
   

االحتاد الربملاين العربي يرف�ض وي�ستنكر قرار 
الربملان االأوروبي ب�ساأن حقوق االإن�سان يف االإمارات

•• اأبوظبي-وام:

اأعرب االحتاد الربملاين العربي عن رف�شه التام وا�شتنكاره ال�شديد 
ل��ق��رار ال��ربمل��ان االأوروب����ي ب�شاأن ح��ق��وق االإن�����ش��ان يف دول���ة االإم���ارات 
العربية املتحدة. واأكد االحتاد اأن هذا القرار يتنافى مع املبداأ احلاكم 
للعالقات الدولية وال��وارد يف ميثاق االأمم املتحدة بعدم التدخل يف 
ال�شوؤون الداخلية للدول االأخرى، باعتبار اأن الق�شاء الوطني لدولة 
اأحكامهم  يف  الق�شاة  على  �شلطان  وال  م�شتقل  ق�شاء  هو  االإم���ارات 
وفقاً لد�شتور الدولة الوطني، ومن ثم فاإن امل�شا�س ب�شلطة الق�شاء 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية  بال�شيادة  م�شا�س  ه��و 
والت�شكيك يف نزاهة الق�شاء واأحكامه يناق�س كافة املواثيق الدولية 

ذات ال�شلة بالعدالة، و�شيادة القانون.            )التفا�شيل �س3(

الهالل االإماراتي يفتتح املرحلة االأوىل من امل�ساريع 
التنموية للمتاأثرين من اإع�سار كينيث يف القمر املتحدة

•• موروين- وام:

افتتحت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، عددا من امل�شاريع التنموية 
التي مت تنفيذها للمتاأثرين من اإع�شار كينيث الذي �شرب جمهورية 

القمر املتحدة قبل ثالث �شنوات.
وي�شتفيد حوايل 280 األف �شخ�س من هذه امل�شاريع التي ا�شتهدفت 
دعم قطاعي ال�شحة والتعليم على وجه اخل�شو�س وتعزيز قدراتهما 

وحت�شني خدماتهما التي تاأثرت يف اأعقاب االإع�شار.
اإن�شاء  افتتاحها يف عدد من اجلزر  التي مت  امل�شاريع  وت�شمنت هذه 
و�شيانة 12 مدر�شة وتاأهيلها، اإ�شافة اإىل اإن�شاء مركز )اأم االإمارات( 

لالأمومة والطفولة.                                   )التفا�شيل �س3(

ميقاتي يعترب �شحنة الوقود االإيرانية انتهاك ل�شيادة لبنان  
�شعيد االوفر حظا يف الرئا�شية

التفكري يف االكتفاء الذاتي الع�شكري لل�شبعة والع�شرين

برعاية وم�شاركة حممد بن را�شد

تتويج بطل الدورة اخلام�سة من 
حتدي القراءة العربي يف دبي اليوم

•• دبي-وام:

برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، ي�شهد العامل العربي اليوم 
االحتفالية اخلتامية للمبادرة القرائية االأكرب 
عربياً لتتويج بطل الدورة اخلام�شة من حتدي 
ال��ذي تنظمه م��ب��ادرات حممد  ال��ق��راءة العربي 
يف  �شجل  وال���ذي  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
هذه الدورة اأكرب عدد من امل�شاركني يف تاريخه 

رغم  دول��ة   52 من  م�شارك  مليون   21 بواقع 
حتدي جائحة كورونا العاملية.

وُيبث احلفل اخلتامي لتحدي القراءة العربي، 
والذي ي�شارك فيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
8.30 م�شاًء  ال�شاعة  اآل مكتوم، عند  بن را�شد 
االحتفالية  ..وت�����ش��ه��د   MBC ق��ن��اة  على  ال��ي��وم 
اإعالن الفائز بلقب بطل حتدي القراءة العربي 
الفائزين  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اخلام�شة،  دورت���ه  يف 

بلقب امل�شرف املميز واملدر�شة املميزة.
)التفا�شيل �س2(

مبر�شوم من حممد بن را�شد 
ت�سكيل جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة دبي ال�سحية االأكادميية 
برئا�سة اأحمد بن �سعيد ومن�سور بن حممد نائبا للرئي�ض

•• دبي-وام:

اآل مكتوم، نائب  اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
اإمارة دبي، املر�شوم رقم 39 ل�شنة 2021 بت�شكيل جمل�س اإدارة 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  االأكادميية،  ال�شحية  دبي  موؤ�ش�شة 
بن �شعيد اآل مكتوم، و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
اأن ي�شم جمل�س  للرئي�س. ون�ّس املر�شوم على  اآل مكتوم، نائباً 
ال�شحة يف دبي،  االإدارة يف ع�شويته كاًل من: مدير عام هيئة 
والدكتورة رجاء عي�شى القرق، وعبداهلل عبدالرحمن ال�شيباين، 
ال�شيخ  علوي  الدكتور  واالأ�شتاذ  �شريف،  اأحمد  عامر  والدكتور 
ال�شحي،  اأندرو جرير، وحممد ح�شن  اإيان  علي، والربوفي�شور 

ووليد �شعيد العو�شي.                         )التفا�شيل �س2(

على  مبنيا  ق���رارا  �شنّتخذ  اأن��ن��ا  ت��ام  ب�شكل  واأو�شحنا 
م�شلحتنا الوطنية.

واأ�شاف موري�شون: االأمر ينطوي بالطبع على �شعور 
قوي بخيبة االأمل للحكومة الفرن�شية، لذلك اأتفهم 
خيبة اأملهم. لكن يف الوقت نف�شه يجب على اأ�شرتاليا 
مثل اأي دولة ذات �شيادة اأن تتخذ دائما القرارات التي 
بالدفاع  يتعلق  فيما  ال�شيادية  م�شلحتنا  يف  ت�شب 

الوطني.
ت�شريح موري�شون جاء بعد قليل من ت�شريح لوزير 

ال���دف���اع االأ����ش���رتايل ب����اأن اأ���ش��رتال��ي��ا ك��ان��ت �شريحة 
من  خماوفها  ب�شاأن  فرن�شا  م��ع  و���ش��ادق��ة  ومنفتحة 

�شفقة ل�شراء غوا�شات فرن�شية.
2016 م��ع جمموعة  ات��ف��اق  ع��ن  اأ���ش��رتال��ي��ا  وتخلت 
الغوا�شات  م���ن  اأ����ش���ط���ول  ل��ب��ن��اء  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ن���اف���ال 
لبناء ما  واأعلنت يوم اخلمي�س عن خطة  التقليدية، 
النووية  بالطاقة  تعمل  غوا�شات  ثماين  عن  يقل  ال 
يف  والربيطانية  االأمريكية  التكنولوجيا  با�شتخدام 

�شراكة اأمنية ثالثية.

رئي�س الوزراء اللبناين ي�شتعد للقيام باأول جولة خارجية

احلكومة اللبنانية تنفي طلب اأي �سحنة وقود من اإيران
•• عوا�صم-وكاالت:

اللبناين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ي�شتعد 
جولة  ب��اأول  للقيام  ميقاتي  جنيب 
خارجية منذ توليه من�شبه، لتفعيل 
الت�شوية الدولية - االإقليمية التي 

اأتاحت الت�شكيل الوزاري.
ون���ق���ل���ت ����ش���ح���ي���ف���ة اجل���م���ه���وري���ة 
اأم�س  ال�شادر  عددها  يف  اللبنانية 
اإعالمية قولها  االأحد عن م�شادر 
�شغط  ع��ل��ى  ي���راه���ن  م��ي��ق��ات��ي  اإن 
ي�����وازن ن�شاط  اأوروب������ي واأم���ري���ك���ي 
ال�شاحة  ع��ل��ى  وح��ل��ف��ائ��ه��ا  اإي�������ران 
وي���وؤم���ن ���ش��ري ع��م��ل احل��ك��وم��ة من 
بعد  ال�شيما  التعطيل،  اأفخاخ  دون 
الهجمة املرتدة التي اقرتفها فريق 
رئي�س اجلمهورية والتيار الوطني 
احلر �شد املنظومة ال�شيا�شية التي 

اأعاقت خططه.
الفريق  اأن  امل���������ش����ادر  واع�����ت�����ربت 
ت�شفية  اإىل  ي�����ش��ع��ى  ال���رئ���ا����ش���ي 
ال�شنة  يف  معار�شيه  م��ع  ح�شاباته 

االأخرية من عهده.
حكومة  املا�شي  االأ�شبوع  وت�شكلت 
ل��ب��ن��ان��ي��ة ج��دي��دة م��ن 24 وزي����راً، 
بينهم امراأة واحدة، برئا�شة جنيب 
خ��ل��ف��اً حل��ك��وم��ة ح�شان  م��ي��ق��ات��ي، 
دي����اب ب��ع��د م����رور 13 ���ش��ه��راً على 

وزي��ري  بني  هاتفي  ات�سال 
واإ�سرائيل م�سر  خ��ارج��ي��ة 

•• القاهرة-وكاالت:

اأج���رى وزي��ر اخل��ارج��ي��ة امل�شري 
هاتفيا  ات�����ش��اال  ���ش��ك��ري  ���ش��ام��ح 
بنظريه االإ�شرائيلي يائري البيد، 
اخلارجية  وزارة  اأعلنت  ح�شبما 

امل�شرية، االأحد.
وقال املتحدث با�شم الوزارة اأحمد 
خالل  تطرق  �شكري  اإن  ح��اف��ظ، 
االت�شال اإىل املوقف امل�شري من 

الق�شية الفل�شطينية.
واأك����������د �����ش����ك����ري ع����ل����ى �����ش����رورة 
التفاو�شي  بامل�شار  العمل  اإع���ادة 
الفل�شطيني  اجل����ان����ب����ني  ب�����ني 
واالإ�شرائيلي، واإن�شاء اأفق �شيا�شي 
بالتوازي مع مناخ م�شتقر ي�شمن 
ذل����ك، وع��ل��ى ن��ح��و ي��ر���ش��خ ركائز 
ويجنبها  املنطقة  يف  اال���ش��ت��ق��رار 

موجات الت�شعيد والتوتر.
كما اأكد الوزير اأن م�شر م�شتمرة 
ه���ذا  يف  احل���ث���ي���ث���ة  ج���ه���وده���ا  يف 

ال�شاأن.
اإىل اجلهود  االت�شال  كما تطرق 
اإع���ادة االإعمار  اإط���ار  امل��ب��ذول��ة يف 
وت����ق����دمي امل�������ش���اع���دات وال���دع���م 
ال���ت���ن���م���وي ل�������ش���ائ���ر االأرا�������ش������ي 
الفل�شطينية املحتلة بالتن�شيق مع 
الفل�شطينية،  الوطنية  ال�شلطة 
تن�شيق  م���ن  ذل����ك  ي��ت��ط��ل��ب��ه  وم����ا 
اجلهود تخفيفا عن كاهل ال�شعب 

الفل�شطيني.

ا�شتقالتها.
لرئي�س  تابعة  م�����ش��ادر  ون��ف��ت  ه��ذا 
ميقاتي  جنيب  اللبناين  احلكومة 
احلكومة  ت��ك��ون  اأن  االأح�����د  اأم�������س 
وقود  �شحنة  اأي  طلبت  اللبنانية 

من اإيران.
ردا  جاء  اللبناين  احلكومي  النفي 
وزارة  با�شم  املتحدث  قاله  ما  على 
�شعيد خطيب  االإيرانية  اخلارجية 
�شحنة  ب�����اأن  ���ش��اب��ق  وق����ت  يف  زاده 
ال���وق���ود االإي���ران���ي���ة اأر���ش��ل��ت ح�شب 

الطلب اللبناين.
موؤمتر  يف  زاده  خ��ط��ي��ب  واأ����ش���اف 

تلتزم  ب���الده  اأن  اأ�شبوعي  �شحفي 
مب�شاعدة الدول ال�شديقة.

اللبناين،  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  وك�����ان 
جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي، ع��ل��ق ع��ل��ى اإدخ���ال 
ميلي�شيا حزب اهلل الوقود االإيراين 

اإىل البالد.
م�شوؤولون  ذكر  بعدما  ذلك  وياأتي 
اأر�شلت  ط���ه���ران  ب�����اأن  اإي����ران����ي����ون 
ل��ب��ن��ان عن  اإىل  ال����وق����ود  ���ش��ح��ن��ات 
ط���ري���ق ����ش���وري���ا، ب���ن���اء ل��ط��ل��ب من 

ال�شلطات اللبنانية.
اعترب يف مقابلة  وكان ميقاتي قد 
اأن( االأمريكية،  اأن  مع �شبكة )�شي 

الوقود  �شحنة  ب����اأن  ي��وم��ني،  ق��ب��ل 
اهلل  ميلي�شيات حزب  اأدخلتها  التي 
لبنان.  ل�شيادة  انتهاك  البالد  اإىل 
وقال: اأنا حزين على انتهاك �شيادة 

لبنان.
لكنه اأ���ش��اف لي�س ل��دي خ��وف من 
عقوبات عليه، الأن العملية متت يف 
معزل عن احلكومة اللبنانية، التي 
لل�شماح  طلبا  تتلق  مل  اإن��ه��ا  ق��ال��ت 

با�شترياد الوقود.
وكانت ميلي�شيات حزب اهلل املوالية 
لطهران، قد بداأت اخلمي�س املا�شي 
يف ج��ل��ب ���ش��اح��ن��ات حت��م��ل وق����ودا 

اإيرانيا اإىل لبنان.
ور�شت حاملة ناقلة وقود اإيرانية يف 
�شوريا، قبل اأن يتم تفريغ حمولتها 
يف �شاحنات توجهت �شوب االأرا�شي 
اللبنانية مبعزل عن اأي تن�شيق مع 

حكومة ميقاتي.
وي��خ�����ش��ى ك���ث���ريون يف ل��ب��ن��ان من 
اإىل  اخل�����ط�����وة،  ه������ذه  ت���������وؤدي  اأن 
العقوبات  خل��ط��ر  ال��ب��الد  ت��ع��ر���س 

االأمريكية.
واأكدت اأمريكا جمددا اأن عقوباتها 
ما  االإي��ران��ي��ة  النفط  مبيعات  على 
ما  تو�شح  مل  لكنها  ق��ائ��م��ة،  زال���ت 
اإذا ك��ان��ت ت��در���س ات��خ��اذ اإج����راءات 
�شد لبنان ب�شبب ال�شحنة االأخرية، 

يف اآخر ا�شتطلع للآراء بتون�س

قي�ض �سعيد والد�ستوري احلر يت�سدران امل�سهد

الدفاع واال�شتقللية اال�شرتاتيجية:

اأهملتها اأمريكا، على اأوروبا اأن تتعلم القتال مبفردها!

•• كابول-وكاالت:

يف  عنا�شر حركة طالبان  اأح��د  واأُ�شيب  ُقتل مدنيان 
تفجري مبدينة جالل اأباد �شرقي اأفغان�شتان.

مدنيان  لقي  �شبوتنيك:  لوكالة  عيان  �شاهد  وق��ال 
انفجار  يف  ط��ال��ب��ان  م��ن  م�شلح  واأ���ش��ي��ب  م�شرعهما 
مبدينة جالل اآباد االأحد، مو�شحا اأنه وقع االنفجار 
���ش��ب��اح اأم�������س ب��ال��ق��رب م���ن حم��ط��ة ح���اف���الت كابل 

باملنطقة الثانية يف جالل اأباد.
ووقع انفجاران يف والية ننغرهار، �شرقي اأفغان�شتان، 
اثنني،  مدنيني  مقتل  ع��ن  اأ���ش��ف��را  االأول  اأم�����س  ي��وم 

واإ�شابة 19 اآخرين.
�شبوتنيك،  لوكالة  ت�شريح  يف  حملي،  م�شدر  وذك��ر 
لغم  بوا�شطة  ننغرهار  ان��ف��ج��اران يف والي��ة  وق��ع  اأن��ه 
اأعقبه   8 6 والدائرة  الدائرة  مغناطي�شي يف كل من 

اإطالق نار من قبل طالبان.
وقال �شهود عيان اإن 3 تفجريات ا�شتهدفت مركبات 
والية  عا�شمة  اأب��اد  ج��الل  مدينة  يف  لطالبان  تابعة 
االأقل  على  اأ�شخا�س   3 مقتل  عن  اأ�شفرت  ننغرهار، 

واإ�شابة 20 اآخرين بجروح.
على  ال��ه��ج��وم  ع��ن  م�شوؤوليتها  ج��ه��ة  اأي  تعلن  ومل 
داع�س  تنظيم  اإىل  ت�شري  االتهام  اأ�شابع  لكن  الفور، 

الذي ين�شط �شرقي البالد.
ومل يت�شح على الفور ما اإذا كان هناك م�شوؤولون يف 

طالبان من بني القتلى اأو اجلرحى.
العا�شمة  يف  ال�شبت،  �شباح  ملغمة،  �شيارة  وانفجرت 
�شخ�شني، بح�شب  باإ�شابة  ت�شبب  ما  كابل،  االأفغانية 

اإعالم حملي.
ومل تعلن اأي جهة م�شوؤوليتها عن تفجري كابل حتى 

ال�شاعة 11:45 تغ.

