ال��دويل، ميثل قطاع  للبنك  ووفًقا 
القومي يف  الدخل  و%40 من  العمل،  و%50 من فر�س  الأع��م��ال  من 
القت�سادات النا�سئة. ويقدم بنك اأبوظبي الأول جمموعه وا�سعة من حلول 
التمويل مل�ساعدة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف تو�سيع اأعمالها وتعزيز 
الأول،  اأبوظبي  بنك  وقع  كما  وامل�ستدامة.  ال�ساملة  القت�سادية  التنمية 
الإمارات  م��ع م�سرف  تفاهم  م��ذك��رة  ل��ه،  م��ق��راً  اأبوظبي  م��ن  ال��ذي يتخذ 
للتنمية لتقدمي برامج �سمان الئتمان والإقرا�س امل�سرك وتوفري متويل 

ي�سل اإىل 100 مليون درهم لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الدولة.

وقالت هناء الر�ستماين، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك اأبوظبي الأول: 
“ي�ستند القطاع ال�سناعي يف دولة الإمارات على الروؤى امل�ستقبلية املدرو�سة، 
الأمر الذي ميهد الطريق اأمام حتقيق جناحات كبرية على امل�ستوى العاملي. 
�ستوا�سل  التطور،  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  ال�سناعية  الأن�سطة  دخ��ول  وم��ع 
املطلوبة، ومنح  املالية لعب دور حموري يف تقدمي ال�ست�سارات  املوؤ�س�سات 
زخم اأكرب لنمو ال�سركات ال�سناعية التي توظف اأحدث احللول التقنية يف 
الوطني.  القت�ساد  موارد  تنويع  يف  الفعالة  امل�ساهمة  وبالتايل  عملياتها؛ 
ومن خالل التعاون الوثيق والبّناء مع كافة الأطراف املعنية، �سنبذل كل 
وبالتايل  العاملية،  الأ�سواق  يف  املناف�سة  من  ال�سركات  لتمكني  ممكن  جهد 
تعزيز منو وا�ستدامة اقت�سادنا. وبالن�سبة لنا يف بنك اأبوظبي الأول، فاإننا 
اأعمالنا الدولية وحلولنا  حري�سون على توظيف خربتنا الوا�سعة و�سبكة 
لل�سركات  مثمرة  ج��دي��دة  فر�س  توفري  ي�سمن  باأ�سلوب  املبتكرة  املالية 

ال�سناعية يف الدولة«.

•• اأبوظبي-وام: 

للطاقة  الإم�������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  اأع��ل��ن��ت 
الإن�سائية  الأع��م��ال  اكتمال  النووية 
للطاقة  ب�����راك�����ة  حم����ط����ات  ل���ث���ال���ث 
الظفرة  منطقة  يف  ال�سلمية  النووية 
باإمارة اأبوظبي، التي ُتعد اأول م�سروع 
يف  املحطات  متعدد  النووية  للطاقة 
العربي،  ال��ع��امل  يف  الت�سغيل  مرحلة 
املتوا�سلة  م�ساهمتها  اإط��ار  يف  وذل��ك 
ال�سديقة  ال��ط��اق��ة  روؤي����ة  حتقيق  يف 

للبيئة لدولة الإمارات.
الثالثة  امل��ح��ط��ة  اأن��ظ��م��ة  ت�سليم  ومت 
متهيداً للبدء يف مرحلة ال�ستعدادات 
ت�سغيلها  بدء  اإىل  و�سوًل  الت�سغيلية، 
ال�سديقة  الكهربائية  الطاقة  واإنتاج 
اإىل  لتن�سم   ،2023 العام  للبيئة يف 
الت�سغيل  ب���داأت  التي  الأوىل  املحطة 
مت  ال��ت��ي  الثانية  واملحطة  ال��ت��ج��اري، 
الرئي�سية  ال��ك��ه��رب��اء  ب�سبكة  رب��ط��ه��ا 
لدولة الإمارات، وت�سهد حاليا عملية 
رف����ع م�����س��ت��وي��ات ط���اق���ة امل���ف���اع���ل مع 

الختبارات امل�ساحبة.
وج�����رى الإع������الن ع���ن ه����ذا الإجن�����از 
الطاقة”  “يوم  منا�سبة  يف  اجل��دي��د 
الأطراف  ال��دول  هام�س موؤمتر  على 
ب�ساأن تغري  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
غال�سكو  يف   »COP26« امل����ن����اخ 

املطلوبة  ال����دول����ي����ة  وامل�����راج�����ع�����ات 
من  الت�سغيل  رخ�سة  على  للح�سول 
النووية،  للرقابة  الحت��ادي��ة  الهيئة 
امل�سوؤولة  امل�ستقلة  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ة 
ع�����ن ت���ن���ظ���ي���م ال����ق����ط����اع ال�����ن�����ووي يف 
دول��ة الإم����ارات. وق��ال �سعادة حممد 
املنتدب  الع�سو  احل��م��ادي،  اإب��راه��ي��م 
والرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات 
الت�سغيل  ب��دء  مع   : النووية  للطاقة 
براكة،  يف  الأوىل  للمحطة  التجاري 
كهرباء  ب�سبكة  الثانية  املحطة  وربط 
دولة الإم��ارات، ياأتي اكتمال الأعمال 
ليربز  ال��ث��ال��ث��ة  للمحطة  الإن�����س��ائ��ي��ة 
ال��ت��ق��دم ال��ث��اب��ت يف ت��ط��وي��ر حمطات 
 : واأ����س���اف  ال��ن��ووي��ة.  ب��راك��ة للطاقة 
ال�  امل���وؤمت���ر  يف  ال��ع��امل  يجتمع  بينما 
املناخ  ب�ساأن تغري  املتحدة  26 لالأمم 
/كوب 26/ يف غال�سكو، فاإن احلاجة 
اإىل اإجراءات ملمو�سة ملواجهة ظاهرة 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي اأم���ر م��ل��ح ول جدال 
فيه، حيث ت�سهم حمطات براكة حالياً 
خالل  من  املناخية  احللول  اإيجاد  يف 
الكربونية  الب�سمة  خف�س  ت�سريع 
اإن�ساء  ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وم���ع اك��ت��م��ال 
ف��اإن��ن��ا من�سي  الآن  ال��ث��ال��ث��ة  اامل��ح��ط��ة 
قدماً نحو توفري ربع احتياجات دولة 
الإمارات من الكهرباء اخلالية متاًما 

من النبعاثات الكربونية.  

ا�ستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية 
يف اإنتاج كهرباء احلمل الأ�سا�سي لدعم 

م�سادر الطاقة املتجددة واملتقطعة.
وت��ق��وم حم��ط��ات ب��راك��ة ب���دور ريادي 
الكربونية  ال���ب�������س���م���ة  خ���ف�������س  يف 
ال����دول����ة، حيث  ال���ط���اق���ة يف  ل��ق��ط��اع 
يف  براكة  يف  الأوىل  املحطة  اأ�سبحت 
منفرد  م�سدر  اأك���رب   2021 اأب��ري��ل 
تنتج  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة،  ل��ل��ك��ه��رب��اء يف 
مدار  ع��ل��ى  للبيئة  ���س��دي��ق��ة  ك��ه��رب��اء 
.. ومع  الأ���س��ب��وع  اأي���ام  ال�ساعة ط��وال 
ب�سبكة  ب���راك���ة  ث����اين حم��ط��ات  رب����ط 
 ،2021 �سبتمرب  يف  ال��دول��ة  كهرباء 
تت�سدر  ب���راك���ة  حم���ط���ات  اأ���س��ب��ح��ت 
جهود خف�س النبعاثات الكربونية يف 
م�ساعفة  نحو  قدماً  وامل�سي  الدولة 
للبيئة  ال�����س��دي��ق��ة  ال��ك��ه��رب��اء  ك��م��ي��ة 
التي تنتجها املحطات. وبحلول العام 
2050، من املتوقع اأن تقوم حمطات 
الكربونية  النبعاثات  بخف�س  براكة 
 %  50 ب��ن�����س��ب��ة  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة  يف 
الكبرية  ال�����ق�����درات  ع���ل���ى  ي�����دل  مم����ا 
كهرباء  اإن���ت���اج  يف  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
احلمل الأ�سا�سي من دون اأي انبعاثات 
كربونية. و�ستنتقل املحطة الثالثة يف 
براكة الآن اإىل املرحلة التالية املتمثلة 
الت�سغيلية  ال�ستعدادات  ا�ستكمال  يف 
التنظيمية  وال��رق��اب��ة  والخ���ت���ب���ارات 

الإجناز  2050. ويعني هذا  املناخي 
�ست�سيف  براكة  حمطات  اأن  اجلديد 
من  اأخ��رى  ميغاواط   1400 قريباً 
النبعاثات  م���ن  اخل��ال��ي��ة  ال��ك��ه��رب��اء 
الدور  ير�سخ  الذي  الأم��ر  الكربونية، 
ال���ري���ادي ل��دول��ة الإم������ارات يف قطاع 

الطاقة ال�سديقة للبيئة.
الإن�سائية  الأع���م���ال  اك��ت��م��ال  وُي����ربز 
للمحطة الثالثة، التقدم الكبري الذي 
الإم������ارات للطاقة  م��وؤ���س�����س��ة  حت��ق��ق��ه 
النووية على �سعيد اجلهود اجلارية 
جهود  ودعم  املناخي،  التغري  ملواجهة 
الوفاء  م��ا يخ�س  الإم�����ارات يف  دول���ة 
العتماد  ب��زي��ادة  اخلا�سة  بتعهداتها 
عرب  للبيئة  ال�سديقة  ال��ط��اق��ة  على 

ال��ذي حققته  التقدم  ما يج�سد  وه��و 
النتقال  عملية  يف  الإم������ارات  دول����ة 
للبيئة،  ال�����س��دي��ق��ة  ال��ط��اق��ة  مل�����س��ادر 
الكربونية  الب�سمة  خف�س  وت�سريع 
النبعاثات  وخف�س  ال��ط��اق��ة  لقطاع 
الكربونية وزيادة اإنتاج الطاقة ملواكبة 
وبينما  الكهرباء.  على  الطلب  زي��ادة 
ل�ست�سافة  الإم�������ارات  دول����ة  ت�����س��ع��ى 
ال���دول الأط����راف يف اتفاقية  م��وؤمت��ر 
املناخ  ت��غ��ري  ب�������س���اأن  امل���ت���ح���دة  الأمم 
»COP28« عام 2023  فاإن ذلك 
تبذلها  التي  امللمو�سة  اجل��ه��ود  ي��ربز 
الدولة خلف�س النبعاثات الكربوينة 
يف اإطار التزاماتها املناخية، واإطالقها 
احلياد  ا�سراتيجية  م��ب��ادرة  ح��دي��ث��اً 

وفقًا ملوقع اأف�صل ال�صركات النا�صئة يف اآ�صيا:

اآيري�س ميديا حتتل املرتبة ال 20 يف ت�سنيف �سركات العالقات العاّمة بالإمارات
•• اأبوظبي-الفجر: 

حّققت �سركة »اأيري�س ميديا« للخدمات الإعالمية يف 
من   20 املرتبة  اإىل  بارتقائها  كبرياً  اإجن���ازاً  ابوظبي، 
اإعالمية عاّمة رائ��دة يف دولة  71 �سركة عالقات  بني 

لدرا�سة  وذل��ك وفقاً  الإم���ارات، 
اأف�سل  اأج���راه���ا م��وق��ع  ح��دي��ث��ة 
اآ�سيا  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�������س���رك���ات 
Best start up Asia يف 

. �سهر اأكتوبر 2021 
عن  درا���س��ة  امل��وق��ع  وا�ستعر�س 
“لأف�سل  اخل�����ي�����ارات  اأف�������س���ل 
العاّمة”  ال���ع���الق���ات  ����س���رك���ات 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  يف 
والتي تتبّنى جمموعة متنّوعة 
�سناعة  لبتكار  الأ�ساليب  من 
ال��ع��الق��ات ال��ع��اّم��ة، وُت���ع���ّد من 
التي  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال�����س��رك��ات 

ت�ستحّق املُتابعة.
يف  املُتمّيز  لأدائ��ه��ا  نتيجة  ال�سركات  ه��ذه  اختيار  ومّت 
جم��ال ال��ت��ع��اون، الأف��ك��ار الب��ت��ك��اري��ة، ال��ط��رق املُبتكرة 
ال����ع����ام، النمو  املُ���ب���ت���ك���رة، ال��ن��م��و  امل��ن��ت��ج��ات  ل��ل�����س��وق، 
الإدارة  ال�ستثنائية،  النمو  ا�سراتيجية  ال�ستثنائي، 

الناجحة والتاأثري املُجتمعي.
وعن هذه النتائج املُتمّيزة التي ح�سدتها ال�سركة قال 
التنفيذي  وامل��دي��ر  املوؤ�س�س  امل��ج��اي��دة،  جمال  ال��دك��ت��ور 

 – الإع��الم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ميديا”  “اآيري�س  ل�سركة 
داخل  تقّدمها  ال�سركة  موا�سلة  ُي�سعدنا   : اأب��وظ��ب��ي 
العالقات  ���س��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  متفّوقة  ال��دول��ة 
املرتبة  اإىل  وارتقائها  الإع��الم��ي��ة،  وال�سركات  العاّمة 
ال��ع�����س��ري��ن م���ن امل��رت��ب��ة الأرب���ع���ني التي 
اأغ�سط�س  ���س��ه��ر  خ����الل  ح�����س��دت��ه��ا 
امل���ا����س���ي.«   واأ����س���اف ق���ائ���اًل: اأثبتت 
اآيري�س ميديا خالل الفرات  �سركة 
القا�سية  ال���ظ���روف  ورغ���م  امل��ا���س��ي��ة، 
على  ك��ورون��ا  جائحة  فر�ستها  ال��ت��ي 
جميع الأ�سعدة، قدرتها ال�ستثنائية 
�سركات  من  العديد  على  التغّلب  يف 
ال���ع���الق���ات ال���ع���اّم���ة والإع����الم����ي����ة، 
م��دع��وم��ة ب��ف��ري��ق ع���م���ٍل ذو ق����درات 

�سة. ا�ستثنائية وخربات ُمتخ�سّ
التي  املُ��ت��م��ّي��زة  خدماتها  اأن  واأو���س��ح 
ف����اق����ت ت����وق����ع����ات ك����اف����ة ال���ع���م���الء، 
مواكبة  الناجحة يف  وا�سراتيجيتها 
اأح����دث م��ا ُت���ف���رزه ���س��ن��اع��ة الإع����الم 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث  ت��وظ��ي��ف  ال���دول���ة، ع��رب  يف 

والت�سال والتكنولوجيا يف الو�سائل الإعالمية.
 واأكد يف ختام ت�سريحه: نحر�س دائماً يف كافة اأعمالنا 
على تعزيز مكانة عمالئنا واإبراز قدراتهم واإمكانياتهم 
املُ�����س��رق��ة، ودع����م ت��وّج��ه��ات وروؤي�����ة القيادة  ب��ال�����س��ورة 
الإعالمي  بامل�سهد  الرت��ق��اء  اإىل  ال�ساعية  ال��ر���س��ي��دة 

و�سوًل اإىل مئوية الإمارات 2071.
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املال والأعمال

اأدنيك ت�ست�سيف جمموعًة وا�سعة من الفعاليات ال�سرتاتيجية والدولية خالل �سهر نوفمرب
•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  )اأدنيك(،  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���س  م��ن  وا�سعة  ملجموعة  ا�ست�سافتها 
والفعاليات العاملية املرموقة التي �ستقام يف مركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�س خالل �سهر نوفمرب اجلاري.
عدد  انطالق  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  وي�سهد 
تر�سيخ  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال�سراتيجيًة  الفعاليات  م��ن 
اأبوظبي كوجهًة عامليًة ورائدًة على م�ستوى قطاع  مكانة 
ال�سركة  جاهزية  على  ال�سوء  وت�سليط  الأعمال،  �سياحة 
اأنحاء  خمتلف  من  العار�سة  واجلهات  ال��زوار  ل�ستقبال 

العامل وفق اأعلى املعايري العاملية. 

اأ�سبوع  ن��وف��م��رب   25 اإىل   21 م��ن  ال��ف��رة  يف  وي��ن��ط��ل��ق 
الأمن الإلكروين “هاك اإن ذي بوك�س” 2021، الذي 
القر�سنة  م��وا���س��ي��ع  تت�سمن  حم���اور  اأرب��ع��ة  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
والربجميات وبناء الأنظمة واخراقها، وت�سهد الفعالية 
مت  ال��ذي��ن  واخل����رباء  املتحدثني  م��ن  جمموعة  م�ساركة 
يف  البحثية  الأوراق  مراجعة  جلنة  اجتماع  يف  اختيارهم 
الفعالية  تتمحور  حيث  بوك�س”،  ذا  اإن  “هاك  م��وؤمت��ر 
حول اآخر التطورات يف اأبحاث الأمن احلا�سوبي واأهدافه 
ل�ستعرا�س ا�سراتيجيات هجوم ودفاع اإلكرونية جديدة 
املتنوعة  التقدميية  العرو�س  خالل  من  م�سبوقة  وغري 
اإىل  كاملة،  ل�ساعة  منها  كل  ميتد  والتي  التقنية،  عالية 

جانب جل�سات التدريب العملية.

وت�ست�سيف اأدنيك خالل الفرة من 15 - 18 نوفمرب 
معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرول )اأديبك(، الذي 
يقام حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، وت�ست�سيفه 
�سركة برول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” بدعم من وزارة 
الإم��ارات، وغرفة جتارة  بدولة  التحتية  والبنية  الطاقة 
– اأبوظبي،  وال�سياحة  الثقافة  ودائ��ر  اأبوظبي،  و�سناعة 
وُتنظمه �سركة دي اإم جي للفعاليات. وُيعد “اأديبك” اأحد 
اأكرث الفعاليات العاملية تاأثرياً على م�ستوى القطاع، حيث 
يجمع بني اأ�سخم ال�سركات واخلرباء يف جمالت النفط 
والغاز والطاقة بح�سور �سخ�سي، لتحديد فر�س الرتقاء 

بقطاع الطاقة الآخذ بالتطور والبحث ب�ساأنها.

