
   

ات�سال هاتفي بني الأ�سد والعاهل الأردين  
•• عمان-�أ ف ب

تلقى العاهل االأردين امللك عبد اهلل الثاين االأحد ات�صاال هاتفيا من 
الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد هو االأول منذ اندالع النزاع يف �صوريا 
عام 2011، على ما اأفاد الديوان امللكي يف بيان. وجاء يف البيان الذي 
تلقت وكالة فران�س بر�س ن�صخة عنه، اأن امللك عبداهلل الثاين، تلقى 
اأم�س االأحد، ات�صاال هاتفيا من الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد، تناول 

العالقات بني البلدين ال�صقيقني و�صبل تعزيز التعاون بينهما.

كهرباء لبنان: انهيار �سامل لل�سبكة يف اأي حلظة 
•• بريوت-وكاالت:

اأفادت موؤ�ص�صة كهرباء لبنان، اأم�س، بتعر�س ال�صبكة اإىل انقطاع عام يف كل 
االأرا�صي اللبنانية نتيجة انخفا�س القدرة االإنتاجية ونفاذ خمزون الوقود 
امل�صغل للتيار الكهربائي يف معاملها. وقالت ال�صركة يف بيان اإن معمل الذوق 
احلراري �صمايل بريوت توقف ق�صرا عن اإنتاج الطاقة، باالإ�صافة اإىل املعامل 
املتوقفة ق�صرا عن اإنتاج الطاقة، نتيجة نفاذ مادة الفيول اأويل، االأمر الذي 

اأدى اإىل انخفا�س القدرة االإنتاجية اإىل ما دون 500 ميغاواط.
ولفتت ال�صركة اإىل اأنها ا�صطرت اإىل ت�صغيل معملي دير عمار �صمال لبنان 
حماولة  يف  وج��ي��زة  لفرتة  الق�صوى  بطاقتهما  ال��ب��الد  جنوب  وال��زه��راين 
لرفع االإنتاج وتثبيت ال�صبكة، لتعود وتنخف�س القدرة االإنتاجية وتتعر�س 

ال�صبكة النقطاع عام يف اأنحاء البالد.
واأ�صافت اأنه بات من �صبه امل�صتحيل املحافظة على ثبات وا�صتقرار ال�صبكة 
ينذر  مم��ا  ج���دا،  ال�صعبة  الت�صغيلية  ال��ظ��روف  ه���ذه  ظ��ل  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
جراء  �صيما  جم��ددا،  بنائها  اإم��ك��ان  وع��دم  حلظة  اأي  يف  ال�صامل  بانهيارها 
ال��ق��درة االإن��ت��اج��ي��ة املتدنية م��ن ج��ه��ة، وا���ص��ت��م��رار وج���ود حم��ط��ات حتويل 
قوى  جتري  حيث  اأخ��رى،  جهة  من  املوؤ�ص�صة  �صيطرة  عن  خارجة  رئي�صية 
اأمر الواقع يف داخلها مناورات كهربائية تنعك�س �صلبا وتقو�س اأي اإمكانات 
لتاأمني حد اأدنى من التغذية الكهربائية ب�صورة عادلة على جميع املناطق 

اللبنانية.

حممد بن را�صد خالل ا�صتقباله رئي�س رواندا   )وام(

اأن�صار الرئي�س التون�صي يحت�صدون يف العا�صمة لدعم اإجراءاته     )رويرتز(

وزيرا خارجية ليبيا والكويت خالل موؤمترهما ال�صحفي )ا ف ب(

الرباعي من مرتكزات اال�صرتاتيجية االمريكية

زار اأجنحة البحرين وقطر والكويت ورو�سيا االحتادية والتقى رئي�سي رواندا واأوغندا 

حممد بن را�سد: احل�سور اخلليجي املميز يف اإك�سبو دبي 
ُيطلع العامل على ثقافة املنطقة وطموحاتها للم�ستقبل

•• دبي -و�م:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل، فخامة الرئي�س بول كاغامي، رئي�س جمهورية 

رواندا الذي يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة.

ك��م��ا ال��ت��ق��ى ���ص��م��وه ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ي�����وري كاغوتا 
على  ال�صديقة،  اأوغ��ن��دا  جمهورية  رئي�س  مو�صيفيني 

هام�س م�صاركة بالده يف معر�س اإك�صبو 2020 دبي. 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  زار  اأخ���رى  جهة  م��ن 
ال��ب��ح��ري��ن وق��ط��ر والكويت  اأج��ن��ح��ة  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د 

ورو�صيا االحتادية.            )التفا�صيل �س3-2(

حممد بن زايد خالل لقائه رئي�س �صربيا   )وام(

زار جناح االإمارات وجناح �سربيا يف اإك�سبو 2020 دبي والتقى رئي�سها

حممد بن زايد: الإمارات ت�ستهدف تقدمي جتربة 
غنية وفريدة تكون م�سدر اإلهام للآخرين

•• دبي -و�م:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  زار 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
وقام  دب���ي.   2020 اإك�صبو  يف  االإم�����ارات  دول���ة  ج��ن��اح 
ن�صاأة  ق�صة  ي��روي  ال��ذي  اجلناح  داخ��ل  بجولة  �صموه 
ال��رواد املبدعني الذين �صطروا  دول��ة االإم��ارات وحلم 

تاريخاً ملهماً يقوم على منظومة من القيم االإن�صانية 
االأ�صيلة وطموحات ال حدود لها.

كما زار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
اإك�صبو  يف  امل�صاركة  ال�صديقة  �صربيا  جمهورية  جناح 
و�صوله  لدى  �صموه  ا�صتقبال  يف  وكان  دبي.   2020

اجلناح .. فخامة رئي�س �صربيا. )التفا�صيل �س2(

تظاهرات يف تون�س موؤيدة ل�سعيد.. وغ�سب �سد الإخوان
•• تون�س-وكاالت:

ان���ط���ل���ق���ت، ����ص���ب���اح االأح��������د، من 
م�صرية  ال��ت��ون�����ص��ي��ة،  ال��ع��ا���ص��م��ة 
امل���واط���ن���ني، الذين  ح��ا���ص��دة م���ن 
خ�����رج�����وا ل���ل���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى دع���م 
وت��اأي��ي��د ق�����رارات ال��رئ��ي�����س قي�س 
وم�صاندة  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ���ص��ع��ي��د 
بودن،  جن��الء  احلكومة  لرئي�صة 
العنيف  االإخ����واين  ال��ه��ج��وم  بعد 

�صدها.
ومنذ اجلمعة املا�صية، وبالتزامن 
اإع��الن رئي�س حركة النه�صة  مع 
را�صد الغنو�صي عن عودة الربملان 
املجمد لالنعقاد، يف حتد لقرارات 
للقانون،  وخم���ال���ف���ة  ال���رئ���ي�������س 
ومظاهرات  م�����ص��ريات  ان��ط��ل��ق��ت 
من  خمتلفة  مناطق  يف  ح��ا���ص��دة 
للرئي�س  دع��م��ه��ا  ال��ب��الد، ج���ددت 
واأكدت على رف�صها عودة االإخوان 

للحكم باأي �صكال من االأ�صكال.
ال�صارع  دع�����م  م����ع  وب����ال����ت����وازي 
احلثيثة  االإخ��������وان  وحم�������اوالت 
لبث الفو�صى يف ال�صارع من اأجل 
الرئي�س واحلكومة،  عرقلة عمل 
املُكلفة  ب��������ودن  جن������الء  ت���ع���ك���ف 
ا�صتكمال  على  احلكومة  بت�صكيل 
اختيار ال��وزراء يف حكومتها التي 
م��ن امل��زم��ع االإع���الن عنها خالل 

تعكر  داع�������س  ت��ف��ج��رات 
العراق يف  النتخابات  اأجواء 

•• بغد�د-وكاالت:

�صكل تفجري ال�صيارة املفخخة يف 
حمافظة االأنبار العراقية، كربى 
م��دن ال��ب��الد، خم���اوف م��ن عودة 
بالتزامن  االرهابية،  التفجريات 
م����ع ق������رب م����وع����د االن���ت���خ���اب���ات 
اأجواء  يقلب  ما  املقبلة،  النيابية 

البالد راأ�صاً على عقب.
اأم�س  االأن��ب��ار،  حمافظة  و���ص��رب 
مفخخة  ب�صيارة  تفجري  االأح���د، 
ي��ق��وده��ا ان��ت��ح��اري، اق��رتب��ت من 
و����ص���ط مدينة  ل��ل�����ص��رط��ة  م���رك���ز 
الرمادي، حيث متكنت قوة اأمنية، 
وتفجريها  ���ص��ائ��ق��ه��ا،  ق��ت��ل  م���ن 

بعيداً عن املركز.
االأمني  االإع������الم  خ��ل��ي��ة  وق���ال���ت 
)ر������ص�����م�����ي�����ة(: اإن���������ه م�����ن خ����الل 
املتابعة امليدانية وتكثيف اجلهود 
القوات  مت��ك��ن��ت  اال���ص��ت��خ��ب��اري��ة، 
االأن��ب��ار من  االأمنية يف حمافظة 
اإرهابي  يقودها  عجلة  حما�صرة 
 )100( ������ص�����ارع  يف  ان����ت����ح����اري 

اخلدمي يف مدينة الرمادي.
االأمنية  قواتنا  قامت  واأ�صافت: 
باإطالق النار عليه مما دفع هذا 
داخل  نف�صه  لتفجري  االإره���اب���ي 
خ�صائر  ح�����دوث  دون  ال��ع��ج��ل��ة، 

ب�صرية اأو مادية.

من  التون�صيون  وينتظرها  اأي���ام، 
عاجلة  اإ�صالحات  يف  البدء  اأج��ل 
اأهمها  على كافة امل�صتويات ولعل 
واأخطرها ال�صحي واالقت�صادي.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت ب������ودن اإن 
احلكومة  ت�����ص��ك��ي��ل  م���������ص����اورات 
ق���د ب�����داأت ب��ال��ف��ع��ل، واأك�����دت "اأن 
ح��ك��وم��ت��ه��ا ���ص��ت��ك��ون خ��ل��ي��ط��ا من 
وال�صبابية،  الن�صائية  ال��ك��ف��اءات 
مرة  والأول  اأن������ه  اإىل  م�������ص���رية 

يف  امل���راأة  متثيل  ن�صبة  �صتتجاوز 
ال�50 باملئة يف حكومة تون�صية.

امل�صاعد  ال����ع����ام  االأم��������ني  وك������ان 
لل�صغل،  التون�صي  العام  لالحتاد 
�صمري ال�صفي عن ارتياح املنظمة 
بت�صكيل  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ''ل��ت��ك��ل��ي��ف 
موؤ�صرا  ي���ع���ّد  م���ا  وه����و  ح��ك��وم��ة، 

اإيجابيا يف حد ذاته وفق تعبريه
التون�صي  ال���ع���ام  االحت�����اد  وح����ث 
ال���ق���وي،  ال����ت����اأث����ري  ذو  ل��ل�����ص��غ��ل، 

واأح������������زاب رئ���ي�������ص���ي���ة مم���ث���ل���ة يف 
ال����ربمل����ان امل���ع���ل���ق، ����ص���ع���ّي���د، على 
اإ�صراكهم يف حوار حول الد�صتور 

والنظام ال�صيا�صي يف تون�س.
الرئي�س  مكتب  قال  ال�صياق،  ويف 
ماكرون،  اإمي���ان���وي���ل  ال��ف��رن�����ص��ي 
التون�صي  ال��رئ��ي�����س  اإن  ال�����ص��ب��ت، 
ق��ي�����س ���ص��ع��ي��د اأب��ل��غ��ه ب����اأن ح����وارا 
وطنيا �صيجري قريبا، وذلك بعد 

ات�صال هاتفي بني الزعيمني.

خطوة تفتح الباب اأمام تنفيذ خارطة الطريق

ليبيا تعلن بدء خروج املقاتلني الأجانب

قد تكون االأزمة فر�سة:

الهندي -الهادئ: هكذا يغررّ ميثاق اأوكو�س اخلارطة!
انفجار  يف  مدنيون  �سحايا 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة الأف��غ��ان��ي��ة  

•• كابول-�أ ف ب:

اأ�صفر انفجار وقع خارج م�صجد يف 
العا�صمة االأفغانية عن مقتل عدد 
اأم�س االأح��د، وفق ما  من املدنيني 
اأعلن الناطق با�صم حركة طالبان.

وقال ذبيح اهلل جماهد على تويرت 
ا�صتهدف انفجار بعد الظهر جتّمعا 
عيد  م�صجد  مدخل  ق��رب  ملدنيني 
اإىل مقتل  اأدى  م��ا  ك��اب��ول،  ك��اه يف 
اأن يقدم تفا�صيل  عدد منهم، دون 

اإ�صافية.
بعد  امل�صجد  يف  �صالة  تقام  وكانت 
جماهد،  وال���دة  على  االأح���د  ظهر 
املا�صي،  االأ����ص���ب���وع  ت��وف��ي��ت  ال���ت���ي 
و�صائل  املتحدث على  اأف��اد  وفق ما 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ال�����ص��ب��ت اإذ 
واالأ�صدقاء  النا�س  جميع  اأن  اأك��د 

مدعوون للح�صور.
ال���ذي يعمل يف  اأح��م��د اهلل،  واأف����اد 
فران�س  امل��ك��ان،  م��ن  ق��ري��ب  متجر 
ان��ف��ج��ار قرب  ب��ر���س �صمعت ���ص��وت 
م�صجد عيد كاه اأعقبه اإطالق نار.

رغم االإع�سار وت�سكيل احلكومة:
ذيل احل�سان واخلروج عن ال�سرب، ي�سغلن اليابان!

•• �لفجر –خرية �ل�شيباين

بعد اأربع �صنوات من الدراما الوطنية، �صتتزوج ماكو، ابنة اأخ االإمرباطور 
ناروهيتو، يف 26 اأكتوبر من �صديقها كي كومورو، وهو جنل موظفني 
االإع���الم  و���ص��ائ��ل  مل�صايقات  تعر�صت  اأن  وب��ع��د  حم��ام��ي��ا.  اأ���ص��ب��ح  اث��ن��ني 
�صريحل  ال���زواج،  ه��ذا  اإجها�س  يف  تاأمل  كانت  التي  املحافظة،  والنخبة 

الزوجان للعي�س يف الواليات املتحدة.           )التفا�صيل �س15(

•• طر�بل�س-وكاالت:

خروج  ب��دء  االأح���د،  ليبيا،  اأعلنت 
يف  البالد،  من  االأجانب  املقاتلني 
اأمام  خطوة من �صاأنها فتح الباب 

تنفيذ خارطة الطريق املتعرثة.
الليبية  اخلارجية  وزي���رة  وق��ال��ت 
جنالء املنقو�س اإن جمموعات من 
املقاتلني االأجانب خرجت بالفعل 

من ليبيا.
م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  وخ��الل 
الكويتي،  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م���ع 
باأنها  ال���وزي���رة اخل��ط��وة  و���ص��ف��ت 
ب�����داي�����ة ب�������ص���ي���ط���ة ج�������دا خل�����روج 

املقاتلني االأجانب من ليبيا.
وي���ع���د م��ل��ف امل��ق��ات��ل��ني االأج���ان���ب 
اأمام  العقبات  اأه��م  من  واملرتزقة 
ليبيا،  يف  الطريق  خارطة  تنفيذ 
نهاية  بانتخابات  تكلل  اأن  املاأمول 

العام اجلاري.
م����ن ج���ه���ة اخ������رى ،دع������ت االأمم 
امل��ت��ح��دة ال�����ص��ل��ط��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة اإىل 
اح����رتام ح��ق��وق االإن�����ص��ان وحفظ 
ال��ن��ا���س مب��ن فيهم  ك��رام��ة جميع 
جميع  يف  وال��الج��ئ��ني  املهاجرين 

االأوقات.
العام  االأم�����ني  م�����ص��اع��دة  وق���ال���ت 

تي�شونري  -�شاندرين  �لفجر   ••
–ترجمة خرية �ل�شيباين

كتب  �صيء،  كل  تعّدل  االأح���داث 
بلزاك يف كتابه �صيزار بريوتو. يف 
غ�صون ع�صرة اأيام اأو نحو ذلك، 
�صبتمرب   15 يف  االإع����الن  م��ن��ذ 
عن اإلغاء عقد الغوا�صات، تغرّي 
-الهادئ  الهندي  منطقة  �صكل 
الف�صاء  ه��ذا  يف  فرن�صا  وم��وق��ع 
اوكو�س،  ت�صكيل  ويطرح  فعليا. 
جديدة  دف������اع  م���ع���اه���دة  وه�����ي 
املتحدة  واململكة  اأ�صرتاليا  بني 
اأ���ص��ئ��ل��ة ال ميكن  واأ����ص���رتال���ي���ا، 
منها...  ت��ت��م��ّل�����س  ان  ل��ف��رن�����ص��ا 
فهل ميكن اأن تكون هذه االأزمة 

فر�صة؟
املنق�صي،  ���ص��ب��ت��م��رب   25 يف 
االإيكونيمي�صت  جم��ل��ة  ك��ر���ص��ت 
لعودة  غ���الف���ه���ا  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
ظهور الواليات املتحدة يف اآ�صيا. 

املقيمة  واملن�صقة  املتحدة  ل��الأمم 
ليبيا،  يف  االإن�������ص���ان���ي���ة  ل���ل�������ص���وؤون 
ال�صيدة جورجيت جانيون، يف بيان 
بالغ  عن  تعرب  املتحدة  االأمم  اإن 
ع��ن تعر�س  اأف��ي��د  م��ا  اإزاء  ال��ق��ل��ق 
والالجئني يف منطقة  املهاجرين 
طرابل�س  العا�صمة  يف  ق��رق��ار���س 
للقتل واال�صتخدام املفرط للقوة.

اأحد  مقتل  اإىل  جانيون  واأ���ص��ارت 
املهاجرين واإ�صابة ما ال يقل عن 
بحالة  منهم  �صتة  اآخ��ري��ن،   15
ال�صلطات  مداهمة  اأث��ن��اء  خطرة، 
االأم��ن��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة مل��ن��ازل وم����اآوى 

قرقار�س،  يف  اجلمعة  ي��وم  موؤقتة 
وهي منطقة يف طرابل�س مكتظة 

باملهاجرين وطالبي اللجوء.
الوقت  اأن����ه يف  ال��ب��ي��ان:  واأ����ص���اف 
املتحدة  االأمم  ف��ي��ه  ت��ب��دي  ال���ذي 
الدولة  ل�صيادة  ال��ت��ام  اح��رتام��ه��ا 
الليبية ودعمها لها يف اأداء واجبها 
يف حفظ النظام والقانون وحماية 
اأمن ال�صكان، فاإنها تدعو �صلطات 
الدولة اإىل احرتام حقوق االإن�صان 
وحفظ كرامة جميع النا�س مبن 
امل��ه��اج��ري��ن وال��الج��ئ��ني يف  فيهم 

جميع االأوقات.

اأ�صباب  ي�صرح  مقال  هناك  ك��ان 
التحالف،  ان��ق��الب  وانعكا�صات 
واالأه��م من ذل��ك، ق��ّدم خريطة 

مفاجئة للمنطقة.
ل���ئ���ن ظ���ه���ر م���ف���ه���وم ال���ه���ن���دي-

ال�����ه�����ادئ يف و����ص���ائ���ل االإع�������الم 

حقيقة  ميثل  كان  فقد  موؤخًرا، 
ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ق����دمي����ة ج����دا 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث كان 
اأولوية  ميثل  ال��ه��ادئ،  املحيط 
دبلوما�صية لها يف القرن التا�صع 

ع�صر.       )التفا�صيل �س11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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حاكم الفجرية مينح الطفل �سلطان 
اخلزميي اأر�سا زراعية مع ملكيتها 

اأخبار الإمارات

انتخابات يف جورجيا على 
وقع اعتقال �ساكا�سفيلي 

عربي ودويل

اأتلتيكو و�سواري�ص يعقدان 
حياة كومان وبر�سلونة 

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س جمهورية اأملانيا الحتادية بيوم الوحدة

•• �أبوظبي -و�م:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
رئي�س  �صتاينماير  فالرت  ف��ران��ك  ال��دك��ت��ور  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية 

جمهورية اأملانيا االحتادية، وذلك مبنا�صبة يوم الوحدة لبالده.
وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
تهنئة  برقيتي  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

مماثلتني اإىل الرئي�س الدكتور فرانك فالرت �صتاينماير.
ال�صمو  و�صاحب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
امل�صت�صارة  اإىل  املنا�صبة  بهذه  تهنئة  برقيتي  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 

االحتادية الدكتورة اجنيال مريكل.

اجلزائر تغلق جمالها اجلوي اأمام 
الطائرات الع�سكرية الفرن�سية

•• �جلز�ئر-وكاالت:

اأن احلكومة  االأح��د،  الفرن�صية،  العامة  االأرك��ان  با�صم هيئة  ناطق  اأعلن 
فوق  التحليق  الفرن�صية  الع�صكرية  الطائرات  على  حظرت  اجلزائرية 
اأرا�صيها. وت�صتخدم فرن�صا عادة جمال اجلزائر اجلوي لدخول ومغادرة 

منطقة ال�صاحل، حيث تنت�صر قواتها يف اإطار عملية برخان.
اإياين، لفران�س بر�س: لدى تقدمي خمططات  با�صكال  الكولونيل  وقال 
املجال  �صيغلقون  اجلزائريني  اأن  علمنا  ال�صباح،  هذا  طائرتني  لرحلتي 

اجلوي فوق اأرا�صيهم اأمام الطائرات الع�صكرية الفرن�صية.
واأكد اإياين اأن ذلك لن يوؤثر على العمليات اأو املهام اال�صتخباراتية التي 

تقوم بها فرن�صا يف منطقة ال�صاحل.
وكانت اجلزائر اأعلنت، م�صاء ال�صبت، ا�صتدعاء �صفريها يف باري�س، مربرة 
القرار  اأن  اإىل  م�صرية  الداخلية،  �صوؤونها  يف  تدخل  اأي  برف�صها  ذل��ك 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  اإىل  من�صوبة  ت�صريحات  خلفية  على  ج��اء 

ماكرون.
بها  اأدىل  ت�صريحات  مقال  يف  نقلت  الفرن�صية  لوموند  �صحيفة  وكانت 
الأطراف  ممثلني  اأح��ف��اد  اخلمي�س،  ا�صتقباله،  اأث��ن��اء  الفرن�صي  الرئي�س 

فاعلة يف حرب ا�صتقالل اجلزائر.
ريعا   1962 ع��ام  ا�صتقاللها  بعد  اأن�صاأت  اجل��زائ��ر  اأن  م��اك��رون  واعترب 

للذاكرة كر�صه النظام ال�صيا�صي-الع�صكري.
كما حتدث عن تاريخ ر�صمي للجزائر اأُعيدت كتابته بالكامل وفق قوله، 

وهو ال ي�صتند اإىل حقائق اإمنا على خطاب يرتكز على كراهية فرن�صا.

ذيل احل�صان الذي ا�صتفز اجلميع
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -و�م:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
كاغامي،  ب����ول  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة 
رئي�س جمهورية رواندا الذي يقوم 
بح�صور  ال��دول��ة،  اإىل  عمل  بزيارة 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 
و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد 
ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 

املالية.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ورّح������ب 
مكتوم  اآل  را������ص�����د  ب�����ن  حم����م����د 
ب���ال���رئ���ي�������س ال������روان������دي وال����وف����د 
املرافق، خالل اللقاء الذي عقد يف 
دبي   2020 اإك�صبو  معر�س  مقر 
وح�����ص��ره ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اأح��م��د بن 
اآل مكتوم، رئي�س  حممد بن را�صد 
جمل�س دبي لالإعالم، ومعايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�صمي، وزيرة دولة 
املدير  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون  ل�����ص��وؤون 
حيث  دب��ي،   2020 الإك�صبو  العام 
العالقات  م�صتقبل  ال��ل��ق��اء  ت��ن��اول 

ال�����رواب�����ط  �����ص����وء  ال���ث���ن���ائ���ي���ة يف 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ق��وي��ة ال���ت���ي جتمع 
يف  ال�صديقني  وال�صعبني  البلدين 
ت��واف��ق وج��ه��ات النظر حول  اإط���ار 
تخ�س  ال��ت��ي  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  الق�صايا 
امل��ن��ط��ق��ة، وت���وح���د ال�������روؤى حول 
العاملية  اجل��ه��ود  ت�صافر  ���ص��رورة 
امل�صرتكة  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 
العابرة للحدود، وزيادة اال�صتفادة 
من املوارد املتاحة وتعزيز م�صتقبل 

التنمية امل�صتدامة.
ب��ح��ث فر�س  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
ال��ب��ل��دي��ن يف  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تو�صيع 
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت ال���ص��ي��م��ا على 
ال���ت���ج���اري وفتح  ال���ت���ب���ادل  ���ص��ع��ي��د 
القطاع  اأم��������ام  اأرح��������ب  جم�������االت 
على  للتعرف  البلدين  يف  اخلا�س 
القائمة  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���س 
وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل�����دى ال���دول���ت���ني، 
خ��ا���ص��ة يف امل���ج���ال ال�����ص��ي��اح��ي مع 

العامل يف  ال�صفر ح��ول  ب��دء حركة 
اأو�صاعها  اإىل  التدريجية  ال��ع��ودة 
به  تتمتع  ما  �صوء  ويف  الطبيعية، 
م���ن مقومات  وروان������دا  االإم�������ارات 
جذب متنوعة، عالوة على التعاون 
يف جماالت التكنولوجيا والتطوير 
التقني والتعليم والزراعة والتنمية 
االأخ�صر  واال���ص��ت��ث��م��ار  ال��ب�����ص��ري��ة، 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  واال����ص���ت���دام���ة 

وغريها من املجاالت احليوية.

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  واأك��������د 
اآل مكتوم حر�س  حممد بن را�صد 
دول��ة االإم����ارات على دف��ع جماالت 
اآف����اق  اإىل  ال���ت���ع���اون، م���ع روان�������دا 
والفائدة  بالنفع  يعود  مبا  جديدة 
ويعزز  ال�صديقني،  ال�صعبني  على 
امل�صتدامة  ال���ت���ن���م���ي���ة  ت����وج����ه����ات 
فر�س  م�����ن  م�����زي�����د  واك����ت���������ص����اف 
بني  والثقايف  االقت�صادي  التكامل 
نطاق  لتو�صيع  ومي��ه��د  اجل��ان��ب��ني، 

ال��ت��ع��اون ال��ب��ّن��اء م��ع ق���ارة اأفريقيا 
ب�صورة عامة.

واأ�صاد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بالتجربة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
جلمهورية  ال�����رائ�����دة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
من  خاللها  متكنت  والتي  روان���دا 
موؤ�صرات  يف  ن��وع��ي  ت��ق��دم  حتقيق 
ببدء  اإي���ذان���اً  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�صية 
مرحلة جديدة يف تاريخها، �صمن 
القدرة على  به يف  من��وذج يحتذى 

والعبور  امل��ا���ص��ي  جت����اوز حت��دي��ات 
بقوة اإىل امل�صتقبل بروؤية وثابة اإىل 

التميز.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأع�����رب ف��خ��ام��ة بول 
تقديره  خ���ال�������س  ع����ن  ك���اغ���ام���ي 
التي  ال�صاملة  التنموية  للنه�صة 
ت�صهدها دولة االإمارات يف خمتلف 
امل����ج����االت، ول����ل����دور امل����وؤث����ر ال���ذي 
ت�صطلع به الدولة على ال�صعيدين 
من  انطالقاً  وال���دويل،  االإقليمي 

ر�صالتها الداعية اإىل ن�صر مقومات 
ال�صعوب،  ب���ني  وال����وئ����ام  ال�������ص���الم 
الدولية  اجلهود  بدعم  والتزامها 
االإن�������ص���ان  خ���دم���ة  اإىل  ال����رام����ي����ة 
وامللمات،  املحن  اأوق���ات  يف  ال�صيما 
دولة  لوقوف  امتنانه  بالغ  موؤكداً 
ب������الده يف  ج���ان���ب  اإىل  االإم����������ارات 
اأزمة جائحة كوفيد19-  مواجهة 
وكامل تقديره للم�صاعدات الطبية 
االإم����ارات  قدمتها  ال��ت��ي  ال��ع��اج��ل��ة 
اإىل روان��دا ملعاونتها على مواجهة 

اجلائحة واحلد من انت�صارها.
كما وّجه فخامة الرئي�س الرواندي 
التهنئة اإىل دولة االإمارات العربية 
مبنا�صبة  و���ص��ع��ب��اً  ق���ي���ادة ً امل��ت��ح��دة 
"اإك�صبو  معر�س  اأع��م��ال  ان��ط��الق 
عن  معرباً  دبي،  دبي" يف   2020
اأمله اأن تكون م�صاركة بالده �صمن 
وبني  الكبري  العاملي  التجمع  ه��ذا 
املزيد  لر�صد  فر�صة  دولة،   192
االقت�صادي  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  م��ن 
يت�صم  دويل  وبدء حراك  والثقايف، 
ب��ت��ن�����ص��ي��ق اجل����ه����ود ن���ح���و جت����اوز 
اال�صتثنائية  امل���رح���ل���ة  ت���داع���ي���ات 
ال��ت��ي ���ص��ه��ده��ا ال��ع��امل م��ن��ذ بداية 
العام املا�صي والدخول اإىل مرحلة 

جديدة من البناء والتنمية.

•• دبي -و�م:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  زار 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
اإك�صبو  يف  االإم���������ارات  دول�����ة  ج���ن���اح 

دبي.  2020
وق����ام ���ص��م��وه ب��ج��ول��ة داخ����ل اجلناح 
ال�������ذي ي�������روي ق�������ص���ة ن�������ص���اأة دول����ة 
املبدعني  ال������رواد  وح��ل��م  االإم�������ارات 
يقوم  ملهماً  تاريخاً  �صطروا  الذين 
االإن�صانية  القيم  من  منظومة  على 

االأ�صيلة وطموحات ال حدود لها.

مع  الودية  االأحاديث  �صموه  وتبادل 
�صمم  ال��ذي  اجل��ن��اح  على  القائمني 
لالنطالق  ي�صتعد  �صقر  �صكل  على 
وي�������روي ق�����ص��ة االإم�����������ارات وروؤي������ة 
لديه  متقدم  جمتمع  لبناء  قيادتها 

خطط طموحة للم�صتقبل.
االإمارات  جناح  اأق�صام  �صموه  وتفقد 
اأرب����ع����ة طوابق  م���ن  ي��ت��ك��ون  ال�����ذي 

باإجمايل م�صاحة تبلغ 15 األف مرت 
خم�ص�صة  م�����ص��اح��ة  وي�����ص��م  م��رب��ع 
العلوي  ال����ط����اب����ق  يف  ل���ل�������ص���ي���اف���ة 
وم���ع���ار����س ال���ث���ق���اف���ة واالإجن���������ازات 

االإماراتية.
وق���دم���ت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
وال�صباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
اأق���������ص����ام اجل���ن���اح  ����ص���رح���ا ح�����ول   ..

وحمتوياته املختلفة.
واأعرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
فخره  ع���ن   .. ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
واع���ت���زازه ب����دور اأب���ن���اء ال��وط��ن اىل 
جانب العاملني الذين ي�صرفون على 
ال��دول��ة وت��ق��دي��ره جلهودهم  ج��ن��اح 
لهم  متمنياً   .. العمل  يف  وتفانيهم 
الوجه  اإب����راز  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 

احل�����ص��اري ل���الإم���ارات اأم����ام العامل 
ل�صعبها  االأ���ص��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م  وجت�صيد 
يف  التنموية  مبنجزاته  والتعريف 

اأف�صل �صورة.
االإم�������ارات  اإن دول�����ة  ���ص��م��وه  وق�����ال 
ا�صت�صافتها  خ���الل  م��ن  ت�صتهدف 
اإك�صبو وجناح دولة االإمارات امل�صارك 
.. تقدمي جتربة غنية وفريدة تكون 

من  تنطلق  لالآخرين  اإلهام  م�صدر 
وقيمه  االأ���ص��ي��ل  جمتمعها  ث��ق��اف��ة 

االإن�صانية الرا�صخة .
اأن طموحاتنا كبرية  �صموه  واأ�صاف 
ومن�������ص���ي ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ع���ل���ى اأر������س 
الواقع بتفاوؤل وعزمية وثقة جلعل 
بلدنا والعامل املكان االأف�صل للحياة 
م�صرق  م�صتقبل  بتحقيق  واالإ�صهام 

للب�صرية.
واأ�صار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان .. اإىل اأن جناح دولة 
االإمارات يعد من�صة نوعية متميزة 
الدولة  حققته  مبا  العامل  لتعريف 
ونه�صتها خالل العقود املا�صية وما 
تطمح اإىل حتقيقه خالل اخلم�صني 
�صورة  اإب��راز  بجانب   .. املقبلة  عاماً 
بالعلم  املت�صلح  االإم��ارات��ي  االإن�����ص��ان 
والوعي وحب الوطن واإرادة التفوق 

والريادة.
احلدث  على  القائمني  �صموه  وح��ث 
موا�صلة  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  وال����ف����رق 

ال��ع��م��ل ل�����ص��م��ان ا���ص��ت��م��ت��اع ال�����زوار 
خمتلف  وزي����ارات  اإك�صبو  بفعاليات 
اأجنحته ب�صهولة وي�صر على امتداد 

فرتة اإقامة املعر�س.
ال��زي��ارة .. �صمو  راف��ق �صموه خ��الل 
ب��ن زايد  ب��ن حممد  ال�صيخ ح��م��دان 
حمد  ب��ن  حممد  وال�صيخ  نهيان  اآل 
بن طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اأبوظبي ومعايل رمي  اإدارة مطارات 
دولة  وزي��رة  الها�صمي  اإبراهيم  بنت 
و�صعادة  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  ل�����ص��وؤون 
حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان 

ويل عهد اأبوظبي

•• دبي -و�م:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  زار �صاحب 
ج��ن��اح جمهورية �صربيا  اأم�����س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 

ال�صديقة امل�صاركة يف اإك�صبو 2020 دبي.
وك���ان يف ا���ص��ت��ق��ب��ال ���ص��م��وه ل���دى و���ص��ول��ه اجل��ن��اح .. ف��خ��ام��ة الك�صندر 

فوت�صيت�س رئي�س �صربيا الذي افتتح جناح بالده يوم اأم�س.
ل�صربيا  متمنياً   .. ال�صربي  الرئي�س  بلقاء  �صعادته  عن  �صموه  واأع��رب 
 - االإم���ارات���ي���ة  ول��ل��ع��الق��ات  ال��ت��ق��دم واالزده�����ار  دوام  ال�����ص��دي��ق  و�صعبها 

ال�صربية مزيداً من النماء والتطور.
وتعرف �صموه يرافقه الرئي�س ال�صربي خالل جولته يف اجلناح .. على 
ما يج�صده من ثقافة البلد وتاريخه ونه�صته وما يطمح اإىل حتقيقه 

ل�صعبه يف امل�صتقبل.
يف  حم��ت��وى  م��ن  يت�صمنه  وم��ا  اجل��ن��اح  تنظيم  مب�صتوى  �صموه  واأ���ص��اد 
وال�صركات  واالت�����ص��االت  املعلومات  وتقنية  واالإب����داع  االبتكار  جم��االت 
اإ�صافة   .. احل�صارة  تطور  يف  التكنولوجيا  اأهمية  وجت�صيده  النا�صئة 
اإىل التعريف بروؤية البلد الطموحة اإىل امل�صتقبل. واأعرب عن متنياته 
بلدهم  ���ص��ورة  ون��ق��ل  م�صاركتهم  يف  ال��ت��وف��ي��ق  اجل��ن��اح  ع��ل��ى  للقائمني 

واإجنازاته اإىل العامل.
رافق �صموه خالل الزيارة .. �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل 
نهيان وال�صيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
مطارات اأبوظبي ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون 
التعاون الدويل و�صعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد 

اأبوظبي و�صعادة حممد العبار موؤ�ص�س �صركة اإعمار العقارية.

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س رواندا العلقات الثنائية والق�سايا الأ�سا�سية التي تخ�س املنطقة

زار جناح االإمارات يف اإك�سبو 2020 دبي 

حممد بن زايد: الإمارات ت�ستهدف تقدمي جتربة غنية وفريدة تكون م�سدر اإلهام للآخرين

حممد بن زايد يزور جناح �سربيا يف اإك�سبو 2020 دبي ويلتقي رئي�سها

• �سموه يوؤكد: طموحاتنا كبرية ومن�سي لتحقيقها على اأر�ض الواقع بتفاوؤل وعزمية وثقة جلعل بلدنا والعامل املكان االأف�سل للحياة  
• جناح االإمارات يعد من�سة نوعية متميزة لتعريف العامل مبا حققته الدولة خالل العقود املا�سية وما تطمح اإىل حتقيقه خالل اخلم�سني عامًا املقبلة 

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بت�سكيل جمل�س 
اإدارة �سلطة مركز دبي لل�سلع املتعددة

•• دبي - و�م:

اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة  اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�صفته حاكماً الإمارة دبي املر�صوم رقم 40 
ل�صنة 2021 بت�صكيل جمل�س اإدارة �ُصلطة مركز دبي لل�صلع املتعددة برئا�صة 
حمد مبارك بوعميم، وع�صوية كل من: عبدالواحد عبدالرحيم العلماء، نائباً 
األفري�د  وروج��ر  وي���ب،  ج�ورج  وت�صارلز  ال�صام��صي،  �صي�ف  وعب�داهلل  للرئي�س، 
التنفي��ذي  الرئي���س  اإىل  اإ�صافة  لوي�س جيموني�ت،  وتريي جان  بريني�صتاين، 

ل�ُصلط�ة املركز .
دوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمّية. وُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صُ

•• �أبوظبي-و�م:

دعت وزارة املوارد الب�صرية والتوطني املن�صاآت وال�صركات 
يف م��ن��اط��ق ال���دول���ة ال��ت��ي ق��د ت��ت��ع��ر���س ل��ل��ح��ال��ة املدارية 
املنا�صبة  الوقائية  التدابري  كافة  اتخاذ  اإىل  "�صاهني" 
قد  التي  واالإ���ص��اب��ات  العمل  اأخ��ط��ار  من  العمال  حلماية 
ا�صتدعت  اإن  العمل  واإي��ق��اف  امل��داري��ة  احل��ال��ة  ع��ن  تنجم 

احلاجة لذلك.
الوطنية  الهيئة  م��ع  التن�صيق  بعد  ال���وزارة  دع��وة  وت��اأت��ي 

انطالقا  وذل���ك  وال���ك���وارث  واالأزم������ات  ال���ط���وارئ  الإدارة 
االإم��ارات على توفري �صمانات ال�صحة  من حر�س دول��ة 

وال�صالمة املهنية لكافة العاملني يف �صوق العمل.
واأ�صارت الوزارة اإىل �صرورة �صمان �صالمة احلافالت التي 
مبا  الوقائية  التدابري  وم��راع��اة  العمال  لنقل  ت�صتخدم 

يكفل �صالمتهم اأثناء انتقالهم من واإىل مواقع العمل.
وبحر�صهم  العمل  اأ�صحاب  بوعي  ثقتها  ال���وزارة  واأك��دت 
على �صحة و�صالمة العاملني لدى من�صاآتهم خ�صو�صا يف 

االأوقات التي ت�صهد تغريات جوية.

املوارد الب�سرية والتوطني تدعو لتخاذ التدابر الوقائية 
•• �أبوظبي- و�م:حلماية العمال من تداعيات احلالة املدارية �ساهني

ناجح  ختام  ع��ن  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
ن�صر  اإىل  ال��ه��ادف��ة  االأ�صا�س"  ه��و  "االأمل  حلملة 

الوعي وم�صاندة االأطفال امل�صابني بال�صرطان.
املا�صي  �صبتمرب  �صهر  م��دار  على  املوؤ�ص�صة  ومتّكنت 
املر�صى  االأط��ف��ال  اأمنيات  من  العديد  حتقيق  من 
من  عائالتهم  م��ع  قلوبهم  على  ال�صعادة  واإدخ����ال 

خالل الر�صائل التوعوية على و�صائل التوا�صل 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي،  هاين  وتقدم 
�صركاء  كافة  اإىل  والتقدير  بال�صكر  اأمنية  حتقيق 
من  اأم��ن��ي��ة  حتقيق  موؤ�ص�صة  ���ص��ف��راء  م��ن  املوؤ�ص�صة 

موؤثري و�صائل التوا�صل االجتماعي على التزامهم 
مب��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل م��ع��ه��م الإح���ي���اء االأم����ل يف قلوب 
ملقاومة  الالزمة  القّوة  ومنحهم  املر�صى،  االأطفال 
املر�س واالأمل باإمكانية العودة اإىل احلياة الطبيعية 
اأقرانهم. واأ�صاف تتمّتع االأمنية بعد  التي يعي�صها 
الطفل  ح��ي��اة  تغيري  على  ف��ري��دة  ب��ق��درة  حتقيقها 
ُمعاي�صتهم الأ�صعب جتارب  واالأ�صرة، خا�صة خالل 
ملوا�صلة  امل�صت�صفيات  م��الزم��ة  يف  املُتمّثلة  احل��ي��اة 
فخره  عن  واأع���رب  وامل��وؤمل��ة.  القا�صية  العالج  رحلة 
ا�صتجابت  التي  البي�صاء  االأي���ادي  بكافة  واع��ت��زازه 
حلملتنا و�صاهمت معهم يف ر�صم االبت�صامة واإدخال 

الفرحة على قلوب االأطفال امل�صابني بال�صرطان.

حتقيق اأمنية تعلن جناح حملتها الأمل هو الأ�سا�س
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-و�م:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأع���رب 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
بامل�صاركات  ترحيبه  خال�س  عن  اهلل، 
 2020 اإك�صبو  املتميزة يف  اخلليجية 
احل�����ص��ور اخلليجي  اأن  م��وؤك��داً  دب���ي، 
الكبري،  ال���ع���امل���ي  احل�����دث  يف  ال����ب����ارز 
ومع اأول انعقاد له يف منطقة ال�صرق 
االأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا، ميثل 
على  العامل  منها  يطلع  مهمة  نافذة 
وتراثنا  االأ�صيلة  اخلليجية  ثقافتنا 
العريق وح�صاراتنا ال�صاربة بجذورها 
تعريف  ع��ن  ال��ت��اري��خ، ف�صال  يف عمق 
من  يواكبها  وم��ا  بطموحاتنا  ال��ع��امل 
واإبداعات  وبرامج  ومبادرات  م�صاريع 
توؤكد بها دول اخلليج العربية حر�صها 
على حتقيق مواقع ريادية متقدمة يف 

خمتلف املجاالت.
وق����ال ���ص��م��وه :ان���ع���ق���اد اإك�����ص��ب��و الأول 
ومب�صاركة  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  م���رة 
192 دولة فر�صة كبرية لبناء مزيد 
م���ن ج�����ص��ور ال��ت��ف��اع��ل م���ع ال���ع���امل .. 
ثقايف  وم��وروث  كبرية  ح�صارة  لدينا 
غ��ن��ي ن��ن��ط��ل��ق م��ن��ه ب���ق���وة وط���م���وح ال 
ن��راه من  وم��ا   .. امل�صتقبل  اإىل  نهائي 
رائ���دة  خليجية  واإجن������ازات  م�����ص��اري��ع 
م�صرق  وغ���د  واع���د  مب�صتقبل  يب�صر 
رقيه  حتقيق  وغايته  االإن�صان  اأ�صا�صه 

و�صعادته. 
ج���اء ذل���ك خ���الل ال���زي���ارة ال��ت��ي قام 
بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  بها �صاحب 
ال�صيخ  �صمو  يرافقه  مكتوم،  اآل  را�صد 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
ويل عهد دبي، و�صمو ال�صيخ اأحمد بن 
�صعيد اآل مكتوم، رئي�س اللجنة العليا 
ال�صيخ  و�صمو  دب��ي،   2020 الإك�صبو 
اأحمد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
و�صمو  ل��الإع��الم  دب���ي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد اآل 
دبي   2020 اإك�صبو  اإىل مقر  مكتوم، 
الزيارة  انعقاده و�صملت  اأي��ام  يف ثالث 
تفقد اأجنحة عدد من الدول ال�صقيقة 
وال�����ص��دي��ق��ة امل�����ص��ارك��ة وه���ي : مملكة 
البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، 

وجمهورية رو�صيا االحتادية.

- خلق الفر�ض
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  زي��ارة  وخ��الل 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ومرافقيه 
اإىل اجل��ن��اح ال���ذي ت�����ص��ارك ب��ه مملكة 
على  �صموه  اطلع  ال�صقيقة،  البحرين 
حمتوى اجلناح الذي يقع يف منطقة 
مفهوم  وي�����ص��ت��ع��ر���س  "الفر�س"، 
باأنها  اململكة  ع��ن  ُي��ع��رف  اإذ  الكثافة، 
الكثافة  م��ع��دالت  اأع��ل��ى  اأح��د  �صاحبة 
كعامل  ودوره���ا  ال��ع��امل،  يف  ال�صكانية 
حم��ف��ز خل��ل��ق ف��ر���س واع������دة، خالل 
روح  يعك�س  مبتكر  هند�صي  ت�صميم 

لر�صم  اإك�صبو  ي�صعى  ال��ت��ي  امل�صتقبل 
مالحمه مع اجتماع الطاقات املبدعة 
والعامل  املنطقة  ان��ح��اء  خمتلف  م��ن 

حتت �صقف واحد يف دبي.
وا���ص��ت��م��ع ���ص��م��وه اإىل ���ص��رح ح���ول اأهم 
م��ك��ون��ات اجل��ن��اح وال����ذي ت��ه��دف من 
التعريف  اإىل  ال���ب���ح���ري���ن  خ����الل����ه 
ب����ج����وان����ب م���ه���م���ة م����ن ت����راث����ه����ا من 
مثل  تقليدية  مهن  ا�صتعرا�س  خالل 
تركيز  ع��ن  ف�صاًل  الن�صيج  �صناعات 
اجلناح خالل �صهري اأكتوبر ونوفمرب 
اململكة بالبحر،  2021، على عالقة 
مع اإبراز "م�صار اللوؤلوؤ" املُ�صجل على 
العاملي،  ل���ل���رتاث  ال��ي��ون�����ص��ك��و  ق��ائ��م��ة 
البحرين  ت��اري��خ  ا�صتعرا�س  وك��ذل��ك 
اأحد  ي�صكل  وال���ذي  ال��ل��وؤل��وؤ  م��ع �صيد 

املالمح املهمة لرتاث اململكة ومنطقة 
اخلليج العربي ب�صورة عامة، يف حني 
اأي�������ص���ا معهد  ي�������ص���ارك ع���رب اجل���ن���اح 
الكرمية  واالأح��ج��ار  للوؤلوؤ  البحرين 
خمترباته  م��ن  جانبا  ا�صتقدم  ال���ذي 
اململكة  ج��ن��اح  اإىل  ب��ال��ل��وؤل��وؤ  اخل��ا���ص��ة 
البحرين  بجهود  للتعريف  اإك�صبو  يف 
املهم من  املكون  يف احلفاظ على هذا 
امل�صاحة  ت�صكل  بينما  العريق،  تراثها 
الرئي�صية يف اجلناح منطقة مفتوحة 

للتجارب واالبتكارات.

- امل�ستقبل االآن.
وحر�س �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
جناح  زي��ارة  على  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
دولة قطر ال�صقيقة يف اإك�صبو 2020 

دبي، حيث اطلع �صموه على تفا�صيل 
امل�صاركة القطرية من خالل جناحها 
االآن"  "امل�صتقبل  �صعار  يحمل  ال��ذي 
وتلقي  "الفر�س"  منطقة  يف  وامل��ق��ام 
م��ن خ��الل��ه ال�����ص��وء ع��ل��ى االإجن����ازات 
الوطنية  "الروؤية  �صوء  يف  املتحققة 
تت�صمنه  وما  قطر  لدولة   "2030
م�����ن م�������ص���اري���ع ف�������ص���ال ع�����ن اإب��������راز 
ا�صت�صافتها لكاأ�س العامل لكرة القدم 

يف العام 2022.
وا���ص��ت��م��ع ���ص��م��وه اإىل م��ع��ل��وم��ات حول 
اأبرز االأه��داف التي ت�صعى دولة قطر 
م�صاركتها  خ���الل  م��ن  حتقيقها  اإىل 
اإلقاء  اأه��م��ه��ا  دب����ي، وم���ن  اإك�����ص��ب��و  يف 
ال�صوء على تنوع االقت�صاد القطري، 
اال�صتثماري،  مب��ن��اخ��ه��ا  وال��ت��ع��ري��ف 

ال��ث��ق��ايف وارتباطه  امل��ك��ن��ون  اإب����راز  م��ع 
باحلا�صر وامل�صتقبل، ف�صال عن تناول 
اال�صتثمار  م��ث��ل  ح��ي��وي��ة  م��و���ص��وع��ات 
والبيئة  ال���ب�������ص���ري،  امل������ال  راأ��������س  يف 
والتطور العمراين واملوارد الطبيعية، 
واالقت�صاد  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  وال��ت��ح��والت 

االأخ�صر، والتعليم وغريها.

- كويت جديدة.
وزار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اآل م��ك��ت��وم، وم��راف��ق��وه، كذلك  را���ص��د 
حيث  ال�صقيقة،  ال��ك��وي��ت  دول���ة  ج��ن��اح 
الذي  املتميز  امل��ح��ت��وى  �صموه  �صاهد 
ي�صمه اجلناح املقام حتت �صعار "كويت 
جديدة.. فر�س جديدة لال�صتدامة"، 
والذي هدفت منه الكويت اإىل التاأكيد 
على جمموعة من الر�صائل املهمة يف 
احلفاظ  مفاهيم  تر�صيخ  مقدمتها 
البيئي واال�صتدامة، متا�صياً مع روؤية 
جاء  حيث   ،"2035 جديدة  "كويت 
الروؤية  لهذه  مرتجماً  اجلناح  مبنى 
با�صتخدام  ت�صييده  التوجه مع  وذلك 

مواد قابلة الإعادة التدوير.
ال�صا�صة  الزيارة  خالل  �صموه  و�صاهد 
تت�صدر  التي  ال�صخمة  البانورامية 
ا�صتعرا�س  خاللها  من  ويتم  اجلناح 
حمطات مهمة يف تاريخ دولة الكويت 
���ص��رح حول  اإىل  وا���ص��ت��م��ع  ال�����ص��ق��ي��ق��ة، 
التي  امل��ت��م��ي��زة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  امل�������ص���ارك���ة 
امل�����ص��ارك��ات اخلارجية  اأك���رب  ت��ع��د م��ن 

حيث  م��ن  ال�صقيقة  ال��ك��وي��ت  ل��دول��ة 
احل��ج��م وم�����ص��ت��وى ال��ف��ع��ال��ي��ات، ومن 
منطقة  يف  امل�����ص��ي��د  اجل����ن����اح  خ�����الل 
 2020 اإك�����ص��ب��و  يف  "اال�صتدامة" 
ت�����ص��م��ي��م��ه من  ا���ص��ت��ل��ه��ام  دب�����ي، ومت 
البيئة الكويتية وعنا�صرها االأ�صا�صية 
املميزة، يف حني يعرب حمتوى اجلناح 
عن رحلة الكويت من ما�صيها العريق 
عن  ف�����ص��ال  ال���واع���د،  م�صتقبلها  اإىل 
احلياة  من  مهمة  جوانب  ا�صتعرا�س 

الثقافية واالإبداعية الكويتية.

- حتديد امل�ستقبل.
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ���ص��م��ل��ت ج���ول���ة  ك��م��ا 
مكتوم يف  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
دب���ي، جناح   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س 
ج��م��ه��وري��ة رو���ص��ي��ا االحت���ادي���ة والذي 
 - االإب��داع��ي  "العقل  �صعار  له  اختارت 
�صموه  اطلع  امل�صتقبل"، حيث  حتديد 
على ما يت�صمنه اجلناح من حمتوى 
يجمع بني الطابع الرتويجي للفر�س 
والتعريف  واال�صتثمارية  االقت�صادية 
اإ�صافة  الرو�صية،  والثقافة  ب��ال��رتاث 
اإل���ق���اء ال�����ص��وء ع��ل��ى االإجن������ازات  اإىل 
امل����ت����م����ي����زة يف جم�����االت  ال����رو�����ص����ي����ة 

ال�صناعة، والعلوم، والتكنولوجيا.
خالل  ل�صموه  املُقدم  ال�صرح  وت�صّمن 
االأن�صطة  م���الم���ح  ل��ل��ج��ن��اح  زي����ارت����ه 
من  تنظيمها  ���ص��ي��ت��م  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
خ��الل��ه ط���وال ف���رتة امل�����ص��ارك��ة والتي 

ت�صم اأكرث من 50 حدثاً متنوعاً حول 
الطاقة،  ت�صمل  متنوعة  مو�صوعات 
والعمران،  واال���ص��ت��ث��م��ار،  وال��ت��م��وي��ل 
والتعليم،  واملناخ،  والنقل،  والف�صاء، 
عالوة  ال�صحية،  وال��رع��اي��ة  وال��ط��ب 
الفرتة من  ا�صت�صافة اجلناح يف  على 
"منتدى   ،2021 دي�صمرب   5 اإىل   3
رو�صيا"، وهو موؤمتر دويل خم�ص�س 
لال�صتثمارات واآفاق التعاون التجاري 

الدويل مع رو�صيا.
ويف ختام الزيارة، اأعرب �صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
فكر  من  �صاهده  ما  لكل  تقديره  عن 
مبدع واأفكار متطورة يف اجتاه توثيق 
ال�صلة بني ما�صي ال�صعوب وحا�صرها 
من اأجل ر�صم مالمح امل�صتقبل الواعد 
الذي ميكنها من ارتقاء اأعلى مراتب 

التقدم واالزدهار.
 2020 "اإك�صبو  م��ع��ر���س  اأن  ُي��ذك��ر 
دبي"، وهو االأكرب واالأعرق من نوعه 
يف ال��ع��امل ق��د ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 
وت�صتمر  اجل���اري  اأك��ت��وب��ر  م��ن  االأول 
 ،2021 م���ار����س   31 ح��ت��ى  اأع��م��ال��ه 
اإىل  اإ����ص���اف���ة  دول����ة   192 مب�����ص��ارك��ة 
م�����ص��ارك��ة وا���ص��ع��ة ال��ن��ط��اق م��ن كربى 
واملنظمات  وال���ه���ي���ئ���ات  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
"توا�صل  �صعار  حتت  وُيقام  الدولية، 
العقول و�صنع امل�صتقبل" ويركز على 
ثالثة حماور اأ�صا�صية هي: اال�صتدامة 

والتنقل والفر�س.

•• دبي-و�م: 

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ال���ت���ق���ى 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
كاغوتا  ي�����وري  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة 
جمهورية  رئ���ي�������س  م��و���ص��ي��ف��ي��ن��ي 
ال�����ص��دي��ق��ة، ع��ل��ى هام�س  اأوغ���ن���دا 
اإك�صبو  معر�س  يف  ب��الده  م�صاركة 
�صاحب  واأع�������رب  دب�����ي.   2020
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را�صد 
بالرئي�س  ترحيبه  ع��ن  مكتوم  اآل 
االأوغندي والوفد املرافق له، حيث 
تناول اللقاء الذي جرى يف اجلناح 
االأوغ�����ن�����دي مب���ق���ر اإك�������ص���ب���و اآف�����اق 
تطوير العالقات الثنائية مبا يعود 
ال�صديقني،  ال�صعبني  على  بالنفع 
ال�صيما مع ا�صتعداد العامل ملرحلة 
م�صاريعه  ي�صتاأنف خاللها  جديدة 
الطموحة  ال��ت��ن��م��وي��ة  وخ���ط���ط���ه 
للم�صتقبل. من جانبه اأكد فخامة 
مو�صيفيني  كاغوتا  يوري  الرئي�س 

ت��ق��دي��ر اأوغ���ن���دا ل��دول��ة االإم�����ارات 
الروابط  عمق  وعلى  و�صعباً  قيادة 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وال���ت���ي اأع�����رب عن 
اأمله يف تعزيزها من خالل تو�صيع 
نطاق التعاون يف خمتلف املجاالت 
والتجاري  منها  ال�صياحي  ال�صيما 

�صاحب  واط���ل���ع  واال����ص���ت���ث���م���اري. 
اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
الرئي�س  فخامة  ب�صحبة  مكتوم، 
ي����وري ك��اغ��وت��ا م��و���ص��ي��ف��ي��ن��ي، على 
املُقام  اأوغ��ن��دا  دول��ة  حمتوى جناح 
اإك�صبو  يف  "الفر�س"  منطقة  يف 

دبي، و�صط م�صاركة عاملية   2020
من  دول������ة   192 ت�����ص��م  ���ص��خ��م��ة 
خمتلف اأنحاء العامل، حيث تعرف 
من  اجلناح  يقدمه  ما  على  �صموه 
حمتوى يربز مالمح رئي�صية من 
وقطاع  وطبيعتها  اأوغ��ن��دا  ثقافة 

�صموه  رافق  املزدهر فيها.  الزراعة 
خالل الزيارة �صمو ال�صيخ حمدان 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل 
اأحمد بن  ال�صيخ  و�صمو  دب��ي،  عهد 
اللجنة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  اآل  �صعيد 
العليا الإك�صبو 2020 دبي، و�صمو 

را�صد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�صيخ 
دبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م���ك���ت���وم،  اآل 
لالإعالم، و�صمو ال�صيخ من�صور بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، ومعايل 
نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�����ص��ي��خ 
املفو�س  والتعاي�س  الت�صامح  وزي��ر 

العام الإك�صبو 2020 دبي، ومعايل 
رمي بنت اإبراهيم الها�صمي، وزيرة 
دول�����ة ل�������ص���وؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل 
واملدير العام الإك�صبو 2020 دبي.
ال�صفة  االأوغندي  اجلناح  ويعك�س 
ال�����ص��ائ��دة يف اإك�����ص��ب��و ب��ال��دم��ج بني 

اأحدث التقنيات املتطورة واملوروث 
ي�صتعر�س  حيث  لل�صعوب،  الثقايف 
الواقع  تقنية  خ���الل  م��ن  اجل��ن��اح 
املُعزز مالمح من البيئة الطبيعية 
ال��غ��ن��ي��ة ل���دول���ة اأوغ���ن���دا واأه�����م ما 
مييزها من عنا�صر جذب متنوعة، 
يف  ال��ت��واج��د  م��ن  لال�صتفادة  �صعياً 
هذا املحفل العاملي الكبري لتحفيز 
الزوار  وا�صتقطاب  ال�صياحة  حركة 
من خمتلف انحاء العامل. ُيذكر اأن 
معر�س "اإك�صبو 2020 دبي"، وهو 
االأكرب واالأعرق من نوعه يف العامل 
قد انطلقت فعالياته يف االأول من 
 31 اأكتوبر اجلاري وت�صتمر حتى 
�صعار  حتت  ويقام   ،2021 مار�س 
و�صنع امل�صتقبل"  العقول  "توا�صل 
اأ�صا�صية  ويركز على ثالثة حماور 
هي: اال�صتدامة والتنقل والفر�س، 
وهي املرة االأوىل يف تاريخ معار�س 
اإك�صبو الدويل التي يكون لكل دولة 
لعر�س  اخلا�س  جناحها  م�صاركة 
وطموحاتها  ال��ت��ن��م��وي��ة  ق�����ص��ت��ه��ا 

للم�صتقبل.

على هام�ض م�ساركة بالده يف معر�ض اإك�سبو 2020 دبي

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س اأوغندا اآفاق تطوير العلقات الثنائية 

•• دبي-و�م: 

يناق�س اأ�صبوع املناخ والتنوع احليوي الذي يعقد يف اإك�صبو 2020 
البيئية.  الدبلوما�صية  ت��ع��زي��ز  م��و���ص��وع  جل�صاته  اإح����دى  و���ص��م��ن 
املجل�س  يف  �صميت  ت��ي��م  ال�����ص��ري  ال��ع��امل��ي  البيئي  اخل��ب��ري  وي��ت��ح��دث 
جل�صة  ويعقد  املو�صوع  ه��ذا  ح��ول  اال�صبوع  فعاليات  �صمن  العاملي 
فقدان  مكافحة  اأج��ل  من  االإب���داع  الطبيعة:  جينغا  "لعبة  بعنوان 
�صميت دورا حموريا يف تطوير  تيم  ال�صري  واأدى  التنوع احليوي". 
ترّيا - جناح اال�صتدامة يف اإك�صبو 2020 كما اأنه املوؤ�ص�س امل�صارك 
يف م�صروع "اإيدن بروجكت" البيئي يف اململكة املتحدة. وقال ال�صري 

ابتكارات رائعة  اإننا فخورون مبنحنا الفر�صة لت�صميم  تيم �صميت 
الزوار  اننا نتطلع الإبهار ماليني  اإىل  ومبهرة داخل ترّيا ..م�صريا 
"ي�صتحق فريق  خ��الل ت��واج��ده��م يف ج��ن��اح اال���ص��ت��دام��ة. واأ���ص��اف: 
اإك�صبو تقديرا كبريا لت�صجيع املبدعني على ابتكار املزيد" ..موؤكدا 

اأن احلدث مبثابة مركز علمي ينب�س باحلياة يف العامل.
ويتحدث �صيوف املجل�س العاملي �صمن اأعمال اأ�صبوع املناخ والتنوع 
بالطبيعة  عالقتها  ب��ن��اء  اإع����ادة  اإىل  الب�صرية  ح��اج��ة  ع��ن  احل��ي��وي 
وك��ي��ف��ي��ة ف��ع��ل ذل���ك وال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة يف جم���ال ه��ن��د���ص��ة احللول 
املناخية عرب االبتكارات التقنية ف�صال عن اأهمية تعزيز دور املراأة 

يف الت�صدي لتغري املناخ.