•• الفجر - تون�س:

اأظهر اآخر ا�شتطالع للراأي اأعده 
االأحد  اأم�س  ون�شر  �شيغما  مكتب 
ون�شبة  ال���ت���ف���اوؤل  ن�����ش��ب��ة  ت���راج���ع 
الثقة يف الرئي�س قي�س �شعّيد مع 

بقائهما يف م�شتوى مرتفع. 
من  ب��امل��ائ��ة   7 فا�شل   71 وراأى 
يف  ت�شري  البالد  اأن  امل�شتجوبني، 
برتاجع  اأي  ال�����ش��ح��ي��ح،  االجت����اه 
5 فا�شل 5 باملائة عن اآخر �شرب 
ل�������الآراء، ب��ي��ن��م��ا ب��ق��ي��ت ال��ث��ق��ة يف 
مرتفعة  ال��دول��ة  رئي�س  �شخ�س 

•• الفجر -كورينتني بينارجوير 

– ترجمة خرية ال�صيباين

اأفغان�شتان  من  االن�شحاب  ُيظهر 
االأ�شرتالية  ال��غ��وا���ش��ة  وق�����ش��ي��ة 
املتزايد  وا���ش��ن��ط��ن  اه��ت��م��ام  ع���دم 
االأوروب�����ي.  الع�شكري  باحلليف 
الت���زال  االإذالل،  ل��ه��ذا  وب�����ش��ب��ب 
ا�شتقالليتها  يف  تفكر  بروك�شل 

اال�شرتاتيجية.
ال�شرف  حر�س  انتظر  يونيو،  يف 
زي���ارة ر�شمية  اأول  ب��اي��دن يف  ج��و 
الرئي�س  واأع��ل��ن  اأوروب�����ا.  اإىل  ل��ه 
اأمريكا  اأن  اجل���دي���د  االأم���ري���ك���ي 
عادت، ومت التهليل والت�شفيق له 
ترامب.  دون��ال��د  لي�س  ان��ه  ملجرد 
ال��ث��ق��ة متاًما،  ا���ش��ت��ع��ادة  ت��ت��م  مل 
اأرادوا ت�شديقه،  االأوروبيني  لكن 
اأرادوا اإغالق قو�س ترامب، يرى 

جلنة الدفاع يف برملان العراق 
ترف�ض تهديدات اإيران لكرد�ستان 

•• بغداد-وكاالت:

نقلت �شبكة )رووداو( الكردية عن النائب عن جلنة االأمن والدفاع يف الربملان 
العراقي عبد اخلالق العزاوي قوله اأم�س االأحد اإن احلكومة العراقية غري 

قادرة على الرد على االعتداءات االإيرانية على اإقليم كرد�شتان.
االأرك���ان  رئي�س  ت�شريحات  على  تعليقا  ال��ك��ردي��ة  لل�شبكة  ال��ع��زاوي  وق���ال 
االإيراين حممد باقري باأن طهران �شتو�شع عملياتها الع�شكرية يف كرد�شتان 
اإن هذه الت�شريحات ال توؤخذ على حممل اجلد، واإمنا هي فقط للت�شعيد 

االإعالمي.
واأ�شاف اجلانب االإيراين يزعم اأن لديه اأهدافا داخل حدود اإقليم كرد�شتان، 

وهذا االأمر غري �شحيح.
اأركان القوات امل�شلحة االإيرانية حممد ح�شني  ويف وقت �شابق، هدد رئي�س 
باقري، مبوا�شلة العمليات �شد مواقع امل�شلحني االأكراد يف اإقليم كرد�شتان 
العراق. ووجه باقري الدعوة للم�شوؤولني يف االإقليم وامل�شوؤولني يف حكومة 

بغداد اإىل التعامل مع هوؤالء امل�شلحني.
وكانت عدة مواقع اأفادت اأن هذه املجموعات تعر�شت للق�شف عدة مرات يف 
االأ�شبوعني املا�شيني. وهدد باقري بالقول: �شتق�شي القوات امل�شلحة حتت 
اإ�شراف وم�شوؤولية احلر�س الثوري على وجود اجلماعات االإرهابية، االأمر 
اإيران لال�شتمرار يف ق�شف املقرات الكردية االإيرانية يف  الذي يوؤكد خطة 

العراق والتي ت�شفها طهران باالإرهابية.

10باملائة  بن�شبة  تراجعها  رغ��م 
لت�شتقر عند 72 باملائة.

الت�شويت  ل���ن���واي���ا  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
فقد  ال���رئ���ا����ش���ي���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
الفارق  على  �شعيد  قي�س  حافظ 
بقية  ع��ن  يف�شله  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
ال�شيا�شيني، واأظهرت نتائج �شرب 
منذ  ب��االن��ت��خ��اب��ات  ف���وزه  االأراء، 
 90 على  بح�شوله  االأول  ال��دور 

فا�شل 1 باملائة من االأ�شوات. 
رئي�س  ج��اءت  الثانية  املرتبة  ويف 
احل����زب ال��د���ش��ت��وري احل���ر عبري 
فنبيل  �شعيد،  ال�شايف  ثم  مو�شي 

ن��ائ��ب رئي�س  ن��ي��ك��ول ج��ن�����ش��وت��و، 
الرغبة  لكن  دي��ل��ور،  ج��اك  معهد 
يف العودة اإىل االأيام اخلوايل اأمر 
ال�شيا�شة  يوا�شل  بايدن  وهمي: 
يعد  الأ����ش���الف���ه، ومل  اخل��ارج��ي��ة 

القروي.
لالنتخابات  الت�شويت  نوايا  ويف 
الد�شتوري  حت�شل  الت�شريعية 
نوايا  م��ن  باملائة   34 على  احل��ر 
الت�شويت يليه حزب قي�س �شعيد 
حركة  ثم  باملائة   1 فا�شل  ب�26 

النه�شة ب�12 فا�شل 1 باملائة.
اجناز  مّت  كون�شاي  �شيغما  ووف��ق 
ال���ف���رتة  ال����ب����اروم����ات����ر يف  ه������ذا 
�شبتمرب  و16   9 امل��رتاوح��ة بني 
اجل�����اري ع��ل��ى ع��ي��ن��ة ت��ت��ك��ون من 
من  اأعمارهم  م�شتجوبا   1983

فاأكرث. �شنة   18

الغرب مركز العامل. وبعد ثالثة 
اأ�شهر تقريبا، انتهى �شهر الع�شل، 
فوق  اجل��ارح��ة  الكلمات  وحلقت 

املحيط االأطل�شي.
)التفا�شيل �س15(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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�إجناز حديقة عمالية ترفيهية يف 
�ل�شجعة �ل�شناعية بال�شارقة

�أخبار �لإمار�ت

�أ�شرت�ليا ترف�ص �تهامات فرن�شا 
ب�شاأن �شفقة �لغو��شات 

عربي ودويل

حكم �إجنليزي يك�شف مو�قف 

»غريبة« لكلوب.. »�شخ�ص عدو�ين«

�لفجر �لريا�شي

اجلي�ض الوطني الليبي يعلن �سقوط 
طائرتني هليكوبرت يف عملية ع�سكرية 

•• طرابل�س-رويرتز:

قال اجلي�س الوطني الليبي اإنه فقدت طائرتني هليكوبرت يف حادث �شقوط خالل عملية 
ع�شكرية ام�س االأحد بعد قتال على مدى اأيام مع جماعة متمردة من ت�شاد كانت حليفة 

لها �شابقا.
يخو�س اجلي�س الوطني الليبي بقيادة خليفة حفرت، واملتمركز يف ال�شرق، منذ االأ�شبوع 
التغيري والوفاق يف ت�شاد )فاكت( يف جنوب ليبيا بالقرب من  املا�شي معارك مع جبهة 
اإن  بيان  يف  الليبي  الوطني  للجي�س  التابعة  اخلا�شة  القوات  وقالت  الت�شادية.  احل��دود 
الطائرتني الهليكوبرت ا�شطدمتا و�شقطتها خالل عملية ع�شكرية جنوبي قاعدة بنينا 

اجلوية، لكنها مل تذكر ما اإذا كانتا ت�شاركان يف القتال.
اإىل جانب اجلي�س  قاتلت  واإنها  ليبيا  كان مقرها  الت�شادية  اإن اجلماعة  باحثون  ويقول 
اإىل  اجلبهة  تقدمت  ني�شان،  اأبريل  ويف  الليبية.  االأهلية  احل��رب  خالل  الليبي  الوطني 
ديبي  اإدري�س  الرئي�س  اإن  الت�شادية  ال�شلطات  ت�شاد وقاتلت اجلي�س هناك. وقالت  �شمال 

الذي حكم ملدة 30 عاما ُقتل يف اال�شتباكات. وتوىل ابنه من�شب الرئي�س االنتقايل.

•• عوا�صم-وكاالت:

يف ت�شعيد جديد على خلفية اإلغاء اأ�شرتاليا عقداً �شخماً 
الواليات  باري�س،  اتهمت  باري�س،  من  غوا�شات  ل�شراء 

املتحدة واأ�شرتاليا ب� »الكذب« يف اأزمة جدية للغاية.
اإن  اإي��ف ل��ودري��ان،  وق��ال وزي��ر اخلارجية الفرن�شي جان 
هناك كذباً وعدم ثقة واأزمة فعلية مع كانبريا، م�شيفاً 
ومل نت�شلم منها طلبا خطيا باالإلغاء وهذا اأمر يخالف 

العقد املربم.

���ش��ك��وت موري�شون،  ال�����وزراء االأ����ش���رتايل  واأ����ش���ار رئ��ي�����س 
اأ�شرتاليا  راودت  وعميقة  ج��دي��ة  خم���اوف  اإىل  االأح����د، 
ما  ال��ذي  الوقت  يف  وذل��ك  الفرن�شية،  الغوا�شات  حيال 
زالت فيه �شفقة جديدة مع الواليات املتحدة وبريطانيا 

تثري اأزمة دبلوما�شية متعددة اجلن�شيات.
اأنه  اأع��ت��ق��د  ���ش��ي��دين:  لل�شحافيني يف  م��وري�����ش��ون  وق���ال 
جّدية  خم��اوف  اأن  ليعرفوا  االأ�شباب  جميع  لديهم  كان 
غوا�شات  متلكها  التي  االإمكانيات  ب��اأن  راودتنا  وعميقة 
اال�شرتاتيجية،  تتوافق مع م�شاحلنا  اأتاك لن  من فئة 

كانبريا: كانت لدينا خماوف جدية وعميقة حيال الغوا�شات الفرن�شية

االأزمة تت�ساعد.. وفرن�سا تتهم اأمريكا واأ�سرتاليا بالكذب

قتلى وجرحى بتفجريات جديدة يف اأفغان�ستان
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
 .. وعزلهم  لهم  "كوفيد19-" واملخالطني  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
ال�شاعات  368،242 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  حالة   391 عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 732،690 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل���ك  م�شابتني  حالتني  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
االإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،075

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
بفريو�س  مل�شابني  ح��االت جديدة   505 �شفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد19-" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�شفاء 724،446 حالة.

اأجرت 368,242 فح�شا ك�شف عن 391 اإ�شابة

ال�سحة تعلن �سفاء 505 حاالت جديدة من كورونا
ال�سحة تعلن تقدمي 33،216 جرعة من 

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

من  جرعة   33،216 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   19،445،872 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 196.61 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  وياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

الن�شخة االأكرب يف تاريخ التحدي من حيث عدد امل�شاركني �شجلت 21 مليون م�شارك من 52 دولة رغم جائحة كورونا

برعاية وم�ساركة حممد بن را�سد .. تتويج بطل الدورة اخلام�سة من حتدي القراءة العربي يف دبي اليوم

حتدي  م��ن  اخل��ام�����ش��ة  الن�شخة  يف 
معايري  وف����ق  ال���ع���رب���ي،  ال����ق����راءة 
عديدة اأبرزها متكني الطالب من 
القدرات واملهارات املطلوبة ملطالعة 
وتلخي�س الكتب وامل�شاركة الفاعلة 
ال����ق����راءة لدى  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
ال���ذي تتواجد  ط��الب��ه��ا وامل��ج��ت��م��ع 
اإعالن  فيه. كما ت�شهد االحتفالية 
املتميز«  »امل�������ش���رف  ب��ل��ق��ب  ال��ف��ائ��ز 
ل�����ل�����دورة اخل���ام�������ش���ة م�����ن حت���دي 
ال����ق����راءة ال���ع���رب���ي، ت��ك��رمي��اً ل���دور 
120 األف م�شرف وم�شرفة �شاندوا 
ال��ط��ل��ب��ة يف م��دار���ش��ه��م ودّرب���وه���م 
يف  املطلوبة  امل��ه��ارات  اكت�شاب  على 
القراءة والتعبري وتقدمي حمتوى 

ما طالعوه يف ملخ�شات مميزة.
وتقوم فكرة حتدي القراءة العربي 
ع��ل��ى ت��ل��خ��ي�����س ك���ل م�������ش���ارك 50 
كتاباً يف خم�شة من جوازات ال�شفر 
 10 منها  كٌل  ت�شم  التي  القرائية 
�شفحات، بحيث تتم كتابة ملخ�س 

كل كتاب على �شفحة.

فر�شة  اإىل  كوفيد19-  وب�������اء 
الرقمية  احل���ل���ول  ك���اف���ة  ب��ت��ف��ع��ي��ل 
وتقييم  الكتب،  وتلخي�س  ل��ق��راءة 

امل�شاركات، واإجراء الت�شفيات.
وج����ذب����ت ال��������دورة اخل���ام�������ش���ة من 
حتدي القراءة 21 مليون م�شارك 
ع��رب��ي��ة و38 دولة  دول���ة   14 م��ن 
اأخرى ت�شم جاليات عربية، مقارنة 
 49 م��ن  م�شارك  مليون  ب�13.5 
امل��ا���ش��ي��ة، و�شارك  ال����دورة  دول���ة يف 
يف هذه ال��دورة 120 األف م�شرف 
وم�����ش��رف��ة ���ش��اع��دوا ال��ط��الب على 
وتلخي�س  املطالعة  ق���درات  اإت��ق��ان 
األ���ف م�شرف   99 م��ق��اب��ل  ال��ك��ت��ب، 
الن�شخة  يف  ����ش���ارك���وا  وم�������ش���رف���ة 
ال��راب��ع��ة م��ن ال��ت��ح��دي، فيما �شمل 
األف   96 ال���دورة  التحدي يف ه��ذه 
ب�67 األف مدر�شة  مدر�شة مقارنة 

يف الدورة املا�شية.
العربي  ال����ق����راءة  حت����دي  ووظ�����ف 
للتغلب  بفعالية  الرقمية  احللول 
كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  حت���دي  ع��ل��ى 

بديهتهم،  و����ش���رع���ة  واحل�����واري�����ة، 
و���ش��ع��ة اط��الع��ه��م، وق��درت��ه��م على 
ب�شكل  وعر�شها  اأف��ك��اره��م  ترتيب 
تتويجاً  االحتفالية  ومتثل  وا�شح. 
ل��ك��اف��ة م���راح���ل ت�����ش��ف��ي��ات ال����دورة 
اخل���ام�������ش���ة م����ن حت�����دي ال����ق����راءة 
م�شتوى  على  ج��رت  والتي  العربي 
البلدان امل�شاركة على عدة مراحل 
�شملت املدار�س، واملناطق التعليمية، 
على  االأب��ط��ال  تتويج  اإىل  و���ش��واًل 
امل�شاركة،  العربية  ال��دول  م�شتوى 
القراءة  حت��دي  الأه���داف  وحتقيقاً 
الوعي  م�����ش��ت��وى  رف���ع  ال��ع��رب��ي يف 
الطلبة  ك��ل  ل��دى  ال��ق��راءة  باأهمية 
امل�����ش��ارك��ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الوطن 
الثقافة  وتعزيز  وال��ع��امل،  العربي 
اآليات  وت��ط��وي��ر  ل��دي��ه��م،  ال��ع��ام��ة 
اال���ش��ت��ي��ع��اب وال��ت��ع��ب��ري ع��ن ال���ذات 
بلغة عربية �شليمة، وتنمية مهارات 
الناقد  وال��ت��ف��ك��ري  ال���ذات���ي  ال��ت��ع��ل��م 
االحتفالية  وت�����ش��ه��د  واالإب����داع����ي. 
املتميزة  املدر�شة  ا�شم  االإع��الن عن 

وقامت جل��ان حتكيم من اخلرباء 
بتقييم  والرتبويني  واملتخ�ش�شني 
امل��ت��ن��اف�����ش��ني يف حت�����دي ال����ق����راءة 
ع��ل��ى م�شتوى  اف��رتا���ش��ي��اً  ال��ع��رب��ي 
املدار�س واملناطق التعليمية والدول 
التعبريية،  م���ه���ارات���ه���م  الخ���ت���ب���ار 

يف ه����ذه ال��ن�����ش��خ��ة اخل��ام�����ش��ة من 
..ومت  ال���ع���رب���ي  ال�����ق�����راءة  حت�����دي 
اإعالن الفائزين يف حتدي القراءة 
يف  افرتا�شيا  ال��دول  م�شتوى  على 
بعد جوالت  وذل��ك  �شابقة،  ف��رتات 
اأي�شاً  ج�����رت  ال���ت���ي  ال��ت�����ش��ف��ي��ات 

ب�شبب  ا�شتثنائي  افرتا�شي  ب�شكل 
االإج���راءات االح��رتازي��ة والوقائية 
جائحة  راف����ق����ت  ال���ت���ي  ال�����ش��ح��ي��ة 
املنظومة  ع���ل���ى  واأّث���������رت  ك����ورون����ا 
ال���ع���دي���د م���ن دول  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

العامل.