اتخذوا جمموعة من املبادرات الثنائية املثمرة

وفد رجال اأعمال ت�سيكي يرافق ال�سفري يف زيارته لغرفة جتارة راأ�س اخليمة

�صمن م�صاركتها يف كوب 26 

الإمارات تطلق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجني لدعم احلياد املناخي والتنمية
% من ح�صة �صوق الهيدروجني منخف�س الكربون بحلول 2030 ت�صتهدف الإمارات ال�صتحواذ على 25 

غرفة عجمان تفتتح املعر�س الدائم ملركز عجمان لريادة الأعمال التابع لها 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ق����ال 
جت��ارة راأ���س اخليمة ، �سعادة حممد 
العالقات  ان   ، النعيمي  علي م�سبح 
الم���ارات���ي���ة ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة ب���وج���ه عام 
ب��وج��ه خا�س  راأ����س اخليمة  واإم����ارة 
لديها امكانات هائلة للنمو، م�سريا 
املبادرات  م��ن  جم��م��وع��ة  ات��خ��اذ  اىل 
ف���ي���م���ا بني   ، ال���ث���ن���ائ���ي���ة اجل�����دي�����دة 
بالدولة  الت�سيكية  ال�سفارة  ممثلي 
لتنمية  راأ���س اخليمة  وغرفة جت��ارة 
حيث  ؛  الق���ت�������س���ادي���ة  ال����ع����الق����ات 
رجال  م��ن  وف��ود  الغرفة  �ست�ستقبل 
واملنت�سبني   ، الت�سيكيني  الع���م���ال 
بجمهورية  ال����ت����ج����اري����ة  ل���ل���غ���رف 
الت�سيك يف الفرة التي تتزامن مع 
دبي   2020 اأك�سبو  فعاليات  اإقامة 
الفعالية  ب��ع��د  م��ا  اىل  و���س��ت��ت��وا���س��ل 
ال�سناعية  امل��ن��اط��ق  ل��زي��ارة  وذل���ك   ،
وتنظيم   ، اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ب����اإم����ارة 
ل��ق��اءات م��ت��ب��ادل��ة م��ع رج���ال اأعمال 
ومقيمني  م��واط��ن��ني  وم�ستثمرين 
�سقر  ب��ن  �سعود  مبوؤ�س�سة  واأع�����س��اء 
اإطار  يف   ، ال�سباب  م�ساريع  لتنمية 
، والتعرف على  بحث اوجه التعاون 
القت�سادية  العالقات  تنمية  فر�س 
والإط���������الع على   ، ال���ط���رف���ني  ب����ني 
لكال  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س 
التجاري  التبادل  و�سبل   ، الطرفني 

يف كافة القطاعات.
�سعادة حممد  لقاء  ذلك خالل  جاء 
علي م�سبح النعيمي، رئي�س جمل�س 
اخليمة،  راأ�����س  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة 
�سفري  ����س���الف���ي���ك  ب�����ريي  و�����س����ع����ادة 
 ، ال��دول��ة  ل���دى  الت�سيك  ج��م��ه��وري��ة 
ووفد من رجال العمال وامل�ستثمرين 

•• عجمان –الفجر: 

و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
ع��ج��م��ان لريادة  »م��رك��ز  ع��ج��م��ان، 
الأعمال« التابع لها، والذي ت�سعى 
من�سة  ت���وف���ري  اإىل  خ���الل���ه  م����ن 
ت�سويقية م�ستدامة لرواد ورائدات 
الأعمال يف اإمارة عجمان، وتقدمي 
لقطاع  ال��ت�����س��ه��ي��الت  م���ن  م���زي���د 

الأعمال وال�ستثمار. 
ك���ل من  ب��ح�����س��ور  الف���ت���ت���اح  ومت 
ال�سيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي، 
مدير عام موؤ�س�سة حميد بن را�سد 
�سامل  و�سعادة  اخل��ريي��ة،  النعيمي 
رئي�س  ن��ائ��ب  النعيمي،  اأح��م��د  ب��ن 
عجمان،  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الغرفة.   اإدارة  جم��ل�����س  واأع�����س��اء 
كما ح�سر الفتتاح الدكتورة اآمنة 
رئ��ي�����س��ة جمل�س  ع��ل��ي،  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
وع�سوات  عجمان  اأع��م��ال  �سيدات 
�سيدات  جم��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س 
اعمال عجمان، و�سعادة منى �سقر 
ع����ام جمعية  م���دي���ر  امل���ط���رو����س���ي، 
الجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ع���ج���م���ان 
حممد  �سامي  و�سعادة  والثقافية، 
�سعبان، املدير العام جلمعية اأ�سواق 

العالقات  وت��وط��ي��د  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
ب���ني ك���ل م���ن اإم�������ارة راأ�������س اخليمة 
على  م��وؤك��داً   ، الت�سيك  وج��م��ه��وري��ة 
ق��وة وم��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات ال��ت��ي تربط 
وجمهورية  الم���������ارات  دول������ة  ب����ني 
القطاعات  ك���اف���ة  يف    ، ال��ت�����س��ي��ك 
وامل����ج����الت م��ع��رب��ا ع���ن ام��ل��ه يف اأن 
من  مزيدا   ، املقبلة  ال�سنوات  ت�سهد 
الفر�س  وت���ب���ادل  وال��ن��م��و  ال��ت��ط��ور 
راأ�س اخليمة  اإمارة  ال�ستثمارية مع 
تن�سيطها  ايجابيا يف  ينعك�س  ، ومبا 
م�سلحتهما  ي��ح��ق��ق  مب��ا  وتفعيلها 

ب���ن ���س��ق��ر لتنمية  ���س��ع��ود  م��وؤ���س�����س��ة 
ال�سوق  لتعريف   ، ال�سباب  م�ساريع 
املنتجات  ونوعية  بجودة  الم��ارات��ي 
وايجاد   ، والعك�س �سحيح  الت�سيكية 
منافذ توزيع ووكالء لها يف المارة 
ق�����رب ع���ل���ى هذه  ، وال�����وق�����وف ع����ن 
املنتجات ، داعياً �سعادة رئي�س الغرفة 
ووف����ود م��ن رج���ال الع���م���ال باإمارة 
راأ�س اخليمة لزيارة جناح جمهورية 

. الت�سيك مبعر�س اأك�سبو 2020 
رجال  وف���د  اأ���س��ت��ع��ر���س  م��ن جهتهم 
ل�سعادة  املرافق  الت�سيكيني  العمال 
 ، م�ساريعهم  قطاعه  يف  كل  ال�سفري 
دولة  ا�سواق  اىل  بالدخول  مرحبني 
الم������ارات ب��وج��ه ع���ام واإم������ارة راأ����س 
والتعاون   ، خ��ا���س  ب��وج��ه  اخل��ي��م��ة 
م��ع ن��ظ��رائ��ه��م وب��ح��ث ال��ي��ات تنفيذ 
اجلانبني  ب���ني  م�����س��رك��ة  م�����س��اري��ع 
اأن  ال�����س��دد اىل  ، م�����س��ريي��ن يف ه���ذا 
ه��ن��اك ف��ر���س��ا ا���س��ت��ث��م��اري��ة ه��ائ��ل��ة ، 
التي  ال�����س��ن��اع��ات  م���ن  ال���ع���دي���د  يف 
امل�ساهمة  الت�سيكي  للجانب  ميكن 
ف��ي��ه��ا ب��خ��ربات��ه��م ال��وا���س��ع��ة يف هذه 
يتطلعون  اأنهم  موؤكدين   ، املجالت 
ال�ستثمار  فر�س  على  التعرف  اىل 
اإم��ارة راأ���س اخليمة ، من  املتاحة يف 
اجل درا�سة امكانية م�ساهمتهم فيها 
وخا�سة يف املجالت التي تتمتع فيها 
اإمارة راأ�س اخليمة مبزايا ا�ستثمارية 
جاذبة ، م�سددين على �سرورة تبادل 
التجارية  ال����وف����ود  ب���ني  ال�����زي�����ارات 
ممثلني  ت�سم  والتي   ، والقت�سادية 
ع���ن امل��وؤ���س�����س��ات ورج�����ال الع���م���ال ، 
فاعلية  الك��رث  الو�سيلة  باعتبارها 
 ، والتباحث  النظر  وجهات  لتقريب 
القت�سادية  الق�سايا  خمتلف  حول 

التي تهم اجلانبني .

غرفة  تقدمها  التي  والت�سهيالت 
عجمان ل��دع��م ق��ط��اع الع��م��ال يف 
الإمارة وامل�ساهمة يف تطوير اأعمال 
رواد ورائ��دات الأعمال، من خالل 
ال�ستثمارية  البيئة  تعزيز جاذبية 
امل��ق��وم��ات الالزمة  ك��اف��ة  وت��وف��ري 
ب�سكل  وت���ن���م���ي���ت���ه���ا  ل���ت���ط���وي���ره���ا 
تناف�سية  م��ن  يعزز  ومب��ا  م�ستدام 
عجمان القت�سادية، ويواكب روؤية 
القيادة الر�سيدة يف �سرورة تكاتف 
املزايا  لتنويع  احلكومية  اجلهات 
والفر�س بقطاع ريادة الأعمال يف 
الدولة ودعم م�ساهمته يف م�ساريع 
الدولة للخم�سني القادمة.  بدوره 
اأو����س���ح خ��ال��د ال�����س��ام�����س��ي، مدير 
الأعمال،  ل���ري���ادة  ع��ج��م��ان  م��رك��ز 
ب�سكل  ت�����س��م��ي��م��ه  مت  امل����رك����ز  اأن 
وا�سعة  جم��م��وع��ة  ت��وف��ري  ي�سمن 
م��ن اخل���دم���ات ال��ت��ي حت��ق��ق قيمة 
الأعمال  ورائ����دات  ل���رواد  م�سافة 
ب���اأ����س���ع���ار ت��ن��اف�����س��ي��ة، ت�����س��م��ح لهم 
�سورة  باأف�سل  اأعمالهم  مبمار�سة 
نطاق.  اأو�سع  لها �سمن  والرويج 
ك��م��ا ي��وف��ر امل��رك��ز ق��اع��ات تدريب 
خم�س�سة  ومكاتب  ابتكار  ومركز 

للمن�ساآت اخلا�سة من ال�سركات.

�سناعة  وكذلك   ، اخلليجي  التعاون 
�سركة  يف  مم��ث��ل��ة  »ال�������س���ريام���ي���ك«، 
والتي  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ����س���ريام���ي���ك 
م�سانع  ع�سرة   ، م�سنعاً   15 تدير  
منها يف دول��ة الإم���ارات، وم�سنع يف 
وال�سني،  وال�������س���ودان،  ب��ن��ج��الد���س، 
والهند ، وت�سدر %85 من اإنتاجها 
حول  دول�����ة   160 م���ن  اأك�����رث  اإىل 
ال��ع��امل ، ه���ذا ب��خ��الف ال��ع��دي��د من 

ال�سناعات الثقيلة الخرى . 
ال�سفري  ا���س��ت��ع��ر���س  ج���ان���ب���ه،  وم����ن 
�سبل  ، بحث  ال��دول��ة  ل��دى  الت�سيكي 

ال�سفري بدعوة �سعادة رئي�س الغرفة 
التبادل  ح��رك��ة  تن�سيط  ب�����س��رورة   ،
ال��ت��ج��اري ب��ني اإم����ارة راأ�����س اخليمة 
على  م��وؤك��داً   ، الت�سيك  وج��م��ه��وري��ة 
اأن يكون هناك تبادل  اأنه يطمح يف  
ال�سلع  يف  وخا�سة   ، حقيقي  جت��اري 
واملنتجات التي يتمتع بها كل جانب 
مبزايا تناف�سية ، حتى حتقق وجودا 
قويا يف ا�سواق كال الطرفني ، م�سريا 
واهمية  �سرورة  اىل  ال�سدد  ه��ذا  يف 
وال�سركات  امل���وؤ����س�������س���ات  م�������س���ارك���ة 
الت�سيكية ، يف املعار�س التي تنظمها 

ال�ستثمار امل�سركة ، م�سرياً اىل ان 
لدى اإمارة راأ�س اخليمة ما تتميز به 
من �سناعات متطورة يف العديد من 
القطاعات ، ومنها على �سبيل املثال 
، حيث  ق���ط���اع الدوي������ة  ل احل�����س��ر 
ت�سيطر راأ�س اخليمة على نحو اأكرث 
الدولة،  ال���دواء يف  رب��ع �سناعة  م��ن 
لل�سناعات  اخل��ل��ي��ج  ب�سركة  ممثلة 
تاأ�س�ست  ال��ت��ي  )ج��ل��ف��ار(،  ال��دوائ��ي��ة 
بذلك  ل��ت�����س��ك��ل   ،1980 ال���ع���ام  يف 
ال�سناعات  حقل  يف  الأوىل  ال�سركة 
جمل�س  دول  م�ستوى  على  الدوائية 

القت�سادية  بالطفرة  ، م�سيداً   معاً 
راأ�س  اإمارة  التي حققتها  والتجارية 
اخليمة ، يف ظل تويل �ساحب ال�سمو 
القا�سمي،  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ 
ع�سو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم 
راأ�س اخليمة مقاليد احلكم ،  وذلك 
بف�سل التطورات والنقلة ال�سناعية 
ال�سنوات  خ�����الل  ���س��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
املا�سية ، وانفتاحها على دول العامل 
ايجابي  ب�سكل  انعك�س  ال��ذي  الم��ر 
وم��ل��م��و���س ع��ل��ى ال����س���راع مبعدلت 
�سعادة  ، ورحب  التنمية القت�سادية 

امل���راف���ق ل��ه مب��ق��ر غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ، 
ا�سماعيل  ي��و���س��ف  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور 
رئ��ي�����س م��وؤ���س�����س��ة ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
لتنمية م�ساريع ال�سباب ، والدكتورة 
ال��ق��ط��ام��ي ع�����س��و جمل�س  ع��ائ�����س��ة 
ال�سبب  ح�سن  وحممد  الغرفة  ادارة 
مديرعام الغرفة بالوكالة وعدد من 
ال�سفري  النعيمي  ، ودعا  م�سوؤوليها  
ال�سناعية  املناطق  لزيارة  الت�سيكي 
وفد  وت�سكيل   ، راأ���س اخليمة  باإمارة 
رجال اعمال ت�سيكي  لزيارة المارة 
، وال���ت���ع���رف ع���ن ق����رب ع��ل��ى فر�س 

التي يوفرها املركز لرواد ورائدات 
امل�ساريع  ت��ن��وع  وك���ذل���ك  الع���م���ال 
باملعر�س  امل�������س���ارك���ة  وامل���ن���ت���ج���ات 
ان مركز  املركز، موؤكدة  الدائم يف 
ع��ج��م��ان ل����ري����ادة الع����م����ال ميثل 

ال�ستفادة  اإىل  الع��م��ال  ورائ����دات 
يتيحها مركز  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  م��ن 
واأ�سادت  الع��م��ال.  لريادة  عجمان 
ال�������س���ي���خ���ة ع��������زة ب����ن����ت ع����ب����داهلل 
ال��ن��ع��ي��م��ي، مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات 

واإطالق مبادرات وم�ساريع نوعية 
جت�سد توجيهات قيادتنا الر�سيدة. 
اآمنة  ال���دك���ت���ورة  ����س���ع���ادة  واأك�������دت 
ي�سكل  امل��رك��ز  اأن  ع��ل��ي،  اآل  خليفة 
ن��وع��ي��ة حل��زم��ة اخلدمات  اإ���س��اف��ة 

واأ�����س����ح����اب الع������م������ال. واأع���ل���ن���ت 
الت�سغيلي  الف��ت��ت��اح  ع��ن  ال��غ��رف��ة 
للمركز  ال��ت��اب��ع  ال��دائ��م  للمعر�س 
بن�سبة ت�سغيلية ت�سل اإىل 50%، 
رواد  ال��دع��وة جلميع  حيث وجهت 

اإ���س��اف��ة ن��وع��ي��ة لق��ت�����س��اد الإم����ارة 
خ����دم����ات لقطاع  م����ن  ي����وف����ره  مل����ا 
الع��م��ال ك��ك��ل، واأث��ن��ت على جهود 
اأع���م���ال عجمان  ���س��ي��دات  جم��ل�����س 
ودوره يف متكني املراأة ب�سكل خا�س 

كل  جانب  اإىل  التعاونية،  عجمان 
رئي�س  عطار،  �سبوحي  �سعادة  من 
للبلدان  امل�سرك  التعاون  جمعية 
ال���رك���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة، وع�����دد من 
ممثلي اجلهات احلكومية والتجار 

وت���وف���ري ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ت��ق��دم��ة عرب 
وهيكل  م�سافة  قيمة  ذات  ���س��راك��ات 
ب��ح��ث وت��ط��وي��ر وط��ن��ي ف��ع��ال يف دولة 
الإمارات، اإىل جانب تعزيز ال�سراكات 
�سراكات  وتاأ�سي�س  القائمة  احلكومية 
النظام  من��و  وت���رية  لت�سريع  ج��دي��دة 
واأرا�سي  حتتية  بنية  وتوفري  املحلي، 
املحلي، وتوفري م�سادر  الإنتاج  لدعم 

متويل اأخ�سر.
ومت�سي دولة الإمارات بخطى واثقة 
ال��ع��امل��ي��ة يف جمال  ال����ري����ادة  ل��ت��ح��ق��ق 
الهيدروجني منخف�س الكربون، حيث 
تعمل حاليا على تنفيذ اأكرث من �سبعة 
م�����س��روع��ات ط��م��وح��ة ت�����س��ت��ه��دف من 
خاللها %25 من احل�سة يف اأ�سواق 
الت�سدير الرئي�سة، مبا يف ذلك اليابان 
اإىل  والهند،  واأملانيا  اجلنوبية  وكوريا 
اأخ���رى يف  اأ���س��واق��اً  ا�ستهدافها  ج��ان��ب 
لتت�سدر  وتتجه  اآ�سيا،  و�سرق  اأوروب���ا 
الهيدروجني  اإن���ت���اج  يف  ال���ع���امل  دول 
تناف�سية  م��زاي��ا  ت��وف��ري  م��ع  النظيف 
مبا  والأخ�����س��ر،  الأزرق  للهيدروجني 
الوفرية  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  ذل���ك  يف 
اإنتاج  م��ن�����س��اآت  وب���ن���اء  وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة، 
ال��ه��ي��دروج��ني والأم��ون��ي��ا ع��ل��ى نطاق 
اأكرث الأ�سعار تناف�سية  وا�سع، وتوفري 
يف العامل يف جمال الطاقة ال�سم�سية 
ا�ستيعاب  وق������درات  ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 
وا�سع،  نطاق  على  وتخزينه  الكربون 
النفط  �سركة  بالفعل  متتلكها  والتي 
�سركة  تنتج  فيما  اأدن�����وك،  ال��وط��ن��ي��ة 
اأدنوك اأكرث من 300 األف طن �سنوًيا 
ال�سركة  وتخطط  الهيدروجني،  من 
 500 اإىل  الهيدروجني  اإنتاج  لزيادة 

األف طن �سنوًيا.