•• �أبوظبي - و�م:

اأفاد املركز الوطني لالأر�صاد باأن االإع�صار املداري �صاهني يتمركز �صمال و�صط بحر 
عمان عند خط عر�س 24.2 �صمااًل وخط طول 58.6 �صرقاً، ي�صاحبه ت�صكالت 
وري��اح قوية  ال�صدة  ال�صحب تتخللها �صحب ركامية ممطرة خمتلفة  خمتلفة من 
على بحر عمان وتبلغ �صرعتها حول املركز من 120 اإىل 140 كم ال�صاعة، ويبعد 
مركز االإع�صار 250 كم من �صواحل الفجرية و�صرعة حركة االإع�صار 12 كم �س 

بتجاه غرب - جنوب غرب .
امل��داري �صاهني نحو �صواحل  اإنه من املتوقع ا�صتمرار حركة االإع�صار  وقال املركز 
�صلطنة عمان خالل 24 �صاعة القادمة كما اأنه من املتوقع ان ي�صعف بعد دخوله 

على الياب�صة.
ب�صكل  ال��دول��ة  م��ن  ال�صرقية  املناطق  على  ال�صحب  تدفق  ا�صتمرار  امل��رك��ز  وت��وق��ع 

تدريجي يتخللها بع�س ال�صحب الركامية املمطرة اليوم وي�صتمر غدا تاأثر بع�س 
مناطق الدولة ال�صرقية واجلنوبية ال�صرقية باإمتداد احلالة املدارية ت�صمل بع�س 
الركامية  ال�صحب  تتكاثر  حيث  وال��و���ص��ط��ى  اجلنوبية  وامل��ن��اط��ق  ال��ع��ني  منطقة 
م�صحوبة ب�صقوط االأمطار خمتلفة ال�صدة توؤدي اإىل جريان االأودية وجتمع املياه 
ال�صرعة خا�صة مع  قوية  اإىل  ن�صطة  الرياح  ..وتكون  املنخف�صة  املناطق  بع�س  يف 

ال�صحب الركامية توؤدي اإىل اإثارة الغبار واالأتربة وتدين مدى الروؤية االفقية.
واأو�صح املركز اأن بحر عمان �صيكون م�صطربا اإىل �صديد اال�صطراب مما قد يوؤدي 
اإىل غمر مياه البحر يف املناطق املنخف�صة على ال�صاحل ال�صرقي كما ي�صطرب بحر 

اخلليج العربي اأحياناً �صمااًل.
ال�صاعة  م��دار  على  امل��داري��ة  احلالة  يتابع  اأن��ه  اإىل  لالأر�صاد  الوطني  املركز  ولفت 
اتباع  ويرجو  عنه  ال�صادرة  والتقارير  الن�صرات  متابعة  �صرورة  باجلمهور  ويهيب 

التعليمات والتحذيرات من اجلهات املخت�صة.

اأ�سبوع املناخ والتنوع احليوي يف اإك�سبو 2020 
يناق�س دور الدبلوما�سية البيئية

الوطني للأر�ساد: الإع�سار املداري �ساهني يتمركز �سمال و�سط بحر عمان

زار اأجنحة البحرين وقطر والكويت ورو�سيا االحتادية

حممد بن را�سد : احل�سور اخلليجي املميز يف اإك�سبو دبي ُيطلع العامل على ثقافة املنطقة وطموحاتها للم�ستقبل
املنطقة ومب�ساركة 192 دولة فر�سة كبرية لدولها لبناء مزيد من ج�سور التفاعل مع العامل  يف  مرة  الأول  اإك�سبو  • انعقاد 

ننطلق منه بقوة وطموح ال نهائي اإىل امل�ستقبل غني  ثقايف  وموروث  كبرية  ح�سارة  • لدينا 
من م�ساريع واإجنازات خليجية رائدة يب�سر مب�ستقبل واعد وغد م�سرق اأ�سا�سه االإن�سان وغايته حتقيق رقيه و�سعادته �ساهدناه  • ما 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –�لفجر:

جميع  منح  ع��ن  دب��ي  حماكم  اأعلنت 
خمتلف  يف  ال���ع���ام���ل���ني  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
ت��ذاك��ر جم��ان��ي��ة لزيارة  ق��ط��اع��ات��ه��ا، 
من  لتمكينهم  دب��ي،   2020 اإك�صبو 
العاملي  املعر�س  يقدمه  م��ا  اكت�صاف 
التقنيات،  اأح�����دث  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ّرف  و 
االإبداعية  واالأف����ك����ار  واالب���ت���ك���ارات، 
وال�صركات  ال����دول  �صتقدمها  ال��ت��ي 
العاملي،  احل��دث  ه��ذا  يف  واملوؤ�ص�صات 
ال�����ذي ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه دول�����ة االإم������ارات 
العربية املتحدة يف دبي، يف االأول من 
طموح  معه  حاماًل   ،2021 اأكتوبر 
العامل لر�صم مالمح م�صتقبل جديد 

للب�صرية بعد جائحة كوفيد 19.
املن�صوري  عيد  طار�س  �صعادة  وق��ال 
مدير عام حماكم دبي اإن الدائرة على 
الدولة  اأهبة اال�صتعداد لدعم جهود 
وتطلعاتها الكت�صاف االبتكارات التي 
اإيجابيا  اأث��را  وت��رتك  احلياة  �صتغري 
 2020 اإك�صبو  يعترب  حيث   هادفا، 
دبي احلدث العاملي االأكرب منذ تف�صي 

ال�صرق  ن��وع��ه يف  م��ن  واالأول  ال��وب��اء 
االأو�صط، كما اأكد  على ذلك �صاحب 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
اهلل، خ��الل زي��ارة ق��ام بها اإىل غرفة 
العمليات والتحكم يف اإك�صبو 2020 
حدث  بتنظيم  »وعدنا  بقوله  االأح��د 
�صيكون عالمة فارقة يف تاريخ اإك�صبو 
ترجمة  ت��ت��ن��اف�����س يف  ال��ع��م��ل  وف����رق 
موؤكدين  ملمو�س  اإجن��از  اإىل  الوعد 

جدارتنا ك�صريك يف �صنع امل�صتقبل«، 
عاملي  م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  وامل�����ص��اه��م��ة 

اأ�صا�صه التعاون وتبادل اخلربات.
اأن  اليوم  ي�صعدنا  املن�صوري  واأ�صاف 
امل�صاهمة  بفر�صة  موظفونا  يحظى 
اإىل جانب  التاريخي  يف هذا احلدث 
واأن  االآخ�����ري�����ن،  امل��ت��ط��وع��ني  اآالف 
عرب  ال��ه��دف  ه��ذا  لتحقيق  ندعمهم 
�صتقدم  التي  جمانية  تذاكر  منحهم 
اأ�صهر   6 مل���دة  ان��ع��ق��اده  خ���الل ف���رتة 
2021 حتى  اأكتوبر  اأول  بداية من 
اأكرث  مب�صاركة   2022 مار�س   31
190 دول����ة ح��ي��ث ي��ق��در حجم  م��ن 
مليون   25 بنحو  متوقع  ال��زائ��ري��ن 
حتقيق  اأن  ���ص��ع��ادت��ه  م����وؤك����داً  زائ�����ر، 
م�صوؤولية  ف��ق��ط  ه���و  ل��ي�����س  ال��ن��ج��اح 
واإمن�����ا هو  اأو احل���ك���وم���ة،  امل��ن��ظ��م��ني 
ما  اأق�����ل  واأن  ج��م��اع��ي��ة،  م�����ص��وؤول��ي��ة 
ميكن اأن نفعله هو الت�صويق الإك�صبو 
وموظفينا  دوائ��رن��ا  �صمن   2020
املعر�س  زي������ارة  ع��ل��ى  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م 
وال��ت��ج��ول ب��اأرك��ان��ه الإث����راء جتاربهم 

و�صقل مهاراتهم.

•• دبي-�لفجر

338 مليونا  اأنفقت جمعية دار الرب 
م�صاريع  ع��ل��ى  دره�����م  األ�����ف  و216 
رعايتهم،  وخ���دم���ات  االأي���ت���ام  ك��ف��ال��ة 
خالل الفرتة املمتدة من 2015 اإىل 
"االأيتام"،  ع��دد  بلغ  فيما   ،2020
الذين تكفلهم اجلمعية على م�صتوى 
متكاملة،  رع��اي��ة  لهم  وت��ق��دم  ال��ع��امل 
38 األفا و957 يتيما، يتوزعون على 
الدكتور  واأك��د  العامل.  يف  دول��ة   25
الرئي�س  امل����ه����ريي  ���ص��ه��ي��ل  حم���م���د 
جلمعية  املنتدب  والع�صو  التنفيذي 
كفالة  ت�صع  اجلمعية  " اأن  الرب  "دار 
وماديا،  معي�صيا  ورع��اي��ت��ه��م،  االأي��ت��ام 
ن�صاأتها  م��ن��ذ  اأول��وي��ات��ه��ا،  راأ�����س  ع��ل��ى 
االأوىل وبداية عملها يف دروب اخلري 
والعمل االإن�صاين، قبل نحو 42 عاما، 
احلنيف،  ديننا  وقيم  لتعاليم  ترجمة 
دولتنا،  ون���ه���ج  ل�����ص��ي��ا���ص��ة  وت��ف��ع��ي��ال 

قيادتنا  وروؤي��ة  توجيهات  وجتاوبا مع 
قيم  منظومة  يعك�س  ومب��ا  الر�صيدة، 
الطيب  االإم����ارات����ي  �صعبنا  وت��ق��ال��ي��د 
وتوجهات  اإمي�����ان  ومي���ث���ل  االأ����ص���ي���ل، 
اخلري  اأه���ل  م��ن  اجل��م��ع��ي��ة،  موؤ�ص�صي 
واإدارتها  الوطن،  اأبناء  واالإح�صان من 
وج���م���ي���ع ال���ع���ام���ل���ني ف���ي���ه���ا. واأو�����ص����ح 
الرب"  "دار  اأن  امل����ه����ريي  ال���دك���ت���ور 
متتلك ا�صرتاتيجية وا�صحة ورا�صخة 
يف ك��ف��ال��ة االأي���ت���ام ورع��اي��ت��ه��م، تندرج 
واإح�صائيات  متنوعة،  م�صاريع  حتتها 
اجلمعية يف هذا املجال بالغة االأهمية، 
وت��ع��ك�����س ق��ي��م��ة ه���ذا ال��ع��م��ل اخلريي 
ظل  يف  النبيل،  االإن�����ص��اين  وال��ن�����ص��اط 
اأج��ر وث��واب عظيمني عند  ما له من 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا  وت��ع��اىل،  ت��ب��ارك  اهلل، 
ا�صرتاتيجية كفالة االأيتام يف اجلمعية 

خدمات  تقدمي  اإىل  با�صتمرار  ت�صعى 
مبتكرة ومتميزة لهم، وتطوير قطاع 

رعاية االأيتام واالرتقاء بخدماته.
الرئي�س  ق����ال  م�����ص��اع��د  ت��ف�����ص��ي��ال   و 
التنمية  و  ال��زك��اة  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
"يو�صف  املجتمعية يف دار الرب ال�صيد 
اجلمعية  ����ص���ج���الت  اأن   ،  " ال��ي��ت��ي��م 
 2015 ال����ع����ام  م����ن  واإح�������ص���اءات���ه���ا 
القيمة  اأن  اأظ����ه����رت    2020 اإىل 
ل��ك��ف��االت االأي����ت����ام بلغت  االج��م��ال��ي��ة 
اأن  ك��م��ا  األ��ف��ا    755 مليونا   321
اأ�صرة   478 برعاية  تتكفل  اجلمعية 
فقرية يف عدد من دول العامل االأكرث 
حاجة، بكلفة 7،925 ماليني درهم، 
ودع���م دور ل��الأي��ت��ام يف ع���دد م��ن دول 
ورعاية  لكفالة  حاجة  االأ�صد  اأفريقيا 
املليونني  ف���اق���ت  ب��ت��ك��ل��ف��ة  اأي���ت���ام���ه���ا، 

و920 األف درهم، وقدمت م�صاعدات 
مليون  و�صلت    ، وعالجية  تعليمية 
و47 األف درهم، كما �صرفت اجلمعية 
يف م�صروع )علمني اأك�صب رزقي( اأكرث 
من 600 األف درهم، يف اإطار م�صاريع 
ك��ف��ال��ة ورع���اي���ة االأي���ت���ام ح���ول العامل 
والعناية بهم، بالتعاون والتن�صيق مع 
للجمعية  اال�صرتاتيجيني  ال�����ص��رك��اء 
يف ال��������دول، ال���ت���ي ي��ع��ي�����ص��ون ف��ي��ه��ا ، 
اأم����ا ف��ئ��ة اأ���ص��ح��اب  ال��ه��م��م ت��ق��وم دار 
ال���رب االه��ت��م��ام ب��ه��م و ت��ق��دمي العون 
اجلمعية  انفقت  حيث  لهم  وامل�صاندة 
م�صروع  يف  االأخ�����رية  ال�����ص��ن��وات   5 يف 
اأ�صحاب الهمم  حوايل مليون و169 
، والإ�صعاد االأيتام واأ�صرهم  األف درهم 
و ادخال البهجة وال�صرور يف نفو�صهم 
اخلم�صة  �صنوات  يف  اجلمعية  �صرفت 

االأخ�����رية م���ا ب��ل��غ اإج���م���ال���ه  مليونني 
ك�صوة  م�صروع  يف  دره��م  األ��ف  و797 

العيد لالأيتام .
واأكد "اليتيم" اإن اجلمعية تعمل على 
الدول  االأيتام يف  دور  دعم  التو�صع يف 
العامل،  يف  ح��اج��ة  االأك�����رث  وامل��ن��اط��ق 
"االأيتام" لدى  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى  م�����ص��ددا 
اهتمامها  وم����دى  ال���رب  دار  ج��م��ع��ي��ة 
يتجلى يف حجم  ال���ذي  االأم�����ر،  ب��ه��م، 
ال�صريحة  ه�����ذه  ل�������ص���ال���ح  االإن�����ف�����اق 
الغالية من املجتمع حول العامل، ويف 
وتوفري  ورعايتهم  كفالتهم  م�صاريع 
من  اجلمعية  ���ص��خ��الل  احتياجاتهم 
ت����ربع����ات امل��ح�����ص��ن��ني واأه�������ل اخل����ري، 
واجل���ه���ود ال��ك��ب��رية وال����دوؤوب����ة، التي 
ت��ب��ذل��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة وف��رق��ه��ا يف �صبيل 

خدمة "االأيتام".

�سحية الوطني الحتادي توا�سل مناق�سة 
مو�سوع تعزيز ال�سحة النف�سية

•• دبي-و�م:

وا�صلت جلنة ال�صوؤون ال�صحية والبيئية يف املجل�س الوطني االحتادي، خالل 
االأحد  اأم�س  دبي  للمجل�س يف  العامة  االأمانة  ال��ذي عقدته يف مقر  اجتماعها 
برئا�صة �صعادة ناعمة عبداهلل ال�صرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س رئي�صة 
اللجنة، مناق�صة مو�صوع �صيا�صة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف �صاأن تعزيز 

ال�صحة النف�صية وذلك بح�صور ممثلي الوزارة.
�صارك يف االجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من �صمية عبداهلل ال�صويدي مقررة 
اللجنة، واأحمد حمد بو�صهاب، و�صذى �صعيد النقبي، وعذراء ح�صن بن ركا�س، 

وحممد اأحمد اليماحي.
وقالت �صعادة ناعمة عبداهلل ال�صرهان اإنه جرى خالل االجتماع تبادل االآراء 
حول املخرجات التي تو�صلت لها اللجنة خالل مناق�صاتها للمو�صوع والزيارات 
امليدانية التي قامت بها الأق�صام ال�صحة النف�صية يف عدد من امل�صت�صفيات، كما 
اطلعت اللجنة من ممثلي وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع على جهود الوزارة يف 
هذا ال�صاأن، وقررت اللجنة مناق�صة تقريرها يف �صاأن املو�صوع خالل اجتماعها 
تقدمي  يف  ال���وزارة  دور  تعزيز  يف  ت�صاهم  التي  بالتو�صيات  وت�صمينه  ال��ق��ادم 

خدمات ال�صحة النف�صية يف الدولة وفق اأف�صل املعايري.
اآمنة علي  الدكتورة  املجتمع يف االجتماع كل من  ال�صحة ووقاية  وزارة  ومثل 
تركي مديرة م�صت�صفى االأمل لل�صحة النف�صية، والدكتورة لبنى علي ال�صعايل 
ال�صيد �صالمة م�صت�صار  ر�صا  العامة، والدكتورة  ال�صحة  �صيا�صات  اإدارة  مديرة 
ال�صحة  اإدارة  م��دي��رة  امل��ه��ريي  م��اج��د  ن��ور  وال��دك��ت��ورة  ال�صحية،  الت�صريعات 

النف�صية يف موؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية.

•• �أبوظبي- و�م: 

اأ�صدر م�صرف االإمارات العربية املتحدة املركزي اإر�صادات جديدة ملواجهة 
غ�صل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب، للموؤ�ص�صات املالية املرخ�صة التي 

تقدم خدماتها لالأعمال التجارية التي ت�صتخدم النقد بكثافة.
ومبوجب االإر�صادات اجلديدة، فاإنه يتعنّي على املوؤ�ص�صات املالية املرخ�صة 
من  واح��ٍد  �صهٍر  غ�صون  يف  امل��رك��زي  امل�صرف  ملتطلبات  االمتثال  اإظ��ه��ار 
دخ���ول ه���ذه االإر�����ص����ادات ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وال��ت��ي ب����داأت اع��ت��ب��اراً م��ن 28 
املالية  املوؤ�ص�صات  وع��ي  زي��ادة  يف  �صي�صاهم  ال��ذي  االأم��ر  �صبتمرب2021، 
االلتزامات  تنفيذ  مبتطلبات  ومعرفتها  ادراكها  اأف��ق  وتو�صيع  املرخ�صة 
االإرهاب  متويل  ومكافحة  االأم���وال  غ�صل  مبواجهة  املتعلقة  القانونية 

ب�صكل فّعال.
وقال معايل خالد حممد بالعمى، حمافظ امل�صرف املركزي: "تاأتي هذه 
االإر�صادات اجلديدة لتوؤكد التزامنا بتطبيق اأعلى املعايري التنظيمية على 
املوؤ�ص�صات املالية املرخ�صة وتعامالتها مع االأعمال التجارية التي ت�صتخدم 
بفاعلية  امل�صاركة  يف  االإم����ارات  دول���ة  مل�صرية  وا�صتكمااًل  بكثافة،  النقد 
االإرهاب.  متويل  ومكافحة  االأم���وال  غ�صل  ملواجهة  الدولية  اجلهود  يف 
و�صنوا�صل جهودنا الإ�صدار اإر�صادات تنظيمية مماثلة مبا ي�صمن تعزيز 
كفاءة ومتانة النظام امل�صريف واملايل يف الدولة ومبا يتما�صى مع معايري 

جمموعة العمل املايل /فاتف/".
النقد  ت�صتخدم  التي  التجارية  االأع��م��ال  اجل��دي��دة،  االإر���ص��ادات  وح��ددت 
بكثافة، باأنها اأعمال ل�صركات ت�صتقبل تدفقات نقدية كبرية احلجم �صمن 

والنقل،  وال�صفر  واجلملة  التجزئة  كتجارة  خمتلفة،  �صناعية  قطاعات 
وقد تكون يف بع�س جوانبها اأعمال ُتوقع ناقلي االأموال والودائع النقدية 
وتبادل العمالت وحركة النقد عرب احلدود، يف اأن�صطة غ�صل االأموال اأو 

متويل االإرهاب ومتويل التنظيمات غري امل�صروعة.
وتلزم االإر�صادات، املوؤ�ص�صات املالية املرخ�صة التي تقدم خدماتها لالأعمال 
املخاطر  على  مبني  نهج  تبني  بكثافة،  النقد  ت�صتخدم  التي  التجارية 
تقييم جميع  بها، من خالل  االأم��وال اخلا�صة  برامج مواجهة غ�صل  يف 
كما يجب  بهم.  املرتبطة  املخاطر  درج��ة  لتحديد  ال�صركات  عمالء هذه 
ت�صمل  والتي  بالعمالء،  املنا�صبة  الواجبة  العناية  اإج��راءات  اتخاذ  عليها 
اأعمالهم،  طبيعة  وفهم  امل�صتفيدين،  وامل��ال��ك��ني  العمالء  هوية  حتديد 

واملراقبة امل�صتمرة لعالقة العمل.

ويتوجب على املوؤ�ص�صات املالية املرخ�صة احل�صول على املعلومات املنا�صبة 
فيما يتعلق مب�صدر النقد املودع يف ح�صاب العميل والتفوي�س با�صتخدام 
الهوية االإماراتية لالإيداعات النقدية يف اأجهزة ال�صراف االآيل، اإىل جانب 
احلفاظ على اأنظمة مراقبة املعامالت املجهزة لتحديد اأمناط االأن�صطة 
غري العادية، والتي يحتمل اأن تكون م�صبوهة، حيث يتعني عليها االإبالغ 
عن اأي �صلوك م�صبوه يحتمل ارتباطه بغ�صل االأموال اأو متويل االإرهاب 
املعامالت  اأو  باالأن�صطة  تقرير  تقدمي  خالل  من  اجلنائية،  اجلرائم  اأو 
امل�صبوهة مبا�صرة اإىل وحدة املعلومات املالية لدولة االإمارات با�صتخدام 

."goAML" بوابة
https://www. ال����ت����ايل:  ال����راب����ط  يف  اجل����دي����دة  االإر�������ص������ادات 

.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft

اإر�سادات جديدة من امل�سرف املركزي للموؤ�س�سات املالية املرخ�سة التي ت�ستخدم النقد بكثافة

•• �أبوظبي-و�م:

ا�صتقبل معايل ال�صيخ �صخبوط بن نهيان اآل نهيان 
وزير دولة، معايل دي ماك�صويل �صاه كيمايه، وزير 
وزارة  ع��ام  دي���وان  يف  ليبرييا،  جمهورية  خ��ارج��ي��ة 

اخلارجية والتعاون الدويل باأبوظبي.
واأ�صاد معايل ال�صيخ �صخبوط اآل نهيان خالل اللقاء 
االإم����ارات  دول���ة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  يف  الكبري  بالتقدم 
وج��م��ه��وري��ة ل��ي��ب��ريي��ا، م���وؤك���دا وج����ود ال��ع��دي��د من 
الفر�س لتطويرها وتعزيزها ودفعها اإىل االأمام يف 
خمتلف املجاالت. ونقل معاليه حتيات �صمو ال�صيخ 

عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ك��ي��م��اي��ه، ومت��ن��ي��ات��ه حلكومة  اإىل م��ع��ايل  ال�����دويل، 
واالزده�����ار يف  ال��ت��ق��دم  م��ن  ب��امل��زي��د  ليبرييا  و�صعب 
امل��ج��االت ك��اف��ة. م��ن ج��ان��ب��ه، اأ���ص��اد م��ع��ايل كيمايه 
بالعالقات التي جتمع بني دولة االإمارات وليبرييا، 
ك��م��ا ت��ق��دم ب��ال�����ص��ك��ر ل��دول��ة االإم������ارات ع��ل��ى دعمها 
�صيما  وال  الليبريي،  وال�صعب  للحكومة  املتوا�صل 

على ال�صعيدين التنموي واالإن�صاين.
تعزيزها  و�صبل  الثنائية  العالقات  اجلانبان  وبحث 
امل�صرتكة  امل�صالح  يحقق  مب��ا  امل��ج��االت  خمتلف  يف 

للبلدين ال�صديقني، ويعود بالنفع على �صعبيهما.

•• �أبوظبي-و�م:

ا�صتقبل معايل ال�صيخ �صخبوط بن نهيان اآل نهيان 
ب��وري��ل املمثل االأعلى  وزي���ر دول���ة، م��ع��ايل ج��وزي��ب 
االحتاد  يف  االأمنية  وال�صيا�صة  اخلارجية  لل�صوؤون 
االأوروب��ي��ة، وذلك  املفو�صية  نائب رئي�س  االأوروب���ي، 
الدويل  وال��ت��ع��اون  ع���ام وزارة اخل��ارج��ي��ة  دي����وان  يف 
اآل نهيان  ال�صيخ �صخبوط  باأبوظبي. ورحب معايل 
ال��ب��الد للم�صاركة يف  ي���زور  ال���ذي  ب��وري��ل،  مب��ع��ايل 

دولة  ح��ر���س  م��وؤك��دا  لل�صيا�صات،  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى 
االإم�������ارات ع��ل��ى ال��ع��م��ل م���ع االحت�����اد االأوروب�������ي يف 
ذلك  يف  مبا  امل�صرتك،  االهتمام  ذات  الق�صايا  كافة 

مكافحة التطرف والتغري املناخي.
م���ن ج���ان���ب���ه، اأ�����ص����اد م���ع���ايل ب���وري���ل ب��ج��ه��ود دول���ة 
االإم���ارات ودوره��ا يف عمليات االإج��الء االأخ��رية من 

اأفغان�صتان.
وناق�س اجلانبان عددا من الق�صايا االإقليمية، مبا 

يف ذلك التطورات يف القرن االأفريقي.

•• �أبوظبي-و�م:

ا�صتقبل معايل ال�صيخ �صخبوط بن نهيان اآل نهيان 
وزير دولة، �صعادة لويز مو�صيكيوابو االأمينة العامة 

للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
ال��ذي عقد يف ديوان  اللقاء  واأع��رب معاليه، خالل 
باأبوظبي،  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  ع��ام 
ال��ت��ع��اون مع  اإىل تعزيز  ع��ن تطلع دول��ة االإم����ارات 
بالفرن�صية  الناطقة  الدول  واأع�صائها من  املنظمة 

يف املجاالت ذات االهتمام امل�صرتك.
ومن جانبها، ا�صتعر�صت �صعادة مو�صيكيوابو جهود 
املنظمة الدولية للفرنكوفونية يف القارة االأفريقية، 
وخا�صة يف ما يتعلق بتح�صني الفر�س املتاحة اأمام 

ال�صباب وحمايتهم من التطرف واالإرهاب.
وع��ق��ب ال��ل��ق��اء، وق���ع م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ���ص��خ��ب��وط اآل 
نهيان و�صعادة مو�صيكيوابو على مذكرة تفاهم بني 
حكومة االإمارات العربية املتحدة واملنظمة الدولية 

للفرنكوفونية.

�سخبوط اآل نهيان ي�ستقبل وزير خارجية ليبريا

»دار الرب« تنفق 338،2 مليون درهم يف م�سروع كفالة ورعاية الأيتام خلل5 �سنوات

�سخبوط اآل نهيان ي�ستقبل املمثل الأعلى لل�سوؤون 
اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية يف الحتاد الأوروبي

�سخبوط بن نهيان ي�ستقبل الأمينة 
العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

•• ر�أ�س �خليمة -�لفجر:

احلماية  بق�صم  متمثلة  اخليمة  راأ���س  اقت�صادية  �صاركت 
العام  ب��داي��ة  يف  الطلبة  ا�صتقبال  م��و���ص��م  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
يتم  التي  مدر�صتي(،  )مرحبا  بحملة  اجلديد  الدرا�صي 
من خاللها تقدمي جمموعة من التو�صيات واالإر�صادات 
لرفع م�صتوى الثقافة اال�صتهالكية لدى الطلبة ول�صرح 
كيفية جتنب ممار�صات الغ�س التجاري التي قد يتعر�صون 
لها اأثناء الت�صوق يف املتاجر اأو عرب �صبكات االنرتنت. كما 

�صملت احلملة ور�س تدريبية افرتا�صية الإك�صاب الطلبة 
مهارات التفريق بني املنتجات االأ�صلية واملقلدة. وح�صر 
هذه الور�س 2344 طالب وطالبة من خمتلف املدار�س 
اخليمة،  راأ���س  اإم��ارة  م�صتوى  على  والكليات  واجلامعات 
حيث �صهدت طرح العديد من اال�صتف�صارات حول كيفية 
اقت�صادية  خ��الل  م��ن  حقوقهم  على  الطلبة  حمافظة 
راأ�س اخليمة، ومت تو�صيح خطوات تقدمي ال�صكوى لدى 
د الطالب ببيانات التوا�صل يف حال  الق�صم املعني، كما زوِّ

تعر�صهم الأية عملية غ�س جتاري. 

•• دبي-�لفجر:

ا�صتقبلت اإدارة التفتي�س االأمني k9 يف االإدارة العامة الأمن 
الهيئات واملن�صاآت والطوارئ ب�صرطة دبي، وفداً من القيادة 
املعمري،  اأحمد  املقدم  برئا�صة  ال�صارقة،  ل�صرطة  العامة 
االإدارة  مدير  امل��زروع��ي،  �صالح  الرائد  ا�صتقباله  يف  وك��ان 
وعدد من ال�صباط، وجرى خالل اللقاء بحث �صبل تعزيز 

التعاون وتبادل اخلربات واملعارف بني اجلانبني.
موؤكداً  ال�صيف،  بالوفد  امل��زروع��ي  �صالح  ال��رائ��د  ورح��ب 
حر�س القيادة العامة ل�صرطة دبي وبتوجيهات من معايل 
العام ل�صرطة دبي،  القائد  امل��ري،  الفريق عبد اهلل خليفة 
على مد كافة ج�صور التوا�صل والتعاون مع جميع اجلهات 
داخل  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  احلكومية  والدوائر  االأمنية، 

وخارج الدولة بهدف امل�صلحة العامة.
وقدم الرائد املزروعي �صرحاً للوفد ال�صيف حول الهيكل 

البولي�صية  ال��ك��الب  ت��دري��ب  وكيفية  ل����الإدارة،  التنظيمي 
واالأجهزة  املختلفة،  الق�صايا  ع��ن  الك�صف  يف  وت��اأه��ي��ل��ه��ا 
اىل  باالإ�صافة  البيطرية،  العيادة  يف  امل�صتخدمة  واملعدات 
ا�صتخدام الكالب البولي�صية يف الك�صف عن فريو�س كورونا 

مع وزارة الداخلية. 19" بالتعاون  "كوفيد 
ادارة  اإع��ج��اب��ه مب��ا قدمته  ال�����ص��ارق��ة  �صرطة  وف��د  واأب����دى 
التفتي�س االأمني ب�صرطة دبي، من موؤهالت وقدرات اأمنية، 
القيادة  املبذولة م��ن قبل  ي��دل على اجل��ه��ود  ال��ذي  االأم���ر 
به وفق  العمل واالرتقاء  دبي، يف تطوير  �صرطة  العليا يف 

اأف�صل املعايري العاملية.
وتوجه الوفد بال�صكر للم�صوؤولني يف اإدارة التفتي�س االأمني 
ن��ظ��ري ت��ع��اون��ه��م امل��ث��م��ر يف ت��ق��دمي ك���ل م���ا ي��خ��دم ويرثي 
معلوماتهم حول التفتي�س االأمني وجمال تدريب الكالب 
واال�صتقبال،  ال�صيافة  ح�صن  لهم  �صاكرين  البولي�صية، 

ومتمنني لهم املزيد من التوفيق وال�صداد.

اقت�سادية راأ�س اخليمة توعي 2344 طالبا وطالبة بحقوق امل�ستهلك 

يف جمال اإدارة التفتي�ض االأمني 

بحث �سبل تعزيز التعاون بني �سرطتي دبي وال�سارقة 

حماكم دبي متنح موظفيها تذاكر جمانية لزيارة اإك�سبو 2020 
طيلة فرتة انعقاده يف الأول من اأكتوبر حتى مار�س 2022
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تعلن تقدمي 32،184 جرعة من 

لقاح كوفيد- 19 خلل ال� 24 �ساعة املا�سية
•• �أبوظبي-و�م:

من  جرعة   32،184 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   20،196،549 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 204.20 جرعة لكل 100 �صخ�س.
اإىل  و�صعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.

اأجرت 311,282 فح�سا ك�سفت عن 184 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 306 حالت جديدة من كورونا
••   �أبوظبي-و�م:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
ال�صاعات  311،282 فح�صا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�صيع  الدولة  والفح�س يف  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة  حالة   184 عن  الك�صف  يف  ال��دول��ة  م�صتوى  على  الفحو�صات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�صجلة 736،708 حاالت.
تداعيات  م��ن  وذل���ك  م�صابتني  حالتني  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
االإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،102

تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
مل�صابني بفريو�س  ح��االت جديدة   306 �صفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�صفاء 729،548 حالة.

وزيرة الدولة ل�سوؤون التعليم العام ت�سطحب عددا من طلبة املدار�س يف اأوىل رحلتهم اإىل اإك�سبو 2020 دبي

وتوجهات  مرتكزات  الأب��رز  جامعة 
املجتمعات الب�صرية خالل الفرتات 
املقبلة، وهذا ما يحتم علينا امل�صي 
�صيقدمه  مم��ا  اال�صتفادة  يف  قدما 
واإتاحة هذه التجارب واملعارف اإىل 
طلبتنا لتدعيم جتاربهم واإلهامهم 

خالل م�صريتهم االأكادمييه.
2020دبي  اإك�����ص��ب��و   " واأ����ص���اف���ت 
نافذة من خاللها �صيطلع الطلبة 
و���ص��ت��رت���ص��خ لديهم  ال���ع���امل،  ع��ل��ى 
نحر�س  قيم  فيه  م�صاركتهم  عرب 
للتعليم  االإم���������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  يف 
اأبرز  �صمن  جعلها  ع��ل��ى  امل��در���ص��ي 
كتقبل  االإم���ارات���ي  الطالب  �صمات 
االآخ�������ر واالن����ف����ت����اح وال���ت���ع���اي�������س ، 
ب����امل����وروث  ال��ت��م�����ص��ك  ج���ان���ب  اإىل 
للدولة  وال���وط���ن���ي  االج���ت���م���اع���ي 

التي  الرحلة،  هذه  الطلبة  وبناتي 
رحلتهم  ومعانيها  بدالالتها  متثل 
�صغفهم  ولفتني  م�صتقبلهم،  اإىل 
اإك�صبو،  الأه��م��ي��ة  ال��ك��ب��ري  وفهمهم 
واإمل���ام���ه���م ب������دوره وت����اأث����ريه على 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب�����ص��ري��ة ع��ل��ى مدار 

�صنوات انعقاده".
م�صاركة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ����ص���اف���ت 
العاملي  احل�����دث  ه����ذا  يف  ال��ط��ل��ب��ة 
يجب  مل���ا  اإدراك������ا  اأك����رث  �صتجعلهم 
ومهارات  م��ع��ارف  م��ن  ميتلكوه  اأن 
�صيتعرفون  م��ا  ع��رب  امل�صتقبل،  يف 
زياراتهم، وم�صاركتهم  عليه خالل 
واطالعهم على خمتلف ما ي�صتمل 
واأفكار  اب��ت��ك��ارات  م��ن  اإك�صبو  عليه 
اأب���رز م��ا يتم  ري��ادي��ة م�صتمدة م��ن 
احليوية  امل��ج��االت  اأك���رث  يف  بحثه 

 2020 اإك�صبو  رحلة مدر�صية اإىل 
دبي على مدار فرتة انعقاده، والتي 
�صتجري حتت اإ�صراف املعلمني من 
املتطوعني ومن موظفي املوؤ�ص�صة، 
للطلبة  ال��ف��ر���ص��ة  الإت���اح���ة  وذل����ك 
م���ا يحتويه  اأب������رز  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
ونقا�صات  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  اإك�����ص��ب��و 
مرحلتهم  م���ع  ت��ت��ن��ا���ص��ب  ث��ق��اف��ي��ة 
املجال  اإف�صاح  جانب  اإىل  العمرية، 
لهم ملعاي�صة جتارب واقعية ت�صتمل 
عليها خمتلف مناطق اإك�صبو، ومن 
طالب   6000 ي���ق���وم  اأن  امل���ق���رر 
املحفل  ه��ذا  بزيارة  يوميا  وطالبة 

العاملي املتميز.
املوؤ�ص�صة  اأن  ���ص��ع��ادت��ه��ا  واأو���ص��ح��ت 
بطلبة  خ��ا���ص��ة  م����ب����ادرة  ���ص��م��م��ت 
اإك�صبو  يف  احل���ك���وم���ي���ة  امل�����دار������س 

التكنولوجية  التقنيات  با�صتخدام 
املتقدمة، التي من �صاأنها احلفاظ 
اأمد  الطبيعية واطالة  امل��وارد  على 

اال�صتفادة منها.
الطلبة  برفقة  معاليها  زارت  كما 
اإك�صبو  يف  امل�صارك  نيوزيلندا  جناح 
والطلبة  وت��ع��رف��ت  2020دبي 
خ�������الل اجل�����ول�����ة م�����ن ك���الي���ت���ون 
كيمبتون املفو�س العام النيوزيلندي 
اأب��رز ما  2020 على  الإك�صبو دبي 
هذا  يف  النيوزيلندي  اجلناح  مييز 
احل����دث ال���ب���ارز وال����ذي ج���اء حتت 
واملكان"  االإن�����ص��ان  "رعاية  ���ص��ع��ار 
قيم  ال��ف��ري��د  بت�صميمه  وي��ج�����ص��د 

ال�صعب النيوزيلندي واأ�صالته.
ت��ع��ق��ي��ب��ا على  وق�����ال�����ت م���ع���ال���ي���ه���ا 
اأبنائي  الرحلة" اأ�صعدتني م�صاركة 

من�صة  ع����رب  ل���ل���ع���امل  وت����ق����دمي����ه 
اإك�����ص��ب��و وت��ع��ري��ف امل�����ص��ارك��ني على 
االإم��ارات، ورقيها وتقدمها  عراقة 
واأ�صارت  واالإن�صاين.""  احل�صاري 
حري�صة  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  معاليها 
على م�صاركة كافة مكونات املجتمع 
2020 دبي من  الرتبوي باإك�صبو 
زي����ارات دوري���ة لهم  خ��الل تنظيم 
اإىل هذا ال�صرح احل�صاري املتميز، 
والتجربة،  امل���ع���رف���ة  ل��ي��ت�����ص��ارك��وا 
العاملي  احل�����راك  ���ص��م��ن  وي��ك��ون��وا 
التي يحاكيها  املجاالت  املت�صارع يف 

اإك�صبو على اختالف تنوعها.
رابعة  ال���دك���ت���ورة  ����ص���ع���ادة  وق���ال���ت 
موؤ�ص�صة  ع����ام  م���دي���ر  ال�����ص��م��ي��ط��ي 
االإم���������ارات ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل���در����ص���ي اإن 
األف   11 ت�صيري  ت��ع��ت��زم  امل��وؤ���ص�����ص��ة 

التي حتظى باهتمام عاملي متزايد 
التنقل  وم�����ص��ت��ق��ب��ل  ك��اال���ص��ت��دام��ة 

وبحث فر�س امل�صتقبل.
طلبتنا  زي���ارة  اأن  معاليها  واأك����دت 
االأب���رز على م�صتوى  لهذا احل��دث 
���ص��اأن��ه رف���ع جاهزية  ال���ع���امل، م���ن 
الطلبة ال�صتحقاقات امل�صتقبل وما 
ر�صمت  اإذ  حت��دي��ات،  م��ن  يت�صمنه 
تاريخها  ع���رب  اإك�����ص��ب��و  م���ع���ار����س 
مالمح م�صتقبل العامل، عرب ما مت 
ابتكارات وتقنيات،  ك�صفه فيها من 
كما اأ�صهمت يف حتقيق توا�صل بناء 
بني خمتلف الثقافات واملجتمعات، 
ببع�صه  ال��ع��امل  ي��رب��ط  ج�صر  فهي 
اإليه  ن��ت��ط��ل��ع  ال��ب��ع�����س، وه�����ذا م���ا 
حيث  دب������ي  اإك�صبو2020  يف 
بالتاأكيد يف تقدمي �صورة  �صي�صهم 

•• دبي-و�م:

ا���ص��ط��ح��ب��ت م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة بنت 
دولة  وزي��رة  املهريي  م�صبح  �صامل 
ل�صوؤون التعليم العام رئي�س جمل�س 
للتعليم  االإم�����ارات  موؤ�ص�صة  اإدارة 
املدار�س  طلبة  من  ع��ددا  املدر�صي، 
اإىل  رحالتهم  اأوىل  يف  احلكومية 
اإك�صبو 2020 دبي، حيث ا�صتقلت 
برفقة  املدر�صية  احلافلة  معاليها 
عدد من طلبة مدر�صة الثاين من 
الرحلة  هذه  لت�صاركهم   ، دي�صمرب 
تعزيز  بغية  واال�صتثنائية،  املميزة 
وع�����ي ال���ط���ل���ب���ة ب���اأه���م���ي���ة احل����دث 
التعرف  ���ص��رورة  على  وت�صجيعهم 
من  اإك�صبو  عليه  ي�صتمل  م��ا  على 
كبري  ت��اأث��ري  لها  �صيكون  موا�صيع 

على م�صتقبلهم.
ا���ص��ت��ق��ب��ال م��ع��ايل جميلة  وك���ان يف 
امل���ه���ريي وال��ط��ل��ب��ة امل��راف��ق��ني لها 
اإبراهيم الها�صمي  معايل رمي بنت 
وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون الدويل 
املدير العام ل� " اإك�صبو 2020 دبي 
بالطلبة  معاليها  رح��ب��ت  "حيث 
م��ت��م��ن��ي��ة ل��ه��م اال����ص���ت���ف���ادة م���ن ما 
ي��ق��دم��ه ه����ذا احل�����دث ال���ب���ارز من 

علوم ومعارف و ثقافات متنوعة.
برفقة  معاليها  ج��ول��ة  وت�صمنت 
اال�صتدامة  منطقة  زي���ارة  الطلبة 
يف اإك�صبو2020دبي، حيث تعرفوا 
املنطقة  هذه  عليه  ت�صتغل  ما  على 
من اأجنحة للعديد من دول العامل، 
اآخ���ر االأفكار  ل��ت��ق��دم  ال��ت��ي ق��دم��ت 
بتح�صني  ال��ك��ف��ي��ل��ة  واالب����ت����ك����ارات 
ظروف العي�س على كوكب االأر�س، 

وهي  "همزة"  با�صم  دبي   2020
ت����واأم����ة ب����ني خمتلف  ع����ب����ارة ع����ن 
واملدار�س   2020 اإك�صبو  اأجنحة 
لت�صجيع  ال����دول����ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
الطلبة  وتعريف  الثقايف  ال��ت��ب��ادل 
ملختلف  الثقافية  امل��ن��ج��زات  ب��اأب��رز 
اإك�صبو  امل�����ص��ارك��ة يف  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
االإم�����������ارات كذلك  ث���ق���اف���ة  ون���ق���ل 
للعامل، و�صي�صتقبل كل جناح �صفراء 
التواأمة،  م��ب��ادرة  بح�صب  امل��در���ص��ة 
ك��م��ا ���ص��ت��ع��م��ل امل����ب����ادرة ع��ل��ى خلق 
الطلبة  م���ه���ارات  ل��ت��ط��وي��ر  ف��ر���س 
والكوادر الرتبوية مع اأقرانهم من 
م�صاريع  على  والعمل  العامل  حول 

عاملية م�صرتكة فيما بينهم.
ي�صارك  اأن  امل��ق��رر  اأن���ه  اإىل  ولفتت 
ن�صيد  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   250
الو�صل االأوب��رايل، الذي �صيقام يف 
من  العديد  جانب  اإىل  اآذار،  �صهر 
امل�صرحية  ال��ل��وح��ات  يف  امل�����ص��ارك��ات 
اإك�صبو،  �صيحت�صنها  التي  والفنية 
ف�����ص��ال ع���ن م�����ص��ارك��ة ط��ل��ب��ت��ن��ا يف 
امل�صتقبل  الأج��ي��ال  العاملي  املجل�س 
الق�صايا  ال��ذي يبحث يف ع��دد من 
ال��ت��ي م��ن ���ص��ان��ه��ا ت��و���ص��ي��ع م���دارك 
وح�صور  اإ�����ص����راف  حت���ت  ال��ط��ل��ب��ة 
نخبة من املخت�صني، كما �صي�صارك 
لنجوم  اإك�صبو  ب��رن��ام��ج  يف  طلبتنا 
برنامج  ج����ان����ب  اإىل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
والعديد  ال�صغار  اإك�صبو  مبتكرو 
ال��ت��ي جتعل  املمتعة،  ال��ربام��ج  م��ن 
متفردة  تعليمية  بيئة  اإك�صبو  م��ن 
واملعارف  التجارب  خ��رية  حتت�صن 
اإث�������راء م�صرية  ���ص��اأن��ه��ا  ال���ت���ي م���ن 

الطلبة االكادميية.

حاكم الفجرة مينح الطفل �سلطان اخلزميي اأر�سا زراعية مع ملكيتها 

الطاقة والبنية التحتية جاهزة للتعامل مع احلالة املدارية �ساهني

•• �لفجرية-و�م:

االأعلى  املجل�س  ال�صرقي ع�صو  ال�صيخ حمد بن حممد  ال�صمو  منح �صاحب 
ت�صليمه  م��ع  زراع��ّي��ة  ��ا  اأر���صً اخل��زمي��ي  علي  �صلطان  الطفل  الفجرية  حاكم 

له  تكرمًيا  ب��االآب��ار  وجتهيزها  وت�صويتها  االأر����س  بت�صييج  واأم��ر  ملكّيتها.. 
ولت�صجيعه على حتقيق حلمه متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

�صلطان علي  للطفل  ا�صتقباله  الفجرية خالل  ال�صمو حاكم  واأ�صاَد �صاحب 
ال�صناعة  دائرة  رئي�س  ال�صرقي  ال�صيخ �صالح بن حممد  اخلزميي بح�صور 

بتعلم  ورغبته  �صلطان  ..ب�صغف  الرميلة  ق�صر  يف  بالفجرية  واالق��ت�����ص��اد 
و�صائل  يف  انت�صر  له  فيديو  �صمّوه  م�صاهدة  بعد  طموحه  وحتقيق  ال��زراع��ة 
يف  املعرفة  واكت�صاب  التعلم  يف  الالفتة  رغبته  يظهر  االجتماعي،  التوا�صل 

املجال الزراعي بزراعة اخل�صراوات واال�صجار املثمرة .

ال�صمو  ل�صاحب  وتقديره  �صكره  عن  اخلزميي  �صلطان  الطفل  عرّب  ب��دوره 
حاكم الفجرية على هذه املنحة وهذا التكرمي الكبري ودعمه الأبنائه يف اإمارة 
الفجرية يف خمتلف املجاالت. ح�صر اللقاء �صعادة حممد �صعيد ال�صنحاين 

مدير الديوان االأمريي بالفجرية.

•• دبي -و�م: 

التابعة  واالأزم����ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  م��دي��ر  علي  ح�صن  حممد  املهند�س  اأك���د 
لوزارة الطاقة والبنية التحتية جاهزية الوزارة للتعامل مع احلالة املدارية 
"�صاهني" من خالل و�صع خطة عمل تنفيذية وت�صكيل فرق عمل ميدانية 
القطاع اخلا�س جمهزين مبعدات  املهند�صني والفنيني واملقاولني من  من 

واآالت حديثة، للتعامل الفوري مع اأي اآثار قد تنجم عن احلالة املدارية.
اال�صتجابة  وفّعلت خطط  رفعت م�صتويات اجلاهزية  ال��وزارة  اأن  اإىل  ولفت 

للحاالت الطارئة واأنها جاهزة لفتح الطرق يف حال تاأثرها باحلالة املدارية 
مياه  ت�صريف  فتحات  ومعابر  االأودي����ة  جم��اري  تنظيف  عمليات  وتكثيف 
الطرق  و�صيانة  ح��ال جتمعها  امل��ي��اه يف  ل�صفط  وت��وزي��ع م�صخات  االأم��ط��ار 
كفاءتها  ل�صمان  لل�صدود  امل�صتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  احل��اج��ة  عند  ف���وري  ب�صكل 
وجاهزيتها م�صرياً اإىل اأن الوزارة قامت بتنفيذ ال�صدود بناء على احتياجات 
خمتلف مناطق الدولة وفقا الأعلى معايري ال�صالمة التي ت�صمن احلفاظ 

على االأرواح واملمتلكات.
مع  امل�صتمر  التن�صيق  على  تعمل  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اإن  وق��ال 

اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية للحد من االأ�صرار الناجتة عن احلالة 
املدارية "�صاهني ".

ودعا املهند�س حممد ح�صن علي اأفراد املجتمع لعدم الرتدد يف االإبالغ عن 
اأي جتمعات للمياه واالأثار ال�صلبية الناجتة عن احلالة "�صاهني" .

اال�صتباقية  واخلطوات  االإج���راءات  من  العديد  اتخذت  ال��وزارة  اأن  واأو�صح 
املتوقع  االآث��ار  تاليف  بهدف  بالدولة  واملعنية  املحلية  اجلهات  مع  بالتن�صيق 
للحالة املدارية موؤكداً اأن البنية التحتية والطرق االحتادية يف دولة االإمارات 
اأثبتت كفاءتها خالل موا�صم االأمطار والتقلبات اجلوية يف ال�صنوات املا�صية. 

وذكر اأن الوزارة اأجنزت خالل ال�صنوات ال�صابقة عددا من امل�صاريع النوعية 
للحد من االأ�صرار الناجتة عن التقلبات اجلوية من �صمنها اإن�صاء العبارات 
االحتادية  ال��ط��رق  على  ال�صخرية  ال��ق��ط��وع��ات  وح��م��اي��ة  امل��ائ��ي��ة  وال��ق��ن��وات 
وتنفيذ اأنظمة الإدارة و�صرف مياه االأمطار على الطرق االحتادية وفق اأرقى 

املوا�صفات العاملية ومبا يلبي طبيعة واحتياجات املنطقة امل�صتهدفة.
ودعت وزارة الطاقة والبنية التحتية جميع اأفراد املجتمع يف ال�صاحل ال�صرقي 
اإىل �صرورة متابعة الن�صرات والتقارير ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة يف دولة 

االإمارات وتوخي احليطة واحلذر واتباع التعليمات والتحذيرات الر�صمية.

مفو�س عام باك�ستان ل�»وام« :الإمارات وباك�ستان ترتبطان بعلقات وثيقةتعزيز �سبل التعاون بني جامعة العني وهيئة اأبوظبي الرقمية
•• دبي-و�م:

اأكد �صعادة اأف�صال حممود �صفري جمهورية باك�صتان االإ�صالمية لدى الدولة املفو�س العام جلناح بالده يف اإك�صبو 
اأهم حدث ثقايف وح�صاري  امل�صاركة يف  اأخوية وثيقة تعززها  اأن االإمارات وبالده ترتبطان بعالقات  2020 دبي 

على م�صتوى العامل تنظمه االإمارات.
وقال يف ت�صريحات ل� "وام" اإن م�صاركة باك�صتان يف اإك�صبو 2020 دبي تهدف اإىل ا�صتعرا�س تاريخ وحا�صر بالده 

اإ�صافة اإىل تعزيز التعاون عرب الزيارات الر�صمية رفيعة امل�صتوى.
االأعمال  ملمار�صة  العامل  دول  ا�صتقطاب عدد كبري من  االإم���ارات جنحت يف  دول��ة  اأن  اأف�صال حممود  �صعادة  واأك��د 

واالأن�صطة التجارية ملا تتمتع به من بيئة ا�صتثمارية مثالية وانفتاح وت�صامح و�صالم مع كافة دول العامل.
العامل حتت مظلة واح��دة ي�صهم يف تعزيز  2020 دبي وجمع دول  االإم��ارات الإك�صبو  ا�صت�صافة  اأن  وذكر �صعادته 
اأظهرت االإم��ارات كفاءة واحرتافية عالية  اأف�صل للب�صرية جمعاء حيث  العاملي لبناء م�صتقبل  التعاون والت�صارك 
قائمة احلكمة والتخطيط واال�صتثمار املدرو�س خالل ا�صتقبال دول العامل ما يج�صد جهود قيادة و�صعب االإمارات 
الت�صدي لتداعيات  االإم��ارات متكنت من  اأن  واأ�صاف  ال��دويل.  الن�صخة االأف�صل واالأه��م يف تاريخ احلدث  لتقدمي 
جائحة "كورونا" بحزمة من االإجراءات اال�صتباقية والفاعلة التي اأ�صهمت بدورها يف احلفاظ على �صالمة و�صحة 

اجلميع مع ا�صتمرارية االأعمال وا�صتئناف االأن�صطة ال�صياحية والتجارية.

•• �لعني-�لفجر:

ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ���ص��ب��ل ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل املعرفة، 
ق���ام وف���د م���ن  ج��ام��ع��ة ال��ع��ني ب��رئ��ا���ص��ة الدكتور 

للجامعة  املفو�س  امل��دي��ر  عطاطرة  ال��دي��ن  ن��ور 
نائب  قا�صم  ع��ام��ر  ال��دك��ت��ور  االأ���ص��ت��اذ  وع�صوية 
نائب  خربط  فاتن  والدكتورة  اجلامعة،  رئي�س 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ص��ة ب���زي���ارة  ه��ي��ئ��ة اأبوظبي 

�صعادة  ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه��م  يف  ك����ان  ح��ي��ث  ال���رق���م���ي���ة، 
من�صور حممد املرزوقي املدير التنفيذي لقطاع 

التخطيط اال�صرتاتيجي يف الهيئة.
وجرى خالل اللقاء ا�صتعرا�س عالقات التعاون 
الثنائية القائمة بني اجلانبني، وطرح موا�صيع 
يعزز  مب��ا  ت��وط��ي��ده��ا  �صبل  ومناق�صة  م�صرتكة 
املجاالت،  العديد من  العالقة بني اجلانبني يف 
والتكنولوجيا  ال�������ص���ي���رباين  االأم������ن  وخ���ا����ص���ة 
والتحول الرقمي والذكاء اال�صطناعي والتبادل 

املعريف والبحثي وبرامج تدريب الطلبة. 
وقدم الدكتور عطاطرة نبذة عن جامعة العني 
واعتماداتها  االأك��ادمي��ي��ة  وب��راجم��ه��ا  ومقراتها 
التطورات  وعن  وخدماتها،  ومرافقها  الدولية 

واالإجنازات التي حققتها اجلامعة منذ تاأ�صي�صها 
يف  اأحدثتها  التي  النوعية  والنقلة  االآن،  وحتى 
م�صرياً  وال��رق��م��ي.  والبحثي  االأك��ادمي��ي  امل��ج��ال 
اأن اجلامعة حري�صة على توطيد عالقاتها  اإىل 
م���ع خم��ت��ل��ف امل���وؤ����ص�������ص���ات امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة، 
حتقق  اأن  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  تلك  خ��ا���س  وب�صكل 
مهاراتهم،  من  وتعزز  اجلامعة  لطلبة  الفائدة 
العملية  للحياة  يوؤهلهم  مبا  لهم  الدعم  وتقدم 
اأ�صاد عطاطرة باجلهود احلثيثة  م�صتقباًل. كما 
جمال  يف  الرقمية  اأبوظبي  هيئة  تبذلها  التي 
قيادة م�صرية التحول الرقمي حلكومة اأبوظبي 
ودعم وتقدمي من�صات وخدمات وقنوات رقمية 
متكاملة وُم�صّممة وفًقا الحتياجات املتعاملني. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-و�م:

للتوازن  االإم������ارات  جمل�س  ا���ص��ت��ه��ل 
ب�������ني اجل����ن���������ص����ني م���������ص����ارك����ت����ه يف 
باإطالق  دبي"   2020 "اإك�صبو 
روؤى  اأف�����ص��ل..  لغد  تقرير"التوازن 
ال��ت��وازن بني اجلن�صني  �صاملة ح��ول 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة " 
يف خطوة رائدة من نوعها ت�صهم يف 
بني  ال��ت��وازن  مبفهوم  الوعي  تعزيز 
اجلن�صني يف دولة االإم��ارات وت�صلط 
اإجنازات  من  حتقق  ما  على  ال�صوء 
يف ه��ذا امللف ال��ذي يعد واح���داً من 
امللفات الهامة يف االأجندة الوطنية.