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���رع���اي���ة 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
ي�������ش���ه���د ال�����ع�����امل ال����ع����رب����ي ال���ي���وم 
للمبادرة  اخل��ت��ام��ي��ة  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
لتتويج  ع��رب��ي��اً  االأك�����رب  ال��ق��رائ��ي��ة 
ال��دورة اخلام�شة من حتدي  بطل 
تنظمه  ال������ذي  ال���ع���رب���ي  ال�����ق�����راءة 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
���ش��ج��ل يف هذه  وال������ذي  ال���ع���امل���ي���ة، 
الدورة اأكرب عدد من امل�شاركني يف 
21 مليون م�شارك  تاريخه بواقع 
52 دول��ة رغم حتدي جائحة  من 

كورونا العاملية.
وُي���ب���ث احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي لتحدي 
وال����ذي ي�شارك  ال��ع��رب��ي،  ال���ق���راءة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  فيه 
ال�شاعة  عند  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
 MBC 8.30 م�شاًء غد على قناة
..وت�شهد االحتفالية اإعالن الفائز 
العربي  القراءة  بلقب بطل حتدي 
اإىل  باالإ�شافة  دورت��ه اخلام�شة،  يف 
املميز  امل�����ش��رف  ب��ل��ق��ب  ال��ف��ائ��زي��ن 

واملدر�شة املميزة.
املحطة  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل  وي�شكل 
االأخ��رية واالأب��رز للدورة اخلام�شة 
من حتدي القراءة العربي، االأكرب 
امل�شاركات،  ح��ي��ث  م��ن  ن��وع��ه��ا  م��ن 
وال�����ت�����ي ����ش���ك���ل���ت حت����وي����ل حت����دي 

كوفيد19-،  ج���ائ���ح���ة  وب�������ش���ب���ب 
اع��ت��م��دت ال��ن�����ش��خ��ة اخل��ام�����ش��ة من 
مبداأ  ال���ع���رب���ي  ال�����ق�����راءة  حت�����دي 
من  ب���داًل  االإل��ك��رتون��ي��ة  امللّخ�شات 
الورقية،  القرائية  ال�شفر  ج��وازات 
امل�����ش��ارك��ون حمتوى  خّل�����س  بحيث 

ما طالعوه ب�شكل رقمي.
اإىل  كوفيد19-  حت���دي  وحت�����ّول 
ال��دورة حيث جرت  فر�شة يف هذه 
رق��م��ي اعتمد  ب�����ش��ك��ل  ال��ت�����ش��ف��ي��ات 
ل�شمان  التكنولوجيا  ح��ل��ول  على 
ا�شتمرارية املبادرة القرائية االأكرب 

عربياً وموا�شلة تو�شعها.
وي��وا���ش��ل حت��دي ال��ق��راءة العربي، 
م��ب��ادرات حممد بن  ال��ذي تنظمه 
را�شد اآل مكتوم العاملية، اإنتاج حراك 
قرائي ثقايف ح�شاري �شامل يجمع 
ماليني قّراء العربية من خمتلف 
عربية  دول  م���ن  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء 
بني  و�شل  �شلة  لي�شكل  واأجنبية، 
ومتعلميها  وقّرائها  العربية  اللغة 
البالد  طلبة  م��ن  بها  وال��ن��اط��ق��ني 
العربية  اجلاليات  واأب��ن��اء  العربية 
حول العامل، لتمكني كل امل�شاركني 
واملعارف  ب��ال��ع��ل��وم  لتمكينهم  ف��ي��ه 
م�شتقبل  بناء  اأج��ل  من  والثقافات 
ل��ه��م والأوط��ان��ه��م وتعزيز  م��زده��ر 
ا�شتئناف م�شاهمة العقول العربية 
يف احل�شارة االإن�شانية، فيما تزداد 
جانب  م��ن  ولفعالياته  ل��ه  املتابعة 
ف���ئ���ات وا����ش���ع���ة م����ن اجل���م���ه���ور يف 

خمتلف اأنحاء العامل.

م�ساًء   8:30 ال�ساعة  يف   MBC قناة  �سا�سة  عرب  يبث  العربي  القراءة  لتحدي  اخلتامي  •  احلفل 
 120 بني  من  املتمّيز  وامل�سرف  مدر�سة  األف   96 بني  من  املتميزة  املدر�سة  جائزة  منح  ي�سمل  للتحدي  اخلتامي  •  احلفل 

األف م�سرف �ساركوا يف الدورة اخلام�سة 
19 كوفيد-  جلائحة  املرافقة  االإجراءات  حتدي  على  للتغلب  بفعالية  الرقمية  احللول  وّظف  العربي  القراءة  •  حتدي 

مبر�سوم من حممد بن را�سد .. ت�سكيل جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة دبي ال�سحية 
االأكادميية برئا�سة اأحمد بن �سعيد ومن�سور بن حممد نائبا للرئي�ض

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكم اإمارة دبي، املر�شوم 
ال�شحية  دب��ي  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل   2021 ل�شنة   39 رق��م 
االأكادميية، برئا�شة �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، و�شمو ال�شيخ 
من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائباً للرئي�س. ون�ّس املر�شوم على 
ال�شحة  هيئة  عام  مدير  من:  كاًل  ع�شويته  يف  االإدارة  جمل�س  ي�شم  اأن 

يف دبي، والدكتورة رجاء عي�شى القرق، وعبداهلل عبدالرحمن ال�شيباين، 
ال�شيخ علي،  ال��دك��ت��ور ع��ل��وي  اأح��م��د �شريف، واالأ���ش��ت��اذ  وال��دك��ت��ور ع��ام��ر 
�شعيد  ووليد  ال�شحي،  ح�شن  وحممد  جرير،  اأن��درو  اإي��ان  والربوفي�شور 
اإ�شافة اإىل املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي ال�شحية االأكادميية،  العو�شي، 

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. على اأن ُيعمل باملر�شوم من تاريخ �شُ
ُيذكر اأن موؤ�ش�شة دبي ال�شحية االأكادميية اأُن�شئت بناء على القانون رقم 
املهمة  االأه��داف  من  جمموعة  حتقيق  اإىل  وت�شعى   2021 ل�شنة   13
�شحية  منظومة  عرب  دب��ي،  يف  ال�شحية  باخلدمات  االرتقاء  اأبرزها  من 

اأكادميية، ت�شمن التكامل بني الرعاية ال�شحية والتعليم الطبي والبحث 
العلمي، ورفع م�شتوى كفاءة وجودة اخلدمات ال�شحية املُقّدمة و�شهولة 
الو�شول اإليها وفقاً الأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية، وتعزيز ا�شتدامة 
املنظومة  ��ق خم��رج��ات  ُي��ح��قِّ االإم�����ارة، مب��ا  ال��ق��ط��اع ال�شحي يف  خ��دم��ات 
والبحث  االأك��ادمي��ي  التعليم  يف  دب��ي  ري��ادة  دع��م  يف  وامل�شاهمة  ال�شحية، 
اقت�شاد  ي��دع��م  وب��ن��ح��و  ال�����ش��ح��ي��ة،  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  العلمي يف جم���االت 

املعرفة.
الطّبية  الُقدرات  وا�شتبقاء  وا�شتقطاب  تطوير  اإىل  املوؤ�ش�شة  تهدف  كما 

والبحثّية، وتعزيز التوطني يف خمتلف جماالت القطاع ال�شحي، وتوفري 
تنه�س  ال��ت��ي  وال�����ش��ري��ري��ة،  العلمية  ب��االأب��ح��اث  للقيام  ال��داع��م��ة  البيئة 
باملخرجات ال�شحية لالأفراد واملجتمع، وكذلك امل�شاهمة يف رفع م�شتوى 
جهوزية وتناف�شية االإم��ارة يف القطاع ال�شحي، من خالل دعم وتطوير 
الرعاية ال�شحية وو�شائل الوقاية والعالج من االأمرا�س واالأوبئة وفقاً 
و�شحي  طبي  كمركز  االإم���ارة  مكانة  وتعزيز  ال�شحية،  ُظم  النُّ الأح���دث 
جمال  يف  رائ��دة  ووجهة  والعالجية،  ال�شحية  لل�شياحة  ومق�شد  عاملي، 

التعليم الطبي والبحث واالبتكار العلمي.

االإمارات ت�سارك يف اجتماع روؤ�ساء املحاكم 
العليا والتمييز بدول جمل�ض التعاون

•• اأبوظبي-وام:

ب�دول  والتميي�ز  العلي�ا  املحاكم  روؤ�ش�اء  وال�ش�عادة  املعال�ي  اأ�شح�اب  عق�د 
جمل��س التع�اون ل�دول اخلليج العرب�ي لقاءه�م ال�دوري ال�شابع عب�ر تقني�ات 
املطروحة  وال���روؤى  االأف��ك��ار  تناول  االجتماع  خ��الل  امل��رئ��ي. ومت  االت�ش�ال 
خالل  من  التمييز  وحماكم  العليا  املحاكم  بني  امل�شرتك  التعاون  لتفعيل 
القرارات  وات��خ��اذ  اللقاء  اأع��م��ال  ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�شوعات  عر�س 
املنا�شبة يف عدد من املحاور الرئي�شية املعرو�شة يف جدول االجتماع والتاأكيد 

على اأهمية تبادل املبادئ الق�شائية املتميزة ما بني دول جمل�س التعاون.
ح�شر االجتماع من دولة االإمارات العربية املتحدة اىل جانب �شعادة حممد 
حممد  �شعادة  الوفد  رئي�س  العليا  االحتادية  املحكمة  رئي�س  البادي  حمد 

عبدالرحمن اجلراح القا�شي يف املحكمة العليا .
ويف ختام االجتماع قدم �شعادة حممد حمد البادي رئي�س املحكمة االحتادية 
العليا كل ال�شكر والتقدير ململكة البحرين ولرئي�س االجتماع على اجلهود 

الكبرية التي كان لها االأثر الكبري يف النتائج التي مت التو�شل اإليها.
ل�دول  التع�اون  ملجل��س  العام�ة  لالأمانة  والتقدي�ر  ال�ش�كر  �ش�عادته  وق�دم 
اخلليج العرب�ي ممثلة يف معايل االأمني العام و فري�ق العم�ل عل�ى م�ا بذل�وه 

ويبذلون�ه م�ن جه�د لالإعداد والتح�شي�ر لالإجتماعات .

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   13 يوليو 2021   املودعة حتت رقم:  355564 
 تاريخ اإيداع االأولوية:       

با�ش��م:  بارترنز جروب ايه جي 
وعنوانه: زوجري�شرتا�س 57، 6341 بار-زوج، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأداء رواد االأعمال يف ال�شركة؛ برجميات لت�شهيل التفاعل والتعاون بني رواد  برجميات لتتبع واإدارة 

االأعمال
الواق�عة بالفئة:  9

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من حريف  "PG" تتبعهما كلمة "ALPHA" بحروف التينية 
مميزة.  

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  13 يوليو 2021   املودعة حتت رقم: 355566 
 تاريخ اإيداع االأولوية:       

 با�ش��م: بارترنز جروب ايه جي 
 وعنوانه: زوجري�شرتا�س 57، 6341 بار-زوج، �شوي�شرا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 خدمات توفري بيانات االأعمال وحتليل اأداء االأعمال 

 الواق�عة بالفئة:  35 
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من حريف  "PG" تتبعهما كلمة "ALPHA" بحروف التينية 

مميزة.  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   13 يوليو 2021   املودعة حتت رقم:  355567 
 تاريخ اإيداع االأولوية:       

 با�ش��م: بارترنز جروب ايه جي 
 وعنوانه: زوجري�شرتا�س 57، 6341 بار-زوج، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الربجميات كخدمة والتي توفر برجميات لتتبع واإدارة اأداء رواد االأعمال يف ال�شركة؛ الربجميات كخدمة 

والتي توفر برجميات لت�شهيل التفاعل والتعاون بني رواد االأعمال
الواق�عة بالفئة:  42

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من حريف  "PG" تتبعهما كلمة "ALPHA" بحروف التينية مميزة.  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345
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اأخبـار الإمـارات

الهالل االإماراتي يفتتح املرحلة االأوىل من امل�ساريع التنموية للمتاأثرين من اإع�سار كينيث يف القمر املتحدة

ال��ع��رب��ي��ة قا�شم  ل��ل�����ش��وؤون  ال���دول���ة 
عمر  احلكومة  ع��ام  وام��ني  لطفي 
مغومري وعدد من نواب الربملان.
الدكتور حممد عتيق  واأكد �شعادة 
لهيئة  ال���ع���ام  االأم�����ني  ال���ف���الح���ي، 
ال���ه���الل االأح����م����ر االإم�����ارات�����ي اأن 
تنفذها  ال��ت��ي  التنموية  امل�����ش��اري��ع 

جمهورية  يف  لالأ�شقاء  واالإن�شاين 
القمر املتحدة.

و����ش���ارك يف م��را���ش��م اف��ت��ت��اح تلك 
ال�شيدة  غ�����زايل  ع��ن��رب  امل�������ش���اري���ع 
االأوىل يف جزر القمر، و�شت فروت 
جزيرة  ح���اك���م���ة  ال����دي����ن  حم���ي���ي 
املقبايل  �شعيد  و���ش��ع��ادة  اإجن��زي��ج��ا 

وت���ع���م���ل ع���ل���ى ع������ودة احل����ي����اة اىل 
املناطق، ومتكني  تلك  طبيعتها يف 
من  ن�شاطهم  ا�شتعادة  من  �شكانها 

جديد.
االأحمر  ال��ه��الل  "عمل  واأ����ش���اف: 
ال��ف��رتة املا�شية  االإم��ارات��ي خ��الل 
االإن�شانية  ب��راجم��ه  تكثيف  ع��ل��ى 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، وم��ت��اب��ع��ة �شمو 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان 
الظفرة،  ممثل احلاكم يف منطقة 
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل االأح����م����ر 
االإماراتي، لتقدمي الدعم التنموي 

الهالل االأحمر بتوجيهات القيادة 
ال��ر���ش��ي��دة ت���ع���زز روؤي�����ة االإم������ارات 
الكوارث  ت��داع��ي��ات  م���ن  احل���د  يف 
واالأزم�������ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ع��ل��ى حياة 
وال�شديقة،  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال�����ش��ع��وب 
التنمية  ج���ه���ود  دع����م  يف  وت�����ش��ه��م 
املت�شررة  ال�����ش��اح��ات  يف  واالإع���م���ار 

���ش��ف��ري ال����دول����ة ل�����دى م������وروين، 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  وم��ع��ايل 
جعفر  ال��ق��م��ري  العلمي  وال��ب��ح��ث 
رئي�س  ال��ب��ل��و���ش��ي  وع��ب��ي��د  ����ش���امل، 
االإماراتي،  االأح��م��ر  ال��ه��الل  وف���د 
ووزير العدل وال�شوؤون االإ�شالمية 
القمري جاي اأحمد �شافني، ووزير 

•• موروين- وام:

االأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
امل�شاريع  م���ن  ع�����ددا  االإم�����ارات�����ي، 
تنفيذها  مت  ال����ت����ي  ال���ت���ن���م���وي���ة 
"كينيث"  اإع�شار  م��ن  للمتاأثرين 
القمر  ج���م���ه���وري���ة  ����ش���رب  ال������ذي 

املتحدة قبل ثالث �شنوات.
األ����ف   280 ح�������وايل  وي�����ش��ت��ف��ي��د 
التي  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه  م��ن  �شخ�س 
ال�شحة  ق��ط��اع��ي  دع���م  ا�شتهدفت 
اخل�شو�س  وج���ه  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م 
وحت�شني  ق����درات����ه����م����ا  وت����ع����زي����ز 
اأعقاب  يف  ت��اأث��رت  التي  خدماتهما 

االإع�شار.
ال��ت��ي مت  امل�����ش��اري��ع  وت�شمنت ه��ذه 
افتتاحها يف عدد من اجلزر اإن�شاء 
وتاأهيلها،  م��در���ش��ة   12 و���ش��ي��ان��ة 
"اأم  م���رك���ز  اإن�������ش���اء  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

االإمارات" لالأمومة والطفولة.
املرحلة  امل�������ش���اري���ع  ه�����ذه  ومت���ث���ل 
امل�شاريع  م����ن  ع�����دد  م����ن  االأوىل 
�شمن  ج�������اءت  ال����ت����ي  ال���ت���ن���م���وي���ة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 

ا�شرتاتيجية  ���ش��م��ن  وال��ت��ن��م��وي��ة 
متكاملة تهدف اإىل تبني امل�شاريع 
العطاء  يف  اال�شتدامة  حتقق  التي 
الب�شرية  التنمية  باأغرا�س  وتفي 
واالج���ت���م���اع���ي���ة م����ن خ�����الل دعم 
القطاعات احليوية خا�شة ال�شحة 
واإ�شحاح  املياه  وخدمات  والتعليم 
ال��ب��ي��ئ��ة وغ����ريه����ا م����ن اجل���وان���ب 
االأخرى التي يحتاجها ال�شكان يف 
الدول  احتياجا يف  االأك��رث  املناطق 

ال�شقيقة وال�شديقة".
واأع������رب ع����دد م���ن امل�������ش���وؤول���ني يف 
جمهورية القمر املتحدة واالأهايل 
وت��ق��دي��ره��م لدولة  ���ش��ك��ره��م  ع���ن 
على  الر�شيدة  وقيادتها  االإم���ارات 
اأو�شاعهم  م���ع  ال����دائ����م  وق���وف���ه���ا 
لق�شاياهم  امل�����ش��ت��م��ر  ودع���م���ه���ا 
االإن�شانية، موؤكدين اأهمية اجلهود 
التي تبذلها هيئة الهالل االأحمر 
القمرية  ال�شاحة  على  االإم��ارات��ي 
املحليني  ال�شكان  معاناة  لتخفيف 
وحت���������ش����ني ظ�����روف�����ه�����م وت���ع���زي���ز 
التحديات  مواجهة  على  قدراتهم 

االإن�شانية يف خمتلف املجاالت.