•• غال�شكو-وام:
بوزارة  ممثلة  الإم����ارات  دول���ة  اأعلنت 
ام�س،  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  وال��ب��ن��ي��ة  ال���ط���اق���ة 
خ���ارط���ة ط���ري���ق حت��ق��ي��ق ال����ري����ادة يف 
جمال الهيدروجني، وهي خطة وطنية 
ال�سناعات  دع���م  اإىل  ت��ه��دف  ���س��ام��ل��ة 
املحلية منخف�سة الكربون، وامل�ساهمة 
وتعزيز  امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد  حت��ق��ي��ق  يف 
للهيدروجني،  كم�سدر  الدولة  مكانة 
وذلك يف اإطار تر�سيخ توجهات القيادة 
العربية  الإم������ارات  ب��دول��ة  ال��ر���س��ي��دة 
امل�ستقبلية  احل��ل��ول  بتعزيز  امل��ت��ح��دة، 
كان  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��ن��اخ  لتحديات 
الإمارات  مبادرة  عن  الإع��الن  اآخرها 
املناخي  ل���ل���ح���ي���اد  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
م��ب��ادرة من  اأول  ُتعد  وال��ت��ي   ،2050
الأو�سط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه��ا 
اتفاقية  مع  متوافقة  اإفريقيا  و�سمال 

باري�س للتغري املناخي.
مت الإعالن عن خارطة طريق حتقيق 
ال���ه���ي���دروج���ني  ال������ري������ادة يف جم������ال 
املناخي  للتغري  العاملية  القمة  اأث��ن��اء 
التي  غ���ال����س���ك���و،  يف   »COP26«
بخف�س  لاللتزام  ال��ع��امل  دول  جتمع 
توقيع  منذ  الأوىل  للمرة  النبعاثات 

اتفاقية باري�س.
ب��ن حم��م��د فرج  وق���ال م��ع��ايل �سهيل 
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية : اأطلقت دولة الإمارات اليوم 
خارطة طريق الإمارات للهيدروجني 
وه���ي مب��ث��اب��ة حم���رك رئ��ي�����س ي�ساهم 
لتحديات  يف تقدمي حلول م�ستقبلية 
تزامنا  ال���ع���امل���ي���ة،  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري 
م�����ع اإع���������الن ال�����دول�����ة ع�����ن امل�����ب�����ادرة 

ق��ط��اع ال��ه��ي��دروج��ني ال��ن��ظ��ي��ف، فيما 
عجلة  دف���ع  يف  رئ��ي�����س��اً  دوراً  ���س��ت��ل��ع��ب 
اقت�ساد م�ستدام  اإىل  الإم���ارات  ل  حت��وِّ

منخف�س الكربون.
ط���ري���ق حتقيق  خ����ارط����ة  وت��ت�����س��م��ن 
الريادة يف جمال الهيدروجني ثالثة 
اأهداف اأ�سا�سية، تتمثل يف فتح م�سادر 
ج����دي����دة خل���ل���ق ال��ق��ي��م��ة م����ن خالل 
منخف�س  ال���ه���ي���دروج���ني  ت�������س���دي���ر 
اإىل  ومنتجاته  وم�ستقاته  ال��ك��رب��ون 
وتعزيز  الرئي�سة،  ال�سترياد  مناطق 

فر�س م�ستقات الهيدروجني اجلديدة 
الكربون  منخف�س  ال��ف��ولذ  بوا�سطة 
اإىل  بالإ�سافة  امل�ستدام،  والكريو�سني 
الأول���وي���ة  الأخ������رى ذات  ال�����س��ن��اع��ات 
احلياد  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����س��اه��م  وال����ت����ي 

. املناخي بحلول 2050 
دعم  اإىل  الإم����������ارات  دول������ة  وت�����س��ع��ى 
منخف�س  ال����ه����ي����دروج����ني  ����س���ن���اع���ة 
الكربون عرب خم�سة ممكنات رئي�سة، 
تتمثل يف اإطار تنظيمي وا�سح تدعمه 
و�سهادات،  ومعايري  وحوافز  �سيا�سات 

ال�سراتيجية للحياد املناخي 2050 
اإىل  ت��ه��دف  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا 
اإن�ساء نظام بيئي فعال يوؤ�س�س منوذجاً 
القت�سادي  ال���ن���م���و  مل�������س���ار  ج����دي����داً 
امل�ستدام الذي يعزز البحث والتطوير 
النظيفة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  والب��ت��ك��ار 
واأو�سح اأنه يجري الآن و�سع اخلطط 
املبادرات  وتنفيذ  وال���س��رات��ي��ج��ي��ات 
وامل�ساريع الالزمة من قبل املعنيني يف 
الإم���ارات، مبا  الرئي�سة يف  القطاعات 
يف ذلك الطاقة والقت�ساد وال�سناعة 

ال�����ري�����ادة يف جمال  ط���ري���ق حت��ق��ي��ق 
من  ال��دول��ة  �ستتمكن  ال��ه��ي��دروج��ني، 
تنفيذ م�����س��اري��ع ال��ن��م��و ال��ط��م��وح��ة يف 
�سل�سلة  وجم�������الت  ج����وان����ب  ج��م��ي��ع 
النظيف،  ل���ل���ه���ي���دروج���ني  ال���ق���ي���م���ة 
وال�ستفادة من مكانة الدولة الرائدة 
املتطورة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال�����س��ن��اع��ات  يف 
والطاقة منخف�سة الكربون، واخلالية 
ب���اأن هذه  ثقة  وكلنا   .. ال��ك��رب��ون  م��ن 
اخلارطة �ست�سهم ب�سكل فعلي يف دعم 
�سعياً  الإم��ارات ال�سراتيجية  مبادرة 

والنفايات  وال��ن��ق��ل  التحتية  والبنية 
والزراعة والبيئة.

الدكتور  م����ع����ايل  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�سلطان اأحمد اجلابر، وزير ال�سناعة 
املبعوث  امل���ت���ق���دم���ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
للتغري  الإم����������ارات  ل����دول����ة  اخل����ا�����س 
وتوجيهات  روؤي��ة  خ��الل  من  املناخي: 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، ن��ع��م��ل ع��ل��ى بناء 
ال���ه���ي���دروج���ني  �����س����وق  ال������ق������درات يف 
واعدة  اإمكانات  متتلك  التي  النظيف 
وم��ن خ��الل خارطة   .. للنمو  وكبرية 

 ،2050 امل���ن���اخ���ي  احل���ي���اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وتعزز النمو القت�سادي امل�ستدام.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت م���ع���ايل مرمي 
ب��ن��ت حم��م��د امل��ه��ريي، وزي����رة التغري 
املناخي والبيئة : يعترب الهيدروجني 
للم�ستقبل،  م�ستداماً  اً  وقود  النظيف 
لتقليل  ال��ع��امل  جهود  يف  مهمة  واأداة 
الطريق  خ����ارط����ة  واإن  ال����ك����رب����ون، 
ا�ستثمارات  من  ال�ستفادة  اإىل  ت�سعى 
ال��دول��ة وخ��ربات��ه��ا يف جم��ال الطاقة 
لتطوير  م��ق��ب��ول��ة  ب��اأ���س��ع��ار  امل��ت��ج��ددة 

- �سهيل املزروعي : املبادرة مبثابة حمرك رئي�س ي�ساهم يف تقدمي حلول م�ستقبلية
 لتحديات املناخ العاملية

- �سلطان اجلابر : خطوة مهمة ت�سهم يف دعم مبادرة الإمارات ال�سرتاتيجية �سعيًا لتحقيق احلياد 
املناخي 2050 وتعزيز النمو القت�سادي امل�ستدام

- مرمي املهريي : الهيدروجني النظيف وقود م�ستدام للم�ستقبل واأداة مهمة لتقليل الكربون
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5 نوفمرب 2021 العدد 13384

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 358676:تاريخ: 02/0٩/202١
بيانات الأولوية: 

ال�سم: فوجيت�سو ليمتد 
وعنوانه: ١--١ كاميكوداناكا 4- ت�سومي ، ناكاهارا –كو ، كاوا�ساكي –�سي، كاناغاوا، 2١١-8588 ، اليابان .

�صورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٩
اأجهزة كمبيوتر، خوادم كمبيوتر، معدات كمبيوتر لتخزين البيانات، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، برجميات 

كمبيوتر.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات   CASH AUTOMATED SOLUTIONباللغة 

الإجنليزية  بخط مميز.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5 نوفمرب 2021 العدد 13384

EAT 163445

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
بيانات الأولوية:  تاريخ: 02/0٩/202١  املودعة بالرقم 358678 

ال�سم: فوجيت�سو ليمتد 
وعنوانه: ١--١ كاميكوداناكا 4- ت�سومي ، ناكاهارا –كو ، كاوا�ساكي –�سي، كاناغاوا، 2١١-8588 ، اليابان .

�صورة العالمة             
 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
خدمات برجمة الكمبيوتر، خدمات تاأجري اأجهزة الكمبيوتر، تفعيل اخلوادم، تاأجري خوادم الويب، خدمات 
برجميات  تركيب  الكمبيوتر،  وبرجميات  الكمبيوتر  �سبكات  اإع���داد  حت��دي��ًدا  الكمبيوتر  لأج��ه��زة  حت�سني 
اأو تعديل  الكمبيوتر  الكمبيوتر حتديًدا حت�سني وظائف برجميات  الكمبيوتر، �سيانة وحتديث برجميات 
ا�س(،  اإي��ه  اإي��ه  )ا���س  كخدمة  برجميات  عليها،  املعلومات  وتوفري  الكمبيوتر  لربجميات  وظائف  اإ�سافة  اأو 
خدمات ال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة باأنظمة الكمبيوتر، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربجميات التي اأ�سا�سها 
احلو�سبة القابلة للتنزيل، توفري املعلومات التقنية حول اأجهزة الكمبيوتر وبرجميات الكمبيوتر وبرجميات 

الكمبيوتر، من�سات كخدمة )بيه اإيه اإيه ا�س(.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات   CASH AUTOMATED SOLUTIONباللغة 

الإجنليزية  بخط مميز.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5 نوفمرب 2021 العدد 13384

EAT 163447

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5 نوفمرب 2021 العدد 13384 العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اجليمى و�سركاه للمقاولت  ذ م م - فرع 1 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1036597-2 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فرج بن حموده القاب�سة ذ م م

FARAJ BIN HAMOODAH HOLDING LLC
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة غامن علي بن حموده واولده ذ م م

GHANEM ALI BIN HAMOODA & SONS LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابناء حمودة القاب�سة ذ.م.م

HAMOODAH SONS HOLDING L.L.C.
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة اجليمى للنقل واملقاولت ذ م م -

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اجليمي للحافالت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
تعديل راأ�س املال / من 20000000 اإىل 2١000000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل فرع

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة اجليمى و�سركاه للمقاولت  ذ م م - فرع 1
AL GEEMI & PARTNERS CONTRACTING COMPANY L L C - BRANCH  1

اإىل/ �سركة اجليمي للمقاولت ذ.م.م - فرع
AL GEEMI CONTRACTING COMPANY L.L.C. - BRANCH

COMMERCIAL من    اإىل ACTUALUSAGE /تعديل عنوان
PRP 88252 من    اإىل ADMREGNUM /تعديل عنوان

تعديل عنوان/ COMMUNITY من   اإىل م 39
تعديل عنوان / COMMUNITYNUMBER من   اإىل 363

 تعديل عنوان/ DISTRICT من    اإىل امل�سفح
تعديل عنوان / DISTRICTNUMBER من   اإىل 7

تعديل عنوان / ESTIMATEDAREA من   اإىل 7803.86
false من   اإىل HASBLOCK /تعديل عنوان 
 تعديل عنوان/ LANDUSE من   اإىل م�سنع

CN- 2270385 من      اإىل LICNUM / تعديل عنوان
تعديل عنوان / MUNICIPALITY من   اإىل مدينة اأبو ظبي

تعديل عنوان / OWNERNAMEAR من اإىل دائرة التخطيط العمراين والبلديات - بلدية 
مدينة ابوظبي و اخرين

تعديل عنوان / OWNERNAMEEN من اإىل دائرة التخطيط العمراين والبلديات - بلدية 
مدينة ابوظبي و اخرين

 تعديل عنوان/ PLOTADDRESS من اإىل 13-0-363-7
 تعديل عنوان/ PLOTNUMBER من   اإىل 13

تعديل عنوان/ PROPERTYID من   اإىل 511466
تعديل عنوان / PROPERTYNAMEA من اإىل موؤ�س�سة المارات الدولية 2

BUILDING من اإىل PROPERTYTYPEDESCR /تعديل عنوان 
COMMERCIAL من اإىل PROPERTYUSAGETYPEDESCR / تعديل عنوان

تعديل عنوان / RENTALVALUE من اإىل 68000
تعديل عنوان / ROAD من اإىل ~

تعديل عنوان / ROADNUMBER من اإىل 0
NCS-1658479- 1701 من اإىل TENANCYCONTRACTNUM / تعديل عنوان 

 تعديل عنوان/ TENANCYDURATION من  اإىل 12
تعديل عنوان / TENANCYENDDATE من اإىل 31/01/ 2019

تعديل عنوان / TENANCYID من اإىل 1925806
تعديل عنوان / TENANCYSTARTDATE من اإىل 20/02/ 2018
ACTIVE من اإىل TENANCYSTATUS /تعديل عنوان 

 فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
او  اي حق  م�سوؤولة عن  الدائرة غري  فان  وال  العالن  ن�سر هذا  تاريخ  من  يوماً  اأربعة ع�سر 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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فاميلي اإمارتي�س للرعاية ال�سحية املنزلية ذ.م.م
املنزلية  ال�سحية  للرعاية  اإمارتي�س  فاميلي  ال�سادة/  يعلن 
ذ.م.م. امل�سجلة برخ�سة جتارية من دائرة التنمية القت�سادية 
ال�سحة- دائرة   لدى  وم�سجلة   CN-1950086 برقم 

بطلب  تقدموا   ،MF4372 رقم  ترخي�س  مبوجب  ابوظبي 
يتم  وعليه   .2021/11/02 من  اعتباًرا  الرخي�س  لإلغاء 

وقف التعامل مع �سركات التاأمني.
اأو اعرا�س على هذا العالن مراجعة  فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  ال�سحة-ابوظبي  دائرة  
العالن اأو امل�سفي القانوين )ا�سعد عبا�س و�سركاه-حما�سبون 
قانونيون-فرع ابوظبي( حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
فاميلي اإمارتي�س للرعاية ال�صحية املنزلية ذ.م.م

اإعالن الغاء رخ�سة
العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

نحن )موؤ�س�سة ت�سانو للمقاولت العامة( نود ان نعلم 
مت  فقد  عليه  و  بال�سركة  اخلا�س  اخلتم  بفقد  الكافه 
تغري اخلتم لل�سكل املبني يف العالن و نوؤكد على عدم 
اخلتم  على  حت��وي  اوراق  او  م�ستندات  ب��اي  الع��ت��داد 
ال�سابق و يف حال ظهوره يف اي م�ستند �سوف نتم�سك 
بحقنا يف اتخاذ الجراءات القانونيه و اجلزائية اجتاه 

امل�ستند و م�سدره
ن�صر على م�صوؤولية املعلن

اخلتم اجلديد                                               اخلتم القدمي  

فقدان ختم موؤ�س�سة

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

ريت�سوال كافية �ستديو ذ.م.م
Ritual cafe & studio :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ :202١/١١/١ املودعة بالرقم : 363380 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : ريت�سوال كافية �ستديو ذ.م.م.
املوطن : جزيرة الرمي ، الرمي �سم�س ١، هاتف: ، 050247١١١١ ، �سندوق الربيد: 3١١3

 salma@excellentuae.net: امييل
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات

و�سف العالمة : كلمة زيت�سوال باللغة الجنليزية يف �سطر وحتتها كلمتي كافيه و�ستوديو
ال�سراطات :

فعلى من لديه اإعرا�س على  ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اإميانويل مونتالبانو 
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004273/ 

اإىل املحكوم عليه :اإميانويل مونتالبانو
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:1- ح�سن ا�سعد �سحرور 2- جا�سم خليل مريزا نا�سر ال�سم�سي 3- �سمري علي 
�سحرور 4- ابراهيم علي �سحرور 5- فادي علي �سحرور 

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 742274 درهم .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اعالن حكم بالن�شر        

68/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه ١- عي�سى ابراهيم عي�سى الكعبي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/3/30  يف الدعوى املذكورة 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�ستثمارية  للعقارات  العامة  ل�سالح/املوؤ�س�سة  اع��اله 
يف  تاريخ  من  �سنويا   %٩ بواقع  والفائدة  دره��م   )١85.87٩( وم��ق��داره  مبلغ  للمدعية 
2020/١/3١ وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�س ماعدا ذلك.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

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

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه ١- منى ابراهيم زوجة حممد عبداللطيف ظاعن عبداهلل الظاعن

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2020/٩/١0  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ال�ستثمارية  للعقارات  العامة  ل�سالح/املوؤ�س�سة 
والفائدة   ) دراهم  ومائتان وثالثة  الفا  وثمانون  �سبعة  درهم )ثالثمائة  ومقداره )387.203( 
بواقع ٩% �سنويا من تاريخ يف 2020/5/25 وحتى ال�سداد التام كما الزمتها الر�سوم وامل�ساريف 
قابال  .  حكما مبثابة احل�سوري  ذلك  ورف�س ماعدا  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  وخم�سمائة 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7313/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١84

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4١38/202١ 
وقدره )5١5442( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة تريد هاو�س املحدودة ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع اخلليج التجاري ١ - مبنى فيجن 

تاور - �سقة الطابق 47 - بالقرب من �سبين�س هايرب ماركت.
 : - �سفتهما  زه��ره  يو�سف حنا   -2 ذ.م.م  للمقاولت  الوطنية  الفجرية  �سركة   -١  : اإعالنهما  املطلوب 

منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5١5442( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7540/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/783 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )١06582063( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك ر�سملة ال�ستثماري املحدود - واخرون
ال��ط��اب��ق ١4 -  ����س���ارع الب������راج - م��ب��ن��ى 0١4 -  ال���ت���ج���اري -  ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب����ي - م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 

مكاين:25637860٩١.
 - م.م.ح  & كوموديتيز  انريجي  فارلني   -2 امل��ح��دودة  اخلا�سة  تيمرب  فارلني   -١  : اإعالنهما  املطلوب 

�سفتهما : منفذ �سدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )١06582063( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6980/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/600 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )١5٩74546.٩3( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سريف للنجارة والديكور �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - القوز - القوز ال�سناعية الوىل - �سارع رقم 20 - بناية رقم ١١ - هاتف 
رقم:0434١00١4 - فاك�س:043400552 - مكاين:2١٩028١245.