وي�������ص���ت���ع���ر����س ال����ت����ق����ري����ر امل����دع����م 
ب���اإح�������ص���ائ���ي���ات وال�������ذي مت اإع�������داده 
اأك��رث م��ن عام  وتطويره على م��دى 
بتوجيهات ومتابعة حثيثة من حرم 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور ب��ن زاي����د اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
ال�صيخة  �صمو  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر 
منال بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم 
رئي�صة جمل�س االإمارات للتوازن بني 
اجلن�صني رئي�صة موؤ�ص�صة دبي للمراأة 
منذ  اجلن�صني  بني  ال��ت��وازن  م�صرية 
الراهن  ال���وق���ت  اإىل  االحت�����اد  ق��ي��ام 
واأف�صل املمار�صات يف جميع املجاالت 
رئي�صة  حم��اور   3 على  الرتكيز  م��ع 
واحلياة  وامل��ج��ت��م��ع  االق��ت�����ص��اد  ه���ي 
مقابالت  يت�صمن  كما   .. ال�صيا�صية 
وامل�صوؤولني  ال������وزراء  م��ن  ع���دد  م��ع 
وال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال��ع��ام��ة وع�����ددا من 
درا�صات احلالة يف قطاعات متنوعة 
كنماذج عملية للتوازن بني اجلن�صني 

يف الدولة.
للتوازن  االإم�������ارات  جم��ل�����س  ون��ظ��م 
اإطالقه  هام�س  على  اجلن�صني  بني 
اإك�صبو  يف  امل������راأة  ب��ج��ن��اح  ل��ل��ت��ق��ري��ر 
���ص��ع��ادة منى  م��ن قبل  دب��ي   2020
غ���امن امل���ري ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ص��ة املجل�س 
كل  فيها  �صاركت  ح��واري��ة  جل�صة   ..
حميد  ب��و  عي�صى  بنت  ح�صة  معايل 
ومعايل  امل���ج���ت���م���ع  ت��ن��م��ي��ة  وزي��������رة 
الدكتورة ميثاء بنت �صامل ال�صام�صي 
وزي������رة دول�����ة وق���دم���ه���ا االإع���الم���ي 
نيوز  �صكاي  بقناة  حريز  بن  في�صل 

عربية.
واجلل�صة  ال��ت��ق��ري��ر  اإط�����الق  ح�����ص��ر 
املن�صوري  ناعمة  ���ص��ع��ادة  احل��واري��ة 
و�����ص����ع����ادة ع���ائ�������ص���ة امل������ال و����ص���ع���ادة 
ج��م��ي��ل��ة امل����ه����ريي و�����ص����ع����ادة م���رية 
الوطني  املجل�س  ع�����ص��وات  العليلي 
���ص��م�����ص��ة �صالح  و����ص���ع���ادة  االحت������ادي 
االأم�������ني ال����ع����ام مل��ج��ل�����س االإم��������ارات 
ل��ل��ت��وازن ب��ني اجل��ن�����ص��ني وع����دد من 
ال�صحف  حترير  وروؤ�صاء  امل�صوؤولني 
واملوؤثرين  واالإعالميني  االإماراتية 
و�صائل  ومم���ث���ل���ي  االج���ت���م���اع���ي���ني 

االإعالم.
بنت  م��ن��ال  ال�صيخة  �صمو  واأع���رب���ت 
م��ك��ت��وم عن  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
الهام  التقرير  هذا  بتنفيذ  �صعادتها 
ال�����ذي ي���وث���ق مل�����ص��رية ال����ت����وازن بني 
التي  والعوامل  الدولة  يف  اجلن�صني 
رائدا  اإقليميا  من��وذج��ا  منها  جعلت 
بف�صل  بها  يحتذى  عاملية  وجت��رب��ة 
القيادة  توفره  ال��ذي  الكبري  الدعم 
الر�صيدة و�صمو ال�صيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام 
لالأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة 
ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة  والطفولة 
االإمارات"  "اأم  االأ����ص���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
رئي�صيا  يعد مكونا  الذي  امللف  لهذا 
لالأجندة الوطنية وخطة اخلم�صني 
عاما القادمة يف الدولة التي ر�صمت 
"وثيقة  اال����ص���رتات���ي���ج���ي  م�����ص��اره��ا 

ت��ول��ي��ه من  م��ب��ادئ اخلم�صني" وم���ا 
اأه��م��ي��ة ل��ل��م��ورد ال��ب�����ص��ري – رج���ااًل 
واإناث – باعتباره املحرك الرئي�صي 
مبادئها  ���ص��م��ن  ل��ل��ن��م��و  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي 
ال��ع�����ص��رة م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى توفري 
اأف�صل حياة ل�صعب االحتاد وجلميع 

من يقيم يف دولة االإمارات.
 2020 " اإك�صبو  اإن  �صموها  وقالت 
دبي " والذي ت�صارك فيه 192 دولة 
واملوؤ�ص�صات  للمنظمات  ب��االإ���ص��اف��ة 
للغاية  جيدة  منا�صبة  ميثل  العاملية 
النوعي حيث  التقرير  الإط��الق هذا 
ي�صهم يف التعريف بتجربة االإمارات 
وا�صتك�صاف  املجال  هذا  يف  الناجحة 
كما  عاملياً  تناف�صيتها  تعزيز  فر�س 
اجلهود  بدعم  الدولة  التزام  يعك�س 
ال���ع���امل���ي���ة ال���رام���ي���ة ل��ت��م��ك��ني امل������راأة 
وت��ع��زي��ز ال���ت���وازن ب��ني اجل��ن�����ص��ني يف 
رئي�صي  ال��ع��امل كمكون  اأن��ح��اء  ك��اف��ة 
 2030 امل�صتدامة  التنمية  الأهداف 
املتعلق  اخل���ام�������س  ال���ه���دف  خ���ا����ص���ًة 
الن�صاء  ومت��ك��ني  ال���ت���وازن  بتحقيق 

والفتيات.
واأك������دت ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة م��ن��ال بنت 
حممد بن را�صد اآل مكتوم اأن املكانة 
لدولة  املتقدمة  واالإقليمية  العاملية 
االإم��������ارات ح���ال���ي���اً يف ال����ت����وازن بني 
عميق  اإرث  اإىل  ت�صتند  اجل��ن�����ص��ني 
املغفور  دعائمه  اأر���ص��ى  اأ�صيل  ونهج 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
عاما   50 قبل  ثراه"  اهلل  "طيب 
بني  ال�����ت�����وازن  روح  ت���اأ����ص���ل���ت  ح���ي���ث 
بنيت  ال���ت���ي  االأ����ص�������س  اجل��ن�����ص��ني يف 
القادة  تلهم  ت��زال  وال  الدولة  عليها 
وت�صجع  ال���وط���ن  و���ص��ب��اب  وال�������رواد 
املراأة لت�صبح م�صاهما و�صريكا فعاال 

يف بناء الدولة.
التقرير  ه���ذا  اإ����ص���دار  اأن  واأ���ص��اف��ت 
ياأتي يف اإطار جهود املجل�س لتقلي�س 
كافة  يف  اجل���ن�������ص���ني  ب����ني  ال���ف���ج���وة 
قطاعات الدولة والو�صول باالإمارات 
لقائمة الدول االأويل عاملياً يف موؤ�صر 
ال��ف��رق ب��ني اجل��ن�����ص��ني ال�����ص��ادر عن 
 .. االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم  برنامج 
م�صرية �صموها اإىل اأن الدولة حققت 

ال�صنوات  خ���الل  م��ت��ق��دم��ا  م�����ص��ت��وى 
م��ن خالل  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  املا�صية يف 
مبادرات وبرامج نفذتها الكثري من 
ل��ت��ع��زي��ز تكافوؤ  اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة 
وتهيئة  وامل���راأة  الرجل  بني  الفر�س 

البيئة الداعمة لكليهما.
بنت  م��ن��ال  ال�صيخة  �صمو  ووج��ه��ت 
م��ك��ت��وم عن  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
�صكرها للوزارات واجلهات احلكومية 
مع  لتفاعلها  ال��دول��ة  يف  واخل��ا���ص��ة 
م�صاريع واأهداف املجل�س من خالل 
اإطالق مبادرات و�صيا�صات واإجراءات 
الداعمة  البيئة  توفر  عمل  واأنظمة 
بيئة  وتهيئة  اجلن�صني  بني  للتوازن 
واملحفزة  ل��ل��م��راأة  اجل���اذب���ة  ال��ع��م��ل 
بناء  يف  امل�����ص��ارك��ة  م��زي��د  لتحقيقها 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  وطنها  وتنمية 
وهو الدور الذي توؤكد عليه قيادتنا 
يف  رئي�صيا  حم��ورا  وي�صكل  الر�صيدة 
اال�صرتاتيجية الوطنية التي تهدف 
دول  اأف�������ص���ل  االإم��������ارات  ت���ك���ون  الأن 
العامل يف جميع املجاالت باال�صتثمار 
امل�صتدام يف قدرات ال�صعب االإماراتي 

رجاال ون�صاء على حد �صواء.
القطاعني  موؤ�ص�صات  �صموها  ودع��ت 
احل����ك����وم����ي واخل������ا�������س مل���وا����ص���ل���ة 
جهودهما مببادرات نوعية و�صيا�صات 
واإج�������راءات ع��م��ل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ما 
حت��ق��ق م��ن اإجن�����ازات ع��ل��ى م�صتوى 
يف  عاملياً  تناف�صيتها  وتعزيز  الدولة 
لروؤية  حتقيقاً  احل��ي��وي  امل��ل��ف  ه��ذا 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وت��وج��ي��ه��ات 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي "رعاه اهلل" .
املو�صوعات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  وي��ت��ط��رق 
بدايًة من الدعم الذي قدمه املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
" للمراأة وجهوده  ثراه  اهلل  " طيب 
الإدماجها يف كل اأوجه احلياة اإمياناً 
االجتماعية  م�صاركتها  باأهمية  منه 
واالق��ت�����ص��ادي��ة وي��ل��ق��ي ال�����ص��وء على 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  مبادرات 
والتوازن  ل��ل��م��راأة  ال��داع��م��ة  م��ب��ارك 
املجاالت  خمتلف  يف  اجلن�صني  ب��ني 

الوطنية  اال�صرتاتيجية  بينها  ومن 
لتمكني املراأة 2015 - 2021 .

ورحبت �صعادة منى املري باحل�صور 
لالإعالن  االف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف 
الفتة   .. ال���ت���ق���ري���ر  اإط���������الق  ع�����ن 
التي  وامل����ب����ادرات  امل�����ص��اري��ع  اأن  اإىل 
للتوازن  االإم�����ارات  جمل�س  اأطلقها 
ب���ني اجل��ن�����ص��ني م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه عام 
2015 قوبلت بكل الدعم والتعاون 
واجل��ه��ات االحتادية  ال�����وزارات  م��ن 
يف  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  و�صاهمت 
االإم���ارات  ل��دول��ة  العاملي  الت�صنيف 
والتقارير  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  مب���وؤ����ص���رات 
بني  والتوازن  باملراأة  املعنية  العاملية 
اجلن�صني واحتاللها الرتتيب االأول 
بني دول املنطقة ف�صال عن تر�صيخ 
التوازن بني اجلن�صني كنهج م�صتدام 

يف موؤ�ص�صات الدولة.
اأطلقها  التي  امل�صاريع  اأن  واأ���ص��اف��ت 
االإقليمي  ببعديها  ات�صمت  املجل�س 
املحلي  ال��ب��ع��د  ج��ان��ب  اإىل  وال��ع��امل��ي 
ت��اأك��ي��دا على ح��ر���س االإم�����ارات على 
دعم اجلهود الدولية لتحقيق اأهداف 
التي   2030 امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأهمية  ال��ت��وازن بني اجلن�صني  ت��ويل 
مثمنة   .. حم���اوره���ا  �صمن  خ��ا���ص��ة 
جهود املجل�س يف بناء �صراكات مثمرة 
واملنظمات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال����دول  م��ع 
�صاحبة اخلربة والتجارب املميزة يف 

�صيا�صات التوازن بني اجلن�صني.
ه���ذه  م�����ن  ع������دد  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
ال���ت���وازن  "حلقات  م��ن��ه��ا  امل�����ص��اري��ع 
جلنة  اجتماع  وا�صت�صافة  العاملية" 
رفيعة  املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني 
االقت�صادي  التمكني  ب�صاأن  امل�صتوى 
التوازن  "دليل  واإط�����الق  للمراأة" 
عملية  خ���ط���وات  اجل���ن�������ص���ني..  ب���ني 
مت  ال���ذي  االإم�����ارات  يف  للموؤ�ص�صات 
على  نوعه  من  دليل  ك��اأول  تطويره 
ال��ت��وازن بني  لدعم  ال��ع��امل  م�صتوى 
�صمن  ال���ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة  يف  اجل��ن�����ص��ني 
موؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�س 
واإطالق موؤ�صر التوازن بني اجلن�صني 
للدولة والذي تبنته حكومة الدولة 
الوطنية  امل��وؤ���ص��رات  واأدرج��ت��ه �صمن 

الرئي�صية التي يتم بناء عليها قيا�س 
جمال  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  نتائج 
التوازن  ودع����م  االج��ت��م��اع��ي  ال���ن���وع 
اخت�صا�صاته  و�صمن  اجلن�صني  بني 
عمل  ال���وزراء  جمل�س  م��ن  وبتكليف 
الت�صريعات  م��راج��ع��ة  على  املجل�س 
وال�صيا�صات املتعلقة باملراأة وحتديثها 
لتعزيز  ج��دي��دة  ت�صريعات  واق���رتاح 
ب���ني اجل��ن�����ص��ني يف جمال  ال����ت����وازن 

العمل.
وقالت اإن اأمامنا الكثري من الفر�س 
حتقيقا  التقدم  م��ن  مزيد  لتحقيق 
لروؤية وتوجيهات قيادتنا الر�صيدة .

التي  احل���واري���ة  اجلل�صة  وت��ط��رق��ت 
التقرير  اإط��الق  عقدت على هام�س 
التي  امل��و���ص��وع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
الذين  ال����������وزراء  م���ع���ايل  ت���ن���اول���ه���ا 
"التوازن  بتقرير  البداية  يف  اأ�صادوا 
اأف�صل" ودوره يف تعزيز الوعي  لغٍد 
لدى موؤ�ص�صات القطاعني احلكومي 
للتوازن  ال���دول���ة  ب���روؤي���ة  واخل���ا����س 
املمار�صات  واأف�����ص��ل  اجل��ن�����ص��ني  ب��ني 

وال�صيا�صات الداعمة.
اأك������دت م���ع���ايل ح�صة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و  عي�صى  بنت 
والدعم  الثقة  حجم  على  املجتمع 
الذي تتمتع به املراأة االإماراتية من 
الر�صيدة  وحكومتها  ال��دول��ة  ق��ي��ادة 
" ه���ذا ه��و ���ص��ر متيزها  .. وق��ال��ت : 
االأدوار  خمتلف  ت��اأدي��ة  يف  وتفوقها 
االإماراتية  امل��راأة  بكل ج��دارة فنجاح 
ه����و وري������ث ل���دع���م ال ي���ت���وق���ف من 
ال�����ص��ي��خ خليفة بن  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  اهلل"و�صاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات 
االأعلى حكام  املجل�س  اأع�صاء  ال�صمو 

االإمارات.
وقالت اإن هذا النجاح هو اأي�صا ثمرة 
االإمارات"  "اأم  غر�صته  مكت�صب  حق 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
رئي�صة االحتاد الن�صائي العام رئي�صة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى  الرئي�صة 
االأ�صرية ورعته حرم �صاحب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �صمو 
جمعة  بن  مكتوم  بنت  هند  ال�صيخة 
النتائج  اأف�����ص��ل  واأث���م���ر  م��ك��ت��وم  اآل 
بجهود حرم �صمو ال�صيخ من�صور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئا�صة �صمو  ���ص��وؤون  ال���وزراء وزي��ر 
ال�صيخة منال بنت حممد بن را�صد 
االإمارات  جمل�س  رئي�صة  مكتوم  اآل 

للتوازن بني اجلن�صني.
اأن  بوحميد  ح�صة  معايل  واأ�صافت 
دولة  حققته  ال��ذي  ال��الف��ت  النجاح 
العاملية  الريادة  اختبار  يف  االإم���ارات 
يرجع  فقط  ع��ام��ا   50 غ�صون  ويف 
اإىل ا�صتثمار 100 يف املائة من طاقة 
املجتمع 50 يف املائة رجاال و50 يف 
املائة ن�صاء فبهذه القوة تدور عجلة 
التنمية امل�صتدامة يف دولة االإمارات 
االأول  العام  ب��داأت مبكرا منذ  والتي 

الإعالن قيام االحتاد عام 1971.
واأ�صارت اإىل اهتمام القيادة مبنظومة 
بدءا  امل��راأة  داعمة لطموح  ت�صريعات 
وقانون  االإم����ارات����ي  ال��د���ص��ت��ور  م���ن 
العمل  وق����ان����ون  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�������وارد 
م�صيفة   .. القوانني  من  وغريهما 
اأن���ه عندما اأط��ل��ق��ت دول���ة االإم����ارات 
اأعلنت  برناجما ال�صتك�صاف الف�صاء 
وطنية  �صيا�صات  عن  ذات��ه  الوقت  يف 
واعتمدت  املواطنني  ولكبار  لالأ�صرة 
االأ�صري  التما�صك  لقيا�س  معايري 
وتعزيز  املجتمعي  التالحم  وحتقيق 
���ص��ع��ادة ال��ف��رد وج���ودة ح��ي��اة االأ�صرة 

واملجتمع" .
ولفتت اإىل دور وزارة تنمية املجتمع 
القليلة  ال�صنوات  التي طّورت خالل 
���ص��ي��ا���ص��ات وطنية  ح���زم���ة  امل��ا���ص��ي��ة 
مهمة ومعززة لدور املراأة باعتبارها 
ركيزة التنمية االأ�صرية واالجتماعية 

وحتى االقت�صادية.

من جانبها تقدمت معايل الدكتورة 
بال�صكر  ال�صام�صي  �صامل  بنت  ميثاء 
بنت  منال  ال�صيخة  ل�صمو  والتقدير 
وفريق  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
ع��م��ل اإع������داد ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر وال���ذي 
اإجنازات  اأهم  يت�صمن يف حمتوياته 
التوازن  حتقيق  يف  االإم�����ارات  دول���ة 
املجاالت  ج��م��ي��ع  يف  اجل��ن�����ص��ني  ب���ني 
والتقنية  واالق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
والبيئية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
اأنه �صلط ال�صوء من  اإىل  .. م�صريًة 
خ��الل اإح�����ص��اءات وم��وؤ���ص��رات رقمية 
ع��ل��ى م��احت��ق��ق م��ن ت����وازن يف �صياق 
التوازن  جم����االت  ي��و���ص��ح  ت��اري��خ��ي 
ب��داي��ة االحت���اد وحتى  وت��ن��وع��ه منذ 
القيادة  دور  اإب������راز  م���ع  ال���ع���ام  ه����ذا 
ودورها  امل��ح��رز  التقدم  يف  الر�صيدة 
القوانني  وو����ص���ع  امل������راأة  مت��ك��ني  يف 
�صريكة  جعلتها  ال��ت��ي  والت�صريعات 
التنمية  اأه�����داف  اإجن�����از  يف  رئ��ي�����ص��ة 

امل�صتدامه يف دولة االإمارات.
يعد  ال���ت���ق���ري���ر  ه�����ذا  اأن  واأ�����ص����اف����ت 
القياده  اهتمام  توؤكد  وطنية  وثيقة 
ال��ر���ص��ي��دة و���ص��ع��ي��ه��ا امل��ت��وا���ص��ل باأن 
ت��ك��ون امل�����راأه ن�����ص��ف امل��ج��ت��م��ع الذي 
يعك�س  اأن��ه  كما  ويبدع  ويطور  يبني 
حتقيق االأهداف التنموية امل�صتدامة 
حتقق  م���ا  م���دى  وي��ع��ك�����س   2030
والفر�س  التمكني  يف  م�����ص��اواة  م��ن 
موؤ�صرات  مع  املتوافقة  تلك  خا�صة 
اأنه  م�صيفًة   .. العاملية  التناف�صية 
تقرير ر�صني متكامل بكافة بياناته 
وطروحاته  االإح�صائية  وموؤ�صراته 
تعمل  ال��ت��ي  واجل���وان���ب  للموا�صيع 
منظمات االأمم املتحدة على ر�صدها 
لدى دول العامل .. وقالت معاليها: 
من���وذج  ال��ت��ق��ري��ر  ه����ذا  اأن  "ال�صك 
ي��ق��دم��ه م��ن معلومات  م�����ص��رف مب��ا 

هامة".
ميثاء  ال�����دك�����ت�����ورة  وا����ص���ت���ع���ر����ص���ت 
ال�صام�صي جهود دولة االإمارات منذ 
موؤ�ص�س  ودور  االحتاد  بداية م�صرية 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ال��دول��ة 
" طيب اهلل ثراه" يف تر�صيخ  نهيان 
امل���راأة ودع��م مكانتها  ثقافة اح��رتام 

كما  وحقوقها  ب��دوره��ا  واالع����رتاف 
ال�صيخة فاطمة  تناولت جهود �صمو 
من  امل��ت��وا���ص��ل  وعملها  م��ب��ارك  بنت 
اآفاق  كافة  وفتح  امل���راأة  متكني  اأج��ل 

العمل لها �صواء ب�صواء مع الرجل.
املراأة  متكني  م��راح��ل  اإىل  وتطرقت 
التعليم  ل��ه��ا يف جم����ال  وم����ا حت��ق��ق 
وامل�����ص��ارك��ة االق��ت�����ص��ادي��ة م���ع اإب����راز 
اآل��ي��ات ال���ت���وازن ب��ني اجلن�صني  اأه���م 
حتقيق  يف  احلكومية  اجلهات  ودور 
ذلك بف�صل روؤى وتوجيهات القيادة 

الر�صيدة.
اأطلقه  الذي  التوازن  موؤ�صر  وثمنت 
جم���ل�������س االم����������ارات ل����ل����ت����وازن بني 
اجل��ن�����ص��ني وال������ذي ي��ع��د اأح�����د اأه���م 
االإمارات  لدولة  الوطنية  املوؤ�صرات 
الوطنية  االأج����ن����دة  م���ع  وي��ن�����ص��ج��م 

واأهداف التنمية 2030.
كما تطرقت معاليها اإىل ما قدمته 
االإم����ارات م��ن بيئة داع��م��ة م��ن اأجل 
الت�صريعات  و����ص���ن  امل��������راأة  مت���ك���ني 
والقوانني التي تتيح لها فر�صاً اأكرب 
واملخرجات  املدخالت  يف  للم�صاركة 
التي  املكانة  اإىل  وتطرقت  التنموية 
و���ص��ل��ت اإل��ي��ه��ا امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة يف 
مواقع �صنع القرار بكافة القطاعات 
والتعليمية  االقت�صادية  واالأن�صطة 
واالجتماعية  وال�صيا�صية  وال�صحية 
امل�صتوى  ع���ل���ى  �����ص����واًء  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
القطاع  م�صتوى  على  اأو  احلكومي 
م�صتوى  ع���ل���ى  وك����ذل����ك  اخل����ا�����س 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين.
احلا�صر  يف  امل����راأة  دور  على  واأك����دت 
التي  ال��ت��ق��دم  م�صرية  يف  وامل�صتقبل 
ت��ق��وده��ا دول���ة االإم����ارات وخ��ا���ص��ة يف 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  ال��ف�����ص��اء  جم���ال 
وقطاع  وال����غ����از  ال����ب����رتول  وق���ط���اع 
العلوم  جم��ال  يف  والتطوير  البحث 
على  معتمدًة  وال�صناعة  والتقنية 
قدراتها يف االإبداع واالبتكار لت�صارك 
ب���ق���وة يف ب���ن���اء م�����ص��ت��ق��ب��ل االإم������ارات 

امل�صرق.
التقرير  على  االط���الع  وميكن  ه��ذا 
م����ن خ�����الل زي�������ارة م���وق���ع جمل�س 
اجلن�صني  ب���ني  ل���ل���ت���وازن  االإم�������ارات 
www.gbc. االإن�����رتن�����ت  ع���ل���ى 

اإجن����ازات  ي��ت��ن��اول  ح��ي��ث   gov.ae
املتعلقة  العاملية  باملوؤ�صرات  ال��دول��ة 
اجلن�صني  ب����ني  وال�����ت�����وازن  ب�����امل�����راأة 
ومبادرات متكني املراأة خالل م�صرية 
اخلم�صني عاماً املا�صية على امل�صتوى 
االقت�صادية  املجاالت  ويف  احلكومي 
وعلى  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الع�صكري  وال�صلك  الق�صاء  م�صتوى 
التعليم  ق��ط��اع��ات  ويف  وال�����ص��رط��ي 

وال�صحة .
وي���ت���ن���اول ت�����ص��ري��ع��ات ال����ت����وازن بني 
الد�صتور  مقدمتها  ويف  اجل��ن�����ص��ني 
االإماراتي الذي اأكد على مبداأ تكافوؤ 
و�صمن  وامل���راأة  الرجل  بني  الفر�س 
ال���ت���ي يح�صل  ك���اف���ة احل���ق���وق  ل��ه��ا 
للقوانني  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��رج��ل  عليها 
والتح�صينات الت�صريعية وال�صيا�صات 
املا�صية  ال�����ص��ن��وات  خ���الل  ال�����ص��ادرة 
ال��داع��م��ة ل��ل��ن��وع االج��ت��م��اع��ي والتي 
وامل�صاركة  ال��ع��م��ل  جم����االت  �صملت 
ال�صخ�صية  واالأح�������وال  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
وال���������ص����ل����ك ال���ق�������ص���ائ���ي واالأج����������ور 
واملعامالت امل�صرفية وحرية التنقل 
وال���زواج وري��ادة االأع��م��ال واملمتلكات 
وامل���ع���ا����س ال��ت��ق��اع��دي م���ا اأ����ص���ه���م يف 
اإىل  ب��ني اجلن�صني  ال��ت��وازن  حت��وي��ل 
متثيل  ن�صبة  ورف���ع  موؤ�ص�صي  ع��م��ل 
املراأة مبختلف القطاعات واملجاالت 
القيادية  امل���ن���ا����ص���ب  ذل�����ك  يف  مب����ا 

ومراكز �صنع القرار.

•• دبي-و�م:

اإ�صعاد التابعة للقيادة العامة ل�صرطة دبي،  اأعلنت جلنة بطاقة 
�صراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ع��ن  "فقيه"  م�صت�صفيات  وجم��م��وع��ة 
بينهما، ت�صم مبوجبها "جمموعة فقيه للرعاية ال�صحية" يف 
اململكة العربية ال�صعودية، و"م�صت�صفى فقيه اجلامعي" الواقع 

يف واحة دبي لل�صيلكون، اإىل برنامج اخل�صومات "اإ�صعاد".
منى  للتدريب،  العامة  ب���االإدارة  اللجنة  مقر  يف  االتفاقية  وق��ع 
فاحت  وال��دك��ت��ور  اإ���ص��ع��اد،  بطاقة  رئي�س جلنة  ال��ع��ام��ري،  حممد 

حممد جول، املدير التنفيذي مل�صت�صفى فقيه اجلامعي، بح�صور 
املقدم م�صعود احلماد، نائب رئي�س اللجنة، والدكتور بدر عبود 
والنقيب  امل�صت�صفى،  يف  احلكومية  العالقات  مدير  القحطاين، 
عبد القادر �صرف، وال�صيدة هناء تي�صري، ممثلي قطاع ال�صحة 
اإ�صعاد. وتتيح االتفاقية ح�صول حاملي بطاقة  يف جلنة بطاقة 
اإ�صعاد واأقاربهم من الدرجة االأوىل على خ�صم ح�صري بن�صبة 
ال�صيدلية  با�صتثناء  الطبية  اخل��دم��ات  جميع  على   30%
امل�����ص��م��ول��ة ���ص��م��ن التاأمني  وامل�����ص��ت��ه��ل��ك��ات ال��ط��ب��ي��ة واخل���دم���ات 
"م�صت�صفى فقيه اجلامعي" الواقع يف  والتي يقدمها  ال�صحي، 

الطبية  اخل��دم��ات  على   15% وبن�صبة  لل�صيلكون،  دب��ي  واح��ة 
التي تقدمها جمموعة فقيه للرعاية ال�صحية واملراكز الطبية 
التابعة لها يف اململكة العربية ال�صعودية، والتي ي�صل عددها اإىل 
8 مراكز �صحية وهي: م�صت�صفى الدكتور �صليمان فقيه، البيت 
االأ�صرة  م��رك��ز  الطبي،  فقيه  �صليمان  ال��دك��ت��ور  م��رك��ز  الطبي، 
نادي  ال�صحية،  للرعاية  ع��ب��داهلل  امللك  جامعة  مركز  الطبي، 
اأوليمبيا الريا�صي، مركز ال�صيدة خديجة عطار لالأطفال ذوي 
املنزلية.  الطبية  للرعاية  اأم��ان  ومركز  اخلا�صة،  االحتياجات 

امل

جمموعة م�ست�سفيات فقيه للرعاية ال�سحية �سمن 
خيارات حاملي بطاقة اإ�سعاد

اإطالق تقرير التوازن لغد اأف�سل مع انطالقة احلدث العاملي

منال بنت حممد: اإك�سبو 2020 دبي من�سة مثالية للتعريف باإجنازات الدولة يف التوازن بني اجلن�سني وا�ست�سراف فر�س تعزيز تناف�سيتها عامليا

للتوازن بني اجلن�سني:   االإمارات  جمل�ض  رئي�سة  • �سمو 
• االإجنازات املتحققة ت�ستند اإىل نهج ثابت اأر�ساه ال�سيخ زايد وتوا�سله القيادة الر�سيدة و�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك

• مبادرات املجل�ض تعك�ض التزام الدولة بدعم اجلهود العاملية لتمكني املراأة وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة
دعم ال يتوقف من قيادة الدولة وريث  االإماراتية  املراأة  جناح  بوحميد:  • ح�سة 

• ميثاء ال�سام�سي: التقرير وثيقة وطنية توؤكد اهتمام القياده الر�سيدة و�سعيها املتوا�سل باأن تكون املراأة ن�سف املجتمع الذي يبني ويطور ويبدع
• منى املري: االإمارات حققت نقلة يف ترتيبها العاملي مبوؤ�سرات التناف�سية بف�سل تكاتف اجلهود بني كافة موؤ�س�سات الدولة ودعمها مل�ساريع جمل�ض االإمارات للتوازن بني اجلن�سني

•• عجمان-و�م:

اأ����ص���در ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�صد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ص��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م عجمان 
هيئة  اإدارة  جمل�س  ت�صكيل  ب�صاأن  اأمريياً  مر�صوماً 

املناطق احلرة يف اإمارة عجمان.
وياأتي املر�صوم رقم 11 ل�صنة 2021 بعد االطالع 
2021 ب�صاأن  8 ل�صنة  على املر�صوم االأمريي رقم 
هيئة املناطق احلرة يف اإمارة عجمان وبناًء على ما 

عر�صه رئي�س جلنة الت�صريعات.

ون�س املر�صوم يف مادته االأوىل على ت�صكيل جمل�س 
اإدارة هيئة املناطق احلرة يف اإمارة عجمان ملدة اأربع 
النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  برئا�صة  �صنوات 
وال�صيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي نائباً للرئي�س 
اجلزيري  حممد  �صالح  �صعادة  م��ن  ك��ل  وع�صوية 
اإ�صماعيل  وال�صيد  امل��ه��ريي  عبيد  م���روان  و���ص��ع��ادة 
املزروعي  عبداهلل  حميد  وال�صيد  نقي  عبدال�صالم 

وال�صيد اأحمد كمال اإبراهيم عبدالرحيم.
وين�صر يف  تاريخ �صدوره  املر�صوم من  بهذا  ويعمل 

اجلريدة الر�صمية.

حميد النعيمي ي�سدر مر�سوما بت�سكيل جمل�س 
اإدارة هيئة املناطق احلرة يف عجمان

�سيف بن زايد يتقدم م�سيعي جثمان 
�سهيد الواجب خمي�س الهويل يف دبي

•• دبي -و�م:

تقدم الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية جموع 
اإىل  انتقل  الذي  الهويل  �صعيد  املقدم مدرب طيار خمي�س  الوطني  الواجب  �صهيد  امل�صيعني جلثمان 
تاأدية  اأثناء  االإ�صعاف  �صقوط طائرة  تعر�صهم حل��ادث  اإث��ر  3 من زمالئه  االول مع  اأم�س  رب��ه  ج��وار 

مهمتهم االإن�صانية.
واأدى �صموه �صالة اجلنازة يف م�صجد ال�صهداء يف الق�صي�س بدبي حيث �صيع امل�صلون جثمان ال�صهيد 
اإىل مثواه االأخري. واأعرب �صموه عن خال�س عزائه وموا�صاته الأ�صرة ال�صهيد الهويل ودعا اهلل العلي 

القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته، واأن ي�صكنه ف�صيح جناته مع ال�صديقني وال�صهداء واالأبرار.
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اأخبـار الإمـارات
نداء تبداأ ت�سغيل �سبكتها مع انطلق اإك�سبو 2020

•• دبي- و�م: 

التيرتا  �صبكتي  ت�صغيل  "نداء"  املتخ�ص�صة  االت�صاالت  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
واجليل الرابع اخلا�صة باالت�صاالت احلرجة واأغرا�س االأمن وال�صالمة 

لتوفري خدماتها يف موقع "اإك�صبو 2020".
واأ�صار اإىل اأنه مت تفعيل وت�صغيل كافة االأبراج وحمطات تقوية االإر�صال 
اخلارجية والداخلية يف املوقع وفق اخلطة املعتمدة م�صبقا وذلك بهدف 
ملختلف  املقدمة  االآمنة  االت�صاالت  خدمات  ا�صتمرارية  و�صمان  تعزيز 
اإىل تلبية احتياجات فرق اال�صتجابة للطوارئ  اإ�صافة  امل�صاركة  اجلهات 
املعر�س  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  العمليات  خمتلف  وت��اأم��ني  ت�صهيل  و���ص��م��ان 
الدويل على مدار �صتة اأ�صهر. وتوفر املوؤ�ص�صة خدمات االت�صاالت ونقل 

والذكية  املحمولة  االت�����ص��االت  اأج��ه��زة  جلميع  �صبكتيها  ع��رب  البيانات 
يف  العاملة  القطاعات  كافة  قبل  م��ن  ت�صتخدم  التي  العمليات  وغ��رف 
املوقع وت�صمل اجلهات امل�صوؤولة عن التدابري االأمنية مثل القيادة العامة 
ل�صرطة دبي والدفاع املدين واالإ�صعاف و�صركات االأمن اخلا�صة واللجان 
موظفني  م��ن  امل��وؤل��ف��ة  العمل  ف��رق  �صتتواجد  كما  امل��ع��ر���س.  يف  املنظمة 
ومهند�صني تقنيني وفنيني متخ�ص�صني من موؤ�ص�صة نداء و�صركة "اإ�صارة 
املزود  "نداء"  ل�  التابعة  ال�صركة  وه��ي  االأمنية"  واحل��ل��ول  لالت�صاالت 
�صركة  �صتعنى  حيث  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  االت�صاالت  الأم��ن  الر�صمي 
ا�صتخدامها  يتم  التي  والذكية  املحمولة  االت�صال  اأجهزة  بتوفري  اإ�صارة 
يف املوقع للعمل على مدار ال�صاعة من خالل ور�س عمل متخ�ص�صة مت 
تقدميها لتدريب املعنيني اإ�صافة اإىل العمل من غرفة العمليات واملراقبة 

ل�صمان اال�صتجابة ال�صريعة ومراقبة ال�صبكة وت�صغيلها و متابعة توافر 
كافة خدماتها خالل فرتة املعر�س الذي يعد احلدث االأكرب يف العامل 

العربي والتي متتد اإىل �صتة اأ�صهر.
�صبكات  اأح��دث حلول  2020 من  اإك�صبو  ملوقع  املقدمة  وتعد اخلدمات 
مل�صتخدمي  �صت�صمن  التي  واملتكاملة  املتخ�ص�صة  االأمنية  االت�����ص��االت 
ال�صبكة مرونة عمليات التوا�صل وفاعليتها من خالل ال�صبكة الال�صلكية 
حيث �صتتيح للم�صتخدم اإجراء االت�صاالت اجلماعية والفردية بطريقة 
�صريعة واآمنة ونقل البيانات والبث احلي واملرئي املرتبط مبراكز التحكم 
اخلا�صة  ال��راب��ع  اجليل  �صبكة  عرب  الذكية  الهواتف  اأج��ه��زة  با�صتخدام 
يف  احلرجة  االت�صاالت  احتياجات  تلبية  اإط��ار  يف  وذل��ك  ن��داء  مبوؤ�ص�صة 
ب�صكل  وتطويرها  اليومية  العمليات  واإدارة  وال��ط��وارئ  االأزم��ات  ح��االت 

الالزم  ال��وق��ت  م��ن  واحل���د  الت�صغيلية  ال��ك��ف��اءة  زي����ادة  ب��ه��دف  م�صتمر 
ال�صتكمال العمليات.

االت�صاالت  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  بوع�صيبه  من�صور  �صعادة  وق��ال 
املتخ�ص�صة "نداء" يعد "اإك�صبو 2020 " حمطة فارقة يف م�صرية دولة 
االإمارات الريادية التنموية نحو م�صتقبل قائم على التكنولوجيا واالبتكار 
واملعرفة وحدثا عامليا فريدا ت�صتقدم فيه اأحدث تقنيات امل�صتقبل لتعزيز 
التطور  يعك�س  مبا  واالت�صاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية 
الذي و�صلت اإليه الدولة على خمتلف االأ�صعدة. ونوؤكد التزامنا يف بذل 
امل�صاركة  االأمنية  ’اإك�صبو‘ واجلهات  اإدارة حدث  لتزويد  ق�صارى جهدنا 
املعر�س  خالل  �صبكاتنا  عرب  االآمنة  الذكية  االت�صال  اإمكانيات  باأف�صل 

وعلى مدار ال�صاعة بهدف تقدمي جتربة رقمية ا�صتثنائية

حكومتا الإمارات والعراق تطلقان �سراكة ا�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي ت�سمل 11 حمورًا حيويًا

وتعزيز القدرات املوؤ�ص�صية وحت�صني 
االأداء  ق���ي���ا����س  ون���ظ���م  احل���وك���م���ة 
واملهارات  ال��ق��درات  وبناء  والتميز، 
العراقية،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  يف 
وت��ط��وي��ر اخل��دم��ات ال��رق��م��ي��ة، من 
واال�صتفادة  امل��ع��رف��ة  ت��ب��ادل  خ���الل 
والنماذج  واالأدل�������ة  اخل�����ربات  م���ن 
مب�صتويات  ل��الرت��ق��اء  التطويرية 
وتقدمي  احلكومي  واالأداء  الكفاءة 
اأف�����ص��ل اخل���دم���ات. واأ����ص���اف وزير 
اأن حكومة  ال���وزراء  ���ص��وؤون جمل�س 
دول�������ة االإم������������ارات ح���ري�������ص���ة على 
م�صاركة جتاربها الناجحة مع كافة 
احل���ك���وم���ات يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، 
العمل  من������اذج  م����ن  واال�����ص����ت����ف����ادة 
امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي مت��ك��ن��ت ال����دول من 
جديدة  من���اذج  الب��ت��ك��ار  تطبيقها، 

واالأداء يف منظومة العمل احلكومي 
ال�صقيقة،  ال���ع���راق  ج��م��ه��وري��ة  يف 
اإط��الق حزمة مبادرات  من خ��الل 
يف  ت�صهم  ا�صرتاتيجية  وم�����ص��اري��ع 
تعزيز اجلاهزية للم�صتقبل واإيجاد 
حممد  للتحديات.  مبتكرة  حلول 
ال����ق����رق����اوي: ح���ك���وم���ة االإم���������ارات 
مع  ال�صراكات  تعزيز  على  حري�صة 
املنطقة والعامل خلدمة املجتمعات 
واأك���������د م����ع����ايل حم���م���د ع���ب���د اهلل 
القرقاوي اأن دولة االإمارات بقيادة 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�صاحب  وتوجيهات  اهلل"،  "حفظه 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 

حوكمة  خ���ط���ة  م����ن  و���ص��ن�����ص��ت��ف��ي��د 
اإ�صافة  العراق،  البي�صاء يف  الورقة 
االم����ارات،  يف  ا�صقائنا  خ���ربات  اىل 
م�صرياً  اخلطة"،  ه���ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
اإىل اأن ال�صراكة بني حكومتي دولة 
تركز  العراق  وجمهورية  االإم���ارات 
والتجارب  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  ع��ل��ى 
احلكومية،  امل���م���ار����ص���ات  واأف�������ص���ل 
م���ن جت��رب��ة حكومة  واال����ص���ت���ف���ادة 
التطوير  يف  االإم���������������ارات  دول���������ة 
قدمت  التي  احلكومي،  والتحديث 
للعامل منوذجاً يحتذى يف النهو�س 
احلكومي  وال���ت���ط���وي���ر  وال���ت���ق���دم 
واحتلت مكانة رائدة ومتميزة بني 

دول املنطقة والعامل.
اأن  ا���ص��ت��ط��اع  "العراق  اأن  واأ����ص���اف 
العقدين  خ�����الل  ت���ق���دم���اً  ي���ح���رز 

مكتب رئا�صة الوزراء بوزارة �صوؤون 
الدكتور  و�صعادة  ال����وزراء،  جمل�س 
العام  املدير  م�صاعد  النقبي  يا�صر 
احلكومية  وال����ق����درات  ل��ل��ق��ي��ادات 
ال����وزراء  جمل�س  رئ��ا���ص��ة  مكتب  يف 
بوزارة �صوؤون جمل�س الوزراء، ومن 
اجل��ان��ب ال��ع��راق��ي ال��دك��ت��ور حممد 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  م�صت�صار  احل��ك��ي��م 
والدكتور  اال�صرتاتيجية،  لل�صوؤون 
رئي�س  م�صت�صار  ال�����ص��اع��دي  ع���الء 
خللية  التنفيذي  وامل��دي��ر  ال����وزراء 
اإدارة االإ�صالح، وعدد من امل�صوؤولني 

من اجلانبني.
وتهدف ال�صراكة اال�صرتاتيجية اإىل 
االإمارات  دولة  نقل جتربة حكومة 
ال����ع����م����ل احل����ك����وم����ي،  ت����ط����وي����ر  يف 
الكفاءة  مب�����ص��ت��وي��ات  واالرت�����ق�����اء 

مت����ك����ن احل�����ك�����وم�����ات م�����ن اإي����ج����اد 
ل��ل��ت��ح��دي��ات احلالية  ف��ع��ال��ة  ح��ل��ول 

وامل�صتقبلية.
من جهته، اأكد معايل القا�صي رائد 
جوحي ، اأن ال�صراكة اال�صرتاتيجية 
يف ال��ت��ح��دي��ث احل��ك��وم��ي ب��ني دولة 
االإم������������ارات وج���م���ه���وري���ة ال����ع����راق 
االأخوية  ال��ع��الق��ات  اإط����ار  ت��اأت��ي يف 
البلدين  جت��م��ع  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وحر�س  ال�����ص��ق��ي��ق��ني،  و���ص��ع��ب��ي��ه��م��ا 
تعزيز  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي���ن  ق����ي����ادت����ي 
اجلهود  وتن�صيق  امل�صرتك  التعاون 
اآف��اق العالقات مبا يخدم  وتطوير 

امل�صالح امل�صرتكة.
عمل  خطة  "و�صعنا  جوحي  وق��ال 
وو�صعنا  11 حم����ورا،  م��ن  ت��ت��األ��ف 
منها،  لكل  العمل  وف��رق  تفا�صيلها 

ال�صمو  ���ص��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة  اهلل"، 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
حري�صة  امل�صلحة،  للقوات  االأع��ل��ى 
الهادفة  ال�������ص���راك���ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
لتطوير وحتديث العمل احلكومي 
وحت�������ص���ني ح���ي���اة امل���ج���ت���م���ع���ات، مع 

حكومات املنطقة والعامل.
وقال حممد القرقاوي اإن ال�صراكة 
التحديث  يف  اال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة 
احل���ك���وم���ي ب����ني دول������ة االإم���������ارات 
تبني  ال�صقيقة،  العراق  وجمهورية 
جتمع  التي  املتينة  العالقات  على 
تو�صيع  ع���ل���ى  وت����رك����ز  ال���ب���ل���دي���ن، 
والتجارب  اخل��ربات  م�صاركة  اآف��اق 
املعريف  وال��ت��ب��ادل  النجاح  وق�ص�س 
احلكومية  اخل���دم���ات  ت��ط��وي��ر  يف 

•• دبي-و�م:

اأط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول�����ة االإم������ارات 
وح����ك����وم����ة ج����م����ه����وري����ة ال�����ع�����راق، 
التحديث  يف  ا�صرتاتيجية  �صراكة 
وال��ت��ط��وي��ر احل��ك��وم��ي، ت��ق��وم على 
ت��ع��زي��ز ت���ب���ادل امل��ع��رف��ة واخل����ربات 
البلدين،  بني  الناجحة  والتجارب 
الب�صرية  ال�������ق�������درات  وت����ط����وي����ر 
العمل  يف  املمار�صات  اأف�صل  وتبني 
جتربة  من  باال�صتفادة  احلكومي، 
حكومة دولة االإم��ارات يف التطوير 

والتحديث احلكومي.
وقع اتفاقية ال�صراكة اال�صرتاتيجية 
م���ع���ايل حم���م���د ال����ق����رق����اوي وزي����ر 
ومعايل   ، ال�����وزراء  جمل�س  ���ص��وؤون 
رائد جوحي مدير مكتب  القا�صي 
العراقي،  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
خلفان  بنت  عهود  معايل  بح�صور 
للتطوير  ال��دول��ة  وزي����رة  ال��روم��ي 
و�صعادة  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل،  احل���ك���وم���ي 
ع��ب��د اهلل ن��ا���ص��ر ل��وت��اه م��دي��ر عام 

بعد  امل��ج��االت  خمتلف  يف  املا�صيني 
ع���ق���ود م����ن احل�������روب واحل�������ص���ار، 
تفعيل  ع��ل��ى  ع���ازم���ون  ن��ح��ن  واالآن 
م��ا ط���ورن���اه م��ع��اً و���ص��ن��ع��م��ل بنف�س 
ال�صراكة  اآف�����اق  ل��ت��و���ص��ي��ع  اجل���دي���ة 
لل�صعبني  اأف�صل  م�صتقبل  وحتقيق 
�صكره  ع���ن  م��ع��رب��ا  ال�صقيقني"، 
لدولة االإمارات على �صعيها الدائم 
الهادفة  ال�����ص��راك��ة  ج�����ص��ور  ل��ب��ن��اء 
املنطقة  يف  امل���ج���ت���م���ع���ات  خل���دم���ة 
وال����ع����امل. وت�����ص��م��ل ال�����ص��راك��ة بني 
حكومتي دولة االإمارات وجمهورية 
والتجارب  اخل��ربات  تبادل  ال��ع��راق 
واأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
االأداء  ت�صمل  حيوياً  حم���وراً   11
احلكومي،  وال��ت��م��ي��ز  احل���ك���وم���ي، 
واخل������دم������ات احل����ك����وم����ي����ة، وب���ن���اء 
واخلدمة  احل���ك���وم���ي���ة،  ال����ق����درات 
واالإح�صاء،  والتناف�صية  امل��دن��ي��ة، 
وحا�صنات  احلكومية،  وامل�صرعات 
واالبتكار  واالإع����������الم،  االأع�����م�����ال، 

احلكومي، والربجمة.

املجالت خمتلف  يف  اخلربات  وتبادل  التعاون  بتعزيز  البلدين  قيادتي  روؤى  وتعك�س  والإمارات  العراق  بني  املتينة  العلقات  على  تبنى  التفاقية  القرقاوي:  •  حممد 
ال�سقيقني البلدين  جتمع  التي  التاريخية  الأخوية  العلقات  اإطار  يف  تاأتي  والعراق  الإمارات  بني  احلكومي  التحديث  يف  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  جوحي:  • رائد 

يف اإطار تر�سيخ كفاءة املنظومة الدوائية وفق اأف�سل املمار�سات العاملية

الإمارت ثاين دولة يف العامل توافق على ت�سجيل دواء لعلج املراحل املبكرة للزهامير 

الرعاية  خدمات  ومزودي  واأ�صرهم 
ال�صحية بارقة اأمل جديدة، ال�صيما 
اإحراز تقدم علمي  واأنهم ينتظرون 
ب��ه��ذا اخل�����ص��و���س م��ن��ذ ع��ق��ود. كما 
نتقدم بجزيل ال�صكر لوزارة ال�صحة 
ووق��اي��ة املجتمع يف دول��ة االإم���ارات 
احتياجات  ع��ل��ى  ب��ك��ف��اءة  ل��وق��وف��ه��ا 
ال��ت��ي مل تلبى  ال��زه��امي��ر  م��ر���ص��ى 
لعقار  ال�صريع  وتقييمها  االآن  حلد 

’اأدوهيلم‘".
عقار  لتوفري  �صعيها  على  وع���الوة 
"اأدوهيلم" يف دولة االإمارات خالل 
"بيوجن"  ت��ل��ت��زم  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�����ص��ه��ور 
ب��ال��ت��ع��اون ع��ن ك��ث��ب م��ع االأط����راف 
الدولة  يف  ال��ق��رار  و�صانعي  املعنية 
ملر�صى  وا�����ص����ع  و�����ص����ول  ل�������ص���م���ان 
ل��ه��ذا العالج  امل��وؤه��ل��ني  ال��زه��امي��ر 
مر�س  اأن  امل���ع���ل���وم  وم����ن  امل��ب��ت��ك��ر. 
ك��ب��ري على  ب�صكل  ي��وؤث��ر  ال��زه��امي��ر 
ال��ع��دي��د م��ن االأ���ص��خ��ا���س يف جميع 

اأنحاء العامل.

التجارب ال�سريرية 
ع���ق���ار  ف����ع����ال����ي����ة  اأن  اإىل  ي���������ص����ار 
يف  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  مت  ق���د  "اأدوهيلم" 
على  �����ص����ري����ري����ة  ث��������الث جت���������ارب 

•• دبي-�لفجر:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
عن اأن دولة االإمارات ثاين دولة يف 
العامل توافق على ت�صجيل وا�صتخدام 
االأول  )اأدوكانوماب(  اأدوهيلم  عقار 
املبكرة  امل���راح���ل  ل��ع��الج  وال���وح���ي���د 
مل��ر���س ال��زه��امي��ر م��ن اإن��ت��اج �صركة 
واعتماده  ت�صديقه  بعد  "بيوجن"، 
من هيئة الغذاء والدواء االأمريكية 
ت�صجيل  اأه��م��ي��ة  وت���اأت���ي   .FDA
االأ���ص��ب��ق��ي��ة ملر�صى  ال�����دواء يف م��ن��ح 
املنطقة  ودول  ب��ال��دول��ة  ال��زه��امي��ر 
يف احل�صول على هذا الدواء املبتكر 
لت�صريع اخلطة العالجية وحت�صني 
ج������ودة ح���ي���ات���ه���م، وذل������ك يف اإط�����ار 
ا�صتقطاب  االإم���ارات عاملياً يف  ري��ادة 
وتوفري االأدوية املبتكرة التي ثبتت 
فاعليتها وكفاءتها، واإجازتها �صمن 
ال���ع���الج، مب���ا ي�صهم  ب���روت���وك���والت 
املنظومة  ت��ط��وي��ر  يف  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وف���ق  ال�����ص��ح��ي��ة 
العاملية. وياأتي منح الوزارة املوافقة 
"اأدوهيلم"  دواء  ت�����ص��ج��ي��ل  ع���ل���ى 
لعالج  100ملغم  بجرعة  كحقنة 
يعانون  ال���زه���امي���ر، مم���ن  م��ر���ص��ى 
م���ن ���ص��ع��ف اإدراك�������ي خ��ف��ي��ف اأو يف 
االأوىل، عن طريق  مرحلة اخل��رف 
اأميلويد"  "بيتا  ل��وي��ح��ات  تثبيط 
"امل�صار  اإط���ار عملية  ال��دم��اغ، يف  يف 
�صمن  االأدوية"  لت�صجيل  ال�صريع 
من  واالأوىل  املبتكرة  االأدوي����ة  فئة 

ال�صركات  وت�صجع  الدوائي  القطاع 
االإقليمية  مكانتها  الإيجاد  العاملية 
واملثيلة  امل��ب��ت��ك��رة  اأدوي���ت���ه���ا  واإن���ت���اج 
يف االإم������ارات، يف ظ��ل دع���م حكومة 
االإمارات لالبتكار واالإبداع وحماية 
امللكية الفكرية وت�صجيع اال�صتثمار 
ب�����ص��ك��ل عام  ال�����ص��ح��ي  ال���ق���ط���اع  يف 

والقطاع الدوائي ب�صكل خا�س.
ال���وزارة تعمل ب�صكل  ب��اأن  اأ���ص��ار  كما 
ال�صركات  التوا�صل مع  ا�صتباقي يف 
العاملية للدواء وامل�صتلزمات الطبية 
لبيان االبتكارات احلديثة، واإن كانت 
�صمن نطاق الدرا�صات االكلينيكية، 
والعمل على جذبها لتكون االإمارات 
اأول دولة بالعامل بعد االعتماد من 
قبل هيئة الدواء والغذاء االأمريكية 

 .FDA
 

بارقة اأمل جديدة
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ر���ص��ي��د ع����ّزار، 
وحدة  يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
وال�صعف  الزهامير  مر�س  اأع��م��ال 
اجل���ه���ود  "�صاهمت  االإدراك���������������ي: 
�صركة  ب���ذل���ت���ه���ا  ال����ت����ي  احل���ث���ي���ث���ة 
’بيوجن‘ الإجراء البحوث وتفانيها 
اأهدافها، مبنحنا  الكبري يف حتقيق 
بالتزامنا  ال����وف����اء  ع���ل���ى  ال����ق����درة 
من  االأول  ال��ع��الج  بتوفري  املتمثل 
ن��وع��ه م��ن��ذ ���ص��ن��وات ع��دي��دة ملر�صى 
العقار  ه��ذا  ب��اأن  ونوؤمن  الزهامير. 
من  يعانون  الذين  املر�صى  �صيمنح 
مر�س الزهامير يف مراحله املبكرة 

لت�صويق  م��رك��زاً  االإم����ارات  الختيار 
منتجاتها املبتكرة اجلديدة، والذي 
املنظومة  ك���ف���اءة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ص��ه��م 
اأن��ظ��م��ة اجلودة  ال��دوائ��ي��ة واإر����ص���اء 
وال�صحية  ال��ع��الج��ي��ة  وال�����ص��الم��ة 
وال���دوائ���ي���ة مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع روؤي���ة 

مئوية االإمارات.

الو�سول املبكر لالأدوية املبتكرة
الدكتور  ���ص��ع��ادة  ل��ف��ت  ج��ان��ب��ه  م���ن 
وزارة  وك��ي��ل  العلماء  �صليم  حممد 
رئي�س  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة 
االإم�����ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
حر�س  اإىل  ال�����ص��ح��ي��ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
الو�صول  ����ص���م���ان  ع���ل���ى  ال����������وزارة 
املبتكرة،  احل��دي��ث��ة  ل��الأدوي��ة  املبكر 
م�����ن خ�������الل ت�������ص���ه���ي���ل اإج������������راءات 
وفق  املبتكرة  ل��الأدوي��ة  الرتخي�س 
والت�صجيل  للتقييم  مدرو�صة  اآلية 
التدريب  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��دوائ��ي، 
حول  لالأطباء  التوجيهية  واملبادئ 
اال�صتخدام املنا�صب، من اأجل اإحراز 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ن��وع��ي يف  ت��ق��دم 

وتوفري خيارات عالجية مبتكرة.
م����وؤك����داً ���ص��ع��ادت��ه ح���ر����س ال������وزارة 
العالجية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
مبر�س  ل��ل��م�����ص��اب��ني  وال��ن��ف�����ص��ي��ة 
للم�صنني  وال����ص���ي���م���ا  ال����زه����امي����ر 
الفئة  ل��ك��ون��ه��ا  ع���ام���اً   65 ف���وق  م���ا 
االأكرث تعر�صاً لالإ�صابة، من خالل 
وتوفري  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة،  ال����ع����ي����ادات 
البيئة الداعمة واملحفزة للمر�صى. 

ن��وع��ه��ا يف ال����ع����امل، ب���ال���ت���وازي مع 
الت�صخي�س  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  احل��ر���س 
الطبية  املمار�صات  وتطوير  املبكر 
يف جمال مر�س الزهامير لتحقيق 

التمكني االجتماعي والنف�صي.

ريادة االإمارات يف ال�سحة
واأكد معايل عبد الرحمن بن حممد 
ووقاية  ال�����ص��ح��ة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س 
النوعي  االجن����از  ه���ذا  اأن  امل��ج��ت��م��ع 
ياأتي يف اإطار حر�س دولة االإمارات 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق 
واأ�صبقيتها، يف  ريادتها  تر�صيخ  على 
املبتكرة  االأدوي��ة  وتوفري  ا�صتقطاب 
وكفاءتها،  ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا  ث��ب��ت��ت  ال��ت��ي 
واإج����ازت����ه����ا ���ص��م��ن ب����روت����وك����والت 
�صال�صل  مل��رون��ة  باالإ�صافة  ال��ع��الج، 
الت�صريعية  البنية  وتطور  التوريد، 
ال�صناعة  ت���ط���ورات  ت���واك���ب  ال���ت���ي 
كبري  ب�صكل  ي�صهم  مب��ا  ال��دوائ��ي��ة، 
وحت�صني  املر�صى  تعايف  ت�صريع  يف 
جودة حياتهم التي تت�صدر اأولويات 

عمل الوزارة واجلهات ال�صحية. 
دولة  اإىل  ال��ع��وي�����س  م��ع��ايل  واأ����ص���ار 
االإم�������ارات م���ن اأ����ص���رع ال�����دول على 
م�����ص��ت��وى ال����ع����امل يف االع���ت���م���ادات 
الدوائية، مبا مينح حلواًل للمر�صى 
وامل��ن��ط��ق��ة، مم���ا يدفع  ال����دول����ة  يف 
لرت�صيخ مكانة االإمارات التناف�صية 
لتغدو  العاملي،  ال��دوائ��ي  ال�صوق  يف 
لل�صركات  رائ���������دة  ج������ذب  وج����ه����ة 
وحتفيزها  ال���ع���امل���ي���ة،  ال����دوائ����ي����ة 

اإطار  يف  املجتمعي،  التاأهيل  واإع��ادة 
الوطنية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
لل�صحة النف�صية، لتحقيق التمكني 
واملهني  وال���ن���ف�������ص���ي  االج���ت���م���اع���ي 
للمر�صى، وتوفري خدمات تعزيزية 
معايري  ذات  وت��اأه��ي��ل��ي��ة  وع��الج��ي��ة 

عاملية.

حماية االبتكار الدوائي وا�ستقطاب 
اال�ستثمارات اخلارجية

واأو������ص�����ح ����ص���ع���ادة ال���دك���ت���ور اأم����ني 
ح�����ص��ني االأم��������ريي وك���ي���ل ال�������وزارة 
ال�صحي  التنظيم  لقطاع  امل�صاعد 
يف  متقدمة  اآلية  لديها  ال���وزارة  اأن 
ت��رخ��ي�����س وت�����ص��ج��ي��ل االأدوي������ة وفق 
اأف�������ص���ل امل���ع���اي���ري واال�����ص����رتاط����ات 
ت�صهم  الدوائي،  التقييم  يف  العاملية 
يف ت��ع��زي��ز ري����ادة دول���ة االإم�����ارات يف 
التقنيات  اأح����دث  واإط����الق  اع��ت��م��اد 
املجتمع،  �صحة  حلماية  ال��دوائ��ي��ة 
ال���ذي ي�صكل خ��ارط��ة طريق  االأم���ر 
وهو  والتحديات،  بالفر�س  حافلة 
ما تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع 
خمتلف اجلهات املعنية، من ناحية 
واآليات  التنظيمية  املعايري  حت��دث 
الرتخي�س واالأدلة االإر�صادية لدعم 
والتكنولوجيا  االأدوي��������ة  ����ص���رك���ات 

ال�صحية.
اإىل  االأم��ريي  الدكتور  �صعادة  ون��ّوه 
بوجود  تتميز  االإم������ارات  دول����ة  اأن 
احلديثة  واالأنظمة  التحتية  البنية 
ال���ت���ي ت�����ص��اع��د ع��ل��ى اال���ص��ت��ث��م��ار يف 

مرحلتني و�صملت:  الدرا�صة االأوىل 
وال�����درا������ص�����ة   )EMERGE(
على   )ENGAGE( ال��ث��ان��ي��ة 
املراحل  من  يعانون  الذين  املر�صى 
امل����ب����ك����رة م�����ن م����ر�����س ال���زه���امي���ر 
)����ص���ع���ف اإدراك���������ي خ��ف��ي��ف وخ����رف 
لربوتني  موؤكد  وج��ود  مع  خفيف( 
تقييم  كما مت  ل��دي��ه��م.  االأم��ي��ل��وي��د 
درا�صة  يف  "اأدوهيلم"  ع��ق��ار  ت��اأث��ري 
متثلت  والتي   )PRIME( ثالثة 
بتجربة �صريرية عمياء وع�صوائية، 
دواء  ب��ا���ص��ت��خ��دام  فيها  ال��ت��ح��ك��م  مت 
وه�����م�����ي  وم�����ق�����دار اجل�����رع�����ة عرب 
ق���ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن  1ب.  امل����رح����ل����ة 
ال��دك��ت��ور ب���ول اأي�����ص��ن، دك���ت���وراه يف 
اأب��ح��اث عالج  ال��ط��ب، م��دي��ر معهد 
 ،)ATRI( ال����زه����امي����ر  م���ر����س 
"للمرة  كاليفورنيا:  جنوب  جامعة 
ا�صتطعنا حتقيق  التاريخ  االأوىل يف 
بتجاوز مرحلة  اإجناز غري م�صبوق 

بالزهامير  االإ�صابة  اأعرا�س  عالج 
الرئي�صية  امل�صببات  ا�صتهداف  نحو 
االكت�صاف  ل��ن��ا  و�صيتيح  ل��ل��م��ر���س، 
والت�صخي�س املبكر لل�صعف االإدراكي 
املر�صى  حت��دي��د  اإم��ك��ان��ي��ة  اخلفيف 
ال��ذي��ن مب��ق��دوره��م اال���ص��ت��ف��ادة من 

هذا العالج املبتكر".