االإمارات تك�سب ثقة العامل .. 5 فعاليات �سخمة ت�ست�سيفها الدولة خالل 10 اأيام
•• اأبوظبي-وام:

ت�����ش��ه��د دول������ة االإم����������ارات اأج���ن���دة 
خالل  ت�شت�شيف  حيث  مزدحمة، 
منا�شبات   5 املقبلة  الع�شرة  االأي��ام 
على  ياأتي  مهمة  ودول��ي��ة  اإقليمية 
اإك�شبو  ال���ع���امل���ي  احل�����دث  راأ����ش���ه���ا 

دبي.  2020
ال��ف��ع��ال��ي��ات ح��ج��م الثقة  وت��ع��ك�����س 
يف ج��ه��ود االإم�������ارات وجن��اح��ه��ا يف 
بعد  العاملية  ال��وب��اء  اأزم���ة  اح��ت��واء 
عالية  جمتمعية  م��ن��اع��ة  حت��ق��ي��ق 
�شمحت لها بتد�شني العودة االآمنة 
حمكمة  اإج�����راءات  و���ش��ط  للحياة، 
وزواره���ا.  �شكانها  �شالمة  ت�شمن 
وت���ت�������ش���م���ن ق����ائ����م����ة االأح�����������داث 

رافقه من حتوالت لي�شت�شرف بعد 
م�شتقبل  انعقاده  على  اأع��وام   10
اإقليمياً  احل����ك����وم����ي  االت���������ش����ال 

وعاملياً.
ويف دبي، ت�شت�شيف االإمارة موؤمتر 
االأمرا�س اجللدية وطب التجميل 
يف   "2021 "ميدام  ال�������ش���اد����س 
الفرتة من 23 اىل 25 من �شهر 
 1500 �شبتمرب اجلاري بح�شور 
41 دول��ة حول العامل  طبيب من 
ب���دع���م م���ن ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة بدبي 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  ووزارة 

ودائرة ال�شحة باأبوظبي.
 164 امل�������وؤمت�������ر  يف  وي�����������ش�����ارك 
بينهم  ودول��ي��ا  اإقليميا  حم��ا���ش��را 
ال�شحة  منظمة  م��ن  م��ت��ح��دث��ون 

العليا  اللجنة  جهود  تتكثف  حيث 
االأ�شخم  احل��دث  لتنظيم  املنظمة 
م����ن ن���وع���ه يف ال�������ش���رق االأو�����ش����ط 
واأف��ري��ق��ي��ا، واأح����د اأه����م االأح����داث 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ه���ذا امل���ج���ال على 

م�شتوى العامل.
 18 ال���  دورت���ه  املعر�س يف  وي�شهد 
العار�شني  زيادة ملحوظة يف عدد 
وا�شعاً  اأوروبياً  وح�شوراً  املحليني، 
وكربيات  العار�شني  م�شتوى  على 
واملُ�شاركني يف  التجارية  العالمات 
ُم�شابقات املعر�س املُتخ�ش�شة، مبا 
واحلر�س  امل��ع��ر���س  مكانة  يعك�س 

على التواجد الدائم فيه.
 26 ي��وم��ي  تنطلق  ال�����ش��ارق��ة،  ويف 
ال�����دورة  اجل������اري  ���ش��ب��ت��م��رب  و27 

م يف  اأول معر�س اإك�شبو دويل ُينظَّ
واإفريقيا  االأو�شط  ال�شرق  منطقة 
االإمارات،  اأر�س  اآ�شيا على  وجنوب 
�شخمة،  عاملية  تظاهرة  اأول  وه��و 
اأثناء جائحة فريو�س كورونا  تقام 
بيئة  يف  /كوفيد19-/،  امل�شتجد 
واآم����ن����ة، جن��ح��ت خاللها  ���ش��ح��ي��ة 
اللقاحات  ت���وف���ري  يف  االإم����������ارات 
 90% لنحو  للفريو�س  امل�����ش��ادة 
م�شّنفة  يجعلها  م��ا  �شكانها،  م��ن 
يف  االأوىل  اخل��م�����س  ال����دول  �شمن 
العامل بالن�شبة لتوزيع اللقاح على 

ال�شكان.
ومن  ع���رب���ي���اً،  االأوىل  اأن����ه����ا  ك���م���ا 
العامل،  يف  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����دول  ب���ني 
يف ال��ت��ع��ام��ل امل�����رن وال���ف���ع���ال مع 

باأبوظبي  ا�شت�شافة منطقة العني 
العني  م��ع��ر���س  م��ن   12 الن�شخة 
املركزية  زاي����د  مكتبة  يف  ل��ل��ك��ت��اب 
خالل الفرتة من 21 ولغاية 30 
�شبتمرب اجل��اري، حيث ي�شارك يف 
 100 اأك���رث م��ن  ال��ع��ام  دورة ه���ذا 
ي�شت�شيف  كما  ن�شر،  ودار  عار�س 
50 م��ت��ح��دث��اً م��ن نخبة  امل��ع��ر���س 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ب���ارزة، 

والكّتاب واملبدعني والفنانني.
ال�شت�شافة  االإم��������ارات  وت�����ش��ت��ع��د 
فعاليات الدورة ال� 18 من املعر�س 
والفرو�شية  ل��ل�����ش��ي��د  ال���������دويل 
اأبوظبي 2021 خالل الفرتة من 
27 �شبتمرب ولغاية 3 اأكتوبر، يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، 

ب��رام��ج علمية   6 ال��ع��امل��ي��ة وي�����ش��م 
متوازية وعيادة مرخ�شة من قبل 
�شتجرى  بدبي  ال�شحية  اجل��ه��ات 
ف��ي��ه��ا ع��م��ل��ي��ات احل��ق��ن وع����دد من 
االإجراءات التجميلية يوميا طيلة 
وتتاأهب   .6 امل��وؤمت��ر مب��ع��دل  اأي���ام 
فعاليات  الن�����ط�����الق  االإم�������������ارات 
احل���دث ال��ع��امل��ي »اإك�����ش��ب��و 2020 
دب��������ي«، ال�������ذي ���ش��ي�����ش��ك��ل احل����دث 
حيث  االأزم����ة،  بعد  االأك���رب  العاملي 
ماليني  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  اأن  ي���ت���وق���ع 
ال�������زوار خ����الل ف��ع��ال��ي��ات احل���دث 

الدويل املرتقب.
»اإك�شبو  فعاليات  انطالق  ويحّقق 
املقبل،  اأك��ت��وب��ر  يف  دب���ي«   2020
اأك����رث م��ن ���ش��اب��ق��ة ت��اري��خ��ي��ة، فهو 

ال���ع���ا����ش���رة م����ن امل���ن���ت���دى ال�����دويل 
مب�شاركة  احل���ك���وم���ي  ل��الت�����ش��ال 
 11 من  االت�شال  يف  خبرياً   79
ليناق�س  واأج��ن��ب��ي��ة،  ع��رب��ي��ة  دول����ة 
باأ�شاليب  االأزم�������ات  اإدارة  اآل���ي���ات 
ات�شال مبتكرة ومعا�شرة، ويحدد 
م�������ش���ت���ق���ب���ل خ����ط����اب احل����ك����وم����ات 
التي  ال�����ش��راك��ة  وح��ج��م  للجمهور 

جتمعهم يف �شناعة القرار.
تتوزع  فعالية   31 املنتدى  ويعقد 
بني �شبع جل�شات حوارية وخم�شة 
خ���ط���اب���ات م��ل��ه��م��ة و����ش���ب���ع ور�����س 
تفاعلية،  من�شة  و12  ت��دري��ب��ي��ة 
وتركز على التجارب التاريخية يف 
االت�شال احلكومي، واأهم املحطات 
وما  احلا�شر  اإىل  و�شواًل  املا�شية، 

»جائحة19-« وتداعياتها ال�شحية 
واملجتمعية واالقت�شادية.

دبي«   2020 »اإك�����ش��ب��و  و���ش��ي��ك��ون 
ت��اري��خ معار�س  ن��ط��اق��اً يف  االأك����رب 
عاماً،   170 منذ  الدولية  اإك�شبو 
دويل  اإك�����ش��ب��و  اأول  ان���ط���الق  م���ع 
الربيطانية  العا�شمة  ا�شت�شافته 
1851، وذل���ك من  ل��ن��دن يف ع��ام 
192 دول����ة، اإىل  خ���الل م�����ش��ارك��ة 
جانب ع�شرات ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
واملوؤ�ش�شات  اجل��ن�����ش��ي��ات  م��ت��ع��ددة 
الدولية  وال��ه��ي��ئ��ات  االأك���ادمي���ي���ة 
وامل��ن��ظ��م��ات االأمم����ي����ة وامل����ب����ادرات 
ثقايف  عاملي  حراك  �شمن  العاملية، 
واق��ت�����ش��ادي واإن�����ش��اين، ه��و االأكرب 

واالأ�شمل واالأكرث تنّوعاً.

دبي ت�سدر دليال اإر�ساديا اإكلينيكيا لدعم ذوي ا�سطراب طيف التوحد
•• دبي -وام: 

اأ�شدرت حكومة دبي، يف اإطار اهتمامها الكبري بتوفري اأف�شل 
عوامل الدعم الأ�شحاب الهمم، دليل دبي االإر�شادي االإكلينيكي 
واليافعني  االأط��ف��ال  فئة  م��ن  التوحد  طيف  ا�شطراب  ل��ذوي 
وذلك  عام"،   18 اإىل  ال��والدة  منذ  املمتدة  العمرية  "الفئة 
الرعاية  منظومة  تعزيز  جم��ال  يف  ل��الإم��ارة  مهمة  خطوة  يف 
الأ�شحاب  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال�شحية 
التوحد على وجه  ا�شطراب طيف  ول��ذوي  ع��ام،  ب�شكل  الهمم 

التحديد.
وي�����ش��م��ن ال��دل��ي��ل ت��وح��ي��د اإج������راءات واآل���ي���ات ال��ك�����ش��ف املبكر، 
والتدخل املبكر، وتكامل طرق وبروتوكوالت العالج، واالرتقاء 
مب�شتوى اخلدمات ال�شحية واالجتماعية ل�شمان ح�شول هذه 
والتوظيف،  وال�شحة،  التعليم،  يف  متكافئة  فر�س  على  الفئة 

وغريها من نواحي العي�س الكرمي.
برامج  اإح��دى  ال��داجم��ة،  ال�شحة  ل�شيا�شة  تطبيقا  ذل��ك  ياأتي 
ا�شرتاتيجية دبي لالإعاقة 2020 �شمن مبادرة "جمتمعي..
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأطلقها  للجميع" التي  مكان 
التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
الأ�شحاب  بالكامل  اإىل مدينة �شديقة  دبي  لتحويل  والهادفة 
اأولويات  راأ���س  على  الداجمة  ال�شحة  م�شار  وتت�شمن  الهمم، 

تاأمني حقوق اأ�شحاب الهمم وحتقيق جودة احلياة لهم.
وي��ت��واف��ق ال��دل��ي��ل يف ر���ش��ال��ت��ه واأه���داف���ه ون��ط��اق ت��ن��ف��ي��ذه مع 
فيها  اأك��دت  التي  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  املتجددة  ال��دع��وات 
العامل نحو توفري  �شعي احلكومات حول  اأهمية  املنظمة على 
اإر���ش��ادي��ة لتح�شني ج���ودة ح��ي��اة ذوي  ���ش��ي��ا���ش��ات ون��ظ��م واأدل����ة 

املعززة  ال�شبل  جميع  من  ومتكينهم  التوحد،  طيف  ا�شطراب 
ملعدالت  املنظمة  تقديرات  مع  وخا�شة  وعافيتهم،  ل�شحتهم 
االإ�شابة بهذه اال�شطرابات التي ت�شل اإىل �شخ�س واحد من 

كل 160�شخ�شا على م�شتوى العامل.
اأداة  كونه  يف  االإكلينيكي،  االإر���ش��ادي  دب��ي  دليل  اأهمية  وت��اأت��ي 
بذوي  املتعلقة  ال�شيا�شات  وتطوير  ال��ق��رارات  الت��خ��اذ  رئي�شة 
لتوجيه  مهمة  اأداة  كونه  جانب  اإىل  التوحد،  طيف  ا�شطراب 
ا�شطراب  ذوي  وع��ائ��الت  ال�شحية  الرعاية  مقدمي  واإر���ش��اد 
ط��ي��ف ال��ت��وح��د، مل�����ش��اع��دة االأط���ف���ال وال��ي��اف��ع��ني ع��ل��ى جتاوز 
ت��واج��ه��ه��م، مب��ا يحقق  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات وال��ظ��روف ال�شحية 

دجمهم وي�شمن تفاعلهم يف املجتمع.
العام لهيئة ال�شحة  الكتبي، املدير  وقال �شعادة عو�س �شغري 
بدبي، اإن دبي اأر�شت قواعد عدة، وحددت من املبادئ واالأهداف، 
واأنها  الهمم،  الأ�شحاب  ال�شديقة  امل��دن  �شدارة  يف  يجعلها  ما 
وهيئاتها  وموؤ�ش�شاتها  اأجهزتها  بجميع  تعمل  االجت��اه  هذا  يف 
مبا فيها هيئة ال�شحة يف دبي على تقدمي منوذج يحتذى به 
العناية  جمال  يف  وخا�شة  واالجتماعية،  ال�شحية  الرعاية  يف 
بحياة و�شالمة ودمج اأ�شحاب الهمم، مبن فيهم ذوي ا�شطراب 
طيف التوحد. واأكد �شعادة الكتبي اأن الهيئة تويل هذه الفئة 
وخططها  �شيا�شتها  يف  ق�����ش��وى  اأول���وي���ة  امل��ه��م��ة،  املجتمعية 
عالية  طبية  خ��دم��ات  ت��وف��ري  هدفها  التطويرية  وب��راجم��ه��ا 
اجلودة وعناية �شحية فائقة امل�شتوى، وذلك مواكبة ملا تنجزه 

اإمارة دبي يف هذا ال�شاأن.
االإر�شادي  دب��ي  دليل  دبي" اأن  "�شحة  ل�  العام  املدير  واأو���ش��ح 
االأطفال  فئة  من  التوحد  طيف  ا�شطراب  ل��ذوي  االإكلينيكي 
عام"، ميثل   18 اإىل  ال��والدة  العمرية منذ  "الفئة  واليافعني 

نقلة مهمة ونوعية على طريق الرفاه ال�شحي الذي تعمل دبي 
على حتقيقه للجميع، واأن الهيئة لن تدخر و�شعا يف دعم هذا 

التوجه، الذي يعك�س الوجه احل�شاري الإمارة دبي.
جت��در االإ����ش���ارة اإىل اأن ال��دل��ي��ل ج��اء ث��م��رة جل��ه��ود ك��ب��رية قام 
حيث  دب��ي،  حكومة  م�شتوى  على  ت�شكيله  مت  عمل  فريق  بها 
االإر�شادية  واالأدل��ة  الربوتوكوالت  الفريق على تطوير  اأ�شرف 
االإكلينيكية لتوجيه عملية تقدمي اخلدمات وتو�شيح املعايري 
واالأ�ش�س املثلى لتقدميها، مبا يحقق االرتقاء مب�شتوى اجلودة. 
اجلليلة  م�شت�شفى  ع��ن  مم��ث��ل��ني  ع�����ش��وي��ت��ه  يف  ال��ف��ري��ق  ���ش��م 
التخ�ش�شي لالأطفال، وهيئة ال�شحة يف دبي،  و�شلطة مدينة 
�شمن  املمثلة  اجل��ه��ات  �شاركت  اأن  �شبق  وق��د   .. الطبية  دب��ي 
الفريق يف تطوير وثيقة املبادئ العامة بالت�شاور مع نخبة من 
اخلرباء العامليني من الواليات املتحدة واأ�شرتاليا، وقد ا�شتند 
جماالت  يف  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  اإىل  الوثيقة  حم��ت��وى 
التوحد يف فئة  با�شطرابات طيف  االإ�شابة  املبكر عن  الك�شف 
اأن حمتوى  االأطفال واليافعني. واأك��دت هيئة ال�شحة يف دبي 
وتوزيعه  ترجمته  �شيتم  اإر����ش���ادات،  م��ن  ت�شمنه  وم��ا  الدليل 
االإر�شادات  و�شول  ول�شمان  ب��ه،  للعمل  الطبية  املن�شاآت  على 
وال�شاملة  املتكاملة  ال��رع��اي��ة  جهود  يعزز  مب��ا  ال��ع��ائ��الت،  اإىل 
رابطا  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��وح��د. وخ�ش�شت  ط��ي��ف  ا���ش��ط��راب  ل����ذوي 
خا�شا ل��الط��الع على ال��دل��ي��ل واال���ش��ت��ف��ادة مم��ا ج��اء فيه من 
https://www.dha.gov.ae/Asset%20/ اإر���ش��ادات: 
 Library/HealthRegulation/Autism%20guid
elines-%20final2.pdf <https://www.dha.
gov.ae/Asset%20Library/HealthRegulation/

./ Autism%20guid elines-%20final2.pdf

 جمارك و�سرطة اأبوظبي ت�سبطان 38.70 كيلوجرام من مادة الكري�ستال املخدرة 
•• اأبوظبي-وام:

جلمارك  ال���ع���ام���ة  االإدارة  مت��ك��ن��ت 
اأبوظبي بالتعاون مع مديرية مكافحة 
امل��خ��درات بقطاع االأم���ن اجل��ن��ائ��ي يف 
حماولة  اإحباط  من  اأبوظبي  �شرطة 
الدولة  اإىل  خم�����درة  م�����واد  ت��ه��ري��ب 
من  ك���ي���ل���وج���رام   38.70 و����ش���ب���ط 
اإخفاوؤها  مت  املخدرة  الكري�شتال  مادة 
بطريقة جديدة مبتكرة داخل حاوية 
باإحدى ال�شاحنات. وتعك�س ال�شبطية 
يف  اجلمركية  املنظومة  وكفاءة  يقظة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ق��ي��ام ب��دوره��ا يف حماية 
اأمن املجتمع واحلفاظ على ا�شتقراره 
امل�شروعة  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  وت��ي�����ش��ري 
االإم��داد من خالل  مبا يعزز �شال�شل 
كوادر ب�شرية جمركية موؤهلة ومدربة 
القيادة  توجيهات  ترجمة  على  ق��ادرة 
الر�شيدة لتعزيز مكانة االإمارة مركزا 
حموريا للتجارة على م�شتوى العامل. 
وجنح مفت�شو االإدارة العامة جلمارك 
العالية  اليقظة  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
على الرغم من الظروف اال�شتثنائية 
ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ع��امل ج���راء جائحة 
ال���ت�������ش���دي  م������ن  "كوفيد19-" 
مادة  كمية كبرية من  اإدخ��ال  ملحاولة 

ت�شتهدف  ال��ت��ي  امل��خ��درة  الكري�شتال 
�شباب الوطن والت�شدي بكل حزم اإىل 
حم���اوالت تهريب امل���واد امل��خ��درة من 
مع  امل�شتمر  والتن�شيق  التعاون  خالل 
الدولة.  م�شتوى  على  املعنية  اجلهات 
جلمارك  ال��ع��ام��ة  االإدارة  واأو���ش��ح��ت 
اإحدى  اأن���ه مت اال���ش��ت��ب��اه يف  اأب��وظ��ب��ي 
الدول  اإح��دى  القادمة من  احل��اوي��ات 
والتفتي�س  للفح�س  اإخ�����ش��اع��ه��ا  ومت 
جمارك  وم��راق��ب��ي  مفت�شي  ق��ب��ل  م��ن 
اجلمركية  امل��ن��اف��ذ  اأح����د  يف  اأب��وظ��ب��ي 
وج����ود مواد  اك��ت�����ش��اف  ل���الإم���ارة ومت 
اأنها  للفح�س  اإخ�����ش��اع��ه��ا  ب��ع��د  ت��ب��ني 
ت�شليم  ح��ي��ث مت  ال��ك��ري�����ش��ت��ال  خم���در 
جميع امل�شبوطات وحترير ال�شبطية 
املعنية.  اجل�����ه�����ات  م�����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ومراقبي  مفت�شي  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
اأب��وظ��ب��ي ي��وا���ش��ل��ون دورهم  ج��م��ارك 
يف ال��ت�����ش��دي مل��ح��اوالت ت��ه��ري��ب املواد 
املخدرة واملمنوعة جنباً اىل جنب مع 
رجال مديرية مكافحة املخدرات عرب 
مل�شاندة  ل���الإم���ارة  اجل��م��رك��ي��ة  امل��ن��اف��ذ 
حماية  يف  املخل�شة  الوطنية  اجلهود 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت�����ش��دي ب��ح��زم ل��ك��ل من 
الوطن  باأمن  امل�شا�س  نف�شه  له  ت�شول 

واأمان املواطنني واملقيمني.