املطلوب اإعالنه : ١- �سلري انرنا�سونال �س.م.ح - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١5٩74546.٩3( درهم بال�سافة اىل مبلغ )   ( ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من  �ستبا�سر الج��راءات 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر        
 6144/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر - تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
كري�سنان  اون��ى   -2 ����س.ذ.م.م  والهند�سة  للمقاولت  �سوليو�سنز  فا�ست   -١  : عليهم  املدعي  اإىل 

�سرييدهاران �ساندرا موهان �ساندرا موهانان 3- �ستيف توما�س ت ك توما�س  
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :يو اإي جي لتجارة وا�سالح امل�سخات واملكائن �س.ذ.م.م 
ب����ت����اري����خ:202١/٩/26 بالزام  ا���س��ت�����س��دار ام���ر اداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة  ط��ل��ب 
بالطلب مببلغ  تفا�سيله  ال��واردة  ال�سيكات  للمدعية قيمة  ي��وؤدوا  بان  بالت�سامن  املدعي عليهم 
)2٩.84٩.١5( درهم ومبلغ )١٩2.803.20( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ 
اتعاب  مقابل  درهم  ومائتي  وامل�ساريف  وبالر�سوم  ال�سداد  وحتى متام   202١/٩/١3 املطالبة يف 
املحاماة ورف�ست املحكمة مازاد على ذلك من طلبات  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل ١5 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3500/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم ١56

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )620.٩65( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة ١2% من 2020/8/١3 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

املدعي:ايه جي اوتو تريدينج �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات -  ام��ارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زاي��د - مركز دبي امل��ايل العاملي مبنى رقم 3 

الطابق 6 مكتب رقم 605  - وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
املطلوب اإعالنهما :  ١- وائل فريدريك اجلندي 2- ايه ام كيه لال�ست�سارات �س.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي 

عليهما 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
)620.٩65( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١2% من 2020/8/١3 وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  202١/١١/30  ال�ساعة 
08.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:627/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 24٩

الف  وارب��ع��ون  و�ستة  مائتان  دره��م   )246.٩4٩.86( مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وت�سعمائة وت�سعة واربعون درهم و�ست وثمانون فل�س - وما ي�ستجد والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ 

املطالبة حتى متام ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع

عنوانه:المارات امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي �سارع بور �سعيد �سرق - مبنى �سيتي اأفنيو - �سقة مكتب 
707 - مقابل ديرة �سيتي �سنر  - وميثله:ح�سة �سعيد حممد را�سد ال�سحي 

املطلوب اإعالنه :  ١- مروان انطرانيك كره بت ا�سادوريان  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ )86.٩4٩.246( 
ي�ستجد  وم��ا   - فل�س  وثمانون  و�ست  دره��م  وارب��ع��ون  وت�سعة  وت�سعمائة  ال��ف  وارب��ع��ون  و�ستة  مائتان  دره��م 
والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  202١/١١/١4  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  294/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 22٩

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 555/20١٩ عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )3٩486١( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم ٩ - 

 ALMATROOSHI@OMALCAE.AE:هاتف:0506335560 - بريد اللكروين
مكاين:32445٩4826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املطلوب اإعالنه : ١- �سيد م�سعود �سيد رزاق  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )3٩486١( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:1512/2021/322 ا�شتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202

 ، جزئي  عقاري  رق�����م:١047/202١  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
٩ - هاتف:05067676١6 - بريد الكروين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 32445٩4826 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

�سيد  ابوالف�سل   -3 زاده  �سكور معمار  اف�سني   -2 �سيد عبا�س علوي  ١- فرزانه    : اإعالنهم  املطلوب 
ح�سني علوي تفتي  -  �سفته : م�ستاأنف �سدهم

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:١047/202١. وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني  املوافق  202١/١١/8  ال�ساعة ١0.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
 اأمر على العري�شة:ا�شافة القبيلة

طالب االأمر:�شارة دروي�ص حممد عبداهلل        
اأطيب حتياتها  ل�سعادتكم  ان تقدم  يطيب ملحكمة خورفكان الحتادية البتدائية 
عبداهلل/ا�سافة  حممد  دروي�س  ال�سيدة/�ساره  من  املقدم  للطلب  �سكرها  وواف��ر 
خال�سه  اىل  ا�ستنادا   62١١/304 القيد  خال�سة  يف  با�سمها  )الري�سي(  القبيلة 
قيد والدها ال�سيد/دروي�س حممد عبداهلل الري�سي - خال�سه القيد:١545/304 
لي�سبح ال�سم بالكامل/�سارة دروي�س حممد عبداهلل الري�سي ، فمن لديه اعرا�س 
على ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية خالل خم�سة ع�سر 

يوما من تاريخ هذا العالن.
القا�شي/�شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�ص حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية            

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
 اإعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شده

يف اال�شتئناف رقم 1349 ل�شنة 2021 م عمايل        
 )fly me( معي  حلق  ومركز  �سابقا  لل�سيدات  الناقة  ق�سر  �سده:مركز  امل�ستاأنف  اىل 

حاليا نعلمكم بان امل�ستاأنف:مظهر جبني اخر �سديق.
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الق�سية العمالية رقم 2637 ل�سنة 202١ عمايل ال�سارقة ، وقد 
امل��واف��ق:202١/١١/٩ يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف  حتدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء 
�سباحا وذلك عرب تقنية الت�سال عن بعد عرب الرابط الذي �سريفع عرب برنامج العدالة 
حالة  ويف  مالديكم  لتقدمي  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  التف�سل  يرجى  ل��ذا  الذكي 

غيابكم فان املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف وفقا لحكام القانون
جتاه  املحكمة  على  م�سوؤولية  اأي��ة  دون  امل�ستاأنف  نفقة  على  الع��الن  هذا  ملحوظة:ين�سر 

حقوق الغري.
رئي�ص قلم الكتاب            

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ار�ص الفراعنة ملقاوالت النجارة امل�شلحة 
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003385/ 

اإىل املحكوم عليه :ار�س الفراعنة ملقاولت النجارة امل�سلحة
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:-حممد ابراهيم الد�سوقي علي 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 14367 درهم .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - مار�ص ملقاوالت اال�شباغ 
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003381/ 

اإىل املحكوم عليه :مار�س ملقاولت ال�سباغ
الكتبي،  �سعيد  مطر   �سامل  ملك   301 رقم  �سقة  العروبة  �سارع  النباعة  ال�سارقة   : العنوان 

0507963302  -  067963302
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:-جماهد علي طالب الدين - اجلن�سية بنجالدي�س 
املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اأعاله   اليها  امل�سار  الق�سية  يف 
ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم 
اأعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك   .8220 وامل�ساريف 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة  )15( يوما من تاريخ 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
MOJAU_2021- 0029666 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بنغالدي�سي   - الدين  خبري  �سيخ  ح�سني  بابو  ال�سيد:حممد  بان  اجلميع  لدى  معلوما  ليكن 
احل�سني  ربيع  ال�سيد/حممد  50% اىل  البالغة  ح�ستي  كامل  عن  التنازل  يف  اأرغب  اجلن�سية 
حممد عبداملالك - بنغالدي�سي اجلن�سية لت�سبح ن�سبته 50% يف الرخ�سة با�سم )�سالون ديرة 
دبي للحالقة( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم 544559 خروج ال�سريك/

�سركاء ودخول اخر/اخرين
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - موؤ�ش�شة ملك الهند ال�شياحية ذ.م.م 
جزئي مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003894/ 

اإىل املحكوم عليه :موؤ�س�سة ملك الهند ال�سياحية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:-احمد علي م�سعد الزقري - اجلن�سية ميني 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 25940 درهم .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عائ�شة عبيد خمي�ص عبداهلل 
كلي مدين   AJCEXCICIV2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000690/ 

اإىل املحكوم عليه :عائ�سة عبيد خمي�س عبداهلل
العنوان:امارة عجمان منطقة ال�سوان - هاتف رقم:0569543322
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:-ورثة حممد را�سد ال�سويف وهم امنه حممد عبيد 2- خلود حممد را�سد ال�سويف 3- 
عائ�سة حممد را�سد حمد ال�سويف 4- ابراهيم حممد را�سد حمد ال�سويف 5- خالد حممد را�سد 

حمد ال�سويف 6- �سقر حممد را�سد حمد ال�سويف - اجلن�سية اماراتي. 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
�سامال  الكلي  املجموع   : املطلوب   تنفيذه كالآتي  ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�سم  ودفع 

الر�سوم وامل�ساريف 1000.0 .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر  باللغتني العربية واالجنليزية

�شادرة من حمكمة حمكمة خورفكان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي عمايل   KHCFICILABMIN2021 /0000101 يف  الدعوى رقم

اىل املدعي عليه:كيل�سى هيالري نويزي - اجلن�سية نيجرييا
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  بتاريخ:6/6/202١  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح مطعم اجلودة الركية عمر با�سا 
الركي بخورفكان بالتايل:نامر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
املدعي عليه  مبلغ )3000( درهم ثالثة الف درهم كتعوي�س ويتحمل 
القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما   - وامل�ساريف  الر�سوم 

ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
اعالن مدعي عليه بالن�شر

جزئي مدين   SHCFICIREA2021 /0004687 يف  الدعوى رقم

عبدالرحمن  ابراهيم  الفا�سل  الدين  عليه:ايهاب  املدعي  اىل 
�سوداين/اجلن�سية

نعلمكم بان املدعي/يا�سر حممد حمد الطيب - �سوداين/اجلن�سية 
- قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة قررت املحكمة مبثابة 
مقداره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�سوري 
بامل�ساريف  والزمته  درهم  الف  واربعون  �ستة  درهم   )46000(

والر�سوم خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة 

بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : را�سد علي عبداهلل حنون النقبي - اجلن�سية : الإمارات. 

اإىل الطرف الثاين : احمد علي حممد بن عبود النقبي - اجلن�سية : الإمارات.
بال�سم التجاري )املنتدى لتلميع ال�سيارات( ن�ساط الرخ�سة )تنظيف وتليمع 

ال�سيارات( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة 
مهنية رقم 519067 ال�سادرة بتاريخ 2003/2/1

 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.  

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة 

بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : �سهيل احمد مهنا النوبي املحرمي - اجلن�سية : الإمارات. 

اإىل الطرف الثاين : حممد خمي�س احمد �سامل املطوع النقبي - اجلن�سية : الإمارات.
بال�سم التجاري )ملحمة عامل الكباب( ن�ساط الرخ�سة )بيع اللحوم الطازجة 
- بالتجزئة( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة 

رخ�سة جتارية رقم 786052 ال�سادرة بتاريخ 2021/8/17
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.  

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
MOJAU_2021- 0030771 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:�سوميث ماناكاتيل لوهيثاك�سان - اجلن�سية الهند 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/�سوغاتان 
امل�سماه )مردف لن�سخ  ، يف الرخ�سة  الهند  �ساجي توزهوتومبارامبيل �سوغانان اجلن�سية 
اخلرائط والر�سومات( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:744418 ال�سادرة 

من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى:

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13384 بتاريخ 2021/11/5 
MOJAU_2021- 0030761 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

يف  يرغب   ، الهند  اجلن�سية   - الرحمن  عزيز  احمد  ال�سيد:زمري  بان  اجلميع  لدى  معلوما  ليكن 
زينل  ال�سيد:عبدالرحمن  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  من   %51 عن  والتنازل  البيع 
كامل  25% من  والتنازل عن  البيع  المارات ويرغب يف  - اجلن�سية  عبدالرحمن عبداهلل احلمادي 
ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد توهني عبو طاهر - اجلن�سية بنغالدي�س يف الرخ�سة امل�سماه 
دائرة  من  ال�سادرة   752364 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  العال(  ماركت  )�سوبر 

التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى:تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تغيري ال�سم التجاري:من �سوبر ماركت العال اىل �سوبر ماركت العال ذ.م.م
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 

ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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•• اأبوظبي-وام:

اليوم  للم�ساركة  ال��ع��امل  ح���ول  ال��راي��ث��ل��ون  جن���وم  اأمل���ع  م��ن  ك��وك��ب��ة  ي�ستعد 
"�سمان"  برعاية  تقام  التي  للرايثلون  العاملية  اأبوظبي  بطولة  يف  اجلمعة 
�سمن �سل�سلة بطولت الحتاد الدويل للرايثلون العاملية، وينظمها جمل�س 
يا�س  مر�سى  حلبة  يف  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  نهاية  عطلة  خ��الل  الريا�سي  اأبوظبي 

بجزيرة يا�س.
الرايثلون  وريا�سيي  جن��وم  نخبة  من   232 امل��رم��وق  احل��دث  وي�ست�سيف 
ال�سيدات  م��ن  النخبة  لفئة  الق�سرية  امل�سافات  جمموعة  �سمن  للتناف�س 
والرجال يف �سل�سلة بطولت الحتاد الدويل للرايثلون العاملية، وكاأ�س بارا 

ترايثلون العاملي.
وت�ستمر مناف�سات البطولة على مدار يومني، يتاح خاللهما ملحبي الريا�سة 
املتواجدين على ُمدرجات املتفرجني وعرب الإنرنت والبث التلفزيوين من 
جميع اأنحاء العامل ال�ستمتاع مب�ساهدة املناف�سات ال�ستثنائية بني الالعبني 
الريا�سيني يف يوم اجلمعة 5 نوفمرب ..يف حني �سي�سهد اليوم التايل، ال�سبت 
6 نوفمرب، م�ساركة ما يزيد على 1700 من الريا�سيني الهواة يف ال�سباقات 
ت�سمل  والتي  يا�س،  مر�سى  حلبة  وم�سارات  املائية  امل��م��رات  داخ��ل  املجتمعية 
فئات الرايثلون والدواثلون واجلري وال�سباحة والدرجات الهوائية ملختلف 

الأعمار وامل�ستويات.
الوطنية  ال�سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  املهريي  �سيبان  بن  خالد  �سعادة  وقال 
لل�سمان ال�سحي /�سمان/: "نفخر بالإعالن عن دعم هذه الفعاليات العاملية 
لتبني  املجتمع  فئات  ت�سجيع عموم  التزاماتنا جتاه  تعزز من  والتي  املميزة، 

منط حياة �سحي ون�سط".
املهمة  الفعاليات  من  للرايثلون،  العاملية  اأبوظبي  بطولة  "تعترب  واأ�ساف: 
يف  للم�ساركة  ال�سباب  اإل��ه��ام  يف  ودوره����ا  ج��م��اه��ريي،  باهتمام  حتظى  ال��ت��ي 
الريا�سة، ودعم هذه الفعاليات تعترب ثمرة ل�سراكة طويلة الأمد مع "جمل�س 
اأبوظبي الريا�سي" الذي ي�ساطرنا روؤيتنا الرامية لبناء جمتمع اأكرث لياقة 
اأن  اأنحاء دول��ة الإم���ارات، وي�سعدنا  اأبوظبي وجميع  واأق��وى واأك��رث �سحة يف 

نوا�سل �سراكتنا معهم ونتطلع اإىل املزيد من التعاون املثمر يف امل�ستقبل".
اأب��وظ��ب��ي الريا�سي:  اأم���ني ع���ام جمل�س  ال���ع���واين  ب����دوره ق���ال ع���ارف ح��م��د 
اأبوظبي للم�ساركة �سمن مناف�سات  اإىل  الأبطال  "ي�سعدين الرحيب بعودة 
العام ال�ساد�س من �سل�سلة بطولت الحتاد الدويل للرايثلون العاملية املقامة 
العاملي،  ال�سعيد  وعلى  املجتمع  يف  امل��رم��وق��ة  مكانتها  لر�سخ  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
خا�سة مع ا�ستقطاب البطولة لنخبة الريا�سيني من اأبطال الألعاب الأوملبية 
والباراملبية الذين يوا�سلون تاألقهم بعد التناف�س يف اأوملبياد طوكيو، ونتوقع 

م�ساهدة مناف�سات حافلة بالإثارة خالل عطلة نهاية هذا الأ�سبوع".
واأ�ساف: "�ستبّث البطولة يف جميع اأنحاء العامل ليتمكن ماليني امل�سجعني 
مل�ساهدة  اأبوظبي  جمتمع  بتفاعل  الرحيب  اإىل  نتطلع  كما  متابعتها،  من 
التدابري  جميع  بتطبيق  اللتزام  مع  مبا�سر  بح�سور  الريا�سية  الفعاليات 
اليوم  تخ�سي�س  ج��رى  كما  اجلميع،  و�سحة  �سالمة  ل�سمان  الح��رازي��ة 
وت�سجيع  مل�ساركة  �سعينا  اإط��ار  يف  املجتمعية،  للم�ساركة  البطولة  من  الثاين 

اجلميع على امل�ساركة يف هذه الريا�سة".
و�ست�سهد حبلة مر�سى يا�س جمموعة من املناف�سات احلا�سمة بني حمرفات 
القائمة  ت�سم  حيث  ال�سيدات،  لنخبة  ال�سريع  العدو  �سباق  يف  الرايثلون 
املوؤلفة من 55 حمرفة كاًل من لورا ليندمان امل�سنفة الأوىل عاملياً، وفلورا 
واحلائزة  بريمودا  وحمبوبة  الأوملبية  الذهبية  امليدالية  على  احلائزة  بويف 

الريا�سّيات  اإىل جانب جمموعة من  الربيطانية،  الإمرباطورية  و�سام  على 
امليدالية  على  احلائزة  ب��راون  تايلر  جورجيا  مثل  املحرفات،  الربيطانيات 
اأيرون  احلديدي،  الرجل  ببطولة  الفائزة  باركلي  ت�سارلز  ولو�سي  الأوملبية 

مان 70.3.
اأبوظبي،  2022 هنا من  لبدء مو�سم  "اأنا يف غاية احلما�س  فلورا:  وقالت 
ونظراً لفوزي بالألعاب الأوملبية وبطولة العامل للرايثلون، فاإنه من ال�سعب 
اأن اأفوت فر�سة امل�ساركة يف هذه البطولة املرموقة، خا�سة بعد  بالن�سبة يل 
تعذري عن امل�ساركة يف افتتاحية املو�سم يف هامبورج، و�ساأعمل جاهدًة للحفاظ 

على اأدائي وترتيبي خالل هذا املو�سم".
يف املقابل، �سي�سهد �سباق نخبة الرجال مواجهات حمتدمة و�ستجمع الأملاين 
الثاين  امل�سنف  بول جورجينثوم  والفرن�سي  عاملياً،  اأول  امل�سنف  تيم هيلويج 
باقي  م��ع  ق��وي��ة  مناف�سات  احل�����س��ور  ي�سهد  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اأن���ه  كما  ع��امل��ي��اً، 
الريا�سيني امل�ساركني مبا فيهم هايدن وايلد الذي ُيوا�سل تقدمي اأداء مذهل 
لوي�س، بطل  وفين�سينت  الأوملبياد،  الربونزية يف  امليدالية  بعد ح�سوله على 

العامل لعام 2019.
وت�سمل مناف�سات كاأ�س بارا ترايثلون العاملية، التي ت�ست�سيفها اأبوظبي للمرة 
الأوىل، ت�سع فئات خمتلفة يتناف�س فيها الريا�سيني والريا�سيات من اأ�سحاب 
الهمم للفوز ب�ست ميداليات لكّل من الرجال وال�سيدات، وتتويج 12 بطاًل 
عاملياً يف العا�سمة يوم اجلمعة 6 نوفمرب ..وت�سم قائمة امل�ساركني جمموعًة 
اأبطال الألعاب الباراملبية، مبا يف ذلك احلا�سلني على ميداليات ذهبية  من 
يف الألعاب الباراملبية، الهولندي جيتزي بالت والإ�سبانية �سوزانا رودريجوز 

والفرن�سي األيك�سي�س هانكوينت وكلري كا�سمور من بريطاين.
هنا يف  الأوىل  للمرة  اأ���س��ارك  اأن  "ي�سعدين  ب��الت:  ق��ال جيتزي  تعليقه،  ويف 
اأبرز  اأبوظبي وعلى هذه احللبة ال�ستثنائية �سمن حلبة مر�سى يا�س، ومن 
باأن  واأفخر  اأهلها،  الإم��ارات هو ح�سن �سيافة  اإىل  ما لحظته منذ و�سويل 
اأكون جزءاً من هذا ال�سباق ..�سهدنا مو�سما حافال باملناف�سات واأ�سعى جاهداً 
لالنتهاء منه حمققا فوزا من اأبوظبي، ول �سك اأن املناف�سات التي خ�سناها يف 
طوكيو كانت يف ظروف �سعبة متيزت بدرجات حرارة مرتفعة ن�سبية، الأمر 
الذي �سيمكننا من خو�س هذه املناف�سات يف اأبوظبي واأنا على اأهبة ال�ستعداد 

لالنت�سار".
يوم  العاملي  ترايثلون  ب��ارا  كاأ�س  فعاليات  �سمن  النخبة  �سباقات  و�ستنطلق 
اجلمعة ال�ساعة 8 �سباحاً، مع انطالق �سباق مل�سافات ق�سرية لنخبة الرجال 
وال�سيدات يف متام ال�ساعة 2.11 م�ساًء و4.11 م�ساًء على التوايل ..بينما 
 7 �ستبداأ يوم ال�سبت �سباقات الفئات العمرية و�سباقات ال�سغار من ال�ساعة 

�سباحاً.
لالأطفال،  خم�س�سة  ومناطق  الرفيهية،  الربامج  من  جمموعة  و�ستتوفر 
ومتاجر بيع التجزئة، وماأكولت وم�سروبات جلميع اأفراد الأ�سرة لال�ستمتاع 
ومدرجات  احل���دث  ق��ري��ة  اإىل  ال��دخ��ول  ب���اأن  علماً  ال�����س��ب��اق،  م�ساهدة  اأث��ن��اء 
اإبراز  واجلمهور  امل�ساركني  جميع  على  ..ويجب  للجميع  جماين  املتفرجني 
لفح�س  �سلبية  اختبار  ونتيجة  احل�سن  تطبيق  على  الأخ�سر  امل��رور  حالة 
ل�سمان الدخول اإىل مكان احلدث يف حلبة  �ساعة   96 قبل  �سادرة   PCR

مر�سى يا�س.
الثانية  املحطة  �سمان  برعاية  للرايثلون  العاملية  اأبوظبي  بطولة  و�ستكون 
ل�سل�سلة بطولت الحتاد الدويل للرايثلون العاملية لعام 2022، ويف ختام 
اأف�سل ريا�سيي الرايثلون حول العامل  املو�سم �ست�ست�سيف اأبوظبي جمدداً 

�سمن نهائيات بطولت الرايثلون العاملية يف نوفمرب 2022.