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

فقد املدعو / �صفر على جان 
، باك�صتان  اي��وب ج��ان  حممد 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)FH8799401(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 460/2021/38 جتاري م�صارف جزئي  
مو�صوع الدعوى :   

طالب االإعالن :  م�صرف االإمارات اال�صالمي - م�صاهمة عامة / م�صرف دبي - �س م ع  - �صفته 
بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنهما : 1- البريت ليونارد دوجال�س
2-ناومي دوجال�س - �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما

جمهويل حمل االإقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية االج��ارة بالزام  مو�صوع االإع��الن : قد 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   364074.11( وق��دره  مببلغ  واالن��ف��راد  بالت�صامن  عليهم  املدعي 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل وبال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2021/10/10 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف 
قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

 يف الإ�صتئناف رقم 1354/2021/322 ا�صتئناف عقاري   
املنظورة يف : دائرة االإ�صتئناف العقارية االوىل رقم 90   

 مو�صوع الدعوى : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1037/2021 عقاري جزئي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. 
م�صتاأنف  : موؤ�ص�صة عقار  

- هاتف   9 رق��م  - مكتب  امليزانني   - االع��م��ال  بناية نقطة   - بور�صعيد  - منطقة  امل��ط��ار  ���ص��ارع   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
INFO3@OMALC.AE - مكاين 3244594826   الكرتوين  بريد   -  0506767616

 IBAN AE090500000000020106942
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي  

املطلوب اإعالنه : 1- حممد خمتار حممد انور �صاه - �صفته : م�صتاأنف �صده   
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1037/2021 عقاري جزئي 

وعليه  بعد  التقا�صي عن  بقاعة  10.00 �صباحا  ال�صاعة   2021/10/14 املوافق  يوم اخلمي�س  لها جل�صه  وح��ددت 
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 2762/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/216 جتاري كلي، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )850552.09 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ : بنك االإحتاد الوطني - �س م ع  

بناية  1 - مبنى  ام هرير  �صارع   - دب��ي   - الكرامة - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   - االإم���ارات   : عنوانه 
 B47 الزمردة - �صقة

املطلوب اإعالنه : 1- حممد را�صد عبداهلل را�صد حلي�س - �صفته : منفذ �صده   
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   850552.09 وق��دره  به 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س رواندا يفتتح جناح بلده يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي-و�م:

افتتح فخامة بول كاغامي رئي�س جمهورية رواندا جناح بالده 
يف اإك�صبو 2020 دبي اأم�س االأول مطلقا جتربة تعرف الزوار 
برواندا وت�صحبهم يف رحالت اآ�صرة ت�صمل مغامرات افرتا�صية 
برفقة الغوريال ت�صلط ال�صوء على جهود روان��دا يف احلفاظ 
"رواندا  ال��ل��ذي��ذة يف  ال��روان��دي��ة  ال��ق��ه��وة  وت����ذوق  البيئة  ع��ل��ى 
كافيه". وقدمت فرقة من عازيف الطبول والراق�صني رق�صة 
تقليدية مفعمة باحليوية يف حفل االفتتاح اأمام جمع من رواد 
جمهورية  �صفري  هاتيجيكا  اإميانويل  �صعادة  بح�صور  اجلناح 
العام لرواندا  املفو�س  اإرادوكوندا  واإيف�س  الدولة  رواندا لدى 

يف اإك�صبو 2020 دبي.
2020 دبي  اإك�صبو  ويقع جناح روان��دا يف منطقة الفر�س يف 
ال��زوار يف رحلة  رواندا" ..ياأخذ اجلناح  "روائع  �صعار  ويحمل 
ق�ص�س  ويكت�صفوا  اململكة  روان��دا  تاريخ  ليعي�صوا  الزمن  عرب 
الثقافة والرتاث وي�صاهدوا الوترية الرائعة التي تطورت بها 

البالد عرب القيادة واالبتكار.
يف  دب��ي   2020 اإك�صبو  اأهمية  روان���دا  جمهورية  رئي�س  واأك��د 
م�صتقبل  اأج��ل  م��ن  امل�صرتك  والعمل  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
اأف�صل للب�صرية جمعاء مبا ير�صخ مبادئ الت�صامن االإن�صاين 
بني بني الب�صر ..م�صيداً بالتنظيم اال�صتثنائي الإك�صبو 2020 
يف  املتطورة  االإمكانات  العالية  االحرتافية  يج�صد  ال��ذي  دبي 

تنظيم االأحداث الدولية الكربى.
وتعد رواندا مركزا اإقليميا لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت 
ووج���ه���ة ���ص��ي��اح��ي��ة راق���ي���ة م��وق��ع م��ث��ايل ل��ال���ص��ت��ث��م��ار والقيام 
 2020 اإك�صبو  يف  م�صاركتها  ت�صكل  حيث  التجارية  باالأعمال 
جدد  وم�صتثمرين  ج��دي��دة  اأ���ص��واق  م��ع  للتوا�صل  فر�صة  دب��ي 
يف  روان���دا  م�صاركة  حتفز  ثابتة  اعتبارات  جديدة  وممار�صات 

احلدث الدويل.
اجلدير بالذكر اأن فخامة بول كاغامي رئي�س جمهورية رواندا 
الدورة  فعاليات  يف  للم�صاركة  حاليا  ال��دول��ة  ي��زور  ال�صديقة 
اأبوظبي  ت�صت�صيفه  ال��ذي  العاملي  ال�صيا�صات  موؤمتر  يف  ال�14 

خالل الفرتة من االأول اإىل الثالث من اأكتوبر اجلاري.

اأك�سبو 2020 دبي.. نافذة على الف�ساء من اأر�س الإمارات
•• �أبوظبي-و�م:

دبي"   2020 "اأك�صبو  ي���ق���دم 
للتعرف  ف���ري���دة  ف��ر���ص��ة  ل������زواره 
من  للعديد  متميزة  جت��ارب  على 
الدول التي متتلك اإجنازات مهمة 
الواليات  م��ث��ل  ال��ف�����ص��اء  ق��ط��اع  يف 
امل����ت����ح����دة االأم����ري����ك����ي����ة ورو����ص���ي���ا 
واإيطاليا اإ�صافة اإىل االإمارات، كما 
ي�صلط احلدث العاملي ال�صوء على 
االآفاق امل�صتقبلية ل�صناعة الف�صاء 
احلياة  حت�صني  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���ص��ه��ا 
ومبنا�صبة  االأر�������س.  ك��وك��ب  ع��ل��ى 
اأ�صبوع الف�صاء الدويل الذي يبداأ 
 10 حتى  وي�صتمر  االإثنني  اليوم 
وكالة  ت�صتعر�س  اجل��اري،  اأكتوبر 
"وام" يف التقرير  اأن��ب��اء االإم���ارات 
التي جتعل  امل�صاركات  اأبرز  التايل 
من "اأك�صبو 2020 دبي" من�صة 
واآفاق  اإجن��ازات  ب��ارزة ال�صتعرا�س 
تطور قطاع الف�صاء حول العامل.

اجلناح االإماراتي.
لتعريف  متكاماًل  يخ�ص�س ق�صماً 

الف�صاء  م�����ع  وامل����ب����ا�����ص����ر  احل������ي 
اخل�������ارج�������ي، وذل��������ك م�����ن خ����الل 
 20 ا�صتمر م��دة  ال���ذي  االت�����ص��ال 
دقيقة، بني رائد الف�صاء الفرن�صي 
ت���وم���ا����س ب��ا���ص��ك��ي��ت، م����ن حمطة 
ال��ف�����ص��اء ال��دول��ي��ة، و���ص��ف��ري جناح 
فرن�صا بح�صور جان اأيف لودريان 
وزير اخلارجية الفرن�صي، وفرانك 
والتعاون  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  ري�����ص��رت 
ال��دويل، وذلك من �صاحة الو�صل 

يف »اإك�صبو«.
املبا�صر  االت���������ص����ال  يف  و������ص�����ارك 
ط���ال���ب���ان م����ن م����دار�����س ال����دول����ة، 
الف�صاء  رائ��د  من  ا�صتف�صرا  حيث 
الفرن�صي عن البحث الذي يجريه 
والتغريات  الف�صائية  مهمته  يف 
اأراد  التي  والر�صائل  ر�صدها  التي 
ال�صور  خ��الل  م��ن  عنها  التعبري 

التي التقطها من الف�صاء.
دبي  اإم������ارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
�صت�صت�صيف خالل اأكتوبر اجلاري 
الدورة ال� 72 من املوؤمتر الدويل 
االأوىل  ل��ل��م��رة  وذل�����ك  ل��ل��ف�����ص��اء، 

عربياً.

على اإعادة الطريان والذي يعترب 
ال��ع��ن�����ص��ر االأع����ل����ى ارت����ف����اع����اً عن 
دبي2020"،  "اإك�صبو  يف  االأر���س 
طابقاً،   14 ارت��ف��اع��ه  يبلغ  ح��ي��ث 
ال�صاروخ  ه���و   9 ف���ال���ك���ون  وي���ع���د 
االأكرث حتليقاً يف الواليات املتحدة 
االأم���ري���ك���ي���ة، ح��ي��ث ي��ت��ف��وق على 
لال�صتهالك  ال��ق��اب��ل��ة  ال�����ص��واري��خ 

التي مت اإطالقها منذ عقود.

اجلناح الرو�سي.
م�صاهدة  م���ن  ال�������زوار  ���ص��ي��ت��م��ك��ن 
اأول  ن�����ص��خ��ة ط���ب���ق االأ�����ص����ل م����ن 
اأط��ل��ق��ه االحتاد  ق��م��ر ا���ص��ط��ن��اع��ي 
ال���������ص����وف����ي����ي����ت����ي ������ص�����اب�����ق�����اً، وه����و 
ذلك  اإىل  باالإ�صافة  "�صبوتنيك"، 
ال�صطرجن  ل��ع��ب��ة  ع���ر����س  ���ص��ي��ت��م 
على  الف�صاء  اإىل  حملها  مت  التي 
منت مركبتي "�صيوز 3" و"�صيوز 
 1968 عامي  يف  4" الرو�صيتني 
الف�صاء  رواد  قبل  م��ن  و1969، 
الرو�س خالل بعثاتهم املختلفة يف 

الف�صاء. اجلناح االإيطايل.
اآلة احلفر للبعثة االأوروبية "اإك�صو 

ال������ع������امل مب�����������ص�����روع االإم�������������ارات 
مهمة  وجن���اح  امل��ري��خ  ال�صتك�صاف 
ملداره  وو�صوله  االأمل"،  "م�صبار 
باالإ�صافة  االأحمر،  الكوكب  حول 
ال�صتك�صاف  االإم�����ارات  مهمة  اإىل 
التجهيز  ي���ج���ري  ال�����ذي  ال���ق���م���ر، 
الإطالقها نهاية 2022، وغريها 

من االإجنازات العديدة االأخرى.

ج���ن���اح ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
االأمريكية.

ق��ط��ع��ة ف���ري���دة م���ن ال��ق��م��ر يبلغ 
عمرها 3.8 مليار �صنة، اأح�صرها 
�صيمت خالل  ج��اك  الف�صاء  رائ��د 
رح���ل���ة امل���رك���ب���ة ال���ق���م���ري���ة اأب���ول���و 
وتعد   ،1972 �صبتمرب  يف   17
القطعة من اأكرب العينات التي مت 
اإح�صارها من القمر، وهي واحدة 

من 11 عينة فقط يف العامل.
بروؤية  اجل���ن���اح  زوار  و���ص��ي��ح��ظ��ى 
�صاروخ  ع��ن  االأ���ص��ل  طبق  ن�صخة 
�صركة  اأطلقته  9" الذي  "فالكون 
�صاروخ  اأول  وهو  اإك�س"،  "�صبي�س 
ال��درج��ة االأوىل قادر  م���داري م��ن 

�صممتها  ال��ت��ي   "2022 م��ار���س 
بدعم  االإيطالية  ليوناردو  �صركة 
عن  للبحث   ، الف�صاء  وك��ال��ة  م��ن 
املا�صية/  اأو  /احلالية  احلياة  اآثار 
يف باطن اأر�س املريخ، كما اأح�صرت 
ذرية متطورة جدا  �صاعة  ال�صركة 
ف�صائية  لتطبيقات  ت�صميمها  مت 

عالية الدقة.
والتقنيات  االآالت  ع���ن  وب���ع���ي���دا 
 2020 "اك�صبو  يتيح  امل��ت��ط��ورة، 
لتذوق  ف���ر����ص���ة  ل��������زواره  دبي"، 
الف�صاء  ل��رواد  املخ�ص�س  الطعام 
�صتقدم  ح��ي��ث  رح���الت���ه���م،  اأث���ن���اء 
ال����ط����ع����ام:  "م�صتقبل  جت����رب����ة 
اإيبوكال بانكويت"، امل�صتوحاة من 
املجهرية  االأح��ي��اء  وعلم  الف�صاء 
والذكاء اال�صطناعي، ماأكوالت مت 
اعدادها با�صتخدام التقنية نف�صها 
الف�صاء  وك��ال��ة  ت�صتخدمها  ال��ت��ي 
وتت�صمن  "نا�صا"،  االأم���ري���ك���ي���ة 
اأطباق  ع��دة  م��ن  قائمة  التجربة 

وت�صتمر على مدى �صاعتني.
"اأك�صبو  زوار  االأول  اأم�����س  وع��ا���س 
االت�صال  جت��رب��ة  دبي"   2020

وزير خارجية فرن�سا: احتفالت اليوم الوطني الفرن�سي يف 
اإك�سبو 2020 جت�سد عمق العلقات ال�سرتاتيجية مع الإمارات

•• دبي-و�م:

اأن  اإيف لودريان وزير خارجية فرن�صا  اأكد معايل جان 
م�صاركة دول العامل يف اإك�صبو 2020 دبي تعزز التعاون 
الدويل حيث يحمل احلدث الثقايف االأهم عامليا ر�صالة 

اأمل يف وقت جائحة "كورونا" التي ي�صهدها العامل.
لفرن�صا  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�صبة  ت�صريحات  يف  وق��ال 
فاعاًل  �صيبقى  ب��الده  جناح  اإن  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف 
خالل االأ�صهر ال�صتة املقبلة كما كان اليوم واإذا ا�صتطعنا 
امل�صاعدة يف احلفاظ على ثقة العامل من خالل من�صة 

اإك�صبو فهذا بحد ذاته اأمر جيد.
اإك�صبو  اإىل  االأوىل  زيارته  اإن  لودريان:  اإيف  وقال جان 
الفر�صة  لنا  اأتاحت  كانت مفاجاأة جميلة  دبي   2020
الذي  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  ن��رى ج��ن��اح دول���ة  اأن 

ي�صتعر�س 50 عاماً من التاريخ".
اإك�صبو  ال��وط��ن��ي يف  ب��ي��وم��ه��ا  ف��رن�����ص��ا  اح��ت��ف��ال  وح����ول 
2020.. قال: "اإن هذا اليوم اأظهر ال�صلة القوية بني 
فرن�صا واالإمارات" ..م�صيفا اأن اختيار فرن�صا لتكون اأول 
دولة حتتفل بيومها الوطني يو�صح مدى قوة عالقاتنا 
تقوم  عالقات  ..اإنها  ال�صديقني  البلدين  بني  الثنائية 
الثقة والكفاءة والتنوع يف جميع املجاالت ال�صيما  على 

الثقافة واالقت�صاد والتعليم.
على  قائمة  االإم���ارات  مع  فرن�صا  اأن عالقة  اإىل  واأ���ص��ار 
الثقة ونحن نحظى بالعديد من االأن�صطة االقت�صادية 
املتنوعة يف خمتلف االإمارات حيث مت االرتقاء بعالقتنا 
اإىل كونها �صراكة ا�صرتاتيجية وهو  مع دولة االإم��ارات 
على  قائمة  ع��الق��ة  اأن��ه��ا  يظهر  الأن���ه  للغاية  مهم  اأم���ر 
االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال���ع���ودة  اإىل  "اأتطلع  وق����ال:  ال��ث��ق��ة. 
بالذكرى  لالحتفال  دي�صمرب   2 يف  امل��ت��ح��دة  العربية 

اخلم�صني لتاأ�صي�س االإمارات".
اإك�صبو  يف  تو�صلها  اأن  فرن�صا  تود  التي  الر�صالة  وح��ول 
..قال اإنها ر�صالة تقنية ر�صالة نور وا�صتنارة ور�صالة علم 

من اأجل التنمية يف جميع اأنحاء العامل.
موا�صيع  ث��الث��ة  ي�صتعر�س  فرن�صا  ج��ن��اح  اأن  واأ���ص��اف 
واملعرفة  التنقل؛  اإمكانية  واالأن���وار؛  ..ال�صوء  رئي�صية 
ببع�صها  مرتبطة  ال��ث��الث��ة  العنا�صر  ..ه����ذه  وامل���ه���ارة 
البع�س وه���ي رك��ائ��ز ���ص��روري��ة ل��ب��ن��اء ع���امل ق��ائ��م على 
 - اإن�صائها  �صميم  يف  التقدم  ف��ك��رة  ..ك��ان��ت  الت�صامن 

متاماً كما كانت يف م�صاركتنا يف ن�صخ اإك�صبو ال�صابقة.
وتراأ�س معايل جان اإيف لودريان وزير خارجية فرن�صا 
الوفد الر�صمي الحتفاالت بالده بيومها الوطني لتكون 

اأول بلد يحتفي بيومه الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي.

يف اإطار احلر�ض على احل�سور عربيًا وعامليًا وامل�ساركة يف �سنع امل�ستقبل 

مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات ي�سارك يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب

احتفاء باليوم العاملي للرتجمة

الأر�سيف الوطني ينظم ندوة عن واقع الرتجمة يف الألفية اجلديدة

•• �بوظبي-�لفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ي�����ص��ارك 
واال�صت�صارات، يف الدورة املقبلة من 
للكتاب  ال���دويل  الريا�س  معر�س 
خادم  برعاية  يقام  الذي   2021
احلرمني ال�صريفني، امللك �صلمان 
بن عبد العزيز اآل �صعود، يف االأول 
اأيام   10 ومل��دة  املقبل  اأكتوبر  م��ن 
مبجموعة  الريا�س"،  "واجهة  يف 
العلمية  االإ����ص���دارات  م��ن  متميزة 
وال�صال�صل  ال��ك��ت��ب  ت�����ص��م  ال���ت���ي 
من  العديد  تغطي  التي  العلمية، 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امل��ج��االت 
واالأم�����ن�����ي�����ة وح�����رك�����ات االإ������ص�����الم 

ال�صيا�صي.
عبداهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
»تريندز«  اإن م�صاركة مركز  العلي 
يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب 
تاأتي يف اإطار احلر�س على امل�صاركة  
الثقافية  امل���ح���اف���ل  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
العربية والدولية، جت�صيداً لروؤيته 
ا�صت�صراف  "من  اجل��دي��د  و�صعاره 

ثقافياً  حدثاً  ُيعد  املعر�س  اأن  كما 
قطاع  يف  مهمة   معرفية  ون��اف��ذة 

�صناعة الكتب والن�صر.
واأو�صح العلي اأن قائمة االإ�صدارات 
التي �صي�صمها جناح مركز تريندز 
للبحوث واال�صت�صارات يف املعر�س، 
وتغطي  وال�����رثاء،  ب��ال��ت��ن��وع  تت�صم 
التي  ال���ق�������ص���اي���ا  م����ن  جم���م���وع���ة 
املجتمع  اه���ت���م���ام  ع��ل��ى  ت�����ص��ت��ح��وذ 
وال�����دويل؛ م��ث��ل: ق�صايا  ال��ع��رب��ي 

�صنعه"  يف  امل�صاركة  اإىل  امل�صتقبل 
النوعية  ه����ذه  ب��اأه��م��ي��ة  واإمي����ان����اً 
ن�صر  يف  الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
والتقريب  احل��وار  وتعزيز  املعرفة 
معر�س  اأن  خا�صة  ال�صعوب،  ب��ني 
ي�صم  ال��ع��ام  ه��ذا  للكتاب  الريا�س 
دول  خمتلف  م��ن  الن�صر  دور  اأه��م 
متنوعة،  اأن�صطة  وي�صهد  ال��ع��امل 
مت��ث��ل 16 ق��ط��اع��اً ث��ق��اف��ي��اً جتذب 
املفكرين والباحثني واالأكادمييني، 

والتنمية  ال�����ص��ي��ا���ص��ي،  االإ�����ص����الم 
والتعاي�س،  والت�صامح  امل�صتدامة، 
ال���دويل يف  النظام  وال��ت��ح��والت يف 

ظل جائحة »كوفيد19-«.
مركز  اإ�����ص����دارات  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
ب��ات��ت مرجعاً  امل��ت��ن��وع��ة  »ت��ري��ن��دز« 
والدار�صني  للباحثني  به  موثوقاً 
واالأكادمييني يف املنطقة والعامل؛ 
واالأ�ص�س  ال��ق��واع��د  ت��ت��ب��ّن��ى  الأن���ه���ا 
البحث  بها  يتميز  التي  الر�صينة 

دولياً،  عليها  وامل��ت��ع��ارف  العلمي، 
يت�صم بالعمق،  كما تقدم م�صموناً 
وي�صارك  بل  امل�صتقبل  وي�صت�صرف 

يف �صنعه. 
واأ�صاف اأن م�صاركة مركز »تريندز« 
يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب 
ت���ت���زام���ن م����ع م�������ص���ارك���ات اأخ�����رى 
الدولية  امل��ع��ار���س  يف  ل���»ت��ري��ن��دز« 
دبي  اإك�صبو  معر�س  ومنها  اأي�صاً؛ 
وهو احلدث االأبرز عاملياً، ومعر�س 

فرانكفورت الدويل للكتاب، وذلك 
يف اإطار احلر�س على احل�صور يف 
باأهمية  امل��ه��م��ة؛ الإمي��ان��ه  امل��ح��اف��ل 
ن�����ص��ر قيم  ال��ث��ق��اف��ة وامل���ع���رف���ة يف 
وف�صح  وال�صالم  والت�صامح  اخلري 

االأفكار املنحرفة.
وت���ت�������ص���م���ن اإ���������ص��������دارات امل����رك����ز 
الريا�س  م���ع���ر����س  يف  امل�������ص���ارك���ة 
اأحدث  للكتاب �صل�صلة متميزة من 
كتاب  ومنها  العلمية،  االإ���ص��دارات 
امل�صلمني..  االإخ�����������وان  ج���م���اع���ة 
وكتاب  والتاأ�صي�س،  الن�صاأة  ظروف 
جلماعة  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي  ال���ه���ي���ك���ل 
ال�صمات..  امل�����ص��ل��م��ني:  االإخ�������وان 
وكتاب  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  االأه������������داف.. 
االإخوان  جلماعة  اخلا�س  النظام 
االأهداف   .… الن�صاأة  امل�صلمني: 
الن�صخ  و���ص��ت��ك��ون  ال���ت���ط���ور،   …
باللغات  ال��ك��ت��ب  ل��ه��ذه  امل��ع��رو���ص��ة 
والفرن�صية  واالإجنليزية  العربية 
وال�صينية،  والعربية  واالإ�صبانية 
جلماعة  االقت�صادي  البناء  وكتاب 
املال  �صبكات  امل�صلمني:  االإخ�����وان 

واالأع���م���ال وال��ت��م��وي��ل، وك��ت��اب دور 
االحت��اد االأوروب���ي يف عامل ما بعد 
وكتاب  "كوفيد19-"،  ج��ائ��ح��ة 
 : "كوفيد19-"  ب��ع��د  م���ا  ع����امل 
النظام  يف  املحتمل  التغيري  ح��دود 
ال���ع���امل���ي، وع�����دد م���ن االإ�����ص����دارات 
اإ�صافة  ه���ذا  االإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة 
»ال����دائ����رة  امل����رتَج����م  ال���ك���ت���اب  اإىل 
جماعة  اإىل  االن�����ص��م��ام  امل��غ��ل��ق��ة: 

االإخوان امل�صلمني واالن�صقاق عنها 
تاأليف  م���ن  ال��غ��رب��ي��ة«،  ال�����دول  يف 
برنامج  م��دي��ر  فيدينو،  ل��وري��ن��زو 
جامعة  يف  ال����ت����ط����رف  درا�������ص������ات 
تت�صمن  ك��م��ا  وا����ص���ن���ط���ن.  ج�����ورج 
ه���ذه االإ�����ص����دارات، جم��م��وع��ة من 
التحوالت  ت��ر���ص��د  ال���ت���ي  ال��ك��ت��ب 
التي �صهدها العامل يف ظل جائحة 

"كوفيد19".

•• �بوظبي- �لفجر:

ن���ظ���م االأر�����ص����ي����ف ال���وط���ن���ي ن����دوة 
بعنوان:  اف��رتا���ص��ي��ة  تخ�ص�صية 
االأل����ف����ي����ة  ال����رتج����م����ة يف  واق���������ع 
اجل��دي��دة: حت��دي��ات واآف���اق وذلك 
للرتجمة،  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 
وانطالقاً من اهتمامه بالرتجمة 
كعملية فكرية كفيلة بنقل الرتاث 
ب��ني االأمم، وم��ا لها من  ال��ف��ك��ري 

االإن�صانية،  امل���ع���ارف  من���و  يف  اأث����ر 
وتعزيزاً للرتجمة ك�صرورة ملحة 
يف نقل العلوم واال�صتفادة منها يف 

اإثراء ذاكرة االأجيال.
اأهمية  يف  ال�����ن�����دوة  رك������زت  وق�����د 
الرتجمة يف التوا�صل بني ال�صعوب 
الذي  اجل�صر  فهي  واحل�����ص��ارات، 
وناق�صت  ال��ث��ق��اف��ات،  ع��ل��ي��ه  ت��ع��رب 
الرتجمة،  يف  امل�������ص���م���ون  ت����اأث����ري 
وتقنيات  ال��ل��غ��وي��ة،  وال��ت�����ص��اب��ك��ات 

ال��ذي تلعبه يف  الرتجمة، وال��دور 
حوار الثقافات.

ت��ن��اول��ت ال���ن���دوة – ال��ت��ي اأداره�����ا 
الربوفي�صور �صديق جوهر خبري 
الوطني،  االأر���ص��ي��ف  يف  ال��رتج��م��ة 
امل�صاركني  من  كبري  ع��دد  وتابعها 
الوطني  االأر�����ص����ي����ف  داخ������ل  م����ن 
وخ������ارج������ه- ع��������دداً م����ن امل����ح����اور 
الرئي�صية؛ اأهمها: اأ�صرار الرتجمة 
والرتجمة   � واأه��م��ي��ت��ه��ا  االأدب����ي����ة 
القانونية وحتدياتها، والتحديات 
التي تواجه املرتجمني، واإيجابيات 

الرتجمة االآلية و�صلبياتها.
وق����د اأ����ص���اد ج��م��ي��ع امل�����ص��ارك��ني يف 
االأر���ص��ي��ف الوطني  ب���دور  ال��ن��دوة 
اهتماماً  ال��رتج��م��ة  ي����ويل  ال����ذي 
ويتطلع  اإ�����ص����دارات����ه،  يف  ك���ب���رياً 
واقع  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�����ص��ل��ي��ط  اإىل 
احلديث،  ال��ع�����ص��ر  يف  ال���رتج���م���ة 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ب��ع�����س  وع���ل���ى 
االإ�صهام  على  ت�صجيعاً  تواجهها؛ 
املثمرة  الرتجمة  تفعيل حركة  يف 
التي حتافظ على م�صمون الن�س 

وقيمته.
الدكتور  ب��ح��دي��ث  ال���ن���دوة  ب�����داأت 
ج����م����ال حم���م���د ج����اب����ر االأ�����ص����ت����اذ 
الرتجمة  ب���رن���ام���ج  يف  امل�������ص���ارك 

تتعلق  �صعوبات  االإجنليزية،  اإىل 
باملرتجم،  تتعلق  واأخ��رى  بالن�س، 
ونوع الرتجمة، وبامل�صاكل التقنية 
التي  ال�صعوبات  وم��ن  للرتجمة، 

تواجه الرتجمة: التوظيف.
تواجه  ال���ت���ي  ال�������ص���ع���وب���ات  واأم�������ا 
العربية،  م��ن  االأدب���ي���ة  ال��رتج��م��ة 
واملكافاأة،  الت�صجيع  غياب  فمنها: 
وانخفا�س  ال���ن�������ص���ر،  و����ص���ع���وب���ة 
اأعمال  اح��ت�����ص��اب  وع����دم  االأج������ور، 
ال�����رتج�����م�����ة ك������اأع������م������ال رائ����������دة، 
وغ�����ي�����اب ال�����رق�����اب�����ة ع����ل����ى ج�����ودة 
تدريب  م��راك��ز  وغ��ي��اب  الرتجمة، 

املرتجمني...وغريها.
وحتدثت الدكتورة موزة الطنيجي 
يف  واالآداب  ال��ل��غ��ات  ق�����ص��م  رئ��ي�����س 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  جامعة 
القانوين  امل��رتج��م  ي��واج��ه��ه  ع��م��ا 
اللغة  طبيعة  مثل:  حت��دي��ات،  من 
املجال  يف  وا�صتخدامها  القانونية 
عالمات  وا����ص���ت���خ���دام  ال���ر����ص���م���ي، 
الرتقيم ب�صكل خاطئ، وامل�صطلح 
القانوين العربي الذي مل يواكب 
القانونية  امل�����ص��ط��ل��ح��ات  ت���ط���ور 
اللهجات،  واخ����ت����الف  ال���غ���رب���ي���ة، 
القانونية،  ال��ل��غ��ة  يف  وال��غ��م��و���س 
والكلمات امل�صتحدثة التي مل تدرج 

بجامعة  واالآداب  ال��ل��غ��ات  بق�صم 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة- عن 
اأنها  اإىل  االأدبية م�صرياً  الرتجمة 
االأدب  واأن  ووا���ص��ع،  ف�صيح  جم��ال 
ع��م��ل اإب���داع���ي، وت��رج��م��ة االإب����داع 
اإبداع؛ فالرتجمة اإن�صاء ن�س اأدبي 
يعتمد  الن�س  واإن�صاء  ثانية،  بلغة 
على قدرات املرتجم وح�ّصه االأدبي 
والنقدي، و�صلط ال�صوء على اأبرز 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه مرتجم 
الن�س االأدب��ي، مثل: نقل ال�صورة 
ال�صوتية،  املوؤثرات  ونقل  االأدبية، 
البيانية،  ال�������ص���ورة  وت���رج���م���ة: 
الثقافة،  ع���ن  امل���ع���ربة  واالأل����ف����اظ 

والتعابري اال�صطالحية.
وعما يواجه املرتجم من العربية 
الدكتور  ق����ال  االإجن���ل���ي���زي���ة  اإىل 
االأ�صتاذ  حم���م���د  ج��م��ع��ة  حم���م���د 
الرتجمة  ب���رن���ام���ج  يف  امل�������ص���اع���د 
بجامعة  واالآداب  ال��ل��غ��ات  بق�صم 
ما  اإن  املتحدة:  العربية  االإم���ارات 
ترجمه العرب حتى اليوم اأقل مما 
اإ���ص��ب��ان��ي��ا يف ع���ام واحد،  ت��رتج��م��ه 
يواجهها  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��وب��ات  واأم����ا 
امل���رتج���م���ون م����ن ال���ع���رب���ي���ة فهي 
اأهمها: عدم وجود النا�صر  كثرية، 
املرتجمة  امل��واد  ن�صر  يتبنى  ال��ذي 

يف امل��ع��اج��م، وع���دم وج���ود مرادف 
الرتجمات  اإن  اإذ  للم�صطلحات؛ 
لي�صت للغة فقط ولكنها للح�صارة 

والفكر والثقافة.
وح�صر امل�صاركون يف الندوة -التي 
التوا�صل  ت��ق��ن��ي��ات  ع���رب  ب��ث��ه��ا  مت 
التفاعلية- عيوب الرتجمة االآلية 
بالدقة وعدم املو�صوعية، والوقت 

الذي تتطلبه عملية التحرير. 
االآلية  الرتجمة  فوائد  اأه��م  واأم��ا 
الوقت،  ب����االآت����ي:  ح���ددوه���ا  ف��ق��د 
واملو�صوعية  وال�صرية،  والتكلفة، 
البعيدة عن التحيز والعواطف... 

وغريها. 
اأمثلة  ج��م��ي��ع��اً  امل�����ص��ارك��ون  وق����دم 
يالقيها  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  ع��ل��ى 
املرتجمون يف الرتجمة القانونية 
اللغوي  امل�صتوى  وع��ل��ى  واالأدب���ي���ة 
تو�صياتهم  اإليها  واأ�صافوا  عامة، 
ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا االرت���ق���اء بحقل 
الرتجمة عامة ويف دولة االإمارات 

العربية ب�صكل خا�س. 
بالرتجمات  امل�������ص���ارك���ون  واأ�����ص����اد 
يف  )كلمة(  م�صروع  يقدمها  التي 
بتميزه يف  ع��رف  وال��ذي  اأبوظبي، 
حقل الرتجمة التي ترثي الو�صط 
الثقايف بكل ما هو مفيد وممتع.   

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

 يف الإ�صتئناف رقم 1340/2021/322 ا�صتئناف عقاري   
املنظورة يف : دائرة االإ�صتئناف العقارية االوىل رقم 90   

 مو�صوع الدعوى : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 990/2021 عقاري جزئي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. 
م�صتاأنف  : موؤ�ص�صة عقار  

- هاتف   9 رق��م  - مكتب  امليزانني   - االع��م��ال  بناية نقطة   - بور�صعيد  - منطقة  امل��ط��ار  ���ص��ارع   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
INFO3@OMALC.AE - مكاين 3244594826   الكرتوين  بريد   -  0506767616

 IBAN AE090500000000020106942
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي  

املطلوب اإعالنهما : 1- �صناء عو�س دياب حبيب ، 2-حممد وجيه حممد عبد ح�صن - �صفتهما : م�صتاأنف �صدهما 
قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/990 عقاري جزئي 

وعليه  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/10/7 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



االثنني   4  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13357  
Monday    4   October   2021   -  Issue No   13357 عربي ودويل

09

اإ�صابة   1900 من  اأك��رث  اأ�صرتاليا  ت�صجيل  �صحية  بيانات  اأظهرت 
ج���دي���دة ب�����ص��الل��ة دل��ت��ا م���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا االأح�����د م���ع مواجهة 
اكتظاظا  اأكرث واليتني  املر�س يف  تف�صي  ال�صلطات �صعوبة يف وقف 

بال�صكان وانتقال االإ�صابات اإىل واليات جديدة.
اإغالقا  ت�صهدان  اللتان  ويلز،  �صاوث  ونيو  فيكتوريا  واليتا  و�صجلت 

منذ اأ�صابيع، 1887 اإ�صابة و13 حالة وفاة.
و�صجلت والية ت�صمانيا ، التي مل ت�صجل فيها اإ�صابة منذ 58 يوما 
، اإ�صابة حملية جديدة يف �صاعة متاأخرة من م�صاء ال�صبت ، وكانت 

هناك اإ�صابات جديدة يف والية جنوب اأ�صرتاليا يف مطلع االأ�صبوع.
���ص��اوث وي��ل��ز االإغ����الق فور  ت��رف��ع فيكتوريا ون��ي��و  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
من  اأن  من  ح��ذرت  ال�صلطات  لكن  ال�صكان  من  املئة  يف   80 تطعيم 
املتوقع ارتفاع عدد االإ�صابات وتعر�س امل�صت�صفيات لل�صغط مع تعلم 

اأ�صرتاليا التعاي�س مع كوفيد-19.
وتتوقع نيو �صاوث ويلز الو�صول اإىل هذا الهدف بحلول نهاية اأكتوبر 
ت�صرين االأول اأو اأوائل نوفمرب ت�صرين الثاين وحتقيق فيكتوريا ذلك 

بعد ب�صعة اأ�صابيع.
 
 

االأحد  اأم�س  لالأنباء  الر�صمية  وكالتها  عرب  ال�صمالية  كوريا  قالت 
االأن�صطة  اإزاء  م��زدوج��ة  معايري  يطبق  ال���دويل  االأم���ن  جمل�س  اإن 
انتقادات  و�صط  املتحدة،  االأمم  يف  االأع�صاء  ال��دول  بني  الع�صكرية 

دولية لتجاربها ال�صاروخية يف االآونة االأخرية.
واجتمع املجل�س يوم اجلمعة بناء على طلبات من الواليات املتحدة 

ودول اأخرى ملناق�صة اإطالق كوريا ال�صمالية �صواريخ.
���ص��اروخ��ا م�صادا  اإط���الق بيوجنياجن  ي��وم م��ن  ج��اء االج��ت��م��اع بعد 
اأ�صلحة  للطائرات طورته حديثا، وهو االأحدث يف �صل�صلة اختبارات 
�صملت اإطالق �صاروخ اأ�صرع من ال�صوت و�صواريخ بالي�صتية و�صاروخ 

كروز ذي قدرات نووية حمتملة.
وقال جو ت�صول �صو، مدير اإدارة املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية 
“جهال �صريحا  اإن اجتماع جمل�س االأمن يعني  الكورية ال�صمالية، 
وتعديا جائرا” على �صيادتها وميثل “ا�صتفزازا خطريا ال ُيحتمل«.

اإزاء  ال�صمت  ال��ت��زم  الأن���ه  امل��ع��اي��ري  ب��ازدواج��ي��ة  املجل�س  ج��و  وات��ه��م 
االأ�صلحة  واختبارات  امل�صرتكة  الع�صكرية  املتحدة  الواليات  تدريبات 
“للدفاع  ال�صمالية  كوريا  اأن�صطة  ب�صدة  يعار�س  بينما  احللفاء،  مع 

عن النف�س«.
اإنكار  “هذا  الكورية  املركزية  االأنباء  وكالة  نقلته  بيان  وقال جو يف 
املتحدة،  االأمم  اأن�صطة  عمل  اأ�ص�س  وال��ت��وازن،  واملو�صوعية  للحياد 

ودليل وا�صح على معيار التعامل املزدوج«.

كوفيد- للوفيات جّراء  قيا�صية  االأحد ح�صيلة  اأم�س  رو�صيا  �صّجلت 
19 بلغت 890 حالة خالل ال�صاعات ال�24 االأخرية، يف ظل تف�صي 

املتحورة دلتا وبطء حملة التطعيم.
رو�صيا جّراء  للوفيات يف  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ال��رق��م اجل��دي��د  وي��رف��ع 
على  االأع��ل��ى  ه��ي  ح�صيلة  يف  ح��ال��ة   209،918 اإىل  كوفيد-19 
مدى  م��ن  بالتقليل  الرو�صية  ال�صلطات  واتُّهمت  اأوروب����ا.  م�صتوى 

خطورة تف�صي الوباء.
وكالة  ذكرت  بالفريو�س،  املرتبطة  للوفيات  اأو�صع  تعريف  ومبوجب 
“رو�صتات” لالإح�صاءات اأواخر متوز-يوليو اأن رو�صيا �صّجلت اأكرث 

من 350 األف وفاة.
اأعلى ح�صيلة  ت�صّجل خام�س  التي  رو�صيا  االإ�صابات يف  وارتفع عدد 
اإ�صابات على م�صتوى العامل، منذ اأن خيم جمود على حملة التطعيم 

ال�صهر املا�صي.
غري  ح�صيلة  يف  اإ���ص��اب��ة،   25769 االأح����د  اأم�����س  رو���ص��ي��ا  و�صجلت 
16 متوز-يوليو، وب�صكل خا�س يف مو�صكو )4294  م�صبوقة منذ 

اإ�صابة( و�صان بطر�صربغ )2463(.
�صديدة  وبائية  موجة  رو�صيا  ت�صهد  حزيران-يونيو،  منت�صف  منذ 
ب�صبب املتحورة دلتا ال�صديدة العدوى. ووما �صاهم يف تف�صي الوباء 
تباطوؤ حملة التلقيح حيث تظهر اال�صتطالعات اأن معظم الرو�س ال 
ينوون تلقي اللقاحات وي�صككون فيها، اإ�صافة اإىل رفع معظم القيود 

املفرو�صة وعدم االلتزام بو�صع الكمامة.

عو��شم

ملبورن

�سول

مو�سكو

 احل�سد يندد بعدم م�ساواته مع القوات 
الأمنية يف النتخابات العراقية 

••   بغد�د-�أ ف ب

ندد احل�صد ال�صعبي العراقي وهو حتالف ف�صائل �صيعية باتت من�صوية يف 
القوات الر�صمية، بقرار ال�صلطات عدم �صمله يف ترتيبات الت�صويت اخلا�س 

يف االنتخابات النيابية املبكرة على غرار القوات االأمنية.
ويفرت�س اأن يديل ع�صرات االآالف من مقاتلي احل�صد ال�صعبي باأ�صواتهم 
يف العا�صر من ت�صرين االأول/اأكتوبر على غرار اأي مواطن اآخر يف دوائرهم 
االنتخابية، لكن حتقيق ذلك �صعب الأنهم منت�صرون يف كافة اأرجاء البالد. 
خا�س”  “ت�صويت  عرب  االنتخابات  يف  االمنية  القوات  ت�صارك  املقابل،  يف 
مراكز  يف  ب�صوتهم  ويدلون  االأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�صرين  من  الثامن  يف  ينظم 

اقرتاع خ�ص�صت لهم.
وقال اأحمد االأ�صدي اأحد نواب الكتلة التابعة للح�صد يف الربملان، يف بيان 
باأن  �صمعتم  “ بالتاأكيد  االأح���د  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  على  ن�صر 
اأخوانكم يف احل�صد ال�صعبي قد ُحرموا من الت�صويت اخلا�س وبالتايل ال 

ي�صتطيعون الت�صويت اإال اذا تركوا ال�صواتر وعادوا اإىل مناطقهم«.
اأ�صوات  عن  “لنعو�س  باملئات  الت�صويت  اإىل  التوجه  اإىل  منا�صريه  ودع��ا 

اأبطالنا الذين �صيكونون مدافعني عنا يف ال�صواتر، حتى نحقق ن�صرنا«.
وتاأ�ص�س احل�صد ال�صعبي يف 2014 لدعم القوات العراقية يف القتال �صد 

تنظيم داع�س الذي كان ي�صيطر حينها على اأجزاء وا�صعة من البالد.

هل اإ�سرائيل جاهزة حقًا للردرّ على التهديد النووي الإيراين؟

خارطة الناخبني واملر�سحني والنظام النتخابي يف العراق

متديد فرتة حظر التجول يف و�سط اأفريقيا الو�سطىغوتري�س: »تدهور حاد« يف و�سع ال�سحراء الغربية 
•• بانغي-�أ ف ب

مددت �صلطات اإفريقيا الو�صطى حظر التجول املفرو�س على مدينة بامباري الواقعة على بعد 380 
كلم �صمال �صرق بانغي، بعد هجمات �صنها متمردون على جنود، وفق ما افاد نائب قائد �صرطة املنطقة 
لوكالة فران�س بر�س . وت�صهد جمهورية اإفريقيا الو�صطى التي حتتل املرتبة الثانية بني الدول االأقل 
تطورا يف العامل، منذ 2013 اأزمة �صيا�صية ع�صكرية خطرية، خفت حدتها منذ 2018، رغم عدم 

�صيطرة ال�صلطة املركزية على اأجزاء كاملة من اأرا�صيها.
مددت ال�صلطات حظر التجول  ويف بامباري )و�صط( رابع اأكرب مدن البالد، وبعد “اجتماع اأمني”، 
ال�صاعة  اإىل   ،22،00 من  ب��داًل   ،18،00 ال�صاعة  من  بذلك  ليبداأ  �صاعات  اأرب��ع  �صاريا،  ك��ان  ال��ذي 
اخلام�صة �صباحا، كما اأو�صح لوكالة فران�س بر�س �صاتورنني نيكي�س غريبانديت، نائب رئي�س �صرطة 
املدينة. وياأتي هذا القرار بعد مقتل جنديني يف جي�س افريقيا الو�صطى موؤخرا “على اأيدي متمردي” 
البالد، بح�صب نائب  امل�صلحة يف �صرق  اأب��رز املجموعات  اإح��دى  التغيري،  اأجل  حتالف الوطنيني من 

رئي�س ال�صرطة الذي او�صح اأن “هذه االإجراءات احرتازية«.

االأمني  اأك���د  واذ  منها.  ن�صخة  على  ال�صبت  ب��ر���س 
العام لالأمم املتحدة “قلقه البالغ” من االأحداث 
اجلارية منذ عام يف ال�صحراء الغربية، اإال اأنه يرى 
اأن “ا�صتئناف االأعمال العدائية بني املغرب وجبهة 
بولي�صاريو ميثل انتكا�صة كربى يف �صبيل التو�صل 
وي�صري  ال��ق��دمي.  ال��ن��زاع  ل��ه��ذا  �صيا�صي”  ح��ل  اإىل 
وا�صح  خطر  هناك  ي��زال  “ال  اأن��ه  اإىل  غوتريي�س 
من الت�صعيد طاملا اأن االأعمال العدائية م�صتمرة”، 
“لذلك اأدعو االأطراف اإىل تهدئة الو�صع  م�صيفاً 

ووقف االأعمال العدائية على الفور«.
و�صدد على اأن “ا�صتئناف العملية ال�صيا�صية ا�صبح 
اأكرث اإحلاحاً” ويتعني على االأطراف االتفاق على 

تعيني مبعوث لالأمم املتحدة الإعادة اإطالق احلوار 
ال�صيا�صي حول ال�صحراء الغربية.

ومل ي��ت��م ت��ع��ي��ني خ��ل��ف ل��ل��م��ب��ع��وث خ��ا���س لالأمم 
يف  ا�صتقالته  بعد  كوهلر  هور�صت  االأمل��اين  املتحدة 
اقرتح  ق��د  غوتريي�س  وك���ان   .2019 اأي��ار/م��اي��و 
املا�صيني  العامني  يف  مر�صحني  ع�صرة  م��ن  اأك���رث 
على  منهم  اأي  يح�صل  مل  ولكن  كوهلر،  خلالفة 

اإجماع االأطراف املعنيني.
منت�صف  يف  اأن��ه  اإىل  تقريره  يف  غوتريي�س  وا���ص��ار 
ت�صرين الثاين/نوفمرب 2020، اأعلنت بولي�صاريو، 
بعد حوادث مع املغرب، اأنها مل تعد ملتزمة بوقف 

اإطالق النار ال�صاري منذ عام 1991.

 •• نيويورك-�أ ف ب

تدهور الو�صع يف ال�صحراء الغربية “ب�صكل حاد” 
منذ عام، مع عودة التوتر بني املغرب وجبهة حترير 
)بولي�صاريو(  ال��ذه��ب  ووادي  احل��م��راء  ال�صاقية 
العام  االأم�����ني  ذك���ر  م���ا  وف���ق  كوفيد19-،  ووب�����اء 
لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س يف تقرير قدمه 
ملجل�س االأمن. وراأى اأن هذين العاملني “غريا اإىل 
حد كبري البيئة العملياتية لبعثة االأمم املتحدة يف 
ال�صحراء الغربية )وت�صم 235 مراقبا(، مما حد 
بح�صب  تفوي�صها”،  تنفيذ  على  البعثة  ق��درة  من 
الوثيقة التي مل ُتن�صر بعد وح�صلت وكالة فران�س 

•• �لقد�س-وكاالت

ب�صحيفة  م���ق���ال  يف  ك���ات���ز  ي����اك����وف  ال���ك���ات���ب  ت���ط���رق 
خطط  اإىل  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة  بو�صت”  “جريوزاليم 
اإن  اإ�صرائيل املحتملة ملواجهة التهديد االإيراين، فقال 
االأخ��ب��ار اجل��ي��دة ه��ي اأن��ه با�صتثناء ح��دوث اأم��ر طارئ 
االإ�صرائيلية  املقاتالت  ن�صاهد  لن  فاإننا  دراماتيكي،  اأو 
من طرازي “اإف-35 “و”اإف-15” تقلع يف العامني 

املقبلني ملهاجمة املن�صاآت النووية االإيرانية.
اأما االأخبار ال�صيئة فهي اأن اإيران توا�صل التقدم نحو 
غ�صون  ويف  م�صبوقة،  غ��ري  بخطى  ال��ن��ووي  ال�����ص��الح 
“اإف-35”  ع��ل��ى م��ق��ات��الت  ���ص��ي��ك��ون  ق��ل��ي��ل��ة،  ���ص��ن��وات 
النووية  املن�صاآت  االإق��الع ملحاولة تدمري  و”اإف-16” 

االإيرانية.
فاإيران  ك��ذل��ك.  لي�س  لكنه  متناق�صاً،  ذل��ك  ي��ب��دو  ق��د 
 20 منذ  متثله  ك��ان��ت  ال���ذي  التهديد  ت�صكل  ت���زال  ال 
التقدم  ه��ي:  ه��ي  اإ�صرتاتيجيتها  ت���زال  ال  فيما  ع��ام��اً، 
بربناجمها النووي بينما تدفع اأقل ثمن ممكن. �صيء 
الوراء،  اإىل  واأخ��رى  االأم��ام  اإىل  الرق�س-خطوة  ي�صبه 

والعك�س بالعك�س.
اإذ  كاتز،  بح�صب  ال�صيئة،  االأخ��ب��ار  اآخ��ر من  ج��زء  وهنا 
اإ�صرائيل ال متلك حالياً خطة ع�صكرية فعلية �صد  اإن 
املن�صاآت النووية االإيرانية، ولكن االأخبار اجليدة هي اأن 

كل �صيء �صيتغري يف امل�صتقبل القريب.

و�سع معقد
يخطئ  مل  جهة،  فمن  املعقد.  الو�صع  ينبع  هنا  وم��ن 
نفتايل بينيت عندما قال بعد ت�صلمه رئا�صة الوزراء، اإن 
اإهتمامه ين�صب على  �صلفه بنيامني نتانياهو كان جّل 
احلديث �صد اإيران، لكنه جتاهل اإتخاذ اإجراء لردعها.

اأخفقت.  ن��ت��ان��ي��اه��و  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  ال��ك��ات��ب  وراأى 
اإىل  متفقة  كانت  االإ�صرائيلية،  الع�صكرية  فاملوؤ�ص�صة 
امل�صرتكة  ال�صاملة  العمل  اأن خطة  فكرة  بعيد مع  حد 
الرئي�س  اإقناع  واأن  �صيئاً،  اإتفاقاً  2015، مل تكن  لعام 
عام  منه  باالإن�صحاب  ترامب  دونالد  ال�صابق  االأمريكي 
2018، لن يحقق النتيجة املرجوة. ومل يقت�صر االأمر 
اإىل  اإعادتها  اأو  اإي���ران  اإخ�صاع  يف  العقوبات  ف�صل  على 
طاولة املفاو�صات، فاإن طهران كانت تقول اإن اإن�صحاب 

•• بغد�د-�أ ف ب

ينتخب العراقيون يف العا�صر من ت�صرين االأول/اأكتوبر 
ت�صريعية  انتخابات  يف  الربملان  يف  جديداً  نائباً   329
غ�صب  لتهدئة  العراقية  احلكومة  بها  وع��دت  مبكرة 
ال�صارع اإثر االحتجاجات ال�صعبية التي هزت البالد يف 

ت�صرين االأول/اأكتوبر 2019.
الطبيعي  موعدها  كان  التي  االنتخابات  هذه  وجت��ري 
يعتمد  انتخابي جديد  لقانون  وفقا   ،2022 العام  يف 
دوائ����ر ان��ت��خ��اب��ي��ة م��ت��ع��ددة وال��ت�����ص��وي��ت مل��ر���ص��ح واح���د، 
على  ال��ك��ب��رية  االح����زاب  هيمنة  م��ن  يحد  اأن  يفرت�س 

امل�صهد ال�صيا�صي.
يف م���ا ي��ل��ي اأب�����رز االأرق�������ام وامل��ع��ط��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة بهذه 
االن��ت��خ��اب��ات، وه���ي اخل��ام�����ص��ة م��ن��ذ غ���زو حت��ال��ف دويل 

بقيادة الواليات املتحدة العراق يف العام 2003:
 60% ن�صمة،  مليون   40،2 العراق  �صكان  ع��دد  يبلغ 

منهم دون �صّن ال�25 وفقا الح�صاءات االأمم املتحدة.
مليوناً   25 االنتخابات  ه��ذه  يف  الناخبني  ع��دد  ويبلغ 
�صندوق  و8273  انتخابية  دائ��رة   83 على  يتوزعون 

اقرتاع.
الت�صويت  لهم نظرياً  الذين ميكن  الناخبني  اأما عدد 
البطاقات االنتخابية  اأ�صدروا  كونهم  23 مليوناً  فهو 

البيومرتية.
وتنتخب كّل دائرة بني ثالثة اإىل خم�صة نواب، قيا�صاً 

بعدد �صكانها.
خالل  البالد  خ��ارج  املقيمون  العراقيون  ي�صّوت  ول��ن 

االنتخابات هذه املرة.
“ت�صويت  االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�صرين  الثامن من  يعقد يف 

خا�س” لعنا�صر قوى االأمن والنازحني وامل�صاجني.
 83 بينها  م��ق��ع��داً،   329 ع��ل��ى  امل��ر���ص��ح��ون  ي��ت��ن��اف�����س 
خ�ص�صت  الكلي  املجموع  م��ن  باملئة   25 متثل  مقعدا 
موزعة  لالأقليات  مقاعد  ت�صعة  اإىل  باالإ�صافة  للن�صاء، 
بني امل�صيحيني وال�صبك وال�صابئة واالأيزيدين والكرد 

الفيليني.
�صنوات، فيما  اأرب��ع  ل��دورة من  النواب  انتخاب  ويجري 

بوجود  ف��وراً. وحتى  احل��رب  اإىل  �صتذهب  اإ�صرائيل  اأن 
اأورانيوم  على  احل�صول  تعني  التي  املهمة”  “الكمية 
اإيران  على  يبقى  فاإنه  النووية،  القنبلة  ل�صنع  �صالح 
بالغة  االأورانيوم، وهي عملية  اإىل معدن  الغاز  حتويل 
حربي  راأ���س  جتميع  اإىل  حاجتها  عن  التعقيد-ف�صاًل 
لو�صعه على �صاروخ بالي�صتي قادر على بلوغ اإ�صرائيل- 

وتلك عملية قد ت�صتغرق عامني.
اإ�صرائيلياً. ويف  اأن ثمة ق�صوراً  امل�صكلة تكمن يف  اأن  اإال 
خطة  اإ�صرائيل  ل��دى  كانت   ،2012 و   2010 عامي 
ملهاجمة املن�صاآت النووية االإيرانية. ورمبا مل تكن تلك 
اخلطة ناجحة اأو م�صتوفية ال�صروط، لكن على االأقل 

كانت هناك خطة.
وت���درب���ت اأ�����ص����راب م���ن ����ص���الح اجل����و وجت���ه���زت. وكان 
اإليها.  ي�صلون  وك��ي��ف  اأه��داف��ه��م  ي��ع��رف��ون  ال��ط��ي��ارون 
م��ع كل  ال��ن��ووي،  االإت��ف��اق  اإىل  التو�صل  اأم��ك��ن  وعندما 

�صيئاته، تخلت اإ�صرائيل عن خطط الهجوم.
الريا�صي،  النادي  الع�صالت يف  بناء  على طريقة  لكن 

اأمريكا من االإتفاق، �صيحملها على اإنتهاكه اأي�صاً.
وهذا ما حدث فعاًل. فاإيران متلك حالياً خم�صة اأطنان 
من االأورانيوم منخف�س التخ�صيب، و85 كيلوغراماً 
بدرجة نقاء ت�صل اإىل 20 يف املئة، وع�صرة كيلوغرامات 
امل��ئ��ة. ومب��وج��ب خطة  60 يف  اإىل  ن��ق��اء ت�صل  ب��درج��ة 
متلك  ال  اأن  يفرت�س  ك��ان  امل�صرتكة،  ال�صاملة  العمل 
اإيران اأكرث من 200 كيلوغرام من االأورانيوم املخ�صب 

بدرجة منخف�صة.
تقرر  ق��د  اإي����ران  ف���اإن  ع�صكرية،  ا�صتخبارات  وبح�صب 
ال��ت��خ�����ص��ي��ب، يف  املنخف�س  االأوران����ي����وم  ك��ل  ا���ص��ت��خ��دام 
املواد  م��ن  يكفي  م��ا  منه  ت�صنع  ك��ي  �صهرين،  غ�صون 
االن�صطارية الالزمة ل�صنع �صالح نووي، وهو ما ي�صار 

اإليه ب�”الكمية املهمة«.

»اإعالن حرب«
ويقدر اجلي�س االإ�صرائيلي اأن خطوة كهذه والتي ي�صري 
تعني  ال  حرب”،  “اإعالن  مبثابة  �صتكون  باأنها  اإليها 

� التيار ال�سدري:
ويحظى  ال�����ص��در،  مقتدى  يتزعمه  ال���ذي  ال��ت��ي��ار  وه��و 
بقاعدة جماهريية وا�صعة مكنته من الفوز باأكرب عدد 
من مقاعد الربملان خالل انتخابات 2018 وقد يتمكن 

من تعزيز وجوده يف الربملان هذه الدورة اأي�صاً.
قاتل  اأب���رز ف�صيل م�صلح  ت��زّع��م  ال��ذي  ال�صدر،  وي��ق��ّدم 
للف�صاد  كراف�س   ،2003 عام  بعد  االأمريكية  القوات 
ومكافح ل�صوء االإدارة، رغم تويّل اأن�صاره ملنا�صب مهمة 

يف كثري من موؤ�ص�صات الدولة.

 - الف�سائل املوالية الإيران:
ميثلها مر�صحون �صمن حتالف “الفتح” بقيادة هادي 
اإحدى  ب���در،  ي��راأ���س ك��ذل��ك منظمة  ال���ذي   ، ال��ع��ام��ري 
�صارك  ال��ذي  ال�صعبي  احل�صد  يف  الرئي�صية  الف�صائل 

الناخبون وفقه ملر�صح  اأح��ادي وي�صوت  نظام االق��رتاع 
3240 بينهم  اأك��رث من  املر�صحني  واح��د. ويبلغ عدد 
الن�صاء  ع��دد  م��ن  بالن�صف  اأق��ل  اأي  ام���راأة،   950 نحو 
اأي�صاً  يوجد   .2018 انتخابات  يف  تر�صحن  اللواتي 
�صمن  ال��ب��اق��ون  ت���وزع  فيما  م�صتقاًل،  مر�صحاً   789

قوائم اأحزاب وحتالفات �صيا�صية.
 44،52%  2018 ال��ع��ام  يف  امل�����ص��ارك��ة  ن�صبة  بلغت 
وفق االأرقام الر�صمية، والتي يرى منتقدون اأنه مبالغ 

فيها.
ال تزال القوى ال�صيا�صية التقليدية نف�صها مهيمنة على 
االحتجاجية  احلركة  رغ��م  العراقي  ال�صيا�صي  امل�صهد 
التي �صهدتها البالد يف ت�صرين االأول/اأكتوبر 2019. 
�صاركوا يف االحتجاجات  الذين  النا�صطون  فيما قاطع 

وال�صيوعيون اال�صتحقاق االنتخابي.

يتعني عليك احلفاظ عليها. كان يتعني على الطيارين 
ويفرت�س  الذخائر،  �صيانة  ويجب  التدريب،  موا�صلة 

تخ�صي�س املوازنات.
اإت��خ��اذ قرار  ال��ن��ووي مطبقاً، مت  االإت��ف��اق  ك��ان  وعندما 
ال��وزراء بوقف هذه االإ�صتعدادات، وحتى ان  يف جمل�س 
االأمر عر�س على املجل�س الوزاري امل�صغر ووافق عليه 
متتد  االإ�صرائيلي  للجي�س  خطة  من  كجزء  نتنياهو، 

على �صنوات، ويطلق عليها االإ�صم الرمزي “جدعون«.
اأم���ا ال���ي���وم، ف��ق��د اأع��ي��د ر���ص��د امل���وازن���ات وواف����ق عليها 
تعد  مل  وه��ي  اخل��ط��ة.  ه��ذه  تعزيز  ومي��ك��ن  الكني�صت، 
اإي��ران الوقت  اأن��ه كان لدى  اإذ   .2012 كما كانت عام 
وهذا  دفاعاتها.  وتقوية  النووية  من�صاآتها  لتح�صني 
التكنولوجيا  اأن  تنا�صي  ما ميثل حتدياً، لكن ال ميكن 
متلك  ال  واإ���ص��رائ��ي��ل  اأي�����ص��اً.  حت�صنت  ق��د  االإ�صرائيلية 
قدرات  مع  اإف-35”  ط��راز  واح��دة من  فقط مقاتلة 
على التخفي كما كان احلال عام 2012، اإذ اأنها متلك 

اليوم اأ�صطواًل من 30 مقاتلة من هذا الطراز.

املاأزق اال�سرتاتيجي الإ�سرائيل
امل����اأزق االإ���ص��رتات��ي��ج��ي الإ���ص��رائ��ي��ل جلياً يف خطاب  ك��ان 
بينيت اأمام االأمم املتحدة. وبينما قال اإن �صرب اإ�صرائيل 
�صارف على النفاد، واإن الكلمات وحدها مل تعد كافية 
لوقف اإيران، فاإنه مل يعار�س بقوة اجلهود االأمريكية 
للعودة اإىل االتفاق النووي، اأو يخرج بخطة وا�صحة ملا 

�صتفعله اإ�صرائيل اإذا ما اأخفقت الديبلوما�صية.
“هل كان عدم اإطالق تهديد �صريح  وت�صاءل الكاتب: 
اإىل عدم جاهزية اخليار الع�صكري االإ�صرائيلي،  عائداً 
للتو�صل  بايدن  جهود  تقوي�س  يريد  ال  بينيت  الأن  اأو 

اإىل اتفاق الإحياء خطة العمل ال�صاملة امل�صرتكة؟ ».
ي��ك��م��ن اجل�����واب ن���وع���اً م���ا يف ال���و����ص���ط، ول���ذل���ك تركز 
اإ����ص���رائ���ي���ل ع��ل��ى ج��ه��دي��ن م���ت���وازي���ني: ج��ع��ل اجلي�س 
م�صتعداً، وحماولة اإقناع البيت االأبي�س باإطالق تهديد 

ع�صكري موثوق.
وبح�صب اجلي�س االإ�صرائيلي، فاإن مثل هذه اخليارات، 
ردع  تتيح  ق��د  وح��ده��ا  قا�صية،  عقوبات  على  معطوفة 
اإي�����ران. واإذا م��ا اأخ��ف��ق��ت ك��ل اخل���ي���ارات االأخ�����رى، فاإن 
اخلطط �صتكون جاهزة يف امل�صتقبل القريب ملا يلوح يف 

االأفق.