اأب��وظ��ب��ي تطوير  وت��وا���ش��ل ج���م���ارك 
ق�������درات وم�����ه�����ارات م��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا من 
واملوظفني  وامل����راق����ب����ني  امل��ف��ت�����ش��ني 
وت�����زوي�����ده�����م ب������اخل������ربات ال����الزم����ة 
مل�شاعدتهم يف اأداء املهام املوكلة اإليهم 
خالل  م��ن  عالية  واح��رتاف��ي��ة  بكفاءة 
وا�شتخدام  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�����ش��خ��ري 
اأح����دث و���ش��ائ��ل ال��ت��دري��ب امل��ب��ت��ك��رة يف 
واملعتمدة  اجلمركي  التفتي�س  جم��ال 
رفع  ظل  يف  اال�شطناعي  الذكاء  على 
وتزويدها  اجلمركية  املنافذ  جاهزية 
والتفتي�س  الفح�س  اأج��ه��زة  ب��اأح��دث 
اأم����ن و�شالمة  ت��ع��زي��ز  ي�����ش��ه��م يف  مب���ا 

جمتمع االإمارات.

االحتاد الربملاين العربي يرف�ض وي�ستنكر قرار الربملان االأوروبي ب�ساأن حقوق االإن�سان يف االإمارات
•• اأبوظبي-وام:

ال�شديد  وا�شتنكاره  ال��ت��ام  رف�شه  ع��ن  العربي  ال��ربمل��اين  االحت���اد  اأع���رب 
لقرار الربملان االأوروبي ب�شاأن حقوق االإن�شان يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
واأكد االحتاد اأن هذا القرار يتنافى مع املبداأ احلاكم للعالقات الدولية 
والوارد يف ميثاق االأمم املتحدة "بعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول 
االأخرى"، باعتبار اأن الق�شاء الوطني لدولة االإمارات هو ق�شاء م�شتقل 
وال �شلطان على الق�شاة يف اأحكامهم وفقاً لد�شتور الدولة الوطني، ومن 
لدولة  الوطنية  بال�شيادة  م�شا�س  هو  الق�شاء  ب�شلطة  امل�شا�س  ف��اإن  ثم 
االإمارات العربية املتحدة، والت�شكيك يف نزاهة الق�شاء واأحكامه يناق�س 

كافة املواثيق الدولية ذات ال�شلة بالعدالة، و�شيادة القانون.
وقال االحتاد الربملاين العربي يف بيان �شادر عنه ام�س اإنه كما يرف�س 
جميع االدعاءات واالفرتاءات الواردة يف ن�س هذا القرار املجحف، الذي 
 ،2021 17 �شبتمرب  اأ�شدره الربملان االأوروب��ي يوم اجلمعة الواقع يف 
امل��ت��ح��دة، فاإنه  ب�����ش��اأن ملف ح��ق��وق االإن�����ش��ان يف دول���ة االإم����ارات العربية 
الواقع،  والدقة يف حتري حقيقة  املو�شوعية  اإىل  يفتقر  قرار  اأنه  يوؤكد 
وي�شدد االحتاد، يف الوقت ذاته، على اأن تاريخ االإمارات حافل باالإجنازات 
االإم��ارات وحدها، بل يف خمتلف  املنت�شرة، لي�س يف  االإن�شانية  واملبادرات 
تعزز  التي  الت�شريعية  االإم���ارات  منظومة  عن  ف�شاًل  املعمورة،  اأ�شقاع 
ال��ع��دال��ة وامل�����ش��اواة والت�شامح، واح���رتام احل��ق��وق، ودع���م العمل  م��ب��ادئ 
االإن�شاين واالإغاثي متا�شياً مع مبادئ االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان، 

اأر�شها ومبباركة  التي وقعت على  االإن�شانية  االأخ��وة  وات�شاقا مع وثيقة 
منها، وما ت�شمنته تلك الوثيقة من مبادئ تخدم االإن�شانية يف كل بقاع 

العامل.
الربملانيني  ويدعو  العربي،  الربملاين  االحت��اد  يطالب  ال�شياق،  هذا  ويف 
العقل واملو�شوعية، وجتنب االنتقائية، وليقيم  االأوروبيني الإعمال لغة 
داخل  بها  امل��وث��وق  االخت�شا�س  ج��ه��ات  م��ع  وروي���ة  بعد فح�س  اأح��ك��ام��ه 
الدولة، ويذكر االحتاد العامل اأجمع، ومعه الربملان االأوروبي، باأن دولة 
االن�شان مما  بها يف جم��ال حقوق  تفخر  التي  اإجن��ازات��ه��ا  لها  االإم����ارات 
جعلها قادرة على اأن ت�شتوعب فوق اأر�شها اأكرث من مائتي جن�شية يعي�س 
اأ�شحابها يف �شالم، واأمن ورفاهية، ومن تلك االجنازات العديدة، قيامها 
و  للت�شامح  وزارة  وا�شتحداث  االإن�شان،  حلقوق  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء 

العمل  ملنظمة  رئي�شية  اتفاقيات   9 على  الدولة  �شادقت  كما  التعاي�س، 
الدولية تتعلق بحماية حقوق العمال يف التوظيف واالأج��ر، وال�شكن، و 
املراأة  بتمكني  والت�شريعي  الد�شتوري  االلتزام  اإىل  ..باالإ�شافة  ال�شحة 
وال�شيا�شة،  املدنية  احل��ي��اة  ج��وان��ب  جميع  يف  ك��ام��ل  ب�شكل  وم�شاركتها 

وكذلك حماية حقوق كبار ال�شن وال�شجناء.
واأعرب االحتاد الربملاين العربي، عن موقفه الت�شامني والداعم لدولة 
ثقته  و�شعبا، جمددا  وبرملانا  قيادة وحكومة  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
بقدرة االإمارات العربية املتحدة على متابعة م�شرية التقدم واال�شتقرار 
اأر�شها،  على  واملقيمني  مواطنيها  تطلعات  يلبي  م��ا  وك��ل  واالزده�����ار، 
واإقليمياً  عربياً  واملتميز،  الرائد  ودوره��ا  وا�شتقاللها،  �شيادتها  ويحفظ 

ودولياً.

حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�شريالنكا   ، رزي���ق  ر���ش��الن 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )N6913721( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

والتقدير  ال�شكر  احلمرية  ملنطقة  البلدي  املجل�س  رف��ع   
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
"حفظه  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
للم�شاريع  ط��رح  من  �شموه  يوليه  ما  على  ورعاه"  اهلل 
احلكيمة  �شموه  وتوجيهات  التحتية  البنية  وا�شتكمال 
للعناية بكافة م�شاريع وخطط منطقة احلمرية واهتمام 
�شموه الدائم باملنطقة ومكارمه ال�شخية لتنفيذ خمتلف 
الأهايل  اخل��دم��ات  وتي�شري  باملنطقة  التنموية  امل�شاريع 

احلمرية.
جاء ذلك خالل االجتماع االأول الذي عقده املجل�س مبقر 
املر�شوم  يف  ورد  مل��ا  تنفيذا  ام�����س  �شباح  احل��م��ري��ة  بلدية 
االأم�����ريي ال�����ش��ادر ع��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�شارقة 
"حفظه اهلل ورعاه" رقم 34 ل�شنة 2021م ب�شاأن دعوة 
املجال�س البلدية يف اإمارة ال�شارقة لالنعقاد للدور العادي 

االأول من الف�شل ال�شنوي ال�شابع ع�شر.
ال�شام�شي  تراأ�س االجتماع �شعادة حميد �شيف بن �شمحه 

رئي�س املجل�س وح�شره االأع�شاء ماجد علي �شيف بوفيري 
�شعيد  واأح��م��د  امل�شافري  بخيت  را�شد  وطالب  ال�شام�شي 
را�شد  مبارك  �شعادة  االجتماع  ح�شر  كما  املهريي  حميد 

ال�شام�شي مدير بلدية احلمرية واأمانة ال�شر للمجل�س .
املدرجة على جدول  املو�شوعات  وبحث املجل�س عددا من 
اأعماله واملت�شلة مب�شاريع منطقة احلمرية ووجه ب�شرعة 
اإجنازها مبا يخدم االأهايل واملواطنني بالتن�شيق مع كافة 
وتطوير  ال�شارقة،  اإم��ارة  يف  احلكومية  والدوائر  اجلهات 
�شمو  الكرمية من قبل  والرعاية  الدعم  مرافقها يف ظل 
حاكم ال�شارقة للنهو�س بكافة اخلدمات املقدمة للمواطن 

وال�شعي لراحته ورفع م�شتوى اخلدمات املقدمة.
بلدية  بجهود  واالأع�����ش��اء  البلدية  املجل�س  رئي�س  واأ���ش��اد 
احلمرية ومديرها على ما يبذلونه من اأعمال متوا�شلة 
لالرتقاء الدائم بخدمات منطقة احلمرية و�شمان راحة 
امل��واط��ن��ني وال��ق��اط��ن��ني ب��ه��ا م��وؤك��دا ت��وا���ش��ل دور املجل�س 
امل�شاركة  يف  احلمرية  وبلدية  احلمرية  ملنطقة  البلدية 
اأهداف  لتحقيق  املنطقة  تطوير  يف  واالإ���ش��ه��ام  بالتنمية 

اخلطط العمرانية يف االإمارة.

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأك�������د م����ع����ايل ال�������ش���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
الت�شامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
ال��ت��ع��ل��ي��م ميثل  اأن  ع��ل��ى  وال��ت��ع��اي�����س 
الركيزة االأ�شا�شية التي تعزز نه�شة 
الوطن وريادته ومتيزه عاملياً خالل 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ق��ب��ل��ة  اخل��م�����ش��ني 
كل  التعليم  ت��ويل  الر�شيدة  القيادة 
ال��رع��اي��ة وااله��ت��م��ام وت��وف��ر امل���وارد 
مكانة  ت���ر����ش���خ  ال���ت���ي  واالإم����ك����ان����ات 
دولة  يف  التعليم  ملنظومة  مرموقة 

االإمارات حملياً واإقليمياً وعاملياً. 
ج���اء ذل���ك خ����الل  ك��ل��م��ة م��ع��ال��ي��ه يف 
اأب��وظ��ب��ي بتخريج  اح��ت��ف��ال ج��ام��ع��ة 
حفل  يف  ع�������ش���ر  اخل����ام���������س  ال����ف����وج 
خريجاً   2050 ���ش��م  اف���رتا����ش���ي 
الكليات،  خم��ت��ل��ف  م����ن  وخ���ري���ج���ة 
درجة  على  ح�شلوا  منهم   44%
البكالوريو�س و%56 تخرجوا من 
اجلامعة  يف  العليا  الدرا�شات  برامج 

والذي اأقيم عن بعد بح�شور كل من 
�شعادة الدكتور علي �شعيد بن حرمل 
رئ��ي�����س جم��ل�����س جامعة  ال���ظ���اه���ري 
والربفي�شور  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  اأب��وظ��ب��ي 
وق���������ار اأح�����م�����د م�����دي�����ر اجل����ام����ع����ة، 
هو�شتيتلر،  ت��وم��ا���س  ال��ربف��ي�����ش��ور 
نائب مدير اجلامعة، و�شامل مبارك 
الظاهري املدير التنفيذي للعالقات 
الكليات،  وع�����م�����داء  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
ف����روع اجل��ام��ع��ة يف العني  وم������دراء 
الهيئتني  واأع�����ش��اء  ودب���ي وال��ظ��ف��رة 
اأمور  واأول��ي��اء  واالإداري���ة  التدري�شية 

اخلريجني واخلريجات.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
حفل  "اإن  ك��ل��م��ت��ه:  يف  ن���ه���ي���ان  اآل 
اإمن��ا ميثل لنا  التخريج يف كل ع��ام، 
فيها  نتقدم  مواتية  منا�شبة  جميعاً 
ال�شكر  وم���وف���ور  ال��ت��ح��ي��ة  ب��خ��ال�����س 
الفا�شل  االأخ  �شمو  اإىل  واالم��ت��ن��ان 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء جامعة اأبوظبي، 

وم�شاندته  امل����ت����وا�����ش����ل  ل���دع���م���ه 
اأ�شبحت  حتى  للجامعة،  امل�شتمرة 
وبحمد اهلل، موؤ�ش�شة تعليمية رائدة 
الأهدافها،  واع��ي��ة  لر�شالتها،  وف��ي��ة 
حر�س  ع��ن  اأن�شطتها  ك��ل  يف  ت�شدر 
والتميز  التفوق  حتقيق  على  �شديد 
اجليد،  ال���ت���اأه���ي���ل  ط���الب���ه���ا  ت����وؤه����ل 
واملهارات،  ال��ق��درات  لديهم  وتنمي 
ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��م م���ن ال��ت��ف��اع��ل احلي 
اإجنازات  كافة  الفعالة يف  وامل�شاهمة 

التطور يف الوطن والعامل."
جامعة  "اإن  م���ع���ال���ي���ه:  واأ�������ش������اف 
اإمن����ا ت�شري  اأب��وظ��ب��ي، وهلل احل��م��د، 
ع����دد  ي����زي����د  االأم������������ام  اإىل  ق�����دم�����اً 
عن  االآن  ح���ت���ى  م��ن��ه��ا  اخل���ري���ج���ني 
ي�شهمون  وخريجة  خريج  األف   22
ب��ف��ع��ال��ي��ة يف اإجن��������ازات ال���ت���ط���ور يف 
تقوم  ج���ام���ع���ة  وال�����ع�����امل.  ال����وط����ن 
العلمية  امل���ن���اه���ج  اأح������دث  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
ت�شتقطب  ج���ام���ع���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
هيئة  اأع�شاء  من  ال��ق��ادرة  الكفاءات 

وتوا�شل  وال���ع���ام���ل���ني،  ال���ت���دري�������س 
جامعة  والهادفة،  املتميزة  البحوث 
حت�����ش��ل ع��ل��ى االع��ت��م��اد االأك���ادمي���ي 
االأكادميية  باجلوائز  وتفوز  العاملي، 
املرموقة، جامعة تعتمد على اأحدث 
بكفاءة،  وت�شتجيب  التعلم،  تقنيات 
هو  كما  ُبعد،  عن  التعليم  ملتطلبات 
اآثار  م��ع  الناجح  تعاملها  يف  وا���ش��ح 
الوباء، جامعة تتعاون تعاوناً وثيقاً، 

وتنفتح  املجتمع  موؤ�ش�شات  كافة  مع 
العلمية  الهيئات  على  وذك���اء  بوعي 
العامل.  ب��ل��دان  �شتى  يف  والتعليمية 
جيداً  ت��ت��ف��ه��م  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  اإن 
ر�شالتها واأهدافها حتيط مبتطلبات 
واملنا�شب  النافع  وت�شتوعب  الع�شر 
من اإجن��ازات��ه، وذل��ك ب��والء خمل�س 
الأهدافه  ���ش��ادق  وان��ت��م��اء  ل��ل��وط��ن، 
دوماً، نحو  وغاياته، وتطلع متفائل 

امل�شتقبل."
وتقدم �شعادة الدكتور علي �شعيد بن 
حرمل الظاهري رئي�س جمل�س اإدارة 
جامعة اأبوظبي بال�شكر اجلزيل اإىل 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل 
التخرج،  حلفل  ت�شريفه  على  نهيان 
مبوا�شلة  اع�����ت�����زازه  اإىل  م�������ش���رياً 
�شابة  ك����ف����اءات  ت���خ���ري���ج  اجل���ام���ع���ة 
متميزة تدعم ال�شوق بكوادر وطنية 
وتطلعاته  احتياجاته  تلبي  واع���دة 
ومتكنه من موا�شلة م�شرية التطور 
االإم���ارات يف  ت�شهدها  التي  والعطاء 