•• اأبوظبي-وام:

ان��ط��الق��اً من  التن�س  اإىل م��الع��ب  ع��ودت��ه  ن���ادال  راف��اي��ي��ل  العاملي  البطل  اأّك���د 
اأبوظبي، حيث ي�سارك يف الن�سخة ال� 13 من 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 اأكرب عدٍد من األقاب بطولت جراند �سالم 
قد اختار اأبوظبي لبدء م�ساركاته يف مو�سم 2022. وي�سجل نادال م�ساركته 
احلادية ع�سر يف البطولة، والتي ت�سهد م�ساركة ثمانية لعبني اآخرين، منهم 
اأهميًة  العام  اأف�سل ع�سرين لعباً يف العامل. ومتّثل البطولة هذا  خم�سٌة من 

خا�سة، كونها �ستفتح الأبواب للرّحيب بامل�سجعني بطاقٍة ا�ستيعابيٍة كاملة.
يف  ُي�سارك  العامل،  م�ستوى  على  خام�ساً  امل�سنف  الإ�سباين  ن��ادال  جانب  واإىل 
 ،12 املرتبة  يف  امل�سنف  ثيم  ودومينيك  ثامناً،  امل�سنف  رود  كا�سرب  البطولة، 
من  �سل�سلًة  البطولة  و�ست�سهد   .19 املرتبة  يف  امل�سنف  �سابوفالوف  وديني�س 
مباريات الإق�ساء على اأر�س مركز التن�س الدويل يف مدينة زايد الريا�سية يف 

اأبوظبي بني 16 و18 دي�سمرب.
وتنطلق مناف�سات البطولة مع مباراة ال�سيدات يف اليوم الأول، لت�سهد مناف�سًة 
قوية وم�سوقة بني اإميا رادوكانو، حاملة لقب بطولة اأمريكا املفتوحة للتن�س، 
يف  طوكيو،  اأوملبياد  يف  الذهبية  بامليدالية  الفائزة  بن�سيت�س،  بيليندا  والنجمة 
تكرار ملواجهة دور الثمانية يف بطولة اأمريكا املفتوحة التي فازت بها رادوكانو 

مبجموعتني متتاليتني يف طريقها حل�سد اللقب.
ويعود نادال اإىل اأبوظبي واثقاً بقاعدته اجلماهريية الكبرية يف املدينة، والتي 
ح�سد  والتي  املتعاقبة،  البطولة  ن�سخ  يف  املتتالية  م�ساركاته  خ��الل  اكت�سبها 

خم�سًة من األقابها مبا يف ذلك الن�سخة ال�سابقة يف عام 2019.
وتعليقاً على عودته قال نادال: " تتميز اأبوظبي مبكانة خا�سة بالن�سبة يل، فقد 
زرتها عّدة مرات، و�سكلت حمطة النطالق للعديد من موا�سم املناف�سات التي 
اأجواًء مميزة كما هو احلال دائماً".  اأن البطولة �ست�سهد  خ�ستها، واأنا متاأكد 
للرفيه،  فال�س  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ليكري�س،  ج��ون  ق��ال  جهته،  من 
اجلهة املالكة للبطولة: " جتمع رافاييل نادال وبطولة مبادلة العاملية للتن�س 
عالقة ا�ستثنائية، لذلك ي�سعدنا اأن يوا�سل الالعب الأكرث ظهوراً يف بطولتنا 
ن�سختني  �سوى عن  ن��ادال  يغب  "مل  واأ���س��اف:  اأبوظبي".  يف  الرائعة  م�سريته 
اأبوظبي  الفعالية ومكانة  اأهمية  يعك�س  املا�سية، مبا   12 ال�  الن�سخ  فقط من 
�سعينا  ونوا�سل  ال��ك��ربى.  الريا�سية  الفعاليات  ا�ست�سافة  يف  رائ���دة  كوجهٍة 
لتقدمي الأف�سل يف البطولة التي ين�سم فيها البطل الإ�سباين اإىل جمموعٍة 
اآخ��ر بطلني. وندعو  الإع��الن عن  العامليني، حيث ننتظر  من نخبة الالعبني 

اجلمهور اإىل اغتنام الفر�سة وحجز تذاكرهم الآن".

•• دبي-الفجر:

ي�سهد مالعب نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية ع�سر اليوم املباراة 
اخلتامية لكاأ�س الهالوين ال�سنوي حيث تقام مبباراتني اليوم جتمع الأويل 
بني فريق احلبتور بقيادة حممد احلبتور ومناف�سه التقليدي فريق هي�سكث 
الثانية بني فريق بن  املباراة  بقيادة الرجنتيني توما�س اريارتي فيما تقام 

دري بقيادة خالد بن دري ومهرة بقيادة طارق احلبتور .

ال�سور  التقاط  العلم حيث مت  بيوم  ليحتفل  املباراة  احلبتور  فريق  وانتهز 
وهم يحملون علم دولة الإمارات يف تظاهرة حب وفخر وانتماء .

واأك����د رج���ل الأع���م���ال حم��م��د احل��ب��ت��ور رئ��ي�����س ن���ادي ومنتجع احل��ب��ت��ور اأن 
جمموعة احلبتور حري�سة على التفاعل مع الأحداث الوطنية واملجتمعية 
الغايل وحتت ظل  مبا يج�سد ويرجم م�ساعر احلب والنتماء اىل وطننا 
الإمارات  وطننا  على  ي��دمي  اأن  القدير  العلي  اهلل  �سائلني  وعلمنا  قيادتنا 

الأمن والأمان .

من  الأعمال  كافة  من  الوا�سعة  بامل�ساركة  ال�سنوي  الهالوين  كاأ�س  ويتميز 
تتخلله  كرنفايل  مهرجان  اىل  اخل��ت��ام  وي��ح��ول  للبولو  العا�سق  اجلمهور 
اأجمل  واختيار  املباراة  ملعب  يف  الكنز  عن  البحث  ابرزها  عديدة  م�سابقات 

املالب�س من اجلن�سني اىل جانب امل�سابقات اخلا�سة بالطفال .
والأربعاء  الثنني  يومي  اأقيمت  مباريات  اأربعة  �سهدت  قد  البطولة  وكانت 
املا�سيني حيث فاز فريق احلبتور يف املباراة الفتتاحية على فريق بن دري 
مهرة بخم�سة اأهداف مقابل ثالثة اهداف ون�سف وفاز فريق هي�سكث على 

فريق مهرة ب�سبعن اأهداف مقابل اأربعة اهداف اأما يوم الأربعاء فقد حقق  
فريق احلبتور فوزا م�ستحقا وكبريا على فريق مهرة وبثمانية اأهداف مقابل 
وبخم�سة  بالكاد  دري  بن  فريق  على  هي�سكث  فريق  فاز  فيما  فقط  هدفني 

اأهداف مقابل اأربعة اأهداف ون�سف .
يف  بع�سها  �سد  اللعب  لها  ي�سبق  مل  ال��ي��وم  املتناف�سة  ال��ف��رق  اأن  والطريف 
اليومني ال�سابقني وهذا يعطي للمباراتني نكهة خا�سة واأن الفرق الأربعة 

حتاول اأن ترك ب�سمة قبل اأن ي�سدل ال�ستار عن البطولة.

كاأ�س »الهالوين« للبولو يختتم اليوم

احلبتور يفوز على مهرة ويواجه هي�سكث يف ختام البطولة

اليوم.. انطالق بطولة اأبوظبي 
العاملية للرتايثلون

رافائيل نادال يعود اإىل اأبوظبي 
دي�سمرب املقبل للدفاع عن لقبه 

يف مبادلة العاملية للتن�س

•• اأبوظبي -وام:

للجودو  ال�سنوية  ال��ي��اب��اين  ال�سفري  ك��اأ���س  بطولة  مناف�سات  ال��ي��وم  تنطلق 
بالتعاون  واجل��ودو  امل�سارعة  احتاد  ينظمها  التي  وال�سباب  النا�سئني  لفئتي 
اأبو  بنت مبارك يف  الدولة وذلك يف �سالة فاطمة  اليابانية يف  ال�سفارة  مع 
ظبي. وي�سارك يف املناف�سات 125 لعبا يف الفئتني بواقع 46 لعبا يف فئة 
 ، وخورفكان   ، كلباء  ،واحت��اد  القتالية  للفنون  الفجرية  اأندية  من  ال�سباب 
النف�س، ف�سال  الدفاع عن  وال�سارقة لألعاب  الريا�سي  وال�سارقة   ، والن�سر 
عن 79 لعبا لفئة النا�سئني من اأندية الفجرية للفنون القتالية ، واحتاد 
الدفاع  لألعاب  وال�سارقة  الريا�سي  وال�سارقة   ، والن�سر   ، ،وخورفكان  كلباء 

عن النف�س. واأكملت جلنة اجلودو املحلية برئا�سة حممد جا�سم اأمني ال�سر 
التا�سعة  يف  تبداأ  التي  البطولة  لإجن��اح  الرتيبات  كافة  لالحتاد  امل�ساعد 
عند  ت��ب��داأ  بينما  التمهيدي،  ال���دور  بت�سفيات  ال��ي��وم  �سباح  م��ن  والن�سف 
وال�سباب  النا�سئني  لفئتي  النهائية  الأدوار  نزالت  والن�سف ظهرا  الواحدة 
ويتم التتويج يف ال�ساعة الرابعة والن�سف ع�سرا. يذكر اأن فريق احتاد كلباء 
نف�سه  النادي  اأن  كما  الأخ��ريت��ني،  الن�سختني  يف  البطولة  تلك  لقب  يحمل 
توج بلقب بطولة كاأ�س الحتاد لالأ�سبال والنا�سئني يف افتتاح مو�سم اجلودو 
احلايل ب�سالة خورفكان يف اأكتوبر املا�سي. و�ستعقب مناف�سات تلك البطولة 
بطولة اليوم الوطني للمراحل العمرية الثالث النا�سئني وال�سباب والكبار 

يف الثالث من دي�سمرب املقبل يف خورفكان .

اليوم.. انطالق مناف�سات بطولة كاأ�س ال�سفري الياباين للجودو 

 4 مباريات يف انطالق الأ�سبوع 
اخلام�س لدوري الدرجة الأوىل اليوم

••  دبي-الفجر:

اأربع مواجهات يف انطالق الأ�سبوع اخلام�س مل�سابقة  ُتقام اليوم اجلمعة 
دوري الدرجة الأوىل عندما يلتقي نادي البطائح مبلعبه مع نادي م�سايف 
، ويلعب نادي الرم�س مع نادي م�سفوت على ملعب الرم�س ، وي�ست�سيف 
فيما   ، م�ساًء   4:45 ال�ساعة  املباريات  وُتلعب  الذيد  نادي  التعاون  نادي 

يواجه نادي احلمرية يف ملعبه نادي الفجرية ال�ساعة 4:50 م�ساًء.
 وُيختتم 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 اأف �سي على ا�ستاد حمدان بن را�سد ، ونادي دبا احل�سن 
مع نادي �سيتي على اأر�س الأول ، وُتلعب املباريات ال�ساعة  4:45 م�ساًء.  
اأ�سفرت عن فوز دبا  الرابع للم�سابقة قد  الأ�سبوع  نتائج مباريات  وكانت 
على احلمرية ) 4 – 1 ( ، والذيد على الرم�س ) 3 – 1 ( ، والبطائح 
على م�سفوت ) 2 – 0 ( ، ودبا احل�سن على اجلزيرة احلمراء ) 1 – 0 
( ، وبالنتيجة ذاتها حقق العربي الفوز على جلف اأف �سي ، بينما تعادل 
الفجرية مع التعاون ) 1 – 1 ( ، وم�سايف مع حتا ) 0 – 0 (.  ويت�سدر 
ودبا   ،  )2( البطائح  يليه   ، نقطة   12 بر�سيد  امل�سابقة  جدولة  العربي 
احل�سن )3( ولكالهما 10 نقاط ، ثم دبا )4( ت�سع نقاط ، وجلف اأف 
فيما   ، نقاط  �ست  ولكل منهم  والذيد )7(   ، ، واحلمرية )6(  �سي )5( 
حل الفجرية )8( ، وم�سايف )9( ، وحتا )10( بر�سيد خم�س نقاط ، ثم 
والتعاون   ، و�سيتي )13(   ، ، وم�سفوت )12(  اجلزيرة احلمراء )11( 

)14( بنقطة واحدة ، يليهم الرم�س )15( دون نقاط.

الأ�سبوع الثاين لدوري الدرجة الثانية 
ينطلق اليوم باإقامة اأربع مباريات

•• دبي-الفجر

الدرجة  مل�سابقة دوري  الثاين  الأ�سبوع  اليوم اجلمعة مباريات  تنطلق 
الثانية حيث يلتقي فريق لفال يونايتد مع فريق بينونة على ملعب 
ن���ادي دب��ي لأ���س��ح��اب الهمم  ، وف��ري��ق امل���وج م��ع ف��ري��ق ريجينال على 
امللعب الفرعي لنادي الإمارات،  وُتقام املباراتان ال�ساعة 5:00 م�ساًء 
، ويواجه فريق يونايتد �سبورت فريق الهالل يونايتد ال�ساعة 7:00 
فريق  مع  الأت��ف��اق  وفريق   ، الهمم  لأ�سحاب  العني  ن��ادي  ملعب  على 
فور�سان هي�سبانيا ال�ساعة 8:30 م�ساًء على ملعب �سباب الأهلي دبي 

باملمزر.
يلتقي  عندما   ، ال�سبت  غد  ي��وم   الثاين  الأ�سبوع  مباريات  وُت�ستكمل  
نادي  ملعب  على  م�ساًء   5:00 ال�ساعة  ليوا  فريق  مع  يونايتد  فريق 
اأتلتيكو  �سي مع فريق  بي  اأت�س  ليغا  ، وفريق ل  الهمم  دبي لأ�سحاب 

اأرابيا ال�ساعة 8:00 م�ساًء على ملعب مدينة دبي الريا�سية.
على  يونايند  الهالل  فوز  �سهدت  قد  الأول  الأ�سبوع  مباريات  وكانت   
على  وريجينال   ،  )  0 –  3  ( بنتيجة  ليوا  على  والأت��ف��اق   ، يونايتد 
يونايتد �سبورت ) 4 – 2 ( ، وفور�سان هي�سبانيا على لفال يونايتد 
) 2 – 0 ( ، واأتلتيكو اأرابيا على املوج ) 2 – 1 ( ،  فيما تعادل بينونة 
مع ل ليغا اأت�س بي �سي اإيجابياً بنتيجة ) 2 – 2 (.  ويت�سدر جدول 
امل�سابقة فريق الأتفاق بر�سيد 3 نقاط ، بالت�ساوي مع الهالل يونايتد 
اأرابيا )5(  اأتلتيكو   ، ، وفور�سان هي�سبانيا )4(  ، وريجينال )3(   )2(
، يليهم ل ليغا  )6( ، وبينونة )7( ولكالهما نقطة واح��دة ، وبدون 
نقاط حل املوج )8( ، ويونايتد �سبورت )9( ، ولفال يونايتد )10( ، 

وليوا )11( ، ويونايتد )12(.

•• ال�شارقة-الفجر:

اإدارة ال�سوؤون املالية والإداري��ة بنادي ال�سارقة الريا�سي مع  ناق�ست 
املالية  والحتياجات  املتطلبات  واحلوكمة  الداخلية  الرقابة  مكتب 
لإدارات النادي، وذلك يف اجتماعها الدوري مبقر النادي يف �سمنان، 
ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الع�سكر،  �سلطان  �سعادة  برئا�سة 
اأع�ساء  وبح�سور  والإداري���ة،  املالية  ال�سوؤون  اإدارة  رئي�س  الريا�سي، 

الإدارة.
للمرحلة  العمل  خطة  والإداري���ة  املالية  ال�سوؤون  اإدارة  وا�ستعر�ست 
املقبلة وتوزيع املهام على الأع�ساء، من اأجل توفري اأف�سل اخلدمات 

واإبرام التفاقيات املنا�سبة التي حتقق النتائج املرجوة مل�سلحة النادي 
ومنت�سبيه.

كما تطرق الجتماع اإىل التاأكيد على اإقامة ور�س عمل دورية لتطوير 
اأداء املوظفني خا�سة يف جمال املوارد الب�سرية.

واطلعت الإدارة على اأهم التحديات التي تواجه �سري العمل اليومي 
ال�سابق  الج��ت��م��اع  تو�سيات  وراج��ع��ت  عليها.  التغلب  وم��ق��رح��ات 

وتقييم املهام التي مت تنفيذها خالل الفرة املا�سية.
ال�سوؤون  اإدارة  رئي�س  الع�سكر  �سلطان  �سعادة  اأ�ساد  ال�سياق..  ويف هذا 
املالية والإدارية، باأداء اأع�ساء الإدارة وباجلهود املبذولة لإجناز املهام 

املطلوبة منهم.