القوات  من  ج��زءاً  اليوم  وباتت  داع�س  تنظيم  دح��ر  يف 
االأمنية احلكومية. وو�صل ممثلو هذه الف�صائل للمرة 

االأوىل اإىل الربملان بعد انتخابات عام 2018.
ويعّد حزب “حقوق” القريب من “كتائب حزب اهلل” 
ال�صعبي  احل�����ص��د  ع��ن  املنبثقة  ال��ت��ي��ارات  اأب����رز  اإح����دى 

امل�صاركة فغي االنتخابات.
االأ�صبق  ال���وزراء  رئي�س  بقيادة  القانون،  دول��ة  حتالف   �
اأطول  �صغل  وال���ذي  ال��دع��وة  املالكي زعيم ح��زب  ن��وري 

مدة رئا�صة وزراء بني عامي 2006 و2014.
رئي�س  ب��رئ��ا���ص��ة  الوطنية”،  ال��دول��ة  “قوى  حت��ال��ف   �
ال����وزراء االأ���ص��ب��ق ح��ي��در ال��ع��ب��ادي وي�����ص��ّم اأي�����ص��اً “تيار 
احلكمة” بزعامة عمار احلكيم، وي�صعى للعب دور تيار 

معتدل.

 � االأحزاب ال�سنية:
ت��خ��و���س ال��ت��ي��ارات ال�����ص��ن��ي��ة ت��ن��اف�����ص��اً ح�����اداً، خ�صو�صا 
حممد  ال��ربمل��ان  رئي�س  بزعامة  “تقدم”  حتالف  ب��ني 
يف  ق�صرية  بفرتة  مهما  الع��ب��اً  ب��ات  ال��ذي  احللبو�صي، 
بزعامة  “عزم”  وحت��ال��ف  ل��ل��ب��الد،  ال�صيا�صي  امل�صهد 
خمي�س اخلنجر اخلا�صع لعقوبات اأمريكية على خلفية 

“ف�صاد«.
� توجد قوائم اأخرى جديدة بينها “قادمون للتغيري”، 
بزعامة اأمينها العام ح�صن الرماحي وت�صم غالبية من 

امل�صتقلني.

 � االأحزاب الكردية:
يلعب احلزبان الرئي�صيان، الدميوقراطي الكرد�صتاين، 
بزعامة م�صعود بارزاين، واالحتاد الوطني الكرد�صتاين 
ب��رئ��ا���ص��ة جن���ل واب�����ن ���ص��ق��ي��ق رئ��ي�����ص��ه ال���راح���ل جالل 
يف  الكردي  ال�صيا�صي  امل�صهد  يف  رئي�صياً  دوراً  طالباين، 
العراق عموما واإقليم كرد�صتان الذي يتمتع با�صتقالل 

ذاتي.
ومتّثل املعار�صة يف االإقليم اأحزاب اأخرى بينها “حزب 
“كوران”  و  “اجليل اجلديد”  و  االحت��اد االإ�صالمي” 

وتعني “التغيري” باللغة العربية.

نيوزيلندا تعزز القيود على حدودها للحد من انت�سار كورونا
•• �شدين-�أ ف ب

القيود  ت��ع��زي��ز  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  اأع��ل��ن��ت 
امل��ف��رو���ص��ة ل��دخ��ول اأرا���ص��ي��ه��ا بعد 
بفريو�س  جديدة  اإ�صابات  ت�صجيل 
ب��االأرخ��ب��ي��ل مل  ك��ورون��ا يف مناطق 

ي�صلها وباء كوفيد-19 من قبل.
وق��ال وزي��ر مكافحة وب��اء كورونا، 
كري�صت هيبكينز: “نفر�س �صرط 
اأن يكون امل�صافرون الذين تتجاوز 
اأع��م��اره��م 17 ع��ام��ا ول��ي�����ص��وا من 

مواطني نيوزيلندا قد تلقوا لقاحا 
كامال لدخول نيوزيلندا«.

واأع�������ل�������ن�������ت ������ص�����رك�����ة ال������ط������ريان 
اأي�صا  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة 
�صعود  يحظر  اإج���راء  تطبيق  ب��دء 
امل�صاد  اللقاح  يتلق  مل  م�صافر  اأي 

لكورونا على رحالتها الدولية.
يف  االآن  حتى  نيوزيلندا  وجن��ح��ت 
على  كوفيد-19  وب�����اء  اح����ت����واء 
على  �صارمة  ب���اإج���راءات  اأرا���ص��ي��ه��ا 

احلدود وعمليات اإغالق.

وم���ن���ذ ب���داي���ة ال����وب����اء ���ص��ج��ل��ت يف 
يبلغ  الذي  )نيوزيلندا(  االأرخبيل 
ن�صمة  ماليني  خم�صة  �صكانه  عدد 

27 وفاة فقط.
وياأتي ت�صديد القيود بينما فر�صت 
هاملتون  يف  اإغ�������الق  اإج�����������راءات 
خلم�صة  املجاورة  راغ��الن  ومدينة 
اأي����ام يف ج��زي��رة ال�����ص��م��ال، ب��ع��د اأن 
�صخ�صني  اإ���ص��اب��ة  فحو�س  اأث��ب��ت��ت 

بفريو�س كورونا.
غري  االإ�صابتني  هاتني  اأن  وي��ب��دو 

يف  �صجلت  ب��اإ���ص��اب��ات  مرتبطتني 
نيوزيلندا،  م��دن  ك��ربى  اأوك��الن��د، 
ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د ح����واىل 160 
التي  املدينة  وتخ�صع  كيلومرتا. 
منذ  حلجر  ن�صمة  مليوين  ت�صم 
ارتفاع  ب�صبب  اأ�صابيع  �صبعة  نحو 
اإىل  االإ������ص�����اب�����ات  ع������دد  جم����م����وع 

.1320
م����ن ج���ان���ب اآخ�������ر، ت���ظ���اه���ر نحو 
هذا  نهاية  عطلة  يف  �صخ�س  األفي 
االأ�صبوع يف اأوكالند �صد االإغالق.

وو�صفت رئي�صة الوزراء، جا�صيندا 
“�صفعة  باأنها  التظاهرة  اأردي���رن، 
ام���ت���ث���ل���وا  ل����ل����ذي����ن  حقيقية” 
التجمعات.  حت��ظ��ر  ال��ت��ي  ل��ل��ق��ي��ود 
“هذا غ��ري ق��ان��وين وغري  وق��ال��ت 

اأخالقي«.
ا�صرتاتيجية  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ت��ب��ن��ت 
تر�صد  ومل  كوفيد”.  “�صفر 
�صتة  مل��دة  ال�صكان  ب��ني  اإ���ص��اب��ة  اأي 
اأ���ص��ه��ر ق��ب��ل ت��ل��ك ال��ت��ي �صجلت يف 

اأغ�صط�س.
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املبعوث الأمريكي يحث 
ال�سودان على احلكم املدين 

•• و��شنطن-رويرتز

اخلارجية  وزارة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  ق����ال 
حذرت  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  االأمريكية 
ال���������ص����ودان االأ�����ص����ب����وع امل���ا����ص���ي م����ن اأن 
االنتقال  يف  تقدم  اإح���راز  ع��ن  التقاع�س 
الدعم  ي��ع��ر���س  ق���د  امل����دين  احل��ك��م  اإىل 
وا�صنطن  م��ن  واالق��ت�����ص��ادي  ال�صيا�صي 

للخطر.
وزار املبعوث االأمريكي للقرن االأفريقي 
جيفري فيلتمان ال�صودان يف الفرتة من 
28 �صبتمرب اأيلول اإىل االأول من اأكتوبر 
حماولة  م��ن  اأ�صبوع  بعد  االأول  ت�صرين 
اجلماعات  بني  التوترات  اأث��ارت  انقالب 
املدنية والع�صكرية التي تتقا�صم ال�صلطة 

للرئي�س  املوالني  االنقالب  خمططي  اإن  ال�صودانية  ال�صلطات  وقالت  البالد.  يف 
من  بالب�صري  اأطاحت  التي  الثورة  اإحباط  يحاولون  كانوا  الب�صري  عمر  املخلوع 

ال�صلطة يف 2019 واأدت اإىل االنتقال اإىل الدميقراطية.
وي�صري االنقالب الفا�صل، الذي اأدانته الواليات املتحدة، اإىل امل�صار ال�صعب الذي 
يواجه ال�صودان يف ظل اتفاق ه�س لتقا�صم ال�صلطة بني الع�صكريني واملدنيني منذ 

االإطاحة بالب�صري الذي حكم ال�صودان قرابة 30 �صنة ونبذه الغرب.
ال��غ��رب واتخذ  م��ن  ال��دي��ون  م��ن  اإع��ف��اء  ال�����ص��وداين على  ال�صيادة  وح�صل جمل�س 
خطوات لتطبيع العالقات مع اإ�صرائيل يف الوقت الذي يواجه فيه اأزمة اقت�صادية 

حادة. ومن املتوقع اإجراء االنتخابات يف عام 2024.
ولكن لي�س لدى جمل�س ال�صيادة املوؤلف من 11 ع�صوا موعد حتى االآن لت�صليم 
قيادة املجل�س من الع�صكريني اإىل املدنيني. وقال املتحدث با�صم وزارة اخلارجية 
الفتاح  عبد  ال�صيادة  جمل�س  برئي�س  التقى  فيلتمان  اإن  براي�س  نيد  االأمريكية 
الربهان وكذلك رئي�س ال��وزراء املدين عبد اهلل حمدوك �صمن زعماء �صيا�صيني 
اإحراز  اإن املبعوث االأمريكي حث ال�صا�صة ال�صودانيني على  اآخرين. وقال براي�س 
“تقدم �صريع” نحو احلكم املدين مبا يف ذلك “التو�صل اإىل توافق ب�صاأن املوعد” 

الذي تتوىل فيه �صخ�صية مدنية رئا�صة جمل�س ال�صيادة.

حزب املحافظني الكا�صح يف انتخابات عام 2019 وجناحه يف ابرام 
هذه  املحافظني  “حكومة  قائال  بروك�صل  م��ع  ال��ت��ج��اري  االت��ف��اق 
من  بريطانيا  خ��روج  اأمتمنا  لقد  االجن���از:  يف  حافل  �صجل  لديها 
االحت��اد االأوروب��ي وتو�صلنا اىل اتفاق مع االحت��اد االأوروب��ي )...( 
ع�صيبة  اأوق��ات��ا  ان  يبدو  لكن  االنتخابي«.  بوعدنا  اأوفينا  بحيث 
تنتظر جون�صون، اذ اأن حكومته تتعر�س للهجوم لي�س فقط ب�صبب 
املت�صاعدة  االأزم��ات  من  �صل�صلة  ب�صبب  اي�صا  بل  كوفيد،  تداعيات 

مثل ال�صرائب والهجرة.
وكانت احلكومة قد �صعت اىل حتميل كوفيد م�صوؤولية النق�س يف 
اأزمة  اأدخ��ل بريطانيا يف  الذي  االأم��ر  االأجانب،  ال�صهاريج  �صائقي 
توزيع غري م�صبوقة للوقود على املحطات، لكن بريك�صت كان قد 
االحتاد  دول  عمال  دخ��ول  حرية  من  الثاين/يناير  كانون  يف  ح��ّد 

التلزميات املتعلقة مبكافحة فريو�س كورونا. كما انه خاطر اي�صا 
بخ�صارة دعم زمالئه املحافظني خلرقه تعهدا انتخابيا بعدم زيادة 
اإعالنه عن متويل هائل لقطاع الرعاية ال�صحية  ال�صرائب، بعد 
الذي يعاين من اأزمة. وبالن�صبة اىل بريك�صت، اأثار جون�صون غ�صب 
بروك�صل بتهديده بتعليق الرتتيبات التجارية اجلديدة مع اإيرلندا 
ال�صمالية، وتاأخريه التنفيذ الكامل لعمليات التفتي�س عند احلدود 
انتقادات  نف�صه  الوقت  يف  يواجه  وه��و  التكتل.  دول  من  ل��ل��واردات 
اأع��داد املهاجرين االآتني من  لعدم قيامه مبا يكفي ملعاجلة تزايد 

فرن�صا عرب بحر املان�س.
وال�صبت جتمع متظاهرون بع�صهم يلوح باأعالم االحتاد االأوروبي 
بالقرب من مكان انعقاد موؤمتر املحافظني يف مان�ص�صرت يف �صمال 

غرب بريطانيا.

•• مان�ش�شرت-�أ ف ب
تعهد رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�صون بامل�صي يف خطته 
التي و�صعها لربيطانيا بعد خروجها من االحتاد االأوروب��ي، على 
البالد  تواجهها  التي  االإم���داد  �صال�صل  اأزم���ات  تفاقم  م��ن  ال��رغ��م 
جراء بريك�صت. ويتح�صر حزب املحافظني لعقد موؤمتره ال�صنوي 
االأحد ب�صكل �صخ�صي للمرة االأوىل منذ عام 2019، بعد اأن اأجرب 

كوفيد موؤمتر العام املا�صي على االنعقاد افرتا�صيا.
اأع�������ص���اء احلزب  امل���وؤمت���ر م��وج��ه��ة اىل  ويف ر���ص��ال��ة ق��وي��ة ع�����ص��ي��ة 
بعد  للتعايف  خطته  يف  ق��دم��ا  بامل�صي  جون�صون  تعهد  وم��وؤي��دي��ه، 
كوفيد من اأجل “اإعادة البناء ب�صكل اأف�صل” على جميع ال�صعد، 
من البنية التحتية اىل التغري املناخي. وتطرق جون�صون اىل فوز 

االوروبي اىل بريطانيا. واأدت اأزمة املحروقات الناجمة عن نق�س 
جميع  يف  للمتاجر  الب�صائع  ت�صليم  تعطيل  اىل  اي�صا  ال�صائقني 
اأمرا  املحالت  الفارغة يف  الرفوف  بات م�صهد  البالد، حتى  اأنحاء 

مالوفا.
اإمدادات  نق�س يف  امليالد، هناك حتذيرات من  اق��رتاب عيد  وم��ع 
العمال  ونق�س  التو�صيل  م�صاكل  ب�صبب  االأط��ف��ال  ولعب  الطعام 

املو�صميني الذين كان الكثري منهم ياأتي يف ال�صابق من اأوروبا.
ميكن جلون�صون اأن ي�صيف اىل اجنازاته اإطالق لقاح ناجح م�صاد 
لكوفيد نال موافقة �صريعة و�صهد حتى االآن تلقيح اأكرث من 82 
باملئة من ال�صكان بجرعتني. لكن هذا لن يخفي الغ�صب امل�صتمر 
الوفيات  عدد  وارتفاع  للجائحة  ا�صتجابته  طريقة  ب�صبب  جتاهه 
األفا، باالإ�صافة اىل الزبائنية يف توقيع عقود   136 اىل اأكرث من 

جون�سون متفائل على الرغم من الأزمات بعد بريك�ست 

 •• كابول-�أ ف ب

اأم�س  األ����ف ���ص��خ�����س  ����ص���ارك ن��ح��و 
لالحتفال  جت��م��ع  اأول  يف  االأح�����د 
ب���االن���ت�������ص���ار ن��ظ��م��ت��ه، يف اإح�����دى 
حركة  ك��اب��ول،  العا�صمة  �صواحي 
تعزيز  ع��ل��ى  احل��ري�����ص��ة  ط��ال��ب��ان 
على  واملدنية  الع�صكرية  �صلطتها 
على  اأ�صابيع  �صبعة  بعد  �صواء،  حد 

توليها ال�صلطة.
منطقة  يف  ال����ت����ج����م����ع  وج����������رى 
العا�صمة  اأط��راف  على  كوهدامان 
االأفغانية التي ظلت طالبان بعيدة 
التدخل  م��ن  عقدين  خ��الل  عنها 

الع�صكري االأمريكي.
وحتت خيام ن�صبت يف و�صط حقل 
األ��ف �صخ�س من  ف��ارغ جل�س نحو 
�صفوف من  على  والفتية  الرجال 

الكرا�صي اأو على االأر�س.
يف اخل��ارج ط��وق ع�صرات احلرا�س 
بينما  التجمع  بال�صالح  املدججني 
�صاحنات  يف  طالبان  مقاتلو  و�صل 

�صغرية.
وي��ق��ول اأح���د االأن��ا���ص��ي��د ال��ت��ي بثت 
عر�س  يف  ب��احل�����ص��ور  ل��ل��رح��ي��ب 
نظريا  حت���ظ���ره  ن������ادر  م��و���ص��ي��ق��ي 
“اأمريكا  االأ�����ص����ول����ي����ة  احل����رك����ة 
ُهزمت. م�صتحيل. م�صتحيل. لكن 

ممكن«.
ال��ت��ج��م��ع ب�صكل  ب�����داأ  ذل�����ك،  ب��ع��د 
الرجال  ر�صمي مب��رور موكب من 
مالب�س  وي������رت������دون  امل�������ص���ل���ح���ني 
ع��ل��م طالبان.  وي��رف��ع��ون  ق��ت��ال��ي��ة، 

•• كوفينو-�أ ف ب

بداأت  هكذا  هنا”...  حمطمة  اأن��ا 
كوثر  ال�صورية  الالجئة  حديثها 
ر�صيعها يف  ال��ت��ي حت��م��ل  ر���ص��الن 
قرب�س  يف  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن  خم��ي��م 
بعدما  ال�����ص��ل��ط��ات  ن��ق��ل��ت��ه��ا  ح��ي��ث 
واأطفالها  زوج��ه��ا  ع��ن  ان��ف�����ص��ل��ت 

ال�صغار يف البحر.
ومع ع�صرات املهاجرين ال�صوريني 
االآخ���ري���ن، غ����ادرت ك��وث��ر ر�صالن 
ب���ريوت يف 22 اآب/اأغ�����ص��ط�����س يف 
ق����ارب ك���ان م��ت��وج��ه��ا ب�����ص��ك��ل غري 
قانوين اإىل اجلزيرة الواقعة على 
160 كيلومرتا من  م�صافة نحو 

لبنان.
عاما   25 البالغة  ال�صابة  وكانت 
ب�����داأت رح��ل��ت��ه��ا م���ع زوجها  ال��ت��ي 
وط��ف��ل��ي��ه��ا ال��ل��ذي��ن ي��ب��ل��غ��ان عاما 
وث��الث��ة اأع����وام  واآخ���ر على و�صك 
م�������ص���اف���ة نحو  ع����ل����ى  ال�������������والدة. 
ال�صاحل  م��ن  ك��ي��ل��وم��رتات  ع�صرة 
القارب حماطا  اأ�صبح  القرب�صي، 
اأبحروا  ال��ذي��ن  ال�����ص��واح��ل  بخفر 

الإعادته اإىل لبنان.
التقط من على  يف مقطع فيديو 
م��نت ال��ق��ارب و���ص��اه��ده فريق من 
ركاب  ي�صمع  بر�س،  فران�س  وكالة 

ي�صرخون “�صاعدونا!«.
ال�صحي،  كوثر  و�صع  اإىل  ونظرا 
ا�صطحبها عنا�صر خفر ال�صواحل 
اأف���راد  بقية  ت��رك��وا  لكنهم  معهم 
ال��ذي عاد بعد  القارب  عائلتها يف 
ل��ب��ن��ان حيث  اإىل  م��ت��وج��ه��ا  ذل����ك 
ي��ع��ي�����س اأك�����رث م���ن م��ل��ي��ون الجئ 
���ص��وري ف��روا م��ن احل��رب الدائرة 

يف بلدهم.

وم�������ع م����واج����ه����ة ل����ب����ن����ان اأزم�������ة 
اق��ت�����ص��ادي��ة غ���ري م�����ص��ب��وق��ة، بداأ 
مئات ال�صوريني قبل عام حماولة 
هذا  ل��ك��ن  ق���رب����س.  اإىل  ال��ع��ب��ور 
البلد الع�صو يف االحتاد االأوروبي 
الذي اأ�صبح حاليا ي�صم اأكرب عدد 
لعدد  ن�صبة  ال��ل��ج��وء  ط��ال��ب��ي  م��ن 
ال�صكان، وقع اتفاقا مع لبنان عام 
2020 يق�صي باإعادة اأي مهاجر 
اإىل  الو�صول  يحاول  �صرعي  غري 

اجلزيرة بحرا.
وقالت كوثر التي تعي�س يف مبنى 
كوفينو  خميم  يف  ال�صنع  م�صبق 
)ج���ن���وب( ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
اأم��وت عندما علمت بعودة  “كدت 

عائلتي اىل لبنان«.
اأنهم  م���ت���اأك���دة  “كنت  واأ����ص���اف���ت 
القرب�صي(  ال�������ص���واح���ل  )خ���ف���ر 
وطفلي  ل����زوج����ي  ���ص��ي�����ص��م��ح��ون 
اأو لن  ي��ف��رق��ون��ا،  ب��ال��ع��ب��ور، ول���ن 
يعيدوهم اإىل لبنان، كنت متاأكدة 
م���ن ذل����ك، ����ص���اه���دوا زوج����ي وهو 
وكان  االإن��ق��اذ  ق��ارب  ي�صعني على 
لكنهم  الطفلني،  اإعطائي  يحاول 
ذل��ك وكانت  اق��ت��ادوه ومنعوه من 
ط��ف��ل��ت��ي ب��رف��ق��ت��ه، ال مي��ك��ن��ن��ي اأن 

اأن�صى هذه اللحظة«.
وط���ل���ب���ت ك����وث����ر، امل����ت����ح����درة من 
�صوريا، من  غ��رب  �صمال  اإدل��ب يف 
ال�صلطات القرب�صية قبول طلبها 
للم �صمل االأ�صرة قائلة “ال ميكننا 

اأن��ه��ا �صتموت،  اع��ت��ق��دت  ت��ت��ح��رك، 
واأن���ه���ا ل���ن ت��ن��ج��و. واب���ن���ي كذلك 
االأم�����ر، ك���ان ب��ال��ك��اد ي��ت��ح��رك، مل 

يكن يتنف�س ب�صكل طبيعي«.
عي�صى �صّما، وهو الجئ �صوري اآخر 
ك���ان ع��ل��ى م��نت ال���ق���ارب، موجود 
اأي�����ص��ا يف ك��وف��ي��ن��و. وع���ل���ى غ���رار 
بعدما  عائلته  عن  انف�صل  كوثر، 

فقد وعيه على منت القارب.
وق�����ال ه����ذا امل��ه��اج��ر ال��ب��ال��غ 37 
عاما واأ�صله من حلب ويعاين من 
فران�س  لوكالة  رئتيه  يف  م�صاكل 
“عندما و�صلنا اىل املخيم،  بر�س 
واأطفايل  زوج���ت���ي  اإن  يل  ق���ال���وا 
موجودون يف خميم اآخر لالجئني، 
اإح�صارهم اىل هنا يف  �صيتم  واأن��ه 
اليوم التايل. لكن اأحد ال�صوريني 
يف امل��خ��ي��م ق���ال يل اإن����ه ع��ل��م من 
اأنه  في�صبوك  على  �صفحة  خ��الل 
متت اإعادتهم اإىل لبنان. مل اأ�صمع 
ثالثة  مل���دة  عائلتي  ع��ن  خ��رب  اأي 
اأيام، كانوا حمتجزين لدى االأمن 

العام اللبناين«.
املتحدة  االأمم  مفو�صية  بح�صب 
فاإن  الالجئني،  ل�صوؤون  ال�صامية 
للمهاجرين  ال��ق�����ص��ري��ة  االإع������ادة 
القانون  م��ع  ت��ت��ع��ار���س  ال��ب��ح��ر  يف 
اإميليا  واأو������ص�����ح�����ت  ال�����������دويل. 
با�صم  ال��ن��اط��ق��ة  ����ص���رتوف���ول���ي���دو 
“هذه  اأن  ق��رب���س  يف  امل��ف��و���ص��ي��ة 
الأنها  تتوقف  اأن  يجب  امل��م��ار���ص��ة 

علنا  التعبري  اإىل  بالنقاب،  ظهرن 
عن دعمهن للنظام اجلديد خالل 

موؤمتر نظمته جامعة كابول.
بداية  يف  ط��ال��ب��ان،  ح��رك��ة  �صكلت 
برئا�صة  ح��ك��وم��ة  اآب/اأغ�����ص��ط�����س، 
امل�صاعد  اأخ����ون����د  ح�����ص��ن  حم���م���د 
ال�صابق املقرب من موؤ�ص�س احلركة 
امل��ال عمر ال��ذي ت��ويف يف 2013. 
اأع�صاء هذه احلكومة هم  وجميع 
من طالبان وكلهم تقريبا ينتمون 

اإىل جمموعة الب�صتون العرقية.
وت��واج��ه ه��ذه احل��ك��وم��ة اجلديدة 
االإدارة  يف  املتمثل  ال��ت��ح��دي  االآن 
اقت�صاديا  م�����ص��ل��ول  ل��ب��ل��د  امل��دن��ي��ة 

ومهدد باأزمة اإن�صانية خطرية.
االآن  ح��ت��ى  دول���ة  اأي  ت��ع��رتف  ومل 
بالنظام اجلديد يف اأفغان�صتان على 
وال�صني  باك�صتان  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
ب��ع�����س عالمات  اأظ����ه����رت  وق���ط���ر 

االنفتاح.
ن��ائ��ب��ة وزير  ت���زور  اأن  ووي��ف��رت���س 
اخل����ارج����ي����ة االأم������ريك������ي وي���ن���دي 
اخلمي�س  ب���اك�������ص���ت���ان  �����ص����ريم����ان 
�صل�صلة  الإج��������������راء  واجل�����م�����ع�����ة 
امل�صوؤولني  م����ع  امل����ح����ادث����ات  م����ن 

احلكوميني.
وق�����ال�����ت امل���������ص����وؤول����ة ال���ث���ان���ي���ة يف 
ل�صحافيني  االأمريكية  اخلارجية 
امل�صوؤولني  مع  التطرق  تنوي  اإنها 
ال�صغط  كيفية  اإىل  الباك�صتانيني 
على نظام طالبان اجلديد من اأجل 
احرتام احلقوق االأ�صا�صية وت�صكيلة 

اأكرث “�صموال” للحكومة.

وقد حمل بع�صهم قاذفات �صواريخ 
على اأكتافهم.

امل�صاركني يف امل�صرية وهم  ومعظم 
طالبان  مالب�س  يرتدون  مدنيون 
اأغطية  االأق���ل  على  اأو  التقليدية 
م�صلحني.  ي���ك���ون���وا  مل  ل���ل���راأ����س، 
املنظمني  و���ص��ول  عند  رددوا  وق��د 
“اهلل اأكرب” مرات عدة كما رددوا 

هتافات موؤيدة لطالبان.

ا�صتيالء  على  اأ���ص��اب��ي��ع  �صبعة  بعد 
ال�صلطة  على  املتطرفني  املقاتلني 
االإ�صالمية”،  “االإمارة  ت�����ص��ع��ى 
فر�صته  ال�����ذي  اجل���دي���د  ال���ن���ظ���ام 
حركة طالبان، اإىل تثبيت �صرعيتها 

لدى ال�صكان ودول العامل.
االأفغان  اآالف  البالد  من  فر  وق��د 
مبن فيهم جزء كبري من املعار�صة، 
احلركة  انتهاكات  يخ�صون  الذين 

االإ�صالمية.
املعار�صة  اأ�صبحت  البالد،  وداخ��ل 
بحكم  م�صتحيلة  لطالبان  املدنية 
ال��واق��ع. وح��ظ��رت ال�صلطة  االأم���ر 
اجل����دي����دة ك���ل ال���ت���ظ���اه���رات منذ 
ومت  اأيلول/�صبتمرب  م��ن  ال��ث��ام��ن 
ب”اإجراءات  امل��خ��ال��ف��ني  ت��ه��دي��د 

قانونية �صارمة«.
فرقت  اأيلول/�صبتمرب،  مطلع  يف 

تظاهرات  امل�صلحة  طالبان  حركة 
يف مدن عدة، بينها كابول وفي�س 

اأباد وهرات حيث قتل �صخ�صان.
يف كابول، قامت ميلي�صيات م�صلحة 
�صمت  قليلة  ت��ظ��اه��رات  ب��ت��ف��ري��ق 
للمطالبة  الن�صاء  من  قليال  عددا 

بحقهم يف التعليم.
بداية  دعت طالبان، يف  املقابل،  يف 
ام�����راأة   300 اأي���ل���ول/����ص���ب���ت���م���رب، 

�صوريا،  لبنان وال يف  نعي�س يف  اأن 
اأن  القرب�صية  ال�صلطات  اأط��ال��ب 
اأعي�س  تعيد مل �صمل عائلتي، كي 
م���ع اأط����ف����ايل ه��ن��ا واأ����ص���م���ن لهم 

م�صتقبال اأف�صل«.
وبح�صب القانون القرب�صي، يحق 
فقط للمهاجرين احلا�صلني على 

اآب/اأغ�صط�س   22 ي��وم  وا�صتذكر 
امل��اأ���ص��وي ع��ن��دم��ا ب��ق��ي ال���ق���ارب يف 
تدخل  اأث��ن��اء  “ل�صاعات”  م��ك��ان��ه 
“كانت  وت���اب���ع  ال�����ص��واح��ل.  خ��ف��ر 
على  كنا  عندما  ح��ارق��ة  ال�صم�س 
اأ�صيبا  ال��ط��ف��الن  ال���ق���ارب،  م���نت 
ب�����اجل�����ف�����اف. ك����ان����ت ط���ف���ل���ت���ي ال 

و�صع الجئ مل �صمل اأفراد اأ�صرهم. 
لكن من بني قرابة 7700 طالب 
جلوء �صوري و�صلوا اإىل اجلزيرة 
منذ العام 2018، ح�صل اأقل من 
2 يف املئة على هذا الو�صع، وفقا 
ال�صامية  املتحدة  االأمم  ملفو�صية 

ل�صوؤون الالجئني.

اأف��اد زوج كوثر ح�صن  من جانبه، 
فران�س  وك��ال��ة  قابلته  ال��ذي  علي 
التفاحة  ع����ني  ق����ري����ة  يف  ب����ر�����س 
القريبة من بريوت حيث ي�صتاأجر 
م�صدومون،  “االأطفال  غ��رف��ة 
ي������ن������ادون ب�����ال ه����������وادة +م�����ام�����ا+ 

)اأمي(«.

ودعت  للخطر”  اأرواح����ا  تعر�س 
اأ�صرتي  �صمل  مل  اإىل  ال�����ص��ل��ط��ات 

كوثر وعي�صى.
 EuroMed من جهتها، �صتطلق
ت�صم  ���ص��ب��ك��ة  وه������ي   ،Droits
حلقوق  متو�صطية  منظمة   65
االث���ن���ني لن�صر  االإن�������ص���ان، ح��م��ل��ة 
داعية  امل�������ص���األ���ة،  ب���ه���ذه  ال����وع����ي 
“التحقيق  االحت��اد االأوروب���ي اإىل 
ارتكبتها  ال���ت���ي  االن���ت���ه���اك���ات  يف 

�صرطة احلدود القرب�صية«.
خالل  اأي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب   21 يف 
ال�����ربمل�����ان  ا�����ص����ت����م����اع يف  ج���ل�������ص���ة 
ال��ق��رب���ص��ي، ان��ت��ق��د ال��ع��دي��د من 
النواب �صيا�صة الهجرة يف بالدهم. 
وقالت النائبة األك�صندرا اأتاليد�س 
من حزب اخل�صر لوكالة فران�س 
تطبيق  احل���ك���وم���ة  “على  ب���ر����س 
القوانني الدولية ومل �صمل كوثر 

مع عائلتها االآن«.
الداخلية  وزي������ر  ����ص���دد  ب��������دوره، 
نيكو�س نوري�س الذي مل ي�صتجب 
ف���ران�������س بر�س  وك����ال����ة  ل��ط��ل��ب��ات 
“يحق لها  للتعليق على اأن بالده 
القانوين  غ���ري  ال��و���ص��ول  رف�����س 

للمهاجرين«.
ل��ن��ي��ق��و���ص��ي��ا نهاية  زي�����ارة  وخ����الل 
املفو�صة  اأك�����دت  اآب/اأغ�������ص���ط�������س، 
الداخلية  ل��ل�����ص��وؤون  االأوروب�����ي�����ة 
ييلفا يوهان�صون اأن عملية االإعادة 

الق�صرية “تثري ت�صاوؤالت«.
حل  اإىل  ال���ت���و����ص���ل  ان���ت���ظ���ار  ويف 
“اأبكي  ك���وث���ر  ق���ال���ت  ل��ق�����ص��ي��ت��ه��ا، 
طوال الوقت، واأظ��ل حزينة. هذا 
ما اأقوم به دائما. اأنا مدمرة هنا، 
وعائلتي مدمرة كذلك يف لبنان. 

ماذا ميكنني اأن اأفعل؟«.

 طالبان تنظم جتمعا للحتفال بالن�سر يف كابول 

اأملانيا تبداأ مفاو�سات �سعبة لت�سكيل ائتلف حكومي 
•• برلني-�أ ف ب

اإذ يبا�صر  اأمل���ان���ي���ا،  امل��ف��او���ص��ات يف  ت���ب���داأ م��رح��ل��ة  ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات 
االنتخابات  نتائج  ت�صدروا  الذين  الدميوقراطيون  اال�صرتاكيون 
واملحافظون بزعامة اأنغيال مريكل الذين تراجعوا اإىل اأدنى م�صتوى 
لت�صكيل  �صعيا  االأح��د  اأم�س  جهته  من  كل  حم��ادث��ات  تاريخهم،  يف 
رهان  على  املحادثات  ه��ذه  وتنطوي  بامل�صت�صارية.  والفوز  ائتالف 
كبري الأول قوة اقت�صادية يف اأوروبا يف وقت ال تزال حتتفظ بذكرى 
و�صلت  اأ���ص��ه��ر  ع��دة  ا�صتمرت  ال��ت��ي   2017 مفاو�صات  ع��ن  م��ري��رة 
االحتاد االأوروبي. ويلتقي احلزب اال�صرتاكي الدميوقراطي بزعامة 
اأوالف �صولت�س الذي فاز بفارق �صئيل ي�صعه يف ال�صدارة لت�صكيل 
احلكومة املقبلة، على التوايل االأحد الليرباليني الدميوقراطيني 

واخل�صر، وهما احلزبان اللذان �صيحددان امل�صت�صار املقبل.
وهدف �صولت�س وا�صح، وهو اأن يخلف اأنغيال مريكل يف امل�صت�صارية 

على راأ�س ائتالف ثالثي مع هذين الت�صكيلني.
وقال زعيم اال�صرتاكيني الدميوقراطيني اجلديد يف املانيا ال�صبت 
�صفحتها  على  قدمته  التي  �صبيغل”  “دير  لالأ�صبوعية  متحدثا 
جميع  يف  الوا�صح  “من  امل��رج��ح،  املقبل  امل�صت�صار  اأن��ه  على  االأوىل 

ا�صتطالعات الراأي اأن النا�س ال يريدون اأن يكون االحتاد امل�صيحي 
احلكومة  من  ج��زءا  االجتماعي  امل�صيحي  الدميوقراطي-االحتاد 
املقبلة«. غري اأن التحالف املحافظ مل ُيح�صم م�صريه بعد رغم اأن 
نتائجه جاءت اأدنى من %30 الأول مرة منذ 1949، ويعتزم بذل 

كل ما بو�صعه �صعيا لالحتفاظ بامل�صت�صارية.
ويف هذا ال�صياق، يجري امل�صيحيون الدميوقراطيون بزعامة اأرمني 
الليرباليني  مع  االأح��د  حمادثات  ب�صعبية،  يتمتع  ال  ال��ذي  ال�صيت 

قبل اأن يلتقوا دعاة حماية البيئة الثالثاء.
دير  وفق  كربى  بوكر”  “لعبة  اإذا خلو�س  العنا�صر متوافرة  وكل 

�صبيغل، �صعيا لت�صكيل االئتالف الذي �صيحكم البلد.
ب���ّت االن��ت��خ��اب��ات ب��و���ص��وح ل�صالح  ال���ع���ام  ال�����راأي  اأن  ال���واق���ع  ل��ك��ن 
اال���ص��رتاك��ي��ني ال��دمي��وق��راط��ي��ني وزع��ي��م��ه��م وزي���ر امل���ال احل���ايل يف 

احلكومة املحافظة.
بني  االألوان”  “ثالثي  ائ��ت��الف  ق��ي��ام  االمل���ان  م��ن   59% واخ��ت��ار 
اال���ص��رتاك��ي��ني ال��دمي��وق��راط��ي��ني واخل�����ص��ر وال��ل��ي��ربال��ي��ني، مقابل 
اأظهر ا�صتطالع  %24 ف�صلوا ائتالفا بقيادة املحافظني، وفق ما 

للراأي اأجرته �صبكة “زد دي اإف” العامة.
اأنه  املحنك غري  �صولت�س  اأن  امل�صتطلعني  %75 من  وراأى ح��واىل 

فيما  للبالد،  املقبل  امل�صت�صار  يكون  اأن  الكاريزما، يجب  اإىل  يفتقر 
�صتكون  املفاو�صات  اأن  اأرم��ني ال�صيت. غري  اإىل  %13 فقط  مييل 
اأنهم كانوا يف�صلون  �صاقة على احلزبني. فالليرباليون ال يخفون 
عن  تخليهم  على  �صنوات  اأرب���ع  بعد  لكن  املحافظني.  م��ع  التعامل 
التوافق مع مريكل، يبدون هذه املرة على ا�صتعداد لتقدمي تنازالت. 
كما اأن اخل�صر على ا�صتعداد اأي�صا لتليني مواقفهم بع�س ال�صيء من 

اأجل ت�صكيل “حكومة تقّدمية” مع الليرباليني الدميوقراطيني.
فلم يعودوا يطرحون و�صع حّد اأق�صى لل�صرعة على الطرق العامة 

�صرطا ال بّد منه الأي م�صاركة يف احلكومة.
كما اأن احلزبني اللذين ت�صدرا اأ�صوات الناخبني ال�صباب، متفقان 
على املطالبة برفع ال�صفة اجلرمية عن الرتويج لالإجها�س، وهو 

مو�صوع يتم�صك به املحافظون.
ل��ل��ح��زب اال�صرتاكي  امل�����ص��ارك  ال��رئ��ي�����س  اأع����رب  ال�����ص��ي��اق،  ويف ه���ذا 
معلنا  تفاوؤله  عن  ال�صبت  بوريان�س  فالرت  نوربرت  الدميوقراطي 
“باإمكاننا بدء مفاو�صات ائتالف ر�صمية يف ت�صرين االأول/اأكتوبر 

واختتامها بحلول كانون االأول/دي�صمرب«.
غري اأن املحافظني يرتددون يف التخلي عن ال�صلطة بعدما مار�صوها 

منذ 2005.

االأمم املتحدة: االإعادة الق�سرية للمهاجرين تتعار�ض مع القانون الدويل 

مهاجرون �سوريون يف قرب�س يعانون حمنة النف�سال عن اأطفالهم
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عربي ودويل

حتليل
يف  االنت�صار  على  اأواًل  تنطوي  اإنها 
 ،1945 ع��ام  الهادئ  املحيط  ح��رب 
اليابانية،  االإم��ربي��ال��ي��ة  �صحق  بعد 
منابع  يف  دائ���م  ب�صكل  وا���ص��ت��ق��راره��ا 
النفط الذي حدث بني عام 1943، 
1945؛  وع���ام  اإي��ران��ي��ة  اأزم����ة  اأول 
القوة  لتعوي�س  التح�صري  واأخ��رًيا، 
طريق  ع��ل��ى  ال�صابقة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ال��ه��ن��د احل��ا���ص��م��ة، وه����ي م��ه��م��ة مت 

اإجنازها بني 1947 و1956. 
اأخ������رى،  اإىل  ب���ح���ري���ة  ق�����وة  م����ن     
تفرت�س الهيمنة م�صبًقا، ال�صيطرة 
البوابات -كوريا واحدة منها- على 

واملف�صالت -يف هذه احلالة امل�صائق 
-التي حتدد الطريق. وعند احلديث 
بالن�صبة  اأه��م��ه��ا  ف���اإن  امل�صائق،  ع��ن 
للتجارة العاملية، قبل م�صيق هرمز 
وباب املندب، هو م�صيق ملقا، الذي 
التي  اخل��ري��ط��ة  قلب  ف��ج��اأة يف  يقع 
يف  االإيكونيمي�صت  جم��ل��ة  ن�صرتها 

25 �صبتمرب املنق�صي.

الهندي-الهادي عموديا
االأ�����ص����رتايل، �صعرت  ال��ع��ق��د     م���ع 
منطقة  يف  امل�������وج�������ودة  ف����رن���������ص����ا، 
اأقاليمها  ع���رب  ال���ه���ن���دي-ال���ه���ادي 
وجمتمعاتها ما وراء البحار، �صعرت 
مرتبطة  ب���اأن���ه���ا  احل������ال  ب��ط��ب��ي��ع��ة 
اأفقية،  جيوا�صرتاتيجية  مب�صاحة 
وكانبريا  ون��وم��ي��ا  ب��اب��ي��ت��ي  م������روراً 
ال�صاحل  يف  ل��ت��ن��ت��ه��ي  وري����ون����ي����ون 

ال�صرقي الأفريقيا.
 وك���ث���اين اأك����رب م��ن��ط��ق��ة ب��ح��ري��ة يف 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ب���ع���د  ال�����ع�����امل، 
�صلوكها  اأن  تعتقد  ك��ان��ت  م��ب��ا���ص��رة، 
بعودتها  ت��ع��ّزز  وال���ذي  ويّف،  كحليف 
�صمال  حللف  املتكاملة  القيادة  اإىل 
�صي�صعها   ،2007 ع���ام  االأط��ل�����ص��ي 
ب���ق���وة داخ�����ل ال��ت��ح��ال��ف ال��غ��رب��ي يف 
اأن  مب��ا  ال��ه��ن��دي-ال��ه��ادي،  منطقة 
ال�صيطرة  التناف�س على  الرهان هو 
اجليو�صيا�صيون  ي�����ص��م��ي��ه  م���ا  ع��ل��ى 
ال�صيطرة  اأي   ،“ “اجلزيرة-العامل 
االأر�صية  الكتلة  على  ال��ب��ح��ار  ع��رب 
اأن  للقارة االأورا�صية، �صيطرة ميكن 

توؤدي اإىل مواجهة مع ال�صني.
�صبتمرب،   25 خ����ري����ط����ة  ويف     

القرن  يف  االأ����ص���ل���ح���ة  ع���ق���ود  يف     
املعدات،  ف���اإن  وال��ع�����ص��ري��ن،  احل����ادي 
رغم اأن تكلفتها مبليارات الدوالرات 
و�صيلة.  ���ص��وى  ل��ي�����ص��ت  ال���ي���ورو،  اأو 
اإن�����ه�����ا ت���ع���م���ل ع����ل����ى رب�������ط ال�������دول 
ل���ف���رتة طويلة  ال��ب��ع�����س  ب��ب��ع�����ص��ه��ا 
الوقت  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ب���ال�������ص���رورة، 
واإنتاجها  امل��ع��دات  ل��درا���ص��ة  ال����الزم 
وا�صتخدامها  واختبارها  وت�صليمها 
يف نهاية املطاف. واأك��رث من جمرد 
“االلتزام”  فاإن  ارتباط،  اإىل  اإ�صارة 
اكراها  ���ص��م��ن��اً  يعني  ب��االإجن��ل��ي��زي��ة 
مبوجب  اأو  بالقوة  مُي��ار���س  وق��ي��داً، 
ما  اإذا  ك��ل��ي��ه��م��ا  ح��ت��ى  اأو  ال���ق���ان���ون، 
القانون”.  ه��ي  “القوة  اأن  اع��ُت��رب 
وم��ن ه��ذه ال��زاوي��ة، ق��د يكون خرق 
العقد االأ�صرتايل فر�صة. هل تريد 
وقيد  اإك����راه  حت��ت  ت��ظ��ل  ان  فرن�صا 

التحالف عرب االأطل�صي؟
 االأح�������داث االأخ�������رية، مب���ا يف ذلك 
االن�صحاب الكارثي من اأفغان�ص����تان، 

تب������رر ط�رح ال�صوؤال.
   ���ص��ي��ك��ون ه����ذا ال�������ص���وؤال االأخ�����ري، 
ب���ال ����ص���ك، يف ق��ل��ب االج���ت���م���اع بني 
املقرر  وب��اي��دن  م��اك��رون  الرئي�صني 

عقده يف نهاية اأكتوبر. 
وزي��ر ما  �صيكون  الوقت،  ذل��ك  واىل 
ليكورنو  �صيبا�صتيان  ال��ب��ح��ار  وراء 
اأم�صى  اأن  بعد  باري�س  اإىل  ع��اد  ق��د 
اجلديدة  ك��ال��ي��دون��ي��ا  يف  اأ���ص��ب��وع��ني 
ل���و����ص���ع ال��ل��م�����ص��ات االأخ��������رية على 
لال�صتفتاء  النهائية  اال���ص��ت��ع��دادات 
 12 يف  امل���������ص����ري،  ت����ق����ري����ر  ح�������ول 

دي�صمرب.
* راجع. مايكل بار�سونز, “العالقة 

اخلا�سة 1945-1990: اأ�سطورة اأم 
يف درا�سات اإجنليزية,4  حقيقة؟”, 
- 2002 )املجلد 55(, �ض. 456-

471
-تخرجت من معهد ال�سوؤون الدولية 

والعامة يف جامعة كولومبيا, ويف 
ر�سيدها 25 عاًما من العمل يف 
ال�سوؤون املالية والدبلوما�سية 

املتعددة االأطراف واال�ست�سارات 
وتعليم العالقات الدولية. من بني 

موؤلفاتها, كتاب “االأمم املتحدة 
وكانت  واالأعمال: �سراكة تعافت”. 

م�ست�سارة لوكاالت االأمم املتحدة 
و�سركات ب�ساأن تو�سعها امل�ستدام يف 

البلدان ال�ساعدة والنامية.

“اوكو�س”  ل�  الراأ�صي  املحور  ي�صع 
ت�صمل  م��ن��ط��ق��ة  ج���ن���وب  اأ����ص���رتال���ي���ا 
اإندوني�صيا، وجانب كبري من جنوب 
واآ�صيا  ال�����ص��ني  اآ���ص��ي��ا، وب��ح��ر  ���ص��رق 
والهند  �صرقا،  واليابان  ال�صمالية، 
للوجود  ذك����ر  ي���وج���د  وال  غ����رب����ا... 

الفرن�صي يف هذه اخلريطة.

بقية اآ�سيا
    عند ن�صر االإيكونيمي�صت لغالفها، 
كان قد انتهى للتو اجتماع يف البيت 
االأبي�س بني االأع�صاء االأربعة يف ال� 
واليابان  املتحدة  الواليات  “كواد”، 
اأن  والهند واأ�صرتاليا، والذي ميكن 
ي�صاف اإليه فيتنام وكوريا اجلنوبية 
حت�صني  اج�����ل  م����ن  ون���ي���وزي���ل���ن���دا، 
 .“  + “كواد  ل����  ال���ع���م���ودي  امل���ح���ور 
م��ن كلي�صيهات  ان��ه مل ينجو  ورغ��م 
البيان  اأن  اإال  الدبلوما�صية،  اللغة 
ال�صحفي، اأ�صار اإىل اعرتاف البلدان 
امل�صرتك  “م�صتقبلها  ب��اأن  احلالية 
ال���ه���ن���دي- ����ص���ي���ت���ن���ّزل يف م��ن��ط��ق��ة 

الهادي«.
تقت�صر  احل��������ايل،  ال����وق����ت  يف      
تبادل  على  “كواد”  ال���  دبلوما�صية 
التكنولوجيا واللقاحات، و�صتتعمق. 
ال��ت�����ص��دي��د على  اإع�����ادة  واىل ج��ان��ب 
للمناخ،  ب��اري�����س  ات��ف��اق��ي��ة  اأه������داف 
ف���اإن���ه���م ي����وؤك����دون ال��ت��زام��ه��م جتاه 
“احلرة  -ال��ه��ادي  الهندي  منطقة 
�صمالية  ك���وري���ا  م���ع  واملنفتحة”، 
خالية من االأ�صلحة النووية، بغ�س 
تعمل  غ��وا���ص��ات  بيع  اأن  ع��ن  النظر 
اأ�صرتاليا  اإىل  ال���ن���ووي���ة  ب��ال��ط��اق��ة 
نوعها  م����ن  ف����ري����دة  ح���ال���ة  ي��خ��ل��ق 
النووية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الك��ت�����ص��اب 
دول��ة موقعة على معاهدة  من قبل 
مع  النووية،  االأ�صلحة  انت�صار  ع��دم 
تخ�صيب  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
االر�س  ث��راء  ومعروف  اليورانيوم، 

االأ�صرتالية به.
   بعد الزيارات االأخرية التي قامت 

ولي�س قوتها احلالية.
اأي�����ا كان      وك���م���ا ت��ب��ّي��ن��ه رو����ص���ي���ا، 
ظله،  يف  نف�صها  جت��د  ال��ذي  النظام 
حا�صم  عن�صر  الوطنية  االإرادة  ف��اإن 
العزمية  ت�����ص��م��ل  ف��ه��ي  ال����ق����وة:  يف 
الت�صحيات  وق����ب����ول  وال�������ص���ج���اع���ة 
النخب  وق���درة  الوطنية  وال��وح��دة 
على املخاطرة وحتريك االأم��ة نحو 
النحو،  ه��ذا  وعلى  م�صرتك.  ه��دف 
ف�����اإن احل�����رب االأه���ل���ي���ة ه���ي مقربة 

االإرادة الوطنية.
اأ�صا�صيتني:  خ��ا���ص��ي��ت��ني  لن�صف     
ال���دائ���م يف جمل�س  ال��ع�����ص��و  م��وق��ع 
وهو  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  االأم���ن 
نف�صه مرتبط مبكانة القوة النووية 
ال�صوؤون  يف  ان�����ه  مب����ا  “ي�صّرع”، 
ال���ق���وى اخل���م�������س، منها  ال���ن���ووي���ة، 
ف��رن�����ص��ا، مت��ن��ح ن��ف�����ص��ه��ا ح���ق اإم����الء 
القانون. لذلك لي�س هّينا، اأن العقد 
“اوكو�س”  حتالف  عليه  ق��ام  ال��ذي 

يتعلق بالطاقة النووية.

معنى التحالفات
    يف �صريته الذاتية الرائعة، ين�صب 
التالية  ال��ك��ل��م��ات  ت�����ص��ي�����س  ج��ي��م�����س 
االأمريكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  اإىل 
لدينا  اأن  “�صحيح  اأت�صي�صون:  دين 
ع��الق��ة خ��ا���ص��ة م���ع اإجن���ل���رتا، لكن 
االإجن��ل��ي��ز ف��ق��ط ه��م م��ن يعتقدون 
اأن  اآخ����رون،  حمللون  وب��نّي  ذلك”. 
اأت�صي�صون مل يكن يرغب يف ان ي�صّر 
بعالقات  خا�صة،  عالقة  عبارة  ذكر 

اأمريكا مع احللفاء االآخرين*.
الفرن�صية  ال��ع��الق��ة  ن�����ص��اأت  ل��ق��د     
اأ���ص��ط��ورة م�صاعدة  االأم��ري��ك��ي��ة م��ن 
للمتمردين  ال���ت���ن���وي���ري���ة  ف��رن�����ص��ا 
االأم��ري��ك��ي��ني ���ص��د ال��ط��اغ��ي��ة جورج 
الثالث، كما تعاين هذه العالقة من 

ت�صّخم املعنى.
 وتاأ�صي�س “اوكو�س” مبثابة تذكري، 
التحالفات  ب���اأن  ال��ع��ن��ف،  بع�س  م��ع 

لي�صت ديانات.

الرباعي من مرتكزات اال�صرتاتيجية االمريكية االعالن عن حتالف اوكو�س

�صباق الت�صلح  يف املنطقة هدف بحد ذاته

حمو الوجود الفرن�صي يف املنطقة من اخلارطة رهان ال�صيطرة على املنطقة قد يوؤدي اىل مواجهة مع ال�صني

االأمريكي كاماال  الرئي�س  نائب  بها 
وفيتنام،  ���ص��ن��غ��اف��ورة  اإىل  ه��اري�����س 
الع�صرة  االأع�����ص��اء  ا���ص��ت�����ص��ارة  مت��ت 
اآ�صيا  ���ص��رق  ج��ن��وب  دول  راب���ط���ة  يف 
)اآ����ص���ي���ان( ب�����ص��اأن دع��م��ه��م الأه����داف 
متوقعهم  حت��دي��د  اأي  “اوكو�س”، 
جتاه ال�صني. وبعد عدة �صنوات من 
مع  والع�صكري  الدبلوما�صي  الغزل 
الفلبني  اأن  يبدو  امل��ج��اورة،  ال�صني 
القوة  حم����ور  اإىل  ال���ع���ودة  ت��ف�����ص��ل 
اال�صتعمارية االأمريكية ال�صابقة، يف 
حني �صتكون فيتنام بال �صك االأكرث 

ا�صتعجااًل لالن�صمام اإىل كواد+.

املفهوم التقليدي للقوة اأو القدرات، 
االأمريكي  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي  ي�����ص��ي��ف 
كتابه  يف  ف���رمي���ان  دب��ل��ي��و  ت�����ص��ا���س 
الكال�صيكي “فنون القوة”، مفاهيم 

االإمكانيات واالإرادة.
   باخت�صار، القوة ال �صيء، يف دولة 
ف��ي��ه��ا ترتاجع  ال�����ص��ل��ط��ة  اإم���ك���ان���ات 
الدبلوما�صية،  يف  الأن���ه  وت��ت��ق��ل�����س. 
ك��م��ا يف امل��ال��ي��ة، ال���ق���وة ُت��ت��وق��ع من 
ت�صرتي  مثلما  مت���اًم���ا،  امل�����ص��ت��ق��ب��ل. 
بعد  املتوقع  ال�صعر  على  بناًء  �صهًما 
ال��ره��ان على  عامني م��ن االآن، ف��اإن 
املتوقعة،  قوتها  بناًء على  يتم  دول��ة 

    لن يكون ا�صتمرار �صباق الت�صلح 
يف اآ���ص��ي��ا ن��ت��ي��ج��ة غ���ري م��ق�����ص��ودة ل� 
اأه��داف��ه، حيث  اأح��د  بل  “اوكو�س”، 
�صوق من حيث  اأك��رب  املنطقة  متثل 
االأ�صلحة  واردات  يف  ال�صنوي  النمو 

منذ عقد من الزمان.

النظام االأ�سا�سي
 للقوة العظمى

للر�صالة  ت���ك���رار  ان����ه  ل���و  وك���م���ا      
�صحيفة  ن���������ص����رت  وت�����اأك�����ي�����ده�����ا، 
�صبتمرب،   23 يف  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 
م��ق��ااًل ي��ت�����ص��اءل ع��ن م��ك��ان��ة فرن�صا 

“املا�صية” كقوة عظمى، وي�صتغرب 
اليمني  اإىل  ين�صبه  ����ص���وؤاال  ان  م��ن 
واإذا  ُي���ط���رح.      ي���زال  الفرن�صي ال 
بدا ان اليومية النيويوركية وكاأنها 
اأج���اب���ت ع��ل��ى ال�����ص��وؤال، ف��م��ن املفيد 
“القوة  ت�صمل  ال��ق��وة  اأن  ن��ذّك��ر  اأن 

ال�صلبة” و”القوة الناعمة”. 
االقت�صادي  م���ن  االأوىل،  ت��ت��ك��ون 
وامل�����ايل وال��ع�����ص��ك��ري وامل������واد اخلام 
ت�صمل  حني  يف  والف�صاء،  وال�صكان 
الثقافة والفنون  القوة “الناعمة”، 
واالأفكار وطرق توزيعها والعالمات 
واإىل هذا  املهارات.  التجارية وحتى 

تاأ�سي�س »اأوكو�س« تذكر عنيف، 
باأن التحالف��ات لي�س��ت دي�ان�ات

ل يوجد ذكر للوجود الفرن�سي 
يف اخلريطة اجلديدة للمنطقة

لن يكون ا�ستمرار �سباق الت�سلح يف اآ�سيا نتيجة غري مق�سودة ل�  »اأوكو�ض« ولكن اأحد اأهدافه

ن�ساأت العالقة الفرن�سية االأمريكية من اأ�ساطري, كما تعاين من ت�سخم يف املعنى
مفهوم الهندي-الهادي, ميثل حقيقة ا�سرتاتيجية قدمية جدا للواليات املتحدة

قد تكون االأزمة فر�سة:

الهندي -الهادي: هكذا يغررّ ميثاق اأوكو�س اخلارطة...!
•• �لفجر -�شاندرين تي�شونري

ترجمة خرية �ل�شيباين
كتب بلزاك يف كتابه     »االأحداث تعّدل كل �سيء”, 
�سيزار بريوتو. يف غ�سون ع�سرة اأيام اأو نحو ذلك, منذ 
الغوا�سات,  عقد  اإلغاء  عن  �سبتمرب   15 يف  االإع��الن 

تغرّي �سكل منطقة الهندي -الهادي وموقع فرن�سا يف 
هذا الف�ساء فعليا.

دفاع  معاهدة  وه��ي  “اوكو�ض”,  ت�سكيل  وي��ط��رح   
واأ�سرتاليا,  املتحدة  واململكة  اأ�سرتاليا  بني  جديدة 
اأ�سئلة ال ميكن لفرن�سا ان تتمّل�ض منها... فهل ميكن 

اأن تكون هذه االأزمة فر�سة؟

   يف 25 �سبتمرب املنق�سي, كر�ست جملة االإيكونيمي�ست 
املتحدة  الواليات  ظهور  لعودة  غالفها  الربيطانية 
وانعكا�سات  اأ�سباب  ي�سرح  مقال  هناك  كان  اآ�سيا.  يف 
خريطة  ق��ّدم  ذل��ك,  من  واالأه��م  التحالف,  انقالب 

مفاجئة للمنطقة.
   لئن ظهر مفهوم الهندي-الهادئ يف و�سائل االإعالم 

ا�سرتاتيجية قدمية  موؤخًرا, فقد كان ميثل حقيقة 
الهادئ,  املحيط  كان  حيث  املتحدة,  للواليات  جدا 

ميثل اأولوية دبلوما�سية لها يف القرن التا�سع ع�سر. 
   ثم جاءت فكرة احلاجة اإىل ال�سيطرة على الف�ساء 
املوحد املمتد من لو�ض اأجنلو�ض اإىل مومبا�سا يف كينيا 

الحًقا.
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اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مو�صكاري ا�صتور للبطانيات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2951989 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا تي فيال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2802436 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ويز اأي 

�صبورت�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2926258 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/االماكن 

لال�صت�صارات الهند�صية
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الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اجلوريه 

لل�صيافه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2850996 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/�صايرب  تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان 

فريت لال�صت�صارات واالنظمة التكنولوجية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3789644 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

على ال�صيخ للمقاوالت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1032264 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإعالن الغاء الغاء الرتخي�ض
بهذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية - قطاع ال�صوؤون التجارية بان 
الرخ�صة التجارية رقم:CN 1752145 باال�صم التجاري:ال�صت 
�صامل  ابراهيم  ال�صيد/عبداهلل  وميلكها  ذ.م.م  العامة  للتجارة 
�صيني   - ما  وجياثبو  اجلن�صية  اماراتي   - الطنيجي  ابراهيم 
اجلن�صية.بالغاء الغاء الرتخي�س مبح�صر جمعية العمومية م�صدق 
 229312EE6292F537BF23:بتاريخ:2021/9/27 - رقم الت�صديق
الرتخي�س  الغاء  الطلب  بالغاء  رغبته  اعاله  املذكور  ابدا  حيث   ،

واعادة الو�صع كما هو عليه بال�صابق.
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة تب�صم

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1103662 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة حممد عارف �صفيق احمد %100 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صفيق احمد عبدالر�صيد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة فايز للتجارة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1103831 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد �صاه ريا�س نور %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صوكت اراخنام نور حممد �صودرى
تعديل وكيل خدمات / حذف عزه خلفان حميد نا�صر ال�صوافى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*6.9 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة فايز للتجارة
FAIZ TRADING EST

اإىل/ �صركة فايز للتجارة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
FAYEZ TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم ترك�س كورنر - فرع 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2904262 

تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة حممد ح�صن على خليفه احلو�صنى

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هدى ال�صباعى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على ابراهيم احمد اجل�صمى املعيني

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل فرع

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
دي  التجاري:دول�صي  باال�صم   CN رقم:2991106 
الو�صع  الرخ�صة واعادة  بالغاء طلب تعديل   ، ليت�صي 

كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
التجاري:موؤ�ص�صة  باال�صم   CN رقم:1133894 
الفتح البيطرية ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة 

الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:مي�صن للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - �صرق 0.6 - مبنى ال�صيدة امنة بطي 

احمد واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2896300 

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

قانوين  كم�صفي    ، احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/9/30  لل�صركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150019942   

-  تاريخ التعديل:2021/10/3
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 

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

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ار ادا كويف �صوب

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2648886 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة هيثم �صالح الدين عبداللطيف عبدالر�صول %100 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صهيل مفتاح �صامل �صيف املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/منيال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للكمبيوتر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1512406 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/يووم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للم�صروبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3756392 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
الطاقة  خلدمات  ال�ص�����ادة/انوفا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:2627763 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ماجد الفطيم العقاريه �س ذ م م

 MAJID AL FUTTAIM PROPERTIES LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صركة ماجد الفطيم للم�صاريع

Majid Al Futtaim Ventures LLC

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
للتربيد  فري�صت  ال�ص�����ادة/بال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:1888987 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ام جي ديجيتال القاب�صة ذ.م.م

MG Digital Holding L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �صي يوتيليتز القاب�صة ذ.م.م

IHC UTILITIES HOLDING L.L.C.