خمتلف اجلوانب.
ونيابة عن اخلريجني، األقت الطالبة 
اخلريجني  ك��ل��م��ة  ق���ائ���د  ت�����ش��ح��ي��ح 
نحن  "ها  ف���ي���ه���ا:  ق����ال����ت  وال�����ت�����ي 
ل��ن��ُزف للوطن  ال��ي��وم جم���دداً  نلتقي 
ع���ام���اً ب��ع��د ع����ام ف���وج���اً ج���دي���داً من 
ونحتفي  اأبوظبي،  جامعة  خريجي 
اخلام�شة  ال��دف��ع��ة  ب��ت��خ��ري��ج  ال���ي���وم 
ق���ادة  ن�����ُزف   .2021 ل���ع���ام  ع�����ش��رة 
االإيجابي  للتغيري  للم�شتقبل ورواداً 
النماء  يف  االإم����ارات  مل�شرية  ورواف���د 
اأكون  اأن  ال��ي��وم  ي�شرفني  وال��ع��ط��اء. 
اأكون  واأن  اخلريجني  زم��الئ��ي  ب��ني 
هذا  اإىل  باالنتماء  املحظوظني  اأحد 

ال�شرح االأكادميي العريق." 
االأكادميية  م�شريتهم  م��دى  وع��ل��ى 
يف اجلامعة، ا�شتطاع الطلبة حتقيق 
جملة من االإجنازات قبيل تخرجهم، 
مب��ا يف ذل��ك ف��وز ث��الث��ة م�شروعات 
الهند�شة  ط��ل��ب��ة  ق���دم���ه���ا  ب��ح��ث��ي��ة 
وهند�شة  وامليكانيكية  الكهربائية 

احل���ا����ش���وب يف ث���الث���ة م����ن امل���راك���ز 
االأربعة االأوىل يف م�شابقة "الروبوت 
�شركة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي   "2020
االإم�������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم، كما 
ح�شل طلبة اجلامعة على املركزين 
التعاون  م�شابقة  يف  والثالث  الثاين 
التي   "X-Research" البحثي 
اجل��ام��ع��ي��ة يف  االأف����ق  ك��ل��ي��ة  نظمتها 
ال�����ش��ارق��ة. وح�����ش��ل��ت ط��ال��ب��ت��ان من 
اجل��ام��ع��ة م���وؤخ���راً ع��ل��ى م��ن��ح��ة من 
يف  امل�����راأة  ح���ول  ال��دول��ي��ة  "الندوة 

خدمات احلو�شبة". 
اأب���وظ���ب���ي على  و ح�����ش��ل��ت ج��ام��ع��ة 
مكان  يف  حت�����ول  "اأف�شل  ج����ائ����زة 
قمة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف��ئ��ة  العمل" ع���ن 
امل�شتقبلي،  ال��ع��م��ل  م��ك��ان  وج���وائ���ز 
"ليب  قبل  من  دب��ي  يف  اأقيمت  التي 
ميديا �شوليو�شن"، املوؤ�ش�شة النا�شرة 
املنطقة  يف  ال��رائ��دة  املحتوى  ملن�شة 
�شت�شارك  ك��م��ا   ،)CXO DX(
البينايل  "املعر�س  يف  اجل���ام���ع���ة 

ي�شت�شيفه  اخلام�س" الذي  للعمارة 
املركز الثقايف االأوروب��ي، حتت �شعار 
"زمان، ف�شاء، وجود" يف الفرتة من 
22 مايو حتى 21 نوفمرب 2021 
يف مدينة البندقية االإيطالية، وذلك 
تزامناً مع "معر�س بينايل البندقية 

للعمارة".
�شدارتها  اأبوظبي  جامعة  ووا�شلت 
ل��ل��ع��ام ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل �شمن 
على  ج��ام��ع��ة   750-701 اأف�����ش��ل 
م�شتوى العامل، وذلك وفقاً لت�شنيف 
للجامعات  �شيموند"  "كوكاريللي 
معززة   ،2022 ل���ل���ع���ام  ال���ع���امل���ي���ة 
موؤ�شرات  خم��ت��ل��ف  ���ش��م��ن  م��ك��ان��ت��ه��ا 

االأداء يف الت�شنيف العاملي. 

•• دبي-الفجر: 

اأول جمّمع  اأطلق جمّمع دبي للعلوم، 
العلوم  ي���رّك���ز ع��ل��ى  اأع���م���ال م��ت��ك��ام��ل 
بال�شلل  للتعريف  حملة  املنطقة،  يف 
واأ����ش���ب���اب���ه و����ش���ب���ل ال���وق���اي���ة م���ن���ه اأو 
التعامل معه. وتربز احلملة م�شاهمة 
دب���ي واالإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
ت���ق���دمي ت�����ش��ه��ي��الت ل��ل��م�����ش��اب��ني به 
والعاملية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  ودور 
حيث  من  االبتكار  م�شتوى  تعزيز  يف 
دم���ج اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م م���ن ه�����وؤالء يف 
وقد  االجتماعية.   واحلياة  االقت�شاد 
ال��ذي ي�شّم  للعلوم  دب��ي  جن��ح جمّمع 
و4000  ����ش���رك���ة   400 م����ن  اأك������رث 
تعنى  اأعمال  بيئة  بناء  يف  �س،  متخ�شّ
ب��ع��ل��وم احل���ي���اة وت���ع���ّزز ال���ت���ع���اون بني 
امل�شت�شفيات و�شركات الرعاية ال�شحية 
اإ���ش��اف��ة اإىل  وال��ت��ق��ن��ي��ات ذات ال�����ش��ل��ة، 
ات تفاعلية تتيح توا�شل  توفريه من�شّ
والعلوم  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  جمتمع 
�شل�شلة  �شمن  ج��ادة  نقا�شات  واإج���راء 

فور  و"غريناليت  هيلث"  "اأدفان�س 
ال��ف��ت��ي��ات على  ت�����ش��ّج��ع  غريلز" ال��ت��ي 
ا���ش��ت��ك�����ش��اف ال���وظ���ائ���ف يف جم����االت 
والهند�شة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ع���ل���وم 
وال��ري��ا���ش��ي��ات. واحل��م��ل��ة ال��ت��ي حتمل 
تعزيز  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن   Stuck ع��ن��وان 
وعي اجلمهور بالتحّديات التي تواجه 
ال�شوء  وت�شليط  بال�شلل  امل�����ش��اب��ني 
اإىل  اإ�شافة  منه،  الوقاية  كيفّية  على 
حلول  تطوير  على  ال�شركات  حتفيز 
وخ���دم���ات ج���دي���دة مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
روؤي��ة دول��ة االإم��ارات لتطوير �شناعة 
رعاية �شحية عاملية امل�شتوى ومتكني 
على  احلملة  وترتكز  الهمم.  اأ�شحاب 
فهم  على  يحث  وم��وؤث��ر  ق�شري  فيلم 
بدء  قبل  حالياً  يعر�س  وه��و  ال�شلل، 
دور  يف  ال�شينمائية  االأف�����الم  ع��ر���س 
روك�شي املنت�شرة يف دبي، وعرب مواقع 
ال���ت���وا����ش���ل االج���ت���م���اع���ي واالإذاع��������ات 
الفيلم  وي�����ش��ت��ع��ر���س  ال��ع��م��ل.  وور�����س 
توؤّدي  التي  االأع��را���س  حتديد  كيفّية 
هذا  ح��ول  نقا�شات  وب���دء  ال�شلل  اإىل 

امل��و���ش��وع، اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ت��ع��ري��ف مبا 
تقّدمه موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية يف 
جمّمع دبي للعلوم لعالج ال�شلل، علماً 
م�شت�شفى  ب��دع��م  حت��ظ��ى  احل��م��ل��ة  اأّن 
الفقري  والعمود  الع�شبية  اجلراحة 
و"روك�شي"  "اوتوبوك"  و����ش���رك���ات 
 McCann Healthو
م���روان  وق����ال   .Middle East
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ج��ن��اح��ي، امل���دي���ر العام 
ماليني  "يعاين  للعلوم:  دب��ي  ملجّمع 

االأ�شخا�س من ال�شلل يف جميع اأنحاء 
ال��ع��امل، وم��ن االأه��م��ي��ة مب��ك��ان تاأمني 
رع��اي��ة وع���الج ���ش��ام��ل وع���ايل اجلودة 
ل��ه��م. وق���د ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل مع 
بتحقيق  لن�شهم  االأط������راف  خم��ت��ل��ف 
رعاية  بتطوير  االإم����ارات  دول���ة  روؤي���ة 
���ش��ح��ي��ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ع����امل����ي من 
امل�شت�شفيات  اأح��دث  ا�شتقطاب  خ��الل 
واملعدات  االأدوي���ة  و�شركات  واالأط��ب��اء 
تاأهيل  الطبية لتقدمي الدعم واإع��ادة 
واأ�����ش����اف:  ال�شلل".   ي���ع���ان���ون  م����ن 
متقّدمة  خ���ط���وة  ت��ع��ت��رب  "احلملة 
الوعي  لزيادة  الرامية  �شمن جهودنا 
بالتحديات وا�شتقطاب االبتكارات اإىل 
دبي. وهي تهدف اإىل ت�شجيع االأفراد 
اأ�شباب  االهتمام ب�شحتهم وفهم  على 
ت�شمل  و�شوف  عالجه،  وط��رق  ال�شلل 
املعنية.  االأط���راف  بني  نقا�شات  اأي�شاً 
لرتكيز  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ن�����ش��ع��ى  ون���ح���ن 
جهودنا على تعزيز مكانة دبي كوجهة 
الرعاية  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
ال�شحية وعلوم احلياة". الربوفي�شور 

ع��ب��د ال��ك��رمي م�����ش��دي رئ��ي�����س جمل�س 
مل�شت�شفى  ال��ط��ب��ي  وامل����دي����ر  االإدارة 
الفقري،  والعمود  الع�شبية  اجلراحة 
قال من جهته: “عرب افتتاح م�شت�شفى 
ومركز  ال��ع�����ش��ب��ي  ال���ف���ق���ري  ال���ع���م���ود 
اجل��راح��ة االإ���ش��ع��اع��ي��ة يف جم��ّم��ع دبي 
تقدمي  اإىل  �شعينا  ال��ع��ام،  ه��ذا  للعلوم 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م�شتويات  اأح���دث 
بف�شل اخلربات  املنطقة. وجنحنا  يف 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ط��ورة يف 
يواجهون  مم���ن  امل���ر����ش���ى  م�����ش��اع��دة 
بال�شلل على حتقيق  االإ�شابة  احتمال 
اأن  ت��ع��اٍف ملحوظ بعد ح���وادث ك��ادت 
ت��غ��رّي ح��ي��ات��ه��م. ون���ه���دف م���ن خالل 
م�شاركتنا يف احلملة اإىل دعم تطلعات 
واأهداف االإمارة وجممع دبي للعلوم". 
رئي�س  ن��ائ��ب  وال���رت،  ديني�س  واأو���ش��ح 
اأوروب�����ا  مل��ن��ط��ق��ة  "اأوتوبوك"  ���ش��رك��ة 
واأفريقيا  االأو�شط  وال�شرق  ال�شرقية 
طبية  م���ع���دات  ن��ب��ت��ك��ر  "اإّننا  ب��ق��ول��ه: 
ت�شاعد االأ�شخا�س على حّرية احلركة 
اأو ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا، وق���د دع��م��ن��ا ك��ل دورة 

 .1988 العام  منذ  للمعاقني  اأوملبية 
امل�شتمرة  العاملية  جهودنا  من  وكجزء 
ت�شعدنا  امل���ه���ّم���ة،  ال��ق�����ش��اي��ا  ل���دع���م 
للعلوم  دبي  جممع  حملة  يف  امل�شاركة 
لزيادة الوعي باأ�شباب ال�شلل وعالجه. 
وناأمل اأن نتعاون مع جمتمع االأعمال 
لالبتكار  جديدة  اإمكانات  ال�شتك�شاف 
اأ�شحاب الهمم على عي�س  قد ت�شاعد 
منظمة  اأّن  ي��ذك��ر  طبيعية".  ح��ي��اة 
ال�����ش��ّح��ة ال��ع��امل��ي��ة ت��ق��ّدر ع���دد الذين 
�شنوياً  الدماغية  بال�شكتة  ي�شابون 
وميوت  �شخ�س،  م��ل��ي��ون   15 بنحو 
منهم نحو خم�شة ماليني فيما ي�شبح 

خم�شة ماليني اآخرين معاقني ب�شكل 
دائ��م. كما ي�شل عدد من يعانون من 
تت�شّبب  ال�شوكي  النخاع  يف  اإ���ش��اب��ات 
�شخ�س  األ������ف   500 اإىل  ب��ال�����ش��ل��ل 
���ش��ن��وي��اً. وق���د خ��ط��ت دول����ة االإم�����ارات 
خ����ط����وات ك���ب���رية ك����ي ت�����ش��ب��ح وجهة 
توا�شل  وه���ي  رائ�����دة،  �شحية  رع��اي��ة 
حول  االإن�شانية  االأع��م��ال  يف  امل�شاركة 
ال�شحة  منظمة  اأ�شادت  حيث  العامل، 
على  للق�شاء  ال��دول��ة  بجهود  العاملية 
�شلل االأط���ف���ال واحل��م��اي��ة م��ن��ه مدى 
يوّفر  باك�شتان.   مثل  دول  يف  احل��ي��اة 
يف  تاأ�شي�شه  منذ  للعلوم  دب��ي  جممع 

وبنية  داع���م���ة  ب��ي��ئ��ة   ،2005 ال���ع���ام 
احتياجات  ت��ل��ّب��ي  م��ت��ك��ام��ل��ة  حت��ت��ي��ة 
ال�����ش��رك��ات وامل��ح��رتف��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
قطاعات العلوم واالأبحاث. وهو يدعم 
النا�شئة  وال�����ش��رك��ات  االأع���م���ال  رواد 
واملتو�شطة  ال�������ش���غ���رية  وامل�������ش���اري���ع 
وال�شركات العاملية ويتعاون مع جهات 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  مثل  حكومية 
اإليه خالل العام  املجتمع. وقد ان�شم 
العاملية  ال�����ش��رك��ات  امل��ا���ش��ي ع���دد م��ن 
و   DGrade و   Biogen م��ث��ل 
�شركة  اأكرب  تعترب  التي   Biocon

اأدوية بيولوجية هندية.

�شهد تخريج الدفعة اخلام�شة ع�شرة من جامعة اأبوظبي 

نهيان بن مبارك: التعليم ركيزة نه�سة الوطن وريادته يف اخلم�سني املقبلة 

جمّمع دبي للعلوم يطلق حملة للتوعية بال�سلل و�سبل الوقاية منه والتعامل معه

•• اأبوظبي-وام: 

وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
الت�شامح والتعاي�س يف ق�شر معاليه اأم�س معايل ناتيا تورنافا 

وزيرة االقت�شاد والتنمية امل�شتدامة يف جمهورية جورجيا.
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  رح��ب  اللقاء  بداية  ويف 
جمهورية  يف  امل�شتدامة  والتنمية  االقت�شاد  ب��وزي��رة  نهيان 
جورجيا  جمهورية  �شفري  ك��االن��دادزه  باتا  و�شعادة  جورجيا 
لدى الدولة و�شعادة جينادي اأرفيالدزه نائب وزير االقت�شاد 

والتنمية امل�شتدامة يف جمهورية جورجيا.

اأن االإمارات  اآل نهيان  ال�شيخ نهيان بن مبارك  واأك��د معايل 
ر�شوخا  ت����زداد  ا�شرتاتيجية  ع��الق��ات  تربطهما  وج��ورج��ي��ا 
مبا  ال�شديقني  البلدين  قيادتي  من  ورعاية  بدعم  وتطورا 
والتقدم  االزده���ار  م��ن  مزيد  اإىل  �شعبيهما  تطلعات  يحقق 

والنماء.
وقال معاليه اإن االإمارات جتمع دول العامل يف اإك�شبو 2020 
دبي اأكرب حدث ثقايف وح�شاري على م�شتوى العامل والذي 
التعاون  تعزيز  ب��ه��دف  املقبل  اأك��ت��وب��ر  م��ن  االأول  يف  ينطلق 

الدويل حتت مظلة واحدة خلدمة االإن�شانية جمعاء.
امل�شتدامة يف  والتنمية  االقت�شاد  وزي��رة  اأك��دت  ومن جانبها 

مع  التعاون  تعزيز  على  بالدها  حر�س  جورجيا  جمهورية 
بدور  ..م�شيدة  امل�شرتكة  امل�شالح  االإم��ارات مبا يخدم  دول��ة 
ال�شالم  اأ�ش�س  اإر���ش��اء  يف  عامليا  ال��رائ��دة  وجهودها  االإم����ارات 
على  واالزده����ار  اال�شتقرار  يعزز  مب��ا  والتعاي�س  والت�شامح 

م�شتوى العامل.
اإك�شبو 2020 دبي حدث ا�شتثنائي  اإن  وقالت ناتيا تورنافا 
من  جديدة  مرحلة  يد�شن  اأن��ه  ال�شيما  العامل  دول  ترتقبه 
اأن االإمارات  التعاون الدويل ما بعد جائحة كورنا ..موؤكدة 
مبا متتلكه من مقومات قادرة على تقدمي ن�شخة فريدة من 

هذا احلدث الدويل املهم.