مالية نادي ال�سارقة تناق�س خطط التطوير
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الفجر الريا�ضي

للنادي  الإ����س���ب���اين  امل�����درب  ك�����س��ف 
هرناندي�س  ت�سايف  القطري  ال�سد 
الديار"  اإىل  "للعودة  تطّلعه  ع��ن 
يف  اأيام"،  رمب��ا  اأو  "�ساعات  خ��الل 
بر�سلونة  ال�سابق  فريقه  كان  وقت 
الإ����س���ب���اين ي���ج���ري م��ف��او���س��ات يف 
اأ�سوار  داخ���ل  ل���س��ت��ع��ادت��ه  ال��دوح��ة 

النادي الكاتالوين.
وح��ّط وفد من بر�سلونة غاب عنه 
نائبه  و�سّم  الرئي�س جوان لبورتا 
الريا�سي  وامل����دي����ر  ي��و���س��ت��ي  راف�����ا 
العا�سمة  يف  األ����ي����م����اين،  م���ات���ي���و 
القطرية م�ساء الأربعاء، يف م�سعى 
ت�سايف  مع  التعاقد  على  للتفاو�س 
مدرباً خلفاً للهولندي املُقال ب�سبب 

�سوء النتائج رونالد كومان.
وقال ت�سايف )41 عاماً( بعد مباراة 
فريقه  ب��ت��ع��ادل  انتهت  ال��ت��ي  ال�سد 
الدوري  �سمن   3-3 ال��دح��ي��ل  م��ع 
حمادثات  يف  القطري"الناديان 
ويجب التو�سل اإىل حل". واأ�ساف 
كما  الديار  اإىل  للعودة  اأتطلع  "اأنا 
احرام.  م�ساألة  لكنها  تتخيلون، 
لدي عقد ويجب اأن يوافق الناديان. 
اإىل  ل��ل��ع��ودة  ل��ل��غ��اي��ة  متحم�س  اأن����ا 
ال��وط��ن واأك���رث م��ن ذل��ك لأن اأكون 
م�سوؤولية  وه��ي  لرب�سلونة  م��درب��اً 

كبرية، لكنني متحم�س للغاية".
الإ�سباين  ال��و���س��ط  واأ���س��اف لع��ب 
جزائياً  "�سرطاً  هناك  اأن  ال�سابق 

ال�سد،  ن��ادي  �سغرياً" يف عقده مع 
واأ�سارت تقارير اإىل اأنه قيمته نحو 
خم�سة ماليني يورو )5.8 مليون 

دولر(.
للغاية،  اإيجابي  "اأنا  ت�سايف  وت��اب��ع 
اأنا عليه، لقد كنت وا�سحاً  هذا ما 
جداً ب�ساأن ما اأريد. اأعتقد اأن الأمر 
اإنهم  اأي���ام.  ورمب��ا  ب�ساعات،  يتعلق 
يتم  اأن  واآم�����ل  م��وق��ف��ي،  ي��ع��رف��ون 

ذلك".
اأك��د عرب  ق��د  ال�سد  ك��ان  املقابل،  يف 
اأن  العلي  تركي  التنفيذي  م��دي��ره 
بت�سايف.  متم�ّسكاً  ي���زال  ل  ال��ن��ادي 

الإ�سباين  ال���وف���د  ح�����س��ور  خ����الل 
مباراة ال�سد والدحيل، نقل ح�ساب 
ال�سّد على توير عن العلي قوله اإن 
"موقف النادي وا�سح من البداية، 
ت�سايف  مب��درب��ن��ا  متم�سكون  فنحن 
هذا  يف  ب���ه  ن��ف��رط  اأن  مي��ك��ن��ن��ا  ول 

الوقت احل�سا�س من املو�سم".
واأكد "نرحب بزيارة الوفد الإداري 
وهي  الإ�سباين  بر�سلونة  ن��ادي  من 

حمل تقدير واحرام".
من جهته، قال يو�ستي ل�سحافيني 
امل�����ب�����اراة  م����ت����واج����دي����ن يف م���ل���ع���ب 
رئي�س  ح�����س��ور  ع���دم  اإن  الأرب����ع����اء 

الدوحة  اإىل  لبورتا  ج��وان  النادي 
ال�سد"  ل��ن��ادي  م�سكلة  مي��ث��ل  "ل 
ب�"املمتازة"،  ال���ع���الق���ة  وا�����س����ف����اً 
على  ال�سد  اإدارة  بحر�س  وم�سيداً 
مطار  يف  بر�سلونة  وف��د  ا�ستقبال 

حمد الدويل.
"اجتماعاً  اأن  اإىل  يو�ستي  وفلفت 
بعد  ال�سد  ن���ادي  اإدارة  م��ع  �سيعقد 
اأن  املباراة مع الدحيل، على  انتهاء 
اآخر  اج��ت��م��اع  يف  ال��ب��ح��ث  ُي�ستكمل 

�سباح الغد".
بر�سلونة  �سفوف  يف  ت�سايف  ون�����س��اأ 
 17 األ��وان��ه يف  وح��م��ل  منذ �سغره 

مباراة   750 من  اأك��رث  يف  مو�سماً 
 1998 25 لقباً بني  حمرزا معه 
قطر  اإىل  ال��ذه��اب  قبل  و2015، 

عام 2015.
األ��وان ال�سد كالعب ملدة  بعد حمل 
تدريبه  على  اأ�سرف  موا�سم،  اأربعة 
املو�سم  ال������دوري  ل��ق��ب  اإىل  وق�����اده 
اآخر  الأم��ري يف  املا�سي ولقب كاأ�س 

�سنتني.
وبعد انتهاء مباراة ال�سد والدحيل، 
عانق ت�سايف اأع�ساء اجلهاز والفني 
وكاأنه  ب���دا  م�����س��ه��د  وال��الع��ب��ني يف 
وداع������ي. وق����ال ظ��ه��ري ال�����س��د عبد 
"الكا�س"  ل��ق��ن��اة  ح�����س��ن  ال���ك���رمي 
"حزناء  امل�����ب�����اراة  ب���ع���د  ال���ق���ط���ري���ة 
ل����رح����ي����ل ت���������س����ايف ل����ك����ن ����س���ع���داء 
لنتقاله من ال�سد اإىل فريق كبري 
م��ث��ل ب��ر���س��ل��ون��ة. ق���ّدم ت�����س��ايف فكراً 
خ�سو�ساً  القطرية  للكرة  ج��دي��داً 
ال�سد.  ن�������ادي  لع����ب����ي  ن���ح���ن  ل���ن���ا 
ا�ستالمه  م��ن��ذ  ت��ع��ّر���س لن��ت��ق��ادات 
النادي، لكن �ساهدمت فكره الكروي 
الفرق  ك����ل  وط���ري���ق���ت���ه.  اجل����دي����د 
عانت من هذا ال�سلوب". وعّما دار 
اجتماع  يف  وال��الع��ب��ني  ت�سايف  ب��ني 
الفريق، اأ�ساف ح�سن "هناك حزن 
لعب  ان��ه  خ�سو�سا  ت�سايف،  لرحيل 
معنا ودّربنا واأم�سينا اأوقاتاً ممتعة 
وج��م��ي��ل��ة وحل���ظ���ات ح����زن وف����رح. 

رحيله �سيكون موؤثرا".

اإىل  اليطايل  ويوفنتو�س  المل��اين  بايرن ميونيخ  بفريقي  الهولندي  واياك�س  النكليزي  ليفربول  فريقا  حلق 
الأدوار الإق�سائية من م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم بفوزهما على اتلتيكو مدريد الإ�سباين وبورو�سيا 
دورمتوند -2�سفر و3-1 تواليا، يف حني اقرب ريال مدريد ال�سباين ومان�س�سر �سيتي من التاأهل بنهاية 

اجلولة الرابعة .
وحقق ليفربول العالمة الكاملة بفوزه يف مبارياته الربع حتى الن من خالل جتديد علّو كعبه على �سيفه 

اأتلتيكو مدريد وتغّلب عليه -2�سفر يف املجموعة الثانية من دوري اأبطال اأوروبا.
اأنطوان  الفرن�سي  ُط��رد  3-2 يف مدريد، عندما  ليفربول  بفوز  انتهت  التي  الذهاب  غ��رار مباراة  وعلى 

غريزمان، اأكمل اأتلتيكو هذه املباراة اأي�ساً بع�سرة لعبني منذ الدقيقة 36 عندما اأ�سهر احلكم البطاقة 
احلمراء يف وجه الربازيلي فيليبي.

وفر�س ليفربول اإيقاعاً هجومياً منذ البداية، م�ستغاًل التململ يف دفاع اأتلتيكو.
وبّكر النادي الإنكليزي بالت�سجيل عن طريق جوتا الذي اقتن�س براأ�سه عر�سية من ترينت األك�سندر 

اأرنولد خادع بها احلار�س ال�سلوفيني يان اأوبالك )13(.
و�سرعان ما �ساعف ماين النتيجة يف الدقيقة 21، بعدما �سدد اأرنولد كرة نحو املرمى، تابعها ماين 

خمادعاً احلار�س واأ�سكنها ال�سباك.
وانتهت املباراة فعلياً لأتلتيكو يف الدقيقة 36، بعدما ح�سل فيليبي على البطاقة احلمراء بعد خمالفة 

بحق ماين.
ثانية  بخ�سارة  املباراة  لتنتهي  ج��دوى،  دون  لكن من  املباراة  اإىل  العودة  اأتلتيكو  وح��اول 

توالياً يف امل�سابقة القارية. يذكر ان ليفربول يحقق بداية مثالية حمليا وقاريا ذلك 
لن مل يخ�سر اي�سا يف الدوري النكليزي املمتاز بعد مرور 10 مراحل.

الوقات  اله����داف يف  "�سجلنا  ك��ل��وب  ي��ورغ��ن  المل���اين  ليفربول  م���درب  وق���ال 
اجليدة. كان الهدف الول لنا تخطي دور املجموعات وقد جنحنا يف حتقيقه 
قبل مرحلتني من النهاية وهذا ما مل اكن اتوقعه. لقد قام ال�سبان بعمل رائع 

وهم ي�ستحقون ذلك".
ويف امل��ج��م��وع��ة ذات��ه��ا، جن��ا ن���ادي م��ي��الن الإي���ط���ايل م��ن خ�����س��ارة راب��ع��ة يف 

امل�سابقة القارية عندما خرج بتعادل �سعب بالنريان ال�سديقة اأمام بورتو 
الربتغايل 1-1، ليح�سد اأول نقطة له.

الت�سجيل  ديا�س  لوي�س  الكولومبي  افتتح  �سريو،  �سان  ملعب  وعلى 
ميالن  هدف  مبيمبا  �سان�سيل  الكونغويل  اأح��رز  فيما   ،)6( لبورتو 

باخلطاأ يف مرماه )61(.
املركز  اإىل  وارتقى  نقاط   5 اإىل  ر�سيده  بورتو  رفع  التعادل،  وبهذا 

الثاين، بينما ح�سد ميالن اأول نقطة له يف دور املجموعات وبقي 
متذياًل للرتيب.

مع   2-2 التعادل  فخ  يف  الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س  و�سقط 
املجموعة  ���س��دارة  ليخ�سر  الخ��ري  ال��رم��ق  المل���اين يف  ليبزيغ 
الوىل ل�سالح مناف�سه الرئي�سي مان�س�سر �سيتي الفائز على 

كلوب بروج البلجيكي 1-4.
و�سعد �سيتي اىل املركز الول بر�سيد 9 نقاط متقدما بفارق 

نقطة واحدة عن �سان جرمان يف حني يحتل بروج املركز الثالث 
مع 4 نقاط وليبزيغ نقطة واحدة.

خ��ا���س ���س��ان ج��رم��ان م��ب��ارات��ه ���س��د لي��ب��زي��غ يف غ��ي��اب جنمه 
الرجنتيني ليونيل مي�سي امل�ساب يف ركبته.

الت�سجيل من  بافتتاح  الباري�سي  فاجاأ �ساحب الر�س �سيفه 
جرمان  �سان  باري�س  مهاجم  نكونكو  لكري�ستوفر  راأ�سية  كرة 
ال�سابق وذلك بعد مرور 8 دقائق رافعا ر�سيده اىل 5 اهداف 

هذا املو�سم يف امل�سابقة القارية.
احلكم  احت�سب  حتى  ال�سدمة  يتلقى  جرمان  �سان  يكد  ومل 
ملواطنه  دانيلو  الربتغايل  عرقلة  اث��ر  لاليبزيغ  ج��زاء  ركلة 
اندري �سيلفا داخل املنطقة لكن احلار�س اليطايل العمالق 

جانلويجي دوناروما ت�سدى ملحاولة الخري برباعة )12(.
املباراة  اج��واء  ودخ��ل  تدريجيا  انفا�سهم  جرمان  �سان  والتقط 

و�سرعان ما ادرك التعادل عندما مرر الربازيلي نيمار كرة يف العمق باجتاه كيليان مبابي على اجلهة الي�سرى 
ومنه عر�سية داخل املنطقة ليتابعها الهولندي جورجينو فينالدوم داخل ال�سباك من م�سافة ق�سرية )21(.

ومنح فينالدوم اي�سا التقدم ل�سان جرمان م�ستغال كرة راأ�سية من قائد الفريق الربازيلي ماركينيو�س ليتابعها 
الهولندي براأ�سه اي�سا بعيدا عن متناول حار�س ليبزيغ املجري بير غول�سي )39(.

و�سهد ال�سوط الثاين كرا وفرا كبريين اذ حاول �سان جرمان ح�سم النتيجة نهائيا يف �ساحله 
وليبزيغ العودة يف املباراة، لكن الف�سلية بقيت لل�سيوف الذي ا�ساع لهم مبابي انفرادين 

جنح غول�سي يف الت�سدي ملحاولتيه يف املرتني )50 و63(.
احلكم  احت�سب  عندما  التعادل  ادراك  يف  ت�سوبولي  دومينيك  املجري  البديل  وجنح 
لها  ان��ربى  املنطقة  داخ��ل  كيمبيبي  لربي�سنل  خطاأ  اث��ر  فريقه  ل�سالح  ج��زاء  ركلة 

املجري بنجاح يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�سائع.
عليه  �سريح  بفوز  ب��روج  كلوب  وف���ادة  �سيتي  مان�س�سر  اك��رم  الحت���اد،  ملعب  وعلى 

.1-4
افتتح فيل فودن الذي لعب كراأ�س حربة �سريح الت�سجيل ل�سيتي بعد مرور 
ارتطمت  عندما  ال�سديقة  ب��ال��ن��ريان  ال��ت��ع��ادل  ادرك  ب��روج  لكن  �ساعة،  رب��ع 
الكرة براأ�س املدافع جون �ستونز وحتولت خطاأ داخل �سباك فريقه بعدها 

بدقيقتني.
على  ت��ن��اوب  بثالثي  ال��ث��اين  ال�����س��وط  يف  �سيفه  على  �سيتي  واج��ه��ز 
�ستريلينغ  ورح��ي��م   )54( حم��رز  ري��ا���س  اجل��زائ��ري  ت�سجيلها 
اياك�س  )72( والربازيلي غابريال جيزو�س )90+2(.وتابع 
واحلق  املو�سم  ه��ذا  الرائعة  الهجومية  عرو�سه  ام�سردام 
رافعا   1-3 دورمت��ون��د  ب��ورو���س��ي��ا  مب�سيفه  قا�سية  خ�����س��ارة 
ر�سيده اىل 14 هدفا يف 4 مباريات اي مبعدل 3.2 هدف 

يف املباراة الواحدة.
وكانت نقطة التحول يف املباراة لدى طرد قطب دفاع دورمتوند 
مات�س هوملز لعرقلته اجلناح الربازيلي انتوين يف الدقيقة 29، 
لكن مع ذلك جنح فريقه يف افتتاح الت�سجيل عرب ماركو روي�س يف 

الدقيقة 37 من ركلة جزاء.
ال��دق��ائ��ق ال18  ال��ط��اول��ة ع��ل��ى مناف�سه يف  اي��اك�����س يف ق��ل��ب  وجن���ح 
التعادل  تاديت�س  ال�سربي دوجان  له  ادرك  املباراة حيث  الخرية من 
)72( وا�ساف العاجي �سيبا�ستيان هالر الثاين )83( قبل ان يح�سم 
العبور  نهائيا يف �سالح فريقه ويهديه بطاقة  النتيجة  داين كال�سن 
من  الثالثة  الدقيقة  يف  الثالث  ال��ه��دف  بت�سجيله  ال��ت��ايل  ال���دور  اىل 

الوقت بدل ال�سائع.
ل�سبونة  �سبورتينغ  احل��ق  الثالثة  املجموعة  �سمن  ثانية  م��ب��اراة  ويف 
ليتعادل  نظيفة  برباعية  الركي  ب�سيكتا�س  مب�سيفه  قا�سية  خ�سارة 
نقاطا مع دورمتوند بر�سيد 6 نقاط يف حني ميلك اياك�س 12 نقطة. 
مدريد  ري��ال  ه��ديف  بنزمية  ك��رمي  املخ�سرم  الفرن�سي  املهاجم  و�سجل 
 1-2 الوك����راين  دانيت�سك  �ساختار  ع��ل  ال��ف��وز  اىل  ليقوده  ال���س��ب��اين 
�سمن املجموعة الرابعة. ورفع ريال مدريد ر�سيده اىل 9 نقاط مقابل 
و6   ،1-3 املولدايف  تريا�سبول  �سريف  على  الفائز  اليطايل  لإنر   7

نقاط لالخري، ونقطة واحدة ل�ساختار.
وتابع ريال مدريد نتائجه اليجابية يف الون��ة الخ��رية اذ مل يخ�سر 
فوزه  بينها  امل�سابقات  ل��ه يف جميع  مباريات   5 اآخ��ر  م��دري��د يف  ري��ال 
ال�ساحق على �ساختار ذهابا بخما�سية نظيفة، وانت�ساره على غرميه 
مباراة  يف   1-2 بر�سلونة  ال�سبانية  ال��ك��رة  زع��ام��ة  على  التقليدي 

الكال�سيكو يف عقر دار الأخري اأواخر ال�سهر املا�سي
و�سجل بنزمية هدفيه يف الدقيقتني 14 و61، يف حني �سجل الربازيلي 
اإنر مفاجاآت  اوقف  الثانية،  املباراة  �ساختار )39(. ويف  فرناندو هدف 
�سريف تريا�سبول وعاد بالفوز عليه 3-1 يف عقر داره ليعزز اآماله ببلوغ 

الدور التايل.

دوري اأبطال اأوروبا 

ليفربول واأياك�س يلحقان ببايرن ويوفنتو�س اإىل دور ال�16 

•• اأم القيوين-الفجر

اليوم  ظهر  القيوين  اأم  يف   " ال��ق��رم  "�ساطئ  ي�ست�سيف 
بطولة الدولة الفرقية لخراق ال�ساحية لفئات الرجال 
والنا�سئات  وال��ن��ا���س��ئ��ني  وال�����س��اب��ات  وال�����س��ب��اب  وال�����س��ي��دات 
القوى  لأل��ع��اب  الإم����ارات  التي ينظمها احت��اد  والأ���س��ب��ال 
مب�ساركة 323 لعباً ولعبة ميثلون 18 نادياً هي �سباب 
الأهلي ، الو�سل، الن�سر ، العني ، دبا احل�سن، الفجرية ، 
ال�سارقة ، حتا ، احلمرية ، فلج املعال ، الإمارات ، العربي 
، خورفكان ، اجلزيرة احلمراء ، البطائح ، مليحة ، احتاد 

كلباء وال�سارقة لريا�سة املراأة .  
وتعترب البطولة الفرقية هي الثانية يف مو�سم " اأم الألعاب 
اأقيمت ال�سهر املا�سي  " بعد بطولة الدولة الفردية التي 
ولعبة  270 لعباً  م�ساركة  و�سهدت  الورقاء  يف حديقة 
القوية  املناف�سة  اإثر  كبرياً  وحققت جناحاً  نادياً   18 من 
من  الالفت  والتفاعل  وامل�ساركات  امل�ساركني  بني  واملثرية 

الأندية.  
وتنطلق البطولة التي ت�سهد م�ساركة 8 لعبني ولعبات 
يف كل فئة مع احت�ساب اأف�سل نتيجة لعدد 6 لعبني ، يف 
واأ�سبال  بنني  اأ�سبال  فئتي  ب�سباق  والن�سف ظهراً  الثانية 
الثالثة  ال��ب��ط��ول��ة يف  ت��ت��وا���س��ل  ث��م   ، ك��ل��م   3 مل�سافة  ب��ن��ات 
 ، كلم   4 مل�سافة  وال�سابات  النا�سئات  فئتي  ب�سباق  ع�سراً 
يعقبه �سباق النا�سئني وال�سيدات مل�سافة 6 كلم يف الثالثة 
 8 ، ثم ينطلق �سباق فئة ال�سباب مل�سافة  والن�سف ع�سراً 
كلم يف الرابعة ع�سراً بينما ميثل �سباق فئة الرجال مل�سافة 

كلم م�سك اخلتام يف الرابعة والن�سف ع�سراً.    12
وحتت�سب نتائج الأندية لأف�سل 4 لعبني للفئة العمرية 

" مواطنني اأو اأبناء املواطنات " اإ�سافة اإىل 2 من الالعبني 
للفئات العمرية " مواليد الدولة اأو املقيمني " على كاأ�س 
الفئات  م��ن  فئة  ك��ل  يف  الفرقية  للبطولة  الأول  امل��رك��ز 
الفريق احلا�سل  تتويج  يتم  بينما   ، البطولة  املذكورة يف 
على املركز الثاين بامليداليات الف�سية وكاأ�س املركز الثاين 
للبطولة ، يف حني يتم تتويج الفريق احلا�سل على املركز 
لهذا  املخ�س�س  وال��ك��اأ���س  ال��ربون��زي��ة  بامليداليات  الثالث 

املركز.  
وقال الدكتور حممد عبداهلل املر ، رئي�س احتاد الإمارات 
لألعاب القوى ، اإن الحتاد مي�سي يف براجمه التناف�سية 
ل��ل��م��و���س��م اجل��دي��د م��ن خ���الل ب��ط��ول��ة ال���دول���ة الفرقية 
لألعاب القوى بعد تد�سني املو�سم ببطولة الدولة الفردية 
التي  املعطيات  على  باحلر�س  وذل��ك  ال�ساحية  لخ��راق 
الذي  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ط��ور  امل���رج���وة لتحقيق  ال��ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ق 
ي�سب يف م�سلحة املنتخبات الوطنية ويعزز روؤية الحتاد 
لتحقيق ال�سراتيجية املقررة حتى ت�ستعيد " اأم الألعاب" 
اأف�سل  على  باملناف�سة  امل�سرف  وبريقها  القوية  مكانتها 

النتائج يف امل�سابقات القليمية والقارية والدولية.  
والإيجابي  البناء  للتعاون  وتقديره  �سكره  عن  املر  وعرب 
على  القرم" وح��ر���س��ه��م  " ���س��اط��ئ  يف  امل�������س���وؤول���ني  م���ن 
رائعة  حت��ف��ة  ي��ع��د  ال���ذي  ال�����س��اط��ئ  يف  احل���دث  ا�ست�سافة 
اأف��راد املجتمع ملا يوفره من مزايا  حظيت بالإعجاب من 
ال�سياحية  امل��ع��امل  م��ن  جعلته  ومتميزة  ك��ب��رية  �سياحية 
الرائدة يف الدولة واإمارة اأم القيوين على وجه اخل�سو�س 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ب��ني م��ك��ون��ات املجتمع مبا  اإىل  ، م�����س��رياً 
يحقق ال��ت��ط��ور ال��ري��ا���س��ي يف ال��دول��ة ال���ذي ي��ع��زز مكانة 

الريا�سة الإماراتية.  