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

اإذا فاز باأقل من 43 يف املئة من 
االأ�صوات يف انتخابات ال�صبت.

اجلورجي”  “احللم  وان�����ص��ح��ب 
متوز/يوليو،  يف  االت����ف����اق  م���ن 
تا  ح�صّ ووا�صنطن  بروك�صل  لكن 
حكومة البلد ال�صاعي لالن�صمام 
اإىل االحتاد االأوروبي اإىل تطبيق 
االتفاق الذي ن�س على اإ�صالحات 

�صيا�صية وق�صائية وا�صعة.

 •• تبلي�شي-�أ ف ب

يف  باأ�صواتهم  اجل��ورج��ي��ون  اأدىل 
يوم من  بعد  البلدية  االنتخابات 
اعتقال الرئي�س االأ�صبق ميخائيل 
�صاكا�صفيلي، الذي دعا من خلف 
الق�صبان النتقال �صلمي يف البالد 

اإىل “دميوقراطية حقيقية«.
ا�صتطالعات  ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
موؤ�ص�صة  ن�صرتها  ال��ت��ي  اخل����روج 
بتكليف  غلوبال”  “ايب�صو�س 
من تلفزيون “متافاري” املوايل 
املعار�صة  اأح����زاب  اأن  للمعار�صة 
من  ب����امل����ئ����ة   61،4 ح���������ص����دت 
للحزب   38،6 مقابل  االأ�صوات، 

احلاكم.
ل��ك��ن ا���ص��ت��ط��الع��ا اآخ����ر ق��ام��ت به 
املحلية  “غابري”  م���وؤ����ص�������ص���ة 
“اإميدي”  ت���ل���ف���زي���ون  ل�����ص��ال��ح 
امل�������وايل ل��ل��ح��ك��وم��ة اأظ����ه����ر نيل 
من  ب���امل���ئ���ة   52،4 امل����ع����ار�����ص����ة 
للحزب   47،6 مقابل  االأ���ص��وات 

احلاكم.
االأب�����رز  امل���ع���ار����س  اع���ت���ق���ال  وزاد 
ل�����دى ع����ودت����ه من  يف ج���ورج���ي���ا 
انتخابات  يف  ال���ره���ان���ات  م��ن��ف��اه 
“احللم  اخ��ت��ب��ارا حل���زب  ت�����ص��ّك��ل 
ال������ذي  احل������اك������م  اجلورجي” 

ت�������رتاج�������ع �����ص����ع����ب����ي����ت����ه. وق�������ال 
اأدىل  ت�صريحات  يف  �صاكا�صفيلي 
بها لفران�س بر�س عرب ممثل عنه 
“حتتاج  ال�صبت  ال�صجن  يف  زاره 
جورجيا اإىل انتقال �صلمي باجّتاه 
ال  ح��ي��ث  حقيقية  دمي��وق��راط��ي��ة 
ال�صيا�صيون  امل��ع��ار���ص��ون  ي�صجن 
بناء على تهم ملّفقة اأو يجربون 

على الهرب اإىل املنفى«.
من�صب  الأي  اأ�صعى  “ال  واأ���ص��اف 
اأنني  هو  هنالك  ما  كل  �صيا�صي، 
عازم على القتال اإىل ما ال نهاية 
)اأي  االأول����ي����غ����ار�����س  ح���ك���م  ����ص���د 
الذي  ال��ن��اف��ذة(  ال��رثي��ة  الطبقة 
قتل الدميوقراطية اجلورجية«.

وت�����ع�����د ت���������ص����ري����ح����ات����ه اإ�������ص������ارة 
االأ�صبق  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  اإىل 
وال���ذي  ايفاني�صفيلي،  ب��ي��دزي��ن��ا 
ي��ع��د ���ص��خ�����ص��ي��ة ن���اف���ذة م���ن فئة 
وم��وؤ���ص�����س احلزب  االأول���ي���غ���ار����س 
نطاق  على  يعتقد  ال��ذي  احلاكم 
وا�����ص����ع ب����اأن����ه االآم�������ر ال���ن���اه���ي يف 
ج���ورج���ي���ا رغ����م ع����دم ���ص��غ��ل��ه اأي 

من�صب �صيا�صي.
واجلمعة اأفاد �صاكا�صفيلي البالغ 
53 عاما وموؤ�ص�س حزب املعار�صة 
الوطنية  “احلركة  ال��رئ��ي�����ص��ي 
الرئا�صة  ت���وىل  ال���ذي  املتحدة” 

اأنهم �صيفوزون يف االقرتاع. وقال 
“اأهنئ  الأن�����ص��اره  غاريبا�صفيلي 
حزبنا والبلد باأ�صره. حان الوقت 
يف  ال�صيا�صي  اال�صتقطاب  الإنهاء 

جورجيا«.
واأم������ا ِن���ك���ا م��ي��ل��ي��ا، رئ��ي�����س حزب 
“املعار�صة  ف��ق��ال  �صاكا�صفيلي، 
ت����ف����وز. ع��ل��ي��ن��ا ال����دف����اع ع����ن كل 
+احللم  يتالعب  ال  حتى  ���ص��وت 

اجلورجي+ بنتائج االنتخابات«.
ويف وقت �صابق ال�صبت، اتهم ميليا 
الناخبني  ب�”ترهيب  احل��ك��وم��ة 
احلزب  لكن  االأ�صوات”،  و���ص��راء 
احل���اك���م ����ص���دد يف ب���ي���ان ع��ل��ى اأن 
االن���ت���خ���اب���ات جت�����ري ب���ن���اء على 

“اأعلى املعايري الدميوقراطية«.
لوكا  ي�����دع�����ى  ن�����اخ�����ب  و�������ص������ّرح 
�صامو�صيا )27 عاما(، كان �صمن 
اقرتاع  اأم��ام مركز  طابور طويل 
من  “�صيكون  تبلي�صي،  و�صط  يف 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة تزوير  ال�����ص��ع��ب 
ن�صب  كانت  اإذا  االنتخابات  نتائج 

امل�صاركة كبرية«.
ال  ال���رح���ي���ل،  “عليهم  واأ�����ص����اف 
�صاكا�صفيلي  ����ص���ج���ن  مي��ك��ن��ه��م 

والبقاء يف ال�صلطة«.
البلدية  االن���ت���خ���اب���ات  وحت���ظ���ى 
مب���ت���اب���ع���ة م�����ن داخ���������ل وخ�������ارج 

و2013،   2003 العامني  بني 
اأوكرانيا، حيث  �صرا من  ع��اد  اأن��ه 
للحكومة  ت��اب��ع��ة  وك���ال���ة  ي���دي���ر 

االأوكرانية تعنى باالإ�صالحات.
واعُتقل االإ�صالحي املوؤيد للغرب، 
“ثورة   2003 ع����ام  ق����اد  ال����ذي 
اأطاحت  التي  ال�صلمية  الورود” 
احلقبة  من  نخبوية  ب�صخ�صيات 
وق�����ت ق�صري  ب���ع���د  ال�����ص��ي��وع��ي��ة، 
اإدانته  خلفية  على  و���ص��ول��ه  م��ن 
تتعّلق  بتهم  غيابيا   2018 ع��ام 

با�صتغالل ال�صلطة.
براءته  على  �صاكا�صفيلي  واأ���ص��ر 
ب�صجنه  ال�����ص��ادر  ب��احل��ك��م  ون����دد 
دوافع  ذا  واع���ت���ربه  ���ص��ن��وات  ���ص��ت 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة. وب�������داأ اإ�����ص����راب����ا عن 
ال��ط��ع��ام ع��ق��ب ت��وق��ي��ف��ه، وف���ق ما 
اأفادت و�صيطة حقوق االإن�صان يف 

جورجيا.
اإيراكلي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وداف����ع 
غ����اري����ب����ا�����ص����ف����ي����ل����ي ع�������ن ق�������رار 
�صاكا�صفيلي  اع��ت��ق��ال  ال�����ص��ل��ط��ات 
اأمام  مت�صاوون  “جميعنا  ق��ائ��ال 
اأو  �صيا�صيني  قادة  �صواء  القانون، 
اإغالق  وبعد  عاديني«.  مواطنني 
ال�صاعة  اأبوابها  االق���رتاع  مراكز 
16،00 ت غ، اأكد كل من احلزب 
احلاكم واملعار�صة على حد �صواء 

•• و��شنطن-�أ ف ب

ب���ق���ي���ت ان����ت����خ����اب����ات ال���رئ���ا����ص���ي���ة 
االأمريكية عام 2000 معّلقة على 
اأن  اأ�صوات يف فلوريدا قبل  ب�صعة 
تبت املحكمة العليا بنتيجتها فيما 
انتخابات  بعد  اجل��م��ه��وري��ون  ن��دد 
2020 ب�”كذبة كربى” واقتحم 
املر�ّصح اخلا�صر  اأن�صار  اإثرها  على 
ترتكز  وال��ي��وم،  الكونغر�س.  مقر 
اقرتاع  �صيحمله  ما  على  االأن��ظ��ار 

.2024
ويبدي دونالد ترامب، اأول رئي�س 
يف تاريخ الواليات املتحدة يرف�س 
ال���ق���ب���ول ب��ن��ت��ي��ج��ة االن���ت���خ���اب���ات، 
رغ��ب��ة يف ال��رت���ّص��ح جم���ددا للبيت 

االأبي�س.
ودق روبرت كاغان، الباحث الرفيع 
ناقو�س  “بروكينغز”،  معهد  يف 
ال�صيا�صية  االأو����ص���اط  يف  اخل��ط��ر 
مقال  خ��الل  من  املا�صي  االأ�صبوع 
“وا�صنطن  يف  �������ص������وداوي  راأي 
“تتجه  ك���اغ���ان  وك��ت��ب  بو�صت”. 
اأزمة  اأك��رب  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات 
احلرب  منذ  ود���ص��ت��وري��ة  �صيا�صية 

االأهلية”.
وح�������ذر ال����ب����اح����ث امل����ح����اف����ظ من 
اأح�����داث  ب���وق���وع  ك��ب��ري  “احتمال 

الثالث  ال�صنوات  يف  وا�صعة  عنف 
اإىل االأربع املقبلة، وانهيار ال�صلطة 
ال��ف��درال��ي��ة، وان��ق�����ص��ام ال��ب��الد اإىل 
متحاربة”  وحمراء  زرق��اء  جيوب 
اللذين  ال���ل���ون���ني  اإىل  اإ�����ص����ارة  يف 
الدميوقراطي  للحزبني  يرمزان 

واجلمهوري.
وت�����ص��ري ا���ص��ت��ط��الع��ات ال�����راأي اإىل 
ي�صاطرون  االأمريكيني  اأن غالبية 
ك����اغ����ان ج�������زءا ع���ل���ى االأق��������ل من 
املئة  يف   56 اأف�������اد  اإذ  خم����اوف����ه 
ا�صتطالع  يف  امل�����ص��ت��ط��ل��ع��ني  م����ن 
اإ�س”  اآر  اإ����س  اإن-اإ������س  اإن  ل�”�صي 
االأمريكية  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  اأن 

تتعّر�س اإىل هجوم.
اأنها  م��ن��ه��م  امل���ئ���ة  يف   37 وذك������ر 
راأى  ف��ي��م��ا  “الختبار”  ت��خ�����ص��ع 
تواجه  ال  اأن��ه��ا  فقط  املئة  يف  �صتة 

اأي خطر.
ترامب  اتهامات  لقيت  املقابل،  يف 
ل�����ل�����دمي�����وق�����راط�����ي ج������و ب����اي����دن 
ت�صرين  ان���ت���خ���اب���ات  ب�”�صرقة” 
الثاين/نوفمرب 2020 الرئا�صية 

تاأييدا يف االأو�صاط ال�صيا�صية.
واأفاد 78 يف املئة من اجلمهوريني 
اإن- اإن  “�صي  ا�صتطلعت  ال��ذي��ن 
اأنهم ال  اآراءه���م  اإ�س”  اآر  اإ���س  اإ���س 
بالرئا�صة  فاز  بايدن  اأن  يعتقدون 

ت��واج��ه خ��ط��را ج��دي��ا ب����اأال جتري 
الرئا�صية   2024 ان���ت���خ���اب���ات 
وغريها من االنتخابات االأمريكية 
وباأال  من�صف  ب�صكل  امل�صتقبلية 
يتولون  الذين  املر�ّصحون  يعك�س 
ال�صلطة اخليارات احلرة للناخبني 
املوؤهلني بناء على قواعد انتخابية 

معلنة م�صبقا«.
اأن  اإىل  م��ق��ال��ه  يف  ك���اغ���ان  ول���ف���ت 
وحلفاءه  ع���ام���ا(   75( ت���رام���ب 
ل�صمان  مي���ّه���دون  اجل��م��ه��وري��ني 
كانت  “مهما   2024 يف  ال���ف���وز 
الو�صيلة الالزمة” لتحقيق ذلك.

فر�س  على  اال�صرتاتيجية  وتقوم 
التعريف  ق�����وان�����ني  م���ث���ل  ق����ي����ود 
ع�����ن ال����ن����اخ����ب����ني ال�����ت�����ي اأق�����ّره�����ا 
م�������ص���ّرع���ون يف ب��ع�����س ال����والي����ات 
والتي  اجلمهورين  يحكمها  التي 
هدفها  اأن  الدميوقراطيون  ي��رى 
ي�صدد  بينما  االأقلية  اأ���ص��وات  كبح 
اأن��ه��ا م�صممة  على  اجل��م��ه��وري��ون 

حلماية نزاهة االقرتاع.
كذلك  اال�صرتاتيجية  ت�صمل  ق��د 
يف  االنتخابات  م�صوؤويل  ا�صتبدال 
وزير  اجل��م��ه��وري��ة مثل  ال��والي��ات 
اجلمهوري  جورجيا  والية  �صوؤون 
ال�����ذي رف�س  ب�����راد راف��ن�����ص��ربغ��ر 
اخل�������ص���وع ل�����ص��غ��وط ت����رام����ب يف 

يتوافق  رق��م  ق��ان��وين، وه��و  ب�صكل 
ا�صتطالعات  اإل��ي��ه  م��ا خل�صت  م��ع 

راأي اأخرى.
الد�صتوري  ال��ق��ان��ون  ا���ص��ت��اذ  وق���ال 
اإدوارد  اأوهايو  والي��ة  جامعة  لدى 
يف  ج���دي���دة  ظ���اه���رة  “اإنها  ف���ويل 
واأ�صاف  االأمريكية”.  االنتخابات 
ب�صاأن  خ����الف����ات  ه���ن���اك  “كانت 
ال���وا����ص���ح���ة )على  ال���ث���ق���وب غ���ري 
— كما كان  ب��ط��اق��ات االق����رتاع( 
احل���ال م��ع )ج����ورج( ب��و���س و)اآل( 
ولطاملا   .2000 ال���ع���ام  يف  غ����ور 
اأعيد فرز االأ�صوات يف االنتخابات 

االأمريكية”.
الكربى”  “الكذبة  “لكن  واأ�صاف 
اإنها منف�صلة عن الواقع  جديدة. 

وباتت اأ�صبه باآفة اجتماعية«.

– »مهما كانت الو�سيلة« –
والعلوم  ال����ق����ان����ون  اأ�����ص����ت����اذ  ق�����ال 
كاليفورنيا  جامعة  يف  ال�صيا�صية 
يف اإرفاين ريت�صارد ها�صن يف ورقة 
بحثية موؤخرا اأن الواليات املتحدة 
“خطر  حل���ظ���ة  يف  ن��ف�����ص��ه��ا  جت����د 
تواجه  اإذ  الدميوقراطية”  على 
ب�”تقوي�س  م�صبوق  غ��ري  خ��ط��را 

االنتخابات«.
وكتب ها�صن اأن “الواليات املتحدة 

ب���ح���دوث  م�����ن�����ددة  ال������ربمل������ان  يف 
عمليات تزوير وا�صعة النطاق.

حا�صدة  ت����ظ����اه����رات  ون����ّظ����م����ت 
انتخابات  ب����اإج����راء  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
مبكرة. وتو�ّصط االحتاد االأوروبي 
اتفاق بني  اإىل  التو�صل  اأجل  من 
تعّهد  اأي���ار/م���اي���و،  يف  االأح������زاب 
مبوجبه  اجلورجي”  “احللم 
بتنظيم انتخابات برملانية مبكرة 

الدولية  اجل���ن���ائ���ي���ة  ال�������ص���رط���ة 
بها  تقّدمت  طلبات  “اإنرتبول” 
حمراء  اإ���ص��ارة  الإ���ص��دار  تبلي�صي 

العتقال �صاكا�صفيلي.
االأول/ ت�صرين  انتخابات  وب��ع��د 

اأكتوبر املا�صي الت�صريعية، والتي 
اجلورجي”  “احللم  فيها  حقق 
رف�صت  �صئيلة،  باأغلبية  ال��ف��وز 
مقاعدها  تويل  املعار�صة  اأح��زاب 

للتحقق  �صواء  حد  على  جورجيا 
م������ن ع��������دم ت����ق����وي���������س احل������زب 
ويّتهم  الدميوقراطية.  احل��اك��م 
اجلورجي”  “احللم  معار�صون 
العام  منذ  ال�صلطة  يتوىل  ال��ذي 
املالحقات  ب��ا���ص��ت��خ��دام   ،2012
اأداة  اجل����ن����ائ����ي����ة  ال���ق�������ص���ائ���ي���ة 
ال�صيا�صيني  امل��ع��ار���ص��ة  مل��ع��اق��ب��ة 
منظمة  ورف�صت  وال�صحافيني. 

اجلزائر ترف�س التدخل يف �سوؤونها الداخلية
•• �جلز�ئر-�أ ف ب

اأكدت اجلزائر اأم�س االأول ال�صبت رف�صها “اأي تدخل يف �صوؤونها الداخلية”، 
“ال  اأنها ا�صتدعت �صفريها يف باري�س للت�صاور ب�صبب ت�صريحات  مو�صحة 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  اإىل  عدة  م�صادر  ن�صبتها  م�صوؤولة” 
ومل يتم نفيها. وكانت اجلزائر اأعلنت ال�صبت اأنها قررت ا�صتدعاء �صفريها 

دون اأن تو�صح االأ�صباب على الفور. يف باري�س “للت�صاور”،  
خلفية  “على  اإن��ه  ذلك  بعد  بيان  يف  اجلزائرية  اجلمهورية  رئا�صة  وقالت 
للرئي�س  واملن�صوبة  الفرن�صية  امل�صادر  لعديد  املكّذبة  غ��ري  الت�صريحات 
الداخلية،  �صوؤونها  يف  تدخل  اأي  قاطعا  رف�صا  اجلزائر  ترف�س  الفرن�صي، 

وهو ما جاء يف تلك الت�صريحات«.
واأ�صاف البيان “اأمام هذه الت�صريحات الالم�صوؤولة قّرر رئي�س اجلمهورية 

عبد املجيد تبون اال�صتدعاء الفوري ل�صفري اجلزائر بفرن�صا للت�صاور«.
وحتى قبل اأن ت�صدر اجلزائر بيانها الثاين لتو�صيح �صبب قرارها، ن�صرت 
�صحيفة  يف  م��اك��رون  اإىل  ن�صبت  ت�صريحات  اجل��زائ��ري��ة  االإع����الم  و���ص��ائ��ل 

لوموند الفرن�صية ال�صبت، معتربة اأنها “م�صتفزة” و”الذعة«.
وح�صب مقال يتعلق باجتماع عقد اخلمي�س بني الرئي�س الفرن�صي و�صباب 
ا�صتقالل اجلزائر )1954-1962(، اعترب  اأط��راف يف حرب  اأحفاد  من 
الرئي�س الفرن�صي اأن اجلزائر قامت بعد ا�صتقاللها يف 1962 على “اإرث 

من املا�صي” حافظ عليه “النظام ال�صيا�صي الع�صكري«.
كتابته  اأع��ي��دت  ر�صمي  “تاريخ  ع��ن  ال�صحيفة،  ح�صب  م��اك��رون،  وحت���دث 
بالكامل )...( وال ي�صتند اإىل حقائق” بل اإىل “خطاب يقوم على كراهية 

فرن�صا«.
التاأ�صريات  تقلي�س منح  اأن  ال�صباب  اإىل حماوريه  وتابع ماكرون متوجها 
اأن  االأع��م��ال، مو�صحا  واأو���ص��اط  ال��ط��الب  على  تاأثري”  اأي  ل��ه  يكون  “لن 
الذين  احلاكم”  الو�صط  يف  املوجودين  االأ�صخا�س  “م�صايقة  هي  الفكرة 

“اعتادوا التقدم للح�صول على تاأ�صريات ب�صهولة«.
وردا على �صابة ترعرعت يف العا�صمة اجلزائرية، اأكد ماكرون اأنه ال يعتقد 
النظام  اأعماق املجتمع اجلزائري بل يف  “يف  لفرن�صا  “كراهية”  اأن هناك 

ال�صيا�صي الع�صكري الذي قام على هذا االإرث من املا�صي«.
 2019 يف  احل��راك  منهك.  اجل��زائ��ري  النظام  اأن  الوا�صح  “من  وا�صاف 
اأ�صعفه«. واأكد ماكرون يف هذه الت�صريحات التي ن�صرتها �صحيفة لوموند 
لكنه  اأن هناك “حوارا جيدا مع الرئي�س )اجلزائري عبد املجيد( تبون”. 

اأ�صاف “اأرى اأنه عالق يف نظام �صعب جدا«.

�سجناء يطلقون النار على 
�سرطيني يف الإكوادور 

•• غو�ياكيل-�أ ف ب

اأطلق نزالء يف �صجن غواياكيل يف جنوب غرب االإكوادور النار على رجال �صرطة 
مواجهات  الثالثاء  منذ  ي�صهد  ال��ذي  ال�صجن  على  ال�صيطرة  حماولتهم  خالل 
اأودت بحياة 118 �صخ�صا، بينهم �صتة قطعت روؤو�صهم، يف اأ�صواأ جمزرة يف �صجن 

يف تاريخ اأمريكا الالتينية.
وقالت ال�صرطة يف تغريدة على ح�صابها على تويرت “اأثناء تدخل رجال ال�صرطة 

ا�صتقبلوا باإطالق نار من قبل اأ�صخا�س م�صجونني«.
اندلع  االأم��ن،  اإنه حتى قبل توغل قوات  فاريال  تانيا  ال�صرطة  قائدة  و�صرحت 
اأرب��ع��ة منهم بجروح.  اإ�صابة  ع��ن  اأ�صفر  م��ا  ب��ني معتقلني  ال��ن��ار  ت��ب��ادل الإط���الق 
زالوا  و”ما  ال��و���ص��ع  على  ال�صيطرة  م��ن  متكنوا  ال�صرطة  رج���ال  اأن  واأ���ص��اف��ت 

ي�صيطرون على ال�صجن«.
يرافقهم  القوات اخلا�صة  اأف��راد من  املوؤ�ص�صة  ن�صرته  ت�صجيل فيديو  ويظهر يف 

جنود ودبابة حربية يدخلون ال�صجن.
وبعد حادثي اإطالق النار قالت ال�صرطة اإنها �صبطت بندقيتني وثالثة م�صد�صات 
ي�صم  لكنه  �صجني  ل�3500  يت�صع  ال���ذي  ال�صجن  يف  نقالة  وه��وات��ف  وذخ���رية 
8500 معتقل، اأي اأكرب ب�صتني باملئة من طاقته. وبني الثالثاء واخلمي�س وقعت 
ا�صتباكات عنيفة يف �صجن غواياكيل بني جمموعات اإجرامية مرتبطة بتهريب 
ال�صلطات  اأعلنت  اآخ��رون، كما   86 118 �صخ�صا وجرح  املخدرات، قتل خاللها 
الق�صائية م�صاء اخلمي�س. وارتفع العدد االإجمايل لل�صجناء بن�صبة ثالثني باملئة 
150 مليون دوالر  امليزانية من  بينما تخفي�س  املا�صية  ال�صت  ال�صنوات  خالل 

اإىل 99 مليون دوالر خالل الفرتة نف�صها.

الذي  ال��ن��واب  جمل�س  يف   2022
الدميوقراطيون  ع��ل��ي��ه  ي��ه��ي��م��ن 
مينحهم  اأن  �صاأنه  م��ن  م��ا  حاليا، 

ورقة �صغط اإ�صافية يف 2024.
امل�صهد  ب�صاعة  “رغم  ف��ويل  وق��ال 
املا�صي  الثاين/يناير  كانون   6 يف 
م�����ع ����ص���ف���ك ال�����دم�����اء وال����ت����م����ّرد، 
ي���وم���ا حمط  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ت���ك���ن  مل 
نائب  رف�������س  ف��ي��م��ا  ت�صكيك”، 
يف  بن�س  مايك  حينذاك  الرئي�س 
امل��ط��اف اخل�����ص��وع ملطالب  ن��ه��اي��ة 
ترامب باأن يرف�س اأ�صوات الهيئة 
والي��ات خ�صرها  الناخبة من عدة 

اجلمهوريون ل�صالح بايدن.
اأع�صاء  ك�����ان  اإذا  “لكن  وت����اب����ع 
ال��ث��اين/ ك��ان��ون   6 يف  الكونغر�س 
لنهج  مي���ي���ل���ون   2025 ي���ن���اي���ر 
ا�صتعداد  +الكذبة الكربى+، وعلى 
فقط  االنتخابات  نتيجة  لرف�س 
ال�صيا�صية،  ال�����ص��ل��ط��ة  اأج�����ل  م���ن 
املطلق  التقوي�س  ذل��ك  ف�صيمثل 

للدميوقراطية«.

املداخالت،  اإح����دى  ع��ل��ى  رده  ويف 
يريد  اإن��ه  الفرن�صي  الرئي�س  ق��ال 
فرن�صا،  ت��ب��ث��ه  حت���ري���ري���اً  اإن���ت���اج���اً 
واالأمازيغية،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني 
ملواجهة  امل���غ���ارب���ي���ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
التي  و”الدعاية”  “الت�صليل” 
“يعيدون  يقودها االأت��راك، الذين 

كتابة التاريخ«.

هل كانت هناك 
اأمة جزائرية؟

الفرن�صي:  ال��رئ��ي�����س  وي���ت�������ص���اءل 
جزائرية  اأم�����ة  ه���ن���اك  ك����ان  “هل 
قبل اال�صتعمار الفرن�صي؟ هذا هو 
كان هناك  اأنه  وي�صيف  ال�صوؤال”، 
ا�صتعمار قبل اال�صتعمار الفرن�صي. 
مفتون  “اأنا  ال��ق��ول:  اإىل  وي��ذه��ب 
ب����روؤي����ة ق������درة ت���رك���ي���ا ع���ل���ى جعل 
الذي  ال��دور  متاماً  ين�صون  النا�س 
التي  والهيمنة  اجل��زائ��ر  يف  لعبته 
مار�صتها، و�صرح اأن الفرن�صيني هم 
اأمر  وهو  الوحيدون.  امل�صتعمرون 

ي�صدقه اجلزائريون«.
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���ح���ني م���وؤّي���دي���ن  ����ص���وت���ا، مب���ر����صّ

باملطلق.
وق����ال م��دي��ر م��رك��ز ال�����ص��ي��ا���ص��ة يف 
�صاباتو  الري  فريجينيا  ج��ام��ع��ة 
�صخ�س  ل���دي���ك  ي���ك���ون  “عندما 
كهذا يف موقع امل�صوؤولية �صتمتلك 
اإجراء  كيفية  ب�صاأن  ك��ب��ريا  ن��ف��وذا 
االأ�صوات  عد  وكيفية  االنتخابات 
وال�����ص��خ�����س ال�����ذي ���ص��ي��ع��ل��ن عنه 
ك��ف��ائ��ز وك��ي��ف��ي��ة ت���واف���ق اأ����ص���وات 

الهيئة الناخبة«.

مطلق  – »تقوي�ض 
للدميوقراطية« –

اإىل  ذل���ك  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  بينما 
ميكن  الدميوقراطيني،  اإغ�صاب 
للمجال�س الت�صريعية يف الواليات 
اجلمهوريون  عليها  يهيمن  التي 
جت���اه���ل االأ������ص�����وات ال�����ص��ع��ب��ي��ة يف 
مواتية  غ���ري  ك��ان��ت  اإذا  والي��ات��ه��ا 
�صخ�صيات  وت���ع���ي���ني  ل�����رتام�����ب 
التي  الناخبة،  الهيئة  يف  تختارها 
ي���ع���ود اإل���ي���ه���ا ال����ق����ول ال��ف�����ص��ل يف 
حتديد هوية الفائز يف االنتخابات 

الرئا�صية، بح�صب �صاباتو.
و�صع  يف  اجل���م���ه���وري���ني  اأن  ك��م��ا 
عام  باالأغلبية  بالفوز  لهم  ي�صمح 

•• باري�س-وكاالت

“لوموند”  ����ص���ح���ي���ف���ة  اأف�����������ادت 
الفرن�صي  الرئي�س  اأن  الفرن�صية 
اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون ا���ص��ت��ق��ب��ل يوم 
اخلمي�س املا�صي يف ق�صر االإليزيه، 
فرن�صياً  ���ص��اب��اً   18 ���ص��اع��ت��ني،  مل���دة 
من ا�صل جزائري، م عا�صوا حرب 
بحرية  االحاديث  لتبادل  اجلزائر 
ب���ه���دف تهدئة  ال����ن����زاع  ذل����ك  ع���ن 

“جرح الذاكرة«.

وقالت ال�صحيفة اإن ماكرون اأراد اأن 
خ�صو�صاً،  ال�صباب  هوؤالء  ُيخاطب 
وغوتييه  ول��ي��ن��ا  واأم�����ني  ن���ور  الأن 
اأحفاد مقاتلني  ولو�صي وي��وان هم 
اأو  الوطني”  التحرير  “جبهة  يف 
اأو  ���ص��ك��ن��وا  فرن�صيني  اأو  ح��رك��ي��ني 
ول��دوا يف اجل��زائ��ر اإب��ان االحتالل 
�صوداء  )اأق��دام  للجزائر  الفرن�صي 
ه�����و حتى  واأح�������ده�������م  وي�������ه�������ود(. 
الرئي�س  ���ص��االن،  اجل����رال  حفيد 
ال�صري  اجل��ي�����س  ملنظمة  ال�����ص��اب��ق 
يونيو  ���ص��ه��ر  وم���ن���ذ   .)OAS(
هوؤالء  يلتقي  املا�صي،  )ح��زي��ران( 
الطالب،  من  ومعظمهم  ال�صباب، 
يف  ويفكرون  البع�س  بع�صهم  م��ع 
الذكريات  ه��ذه  كل  جتميع  كيفية 
جمعتهم  وق������د  ورث������وه������ا.  ال����ت����ي 
تنفيذ  عن  امل�صوؤولة  رون��و  �صي�صيل 
�صتورا  بنجامني  تقرير  تو�صيات 
واحلرب  اال�صتعمار  “ذاكرة  ح��ول 
يناير  يف  امل����ق����دم  اجلزائرية” 
للرئي�س  املا�صي  ال��ث��اين(  )ك��ان��ون 

اإميانويل ماكرون.

للرئي�س  ف��اأو���ص��ح��ت  ال��ع��ا���ص��م��ة، 
اجلزائري  ال�صباب  اأن  الفرن�صي، 
لفرن�صا”.  “كراهية  ي��ك��ن��ون  ال 
“ال  ق��ائ��ال:  م���اك���رون،  عليها  ورد 
اأحت��دث عن املجتمع اجلزائري يف 
اأعماقه ولكن عن النظام ال�صيا�صي 
الع�صكري الذي مت بناوؤه على هذا 
اأن  اأرى  ب��ال��ذاك��رة.  املرتبط  الريع 
ال���ن���ظ���ام اجل����زائ����ري م��ت��ع��ب وقد 
اأ�صعفه احل��راك. لدي ح��وار جيد 
اأنه  اأرى  الرئي�س تبون، لكنني  مع 

عالق داخل نظام �صعب للغاية«.
خطاب حول احلرب

واقرتحت لو�صي، وهي حفيدة اأحد 
 27 العمر  م��ن  وتبلغ  احلركيني، 
الفرن�صي  الرئي�س  يلقي  اأن  عاماً، 
حول حرب اجلزائر  كبرياً  خطاباً 
التاريخية  احل��ق��ي��ق��ة  ف��ي��ه  ي��ق��ول 
)…(. بينما اقرتح يوهان، البالغ 
35 ع��ام��اً، وه��و حفيد  م��ن العمر 
العائدين،  املعمرين  اليهود  اأح��د 
“البناء امل�صرتك” الأماكن الذاكرة 

يف املنطقة.

حددوا  ف��ق��د  ال�صحيفة  وبح�صب 
ت���ق���دمي ع�صر  م��ه��م��ة  الأن��ف�����ص��ه��م 
نهاية  بحلول  ماكرون  اإىل  ر�صائل 
والتي  االأول(  )ت�����ص��ري��ن  اأك��ت��وب��ر 
ما  يف  تفكريه  ت��غ��ذي  اأن  يفرت�س 
بني  ال���ذاك���رة  “مب�صاحلة  يتعلق 
واجلزائري”.  الفرن�صي  ال�صعبني 
وي��ع��د ا���ص��ت��ق��ب��ال م���اك���رون ل��ه��م يف 
االإل����ي����زي����ه مب���ث���اب���ة نقطة  ق�����ص��ر 
للرئي�س  وف�����ر������ص�����ة  ان������ط������الق 
الفرن�صي ملواجهة جيل جديد من 
ال�صباب املعنيني مب�صاحلة الذاكرة 

الفرن�صية- اجلزائرية.

مناهج الدرا�سة
ه�����وؤالء  اإىل  م�����اك�����رون  وا����ص���ت���م���ع 
دون  م��الح��ظ��ات��ه��م  واإىل  ال�����ص��ب��اب 
ي��ق��اط��ع��ه��م. واق���رتح���ت رج���اء،  اأن 
اأن  ع��ام��اً،   20 العمر  م��ن  البالغة 
ا�صتعمارها  م���ن  اجل���زائ���ر  ت�����ص��ك��ل 
اأ�صا�صياً يف  اإىل احلرب، “مو�صوعاً 

مناهج املدار�س الفرن�صية«.
اأم���ا ن���ورة ال��ت��ي ن�����ص��اأت يف اجلزائر 

ت�صهيل  اإىل  دع���ا  ذل���ك،  ولتحقيق 
اإ����ص���دار ال��ت��اأ���ص��ريات ح��ت��ى يتمكن 
ال�����ص��ب��اب م��ن اجل��ان��ب االآخ����ر من 
ال�����ق�����دوم ل����زي����ارت����ه����م. وه�������ذا هو 
مو�صوع ال�صاعة يف الوقت الراهن. 
املا�صي  االأ���ص��ب��وع  باري�س  وقل�صت 
للجزائريني  ال���ت���اأ����ص���ريات  م���ن���ح 
والتون�صيني(  املغاربة  جانب  )اإىل 
يف م��واج��ه��ة رف�����س ال��ب��الد اإع����ادة 
ه���م يف و�صع  ال���ذي���ن  م��واط��ن��ي��ه��ا 
ولطماأنة  فرن�صا.  يف  نظامي  غري 
ماكرون  اأك�����د  ال�����ص��ب��اب،  ���ص��ي��وف��ه 
اأن���ه “لن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��اأث��ري على 
الطالب وجمتمع االأعمال. �صنقوم 
�صمن  االأ�صخا�س  على  بالت�صييق 
اعتادوا  ال���ذي���ن  احل���اك���م،  ال��ن��ظ��ام 
على التقدم بطلب للح�صول على 
و�صيلة  ه���ي  ب�����ص��ه��ول��ة.  ت���اأ����ص���ريات 
اإنه  ال��ق��ادة  ل��ه��وؤالء  للقول  �صغط 
االأ�صخا�س  الإبعاد  يتعاونوا  مل  اإذا 
امل��وج��ودي��ن يف و���ص��ع غ��ري نظامي 
وخ���ط���ري يف ف��رن�����ص��ا، ف��ل��ن جنعل 

حياتهم �صهلة«.

انتخابات يف جورجيا على وقع اعتقال �ساكا�سفيلي 

ابنة رئي�س الفلبني تعتزم الرت�سح للرئا�سة 
 •• مانيال-رويرتز

اإ����س - ���ص��ى ب��ى اإن( االإخ��ب��اري��ة اأن ابنة  ذك���رت حم��ط��ة )اإي����ه ب��ى 
الرئي�س الفلبينى رودريجو دوتريتي �صرت�صح نف�صها للرئا�صة فى 
انتخابات العام املقبل واأن م�صاعد والدها منذ فرتة طويلة الذى 

ر�صح نف�صه ملن�صب نائب الرئي�س �صيكون نائبها.
دافاو  بلدية  رئي�س  دوتريتي-كاربيو حاليا من�صب  �صارة  وت�صغل 
، ثالث اأكرب مدن الفلبني ، وتقدمت يوم ال�صبت للرت�صح ملن�صب 
رئي�س البلدية مرة اأخرى. و�صبق اأن قالت اإنها لن ترت�صح ملن�صب 

عام العام املقبل.
اإىل  تقريرها  يف  اإن(  ب��ى  �صى   - اإ����س  ب��ى  )اإي���ه  حمطة  وا�صتندت 

اأنه  اأعلن  اأن  بعد  مبا�صرة  �صحفي  مع  دوتريتي  اأج��راه��ا  مقابلة 
�صيعتزل ال�صيا�صة بينما كان ب�صحبته اأقرب املوالني له ال�صناتور 
نائب  ملن�صب  تر�صيحه  ق���دم  ال���ذي   ، ج��و  “بوجن”  كري�صتوفر 

الرئي�س.
وعندما �صئل دوتريتي “اإذن من الوا�صح انه �صيكون �صارة-جو” 

قال “�صيكون �صارة-جو«.
با�صم  املتحدثة  قالت   ، الرئي�س  قاله  ما  لتاأكيد  �صوؤال  على  وردا 
دوتريتي كاربيو لرويرتز “ما اأعرفه هو اأي�صا ما ورد يف االأخبار 

املحلية. لي�س لدينا تعليق على ذلك«.
ومل يرد جو على الفور على طلب من رويرتز للتعليق.

وعندما �صئل دوتريتي عن املوعد الذي �صتقدم فيه ابنته تر�صيحها 

ملن�صب الرئي�س قال “اأنا فعال ال اأعرف. لي�س لدي اأي فكرة على 
اإنه  االإط���الق«. وك��ان دوت��ريت��ي )76 عاما( قد ق��ال ي��وم ال�صبت 
يعتزم اعتزال ال�صيا�صة، يف خطوة مفاجئة تعزز تكهنات باأنه ميهد 

الطريق اأمام ابنته لتخو�س انتخابات الرئا�صة.
وكان متوقعا اأن يخو�س دوتريتي االنتخابات على من�صب نائب 
الرئي�س، وهي خطة يعار�صها معظم الفلبينيني كونها تنتهك روح 

الد�صتور التي حتدد فرتة رئا�صية واحدة ملنع ا�صتغالل ال�صلطة.
وت�صاور �صكوك املحللني ال�صيا�صيني م�صريين اإىل احتمال حدوث 
تغيريات يف اآخر حلظة كما حدث يف 2015 عندما دخل دوتريتي 
ال�صباق االنتخابي الرئا�صي يف اآخر دقيقة وفاز بفارق كبري وقالوا 

اإن ابنته قد تفعل ال�صيء نف�صه  .

 وفاة الوزير الفرن�سي ال�سابق برنار تابي 
•• باري�س-�أ ف ب

تابي  ب��رن��ار  الفرن�صي  االأع��م��ال  ال�صابق ورج��ل  ال��وزي��ر  ت��ويف 
ملجموعة  عائلته  اأعلنت  ح�صبما  بال�صرطان،  عاما   78 عن 
امل�صاهم االأكرب  ال بروفان�س ال�صحافية الفرن�صية التي كان 
“دومينيك  اإن  “بروفان�س”  اإىل  املر�صل  البيان  وقال  فيها. 
ووالدهم  زوج��ه��ا  ل��ه  ح��دود  ينعون بحزن ال  واأب��ن��اءه��ا  تابي 
برنار تابي  اأم�س االأحد 3 ت�صرين االأول/اأكتوبر عند ال�صاعة 

08،45 ب�صبب ال�صرطان«.
اإن�صتغرام  على  على ح�صابه  اأبنائه،  اأح��د  تابي  �صتيفان  واأك��د 
اأرفق  وق��د  “وداعا”.  بعنوان  ق�صرية  ر�صالة  يف  النباأ  ه��ذا 

التعليق ب�صورة باالأبي�س واالأ�صود له ولوالده.

مع عودة ترامب اإىل امل�سهد

خماوف من »تقوي�س« انتخابات 2024 الرئا�سية الأمركية

لوموند: حوار غر م�سبوق بني ماكرون و »اأحفاد« حرب اجلزائر
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

حممد �صديق حممد اخلوري
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : THAHAB LAWAL jewellery ذهب لول للمجوهرات

بتاريخ :2021/9/26 املودعة بالرقم :  360503 
بيانات االأولوية :

باإ�صم : حممد �صديق حممد اخلوري
:، املوطن : جزيرة اأبوظبي ، غرب 4ق 159 وحدة ال�صيدة موزة مطر عي�صى واآخرون

�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�صة وكل خليط منها واملنتجات من املعادن او املطلية بها، غري املت�صمنة يف فئات اخرى، 
املجوهرات واملجوهرات املقلدة، االحجار الكرمية و�صبه الكرمية ، ادوات القيا�س الدقيق للوقت والزمن 

، حلي الزينة
 THAHAB و�صف العالمة : عبارة عن كلمات باللغتني العربية واالجنليزية ذهب لول للمجوهرات

LAWAL jewellery بحروف التينية
اال�صرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على  ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بال �صم�س للتربيد ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1888992 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ام جي ديجيتال القاب�صة ذ.م.م

 MG Digital Holding L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �صي يوتيليتز القاب�صة ذ.م.م

IHC UTILITIES HOLDING L.L.C.

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بال �صرايا للتربيد ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1888984 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ام جي ديجيتال القاب�صة ذ.م.م

MG Digital Holding L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �صي يوتيليتز القاب�صة ذ.م.م

IHC UTILITIES HOLDING L.L.C.

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بال دانات للتربيد ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1925865 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ام جي ديجيتال القاب�صة ذ.م.م

 MG Digital Holding L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �صي يوتيليتز القاب�صة ذ.م.م

 IHC UTILITIES HOLDING L.L.C.

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�صباكتيج للمقاوالت العامة - �صركة ال�صخ�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م  رخ�صة رقم:1013945 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�صحى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء 

 عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�صحى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رفيق قا�صم �صاحب  %49

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ا�صباكتيج للمقاوالت العامة �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

SPACETECH GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ ا�صباكتيج للمقاوالت العامة ذ.م.م

 SPACETECH GENERAL CONTRACTING L.L.C
االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/القر�س االأزرق للمقاوالت وال�صيانه العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4118914 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ابراهيم را�صد على را�صد ال�صام�صى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ابراهيم را�صد على را�صد ال�صام�صى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداملنعم حممد �صادق ابو اخلري  %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 0*0 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ القر�س االأزرق للمقاوالت وال�صيانه العامه

ALQARSH ALAZRAQ CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE
اإىل  / القر�س االأزرق للمقاوالت و ال�صيانه العامه ذ.م.م

 ALQARSH ALAZRAQ CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C. 

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

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/زين للمقاوالت وال�صيانه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3769816 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ زين للمقاوالت وال�صيانه

ZAIN CONSTRUCTION & MAINTENANACE

اإىل/ زين للمقاوالت وال�صيانه  - �صركه ال�صح�س الواحد ذ.م.م

 ZAIN CONSTRUCTION AND MAINTENANACE L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ح�صانة الدانة اخلا�صة - فرع 9 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1000903-9 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل فرع
تعديل اإ�صم جتاري من/ ح�صانة الدانة اخلا�صة - فرع 9
AL DANA PRIVATE NURSARY - BRANCH  9

اإىل ح�صانة الدانة اخلا�صة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م - فرع
 ALDANA PRIVATE  NURSARY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بال خلدمات التربيد - ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1349175 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ام جي ديجيتال القاب�صة ذ.م.م

MG Digital Holding L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بال كولينج القاب�صة ذ.م.م
PAL cooling HOLDING L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بال كولينج القاب�صة ذ.م.م
PAL cooling HOLDING L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �صي يوتيليتز القاب�صة ذ.م.م
 IHC UTILITIES HOLDING L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فينت�صرز اخلدمات الطبية ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1175284 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة زيد داود �صليمان داود ال�صك�صك  %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فين�صرز ال�صرق االأو�صط م ذ م �س
VENTURES MIDDLE EAST DMCC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبا�س على حاجى حممد اخلورى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فينت�صرز ال�صرق االو�صط - ذ م م

 VENTURES MIDDLE EAST - L L C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الريحان لتجارة قطع غيار اأجهزة التكيف و التربيد - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م رخ�صة رقم:1151993 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حمود �صليمان �صعيد حميد احل�صينى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حمود �صليمان �صعيد حميد احل�صينى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فهد قيوم عبدالقيوم  %49

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ الريحان لتجارة قطع غيار اأجهزة التكيف و التربيد - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
RAIHAN AIR CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEM SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ زون دا�س خلدمات تو�صيل ذ.م.م
ZONE DASH DELIVERY SERVICES L.L.C
تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تو�صيل الطلبات  8299010

 تعديل ن�صاط / حذف جتارة قطع غيار اجهزة التكييف والتربيد - باجلملة  4659954
 تعديل ن�صاط / حذف �صيانة اأجهزة التكييف املركزي  4329902 

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
للنقليات  ال�ص�����ادة/اكيوريت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3736770 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة عبدالرحمن احمد ح�صن عبداهلل املرزوقي %100 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف هادف �صعيد فالح �صعيد املن�صوري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
للتجارة  ال�ص�����ادة/بيونري  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2668728 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة احمد علي حممد مالح املن�صوري %80 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف هزاع �صليمان نا�صر �صليمان الكلباين

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صريي 

مك�س فود
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3821765 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
ليمت  ال�ص�����ادة/بيوند  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2910141 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة احمد �صعيد احمد ح�صن اليماحي %100 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عبيد غيث مهنا املهريي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/برواكتيف لينك لتجارة املعدات الطبية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3660812 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ان�س عا�صى  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد جعفر احمد ال�صيبانى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد جعفر احمد ال�صيبانى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 0*0

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ برواكتيف لينك لتجارة املعدات الطبية

PROACTIVE LINK MEDICAL EQUIPMENT TRADING
اإىل / برواكتيف لينك لتجارة املعدات الطبية ذ.م.م

 PROACTIVE LINK MEDICAL EQUIPMENT TRADING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/انيجما ملعدات تنظيف املباين

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2793440 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /

اإ�صافة كونهى على حمى الدين كوتى حمى الدين كوتى حممد كونهى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ح�صني حم�صن عبيد حم�صن العريفى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ انيجما ملعدات تنظيف املباين

ENIGMA BUILDINGS CLEANING MATERIALS

اإىل/ انيجما ملعدات تنظيف املباين - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 ENIGMA BUILDINGS  CLEANING MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/روتردام للمقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2979319 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�صم جتاري من/ روتردام للمقاوالت العامة
ROTTERDAM GENERAL CONTRACTING

اإىل/ نك�صت �صتب الدارة املرافق
NEXT STEP FACILITIES  MANAGEMENT

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة املباين  4329901
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة اأجهزة التكييف املركزي  4329902

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات  8130002
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات مكافحة اآفات ال�صحة العامة  8121003

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات التطهري والتعقيم  8121004
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت تركيب �صبكات الغاز املركزي يف املباين  4322009
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات التنظيف اخلارجي ) واجهات ( املباين  8129001

تعديل ن�صاط / اإ�صافة تركيب واأ�صالح نظم معدات ال�صالمة و اإطفاء احلريق  4322003
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة نقل النفايات الطبية  3812002
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات ادارة املن�صاأت  8211010

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت تركيب اأنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�صيانتها  4322005

اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357
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عربي ودويل

   •• �لفجر –خرية �ل�شيباين
�ستتزوج  الوطنية,  الدراما  من  �سنوات  اأرب��ع  بعد 
ماكو, ابنة اأخ االإمرباطور ناروهيتو, يف 26 اأكتوبر 
من �سديقها كي كومورو, وهو جنل موظفني اثنني 
اأ�سبح حماميا. وبعد اأن تعر�ست مل�سايقات و�سائل 
يف  تاأمل  كانت  التي  املحافظة,  والنخبة  االإع��الم 
يف  للعي�ض  الزوجان  �سريحل  الزواج,  هذا  اإجها�ض 

الواليات املتحدة.

رغم االإع�سار وت�سكيل احلكومة:

»ذيل احل�سان« واخلروج عن ال�سرب، ي�سغلن اليابان...!
زواج االأمرية الوديعة من اأحد العاّمة يقلب االأرخبيل راأ�سًا على عقب

الق�ساء الأمركي يوجه التهام اإىل »�سوت« ت�سجيلت داع�س
اللذان  �صوتلوف  و�صتيفن  فويل  جيم�س  االأمريكيان  ال�صحافيان  ذلك  يف 
قتال بقطع الراأ�س يف 2014. ويف تبادل ر�صائل الكرتونية ا�صتندت اإليها 

الئحة االتهام يربر حممد خليفة جرائم القتل هذه.
اوردت الئحة االتهام اأن االإرهابي كان “ال�صوت” الناطق باالنكليزية للكثري 
من ت�صجيالت الفيديو الدعائية “العنيفة اإىل اأق�صى حد” للتنظيم، مبا 
 2014 اإىل  االأول  يعود  “لهب احلرب”  بعنوان  فيديو  ت�صجيال  ذلك  يف 

والثاين اإىل 2017.
االإرهابية”  الفيديو  مقاطع  “اأهم  هما  الت�صجيلني  اإن  النيابة  وق��ال��ت 

للجماعة االإرهابية.
وهو اأي�صا الراوي املفرت�س يف “ت�صجيالت فيديو للتجنيد” تتخللها �صور 
اآخرين  اإرهابيني  ت�صجيع  اأج��ل  من  وبلجيكا،  فرن�صا  يف  التنظيم  لهجمات 
على التحرك. وقال اأحد املدعني الفدراليني يف والية فرجينيا راج باريك 
يف بيان وزارة العدل اإن “حممد خليفة مل يكتف بالقتال يف �صفوف داع�س 
اأعمال  وراء  ال��ذي يقف  ال�صوت  اأي�صا  كان  بل  �صوريا،  املعركة يف  �صاحة  يف 

العنف«.
العاملية  التجنيد  جهود  ودفع  االإرهابي  للتنظيم  رّوج  “خليفة  اأن  واأ�صاف 
الب�صع  القتل  متجد  التي  الفيديو  ت�صجيالت  جمهور  نطاق  وو�ّصع  قدما 
داع�س ووح�صيته الع�صوائية”. وتفيد الئحة االتهام باأن “هدفه االأ�صا�صي” 
كان “حث املتعاطفني مع تنظيم داع�س على ال�صفر اإىل املناطق اخلا�صعة 
يف  مبا  الغرب،  يف  هجمات  تنفيذ  و/اأو  اإليه  لالن�صمام  التنظيم  ل�صيطرة 

•• و��شنطن-�أ ف ب

لتنظيم  الدعائي  العمل  يف  رئي�صي  طرف  باأنه  و�صف  كندي  اإرهابي  اُتهم 
االإرهابي  بالتنظيم  اخلا�صة  الفيديو  ت�صجيالت  �صوته  يرافق  اإذ  داع�س 

ر�صميا يف الواليات املتحدة حيث مت نقله �صرا بعد اأ�صره يف �صوريا.
عليه  يهيمن  الذي  التحالف  )ق�صد(  الدميوقراطية  �صوريا  قوات  واأ�صرت 
االأكراد وتدعمه وا�صنطن يف ت�صديه للتنظيم، حممد خليفة )38 عاما( 
يف كانون الثاين/يناير 2019. واأعلنت وزارة العدل االأمريكية يف بيان اأنه 
مت ت�صليمه “موؤخرا” اإىل مكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي( واتهمه 
الق�صاء الفدرايل االأمريكي يف والية فرجينيا بالتعاون مع ع�صابة اإرهابية 

ت�صببت باملوت. وقد يواجه عقوبة ال�صجن مدى احلياة.
وذكرت و�صائل اإعالم كندية اأن الق�صاء الكندي اأي�صا يريد توجيه االتهام 

له.
وتفيد الئحة االتهام االأمريكية التي ن�صرت ال�صبت باأن املقاتل غادر كندا يف 
2013 لالن�صمام اإىل تنظيم داع�س يف �صوريا. وقد تقدم ب�صرعة يف قيادة 
مناطق  على   2019 اإىل   2014 من  التنظيم  اأعلنها  التي  “اخلالفة” 

متتد بني العراق و�صوريا.
للتنظيم  الدعائية  اخللية  يف  اأ�صا�صيا”  “ع�صوا  اأ�صبح   ،2014 وم��ن��ذ 

خ�صو�صا ب�صبب اإتقانه اللغتني االإنكليزية والعربية.
وهذه اخللية هي م�صدر مقاطع فيديو لعمليات اإعدام رهائن اأجانب، مبا 

ذلك يف الواليات املتحدة با�صم التنظيم«.
�صجنه  من   2019 يف  الكندية  �صي”  بي  “�صي  قناة  اأجرتها  مقابلة  ويف 
اأي ندم على  يف �صوريا، مل يبِد حممد خليفة امللقب باأبي ر�صوان الكندي 
اأفعاله. وقال اإنه يريد العودة اإىل كندا مع زوجته واأطفالهما الثالثة لكن 

�صرط عدم حماكمته هناك.
اإرهابية م�صوؤول عن  والتنظيم الذي تعتربه ال�صلطات االأمريكية منظمة 
يف  �صيما  وال  غربية  دول  يف  قتلى  فيها  �صقط  التي  الهجمات  م��ن  موجة 
فرن�صا يف 2015 و2016. واأدى ظهوره اإىل تدخل حتالف ع�صكري دويل 
بقيادة وا�صنطن جنح يف دحر ما ي�صمى “اخلالفة” واإن كان تنظيم داع�س 
املوجود االآن يف العديد من البلدان خا�صة يف اإفريقيا واآ�صيا، ما زال ي�صكل 

تهديدا يف نظر اأجهزة اال�صتخبارات االأمريكية واالأوروبية.
الواليات  يف  التنظيم  يف  اأجنبي  ملقاتل  معروفة  ات��ه��ام  الئ��ح��ة  اأول  وه���ذه 

املتحدة منذ و�صول الرئي�س جو بايدن اإىل البيت االأبي�س.
االإرهابي  التنظيم  االأمريكي حاليا يف ق�صية ع�صوين يف  الق�صاء  وينظر 
وال�صافعي  كوتي  األيك�صاندا  وهما  “البيتلز”  ا�صم  نف�صيهما  على  يطلقان 

ال�صيخ بعد نقلهما اإىل الواليات املتحدة من العراق قبل نحو عام.
واأقرت األيك�صاندا كوتي وهي مواطنة بريطانية �صابقة ُجردت من جن�صيتها، 
يف اأوائل اأيلول/�صبتمرب بالتواطوؤ يف عمليات خطف وقتل رهائن غربيني 
بينهم جيم�س فويل و�صتيفن �صوتلوف وكذلك عاملي االإغاثة االأمريكيني 

بيرت كا�صيغ وكايال مولر.

 غوتري�س يدين الهجمات 
على قوات حفظ ال�سلم 

•• باماكو-�أ ف ب

دان االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س يف بيان الهجمات على قوات 
ج��رائ��م حرب  ت�صكل  ق��د  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا  ال��دول��ي��ة،  للمنظمة  التابعة  ال�صالم  حفظ 
انفجار  القوات يف  بعد مقتل جندي م�صري من هذه  ال��دويل  القانون  مبوجب 
لغم يف �صمال مايل. وكانت بعثة االأمم املتحدة يف مايل ذكرت اأن اأحد جنود حفظ 
ال�صبت  خطرية  بجروح  اآخ���رون  اأرب��ع��ة  واأ�صيب  قتل  للمنظمة  التابعني  ال�صالم 
احلدود  ق��رب  البالد  �صرق  �صمال  تي�صاليت  من  بالقرب  نا�صفة  عبوة  انفجار  يف 
با�صم  الناطق  ن�صره  بيان  البعثة جن�صية اجلندي. ونقل  تك�صف  اجلزائرية. ومل 
غوتريي�س، �صتيفان دوجاريك، اأن االأمني العام لالأمم املتحدة عرب عن “تعازيه 
االأمم  “ت�صامن  واأك��د  و�صعبا”،  حكومة  مل�صر  وكذلك  ال�صحية  الأ���ص��رة  احل��ارة 

املتحدة مع مايل حكومة و�صعبا«.
ت�صكل جرائم حرب  ال�صالم قد  الهجمات على جنود حفظ  اأن  اإىل  اأ�صار  وبعدما 
مبوجب القانون الدويل، طالب غوتريي�س ال�صلطات املالية باأال تدخر اأي جهد يف 

حتديد هوية مرتكبي هذه الهجمات لتتم حماكمتهم، كما ورد يف البيان.
لتحقيق  االأب��ع��اد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  االأمم  “بعثة  قائد  ق��ال  جهته،  م��ن 
اال�صتقرار يف مايل” )مينو�صما( يف بيان اإن “هذا احلادث تذكري حمزن باخلطر 
الدائم الذي يحيط بقوات حفظ ال�صالم والت�صحيات التي بذلت من اأجل ال�صالم 
يف مايل«. واأ�صاف اأن “هجوم اليوم اجلبان يعزز ت�صميم البعثة على دعم مايل 

و�صعبها يف �صعيهم لتحقيق ال�صالم واال�صتقرار«.

ق��ي��م��ّة لالإع�صار  ان���ه ال  ي��ب��دو     
ال�صرقي  ال�����ص��اح��ل  ���ص��رب  ال����ذي 
االأخرية،  ال�صاعات  يف  لالأرخبيل 
اأو للمفاو�صات التي ت�صبق ت�صكيل 
حكومة حمافظة جديدة، االثنني 
املقبل، فو�صائل االإعالم اليابانية 
م��ه��وو���ص��ة، ب��االإع��الن ع��ن الزواج 
ماكو  الوديعة  الأمريتها  الو�صيك 
ك��وم��ورو، وه��و من  وخطيبها كي 
���ص��ع��ر طويل،  ���ص��اح��ب  ال���ع���اّم���ة، 
يف  للعي�س  ا�صطحابها  وي��ق��رتح 

الواليات املتحدة.
التلفاز،  ع��ل��ى  ح��ي��ة  م���ن���اظ���رات   
االأوىل  ال�����ص��ف��ح��ات  يف  ع���ن���اوي���ن 
جل��رائ��د م��ا ب��ع��د ال��ظ��ه��ر، تويرت 
له  كله  البلد  جن�ون...  حال���ة  يف 

راأي.
كونيت�صو  وك���ال���ة  ك�����ص��ف��ت  وق����د    
املحافظة جدا، وهي وكالة الق�صر 
ما  ت�صم  واإدارة  االإم���رباط���وري، 
األ���ف م��وظ��ف م�صّخر  ي��ق��رب م��ن 
اأن  االإمرباطورية،  العائلة  الإدارة 
ال���زواج، ال��ذي ط��رح ورف�����س منذ 
اأكرث من اأربع �صنوات، �صُيحتفل به 
اأخرًيا يف يوم ال�صاد�س والع�صرين 
املوؤ�ص�صة  واأ����ص���ارت  اك��ت��وب��ر.  م��ن 
ال�صيني�صال،  كبري  يراأ�صها  التي 
طقو�س  ع��ن  �صتتخلى  اأن��ه��ا  اإىل 
االأج��داد التي ت�صاحب عادة هذه 

الزيجات االإمرباطورية.