نهيان بن مبارك ي�ستقبل وزيرة االقت�ساد اجلورجية

املجل�ض البلدي ملنطقة احلمرية يعقد اجتماعه االأول 
وي�سيد بتوجيهات حاكم ال�سارقة يف طرح امل�ساريع

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����ش����در 
حتت  جديدة  درا�شة  واال�شت�شارات 
جتاه  امل�شرية  "ال�شيا�شة  ع��ن��وان: 
اأف��ري��ق��ي��ا.. املحددات  ���ش��رق  اإق��ل��ي��م 
تو�شح  والتحديات"،  واالآل����ي����ات 
امل�شرية  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  اأن 
ح�شوراً   2014 ع��ام  منذ  �شجلت 
االأفريقية  القارة  يف  وفعااًل  ن�شطاً 
اأفريقيا  �شرق  اإقليم  ويف  عموماً، 
خ�شو�شاً، عرب حزمة من االآليات 

متعددة االأبعاد.
احل�شور  هذا  اأن  الدرا�شة  وذك��رت 
ال�شيا�شية  ال��ق��ي��ادة  اجت����اه  ع��ك�����س 
تقييمها  اإع���������ادة  اإىل  امل�������ش���ري���ة 
الأفريقيا،  امل�������ش���ري  ل��ل��م��ن��ظ��ور 
ترتيب  اإع������������ادة  ع����ل����ى  وال����ع����م����ل 
املتعددة  مل�شاحلها  وفقاً  ح�شاباتها 

يف اإقليم �شرق اأفريقيا.
امل�شرية  ال�شيا�شة  اأن  اإىل  وت�شري 
ويف  االإقليمي  حميطها  يف  ت�شتند 
عدة  اإىل  عموماً  الدولية  ال�شاحة 
حمددات رئي�شية، تعك�س ال�شواغل 
والتي  االأب���ع���اد،  امل��ت��ع��ددة  امل�شرية 
لتعزيز  امل�شري  ال�شعي  يت�شدرها 
وال�شراكات  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون 
ال���ت���ن���م���وي���ة ال���ث���ن���ائ���ي���ة وامل���ت���ع���ددة 
ُي���ع���زز م���ن النمو  االأط��������راف مب���ا 
اإىل  مل�شر،  االقت�شادية  والتنمية 
والتعاون  التن�شيق  تعزيز  ج��ان��ب 

للتحديات  الت�شدي  اآل��ي��ات  ح��ول 
االأمنية امل�شرتكة.

�شرق  اإقليم  اأن  الدرا�شة  وت�شيف 
متعددة  ي��ت��م��ت��ع مب���زاي���ا  اأف��ري��ق��ي��ا 
جيو�شرتاتيجية  اأه��م��ي��ة  اأك�شبته 
التناف�س  وع��ززت من حالة  بالغة، 
واالإقليمية  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وى  ب��ني 
ع��ل��ى موطئ  ل��ل��ب��ح��ث واحل����ف����اظ 
ق����دم ل��ه��ا يف االإق���ل���ي���م، ك��م��ا كانت 
وم����ات����زال م�شدر  االأه���م���ي���ة  ت��ل��ك 
ق��وة وورق���ة راب��ح��ة ل���دول االإقليم 
لتعظيم  توظيفها  التي جنحت يف 
وال�شيا�شية  االقت�شادية  مكا�شبها 

واالأمنية.
حمدداً  ُيعد  املياه  ملف  اأن  وتوؤكد 
مهماً ورئي�شياً للتحركات امل�شرية 
جتاه دول اإقليم �شرق اأفريقيا، ويف 
النيل،  ح��و���س  دول  م��ن��ه��ا  ال��ق��ل��ب 
وذلك بالنظر اإىل اأهمية نهر النيل 
للمياه ال غنى عنه  كمورد رئي�شي 
يف م�شر؛ ومن ثم ت�شعى م�شر يف 
�شيا�شتها جتاه االإقليم اإىل احلفاظ 
تتيحها  التي  املائية  حقوقها  على 
لها االتفاقيات الدولية، متبعة يف 

ذلك الو�شائل الدبلوما�شية.
وتفيد الدرا�شة باأن البيئة االأمنية 
اأفريقيا  �شرق  الإقليم  وال�شيا�شية 
ت�����ش��ه��د ح����ال����ة م����ن اال����ش���ط���راب 
الناجتة عن جمموعة من العوامل، 
التي  ال��ي��م��ن��ي��ة  االأزم�����ة  بينها  م��ن 
ت��دور رح��اه��ا على اجل��ان��ب املقابل 

وما  االأح��م��ر،  البحر  من  لالإقليم 
ال�شيا�شي  االنتقال  عملية  تواجهه 
ل��ل��ج��ار امل�����ش��ري )ال�������ش���ودان( من 
ن�شاط  تنامي  اإىل جانب  حتديات، 
دفعت  التي  االإرهابية  التنظيمات 
ال��ق��وى االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة اإىل 

تعزيز ح�شورها يف االإقليم.
امل�شرية  ال��ت��ح��رك��ات  اأن  وت��و���ش��ح 
وفقاً  تاأتي  اأفريقيا  �شرق  اإقليم  يف 
ت�شتهدف  �شمنية  ال�شرتاتيجية 
عرب  والتنمية"  "االأمن  حت��ق��ي��ق 
ت�شمن  رئ��ي�����ش��ي��ة  اآل�����ي�����ات  ث�����الث 
مب���وج���ب���ه���ا ال����ق����اه����رة االرت�����ق�����اء 
مع  وال�����ش��راك��ة  ال��ت��ع��اون  مب�شتوى 
دول االإق��ل��ي��م، وه��ذه االآل��ي��ات هي: 

واآلية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة،  "االآلية 
وبناء  والع�شكري  االأمني  التعاون 
واالآلية  االإق��ل��ي��م،  دول  م��ع  ال��ث��ق��ة 

التنموية".
وتبني الدرا�شة اأن املنظور االأفريقي 
مل�شر ُي�شكِّل حتدياً رئي�شياً، يتمثل 
اأق��رب لالنتماء  باأنها  ت�شنيفها  يف 
االأف��ري��ق��ي، وال�شيما  ال��ع��رب��ي م��ن 
النيل،  ح��و���س  دول  دائ�����رة  داخ����ل 
جهود  من  القاهرة  تبذله  ما  واأن 
ال�شاحة  يف  ح�����ش��وره��ا  ال���ش��ت��ع��ادة 
تاأمني  فقط  ي�شتهدف  االأفريقية 
احتياجاتها من املياه، ومن ثم قد 
تتوقف هذه اجلهود مبجرد تاأمني 
تلك االحتياجات، وهذا املنظور قد 

يفقد م�شر تاأييد الدول وال�شعوب 
االأفريقية وتعاطفها مع ق�شاياها 

ومواقفها.
�شانع  اأن  اإىل  ال���درا����ش���ة  وت�����ش��ري 
اأهمية  اأدرك  امل�������ش���ري  ال����ق����رار 
م�شر  �شيا�شة  يف  االأفريقي  البعد 
اخل����ارج����ي����ة، وم�����ن ث����م ي���ب���دو اأن 
احلفاظ  ن���ح���و  ت�������ش���ري  ال����ق����اه����رة 
اإقليم  االن���خ���راط يف  م�����ش��ار  ع��ل��ى 
ن�شاط  يعك�س  مب��ا  اأفريقيا،  �شرق 
للدبلوما�شية  ال��ث��الث��ة  االأمن�����اط 
امل�شرية امل�شتندة اإىل ا�شرتاتيجية 
ما  وه��و  والتنمية،  االأم���ن  حتقيق 
ب����ذل مزيد  اال���ش��ت��م��رار يف  ي��ع��ن��ي 
م��ن اجل��ه��ود خل��ل��ق م�����ش��اح��ات من 
والت�شارك حول عدد من  التفاهم 

ال�شواغل امل�شرية واالأفريقية.
اأن����ه رغم  اإىل  ال��درا���ش��ة  وخ��ل�����ش��ت 
املبذولة  امل�شرية  اجل��ه��ود  اأهمية 
يف اإقليم �شرق اأفريقيا، فاإن هناك 
حاجة اإىل مزيد من هذه اجلهود؛ 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ت���ن���ام���ي  اإن  اإذ 
تفر�س  االإق��ل��ي��م  يف  م�شر  ت��واج��ه 
وتقّيم  اأوراق���ه���ا  ت��ن��ظ��م  اأن  عليها 
ا�شرتاتيجية  وت�����ش��ع  ���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا 
واآليات  االأه����داف  م��رن��ة وحم���ددة 
االن����خ����راط واالن����دم����اج م���ع دول 
االإق��ل��ي��م، مب��ا ي��دف��ع ن��ح��و تكثيف 
عموماً  القارة  يف  امل�شرية  اجلهود 
واإقليم �شرق اأفريقيا خ�شو�شاً، يف 

خمتلف املجاالت. 

اأكدت اأن م�شر �شجلت ح�شورًا ن�شطًا وفعااًل يف القارة االأفريقية منذ 2014

 تريندز ي�ست�سرف يف درا�سة جديدة م�ستقبل ال�سيا�سة امل�سرية جتاه اإقليم �سرق اأفريقيا
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة –الفجر:

 ب��ن��اء ع��ل��ى امل��ر���ش��وم االأم������ريي رقم 
دعوة  ب�����ش��اأن   2021 ل�شنة   )34(
ال�شارقة  الإم����ارة  ال��ب��ل��دي��ة  امل��ج��ال�����س 
لالنعقاد ،  وبح�شور �شعادة الدكتور 
الطنيجي  م�شبح  خليفة  امل��ه��ن��د���س 
البلديات  ������ش�����وؤون  دائ��������رة  رئ���ي�������س 
وال�������زراع�������ة وال�����������رثوة احل���ي���وان���ي���ة 
�شامل  ����ش���ع���ادة  ت�����راأ������س  ب����ال����وك����ال����ة، 
ع��ل��ي ���ش��امل امل��ه��ريي رئ��ي�����س املجل�س  
البلدي  للمجل�س  االأول  االج��ت��م��اع 
ال�شنوي  ل��ل��ف�����ش��ل  ال�����ش��ارق��ة  مل��دي��ن��ة 
االأع�شاء  ���ش��ع��ادة  بح�شور  ال�����ش��اب��ع   
عبيد   : �شعادة  االجتماع  ح�شر  كما 
بلدية  ع��ام  م��دي��ر  الطنيجي   �شعيد 
���ش��ع��ادة : ماجد  ال�����ش��ارق��ة و  م��دي��ن��ة 
املجل�س  �شر  اأم��ني  بوخاطر  ع��ب��داهلل 
االجتماع  امل���ه���ريي  ���ش��ع��ادة  اف��ت��ت��ح   .
بكلمة توجه من خاللها باأ�شمى اآيات 
ال�شمو  اإىل �شاحب  والتقدير  ال�شكر 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
على  اهلل-  –حفظه  ال�شارقة  ح��اك��م 
جتديد الثقة للمجل�س البلدي واإىل 
بن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
ونائب  العهد  ويل  القا�شمي  �شلطان 
دعمه  على   - اهلل  – حفظه  احل��اك��م 
يت�شرف  ال��ذي  املجل�س  لهذا  امل�شتمر 
ل�شاحب  ال���ع���ه���د  ب��ت��ج��دي��د  ب�������دوره 
العهد  ويل  ول�شمو  احل��اك��م  ال�شمو 
العمل  مبوا�شلة  اهلل-  حفظهما   –
لالرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة 

مدينة  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  اإىل 
ال�شارقة. 

وخ�ّس  باحل�شور  �شعادته  رّح��ب  كما 
بالرتحيب �شعادة : الدكتور املهند�س 
ال��ط��ن��ي��ج��ي  رئي�س  خ��ل��ي��ف��ة م�����ش��ب��ح 
دائ�����رة ����ش���وؤون ال��ب��ل��دي��ات وال���زراع���ة 
حل��ر���ش��ه ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون مع 
املجال�س البلدية ولت�شريفه بح�شور 
االجتماع االفتتاحي للف�شل ال�شنوي 

اجلديد 
الطنيجي  ���ش��ع��ادة  ���ش��ك��ر  م���ن ج��ه��ت��ه 
ال�شارقة  مل��دي��ن��ة  ال���ب���ل���دي  امل��ج��ل�����س 
واأ�شاد  االفتتاح  حل�شور  دعوته  على 
تقدمت  التي  وامل��ب��ادرات  باملقرتحات 
ب��ه��ا جل����ان امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي ملدينة 
ال�شنوي  ال��ف�����ش��ل  خ����الل  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شابق  موؤكدا اأن الدائرة تن�شق مع 
واجل��ه��ات احلكومية  ال��دوائ��ر  جميع 

لتنفيذ هذه املبادرات.  
وب��ع��د ت���الوة امل��ر���ش��وم االأم����ريي رقم 
دعوة  ب�����ش��اأن   2021 ل�شنة   )34(
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  البلدية  املجال�س 
ال��ع��ادي االأول من  ل��ل��دور  ل��الن��ع��ق��اد 
ال��ف�����ش��ل ال�����ش��ن��وي ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر  ، 
اللجان  ع��م��ل  خ��ط��ة  ا���ش��ت��ع��را���س  مت 
املقبل متمنيا  املجل�س خالل الف�شل 

جلميع اللجان التوفيق يف عملها .  
وق��د ج��رى  خ��الل االج��ت��م��اع تكرمي 
�شعادة : ثابت �شامل الطريفي املدير 
توجه  ح��ي��ث  للبلدية  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��ام 
املجل�س بجزيل ال�شكر والتقدير اإىل 
الطريفي ملا بذله من جهود وحققه 
من اإجنازات خالل فرتة توليه اإدارة 
رئي�س  �شعادة  اأ���ش��اد  ب��دوره   ، البلدية 
والزراعة مبا  البلديات  �شوؤون  دائ��رة 
قدمه الطريفي خالل �شنوات عمله 

امل�شتمر  بن�شاطه  منّوها   البلدية  يف 
لالرتقاء  امل�������ش���ت���وي���ات   ك���اف���ة  ع���ل���ى 
مب�شتوى اخلدمات املقدمة للجمهور 
�شعيد  ع��ب��ي��د  ����ش���ع���ادة:  اأك������د  ك���م���ا   .
مدينة  بلدية  ع��ام  م��دي��ر  الطنيجي 
ال�شارقة اأن البلدية بكافة قطاعاتها 
على  واأك���د  الطريفي  جل��ه��ود  ت�شهد 
التوجيهات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ق���دم���ا  امل�����ش��ي 
 – احلاكم  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية 

حفظه اهلل- .
الطريفي  ث��اب��ت  ���ش��ع��ادة  ���ش��ك��ر  وق���د 
اجل��م��ي��ع ع��ل��ى م���ب���ادرة ال��ت��ك��رمي وملا 
ك���ب���رية تعك�س  م���ع���اين  م���ن  حت��م��ل��ه 
ح��ج��م ال��ت��ق��دي��ر مل��ا ق��دم��ه م��ع فريق 
توجيهات  اأن  م���وؤّك���داأ  البلدية  عمل 
�شاحب ال�شمو احلاكم – حفظه اهلل 
–هي املدر�شة التي تنطلق منها  كافة 
مبادرات التطوير يف العمل البلدي. 

ال�سوؤون االإ�سالمية تفتتح 15 م�سجدا براأ�ض اخليمة
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

 15 اخليمة  راأ���س  يف  واالأوق���اف  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  ف��رع  افتتح 
م�شجدا جديدا يف مناطق خمتلفة باالإمارة متوزعة يف املناطق: مدينة حممد 
بن زايد، الظيت اجلنوبي، الرفاعة، �شيح الغب، الزهراء، الرم�س )�شاية( م�شايف، 
مدينة خليفة، املعريي�س، �شمل )غيالن(، اخلران، جلفار، وتبلغ �شعتها ما بني 

)200-1000( م�شل.
االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  خطة  �شمن  امل�شاجد  ه��ذه  افتتاح  وي��اأت��ي 
واالأوقاف اال�شرتاتيجية للتو�شع يف بناء بيوت اهلل يف االأحياء ال�شكنية اجلديدة 
وجتديد امل�شاجد القدمية واإعادة بنائها، حيث مت ت�شيد هذه امل�شاجد اجلديدة 
على ال��ط��راز امل��ع��م��اري االإ���ش��الم��ي امل��م��زوج ب��االأ���ش��ال��ة واحل�����ش��ارة م��ع احلداثة 

والتطور العمراين الذي ت�شهده الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة من�شور عبداهلل خلفان بالهول �شفري الدولة لدى اململكة املتحدة اأن 
اإك�شبو 2020 دبي يعد رمزا الآمال ال�شباب من خمتلف اأنحاء العامل وتطلعاتهم 
للم�شتقبل ويوفر من�شة ملهمة لتوا�شل العقول وتالقي االأفكار وتعزيز التعاون 

الدويل ل�شياغة م�شتقبل مزدهر وم�شتدام للجميع.
وقال �شعادته - يف حوار لوكالة اأنباء االإمارات "وام" مبنا�شبة اإك�شبو 2020 دبي 
الذي تنطلق اأعماله يف االأول من اأكتوبر املقبل - اإن ا�شت�شافة احلدث العاملي مع 
عودة وترية احلياة اإىل طبيعتها يف العامل خري دليل على التزام دولة االإمارات 
اال�شتدامة  على  يركز  م�شتقبل  مالمح  لر�شم  الدوليني  ال�شركاء  مع  بالتعاون 
وال�شحة وال�شالمة للجميع. وعن دور احلدث العاملي يف تعزيز العمل الدويل 
اجلماعي .. اأو�شح اأن اإك�شبو دبي ي�شتقطب 200 جهة م�شاركة من نحو 192 
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  االأط��راف  متعددة  املنظمات  عن  ف�شال  دول��ة 
وتزخر فعالياته بجدول اأعمال طموح ي�شمل �شل�شلة من املوا�شيع املهمة لتحفيز 

العمل الدويل اجلماعي يف مواجهة العديد من التحديات العاملية.
وا�شعة من  دب��ي جمموعة   2020 اإك�شبو  يقدم  ب��اأن  تطلعه  �شعادته عن  وع��رب 
توا�شل  خ��الل  من  اأن��ه  ..م��وؤك��دا  التحديات  لهذه  الناجحة  امل�شتقبلية  احللول 
العقول وتالقي االأفكار ميكننا �شنع م�شتقبل من �شاأنه اأن يفتح اآفاقا وا�شعة من 

الفر�س ويعمل على تر�شيخ م�شتقبل م�شتدام للجميع.
واأو�شح اأن مرحلة ما بعد "كوفيد - 19 " تفر�س جمموعة من التحديات على 
خمتلف االأ�شعدة �شواء االقت�شادية اأو التنموية اأو الثقافية اجلديدة التي البد 

بع�س  اأن  اإىل  ..م�شريا  العامل  اأنحاء  جميع  يف  �شركائنا  مع  مواجهتها  من  لنا 
هذه التحديات ين�شجم ب�شكل كبري مع املحاور التي تتطرق اإليها فعاليات اإك�شبو 