كوري واإمبيد يقودان 
�سيك�سرز للفوز على بولز 

قاد جنما فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز �سيث كوري وجويل اإمبيد فريقهما اإىل 
103-98 ليل  اإحلاق الهزمية الثانية ب�سيكاغو بولز املو�سم احلايل بنتيجة 
-108 غريزليز  ممفي�س  اأم��ام  ناغت�س  دنفر  �سقط  فيما  اخلمي�س،  الأرب��ع��اء 

.106
وتوبيا�س  غرين  وداين  �سيمونز  بن  خلدمات  افتقد  ال��ذي  �سيك�سرز  وحافظ 
هاري�س ب�سبب الإ�سابة وكوفيد19- توالياً، على التقدم يف املباراة منذ بدايتها 

تقريباً على ملعب مركز ويلز فارغو.
�سجل  بينما  نقطة،   22 بر�سيد  لفيالدلفيا  الهدافني  قائمة  ك��وري  وت�سدر 
ال�ساد�س  ف��وزه  �سيك�سرز  ليحقق  منهما،  لكل  نقطة   18 نيانغ  وج��ورج  اإمبيد 
37 نقطة  دي���روزان  املقابل، �سجل دمي��ار  املو�سم. يف  ه��ذا  يف مقابل خ�سارتني 
ل�سيكاغو، فيما اأحرز زاك لفني 27 نقطة. كما �سّجل لونزو بال من بولز 13 
نقطة اأي�ساً. ويف مباراة اأخرى، �سجل ال�سربي نيكول يوكيت�س 34 نقطة، غري 
اأنها مل تكن كافية لتجنيب دنفر ناغت�س اخل�سارة 108-106 اأمام ممفي�س 

غريزليز املتاألق.
وحقق دجوكيت�س، اأف�سل لعب يف الدوري املو�سم املا�سي، الفائز بجائزة 11 
مرتدة وخم�س متريرات حا�سمة، بينما اأ�ساف ويل بارتون 26 نقطة ل�سالح 
دنفر. ذلك لأن اأداء ال�سيوف الهجومي تراجع اأمام �سغط ممفي�س الذي ح�سم 

النتيجة من خالل �ستة لعبني �سجلوا اأرقاماً مزدوجة.
الثواين  يف  ُح�سمت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  خ��الل  ثالثية  رم��ي��ة   16 غريزليز  و�سجل 

الأخرية.
واأحرز جارين جاك�سون جونيور 22 نقطة، بينما اأ�ساف جا مورانت 18، فيما 

اأ�ساف ديزموند باين وكايل اأندر�سون 16 نقطة لكل منهما.
ويف نيويورك، حقق فريق بروكلني نت�س فوزاً ثالثاً توالياً بتغلبه على اأتالنتا 

هوك�س 108-117.
و�سجل كيفن دورانت 32 نقطة و�سبع متابعات وخم�س متريرات حا�سمة بدعم 

من جو هاري�س )18 نقطة( وجيم�س هاردن )16( وباتي ميلز )14(.
وقال دورانت اإن نت�س ما زال يجد طريقه بعد مو�سم 2020-2021 الذي 

عانى فيه من الإ�سابات.
واأ�ساف "مل يكن لدينا الكثري من ال�ستمرارية منذ العام املا�سي، لكننا نحاول 

البناء على ذلك".
وتابع "يبدو الأمر كما لو اأننا جميعاً ننمو ونتعلم ونكت�سف بع�سنا البع�س. اإنه 
لأمر جيد اأن نرى التقدم. نحن فقط ن�ستمر يف العمل، هذا كل ما كنت اأقوله". 
اأن��دري هانر يف �سدارة هدايف هدايف يف هوك�س بر�سيد 26 نقطة،  وكان دي 
بينما اأ�ساف تراي يونغ 21 نقطة بع�سر متريرات حا�سمة وت�سع متابعات. يف 
غ�سون ذلك، �سلك فريق نيويورك نيك�س طريقاً يف اإنديانابولي�س، حيث خ�سر 

باي�سرز. اأمام   98-111
وحافظ اإنديانا على تقدمه من بداية املباراة حتى نهايتها، حيث فر�س فاقاً 
من 15 نقطة يف الربع الأول وا�ستمر بالتقدم باأكرث من ع�سر نقاط لفرات 
 21 25 نقطة،  طويلة. وكان مايلز ترينر اأف�سل امل�سجلني لباي�سرز بر�سيد 

منها من رميات ثالثية، فيما اأ�ساف كاري�س ليفريت 21 نقطة.
يف اجلهة املقابلة، �سجل اأر جي باريت 23 نقطة وجوليو�س راندل 18 نقطة 

لنيك�س.
ويف �سان فران�سي�سكو، مل تتحقق املبارزة املتوقعة بني لميلو بول من �سارلوت 
الأخ��ري فوزاً  �ستايت ووري��رز، حيث حقق  ك��اري من غولدن  هورنت�س و�ستيف 
وخ�سارة  انت�سارات  �ست  مع  الغربية  املنطقة  ترتيب  ليت�سدر   92-114

واحدة.
ويف مواجهات اأخرى، �سقط �سان انتونيو �سبريز اأمام دال�س مافريك�س 108-

.126  -  115 كليربز  اأجنلي�س  لو�س  اأمام  متربوولفز  وميني�سوتا   ،109
وكليفالند  وي���زاردز،  وا�سنطن  على   109  -  100 راب��ت��ورز  تورونتو  ف��از  كما 
كافاليريز - بورتالند ترايل باليزرز 107 - 104، وبو�سطن �سلتيك�س على 

اأورلندو ماجيك 79-92.

حممد املر: »اأم الألعاب« مت�سي يف  ت�سايف يريد »العودة اإىل الديار«.. وبر�سلونة يفاو�س ال�سد 
طريق املناف�سات مل�سلحة املنتخبات

�سقط باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف فخ التعادل 2-2 مع ليبزيغ الأملاين 
يف الرمق الأخري ليخ�سر �سدارة املجموعة الأوىل ل�سالح مناف�سه الرئي�سي 
اجلولة  �سمن   1-4 البلجيكي  ب��روج  كلوب  على  الفائز  �سيتي  مان�س�سر 

الرابعة من م�سابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
و�سعد �سيتي اىل املركز الول بر�سيد 9 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة 
نقاط وليبزيغ   4 الثالث مع  املركز  ب��روج  �سان جرمان يف حني يحتل  عن 
���س��ان ج��رم��ان م��ب��ارات��ه �سد ليبزيغ يف غ��ي��اب جنمه  نقطة واح���دة. خ��ا���س 
�سيفه  الر���س  �ساحب  فاجاأ  ركبته.  يف  امل�ساب  مي�سي  ليونيل  الرجنتيني 
مهاجم  نكونكو  لكري�ستوفر  راأ�سية  ك��رة  م��ن  الت�سجيل  بافتتاح  الباري�سي 

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

الفريق الربازيلي ماركينيو�س  راأ�سية من قائد  ل�سان جرمان م�ستغال كرة 
املجري  ليبزيغ  حار�س  متناول  عن  بعيدا  اي�سا  براأ�سه  الهولندي  ليتابعها 
بير غول�سي )39(. و�سهد ال�سوط الثاين كرا وفرا كبريين اذ حاول �سان 
لكن  امل��ب��اراة،  يف  العودة  وليبزيغ  �ساحله  يف  نهائيا  النتيجة  ح�سم  جرمان 
غول�سي  جنح  انفرادين  مبابي  لهم  ا�ساع  الذي  لل�سيوف  بقيت  الف�سلية 
يف الت�سدي ملحاولتيه يف املرتني )50 و63(. وكاد ليبزيغ يدرك التعادل 
عندما مرر نكونكو كرة متقنة داخل املنطقة تابعها البديل املجري دومينيك 
ت�سوبولي لكنه �سدد خارج اخل�سبات الثالث من و�سعية جيدة )72(. لكن 
ركلة  احلكم  احت�سب  عندما  الثانية  حماولته  يف  ادراك  يف  جنح  ت�سوبولي 

جزاء ل�سالح فريقه اثر خطاأ لربي�سنل كيمبيبي داخل املنطقة انربى لها 
املجري بنجاح يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�سائع.

وعلى ملعب الحت��اد، اكرم مان�س�سر �سيتي وف��ادة كلوب بروج بفوز �سريح 
عليه 4-1. افتتح فيل فودن الذي لعب كراأ�س حربة �سريح الت�سجيل ل�سيتي 
عندما  ال�سديقة  بالنريان  التعادل  ادرك  ب��روج  لكن  �ساعة،  رب��ع  م��رور  بعد 
ارتطمت الكرة براأ�س املدافع جون �ستونز وحتولت خطاأ داخل �سباك فريقه 
بعدها بدقيقتني. واجهز �سيتي على �سيفه يف ال�سوط الثاين بثالثي تناوب 
 )72( �ستريلينغ  ورح��ي��م   )54( حم��رز  ري��ا���س  اجل��زائ��ري  ت�سجيلها  على 

والربازيلي غابريال جيزو�س )2+90(.

 �صان جرمان ي�صقط يف فخ التعادل 

مان�س�سرت �سيتي يكرم وفادة كلوب بروج بدوري الأبطال 



ي�ساعد زوجته على الزواج من ع�سيقها
�سدم هندي اأقاربه بعد اأن وافق على ال�سماح لزوجته التي تزوجها 

منذ 5 اأ�سهر بالزواج من ع�سيقها، ورتب حفل زفافهما.
اإنتاج  م��ن   Hum Dil De Chuke Sanam فيلم  وي��ح��ك��ي 
بوليوود 1999، ق�سة رجل ي�ساعد زوجته على الزواج من الرجل 
الذي حتبه، والذي يلعب دوره �سلمان خان، ولكن الق�سة انتقلت 
املا�سي،  )ني�سان(  اأبريل  يف  وح��ده.  العام  ه��ذا  الهند  اإىل  مرتني  
ن�سر موقع اأوديتي �سنرال تقريرا عن رجل يف ولية بيهار �ساعد 
زوجته على الزواج من حبيبها، واأخرياً �ساعد رجل زوجته للزواج 
من غريه. وتزوج بانكاج �سارما، من اأوتار برادي�س، كومال يف مايو 
)اأيار( املا�سي، يف زواج تقليدي مرتب من قبل الأهل، وبعد خم�سة 
اأ�سهر من زواجهما، مل يحدث اأي ات�سال جن�سي بينهما، واأقنعت 
ب��اأن��ه��ا ت��ري��د ال����زواج م��ن حبيبها. وب��ع��د اعراف  ك��وم��ال زوج��ه��ا 
زوجته، اأبلغ بانكاج �سارما اأهله باملوقف. وبعد اأن ف�سلوا يف اإقناعها 
بن�سيان حبيبها القدمي، عر�س الأمر على هيئة مناه�سة العنف 
والع�سيق.   وعائلتيهما  وكومال  بانكاج  بني  لقاء  ونظم  الأ���س��ري، 
ووافق بانكاج على زواجها من ع�سيقها و�ساعدهما على التخطيط 

لزفافهما ووظف حمامياً لإمتام اإجراءات الزواج.

تبتكران قفازًا لتق�سري اجل�سم اأثناء ال�ستحمام
لتق�سري  ث���وري  ا�ستحمام  ق��ف��از  اأ���س��رال��ي��ت��ان  �سديقتان  اب��ت��ك��رت 
الب�سرة ب�سهولة خالل دقائق. اأطلقت كاتي اأونيل واأوليفيا بوروز 
ومنذ   ،2019 ال��ث��اين(  )ت�سرين  نوفمرب  يف   "2 غلو  "ما  قفاز 
ذلك احلني ح�سدتا اأرباحاً باأكرث من مليوين دولر من املبيعات.  
لإزالة   100% احلرير  من  دولراً،   34 يباع  ال��ذي  القفاز  و�سنع 

اجللد امليت وال�سوائب بتق�سري اجل�سم بعمق واإزالة ال�سموم منه.
ال�سعري،  التقرن  ولعالج  الت�سبغ  مظهر  لتح�سني  القفاز  مم  �سُ
الذراعني  على  �سغرية  كتل  تكوين  يف  تت�سبب  �سائعة  حالة  وه��ي 
وال�ساقني. ومنذ يوليو )متوز( 2020 باعت ال�سديقتان اأكرث من 

70 األف قفاز، وحققتا اأرباحاً ب� 2.4 مليون دولر.
من  وا�سعة  جمموعة  على  حالياً  تعمالن  ال�سديقتني،  اأن  يذكر 
م�سر  يف  ال��ق��دمي��ة  التجميل  ع��الج��ات  م��ن  امل�����س��ت��وح��اة  الأدوات 

واليابان، وفق ديلي ميل الربيطانية. 

موا�سفات الكعب العايل املريح
حذرت خبرية املو�سة الأملانية كالوديا �سولت�س من اأن ارتداء حذاء 
ذي كعب عال غري مريح يوؤدي اإىل الإ�سابة بالبثور وم�سمار القدم 

بالإ�سافة اإىل الآلم املربحة.
ذي  باقتناء حذاء  �سولت�س  تن�سح  ال�سحية  املتاعب  ولتجنب هذه 
كعب عال ميتاز ببع�س املوا�سفات، التي جتعل املراأة ت�سعر بالراحة 

اأثناء الرتداء، اأبرزها وجود بطانة ناعمة يف مقدمة القدم.
واأ�سافت �سولت�س اأن احلذاء ذا التقو�س اجلانبي املرتفع قليال يعد 
اأكرث راحة، م�سرية اإىل اأهمية وجود م�ساحة �سغرية بحجم عر�س 

الإبهام يف مقدمة احلذاء، حتديداً اأمام اإ�سبع القدم الكبري.
ومن الأف�سل اأي�ساً اقتناء حذاء ذي كعب عال م�سنوع من اجللد 
ي�سبح  ث��م  وم��ن  ي��ت��م��دد،  الطبيعي  اجل��ل��د  لأن  ن��ظ��راً  الطبيعي؛ 
الذي  ال�سطناعي،  وذل��ك بخالف اجللد  الرت��داء،  اأثناء  مريحا 

يفتقر اإىل املرونة.
ويعد الوقوف على مقدمة القدم والكعب يف نف�س الوقت من اأبرز 

العالمات الدالة على اأن احلذاء ذا الكعب العايل منا�سب.
لذا ينبغي جتربة احلذاء يف املتجر جيدا قبل ال�سراء، وذلك من 

خالل امل�سي على اأر�سيات خمتلفة ك�سعود درج به مثاًل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بول نيومان يروي ق�سة حياته يف مذكرات 
عن  فيها  يتحدث  الراحل،  هوليوود  اأ�سطورة  نيومان،  لبول  موؤخرا  عليها  ُعرث  اإن مذكرات  نوبف  ن�سر  دار  قالت 
اإن نيومان، وهو من كبار  بيان  دار نوبف يف  القادم. وقالت  العام  �سُتن�سر  ال�سيخوخة،  وال��زواج وبلوغ �سن  ال�سهرة 
النجوم يف ال�ستينات وال�سبعينات، بداأ كتابة املذكرات يف الثمانينات للت�سدي لركيز و�سائل الإعالم عليه. ومل ين�سر 

قط اأي �سرية ذاتية قبل وفاته يف عام 2008.
واأ�سافت اأن املذكرات التي ل حتمل عنوانا بعد �ست�سمل اأفكار جنم "بات�س كا�سيدي" و"�سندان�س كيد" ب�ساأن التمثيل 

والإخراج وزواجه الذي دام 50 عاما من املمثلة جوان وودوارد، وال�سباقات وال�سيا�سة والنجومية.
قال نيومان ل�سديقه �ستيوارت �سترين، كاتب ال�سيناريو، يف عام 1986 "نظرا لوجودالكثري من ال�سري والفح�س 
غري املرغوب فيه لعملي وحياتي، فاإن ال�سجل الآن ل يعتمد على احلقيقة على الإطالق. لذا رمبا يتعني علي على 

الأقل تقدمي بع�س الفح�س الذاتي ال�سادق كي ل تعد ال�سري غري املرغوبة كتابا معتمدا".
وتعتمد املذكرات على حوارات �سترين مع نيومان. وحتدث �سترين كذلك مع ع�سرات من اأ�سدقاء نيومان و�سركائه 

يف النجومية.
91 عاما الآن، واإن العائلة وافقت  اإنه مت العثور على ن�سو�س املذكرات يف منزل وودوارد التي تبلغ  وقالت نوبف 

على ن�سرها.
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باإجمايل 112 ما�سة.. �سوارين ملاري اأنطوانيت يف مزاد
ماري  يخ�سان  ما�سيني  �سوارين  ط��رح  امل��ق��رر  م��ن  اإن  كري�ستيز  دار  قالت 
اأنطوانيت، و�سوارا من الياقوت والأملا�س قدمه امللك ادوارد الثامن لزوجته 
بجنيف  م��زاد  يف  لزواجهما،  الأوىل  ال�سنوية  ال��ذك��رى  يف  ون��د���س��ور  دوق��ة 
مكتوب  خمملي  اأزرق  �سندوق  يف  مو�سوعان  وال�سواران  املقبل.  الأ�سبوع 
ثالث  من  منهما  كل  يتكون  فيما  اأنطوانيت"،  م��اري  امللكة  "اأ�ساور  عليه 

�سال�سل من الأملا�س وم�سبك كبري، وذلك باإجمايل 112 ما�سة.
وقالت كري�ستيز اإنها تتوقع اأن يجلب ال�سواران، وهما الآن مملوكان لعائلة 
اأوروب��ي��ة، ما بني مليونني واأربعة ماليني دولر يف م��زاد يجرى يف  ملكية 
التا�سع من نوفمرب. كانت ماري اأنطوانيت، التي اأر�سلت خطابا من ال�سجن 
ب��ه جواهر  ���س��ن��دوق خ�سبي  اإر���س��ال  �سيتم  اإن���ه  ت��ق��ول  بباري�س  ت��وي��ل��ري  يف 
حلفظها، قد اأعدمت باملق�سلة يف 1793. وقالت دار املزادات اإن ابنتها ماري 
ترييز، التي كانت تلقب مبدام رويال، ت�سلمت املجوهرات لدى و�سولها اإىل 
النم�سا. وقالت كري�ستيز اإن �سوارا من الياقوت والأملا�س طلبه امللك اإدوارد 
الثامن من كارتيه وقدمه لزوجته الأمريكية والي�س �سمب�سون يف الذكرى 
الأوىل لزواجهما يف جنوب فرن�سا، تراوح التقديرات قبل بيعه بني مليون 

ومليوين فرنك �سوي�سري )1.10 مليون دولر اإىل 2.19 مليون دولر(.
واأغدق امللك اإدوارد الثامن، الذي تنازل عن عر�س بريطانيا يف عام 1936 
�سمب�سون  والي�س  على  املجوهرات  من  بهدايا  مطلقة،  �سيدة  من  ل��ل��زواج 

طوال فرة عالقتهما العاطفية وزواجهما.