غياب االحتفاالت الكربى
الزوجان  �ص�����يتخطى  وه��ك�����ذا     
ح��ف��ل اخل��ط��وب��ة ال��ط��وي��ل الذي 
كما  نوجي”،  “نو�ص��اي  ي�صمى 
“ت�صوكني  ي���ت���ب���ع���ا  ل�����ن  اأن����ه����م����ا 

 1.2( ي���ن  م��ل��ي��ون   150 م��ب��ل��غ 
مليون يورو( لبدء حياتها املدنية 

بعيًدا عن الق�صر.
التقلبات  م���ن  ال��ع��دي��د  وب���ع���د     
اليابان  ال�صاب  غادر  واملنعطفات، 
الإن���ه���اء   2018 اأغ�������ص���ط�������س  يف 
درا����ص���ت���ه ل��ل��ق��ان��ون يف ال���والي���ات 
خطيبته  ك��ان��ت  ب��ي��ن��م��ا  امل���ت���ح���دة، 
حتاول ان ُتن�صى يف متحف جامعة 
من�صب  ت�����ص��غ��ل  ح���ي���ث  ط���وك���ي���و 

باحثة.

حتّر�ض
   بعد ح�صوله موؤخرا على وظيفة 

اإبالغهما  م���را����ص���م  جي”،  ن����و 
االإم������رباط������ور واالإم�����رباط�����������ورة 
اأ�صبحا  لقد  باحتادهما.  ر�صمًيا 
االآن حرجا كبريا بالن�صبة للق�صر 
الذي ي�صم اأقدم �صاللة يف العامل 
الن�صب  االأ����ص���ط���ورة  ُت��ع��ي��د  ح��ي��ث 
قبل   2600 اإىل  االإم��رباط��وري 

امليالد.
الوكالة،  عا�صت  �صنوات،  طيلة     
ال�صيا�صية  ال��ن��خ��ب  م���ن  وج�����زء 
الّتمّكن  اأم�����ل  ع��ل��ى  ال����ب����الد،  يف 
م���ن اإف�����ص��ال ه���ذه ال��زي��ج��ة، لكن 
العا�صقني مت�صكا. تبلغ اليوم 29 
عاما، التقت ماكو، االبنة الكربى 

لتمويل  منه  ا�صتدانتهم  ي���ورو(، 
درا�صة ابنها. 

كومورو،  ك��ي  تف�صريات  ورغ���م     
اكت�صبت الق�صية تدريجًيا اأهمية 
ال��راأي العام �صد  وطنية، وانقلب 
بتاأثري  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي،  م���اك���و  زوج 
املبتهجة  ال�صعبية  ال�صحف  م��ن 
مماثلة  غ��رام��ي��ة  ع��الق��ة  مب�صك 
للملحمة التي تدور حول االأمري 

هاري و�صريكته ميغان ماركل. 
ال����ع����ادي فجاأة  امل����واط����ن  اُت���ه���م    
ثروة  م��ن  اال�صتفادة  يف  بالرغبة 
ل  تتح�صّ االإم���رباط���وري.  البيت 
اأم��رية تتخلى عن لقبها على  كل 

-�صقيق  ف���وم���ي���ه���ي���ت���و  ل�����الأم�����ري 
االإمرباطور ناروهيتو -وكي، ابن 
يوكوهاما،  م��ن  اث��ن��ني  موظفني 
اجلامعة  يف  ال����درا�����ص����ة  اأث�����ن�����اء 

امل�صيحية الدولية يف طوكيو.
عدة  بعد   ،2017 �صبتمرب  يف     
ال�صرية،  ال��ع��الق��ة  م���ن  ���ص��ن��وات 
عام  ل���راأي  ارتباطهما  ع��ن  اأع��ل��ن��ا 

م�صاند يف البداية لل�صاب. 
ثم مت حتديد موعد حفل الزفاف 
اجلميع  وك������ان   ،2018 ل���ع���ام 
م��اك��و من  رح��ي��ل  ل��ق��ب��ول  ي�صتعد 

البيت االإمرباطوري.
الذكور  لالأع�صاء  فقط  ُي�صمح    

خارج  م��ن  ب��ال��زواج  ال�صاللة  م��ن 
الكربى،  االإم��رباط��وري��ة  العائلة 
كاأمرية  لقبها  تلقائًيا  و�صتفقد 

وت�صبح من عاّمة النا�س.

نهاية احلكاية اخلرافية
ال�صاحرة  ال��ق�����ص��ة  ه���ذه  ب����داأت     
اجلميلة يف االنحراف بعد ب�صعة 
ك�����ص��ف��ت �صحف  ع���ن���دم���ا  اأ����ص���ه���ر 
البالد،  اأنحاء  جميع  يف  التبلويد 
ع��ن ن���زاع م��ايل ق��دمي ب��ني والدة 
ك����ي و���ص��دي��ق��ه��ا ال�������ص���اب���ق ال����ذي 
اأكرث  ل��ه  ُت��ِع��د  مل  ب��اأن��ه��ا  يتهمها 
األف  اأربعة ماليني ين )32  من 

يف مكتب حماماة يف نيويورك، عاد 
ليلتقي  االأ�صبوع  هذا  طوكيو  اإىل 
ال�صحفيون،  واكت�صف  حبيبته. 
البالغ عددهم 170 وكامرياتهم 
بذهول  امل��ط��ار،  يف  تنتظره  ال��ت��ي 
اأن��ه �صّففه  اأن��ه اأط��ال �صعره حتى 

على �صاكلة ذيل ح�صان.
   �صابقة اأوىل يف املجتمع الياباين 
االمتثال،  ي��ج��ب  ح��ي��ث  ال���راق���ي 
�صارمة  ل��ق��واع��د  احل���ي���اة،  م���دى 
وال�صعر،  املالب�س  تخ�س  للغاية 
اأدنى  اأو  اأي �صكل الفت  بعيدا عن 

لون �صاطع. 
املن�صورات  العديد من  وخ�ص�صت 
ل�  االأ���ص��ب��وع  ه��ذا  كاملة  �صفحات 
ه���ذه،  غيت”  احل�������ص���ان  ذي����ل   “
احل�صان”.  ذي����ل  “ف�صيحة  اأو 
�صد  االإه����������ان����������ات  وت�����ه�����اط�����ل�����ت 
ال�صبكات  على  الفظ”  “الرجل 

االجتماعية.
اأكتوبر   26 يف  ال���زف���اف  ب��ع��د     
�صيعود  ق�صري،  �صحفي  وموؤمتر 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  العا�صقان 
اأنها  لفرتة طويلة. واأعلنت ماكو 

�صرتف�س
املن�صو�س  م��ل��ي��وًن��ا   150 مبلغ   
ال����ق���������ص����ر،  ل�������وائ�������ح  يف  ع����ل����ي����ه����ا 
�ص�����يوف�������ران  ال��زوج��������������ني  واأن 

نفقاتهم���ا.
   وك�ص����فت الوكال������ة االإمرباطورية 
ال�صابة  اأن  اأم�س اجلمعة  اأول  اأول 
من  م��ع��ق��د  “�صكل  م����ن  ت���ع���اين 
ال�صدمة”  ب��ع��د  م���ا  ا����ص���ط���راب 
املرتبط بالتحر�س الذي تعر�صت 

له يف ال�صنوات االأخرية.
عن ليزكو

حلظة و�صول كومورو لليابانف�صل اجلميع يف اجها�س االرتباط

االمرية ماكو ذيل احل�صان الذي ا�صتفز اجلميع

بنما قلقة من حتقيق ا�ستق�سائي حول امللذات ال�سريبية 
 •• بنما-�أ ف ب

تخ�صى بنما اأن ي�صملها مرة اأخرى حتقيق جديد يف املالذات ال�صريبية 
“وثائق  با�صم  ن�صره  اال�صتق�صائية  لل�صحافة  ال��دويل  االحت��اد  يعتزم 
باندورا”   االأحد  بح�صب ر�صالة حكومية نقلتها و�صائل االإعالم املحلية  

اأم�س االأول ال�صبت.
اأر�صلتها اإىل االحتاد الدويل  وقالت احلكومة البنمية يف الر�صالة التي 
لل�صحافة اال�صتق�صائية عن طريق مكتب حماماة “قد تكون االأ�صرار 

غري قابلة لال�صالح«.
للبالد  “الت�صور اخلطاأ”  يعزز  “اأي من�صور”  اأن  وحتذر الر�صالة من 
كمالذ �صريبي حمتمل “�صيكون له عواقب وخيمة على بنما و�صعبها«.

ن�صر  اأن���ه  ت��غ��ري��دة  يف  اال�صتق�صائية  لل�صحافة  ال���دويل  االحت���اد  اأع��ل��ن 
حتقيق  “اأ�صمل  غرينت�س  بتوقيت   16،30 ال�صاعة  عند  االأح��د  اأم�س 
حول ال�صرية املالية حتى االآن” بناًء على 11،9 مليون وثيقة م�صربة 

“تغطي جميع اأنحاء العامل«.
والتحقيق الذي اأطلق عليه ا�صم “وثائق باندورا” هو ثمرة عمل اأكرث 
ال��دويل لل�صحافة  117 دول��ة، بح�صب االحت��اد  600 �صحايف يف  من 

اال�صتق�صائية.
التي نفذتها  االإ�صالحات  العديد من  اإىل  بنما  ر�صالة حكومة  وا�صارت 
هذه الدولة الواقعة يف اأمريكا الو�صطى خالل ال�صنوات املا�صية والتي 
فرن�صا  يف  ال�صريبية  امل����الذات  قائمة  على  م��درج��ة  ذل��ك  م��ع  ت���زال  ال 

واالحتاد االأوروبي.

واوردت اأنه منذ 2016، مت تعليق ت�صجيل اأكرث من 395 األف �صركة 
وموؤ�ص�صة، اأي ما يعادل ن�صف تلك التي كانت موجودة حينها.

تخ�صى احلكومة من اأن تواجه بنما مرة اأخرى ف�صيحة جديدة تتعلق 
باملالذات املالية بعد تلك التي اأثارها ن�صر حتقيق �صابق اأجراه االحتاد 
الدويل لل�صحافة اال�صتق�صائية يف عام 2016 واملعروف با�صم “وثائق 

بنما«.
اأعلن مكتب املحاماة البنمي مو�صاك فون�صيكا يف عام 2018 وقف كل 

ن�صاطاته، يف اعقاب هذه الف�صيحة.
 2016 ني�صان/ابريل   03 يف  ب���داأت  بنما”  “وثائق  ف�صيحة  وك��ان��ت 
مو�صاك  املحاماة  مكتب  من  رقمية  وثيقة  مليون   11،5 ت�صريب  مع 
الدولية  املجموعة  حللتها  التي  احل�صا�صة  ال��وث��ائ��ق  وه��ذه  فون�صيكا. 

بينها  العامل  يف  �صدمات  �صل�صلة  اىل  ادت  اال�صتق�صائيني  لل�صحافيني 
ا�صتقالة رئي�س الوزراء االي�صلندي �صيغموندور ديفيد غونلوغ�صون، ثم 

رئي�س الوزراء الباك�صتاين نواز �صريف.
يف  بلدا   79 يف  االق��ل  على  حتقيقا   150 فتح  ال��وث��ائ��ق،  ت�صرب  وبعد 
االمريكي  امل��رك��ز  ح�صب  ام����وال،  تبيي�س  او  �صريبي  تهريب  ق�صايا 

للنزاهة العامة.
قامت بنما منذ ذلك احلني ب�صل�صلة اإ�صالحات لتعزيز الرقابة امل�صرفية 
منظمة  م��ع  املعلومات  وت��ب��ادل  بال�صجن  ال�صريبي  التهرب  ومعاقبة 

التعاون والتنمية يف املجال االقت�صادي.
“ال متت ب�صلة ببنما   2016 اأن بنما عام  اأك��دت احلكومة يف ر�صالتها 

اليوم«.
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
تاريخ: 2021/08/02 املودعة بالرقم: 356732 

بيانات االأولوية: 
اال�صم: نوركرو�س جروب )هولدينغز( ليمتد

وعنوانه: اليديفيلد هاو�س، �صتاي�صن رود، ويلم�صلو، �صي�صايرا�س كي9 1بي يو، اململكة املتحدة
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:11
معدات واأجهزة ومثبتات للحمامات، معدات واأجهزة ومثبتات للحمامات م�صنوعة من املعدن والنحا�س وتقليداتها، معدات 
املاء،  اأجهزة تنقية  اأجهزة تر�صيح )فلرتة( املياه،  واأجهزة ومثبتات الإمداد املياه، معدات واأجهزة ومثبتات الأغرا�س �صحية، 
احلمام،  موا�صري  وقطع  مثبتات  �صحية،  الأغرا�س  �صمامات  املياه،  الإم��داد  �صمامات  والتدفئة،  والتجفيف  لالإنارة  اأجهزة 
الدو�س، حجريات )مق�صورات(  املعدنية، مغاط�س دوامية، �صطافات، حمامات  حنفيات، موا�صري، مغاط�س، مغاط�س للمياه 
حلمام الدو�س، مغا�صل، اأحوا�س، مراحي�س، مقاعد تواليت، اأحوا�س تواليت، مباول، اأجهزة جتفيف اليدين، �صخانات املاء، 
املياه،  اأجهزة �صالمة الأجهزة وموا�صري  ال�صاخنة، ق�صبان تثبيت، �صمامات تثبيت كونها  املنا�صف  �صخانات مغمورة، ق�صبان 
امل�صتوى كونها  اأجزاء من املعدات ال�صحية، �صمامات التحكم يف  املياه، �صمامات )حنفيات( كونها  �صمامات تثبيت لتنظيم 
اأجزاء من املعدات ال�صحية، �صمامات وخزانات التحكم يف امل�صتوى، �صمامات )حنفيات( كونها اأجزاء من املعدات ال�صحية، 
�صمامات ثرمو�صتاتية، �صمامات التحكم يف م�صتوى اخلزانات، لوازم للحمامات، معدات للحمامات، مثبتات موا�صري احلمام، 
�صخانات للحمامات، حنفيات خلط ملوا�صري املياه، اأجهزة الإزالة ع�صر املاء، حلقات �صد )ُجلَْب( حلنفيات املياه، اأجزاء وقطع 

جلميع املنتجات املذكورة اآنًفا.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات AXCES BY VADOباللغة االإجنليزية.

بالربيد  اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/15 املودعة بالرقم: 357462 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: جي 5 هوتيل ماجنمنت �س.ذ.م.م
وعنوانه: مكتب رقم 01 ملك اني�س عبدا حممد اجللف، ديرة، بور�صعيد، �س.ب 789 ،دبي ، االإمارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�صطة الريا�صية والثقافية، معلومات عن الرتبية والتعليم، خدمات 
الرتبية والتعليم، خدمات الرتفيه، معلومات عن الرتفيه، توفري املطبوعات االلكرتونية الفورية غري القابلة 

للتنزيل، ن�صر الكتب وال�صحف االلكرتونية الفورية، عرو�س االأفالم ال�صينمائية، عرو�س متثيليات حية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  HUNTERSباللغة االإجنليزية

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 173119

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/15 املودعة بالرقم: 357464 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: جي 5 هوتيل ماجنمنت �س.ذ.م.م
وعنوانه: مكتب رقم 01 ملك اني�س عبدا حممد اجللف، ديرة، بور�صعيد، �س.ب 789 ،دبي ، االإمارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات، اأماكن االإقامة املوؤقتة، املقاهي، الكافترييات، الفنادق، الفنادق ال�صغرية 
املتنقلة  اأو  امل��وؤق��ت��ة  املطاعم  اخلفيفة،  ال��وج��ب��ات  مطاعم  ال��ذات��ي��ة،  اخل��دم��ة  مطاعم  امل��ط��اع��م،  )م��وت��ي��الت(، 
واحلجز  احل��ج��وزات  خ��دم��ات  للعطالت،  اإق��ام��ة  اأم��اك��ن  توفري  وال�����ص��راب،  بالطعام  ال��ت��زوي��د  )الكانتينات(، 
للمطاعم واأماكن االإقامة املوؤقتة للعطالت، مكاتب تاأمني االإقامة )الفنادق والُنزل(، تاأجري اأماكن االإقامة 

املوؤقتة، بيوت ال�صياح، حجز الفنادق.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  HUNTERSباللغة االإجنليزية

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 173120

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/15 املودعة بالرقم: 357466 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: جي 5 هوتيل ماجنمنت �س.ذ.م.م
وعنوانه: مكتب رقم 01 ملك اني�س عبدا حممد اجللف، ديرة، بور�صعيد، �س.ب 789 ،دبي ، االإمارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�صطة الريا�صية والثقافية، معلومات عن الرتبية والتعليم، خدمات 
الرتبية والتعليم، خدمات الرتفيه، معلومات عن الرتفيه، توفري املطبوعات االلكرتونية الفورية غري القابلة 

للتنزيل، ن�صر الكتب وال�صحف االلكرتونية الفورية، عرو�س االأفالم ال�صينمائية، عرو�س متثيليات حية.
و�صف العالمة: ال العالمة عبارة عن كلمات   STAYIN ALIVEباللغة االإجنليزية .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 173121

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/26 املودعة بالرقم: 358231 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: فال�س للرتفيه منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 77828 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات، االإيواء املوؤقت.

باللغة   Flash كلمة  حتتها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ف��ال�س  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
االإجنليزية بخط مميز ثم كلمة ENTRTAINMENT باللغة االإجنليزية بخط �صغري وعلى ميني 

كلمة فال�س ر�صم تعبريي الآلة ت�صوير باللون االأزرق الفاحت وجميع الكلمات باللون االأ�صود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 173216

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/11 املودعة بالرقم: 357327 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: تيتانيا او�صن تريدجن �س م ح
العربية  االإم����ارات   ، دب��ي  املنطقة احل��رة جلبل علي،   ، ا���س 11   دبليو  ب��ي 192702  ال  رق��م  وع��ن��وان��ه: مكتب 

املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
واملجمدة  املحفوظة  واخل�صروات  الفواكه  اللحم،  خال�صات  وال�صيد،  الدواجن  وحل��وم  واالأ�صماك  اللحوم 
واملجففة واملطهوة، الهالم )جيلي( واملربيات والفواكه املطبوخة بال�صكر، البي�س، احلليب واجلنب والزبدة 

واللنب الرائب )زبادي( وغريها من منتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�صاحلة لالأكل.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  TITANIAباللغة االإجنليزية بخط مميز فوقها ر�صم تعبريي 

ل�صدف و اأمواج والعالمة باأكملها باللون الف�صي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 174519

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/11 املودعة بالرقم: 357330 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: تيتانيا او�صن تريدجن �س م ح
العربية  االإم����ارات   ، دب��ي  املنطقة احل��رة جلبل علي،   ، ا���س 11   دبليو  ب��ي 192702  ال  رق��م  وع��ن��وان��ه: مكتب 

املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  TITANIAباللغة االإجنليزية بخط مميز فوقها ر�صم تعبريي 
ل�صدف و اأمواج والعالمة باأكملها باللون الف�صي.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 174678

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/25 املودعة بالرقم: 358175 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: باي�صلي فارما�صيوتيكا اإنرتنا�صيونال ليمتد
وعنوانه: غرينزات�صري�صرتا�صي 487 �صي اإت�س-4058، بازل، �صوي�صرا

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�صتح�صرات �صيدالنية لال�صتخدام الب�صري.

 Zevtra و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة
الزهري واالأزرق  و  البنف�صجي  و  االأ�صفر  باالألوان  ي�صارها ر�صم هند�صي  باللغةاالإجنليزية بخط مميز على 

واالأخ�صر الفاحت و الغامق.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 174893

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/15 املودعة بالرقم: 357467 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: جي 5 هوتيل ماجنمنت �س.ذ.م.م
وعنوانه: مكتب رقم 01 ملك اني�س عبدا حممد اجللف، ديرة، بور�صعيد، �س.ب 789 ،دبي ، االإمارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات، اأماكن االإقامة املوؤقتة، املقاهي، الكافترييات، الفنادق، الفنادق ال�صغرية 
املتنقلة  اأو  امل��وؤق��ت��ة  املطاعم  اخلفيفة،  ال��وج��ب��ات  مطاعم  ال��ذات��ي��ة،  اخل��دم��ة  مطاعم  امل��ط��اع��م،  )م��وت��ي��الت(، 
واحلجز  احل��ج��وزات  خ��دم��ات  للعطالت،  اإق��ام��ة  اأم��اك��ن  توفري  وال�����ص��راب،  بالطعام  ال��ت��زوي��د  )الكانتينات(، 
للمطاعم واأماكن االإقامة املوؤقتة للعطالت، مكاتب تاأمني االإقامة )الفنادق والُنزل(، تاأجري اأماكن االإقامة 

املوؤقتة، بيوت ال�صياح، حجز الفنادق.
و�صف العالمة: ال العالمة عبارة عن كلمات   STAYIN ALIVEباللغة االإجنليزية .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 173122

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/26 املودعة بالرقم: 358215 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: فال�س للرتفيه منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 77828 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
لغايات منزلية، ومواد  اأو  القرطا�صية  امل�صتعملة يف  الل�صق  القرطا�صية، مواد  الفوتوغرافية،  ال�صور  الكتب، 
الفنانني، فرا�صي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
اأخ��رى(، ح��روف الطباعة، الكلي�صيهات  ال��واردة يف فئات  )ع��دا االأج��ه��زة(، م��واد التغليف البال�صتيكية )غري 

)الرا�صمات(.
باللغة   Flash كلمة  حتتها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ف��ال�س  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
االإجنليزية بخط مميز ثم كلمة ENTRTAINMENT باللغة االإجنليزية بخط �صغري وعلى ميني 

كلمة فال�س ر�صم تعبريي الآلة ت�صوير باللون االأزرق الفاحت وجميع الكلمات باللون االأ�صود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 173212

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/26 املودعة بالرقم: 358217 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: فال�س للرتفيه منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 77828 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

باللغة   Flash كلمة  حتتها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ف��ال�س  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
االإجنليزية بخط مميز ثم كلمة ENTRTAINMENT باللغة االإجنليزية بخط �صغري وعلى ميني 

كلمة فال�س ر�صم تعبريي الآلة ت�صوير باللون االأزرق الفاحت وجميع الكلمات باللون االأ�صود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 173213

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/26 املودعة بالرقم: 358225 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: فال�س للرتفيه منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 77828 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�صطة الريا�صية والثقافية.

باللغة   Flash كلمة  حتتها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ف��ال�س  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
االإجنليزية بخط مميز ثم كلمة ENTRTAINMENT باللغة االإجنليزية بخط �صغري وعلى ميني 

كلمة فال�س ر�صم تعبريي الآلة ت�صوير باللون االأزرق الفاحت وجميع الكلمات باللون االأ�صود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 173215

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/23 املودعة بالرقم: 357990 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: مركز دبي التجاري العاملي �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 9292، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

كلمة  ثم  عامودية  بطريقة  االأ�صود  باللون  �صغري  بخط   THE كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
SUM بخط وطريقة مميزة باللون االأ�صود يف اأ�صفل حرف ال� M اإ�صارة الزائد باللونني الزهري والربتقايل 
 WOMEN IN EVENTS كلمات  حتتهم  االأ���ص��ود  ب��ال��ل��ون  �صغري  بخط   OF US كلمتي  ث��م 
EVOLVE. كلمات  ث��م  والبنف�صجي  وال��زه��ري  ال��ربت��ق��ايل  ب��االأل��وان  م�صتطيل  داخ��ل  االأب��ي�����س  باللون 

االإجنليزية. باللغة  الكلمات  وجميع  االأ�صود  باللون  �صغري  بخط   .AMPLIFY.IMPACT
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 175353

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/23 املودعة بالرقم: 357991 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: مركز دبي التجاري العاملي �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 9292، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�صطة الريا�صية والثقافية.

كلمة  ثم  عامودية  بطريقة  االأ�صود  باللون  �صغري  بخط   THE كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
SUM بخط وطريقة مميزة باللون االأ�صود يف اأ�صفل حرف ال� M اإ�صارة الزائد باللونني الزهري والربتقايل 
 WOMEN IN EVENTS كلمات  حتتهم  االأ���ص��ود  ب��ال��ل��ون  �صغري  بخط   OF US كلمتي  ث��م 
EVOLVE. كلمات  ث��م  والبنف�صجي  وال��زه��ري  ال��ربت��ق��ايل  ب��االأل��وان  م�صتطيل  داخ��ل  االأب��ي�����س  باللون 

االإجنليزية. باللغة  الكلمات  وجميع  االأ�صود  باللون  �صغري  بخط   .AMPLIFY.IMPACT
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 175354

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/18 املودعة بالرقم: 357626 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: �صركة عمان للتاأمني )�س.م.ع(
وعنوانه: �س ب 5209 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
واالأعمال  )التاأمني  املايل  التقييم  العقارية،  ال�صوؤون  املالية،  ال�صوؤون  التمويلية،  ال�صوؤون  التاأمني،  خدمات 
�صندات  اإب���رام  ال�صحي،  التاأمني  �صندات  �صمان  احل��ي��اة،  على  التاأمني  �صندات  اإب���رام  وال��ع��ق��ارات(،  امل�صرفية 
التاأمني البحري، التاأمني، اإ�صت�صارات التاأمني، اإبرام �صندات التاأمني �صد احلوادث، �صم�صرة التاأمني، معلومات 

التاأمني.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  SUKOON باللغة االإجنليزية .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 176210

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/18 املودعة بالرقم: 357628 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: �صركة عمان للتاأمني )�س.م.ع(
وعنوانه: �س ب 5209 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
واالأعمال  )التاأمني  املايل  التقييم  العقارية،  ال�صوؤون  املالية،  ال�صوؤون  التمويلية،  ال�صوؤون  التاأمني،  خدمات 
�صندات  اإب���رام  ال�صحي،  التاأمني  �صندات  �صمان  احل��ي��اة،  على  التاأمني  �صندات  اإب���رام  وال��ع��ق��ارات(،  امل�صرفية 
التاأمني البحري، التاأمني، اإ�صت�صارات التاأمني، اإبرام �صندات التاأمني �صد احلوادث، �صم�صرة التاأمني، معلومات 

التاأمني.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  �صكون باللغة العربية .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 176211

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/24 املودعة بالرقم: 358070 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ثريي مي�صال ف جاكوب�س
اأبارتامنتو 72، اأوربانيزا�صيون روديو بيت�س ا�س/ان، 29660  وعنوانه: �صي. بيه كوجنونتو ماليبو، بورتال 9، 

ماربيال، اإ�صبانيا.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املالب�س، لبا�س القدم، اأغطية الراأ�س.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 
ميينها  وعلى  الفاحت  االأزرق  بتدرجات  مموج  خط  يتخللها  االأزرق  باللون  مميزة  وطريقة  بخط   AMAI

كلمات BY OC  بخط رفيع باللون االأزرق الفاحت وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 176216

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/24 املودعة بالرقم: 358071 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ثريي مي�صال ف جاكوب�س
اأبارتامنتو 72، اأوربانيزا�صيون روديو بيت�س ا�س/ان، 29660  وعنوانه: �صي. بيه كوجنونتو ماليبو، بورتال 9، 

ماربيال، اإ�صبانيا.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�صطة الريا�صية والثقافية.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 
ميينها  وعلى  الفاحت  االأزرق  بتدرجات  مموج  خط  يتخللها  االأزرق  باللون  مميزة  وطريقة  بخط   AMAI

كلمات BY OC  بخط رفيع باللون االأزرق الفاحت وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 176217

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/24 املودعة بالرقم: 358072 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ثريي مي�صال ف جاكوب�س
اأبارتامنتو 72، اأوربانيزا�صيون روديو بيت�س ا�س/ان، 29660  وعنوانه: �صي. بيه كوجنونتو ماليبو، بورتال 9، 

ماربيال، اإ�صبانيا.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات، االإيواء املوؤقت.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 
ميينها  وعلى  الفاحت  االأزرق  بتدرجات  مموج  خط  يتخللها  االأزرق  باللون  مميزة  وطريقة  بخط   AMAI

كلمات BY OC  بخط رفيع باللون االأزرق الفاحت وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 176218

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/23 املودعة بالرقم: 357923 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: دالو انف�صتمنت�س ليمتد
وعنوانه: �س.ب. 9275، �صي/اأو التميمي وم�صاركوه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية، دبي ، االإمارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
ال�صخ�صية،  العناية  ومنتجات  باجلمال  العناية  منتجات  )لو�صن(،  وغ�صوالت  وعطور  جتميل  م�صتح�صرات 

�صابون ومنتجات العناية بال�صعر.
يف  مميزة  وطريقة  بخط  االإجنليزية  باللغة   LORRIVE كلمة   عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

و�صطها ر�صم مميز لنحلة مع تاج مزخرف.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 4 اأكتوبر 2021 العدد 13357

EAT 176335
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي-�لفجر:

 اأعلن احتاد االإمارات للجوجيت�صو عن 
بطولة  لتنظيم  التجهيزات  ا�صتكمال 
للجوجيت�صو  ال���وط���ن���ي���ة  االإم����������ارات 
يومي اجلمعة وال�صبت، 8 و9 اأكتوبر 
اجلاري يف جوجيت�صو اأرينا باأبوظبي. 
ب��اأه��م��ي��ة خا�صة  ال��ب��ط��ول��ة  وحت���ظ���ى 
كونها تختتم مو�صم البطوالت املحلية 
�صمن  االأوىل  املراكز  اأ�صحاب  وحت��دد 
واالأندية  ل��الع��ب��ني  ال��ع��ام  الت�صنيف 

على حد �صواء.
وا�صعة  م�����ص��ارك��ة  ال��ب��ط��ول��ة  وت�����ص��ه��د 
واالأك��ادمي��ي��ات على  االأن��دي��ة  لالعبي 
النا�صئني  فئات  م��ن  ال��دول��ة  م�صتوى 
 18 وال�صباب حت��ت  ع��ام��ا،   16 حت��ت 
ع��ام��ا، وال��ك��ب��ار ف��وق 18 ع��ام��ا وتقام 
بنظام احلزام املفتوح على اأن تخ�ص�س 
لل�صيدات،  االأول  ال���ي���وم  م��ن��اف�����ص��ات 

ومناف�صات اليوم الثاين للرجال.

الوطنية  االإم�������ارات  ب��ط��ول��ة  وت��ع��ت��رب 
االحتاد  اإ�صافات  اأح��دث  للجوجيت�صو 
املحلي  الريا�صي  امل��و���ص��م  اأج��ن��دة  اإىل 
دوري  بطولتي  اإىل  لتن�صم   2021
اأم االإمارات للجوجيت�صو ودوري نائب 
اللتني  للجوجيت�صو  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
و���ص��ت�����ص��ك��ل فر�صة  اأخ������ريا،  اخ��ت��ت��م��ت��ا 
مهمة لالعبني واالأندية لرفع نقاط 
ال��ت�����ص��ن��ي��ف وحت���دي���د ال��ف��ائ��زي��ن قي 

نهاية املو�صم.
املنهايل  ���ص��ال��ح  م��ب��ارك  ال�صيد  واأك����د 
مدير االإدارة الفنية يف احتاد االإمارات 
االإم������ارات  ب��ط��ول��ة  اأن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و 
روؤية  تعك�س  للجوجيت�صو  ال��وط��ن��ي��ة 
البطوالت  اأج���ن���دة  اإث�����راء  يف  االحت����اد 
املناف�صة  م�������ص���ت���وى  ورف������ع  امل���ح���ل���ي���ة 
ريا�صة  ت���ط���وي���ر  م����ع  ي��ن�����ص��ج��م  مب����ا 
اجلوجيت�صو وتو�صيع قاعدة امل�صاركني 
واإف�صاح املجال اأمام الالعبني واالأندية 
للح�صول على نقاط ت�صنيفية جديدة 

ت�صاف اإىل ر�صيدهم النهائي مع ختام 
املو�صم.

اأه��م��ي��ة بطولة  اأن  امل��ن��ه��ايل  واأ����ص���اف   
للجوجيت�صو  ال���وط���ن���ي���ة  االإم����������ارات 
اأبطال  ل��ه��وي��ة  حت���دي���ده���ا  يف  ت��ك��م��ن 
الالعبني  �صعيد  على  املحلي  املو�صم 
ت�صنيفية  نقاطا  ومنحها  واالأن���دي���ة، 
اأم  ب��ط��ول��ت��ي  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  م�صاعفة 

االإم�����������ارات ون����ائ����ب رئ���ي�������س ال����دول����ة 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و، ول��ل��ت��و���ص��ي��ح ف���اإن���ه يف 
ح��ال ت��ع��ادل ال��الع��ب��ني اأو االأن��دي��ة يف 

بطولتي  �صمن  الت�صنيفية  ال��ن��ق��اط 
فاإنه  ال��دول��ة،  رئي�س  ونائب  االإم���ارات 
�صيتم االحتكام اإىل النقاط امل�صجلة يف 

بطولة االإمارات الوطنية التي �صتمنح 
مناف�صاتها  يف  للمتفوقني  االأف�صلية 

والفوز بلقب بطل املو�صم.

متثل  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  امل��ن��ه��ايل  وت���اب���ع 
الالعبني  الإع��������داد  مم���ي���زة  ف���ر����ص���ة 
والالعبات واإك�صابهم اخلربة الالزمة 
املتوا�صلة الأبرز  اإطار اال�صتعدادات  يف 
املو�صم احلايل  عامليني خالل  حدثني 
وهما بطولة العامل، وبطولة اأبوظبي 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو وتقامان 

يف اأبوظبي يف �صهر نوفمرب املقبل.
االإج���م���ال���ي���ة جلوائز  ال��ق��ي��م��ة  وت��ب��ل��غ 
اإماراتي،  282،000 درهم  البطولة 
درهم   81،000 تخ�صي�س  مت  حيث 
والنا�صئات  النا�صئني  م��ن  للفائزين 
درهم  و96،000  ع��ام��ا،   16 حت��ت 
وال�صابات  ال�����ص��ب��اب  م���ن  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
درهم  و105،000  عاما،   18 حتت 
للفائزين من الرجال وال�صيدات فوق 

عاما.  18
وما  البطولة  امل�صاركة يف  وبخ�صو�س 
م�صرية  اإىل  م�صافة  قيمة  من  متثله 
النجمة  تقول  والالعبات،  الالعبني 

باملز  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ع��ب��داهلل  بلقي�س 
املو�صم الريا�صي كان ناجحا  اأن   777
يليق  اإىل ختام  املقايي�س ونتطلع  بكل 
الالعبون طوال  التي بذلها  باجلهود 
امل���و����ص���م، وت��ع��ت��رب ب��ط��ول��ة االإم�������ارات 
ملوا�صلة  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ص��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
باأف�صل  اجل��ه��ود  تلك  وتتويج  التاألق 

�صورة ممكنة.
هو  امل�صاركة  من  هدفها  اأن  واأ�صافت 
ال�صعود اإىل من�صة التتويج، وحتقيق 
ال�صعيد  على  العام  ه��ذا  مميز  اإجن��از 
التي  االأكادميية  ال�صخ�صي وم�صاعدة 
تنت�صب اإليها على تبوء مركز متقدم.

واخ���ت���ت���م���ت ب��ل��ق��ي�����س ب����ال����ق����ول اأن���ه���ا 
التدريب  ع��ن  يتوقفوا  مل  وزم��الءه��ا 
اأب���دا خ��الل ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة، موؤكدة 
ا�صتعداداتهن  يكثفن  ال��الع��ب��ات  اأن 
ب�������ص���ك���ل م���ل���ح���وظ ل���ت�������ص���ري���ف دول�����ة 
االإمارات يف بطولتي العامل واأبوظبي 

للمحرتفني.

•• دبي-�لفجر:

املنتخب  �صقيقه  مل��واج��ه��ة   2006 م��وال��ي��د  للنا�صئني  منتخبنا  ي�صتعد 
الكويتي يف منا�صبتني وديتني يومي 4 و 6 اأكتوبر اجلاري �صمن مع�صكره 
الداخلي املقام حالياً يف دبي يف اإطار حت�صرياته للم�صاركة يف بطولة احتاد 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ت�صت�صيفها  التي  للنا�صئني  الثامنة  اآ�صيا  غرب 
للفرتة من 14 اإىل 24 اأكتوبر احلايل ، حيث يلعب منتخبنا يف املجموعة 

الثانية اإىل جانب منتخبي �صوريا وفل�صطني.
الدرمكي  حممد   : هم  العباً   26 دب��ي  مع�صكر  يف  منتخبنا  قائمة  وت�صم 
)احتاد كلباء( نهيان عمران )بني يا�س(  عمر خليل ، وليد مال اهلل ، نا�صر 
)اجلزيرة(  �صامل  �صهيل   ، امل��رزوق��ي  العزيز  عبد   ، املنهايل  حمد   ، عمران 
عبداهلل   ، حممد   ح��م��دان  اخليمة(  )راأ����س  نا�صر  خليفة   ، جمعة  حممد 
، �صيف  ، علي جمال  ، �صعيد عامر )ال�صارقة( خليفة الظنحاين  البلو�صي 
االأه��ل��ي( علي  ، علي جابر )�صباب  اأح��م��د حممد   ، ع��ب��داهلل  ، غيث  حممد 
�صكري ، يو�صف يعقوب اآل علي )عجمان( مايد عادل خمي�س ، �صهيل خالد 

عبيد ، حمد جا�صم )الن�صر( ح�صني حممود ، حممد نا�صر )الو�صل(.
وكان املنتخب خا�س خالل الفرتة املا�صية عدداً من التجمعات الداخلية 
جتربة  بهدف  واآ�صيوية  خليجية  منتخبات  مع  ودي��ة  مباريات  فيها  خا�س 
االأف�صل  العنا�صر  الختيار  م�صتوياتهم  على  وال��وق��وف  الالعبني  جميع 

للم�صاركة يف البطولة .

ا�ستعدادًا لبطولة غرب اآ�سيا 

منتخبنا للنا�سئني ي�ستعد ملواجهة �سقيقه املنتخب الكويتي وديًا 

•• دبي-و�م:

ينطلق معر�صا "دبي لبناء االأج�صام" يف ن�صخته اخلام�صة و"دبي للن�صاط 
االأو�صط  ال�صرق  نوعهما يف منطقة  االأك��رب من  املعر�صان  واحليوية" - 
اللذان يقاما بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�صي يف مركز دبي التجاري 
العاملي على م�صاحة عر�س تفوق 20 األف مرت مربع - خالل الفرتة من 

اجلاري. اأكتوبر   30 اإىل   28
واأعلنت اللجنة املنظمة عن م�صاركة اأكرث من 250 �صركة عار�صة من 
اأهم العالمات التجارية العاملية املتخ�ص�صة بالريا�صة واملغذيات واللياقة 
البدنية وبناء االأج�صام، من 25 دولة من خمتلف دول العامل، وي�صارك 

يف املعر�س اأكرث من 600 ريا�صي من خمتلف دول العامل ومن بينهم 
الذين  البدنية  واللياقة  االأج�صام  بناء  يف  العامل  اأب��ط��ال  من  جمموعة 
�صيعقدون جل�صات تعارف ولقاء مع االإعالم وزوار املعر�س خالل فرتة 

انعقاده.
ويتقدم امل�صاركني بطل العامل روين كوملان امللقب مب�صرت اأوملبيا 8 مرات 
رامي  بيج  وامل�صري  االأج�صام،  لبناء  العامل  بطولة  يف  لقبا   26 ولديه 
حامل لقب بطل العامل م�صرت اأوملبيا لعام 2020، والربيطاين �صيمون 
م�صتوى  على  البدنية  اللياقة  جم��ال  يف  موؤثرين   10 اأب��رز  اأح��د  باندا 
العامل ح�صب ت�صنيف جملة فورب�س العاملية، وجون ال روزا العب كمال 
االأج�صام املحرتف و�صاحب املركز االأول يف بناء االأج�صام ببطولة تورونتو 

برو للرجال، وكيفن ليفرون و�صيف بطل العامل يف م�صرت اأوملبيا، والري 
ويلز �صاحب الرقم القيا�صي العاملي لرفع االأثقال، والين نورتون، وهويل 
باك�صرت وغري الكثري من االأبطال يف اللياقة البدنية وبناء االأج�صام ورفع 

االأثقال.
ال��ع��رو���س واالأن�صطة  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م���ن  امل��ع��ر���س جم��م��وع��ة  وي��ح��ت�����ص��ن 
املتنوعة، التي ت�صمل م�صاركة اأ�صهر ال�صخ�صيات الريا�صية العاملية واأبرز 
من  حزمة  واإط��الق  البدنية،  اللياقة  جم��ال  يف  الريا�صية  االأكادمييات 
اأحدث منتجات اللياقة البدنية واالأجهزة الريا�صية، اإىل جانب تقدمي 
جمموعة من الدرو�س الريا�صية اجلماعية، وم�صابقات اللياقة البدنية، 
و�صي�صهد  والعافية.  ال�صحة  مبوا�صيع  املرتبطة  التفاعلية  والنقا�صات 

البدنية  اللياقة  واختبارات  الريا�صية،  امل�صابقات  املعر�س جمموعة من 
االإثارة  ع�صاق  م��ن  للم�صاركني  البدنية  ال��ق��درات  م�صتوى  حت��دد  التي 
الفعاليات  اأب��رز  االأج�صام  لبناء  دبي  معر�س  ويعد  القا�صية،  والتمارين 
التي تنظم يف دبي التي تتعلق مبجال ال�صحة واللياقة البدنية، ويتيح 
ل����زواره، ���ص��واء ك��ان��وا م��ن الع��ب��ي ب��ن��اء االأج�����ص��ام املتمر�صني اأو م��ن رواد 
االأندية الريا�صية، وجهًة مثالية لال�صتفادة من جمموعة من العرو�س 

املتميزة.
وُيج�صد املعر�س الوجهة االأمثل لكافة ع�صاق الريا�صة واللياقة البدنية، 
�صواء من الراغبني باملحافظة على �صحتهم اأو فقدان الوزن اأو احل�صول 

على ج�صم متنا�صق اأو التمتع بحياة �صليمة و�صحية.

انطلق معر�سي »دبي لبناء الأج�سام« و»الن�ساط البدين« 28 اأكتوبر

متنح الالعبني نقاطا ت�سنيفية م�ساعفة تعزز فر�سهم يف التفوق مع ختام املو�سم

بطولة الإمارات الوطنية للجوجيت�سو تنطلق يوم اجلمعة املقبل وحتدد اأبطال املو�سم املحلي

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: �سريخان فرنود للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  
 - العقارية  دبي  موؤ�ص�صة  ملك   9 رقم  مكتب  العنوان:   240459 الرخ�صة:  رقم 
بردبي - القوز االوىل - ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة - رقم القيد 
بال�صجل التجاري: 46114 ، تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانها ب�صدد 
االجراءات  وذلك مبوجب  اعاله  ال��واردة  بال�صركة  اخلا�س  الرتخي�س  الغاء 
دائرة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  من  .وعلى  ال��دائ��رة  يف  املتبعة  والنظم 

التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
Suggest_complain@dubaided.gov.ae مرفقا معه كافة امل�صتندات 

واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:5425/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )22.191( درهم والفائدة 
املعجل  بالنفاذ  م�صموال  التام  ال�صداد  وحتى   2019/2/28 يف  احلا�صل  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية 

درهم والر�صوم وامل�صاريف. 
املدعي:�صركة عوازل الدولية �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - راأ�س اخلور ال�صناعية الثانية - دبي - م�صتودع رقم 1 - مبنى ملك �صركة 
عوازل الدولية �س.ذ.م.م - رقم القطعة 764-613 

املطلوب اإعالنه :  1- مودرن �صي�صتم لرتكيب املواد العازلة ذ.م.م  -  �صفته: مدعي عليه
مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/22 - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )22.191( درهم اثنان وع�صرون الفا ومائة وواحد وت�صعون درهما 
- قيمة ال�صيكني مع الفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك وحتى متام ال�صداد 
وبالر�صوم وامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�س ماعدا ذلك من طلبات .ولكم 

احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اعالن بالن�صر        
                  2021/270 احوال نف�س غري م�صلمني

تفا�صيل االإعالن بالن�صر
اإىل املدعى عليه/1_ جوي�س انى فريناندي�س اى دى �صوزا - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن املدعى/او�صوالد اي�صتيفان   دى �صوزا
و ميثله /روؤيا عبداهلل حممد العو�صي

واأتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  بالتفريق  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك�   اأق��ام  قد 
املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم االحد    املوافق 24-10-2021 ال�صاعة 09:30 �صباحا 
لذا  ال��ق��ره��ود    ال�صخ�صية يف منطقة  االأح���وال  ُبعد  يف مبنى  التقا�صي عن  قاعة  يف 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثالثة اأيام على االقل..
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13357 بتاريخ 2021/10/4 

اعالن بالن�صر        
                 2021 / 552 ا�صتئناف مدين

تفا�صيل الإعالن بالن�صر
اإىل حمكوم عليه / �صيجو كاالراكال جون  - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن حمكوم له / ا�صماء احمد �صيف املحرزي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 05-09-2021 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ل�صالح/ا�صماء احمد �صيف  ب اجابة بالن�صبة حلكم االإ�صتئناف 
اعتبارا من  يوما  �صتني  للطعن خالل  قابال  فقط.  حكما مبثابة احل�صوري 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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•• �ل�شارقة-�لفجر:

ومالعبه  �صاالته  الريا�صي  مليحة  ن��ادي  فتح 
ال���ص��ت��ق��ب��ال امل��ع��ل��م��ني ال��راغ��ب��ني يف ق�����ص��اء يوم 
ري��ا���ص��ي ومم��ار���ص��ة ع��دد م��ن االأل��ع��اب يف اإطار 
خمتلف  يف  للمعلمني  ال�صبت  ي��وم  تخ�صي�س 
تخ�صي�س  وجرى   . الو�صطى  املنطقة  مدار�س 
اليوم الريا�صي والذي اختتم م�صاء اأم�س االأول 
اأولياء  جمل�س  مع  وال�صراكة  التعاون  اإط��ار  يف 
الو�صطى  املنطقة  يف  والطالبات  الطلبة  اأم��ور 
ومتا�صيا مع يوم املعلم الذي ي�صادف اخلام�س 
ال��ن��ادي على  اإط��ار حر�س  اأكتوبر يف  �صهر  من 
خالل  ال�صيما  الريا�صة  على  املعلمني  ت�صجيع 

فرتة االجازة االأ�صبوعية .
ال�صاعة  من  ب��داأ  ال��ذي  الريا�صي  اليوم  ح�صر 
�صاعات  خم�س  م���دى  ع��ل��ى  وت��وا���ص��ل  التا�صعة 
جمل�س  رئي�س  املحيان  را�صد  �صعادة  متوا�صلة 
املنطقة  يف  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء 
اخلا�صوين  �صلطان  حممد  و�صعادة  الو�صطى 
و�صعادة  الريا�صي  مليحة  ن��ادي  جمل�س  رئي�س 
االإدارة  الكتبي ع�صو جمل�س  عبداهلل بالعجيد 

املجتمعية  واخلدمة  الثقافية  اللجنة  ورئي�س 
االإدارة  م�����ص��رف  ف��ي�����ص��ل احل���م���ادي  وال��ك��اب��نت 

الريا�صية وال�صيد عبداهلل را�صد املحيان وعدد 
من اأع�صاء جمل�س االإدارة ولفيف من املعلمني 

ال�صارقة  م��دي��ن��ة  يف  وامل��ع��ل��م��ني  وال���رتب���وي���ني 
للخدمات االإن�صانية فرع املنطقة الو�صطى .

حافاًل  مميزاً  ريا�صياً  يوماً  املعلمون  واأم�صى 
املجهود  ذات  امل��ن��ظ��م��ة  واالأل����ع����اب  ب��االأن�����ص��ط��ة 

اأ�صرف  ترفيهي مميز  تناف�صي  املتو�صط يف جو 
خمتلف  يف  واالأدري�����ون  امل��درب��ون  تنفيذه  على 
االألعاب اجلماعية والفردية يف النادي حيث بداأ 
الت�صخني  بهدف  اأولية  تدريبات  باإجراء  اليوم 
ثم انطلق الربنامج الريا�صي بتق�صيم املعلمني 
على عدد من الفرق لتتبادل مواقعها الريا�صية 

يف �صاالت النادي .
بني  توزعت  خمتلفة  األعاباً  الربنامج  وت�صمن 
كرة قدم ال�صاالت وكرة ال�صلة وال�صباحة وعدد 
التناف�س يف جو  وج��رى  الفردية  االأل��ع��اب  م��ن 
الفردية  امل��ه��ارات  ب��رزت  فيما  وت�صجيعي  م��رح 

عند بع�س املعلمني .
واختتم الربنامج بتكرمي �صعادة را�صد املحيان 
���ص��ل��ط��ان اخلا�صوين  ���ص��ع��ادة حم��م��د  ي��راف��ق��ه 

للمعلمني امل�صاركني يف الربنامج الريا�صي.
 واأك����د اخل��ا���ص��وين ع��ل��ى ح��ر���س ال���ن���ادي على 
اأم������ور الطلبة  اأول����ي����اء  ال���ت���ع���اون م���ع جم��ل�����س 
والطالبات بهدف دعوة املعلمني لق�صاء اأوقات 
جهودهم  وتقدير  ال��ن��ادي  ���ص��االت  يف  ريا�صية 
واإتاحة جو من التناف�س لهم موؤكدا اأن املعلمني 

هم م�صاعل النور لهذا وجب تقدير عطائهم .

امل�صار  اإىل  ع�����ودت�����ه  ي���وف���ن���ت���و����س  اأك�������د 
القدمي  اجلديد  مدربه  بقيادة  ال�صحيح 
بح�صمه  وذل���ك  األ��ي��غ��ري،  ما�صيميليانو 
ال���درب���ي م���ع م�����ص��ي��ف��ه تورينو  م��واج��ه��ة 
ب�صعوبة بالغة يف الوقت القاتل -1�صفر 
يف املرحلة ال�صابعة من الدوري االإيطايل 
لكرة القدم، فيما �صيق اإنرت حامل اللقب 
على  بفوزه  املت�صدر  نابويل  على  اخلناق 
كان  ب��ع��دم��ا   1-2 ���ص��ا���ص��وول��و  م�����ص��ي��ف��ه 

متخلفاً.
وب�����داأ ي��وف��ن��ت��و���س م��غ��ام��رت��ه ال��ث��ان��ي��ة مع 
تركه  بعدما  الفريق  اىل  العائد  األيغري، 
منت�صراً  اخل��روج  يف  بف�صله  عامني،  قبل 
ا�صتفاق  اأن���ه  اإال  متتالية،  م��راح��ل  الأرب���ع 
ب��ع��ده��ا وح��ق��ق ف��وزي��ن ع��ل��ى ال���ت���وايل ثم 
اأ�صاف ال�صبت الثالث توالياً يف "�صريي اأ" 
الوافد اجلديد مانويل لوكاتيلي  بف�صل 
ال����ذي ���ص��ج��ل ه���دف ال��ن��ق��اط ال���ث���الث يف 

الدقيقة 86.
وك�����ان الع����ب ���ص��ا���ص��وول��و ال�����ص��اب��ق الذي 
تورينو  ع��م��الق  اىل  ال�صيف  ه��ذا  انتقل 
على �صبيل االإعارة مع خيار التعاقد معه 
نهائياً، �صعيداً مبنح حمبوبه منذ ال�صغر 
"دازون"  ملن�صة  ق��ائ��اًل  ال��ث��الث،  النقاط 
الفرق  ب��ي  رح���ب  "لقد  ال��ت��دف��ق��ي  ل��ل��ب��ث 
رائعة  جمموعة  نحن  ج���داً.  جيد  ب�صكل 

وهذا  متوا�صع،  واجلميع  االأ�صدقاء  من 
ما يهم حقاً".

وتابع "لقد فزنا بالدربي، اإنه �صعور رائع. 
اإنها مباراة دربي لكننا بحاجة اىل التقدم 
ه��ن��اك فر�صة  االآن  ال��رتت��ي��ب.  خ��ط��وة يف 
اإعادة  باإمكاننا  املباريات الدولية، بالتايل 
���ص��ح��ن ب��ط��اري��ات��ن��ا وامل����ع����اودة م���ن حيث 

توقفنا".
ورفع يوفنتو�س ر�صيده اىل 11 نقطة يف 
ر�صيد  فيما جتمد  موقتاً،  الثامن  املركز 
تورينو عند 8 نقاط بعد تلقيه الهزمية 
االأوىل يف اآخر اأربع مراحل والثالثة هذا 

املو�صم.
اختباراً  األيغري  فريق  بانتظار  و�صيكون 
ال��دول��ي��ة املخ�ص�صة  ال��ن��اف��ذة  ب��ع��د  ���ص��اق��اً 
احلايل   17 يف  �صيتواجه  اإذ  للمنتخبات، 

على اأر�صه مع روما.
ليوفنتو�س  عا�صق  باأنه  لوكاتيلي  وك�صف 
منذ ال�صغر، م�صرياً اىل اأن "والدي وعمي 
باأكملها  عائلتي  لت�صجيعي.  دائماً  ياأتيان 
جداً  �صعداء  واجلميع  يوفنتو�س،  ت�صاند 

االآن يف املنزل".
على  ال�صبت  انت�صار  يوفنتو�س  واأ���ص��اف 
ال��ف��وز على  ي���ذق ط��ع��م  ال����ذي مل  �صيفه 
جاره ل�15 مباراة متتالية )بينها واحدة 
ني�صان/  26 منذ  ال��ك��اأ���س(، وحت��دي��داً  يف 

الذي  ذل��ك  اىل   ،)1-2(  2015 اأب��ري��ل 
ت�صل�صي  على  االأ�صبوع  منت�صف  يف  حققه 
يف  -1�صفر  ال��ل��ق��ب  ح���ام���ل  االإن���ك���ل���ي���زي 
حقق  التي  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  م�صابقة 

فيها انت�صاره الثاين يف مباراتني.
باولو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  وب��غ��ي��اب م��ه��اج��م��ي��ه 
للمباراة  موراتا  األفارو  واالإ�صباين  ديباال 

الثانية توالياً )غابا االأربعاء عن مواجهة 
األيغري  اعتمد  االإ�صابة،  ب�صبب  ت�صل�صي( 
جم����دداً ع��ل��ى ب��ط��ل ال��ف��وز يف ل��ق��اء دوري 
االأب���ط���ال ف��ي��دي��ري��ك��و ك��ي��ي��زا ال����ذي لعب 
املقدمة  خ���ط  يف  ك���ني  م��وي�����س  ب��ج��ان��ب��ه 
ب��ع��دم��ا ك���ان االأخ����ري ب��دي��اًل ���ص��د النادي 
اللندين. وبعد ثالث فر�صة �صائعة لكني 

م�صتهل  يف  ماكيني  وي�صتون  واالأم��ريك��ي 
تدريجياً  يوفنتو�س  اأداء  ت��راج��ع  اللقاء، 
امل��ب��ادرة جل��اره ال��ذي خا�س اللقاء  ت��ارك��اً 

بغياب هدافه اأندريا بيلوتي لالإ�صابة.
خجولة  ك��ان��ت  "تورو"  حم�����اوالت  ل��ك��ن 
�صاروخية  ت�صديدة  من  واح��دة  با�صتثناء 
تاألق  م����ان����دراغ����ورا  ل�����روالن�����دو  ب���ع���ي���دة 

احلار�س البولندي فويت�صيخ ت�صيت�صني يف 
�صدها )38(، ما اأدى يف نهاية املطاف اىل 
ال�صلبي.  بالتعادل  االأول  ال�صوط  انتهاء 
ويف بداية ال�صوط الثاين جلاأ األيغري اىل 
الكولومبي خوان كوادرادو بداًل من كني، 
اإال اأن �صيئاً مل يتغري مع عجز للفريقني 
اأمام املرمى حتى الدقيقة 86 حني ح�صم 
بت�صديدة  ليوفنتو�س  ال��ف��وز  ل��وك��ات��ي��ل��ي 
حمكمة من م�صارف املنطقة بعد متريرة 
م���ن ك��ي��ي��زا، ف���ارت���دت ال���ك���رة م���ن القائم 
الهدف  ل��ي�����ص��ج��ل  ال�����ص��ب��اك  اىل  االأي�������ص���ر 
"بيانكونريي" بعدما  الثاين له بقمي�س 
افتتح ر�صيده معه يف املرحلة املا�صية �صد 

�صمبدوريا )2-3(.
وكان البديل ال�صويدي ديان كولو�صيف�صكي 
ق��ري��ب��اً ج���داً م��ن اإ���ص��اف��ة ال��ه��دف الثاين 
حماولته  اأن  اإال  ال�صائع،  ب��دل  الوقت  يف 
ارتدت من القائم االأي�صر بعد متريرة من 
جورجي  كايو  الربازيلي  اجلديد  الوافد 
ال��ذي دخ��ل يف اأواخ���ر ال��ل��ق��اء. ويف اللقاء 
ال���ث���اين، ب���ات اإن����رت ع��ل��ى ُب��ع��د ن��ق��ط��ة من 
االأح��د �صيفاً  الذي يحّل  املت�صدر  نابويل 
على فيورنتينا، وذلك بعدما حول تخلفه 
 ،1-2 ف��وز  اىل  �صا�صوولو  م�صيفه  اأم���ام 
عو�س به فريق املدرب �صيموين اإينزاغي 
تعادله يف مباراتيه املا�صيتني مع اأتاالنتا 

يف الدوري و�صاختار دانيت�صك االأوكراين 
يف دوري االأبطال.

اىل هدافه اجلديد  بالفوز  اإن��رت  وُي��دي��ن 
�صجل هدف  ال��ذي  دزيكو  اإدي��ن  البو�صني 
بالهدف  ت�����ص��ب��ب  ث���م  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ت��ع��دي��ل 
فريقه االنت�صار اخلام�س  الثاين، مانحاً 

للمو�صم.
وكانت البداية �صعبة على حامل اللقب، 
اإذ وجد نف�صه متخلفاً يف الدقيقة 22 من 
ركلة جزاء نفذها دومينيكو برياردي بعد 
خطاأ يف املنطقة املحرمة من ال�صلوفاكي 
ميالن �صكرينيار على الفرن�صي جريميي 

بوغا.
وكان هدف بطل كاأ�س اأوروبا لهذا ال�صيف، 
و"نريات�صوري" مع  فريقه  بني  الفا�صل 
دخول الفريقني ا�صرتاحة ال�صوطني، اإال 
ال�صفر  امل��ب��اراة من نقطة  اأطلق  اإن��رت  اأن 
راأ�صي  بهدف  الثاين  ال�صوط  م�صتهل  يف 
الكرواتي  م���ن  ع��ر���ص��ي��ة  اإث�����ر  ل��دج��ي��ك��و 
اإيفان بريي�صيت�س )58(، لريفع مهاجم 
اأه���داف  ال�����ص��اب��ق ر���ص��ي��ده اىل �صتة  روم���ا 
اأهداف  �صتة  ي�صجل  الع��ب  اأول  جعله  ما 
مع  االأوىل  ال�صبع  م��ب��اري��ات��ه  يف  اأك���رث  اأو 
ال��دوري منذ الربازيلي رونالدو  اإن��رت يف 
"اأوبتا"  بح�صب   1998-1997 مو�صم 

لالح�صاءات.

بعدما ُحِرَم من ت�صجيع جمهوره 
يف مباراتيه املا�صيتني على اأر�صه 
رافقت  ال���ت���ي  االأح��������داث  ب�����ص��ب��ب 
ني�س  احتفل  ومر�صيليا،  مباراته 
ال�������ص���ب���ت ب����ع����ودة م�����ص��ج��ع��ني اىل 
"األيانز ريفيريا" باأف�صل طريقة 
ع��ل��ى بري�صت  ال���ف���وز  م���ن خ����الل 
من  ال��ت��ا���ص��ع��ة  امل��رح��ل��ة  يف   1-2

الدوري الفرن�صي.
كري�صتوف  امل��درب  فريق  وافتقد 
يف  م�صجعيه  م�����ص��ان��دة  غ��ال��ت��ي��ي��ه 

اأر�صه  على  املا�صيتني  امل��ب��ارات��ني 
وموناكو  )-4�صفر(  ب��وردو  �صد 
اأعمال  ب�����ص��ب��ب  وذل�����ك   ،)2-2(
مباراته  يف  ح�صلت  التي  ال�صغب 
اآب/  22 يف  م���ر����ص���ي���ل���ي���ا  �����ص����د 
اأغ�صط�س �صمن املرحلة الثالثة.

 75 الدقيقة  امل��ب��اراة يف  وتوقفت 
مر�صيليا  جن���م  ت��ع��ر���س  ب��ع��دم��ا 
دمييرتي باييت الذي كان ي�صتعد 
من  لهجوم  ركنية،  ركلة  لتنفيذ 
يف  اأ�صيب  حيث  "األرتا�س" ني�س 

بال�صتيكية،  م��اء  ب��ق��ارورة  ظهره 
اأعاد اإلقاءها على اجلماهري.

ال��ع�����ص��رات م��ن م�صجعي  واج��ت��اح 
ف��ري��ق ن��ي�����س امل��ل��ع��ب مم���ا ت�صبب 
والعبي  امل�صجعني  ب��ني  �صجار  يف 
اإدارة  واأع�������������ص������اء  ال����ف����ري����ق����ني 

الناديني.
ب��ح�����ص��م نقطتني  ن��ي�����س  وع���وق���ب 
م���ن ر���ص��ي��ده )واح������دة م��ن��ه��ا مع 
وق���ف ال��ت��ن��ف��ي��ذ( وب��خ��و���س ثالث 
اأر�صه خلف  مباريات مقررة على 

اأب��واب مو�صدة، فيما اأوق��ف بابلو 
ف���رن���ان���دي�������س، م�������ص���اع���د امل�����درب 
خورخي  مل��ر���ص��ي��ل��ي��ا  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
املو�صم  ن��ه��اي��ة  ���ص��ام��ب��اويل، ح��ت��ى 
ل�صربه م�صجعاً لني�س دخل اأر�س 

امللعب.
مر�صيليا  م����داف����ع  اإي����ق����اف  ومت 
االإ�صباين األفارو غونزالي�س الذي 
ال���ك���رات يف اجت����اه جمهور  األ��ق��ى 
ني�س، ملباراتني، فيما اأوقف زميله 
ب��اي��ي��ت م���ب���اراة واح�����دة م���ع وقف 

التنفيذ.
و���ص��ت��ك��ون امل���ب���اراة ال��ث��ال��ث��ة بغياب 
جمهوره تلك املعادة �صد مر�صيليا 
 27 وال����ت����ي ح�����دد م���وع���ده���ا يف 

ت�صرين االأول/اأكتوبر يف تروا.
بري�صت  �صد  امل��درج��ات  تكن  ومل 
املن�صة  بقيت  اإذ  بالكامل،  ممتلئة 
التي  �صود"  "فرياج  اجل��ن��وب��ي��ة 
ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ه��ا �����ص����رارة اأح�����داث 
مباراة مر�صيليا، من دون جمهور 
بقرار من حمافظ األب-ماريتيم 
ال���������ذي ق�������رر اإغ�����الق�����ه�����ا الأرب�������ع 

مباريات.
اأكمل  على  ال�صبت  ني�س  وا�صتفاد 
�صيفه  م�صتوى  توا�صع  من  وجه 
طعم  ي������ذق  مل  ال�������ذي  ب���ري�������ص���ت 
يحقق  ك����ي  االآن،  ح���ت���ى  ال����ف����وز 
واخلام�س  ت��وال��ي��اً  ال��ث��اين  ف����وزه 
ه���ذا امل��و���ص��م ب��ف�����ص��ل ه���ديف جان 
وميلفني   )45( ت��ودي��ب��و  ك��ل��ري 
متاأخر  ه��دف  مقابل   )61( ب��ار 
رافعاً   ،)90+2( هونورا  لفرانك 

املركز  يف  نقطة   16 اىل  ر�صيده 
اأمام  نقطة  بفارق  موقتاً  الثالث 
م��ر���ص��ي��ل��ي��ا ال������ذي ي��ل��ع��ب االأح�����د 
اللقب،  ح���ام���ل  ل��ي��ل  ���ص��ي��اف��ة  يف 
ونقطتني خلف لن�س الثاين الذي 

افتتح املرحلة اجلمعة بفوزه على 
رين�س -2�صفر. ويت�صدر باري�س 
ب�24  ال���رتت���ي���ب  ج����رم����ان  ����ص���ان 
نقطة كاملة بعد فوزه مببارياته 
يحّل  اأن  ق��ب��ل  االأوىل،  ال��ث��م��اين 

االأحد �صيفاً على رين. ويف مباراة 
اأخرى، تعادل مونبلييه مع �صيفه 
االأول  لريفع   ،1-1 �صرتا�صبورغ 
والثاين  ن��ق��اط   10 اىل  ر���ص��ي��ده 

نقطة. اىل 11 

اأربعون معلما ميار�سون الريا�سة يف �ساالت النادي

نادي مليحة الريا�سي ينظم يوما ريا�سيا للمعلمني بال�سراكة مع جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�سطى

يوفنتو�س يوؤكد ا�ستفاقته واإنرت يخنق نابويل 

ني�س يحتفل باأف�سل طريقة بعودة جمهوره 

النادي  اأن  كومان  رونالد  االإ�صباين  لرب�صلونة  الهولندي  امل��درب  اأك��د 
اأتلتيكو  م�صيفه  اأم��ام  اخل�صارة  عقب  " وذل��ك  عليَّ ل  "يعوِّ الكاتالوين 
مدريد �صفر2- م�صاء ال�صبت يف املرحلة الثامنة من الدوري االإ�صباين 
دع��م علني من  م��ن ح�صوله على  قليلة  ���ص��اع��ات  وب��ع��د  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 

الرئي�س جوان البورتا.
وقال كومان خالل تعليقه على اخل�صارة الثانية لفريقه يف ثالثة اأيام 
بعد �صقوطه املذل اأمام بنفيكا الربتغايل �صفر3- يف اجلولة الثانية من 

م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا، اإنه طلب من ناديه "تو�صيح" موقفه.
ال�صباح   وه��ذا  الهاتف  عرب  اجلمعة  املا�صية  الليلة  "حتدثنا  واأ���ص��اف 
تو�صيحا  النادي  من  طلبت  عني.  بالنادي،  تتعلق  اأ�صياء  عن  ال�صبت، 
باأنهم يعولون علي". وتابع الهولندي "من املهم جدا بالن�صبة للمدرب 
ال�صغط طبيعي  هذا  م�صتمر.  امل��درب  اأن  يعلموا  اأن  وكذلك لالعبني 

وهو موجود الأي مدرب يف العامل. لكن خا�صة يف بر�صلونة".

"لكن الرئي�س اتخذ ق��راره، لقد حتدث ب�صكل جيد جدا  وختم قائال 
بعد ظهر اأم�س االأول ال�صبت، لذلك كل �صيء على ما يرام".

وقبل املباراة، ا�صتبعد البورتا فكرة اإقالة مدربه الهولندي، داعيا اإياه 
اإىل منحه "هام�س ثقة".

ب�صاعات:  امل���ب���اراة  ق��ب��ل  ب��ه  اأدىل  م��ف��اج��ئ  ت�����ص��ري��ح  وق����ال الب���ورت���ا يف 
اأ�صباب  ل��ع��دة  اأن���ه  نعتقد  لرب�صلونة.  م��درب��ا  ك��وم��ان  رون��ال��د  "�صيبقى 
ي�صتحق اأن مننحه هام�س ثقة. اإنه م�صجع لرب�صلونة ومرجع يف عامل 

+بر�صلونة+".
ويف الوقت الذي اأكدت فيه و�صائل االإعالم الكاتالونية اأن قمة املرحلة 
الثامنة من الدوري على ملعب بطل اإ�صبانيا احلايل �صتكون اآخر مباراة 

لكومان يف بر�صلونة، اأيَّد الرئي�س البورتا علًنا املدرب الهولندي.
�صديد  وق��ت  يف  ي��اأت��ي  اأن  ق��رر  لقد  بر�صلونة،  يحب  "كومان  وا���ص��اف 
يثق  اأن���ه  راأي���ت  م��ع��ه،  احل��دي��ث  بعد  والريا�صية.  املوؤ�ص�صية  ال�صعوبة 
هناك،  من  امل�صابون.  الالعبون  يعود  عندما  خا�صة  الفريق،  هذا  يف 
�صيكون لدينا هام�س اأكرب. )...( ال يزال متعاقًدا معنا وناأمل اأن نعود 
اإىل االنت�صارات واللعب اجلميل، واأنا متاأكد من اأنه �صيفعل كل ما هو 

ممكن".
املقبل،  الثاين/نوفمرب  ت�صرين  يف  ك��وم��ان  ي�صتعيد  اأن  املتوقع  وم��ن 
خدمات مهاجميه الفرن�صي عثمان دميبيلي )خ�صع لعملية جراحية يف 
الركبة اليمنى يف نهاية حزيران/يونيو(، والوافد اجلديد االأرجنتيني 

�صريخيو اأغويرو )امل�صاب يف ربلة ال�صاق اليمنى(. لذلك فاإن ت�صريح 
الرئي�س البورتا ي�صري اإىل اأن كومان �صيبقى على راأ�س بر�صلونة على 

االأقل حتى عودة هذين امل�صابني.
ويف وقت ت�صف فيه ت�صف فيه ال�صحافة العالقة بني الرجلني باأنها 
الباردة  "العالقة  العك�س:  الب��ورت��ا  اأك��د  االأح��ي��ان،  م��ن  ب���اردة يف كثري 
لي�صت �صحيحة. اإنها عالقة جيدة و�صادقة. اإنه �صخ�س جيد واأعتقد 
اأنه يعتقد ال�صيء نف�صه عني. وجميعا نحاول اأن جنعل كل �صيء ينتهي 
ب�صكل اأف�صل مما كان عليه يف البداية". وعلق القائد جريارد بيكيه على 
م�صاكل الفريق قائال عقب اخل�صارة اأمام اتلتيكو مدريد "لي�صت هناك 
م�صكلة واحدة فقط، بل هناك العديد منها يدركها النا�س ويعرفونها. 
ما نفتقر اإليه وا�صح. هذه اأوقات ع�صيبة والعديد من الذين ي�صكلون 
العمود الفقري للفريق اليوم مل ميروا بها من قبل. االأجواء يف غرف 

املالب�س جيدة جًدا، كلنا نريد حل هذا الو�صع، لكنه �صعب".

ل عليرّ   كومان:  بر�سلونة يعوِّ

رو�����ص����ى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ب����ارك����و  ����ص���ام���ى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )P3657762A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0506464404

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / ا�صف افتخار 
باك�صتان     ، اح��م��د  اف��ت��خ��ار 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )AL1579503( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

    0506445034

فقدان جواز �سفر
����ص���ان���درا  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
ال�صويد    ، بريكين�س  ج��اى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )94814722( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

 0562719046

فقدان جواز �سفر
ه����ازي����ل   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني   ، ف���ال���دي���ز  ب������االد 
�صفره ج��������واز   اجل���ن�������ص���ي���ة 
 )P3916149B( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ص����ال 

0507602222

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

كارلو  م����دري����د  ري�������ال  م�������درب  دع�����ا 
اأن�صيلوتي، فريقه اإىل جتاوز خ�صارته 
ال�صادمة يف دوري اأبطال اأوروبا اأمام 
مولدوفا  ب��ط��ل  ت��ريا���ص��ب��ول  ���ص��ري��ف 
امل���غ���م���ور ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ���ص��ي��ف��اً على 

اإ�صبانيول .
الرتتيب  م���دري���د  ري�����ال  وي��ت�����ص��در 
اكتفى  ل��ك��ن��ه  ن��ق��ط��ة   17 ب��ر���ص��ي��د 
فياريال  م��ع  اأه����داف  دون  ب��ال��ت��ع��ادل 
خ�صارته  ق��ب��ل  ال�����ص��اب��ق��ة  اجل��ول��ة  يف 
املا�صي  الثالثاء  ي��وم  للحرج  املثرية 
�صعوبات  وواجه  �صريف،  اأمام   1-2
بعد  م���ن���اف�������ص���ه  دف�������اع  اخ���������رتاق  يف 
ال�صعيد  على  للمو�صم  رائ��ع��ة  ب��داي��ة 

الهجومي.
وب��ع��د اأ���ص��ب��وع خميب ل��الآم��ال، طلب 
املدرب االإيطايل من العبيه رد فعل 

قوياً.
واأبلغ موؤمتراً �صحافياً: "املباراة �صد 
الفريق،  ك��ربي��اء  على  اأث���رت  �صريف 
ون���ب���ذل ق�صارى  ب���ق���وة  ����ص���رد  غ�����داً 
مطلوب  ه�����و  م�����ا  ون���ف���ع���ل  ج���ه���دن���ا 

من  ال���ن���وع  ه���ذا  ال��ن�����ص��ر..  لتحقيق 
ي��وؤث��ر ع��ل��ي م��ن الناحية  ال��ن��ت��ائ��ج ال 
البدنية  الناحية  م��ن  لكن  الذهنية 
من  الليل  طيلة  م�صتيقظاً  يجعلني 

التفكري".
اآخ��ر مباراتني واجهنا  "يف  واأ���ص��اف: 
اأم��ر مل  وه��و  الت�صجيل،  �صعوبات يف 
يحدث م��ن قبل، لكن ه��ذه ه��ي كرة 
ال��ق��دم، ق��ل��ت ق��ب��ل ع�����ص��رة اأي����ام فقط 
�صتاأتي اأوقات �صعبة وعلينا اأن نحقق 

التوازن".
اخلما�صي  م���دري���د  ري�����ال  وي��ف��ت��ق��د 
وداين  م�����ن�����دي  ف���������ريالن  امل���������ص����اب 
وغاريث  كارفخال  وداين  �صيبايو�س 
م���ب���ارات���ه �صد  وم���ار����ص���ي���ل���و يف  ب���ي���ل 

اإ�صبانيول.
اأ�صبح العب  وع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ���ر، 
ال����و�����ص����ط ت�������وين ك�����رو������س ج�����اه�����زاً 
للم�صاركة الأول مرة منذ مايو )اأيار(، 

بعد تعافيه من اإ�صابة يف الفخذ.

االأوروغوياين  ومهاجمه  اللقب  حامل  م��دري��د  اأتلتيكو  عقد 
كومان  رون��ال��دو  الهولندي  امل��درب  حياة  �صواري�س  لوي�س 
الهزمية  برب�صلونة  اأحل��ق��ا  بعدما  وذل���ك  ف��اأك��رث،  اأك���رث 
عليه  بالفوز  املو�صم  ه��ذا  االإ�صباين  ال���دوري  يف  االأوىل 

الثامنة. املرحلة  يف  -2�صفر 
مثقل بالديون ويتيم بدون جنمه وقائده االأ�صطوري 
الدويل االرجنتيني ليونيل مي�صي املنتقل اىل باري�س 
بر�صلونة  م�صاعب  ازدادت  الفرن�صي،  جرمان  �صان 
ُمني  بعدما  ال��ري��ح  مهب  يف  ك��وم��ان  م�صتقبل  وب��ات 
الفريق بهزمية ثانية توالياً بعد التي تعر�س لها يف 
بثالثية  الربتغايل  بنفيكا  يد  على  االأ�صبوع  منت�صف 

نظيفة يف دوري اأبطال اأوروبا.
اأي�صاً  اأن خ�صر بثالثية نظيفة  الكاتالوين  و�صبق للنادي 
بايرن  ي��د  على  ال��ق��اري��ة  امل�صابقة  يف  االأوىل  م��ب��ارات��ه  يف 
ميونيخ االأملاين، قبل اأن يتبع هاتني الهزميتني باأخرى 
ب��ن��ف�����س ال��ق�����ص��اوة ع��ل��ى ي���د غ��رمي��ه اأت��ل��ت��ي��ك��و الذي 
عو�س خ�صارته يف املرحلة ال�صابقة اأمام اأالفي�س 

)�صفر1-( باأف�صل طريقة.
ب��ر���ص��ل��ون��ة بثالثة  اك��ت��ف��اء  اأن  امل���وؤك���د  وم���ن 
انت�صارات و12 نقطة من 7 مراحل حتى 
االآن �صيزيد النقمة على الهولندي الذي 
ب�صبب  ال�صبت  م��ب��اراة  ع��ن  اأ���ص��اًل  غ��اب 

االإيقاف.
اأن  اأتلتيكو  اأثبت  لرب�صلونة،  وخالفاً 
الهزمية اأمام اأالفي�س مل تكن �صوى 
تعرث ب�صيط اأتبعه نادي العا�صمة 
يف  االإيطايل  ميالن  على  بالفوز 
2-1 الثالثاء يف  معقل االأخري 
دوري اأبطال اأوروبا، ثم بتاأكيده 
تفوقه على بر�صلونة الذي مل 
"روخيبالنكو�س"  ع��ل��ى  ي��ف��ز 
توالياً  اخل��ام�����ص��ة  ل��ل��م��واج��ه��ة 
الكاأ�س  ل��ق��اء  )ب��ي��ن��ه��ا  بينهما 

ال�صوبر اأوائل 2020(.
العا�صمة ر�صيده  ن��ادي  ورف��ع 
بجاره  وحل��ق  نقطة   17 اىل 
ريال مدريد اىل ال�صدارة مع 
فارق االأهداف ل�صالح النادي 
االأحد  مباراته  بانتظار  امللكي 
االآخر  الكاتالوين  الفريق  م��ع 

اإ�صبانيول يف ملعب االأخري.
وبداأ املدرب االأرجنتيني الأتلتيكو 
باإبقاء  ال��ل��ق��اء  �صيميوين  دي��ي��غ��و 
امل���ه���اج���م ال��ف��رن�����ص��ي ال���ع���ائ���د من 
غريزمان  اأن�����ط�����وان  ب���ر����ص���ل���ون���ة 
للمباراة  ال����ب����دالء  م��ق��اع��د  ع��ل��ى 
عودته  م��ن��ذ  ال������دوري  يف  االأوىل 
لعب  فيما  "روخيبالنكو�س"،  اىل 
لرب�صلونة  االآخ����ر  ال�����ص��اب��ق  امل��ه��اج��م 
الربتغايل  جانب  اىل  اأ�صا�صياً  �صواري�س 

"كامب نو" يف  ال��ذي ت�صبب برحيله عن  الثاأر من كومان  ج��واو فيليك�س وجنح يف 
�صيف 2020 بعد و�صوله الهولندي اىل النادي.

ليمار مرت  توما  للفرن�صي  بعيدة  اللقاء مبحاولة  بداية  االأخطر يف  اأتلتيكو  وكان 
اأكرث  باأخرى  فيليك�س  ج��واو  اأتبعها  ثم   ،)9( االأي�صر  القائم  من  ج��داً  قريبة 

خطورة بت�صديدة من م�صارف املنطقة مرت هذه املرة مبحاذاة القائم 
بعيدة  حرة  بركلة  كارا�صكو  يانيك  والبلجيكي   ،)16( االأمي��ن 

هزت ال�صباك العليا ملرمى االأملاين مارك اأندري تري �صتيغن 
.)20(

اأق��ل من ثالث  بعد  ال�صباك  اىل  الو�صول  اأتلتيكو يف  وجن��ح 
دقائق بهدف رائع لليمار بعد لعبة ثالثية جميلة بداأها جواو 

ب��دوره اىل  الكرة  ال��ذي حول  �صواري�س  بتمريرة اىل  فيليك�س 
زاوية �صعبة يف  اأطلقها �صاروخية من  الذي  الفرن�صي  زميله 

�صقف ال�صباك )23(.
من  قريباً  وك���ان  اللقاء  اىل  �صريعاً  ال��ع��ودة  بر�صلونة  وح���اول 

التعادل بت�صديدة "على الطاير" من الربازيلي فيليبي كوتينيو 
بكرة  �صواري�س  ورد عليه  االأي�صر )27(  القائم  مرت بجانب 

مرت بجانب القائم االأي�صر )28(.
اأنفا�صه االأخرية،  وعندما كان ال�صوط االأول يلفظ 

وجه اأتلتيكو �صربة �صبه قا�صية ل�صيفه با�صافة 
ال��ه��دف ال��ث��اين وه���ذه امل���رة ع��رب �صواري�س 

ال�صابق  ف��ري��ق��ه  ���ص��ب��اك  ���ص��ج��ل يف  ال����ذي 
للمرة االأوىل وذلك اإثر لعبة ثالثية 

وليمار  فيلكي�س  ج���واو  م��ع  اأخ���رى 
احلا�صمة  ال���ت���م���ري���رة  ����ص���اح���ب 

.)44(
اأف�صل  ب�صكل  بر�صلونة  وحترك 
وكان  الثاين  ال�صوط  بداية  يف 
الفارق  ت��ق��ل��ي�����س  م���ن  ق���ري���ب���اً 
احلار�س  اأن  اإال  كوتينيو  عرب 
تاألق  اأوب��الك  ي��ان  ال�صلوفيني 

يف وجه الربازيلي )60(.
العديدة،  ال��ت��ب��دي��الت  ورغ����م 

بينها غرميان من ناحية اأتلتيكو 
والعائد من االإ�صابة اأن�صو فاتي 
م��ن اجل��ه��ة ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة، بقيت 
ال���ن���ت���ي���ج���ة ع���ل���ى ح���ال���ه���ا حتى 

�صافرة النهاية.
راي���و  ���ص��ي��ف��ه  اأو����ص���ا����ص���ون���ا  اأزاح 

اخلام�س  امل���رك���ز  ع���ن  ف��اي��ك��ان��و 
يف  ب���ه���دف  -1�صفر  ع��ل��ي��ه  ب��ال��ف��وز 

الوقت القاتل.
اأربعة  خلفية  على  اللقاء  فايكانو  ودخ��ل 

انت�صارات وتعادل يف املراحل اخلم�س املا�صية، 
وبدا يف طريقه للمحافظة على �صجله اخلايل من 

اأن تهتز �صباكه بهدف  قبل  �صاد�صة توالياً  الهزائم ملرحلة 
يف الدقيقة االأوىل من الوقت بدل ال�صائع براأ�صية من مانويل 

�صان�صي�س )90+1(.
وبهزميته الثالثة للمو�صم، جتّمد ر�صيد فايكانو عند 13 نقطة 
بفارق  ب��ال��ذات  اأو�صا�صونا  ل�صالح  ال�صاد�س  املركز  اىل  وت��راج��ع 
الثاين توالياً  ب��دوره االنت�صار  ال��ذي حقق  االأخ��ري  نقطة خلف 

والثالث يف اآخر اأربع مراحل والرابع هذا املو�صم.
االأول/اأكتوبر  ت�صرين  فايكانو يف ملعبه منذ  االأ�صواء على  دوري  االأّول يف  وبفوزه 
"ال ليغا" حلوله رابعاً عامي  يف  نتائجه  اأف�صل  تبقى  الذي  اأو�صا�صونا  بات   ،2013
1991 و2006، موقتا على نف�س امل�صافة من اإ�صبيلية الثالث واأتلتيكو مدريد 
الرابع، وذلك بانتظار مباراتي االأخريين مع غرناطة االأحد وبر�صلونة 

يف وقت الحق ال�صبت توالياً.
ووا�صل فالن�صيا نتائجه املخيبة وف�صل يف حتقيق الفوز ملباراة رابعة 
توالياً، وذلك بتعادله ال�صلبي مع م�صيفه قاد�س الذي اكتفى حتى 

االآن بانت�صار يتيم مقابل ثالثة ل�صيوفه "اخلفافي�س".
ورفع فالن�صيا ر�صيده اىل 12 نقطة يف املركز التا�صع موقتاً، 

مقابل 7 لقاد�س.
ال��ذي مل يذق  ليفانتي  ري��ال مايوركا ج��راح �صيفه  وعمق 
الغاين  �صجله  بهدف  عليه  بالفوز  االآن،  حتى  الفوز  طعم 
ب��اب��ا يف رب��ع ال�صاعة االأخ���ري م��ن ال��ل��ق��اء، رافعاً  اإدري�����ص��و 

نقطة. ر�صيد فريقه اىل 11 

القدم  لكرة  مر�صيليا  ل��ن��ادي  ال�صابق  والرئي�س  ال��وزي��ر  ت��ويف 
ورجل االأعمال الفرن�صي برنار تابي  اأم�س االأحد عن 78 عاما 
عائلته  اأعلنت  ال�صرطان، ح�صبما  بعد �صراع مرير مع مر�س 

ملجموعة "ال بروفان�س" ال�صحافية الفرن�صية.
وقال البيان املر�صل اإىل "بروفان�س" التي كان امل�صاهم االأكرب 
له  ح��دود  ال  بحزن  ينعون  واأبناءها  تابي  "دومينيك  اإن  فيها 
االأول/اأكتوبر  ت�صرين   3 االأح��د  تابي  برنار  ووال��ده��م  زوجها 

عند ال�صاعة 08،45 ب�صبب ال�صرطان".
واأو�صح مدير حترير ال�صحيفة غيليم ريكايف لوكالة فران�س 
زوجها  وف��اة  اأعلنت  التي  هي  تابي  دومينيك  زوجته  اأن  بر�س 
لال بروفان�س عرب مكاملة هاتفية مديرتها العامة، قبل اإر�صال 
ال�صابق  مر�صيليا  اأوملبيك  رئي�س  اأن  م�صيفا  ال�صحايف،  البيان 

الليل". اأثناء  غيبوبة  يف  "دخل 
اإن�صتغرام  على  ح�صابه  على  اأب��ن��ائ��ه،  اأح��د  تابي  �صتيفان  واأك���د 
ب�صورة  مرفقة  "وداعا"  بعنوان  ق�صرية  ر�صالة  يف  النباأ  ه��ذا 
ووزيرا  اأعمال  رجل  كان  ال��ذي  ولوالده  له  واالأ�صود  باالأبي�س 

وممثال ورئي�صا لنادي مر�صيليا ورئي�صل ملجموعة اإعالمية.
واأوالده  ب��زوج��ت��ه  حم��اًط��ا  ب�صالم  "رحل  العائلة  ب��ي��ان  وت��اب��ع 
واأحفاده و�صقيقه املتواجدين بجانب �صريره. اأعرب عن رغبته 

يف اأن يدفن يف مر�صيليا مدينته الغالية على قلبه".
ب��دًءا من رئي�س  الفعل،  العديد من ردود  و�صرعان ما تدفقت 
برنار  اأن  "مقاتال" واعترب  ال��ذي حيَّا  كا�صتك�س  ال��وزراء جان 

ولكن  املتطرف،  اليمني  �صد  االلتزام  �صديد  دائًما  "كان  تابي 
ا. باخت�صار،  ب�صكل خا�س الأ�صباب ناديه، مدينته، و�صركته اأي�صً
ا �صد  اأي�صً راأيناه  اأننا  واأعتقد  رجل ملتزم جًدا قدم كل �صيء، 

املر�س".
واأ�صاد حماميه و�صديقه التاريخي جان لوي بورلو ب�"�صجاعة" 

و"قوة" و"حنكة" ال�صخ�س الذي اعتربه "�صقيقه".
اأن�صاره يف االأيام  اأوملبيك مر�صيليا الذي �صاعف  واعترب نادي 
تعليق  يف  "الرئي�س"،  لقب  عليه  اأطلقوا  ملن  دعمهم  االأخ��رية 
ع�صاق  ق��ل��وب  يف  ك��ب��رًيا  ف���راًغ���ا  "�صيرتك  "تويرت" اأن���ه  ع��ل��ى 

مر�صيليا و�صيبقى اإىل االأبد يف اأ�صطورة النادي".
واأ�صاف "اأوملبي اإىل االأبد! خ�صر برنارد تابي معركته االأخرية. 
�صد خ�صم معروف اأنه ال يهزم. كانت املعركة طويلة ومريرة. 
النجاح،  جم�صدا  ال�صيئ.  اجلانب  اإىل  االأم��ر  بها  انتهى  ولكن 
الفوز، الن�صر، ترك ب�صمة يف االأ�صطورة االأوملبية. اإىل االأبد".

من جهته، قال مالك النادي االأمريكي فرانك ماكورت "اأود اأن 
اأ�صيد بربنار تابي، الرجل �صاحب �صجاعة مميزة وحيوية رائعة 
والذي ب�صمت فرتة رئا�صته تاريخ مر�صيليا حيث دخل النادي 

يف االأ�صطورة االأوروبية. خال�س تعازيَّ الأ�صرته واأحبابه".
على  وودل  كري�س  االإن��ك��ل��ي��زي  ال���دويل  ال�صابق  الع��ب��ه  وك��ت��ب 
اأ�صطورة".  له من رجل.  يا  تابي،  برنار  ب�صالم  "ارقد  تويرت: 
ب��دوره على  ال�صابق روالن كوربي�س فعلق  اأما مدرب مر�صيليا 
تويرت قائال "كان برنار تابي متقدًما على اأ�صياء كثرية، وكان 

يكون  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان  ا�صتثنائي!  فكري  مب�صتوى  يتمتع 
وزيًرا لالإعالم ... كنت حمظوًظا لتلقي ات�صاالت هاتفية من 

ابن، خالل الليل، الخذ راأيي يف كرة القدم!".
وتويف تابي يف اليوم الذي ي�صتعد فيه فريقه ملواجهة م�صيفه 
ليل يف متام ال�صاعة 17:00 بالتوقيت املحلي )16:00 ت غ( 

�صمن املرحلة التا�صعة من الدوري الفرن�صي.
املدينة  ب��اأن  ب��اي��ان  بينوا  ملر�صيليا  اال���ص��رتاك��ي  العمدة  ووع���ده 

به". يليق  �صعبي  تكرمي  لتقدمي  املوعد  عند  "�صتكون 
الرئي�س  عهد  وزي��ر يف  من�صب  �صغل  ال��ذي  تابي  برنار  وعا�س 
اال�صرتاكي فران�صوا ميرتان، حياة متعددة االلوان واالمناط 
فكانت  �صيا�صة،  ورج��ل  ريا�صيا  وقياديا  ومقاوال  فنانا  ب�صفته 

حياته غري طبيعية تخللتها بع�س امل�صاكل الق�صائية.
 ،1994 اىل   1986 ن��ادي مر�صيليا من  تابي  برنار  وت��راأ���س 
دوري  اح��رز  ال��ذي  االن  حتى  الوحيد  الفرن�صي  ال��ن��ادي  وه��و 
ابطال اوروبا وذلك عام 1993 على ح�صاب ميالن االيطايل 

)-1�صفر(.
منه  ج���رد  لكنه  الفرن�صي  ال����دوري  بلقب  ت���وج  ذات���ه  ال��ع��ام  يف 
وفالن�صيان،  مر�صيليا  ن��ادي  بني  ال�صهرية  الر�صوة  ق�صية  بعد 
يتمكن من  الثانية ومل  الدرجة  النادي اجلنوبي اىل  واأ�صقط 
الدفاع عن لقبه االأوروب��ي، كما حكم عام 1997 على رئي�صه 
ال�صابق للنادي جان  العام  اأ�صهر واملدير   8 بال�صجن ملدة  تابي 

بيار برني�س ملدة �صنتني مع وقف التنفيذ.

وفاة رئي�س مر�سيليا ال�سابق تابي بعد 
�سراع مع املر�س 

قال مدرب برو�صيا دورمتوند ماركو روزه، اإن "مهاجمه اإرلينغ هاالند لي�س ماكينة، ويجب 
اأن يح�صل على الوقت الكايف للتعايف من االإ�صابة"، وذلك و�صط ت�صاوؤالت حول جاهزية 

الالعب الرويجي للعب مع بالده يف ت�صفيات كاأ�س العامل خالل ال�صهر اجلاري.
11 هدفاً و�صنع  املو�صم ب�صكل مذهل و�صجل  21 عاماً هذا  البالغ عمره  وب��داأ املهاجم 
اأربعة يف كل امل�صابقات مع النادي االأملاين، لكنه غاب عن اآخر ثالث مباريات ب�صبب اإ�صابة 

يف الفخذ.
كاأ�س  االأ���ص��ود يف ت�صفيات  ال��ذي يواجه تركيا واجلبل  ال��روي��ج،  اإن منتخب  وق��ال روزه 
العامل خالل اأيام، وكذلك دورمتوند، ينتظران تعايف هاالند، لكنه اأكد اأن املهاجم ال يجب 

اأن ي�صعر بال�صغط من اأجل العودة ب�صرعة.

وقال روزه عقب الفوز 2-1 على اأوغ�صبورغ يف الدوري يوم ال�صبت "كان اإرلينغ يحاول 
اللعب على مدار اأيام. لقد اأبلغني اأود اللعب، لكني ال اأ�صتطيع التحرك بالطريقة التي 

اأريدها. ال اأ�صتطيع حتى امل�صي".
من  �صيكون  اأن��ه  واأعتقد  معه،  التعامل  نحاول  ال��ذي  الراهن  املوقف  هو  "هذا  واأ���ص��اف 
اإن�صان  هو  الرويجي.  االحت��اد  موقف  اأتفهم  التكهنات.  عن  جميعاً  توقفنا  اإذا  ال��ذك��اء 

ولي�س ماكينة".
وتابع روزه اأنه ال يجب ال�صوؤال ب�صكل يومي عن حالة هاالند.

ويحتل دورمتوند املركز الثاين يف الدوري بر�صيد 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن 
بايرن ميونخ حامل اللقب الذي ميلك مباراة اإ�صافية.

مدرب دورمتوند: هالند لي�س ماكينة

اأتلتيكو و�سواري�س يعقدان حياة كومان وبر�سلونة 

اأن�سيلوتي: اأنتظر رد فعل لعبي 
ريال مدريد بعد �سدمة �سريف



عرو�سان يتقا�سيان من ال�سيوف مقابل قطع من كعكة الزفاف
اأ���ص��ي��ب ���ص��ي��وف ح��ف��ل زف���اف ب�����ص��دم��ة ك��ب��رية، ب��ع��د اأن طالبهما 
كعكة  من  تناولوها  قطعة  كل  عن  مالية  مبالغ  بدفع  العرو�صان 
الزفاف. وك�صف اأحد ال�صيوف اأن العرو�صني اأعلنا يف يوم زفافهما 
اأن على ال�صيوف امل�صاعدة يف دفع ثمن كعكة الزفاف، من خالل 
الكعكة.  م��ن  �صريحة  على  احل�صول  قبل  امل��ال  دف��ع  يف  امل�صاهمة 
اإ�صرتليني  جنيه   3.66 مبلغ  دف��ع  على  ال�صيوف  يعرت�س  ومل 
)4.5 دوالرا( مقابل احل�صول على قطعة من كعكة الزفاف، لكن 
الزوجني  م��ن  ر�صالة  ال�صيوف  اأح��د  تلقى  عندما  كانت  امل��ف��اج��اأة 
دوالرا(   4.5( اإ�صرتليني  جنيه   3.66 مبلغ  بدفع  فيها  يطالبانه 

اإ�صافية، الأنه ح�صل على قطعة ثانية من الكعكة خالل احلفل.
دارت  ال��ت��ي  اأب  ال��وات�����س  مل��ح��ادث��ة  فيديو  مقطع  ال�صيف  و���ص��ارك 
اأي��ام من حفل ال��زف��اف، حيث قال  بينه وب��ني ال��زوج��ني بعد ع��دة 
التلفزيونية،  الكامريا  �صور  نراجع  كنا  لقد  "مرحبا،  العرو�صان 
والحظنا اأنك ح�صلت على قطعتني من كعكة الزفاف. لقد اأعلنا 
اأن على كل �صيف اأن يدفع 3.66 جنيهاً اإ�صرتليني ثمناً لكل قطعة 
اأن��ك دفعت ثمن قطعة واح��دة فقط، هل ميكنك  كعك، والحظنا 
من ف�صلك اأن تر�صل مبلغ 3.66 جنيها اإ�صرتليني على الفور ثمناً 

للقطعة الثانية".

حل لغز جرمية عرو�س القليوبية.. والقاتل مفاجاأة 
عرو�س  مقتل  ج��رمي��ة  لغز  ك�صف  يف  امل�صرية  ال�صلطات  جنحت 
اجلرمية،  وراء  عري�صها  ب���اأن  وت��ب��ني  ال��ق��ات��ل،  و�صبط  القليوبية 

ب�صبب اإرغامه على الزواج منها.
اإن ق�صم  امل��روع، حيث قال  تفا�صيل احل��ادث  اأمني  وك�صف م�صدر 
�صرطة قليوب التابع ملحافظة القليوبية، تلقى اإخطارا من اإحدى 
الق�صم،  دائ��رة  يف  مقيمة  منزل  ربة  جثة  با�صتقبالها  امل�صت�صفيات 
اأن��ه ح��ال قيامه  املجني عليها  وال��د  ق��رره  ع��دة طعنات وم��ا  وبها 
لها  ورد  م�صكنه  " اأم��ام  عليها  "املجني  كرميته  بحنة  باالحتفال 
ات�صال هاتفي على اإثر ذلك قامت باخلروج من م�صكنهما وعقب 
اأر���س ف�صاء  داخ��ل قطعة  بالبحث عنها وعرث عليها  تاأخرها قام 
وبها عدة اإ�صابات وتبني عدم تواجد هاتفها املحمول، فقام بنقلها 

للم�صت�صفى ملحاولة اإ�صعافها اإال اأنها توفيت.
نيوز عربية" اأن��ه مت  ل�"�صكاي  ت�صريح خا�س  امل�صدر يف  واأ���ص��اف 
ت�صكيل فريق من قطاع االأمن العام ومب�صاركة �صباط اإدارة البحث 
اجلنائي باأمن القليوبية، والتي اأ�صفرت جهوده علي اأن وراء ارتكاب 

الواقعة جنل عمة املجني عليها "زوجها" عامل.
�صبطه،  م��ن  ال��ق��وات  ومتكنت  ا�صتهدافه  مت  اأن���ه  امل�����ص��در  واأ���ص��ار 
اأن��ه عقد ق��ران��ه على  مبواجهته اع��رتف ب��ارت��ك��اب ال��واق��ع��ة وق��رر 
عاطفياً  الرتباطه  لوالديه  اإر�صاًء  رغبته  غري  على  عليها  املجني 

باإحدى الفتيات، فعقد العزم على التخل�س من املجني عليها.

املناطيد تعود اإىل �سماء نيو مك�سيكو
�صماء  اإىل  ال�صاخن  بالهواء  تعمل  التي  املناطيد  مئات  انطلقت 
االأول  اأم�����س  االأم��ري��ك��ي��ة  مك�صيكو  نيو  ب��والي��ة  األ��ب��وك��ريك  مدينة 

ال�صبت الأول مرة منذ عامني.
بعد  باملدينة  للمناطيد  ال�صنوي  املهرجان  ع��ودة  م��ع  ذل��ك  وج��اء 

توقف ب�صبب وباء كورونا.
ويجلب املهرجان ال�صنوي للمناطيد يف األبوكريك، والذي انطلقت 
دورته التي حتمل رقم 49، ماليني الدوالرات من ال�صائحني لكن 

مهرجان العام املا�صي اأُلغي كاإجراء احرتازي ب�صبب اجلائحة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيلو غرام من امل�سامر والرباغي يف بطن مري�س
اأزال اأطباء يف ليتوانيا اأكرث من كيلوغرام من امل�صامري والرباغي من معدة رجل، بداأ يف بلع اأج�صام معدنية بعد 

اإقالعه عن تناول الكحوليات.
ونقل الرجل الذي مل يك�صف عن ا�صمه مل�صت�صفى يف مدينة كاليبيدا ال�صاحلية على بحر البلطيق، حيث كان يعاين 

من اآالم �صديدة مبنطقة البطن.
واأظهرت االأ�صعة ال�صينية التي اأجريت للمري�س وجود قطع معدنية ي�صل طول بع�صها اإىل 10 �صنتيمرتات.

ونقلت �صحيفة "ذا غارديان" عن اجلراح �صارونا�س ديليدينا�س الذي اأجرى عملية عاجلة للمري�س، قوله: "خالل 
العملية التي ا�صتغرقت ثالث �صاعات مع ا�صتخدام االأ�صعة ال�صينية، متت اإزالة جميع االأج�صام الغريبة من معدة 

املري�س".
ومن جانبه قال رئي�س اجلراحني يف م�صت�صفى كاليبيدا اجلريدا�س �صلبافي�صيو�س لو�صائل اإعالم حملية: "مل نر 

�صيئا مثل ذلك طيلة م�صريتنا املهنية"، م�صيفا اأن "حالة الرجل م�صتقرة االآن بعد العملية التي اأجريت له".
�صرب  عن  توقف  اأن  بعد  املا�صي،  ال�صهر  خ��الل  املعدنية  االأ�صياء  بلع  يف  ب��داأ  الرجل  ف��اإن  �صلبافي�صيو�س،  وبح�صب 

الكحوليات، م�صتغربا اإقدامه على مثل هذا االأمر غري املربر.
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ق�سة اكت�ساف دينا�سورات مفرت�سة جديدة
ك�����ص��ف ع��ل��م��اء ح��ف��ري��ات ب��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ال��ن��ق��اب ع���ن اأح���اف���ري جديدة 
جديدين  ن��وع��ني  اإىل  تنتمي  اأن��ه��ا  يعتقدون  االإجن��ل��ي��زي��ة،  واي���ت  ب��ج��زي��رة 
م��ن ال��دي��ن��ا���ص��ورات امل��ف��رت���ص��ة. وبح�صب ال��درا���ص��ة احل��دي��ث��ة امل��ن�����ص��ورة يف 
املكت�صفة  العظام  اأن  يرجحون  العلماء  فاإن  ريبورت�س"،  "�صاينتفك  جملة 
التي  االأرج����ل  ذوات  عائلة  وه��ي  ال�صبينو�صورات،  م��ن  لنوعني  ت��ع��ود  ق��د 
ال�صوكية".  "ال�صحلية  الت�صمية  ومعنى  "�صبينو�صور�س"  جن�س  ت�صم 
وال�"�صبينو�صور�س" دينا�صور �صخم من اآكلة اللحوم ذو فك قوي واأ�صنان 
حادة �صخمة يقتات على الدينا�صورات واالأ�صماك الكبرية. وعندما يتعلق 
االأمر باكت�صافات ال�صبينو�صورات، يجب االإ�صارة اإىل عينة باريونيك�س، التي 
التي  وه��ي   ،1983 ع��ام  �صري بربيطانيا  عليها يف مقلع يف مقاطعة  ُع��رث 
احليوانات  من  املجموعة  هذه  لتو�صيف  احلفريات  لعلماء  امل�صهد  دت  ح��دَّ
اأن  مفادها  نظرية  يدعم  اجلديد  االكت�صاف  اأن  العلماء  ويقول  املفرت�صة. 
ال�صبينو�صورات تطورت الأول مرة يف اأوروبا، ثم جاءت بعد ذلك الهجرات 
حني  و2017،   2013 عامي  ب��ني  االكت�صافات  رحلة  وقعت  اإفريقيا.  اإىل 
اكت�صف الباحثون جمموعة غام�صة من اأكرث من 50 عظمة، العديد منها 
ي�صم  ال��ذي  بريغ�صتون،  قرية  من  بالقرب  �صاطئ  على  تنقيب  موقع  من 
ميزة جيولوجية غنية باالأحافري ت�صمى تكوين Wessex، ويعود تاريخه 

اإىل اأوائل الع�صر الطبا�صريي.

افتتاح الدورة ال�18 مل�سابقة �سوبان للبيانو 
للبيانو  �صوبان  مل�صابقة  ع�صرة  الثامنة  ال��دورة  وار�صو  يف  ر�صمياً  افُتِتحت 
التي اأرجئت عاماً ب�صبب جائحة كوفيد19-، بحفلة مو�صيقية �صارك فيها 
فائزون �صابقون يف هذه امل�صابقة املرموقة. وتقام امل�صابقة كل خم�س �صنوات، 
ب�صبب  األغيت  2020 لكنها  ال��دورة عام  اأن تنّظم هذه  وك��ان من املفرت�س 
اجلائحة. وتاأهل للم�صاركة يف امل�صابقة 87 عازف بيانو من كل اأنحاء العامل، 

اختارتهم جلنة التحكيم من بني اأكرث من 500 تقدموا برت�صيحاتهم.
والعازف  امللّحن  فيها  يحظى  التي  اآ�صيا  من  املر�صحني  ن�صف  نحو  وياأتي 
مبكانة   )1849-1810( �صوبان  فريديريك  ال�صهري  البولندي  الفرن�صي 
كبرية. ويتناف�س 22 �صينياً و14 يابانياً و�صبعة من كوريا اجلنوبية مع 16 
بولندياً و�صتة اإيطاليني اإ�صافة اإىل م�صاركني من اأرمينيا وكندا والواليات 
الذين  البيانو  لعازيف  املخ�ص�صة  امل�صابقة  يف  وتايالند  وبريطانيا  املتحدة 
17 ع�صواً من  16 و30 عاماً. وت�صم جلنة التحكيم  اأعمارهم بني  ت��راوح 

بينهم فائزان �صابقان بها هما دانغ تاي �صون ويوليانا اأفديفا.
ال�صبت يف  اآخ��ري��ن  �صابقني  فائزين  ث��الث��ة  ج��ان��ب  اإىل  االأخ����ريان  و���ص��ارك 
حفلة مو�صيقية افتتاحية �صمل برناجمها خما�صي البيانو لروبرت �صومان 
الأربعة  والكون�صريتو  بيتهوفن  ف��ان  للودفيغ  الثالث  البيانو  وكون�صريتو 

عر�س اأزياء داخل 

حظرة طائرات 
ن����ق����ل����ت جم����م����وع����ة ه���ريم���ي�������س 
لالأزياء  الفرن�صية  اإنرتنا�صونال 
ال��ف��اخ��رة ���ص��ح��ف��ي��ي امل��و���ص��ة اإىل 
مطار يف �صواحي باري�س حل�صور 

عر�س الأزياء الربيع.
اأقيم  االأزي�������اء  ع���ر����س  اأن  امل���ث���ري 
داخل  دائ��ري��ة  عر�س  من�صة  على 

حظرية طائرات.
و���ص��ورت ك��ام��ريات اآل��ي��ة تتحرك 
ح���ول امل�����درج، واأخ�����رى م��ن اأعلى 
اأزي���اء  ال��ع��ار���ص��ات يف  اأ���ص��ف��ل،  اإىل 
من  وثياب  جلدية  قم�صان  منها 

احلرير و�صراويل ف�صفا�صة.
�صاحة  يف  اجل��م��ه��ور  جل�س  بينما 

مك�صوفة اأمام من�صة العر�س.
و�����ص����ارك يف اأ����ص���ب���وع امل���و����ص���ة يف 
باري�س، الذي ميتد حتى اخلام�س 
االأول  ت�������ص���ري���ن  اأك����ت����وب����ر-  م����ن 
ع�����ص��رات م��ن العالمات  اجل����اري، 
بعد فرتة ع�صيبة عا�صتها �صناعة 
اأ���ص��ه��ر ب�صبب  االأزي����اء على م��دى 

جائحة كوفيد- 19.
�صيبولكي  فانهي  ن��ادي��ج  واأ���ص��ف��ت 
املديرة االإبداعية ملالب�س ال�صيدات 
على  ع�صرية  مل�صات  هريمي�س  يف 
وال�صراويل  التنانري  من  االأزي���اء 

الطويلة.

الأمرة �سارلوت اأغنى �سغار 
العائلة املالكة الربيطانية

رغم بلوغها ال�6 اأع��وام فقط، فاإن 
االأم������رية ����ص���ارل���وت، اب���ن���ة االأم����ري 
اأ�صبحت  ميدلتون،  وكيت  ويليام 
ب�����ص��رع��ة واح�����دة م���ن اأك����رث اأف����راد 

العائلة املالكة �صهرة.
كامربيدج  دوق���ي  اأب��ن��اء  يتمتع  ال 
ب�������ص���ه���رة وحم�����ب�����ة ك�����ب�����رية ل����دى 
الربيطاين  وال�صعب  عامة  العامل 
خ��ا���ص��ة، ف��ق��ط، ب��ل ل��دي��ه��م تاأثري 
االقت�صاد  ع���ل���ى  وم����ذه����ل  ك���ب���ري 

الربيطاين.
الأطفال العائلة املالكة الربيطانية 
تاأثري اإيجابي على مبيعات ماركات 
املالب�س واالألعاب التي يلعبون بها، 
�صارلوت،  االأم�����رية  اأب���رزه���م،  م��ن 
اأغ���ن���ى ���ص��غ��ار البالط  ال��ت��ي ت��ع��د 
 OK! " ب��ح�����ص��ب م���وق���ع  امل���ل���ك���ي، 

Magazine" الربيطاين.
وف���ق���اً ل���درا����ص���ة، ف����اإن ���ص��ايف ثروة 
االبنة الو�صطى لدوقي كامربيدج، 
االأم����رية ���ص��ارل��وت، ي��زي��د مبقدار 
مليار جنيه اإ�صرتليني عن �صقيقها 

االأكرب االأمري جورج.
وقدرت قيمة ثروة االأمري جورج ب� 
بينما  اإ�صرتليني  جنيه  مليار   2.7
ال�صغرى،  �صقيقته  ث����روة  ق����درت 
جنيه  م���ل���ي���ار   3.8 ب�����  �����ص����ارل����وت 

اإ�صرتليني.
كيت  ل��وال��دت��ه��ا  اأ���ص��ب��ح  اأن  وب��ع��د 
م��ي��دل��ت��ون وزوج����ة ع��م��ه��ا، ميجان 
م����ارك����ل، ت���اأث���ري ك���ب���ري، ج����اء دور 
االأمرية �صارلوت، االأمرية ال�صغرية 
ملكية  �صخ�صية  )واأ�صغر(  اأح��دث 

ت�صبح اأيقونة للمو�صة.

تعليق �سادم من والد 
بريتني �سبرز 

على  م����رة  الأول  ���ص��ب��ريز  ج���امي���ي  ع���ّل���ق 
النجمة  ابنته  على  ال��و���ص��اي��ة  خ�صارته 
 : ق����ائ����ال  �����ص����ب����ريز ،  ال���ع���امل���ي���ة  بريتني 
وذلك  خ�صارتي"،  ولي�صت  "خ�صارتها 
اذ كانت قد  الو�صاية،  �صنة من   13 بعد 
اتخذت حمكمة يف لو�س اأجنلو�س قراراً 
ب�صحب الو�صاية املفرو�صة على بريتني 
�صبريز م��ن وال��ده��ا ج��امي��ي، ن���زواًل عند 
رغ���ب���ة امل��غ��ن��ي��ة ب��ال��ت��ح��رر م���ن وال���ده���ا، 
ال�صادر منذ عام  القرار  اأن هذا  معتربة 

2008 "انتهاك" حلقوقها.
واعتربت القا�صية برندا بيني يف جل�صة 
اإدارة  ي�صلم  اأن  يجب  االأب  اأن  املحكمة 
حما�صبة  خبري  اإىل  املالية  ابنته  �صوؤون 
اأن هذا  اإىل  اأ�صرع وقت ممكن، الفتة  يف 

القرار غري قابل للطعن.

طفلتان تعي�سان اأياما مع جثة الأم يف املنزل
اأياما  �صنوات   7 و   5 العمر  تبلغان من  �صقيقتان  اأم�صت 
عدة يف �صقة مع جثة والدتهما اإثر وفاتها فجاأة يف �صمال 
لو  مدينة  يف  العام  املدعية  مكتب  واأو�صح  فرن�صا.  غرب 
مان اأم�س االأول ال�صبت  اأن عنا�صر ال�صرطة اأتوا اإىل �صقة 
الفتاتني االأربعاء يف املدينة بعد تبلغهم بتغيبهما املطّول 
عن املدر�صة، فتوجهتا لهم بالقول "حافظوا على الهدوء، 
الدخول  ع��ل��ى  اأ����ص���روا  ال�����ص��رط��ي��ني  ل��ك��ّن  نائمة".  اأم��ن��ا 
العاج،  �صاحل  1990 يف  املولودة عام  االأم  واكت�صفوا جثة 
ت�صريح  اأظ��ه��ر  م��ا  بح�صب  طبيعية  الأ���ص��ب��اب  وفاتها  اإث���ر 
اجلثة الحًقا. وُنقلت الفتاتان اإىل اأحد امل�صت�صفيات قبل 

اإيداعهما دارا للرعاية وتقدمي امل�صورة النف�صية لهما.

تفوز مرتني باليان�سيب يف اليوم نف�سه 
ف�����ازت ���ص��ي��دة م���ن والي�����ة ف���ل���وري���دا االأم���ري���ك���ي���ة مرتني 
بقيمة  لتح�صل على جائزة   ، نف�صه  اليوم  باليان�صيب يف 
اإجمالية تبلغ اأربعة ماليني دوالر، وفقاً ملا ذكرته �صحيفة 
املراأة،  وا�صرتت  ال�صبت.  االأول  اأم�س  هريالد"  "نويبو 
فلوريدا،  �صرق  جنوب  يف  رات���ون  بوكا  مدينة  يف  املقيمة 
ورقتي يان�صيب بنف�س رقم يان�صيب "ميجا ميليونز" يف 
14 من �صبتمرب )اأيلول( املا�صي. وكانت اأرقام احلظ هي 
4 و13 و19 و63 و64 وحققت ل�صوزان فيتون )64 عاماً( 
اإجمايل اأربعة ماليني دوالر. لكن حظها كان �صيعد اأف�صل 
"ميغا  عليه  يطلق  �صاد�صاً  رق��م��اً  اأي�صاً  حققت  ل��و  بكثري 
اأو الفائزين  34 مليون للفائز  بوول" والذي مينح حتى 
يف  اليان�صيب  اأوراق  فيتون  وا���ص��رتت  املقبلة.  ن�صخته  يف 
متجر �صغري يف بوكا راتون وطلبت جائزتها بعد �صتة اأيام 

من الفوز باليان�صيب، وفقاً لل�صحيفة.

قتل زوجته ل��سبب تافه
العنف  جرائم  ل�صل�صلة  ت�صاف  جديدة  مروعة  جرمية  يف 
على  �صوري  مواطن  اأق��دم  �صوريا،  يف  املت�صاعدة  االأ���ص��ري 
اإط�����الق ال���ن���ار ع��ل��ى زوج���ت���ه وق��ت��ل��ه��ا، م��دع��ي��ا ب��ع��د اأن قام 

با�صعافها، اأنها اأ�صيبت بطلق ناري و�صط ال�صارع العام.
ويف التفا�صيل التي ك�صفتها وزارة الداخلية ال�صورية، اأفاد 
امراأة  بدخول  دم�صق  ريف  يف  زينب  ال�صيدة  �صرطة  مركز 
املنطقة،  م�صت�صفيات  اأح��د  اإىل  العمر،  من  الثالث  بالعقد 
وفارقت  دم�صق  م�صت�صفى  اإىل  نقلت  اإ�صابتها  وخل��ط��ورة 
احلياة فيه، وذلك ب�صبب اإ�صابتها بطلق ناري جمهول اأثناء 
�صريها بال�صارع العام وفق ما جاء يف اإفادة ال�صهود الذين 
قاموا باإ�صعافها. واأ�صافت الداخلية ال�صورية: "من خالل 
ببيال،  ناحية  �صرطة  قبل  من  املعلومات  وجمع  التحقيق 
تبني اأن املغدورة مل تقتل يف ال�صارع العام، واإمن��ا قتلت يف 
منزل زوجها بوا�صطة بندقية حربية، فتم ا�صتدعاء ال�صهود 
معهم  وبالتحقيق  ال�����ص��ارع،  يف  قتلت  باأنها  اأف����ادوا  ال��ذي��ن 
واأنهم  �صهاداتهم مزورة  باأن  باالأدلة اعرتفوا  ومواجهتهم 
ت�صرتوا على القاتل الأنه �صديقهم" . ذكر بيان للداخلية 
ال�صورية: "مت البحث عن القاتل وتوقيفه وتبني اأنه يدعى 
باإقدامه على  العزيز. ك(، وبالتحقيق معه اعرتف  )عبد 
قتل زوجته املدعوة )حوراء . ح( اإثر خالف ح�صل بينهما 
والدته،  مع  زف��اف  حفل  اإىل  الذهاب  عن  امتناعها  ب�صبب 

فقام باإ�صهار بندقيته واإطالق النار عليها.

معر�س ي�ستح�سر 125 عاما من ذاكرة الإ�سكندرية ال�سينمائية
اأول عر�س �صينمائي يف م�صر  125 عاما مرت على 
لالأخوين لومري والذي اأقيم باالإ�صكندرية يف مقهى 
6 يناير عام 1896، وذلك بعد اأيام من  "زواين" يوم 
اأول عر�س يف العامل ب�"غراند كافيه" يف باري�س يوم 

25 دي�صمرب 1895.
ال�صينمائية"  االإ���ص��ك��ن��دري��ة  "ذاكرة  م��ع��ر���س  ي��وث��ق 
االإ�صكندرية  م��ه��رج��ان  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  املنعقد 
ال�37، برعاية جمعية  ال��دويل، يف دورته  ال�صينمائي 
واملوؤرخ  الباحث  مع  وبالتعاون  ال�صينما،  ونقاد  كتاب 
مكرم �صالمة، اأحد اأ�صهر جامعي الوثائق االأر�صيفية 
ال�صابقة  املعلومة  العربي،  والعامل  م�صر  يف  النادرة 

التي قد ال يعرفها كثريون.
ال�صينما  اأر���ص��ي��ف  ن���ادرة م��ن  امل��ع��ر���س وث��ائ��ق  وي�صم 
امل���ج���د الذهبي  ����ص���ن���وات  امل�����ص��ري��ة، و����ص���ور جت�����ص��د 
نهايات  منذ  ال�صاحلية  املدينة  يف  ال�صينما  ل�صناعة 

القرن التا�صع ع�صر.
كذلك يت�صمن املعر�س عقود توزيع عدد من االأفالم 
خالل  االإ���ص��ك��ن��دري��ة،  يف  ال��ع��ر���س  ب���دور  ال�صينمائية 

اإ�صافة   ،1967 ع���ام  ح��ت��ى   1937 ع���ام  م��ن  ال��ف��رتة 
النادرة  ال��دع��اي��ة  ومل�صقات  "اأفي�صات"  بع�س  اإىل 
خالل  ع��ر���ص��ت  ال��ت��ي  ل��الأف��الم  املختلفة  بال�صحف 

بدايات القرن املا�صي.
نادرة  فوتوغرافية  �صورا  اأي�صا  املعر�س  ي�صمل  كما 
امليناء" اإنتاج عام  "�صراع يف  لكوالي�س ت�صوير فيلم 

1956، للمخرج العاملي الراحل يو�صف �صاهني.
املعر�س ال�صحفي  الفعالية، قال من�صق  اأهمية  وعن 
حممد املاحلي، يف ت�صريح خا�س ملوقع "�صكاي نيوز 
عربية"، اإن املعر�س "يعترب االأول من نوعه يف تاريخ 
املهرجانات ال�صينمائية يف م�صر، خالفا ملا هو معتاد 
دائما، من عر�س لالأفي�صات ال�صينمائية فقط، حيث 
حر�صت جمعية كتاب ونقاد ال�صينما امل�صرية، الراعية 
املتو�صط،  ع��رو���س  بتاريخ  االح��ت��ف��اء  على  للمعر�س 
ودورها يف نه�صة وازدهار فن �صناعة ال�صينما، خالل 
ال�صنوات االأوىل للفن ال�صابع يف م�صر، بداية القرن 
املا�صي، وحتى الثالثينيات واالأربعينيات، قبل انتقال 

ال�صناعة ملدينة القاهرة".

نيكول كيدمان خالل ح�سورها حفل افتتاح متحف االأكادميية لل�سور املتحركة يف لو�ض اأجنلو�ض, كاليفورنيا.ا ف ب

هايلي بيرب باإطللة 
مثرة للغاية

العاملي  جا�صتني بيرب  الفنان  ن�صرت عار�صة االأزي��اء االأمريكية وزوجة 
، هايلي جمموعة �صور لها عرب ح�صابها اخلا�س على موقع التوا�صل 
وحده  االأ�صود  باللون   blazer ترتدي  وهي  فيها  ظهرت  االجتماعي، 
هايلي  ا�صتفزت  كما  ومل��اع.  طويل  بوتني  مع  حتته،  لبا�س  اأي  دون  من 
اعتربوها  التي  ووقفتها  االإيحائية  بحركاتها  كبري  ب�صكل  اجلمهور 

وقحة، فظهرت وكاأنها تقدم الكحول بطريقة جريئة.
وتفاعل املتابعون ب�صكل كبري مع املن�صور اإذ تخطت حاجز املليون و700 
اإعجاب بعد �صاعات قليلة من عر�صها، كما وعلقت على ال�صورة قائلة: 

نيويورك". "اأحب 