ت�سييع مطرب املو�سحات �سباح فخري 
تويف  ال��ذي  فخري  �سباح  ال�سوري  الفنان  اخلمي�س  اأم�����س  �سوريون  �سيع 
الأندل�سية  باملو�سحات  متيزت  غنية  فنية  م�سرية  بعد  دم�سق  يف  الثالثاء 
والعامل  ب���الده  اأج���ي���اًل متعاقبة يف  خ��الل��ه��ا  واأط�����رب  احل��ل��ب��ي��ة  وال���ق���دود 

العربي.
بتوقيت  )الثامنة  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  ح��وايل  عند  الت�سييع  وانطلق 
ولف  دم�سق،  يف  فخري  فيه  تويف  ال��ذي  ال�سامي  م�ست�سفى  من  غرينت�س( 
فنانون  بينهم  امل�سيعني،  م��ن  ح�سد  خلفه  و���س��ار  ال�����س��وري  بالعلم  النع�س 
وم�سوؤولون. وبعد دم�سق، �سيوارى فخري الرثى يف مدينته حلب يف �سمال 

البالد.
وقال الفنان دريد حلام لوكالة فران�س بر�س "قد يكون رحل، لكنه لن يغيب 
بل �سيبقى حا�سراً يف الوجدان والذاكرة لأن عظمته وعظمة �سوته يف اأنه 

عرفنا على تراثنا الذي كنا جنهله، ولول �سباح فخري ملا تعرفنا عليه".
وترك فخري، املولود العام 1933 يف مدينة حلب، وراءه ع�سرات املقطوعات 
املو�سيقية والأغاين التي حفظتها الأل�سنة على مدار عقود، مثل اأغاين "يا 
طرية طريي يا حمامة" و"يا مال ال�سام" و"قّدك امليا�س" و"قل للمليحة" 

بريانكا �سوبرا بالزي 
الهندي اجلريء

الهندية  بريانكا  النجمة  ن�سرت 
جديدة  ����س���ور  جم��م��وع��ة  �سوبرا  
لها  خ�سعت  ت�����س��وي��ر  جل�سة  م��ن 
اخلا�سة  �سفحتها  يف  ون�����س��رت��ه��ا 

على موقع التوا�سل الجتماعي.
ب��ال��زي الهندي  ب��ري��ان��ك��ا  وظ��ه��رت 
ت�سميماً  ت�سمن  ال���ذي  الأ���س��ي��ل 
طويلة  ت��ن��ورة  ارت����دت  اإذ  ج��ري��ئ��اً، 
ق�سرية،  ت�����وب  وك�������روب  وا����س���ع���ة 
و�سيطر على اإطاللتها اللون البيج 

والقليل من اللون الزهري.
وك��ان��ت ب��ري��ان��ك��ا ن�����س��رت ق��ب��ل اأيام 
الفنان  ب��زوج��ه��ا  ����س���ورة جت��م��ع��ه��ا 
الأم�����ريك�����ي ن���ي���ك ج���ون���ا����س عرب 
���س��ف��ح��ت��ه��ا اخل���ا����س���ة ع��ل��ى موقع 

التوا�سل الجتماعي.
وظهرت بريانكا باأح�سان جونا�س 
احلفالت  اأح�����د  يف  ع���ف���وي  ب���ل���وك 
اأح����ي����اه����ا نيك  ال����ت����ي  ال���ن���اج���ح���ة 

موؤخراً.
ولق���ت ال�����س��ورة اإع��ج��اب ع��دد من 
اأوقات  املتابعنب الذين متنوا لهما 

�سعيدة.

الغريب يفتتح اأيام فل�سطني 
ال�سينمائية يف رام اهلل 

اأيام  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  انطلقت 
ن�سخته  يف  ال�سينمائية  فل�سطني 
مدينة  يف  املا�سية  الليلة  الثامنة 
الروائي  ال��ف��ي��ل��م  ب��ع��ر���س  اهلل  رام 
للمخرج  )ال����غ����ري����ب(  ال���ط���وي���ل 
ال�سوري ال�ساب اأمري فخر الدين. 
الفيلم  جمهور  )الغريب(  وينقل 
على مدار 112 دقيقة عرب ثمانية 
العالقات  ع������وامل  اإىل  مم��ث��ل��ني 
الأ�����س����ري����ة يف ه�����س��ب��ة اجل������ولن 
الر�سا�س  و���س��وت  فيها  واحل��ي��اة 
الآخر  اجلانب  على  والن��ف��ج��ارات 
من احل��دود حيث تدور احلرب يف 

�سوريا.
اللغة  اإىل  املرجم  الفيلم،  ويقدم 
بع�س  يت�سمن  والذي  الإجنليزية 
احل��������وارات ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة بني 
الإ�سرائيلي،  اجل��ي�����س  م��ن  اأف�����راد 
 1967 �سردا لبع�س ما حدث عام 
مدنهم  من  ال�سكان  بع�س  ورحيل 
وقراهم يف اجلولن حاملني معهم 

الذكريات.
"�سعيد  الدين  فخر  املخرج  وق��ال 
جدا اأن يتم اختيار اأول فيلم روائي 
يل ليكون فيلم الفتتاح يف تظاهرة 

�سينمائية مهمة".
واأ�ساف يف كلمة قبل عر�س الفيلم 
الثقايف  اهلل  رام  ق�سر  م�سرح  على 
م��ق��اع��ده وعددها  ام���ت���الأت  ال����ذي 
الفيلم  عر�س  اأن  باجلمهور   800
ودليل  اجل����ولن  له�سبة  "فخر 
نف�سها   احل���ال���ة  ت�����س��ارك��ن��ا يف  ع��ل��ى 
ال���ت���ي ن��ع��ي�����س��ه��ا م���ن اح���ت���الل ويف 
الوقت نف�سه حالة النتظار نف�سها  

واأتوقع الأمل اأي�سا".

كيم كاردا�سيان تخفي مر�سها 
التوا�سل  رواد مواقع  العديد من  ت�ساأل 
الجتماعي عن اإطاللت جنمة تلفزيون 
الواقع  كيم كاردا�سيان ، خا�سة يف الآونة 
الأخرية، حيث بداأت تعتمد اأ�سلوب خا�س 
اأثار  مم��ا  ج�سدها،  تفا�سيل  ك��ل  يغطي 
العديد من الت�ساوؤلت اإذا ما كان املر�س 
�سابقاً  منه  تعاين  كانت  ال��ذي  اجل��ل��دي 
اأك���رب وخطري  ب�سكل  اإمن���ا  ع���اد جم����دداً 
الأم��ر لإخفاءه.  مما دفعها للجوء لهذا 
كاردا�سيان  متابعي  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
طرحوا العديد من التكهنات، مطالبني 
اإي���اه���ا ب��ال��ك�����س��ف ع���ن ح��ق��ي��ق��ة الأم�����ر اأو 
اإي�����س��اح �سبب اإع��ت��م��اده��ا ه���ذا ال��ل��وك يف 

اإطاللتها.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر، اأن ك��اي��ن��ي ع��م��ل على 
ال��ت��خ��ل�����س م���ن ج��م��ي��ع مم��ت��ل��ك��ات��ه بعد 
ان��ف�����س��ال��ه ع���ن زوج���ت���ه ال�����س��اب��ق��ة كيم 
اإىل ولية  وي�ستعد لالنتقال  كاردا�سيان 

دائم. "وايومنغ" ب�سكل 

توقيف �سيدة تاجرت بكلية ابنتها
الب�سرية،  ب��الأع�����س��اء  ب��الجت��ار  تتعلق  غريبة  واق��ع��ة  يف 
العا�سمة  يف  �سيدة  اعتقال  العراقية  الداخلية  اأعلنت 
بغداد، باعت كلية ابنتها مقابل 10 ماليني دينار عراقي 
وذكرت  اأم��ريك��ي.  دولر  اآلف   7 تقريبا  ي��ع��ادل  م��ا  وه��و 
اإجرام  مكافحة  مديرية  من  "قوة  اأن:  بيان  يف  ال���وزارة 
بغداد مكتب مكافحة اإجرام املحمودية، نفذت اأمر قب�س 
اأن  بعد  الب�سرية،  بالأع�ساء  الجت��ار  بتهمة  ام��راأة  بحق 
جمهول  �سخ�س  اإىل  ابنتها  كلية  وبيع  ب��الت��ف��اق  قامت 
10 ماليني دينار  ال�سمالية مببلغ  املحافظات  اإحدى  يف 
توفر  بعد  ن��ف��ذت  "العملية  ال��ب��ي��ان:  واأ���س��اف  عراقي". 
م��ع��ل��وم��ات م���ن امل�����س��ادر ال�����س��ري��ة ع���ن احل���ال���ة وتدقيق 
امل��ع��ل��وم��ات واأخ����ذ امل��واف��ق��ات الأ���س��ول��ي��ة وت��ع��ق��ب املتهمة 
املتهمة  اأق����وال  ت��دوي��ن  ومت  عليها،  القب�س  اإل��ق��اء  حتى 
وت�سديقها ق�سائيا بالعراف وفق اأحكام املادة 17 من 
ال�سلطات  تك�سف  الب�سرية". ومل  الأع�ساء  قانون جتارة 
العراقية اأي تفا�سيل عن الفتاة التي وقعت �سحية ج�سع 
اأقرب النا�س اإليها وهي والدتها، فيما رجح معلقون من 
رواد �سبكات التوا�سل الجتماعي، اأن تكون الفتاة قا�سرا، 
بحيث متكنت والدتها من القيام بفعلتها ال�سنيعة. واأ�سار 
الق�سية،  وج��ود حلقات مفقودة يف  اإىل  اآخ��رون  معلقون 
اأب���رزه���ا ك��ي��ف واأي����ن مت ا���س��ت��خ��راج كلية الب��ن��ة، وه���ل مت 

تخديرها واإجراء عملية ا�ستئ�سال الكلية دون علمها؟.

ت�سمم منزل باربي لطفلتها ب� 25 دولرًا
25 دولراً، فقط  اإ�سرلينياً،  20 جنيهاً  اأنفقت بريطانية 
لت�سميم منزل باربي لطفلتها بعدما اكت�سفت ت�سميمات 
عرب  دولر(  اإ�سرلينيا)312  جنيها   250 تكلف  مماثلة 
الإن���رن���ت. ق����ررت ف��ي��ث ���س��ي��ب��ارد ت���ويل ال��ع��م��ل بنف�سها، 
وا�ستخدمت خزانة جمانية من خ�سب ال�سنوبر على في�س 
بوك ماركت بلي�س لإن�ساء الإطار الرئي�سي للمنزل، زودته 
مبنتجات قابلة لإعادة التدوير عرثت عليها حول منزلها. 
يل  "خطرت   :LatestDeals.co.uk ملوقع  فيث  وقالت 
الفكرة عندما اأردت احل�سول على منزل باربي لبنتي يف 
عيد ميالدها اخلام�س، وبحثت على الإنرنت ل�ساعات ومل 
اأعرث على ما اأريد بكلفة اأقل من مئات اجلنيهات وكان كل 
�سيء من البال�ستيك يف الغالب، وبالنظر اإىل �سور بيوت 
واأو�سحت  اأكرب".  واح���د  �سنع  ميكنني  اإن���ه  قلت  ب��ارب��ي، 
"�سنع زوجي بع�س الأرفف من اخل�سب التي كانت لدينا 
امل��راآب، وذهبت اإىل متجر وح�سلت على بع�س  بالفعل يف 
عينات ورق اجلدران، وذهبت اأي�ساً اإىل متجر �سجاد حملي 
حيث �سمحوا يل باختيار ما اأريده لأر�سياتي. وحتى الآن، 
مل يكلفني ذلك �سيًئا. كان لدينا بالفعل الطالء التمهيدي 

يف املنزل، لذلك ا�ستخدمته لطالء اخلزانة".

يحطم الرقم القيا�سي يف حل مكعب الروبيك
ك��ن��دا، م��ن حتطيم  األ��ربت��ا يف  ���س��اب م��ن مقاطعة  متكن 
الرقم القيا�سي يف حل "مكعب روبيك"، وهو على دراجة 

اأحادية العجالت.
ودخل جي�سي برادفورد البالغ من العمر 17 عاما، �سجل 
غيني�س لالأرقام القيا�سية، بعدما جنح يف حل 300 لغز 
توازنه  احل��ف��اظ على  م��ع  روبيك" ال����دّوار،  "مكعب  م��ن 

جال�سا على دراجة اأحادية العجالت.

تكنولوجيا ال�سيارات تنقذ ال�سائق الذي يعاين م�سكلة �سحية
فبعد  �سريعة،  ب�سورة  ال�سيارات  تكنولوجيا  تتطور 
اأن باتت تعرف بالفعل كيف تقف يف املراآب والأماكن 
اأ�سبحت  اأن  وب��ع��د  مب��ف��رده��ا،  لالنتظار  املخ�س�سة 
اإىل احلارة  وال��ع��ودة  النعا�س،  ح��ال  ال�سائق يف  حت��ذر 
اإىل  اأ���س��ح��اب��ه��ا ط���رق���ا  ع��ل��ى  ت���ق���رح  واأن  ال��ي��م��ن��ى، 
وجهاتهم، حققت تكنولوجيا ال�سيارات تطورا جديدا 

لإنقاذ ال�سائق.
اإذ اأف��ادت تقارير اأن  ومل يقف الأم��ر عند هذا احلد، 
�سيارات مازدا، التي �ستطورها العام املقبل يف اليابان، 
�ستعرف متى ي�ساب ال�سائقون ب�سكتة دماغية اأو نوبة 

قلبية.
ووفقا ل�سركة �سناعة ال�سيارات اليابانية، فاإنه بحلول 
عام 2025، �ستعرف ال�سيارات متى يواجه ال�سائقون 

م�سكلة �سحية مفاجئة وحتذرهم.
ويعود �سر هذه الإمكانيات اإىل البيانات ال��واردة من 
الكامريات املثبتة داخل ال�سيارة من دون اللجوء اإىل 
ملا  التقنيات، وفقا  اأو غريها من  الليزر،  م�ست�سعرات 
ذكرته الأ�سو�سيتد بر�س. ووفقا مل�سادر ال�سركة، فاإن 

التكلفة،  مي�سورة  طرز  يف  �ستتوفر  الإمكانيات  هذه 
ولي�س فقط يف الطرز الفارهة.

وتب�سر هذه التكنولوجيا مب�ستقبل واعد لواحد من 
اأكرث جمتمعات ال�سيخوخة يف العامل.

مع  تعمل  اأن��ه��ا  م��وؤخ��را  ال�سحفيني  م����ازدا  واأب��ل��غ��ت 
خرباء طبيني، خا�سة يف م�ست�سفى جامعة ت�سوكوبا، 
للبحث يف بيانات ال�سور ملعرفة �سكل ال�سائق ال�سليم، 
ف��وق عجلة  الأم���ام  اإىل  ف��ج��اأة  امليل  وامل�ساب مبجرد 

القيادة.
�ستقف  ال�سيارة  ف��اإن  امل�سكلة،  على  التعرف  ومبجرد 
املخ�س�سة لالنتظار بجوار  كاملنطقة  اآم��ن،  يف مكان 

الر�سيف، يف اأ�سرع وقت ممكن.
و�ست�سدر ال�سيارة �سفريا، و�ستوم�س اأ�سواء لالإنذار 

بوجود خطر، وفقا ملا ذكرته مازدا.
الإ�سعاف  اإىل  ط���وارئ  مكاملة  ال�سيارة  �سر�سل  كما 
وال�سرطة. وتعمل �سركات �سناعة ال�سيارات الكربى 
الأخرى، مبا فيها فولك�س فاغن الأملانية، ومناف�ستها 

اليابانية تويوتا، على توفري تقنية مماثلة.

هايلي �صتاينفيلد حت�صر العر�س الأول للمو�صم الثالث من Apple TV  مل�صل�صل »ديكن�صون« يف وي�صت هوليود ، كاليفورنيا.ا ف ب

كايلي جيرن ت�ستعر�س مرحلة حملها املتقدمة 
�سفحتها  يف  جديدتني  �سورتني  جيرن   ال��واق��ع  كايلي  تلفزيون  جنمة  �ساركت 
اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي ا�ستعر�ست من خاللهما مراحلة حملها 
التي باتت متقدمة. واإرتدت جيرن خالل ع�ساء رومان�سي ح�سرته، ف�ستان اأ�سود 

جلد و�سيق ف�سل ج�سمها وبطنها املنتفخ.
وكان تداول رواد مواقع التوا�سل الجتماعي �سورة تظهر فيها جنمة تلفزيون 
اأث��ار هذا  ال���زواج يف يدها الي�سرى، وق��د  ال��واق��ع كايلي جيرن، وه��ي ت�سع خ��امت 

املو�سوع حالة من اجلدل، مبا يتعلق بدخولها القف�س الذهبي.
املباركة لها، متمنني لها حياة مليئة بال�سعادة،  اإنهالوا بتعليقات  متابعو جينري 
ب�سكل  اجل��دل  اأث���ارت  اأن��ه��ا  اإل  الآن،  ت�سريح حتى  ب��اأي  بعدها  ت��دِل جينري  ومل 

كبري.
من ناحية اأخرى التقطت �سور جليرن موؤخراً تظهر حملها، وهي تقف اإىل جانب 
اأمريكي،  األف دولر   300 "رولز روي�س" ويبلغ �سعرها حواىل  �سيارتها من نوع 

بح�سب �سحيفة الديلي مايل الربيطانية.