على الفر�س والتنقل واال�شتدامة. تركز  التي  دبي   2020
واالأخوة  والتعاي�س  الت�شامح  قيم  تر�شيخ  يف  دب��ي   2020 اإك�شبو  دور  وح��ول 
االإن�شانية يف العامل .. اأكد �شعادته اأن الت�شامح والتعاي�س وال�شالم قيم را�شخة 
يف جمتمع االإمارات ومفاهيم مهمة نتطلع لتعزيزها من خالل التفاعل والعمل 
اجلماعي وهو ما يتحقق يف اإك�شبو مع وجود م�شاركني من خمتلف اأنحاء العامل 

للتوا�شل وفتح اأبواب احلوار وبناء ج�شور جديدة من التفاهم.
وعن دور اإك�شبو 2020 دبي يف متكني ال�شباب .. قال : كما كان احلال بالن�شبة 
مل�شروع االإم��ارات ال�شتك�شاف املريخ "م�شبار االأمل " يعترب اإك�شبو 2020 دبي 
لطاقاتهم  العنان  الإطالق  وفر�شة  للم�شتقبل  وتطلعاتهم  ال�شباب  الآمال  رمزا 
الكامنة. واأ�شار اإىل اأن اإك�شبو يجمع بني اأف�شل العقول واأبرز االبتكارات الواعدة 
فعالياته ويطرح  انعقاد  ف��رتة  واح��د ط��وال  العامل يف مكان  اأنحاء  من خمتلف 

�شل�شلة من الربامج التي ت�شمن تفاعل وم�شاركة ال�شباب املحلي والعاملي.
وذكر اأن برنامج اإك�شبو التعليمي وبرنامج اإك�شبو للمدار�س ي�شهد ان�شمام طلبة 
�شل�شلة من  اإىل  االإم��ارات والعامل  الثانوية واجلامعات يف  املدار�س  من خمتلف 
اجلوالت املنظمة التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف منحهم مهارات عملية ت�شاعدهم يف 
ر�شم مالمح م�شتقبلهم املهني من خالل التوا�شل مع اأقرانهم ف�شال عن نخبة 
من اأبرز قادة القطاع واخلرباء العامليني. واأَو�شح �شعادة ال�شفري اأنه �شوف يت�شنى 
ابتداء  امل��ج��االت  كافة  يف  لهم  امللهمة  االب��ت��ك��ارات  اأف�شل  على  االط��الع  لل�شباب 
وتكنولوجيا  والروبوتات  اال�شطناعي  بالذكاء  وم��رورا  امل�شتدامة  الزراعة  من 

يف �شنع م�شتقبل خمتلف. للتفكري  لهم  اإلهام  م�شدر  "هايربلوب" لتكون 
وحول ق�شية التغري املناخي التي ت�شكل حمورا مهما يف اأعمال اإك�شبو 2020 
اأحد  يعد  املناخي  التغري  اأن  بالهول  عبداهلل خلفان  من�شور  �شعادة  اأك��د   .. دبي 
التي  املبادئ  على  قائمة  موحدة  عاملية  ا�شتجابة  تتطلب  التي  التحديات  اأك��رب 
اأن  اإىل  ..م�شريا  واالإلهام  والتعاون  االبتكار  وهي  دبي   2020 اإك�شبو  يتناولها 
دولة االإمارات تلعب دورا حموريا يف هذا االإطار كما نفذت العديد من املبادرات 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ا�شت�شافة مقر  اال���ش��ت��دام��ة مثل  ال��رائ��دة يف جم��ال 
جممع  اأ�شخم  وبناء  لال�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  وتنظيم  "اآيرينا"  املتجددة 

للطاقة ال�شم�شية يف العامل وتطوير مدينة م�شدر.
يف  االأط���راف  ملوؤمتر  والع�شرين  الثامنة  ال��دورة  ا�شت�شافة  اأن  �شعادته  واأ���ش��اف 
اأبوظبي  "COP 28" يف  املناخ  تغري  ب�شاأن  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
التغري  مواجهة  يف  اجلماعي  العمل  لتحفيز  مثالية  فر�شة  يعد   2023 ع��ام 
العمل  اأهمية  ت��ربز  التي  االقت�شادية  احل��واف��ز  على  ال�شوء  وت�شليط  املناخي 
دبي   2020 اإك�شبو  ا�شت�شافة  اإن  �شعادته  وق���ال  امل�����ش��رتك.  ال�شامل  امل��ن��اخ��ي 
للتاأمل يف  يعد فر�شة مثالية  للدولة  الذهبي  باليوبيل  تزامنا مع االحتفاالت 
الرائدة  املا�شية واالإجن��ازات  العقود اخلم�شة  االإم��ارات على مدار  م�شرية دولة 
والفريدة التي مت حتقيقها كما �شيمنحنا اإك�شبو الفر�شة لت�شور ما �شتكون عليه 
2020 دبي م�شدر  اإك�شبو  اأن  واأك��د  الدولة.  املقبلة يف م�شرية  اخلم�شني عاما 
اإلهام لالأجيال املقبلة ويفتح الباب اأمام جمموعة من االبتكارات التي ت�شهم يف 
انطالق م�شريتنا نحو االأعوام اخلم�شني املقبلة من التقدم الهادف ما ي�شهم يف 

حتقيق االزدهار امل�شتدام للدولة وحتفيز النمو يف املنطقة وخارجها.

واأ�شاف اأن اإك�شبو 2020 دبي يتميز بقدرة ا�شتثنائية على اجلمع بني ال�شعوب 
واجلن�شيات من جميع اأنحاء العامل ومن خمتلف االأديان والثقافات ..م�شريا اإىل 
اأنه يتيح الفر�شة لتقوية العالقات الثنائية بني دولة االإمارات واململكة املتحدة 
انطالقا من مبادئ االزدهار املتبادل والريادة العاملية يف جمال تعزيز اال�شتدامة. 
واأ�شار اإىل اأن اإك�شبو 2020 دبي يعترب من�شة عاملية الإطالق االأعمال التجارية 
ال�شركات  جلميع  مبتكرة  فر�شا  ويخلق  جديدة  الأ���ش��واق  اأرح��ب  اآفاقا  يفتح  ما 
امل�شاركة مبا يف ذلك تنظيم برامج جتارية وا�شعة النطاق من �شاأنها اأن ت�شاعد 

على جذب اال�شتثمارات واإبرام االتفاقيات وتعزيز التعاون الدويل.
تطورا  ت�شهد  املتحدة  واململكة  االإم���ارات  دول��ة  بني  الثنائية  العالقات  اأن  واأك��د 
م�شتمرا يف املجاالت كافة مثل اال�شتثمار والتبادل التجاري وال�شحة والطاقة 
اأن  اإىل  ..م�شريا  والتكنولوجيا  الغذائي  واالأم��ن  وال�شياحة  والف�شاء  والتعليم 
اإك�شبو  لفعاليات  الرئي�شية  باملحاور  وثيق  ارتباط  لديها  املجاالت  ه��ذه  جميع 
2020 دبي وبال �شك �شيتيح احلدث جمموعة من الفر�س لتعزيز اآفاق التعاون 
الثنائي بني البلدين. ومت ا�شتيحاء فكرة ت�شميم جناح اململكة املتحدة يف اإك�شبو 
2020 دبي من م�شروع "ر�شالة االخرتاق" للربوفي�شور العاملي الراحل �شتيفن 
اإىل التفكري العميق يف الر�شالة  اأنحاء العامل  هوكينج ويدعو زواره من جميع 
التي يجب اأن نتبناها وننقلها للتعبري عن اأنف�شنا ككوكب واحد اإذا واجهنا يوما 

ما ح�شارات متقدمة اأخرى يف الف�شاء.
مل�شتقبل  "االبتكار  �شعار  حت��ت  ال��ف��ر���س  منطقة  يف  يقع  ال���ذي  اجل��ن��اح  وي��ق��ام 
اململكة املتحدة مع الدول االأخرى  م�شرتك" للتعبري عن حجم وكيفية تعاون 

لتطوير حلول للم�شاكل العاملية.

•• ال�صارقة - وام:

اأم�س  بال�شارقة  والكوارث  واالأزم��ات  الطوارئ  الإدارة  املحلي  الفريق  اعتمد 
حتديث التدابري االحرتازية للمنا�شبات االجتماعية املنزلية باأن ال يتجاوز 
عدد احل�شور 50 �شخ�شاً باملنزل و100 �شخ�شاً بقاعات املجال�س التابعة 
من  الواحد  لل�شخ�س  اأمتار   4 وبفا�شل  والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  لدائرة 

امل�شاحة الكلية.
ا�شتيعابية  بطاقة  االأع��را���س  خيم  اإق��ام��ة  ع��ودة  املحدثة  االإج����راءات  وتتيح 
تطبيق  ب�شرط  اخليمة  �شعة  مع  يتنا�شب  مبا  �شخ�س   200 على  تزيد  ال 

االإجراءات االحرتازية كافة ومراعاة االلتزام بالتباعد االجتماعي.
وت��ل��زم ال��ت��داب��ري االح���رتازي���ة اأن ي��ك��ون ح�����ش��ور امل��ن��ا���ش��ب��ات واالأف������راح من 

احلا�شلني على اللقاح مع تفعيل منظومة املرور االأخ�شر اخلا�شة بتطبيق 
احل�شن.

التقيد  بال�شارقة  والكوارث  واالأزم��ات  الطوارئ  الإدارة  املحلي  الفريق  واأقر 
بن�شف ال�شعة اال�شتيعابية لكل طاولة يف مقرات املنا�شبات االجتماعية واأن 
االأمرا�س  ذوي  االأ�شخا�س  ..داع��ي��اً  �شاعات  اأرب��ع  على  م��دة احلفل  تزيد  ال 
ع��دم ح�شور  اإىل  باملر�س  اأع��را���س  اأي��ة  لديه  وك��ل من  ال�شن  وكبار  املزمنة 

املنا�شبات.
واأهاب الفريق بجميع اأفراد املجتمع �شرورة االلتزام باالإجراءات الوقائية 
ال�شالم  وجتنب  دائ��م  ب�شكل  التعقيم  على  احلفاظ  مع  الكمامات  وارت���داء 
ومراعاة  بعد  عن  التحية  باإلقاء  واالكتفاء  باالأنف  وال�شالم  والعناق  باليد 

التباعد اجل�شدي بني االأفراد حفاظاً على �شالمتهم و�شالمة االآخرين.

•• اأبوظبي-وام: 

خالل  من  والنقل،  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
العام  املظهر  على  للحفاظ  ُبعد  توعوية عن  زاي��د حملة  بلدية مدينة  مركز 
املدار�س  من  وع��دد  اأبوظبي   - واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مع  بالتعاون  للمدينة 
وذلك �شمن النطاق اجلغرايف ملركز بلدية مدينة زايد، بهدف توعية الطلبة 
واملجتمع باأهمية و�شرورة احلد من امل�شوهات، واال�شتخدام االأمثل للمرافق 

العامة، وكذلك تعزيز امل�شاركة املجتمعية والتوا�شل بني البلدية وكافة فئات 
ال�شكنية.  لالأحياء  ال��ع��ام  املظهر  على  احل��ف��اظ  و���ش��رورة  املجتمع،  و�شرائح 
امل�شاركة املجتمعية  البلدية نحو تعزيز  اإطار �شعي  وتاأتي هذه احلملة �شمن 
من قبل فئات املجتمع وال�شركاء من اأجل تكري�س ال�شلوكيات االإيجابية ب�شاأن 
حماية املظهر العام وتطبيق متطلبات ال�شكينة وال�شحة العامة جلميع اأفراد 
املجتمع. كما �شعت احلملة الإيجاد احللول والتقليل من ن�شبة االآثار ال�شلبية 
وجمال  مبظهر  لالرتقاء  معاً  والعمل  ال��ع��ام،  املظهر  م�شوهات  عن  الناجتة 

املناطق ال�شكنية، وخلق بيئة �شحية نظيفة، ون�شر الثقافة املجتمعية ال�شليمة 
بهذا اخل�شو�س.

ومكافحتها،  وكيفية احلد منها  ال�شلبية  املظاهر  بع�س  ورك��زت احلملة على 
والفوائد  للمدينة  ال��ع��ام  املظهر  على  املحافظة  باأهمية  اجلمهور  وتعريف 
العامة  واملرافق  البيئة  مع  التعامل  يف  ح�شارية  �شلوكيات  التباع  االإيجابية 
االإطار  هذا  و�شمن  العامة.  وال�شالمة  ال�شحة  على  يحافظ  ال��ذي  بال�شكل 
اأفراد املجتمع والطلبة على اال�شطالع بدورهم  اأبوظبي  حثت بلدية مدينة 

يف احلفاظ على املظهر اجلمايل املتميز الذي تتمتع به اأبوظبي و�شواحيها، 
واحلفاظ على امل�شهد احل�شاري الذي يتما�شى مع النه�شة والتطور العمراين 
الذي ت�شهده اأبوظبي، وت�شمنت احلملة ن�شر العديد من الر�شائل التوعوية 
عرب ح�شابات البلدية على مواقع التوا�شل االجتماعي، باالإ�شافة اإىل اإر�شال 
ر�شائل ن�شية ق�شرية للعديد من طلبة املدار�س واأفراد املجتمع، ودعوتهم اإىل 
ال�شكنية،  العام للمدن واملرافق وال�شوارع واالأحياء  امل�شاهمة يف �شون املظهر 

لينعم اجلميع ببيئة �شكنية �شليمة و�شحية.

�سفري الدولة لدى اململكة املتحدة ل�)وام(: اإك�سبو 2020 يعزز التعاون الدويل ويج�سد اآمال ال�سباب وتطلعاتهم للم�ستقبل

بلدي ال�سارقة يعقد اجتماعه االأول للف�سل ال�سنوي ال�سابع ع�سر    

بلدية اأبوظبي تنظم حملة توعوية ب�ساأن احلفاظ على املظهر العام

�سارة االأمريي ت�ستعر�ض جتربة متكني املراأة 
باالإمارات يف العلوم والتكنولوجيا والف�ساء

•• اأبوظبي- وام:

ا�شتعر�شت معايل �شارة االأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�س جمل�س اإدارة وكالة االإمارات للف�شاء جهود دولة االإمارات 
يف متكني املراأة وجعل جتربة متكني املراأة يف االإمارات ق�شة جناح ملهمة ومتكني الكوادر الن�شائية ال�شابة يف تخ�ش�شات العلوم 
والتكنولوجيا والف�شاء. و�شلطت معاليها ال�شوء على القيمة العلمية املهمة التي اتخذتها دولة االإمارات يف رحلة ا�شتك�شاف املريخ 
يف اأعمال مركز الدرا�شات اال�شرتاتيجية الدولية "CSIS" ومقره الواليات  م�شاركتها  �شمن  االأمل" وذلك  م�شبار  "م�شروع 
املتحدة االأمريكية. وبالتن�شيق مع م�شروع اأمن الف�شاء يف مركز الدرا�شات اال�شرتاتيجية الدولية دعا املركز معايل �شارة االأمريي 
للم�شاركة يف �شل�شلة متحدثي مبادرة Smart Women، Smart Power. وجاءت م�شاركة معاليها �شمن برنامج دويل 
رائد يجمع القيادات الن�شائية وي�شلط ال�شوء على خرباتهن ويناق�س ق�شايا تتعلق باملراأة، فيما يعد مركز الدرا�شات اال�شرتاتيجية 

الدولية منظمة اأبحاث �شيا�شات غري ربحية مكر�شة لتقدمي االأفكار العملية ملواجهة اأكرب التحديات يف العامل.

طوارئ واأزمات ال�سارقة يعتمد حتديث التدابري 
االحرتازية للمنا�سبات االجتماعية املنزلية

تعلن �شركة القدرة القاب�شة �س.م.خ )"ال�شركة"( عن اإ�شدار �شندات اإلزامية 

التحويل اإىل اأ�شهم بقيمة )2.400.000.000( مليارين واأربعمائة مليون درهم 

تطرح مل�شاهمي ال�شركة ح�شب �شروط واأحكام ن�شرة اإ�شدار ال�شندات.

ن�شرة اإ�شدار ال�شندات متاحة مل�شاهمي ال�شركة للطلع عليها على �شفحة �شركة 

القدرة القاب�شة يف موقع �شوق ابوظبي للأوراق املالية.

ملخ�س �شروط االإ�شدار كما يلي:

 حجم االإ�شدار: 2.400.000.000 مليارين واأربعمائة مليون درهم. 

 نطاق االإ�شدار: مق�شور على م�شاهمي ال�شركة. 

 �شعر ال�شند: 104,347,826 درهم 

 �شعر التحويل: 1/1.00063 درهم 

يف  البع�س  بع�شها  مع  ومت�شاوية  اأ�شهم  اإىل  التحويل  اإلزامية  ال�شندات:  حالة 

احلقوق.

 الفائدة: ال يوجد فائدة على ال�شندات. 

 بداية االكتتاب يف ال�شندات: 2021/9/23 

 نهاية االكتتاب يف ال�شندات: 2021/10/3 

 2021/10/6  تاريخ التخ�شي�س: 

لل�شتف�شار عن اأية معلومات تخ�س اإ�شدار ال�شندات يرجي التوا�شل مع ال�شيد/ 

نائل و�شاح - مدير علقات امل�شتثمرين- على الرقم 971504414922+

اإعالن �سركة القدرة القاب�سة �ض.م.خ
عن اإ�سدار �سندات اإلزامية التحويل اإىل اأ�سهم
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اإعــــــــــلن
نا�شر  ه��اين  ال�ش�����ادة/مكتب  ب��ان  االقت�شادية  التنمية  دائ�����������رة  تعلن 

لالإ�شت�شارات القانونية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3755191 

 - القانونية  لالإ�شت�شارات  نا�شر  هاين  من/مكتب  جت��اري  اإ�شم  تعديل 
�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

HANI NASSER LEGAL CONSULTING OFFICE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / مكتب البارون لالإ�شت�شارات القانونية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL BAROON LEGAL CONSULTING OFFICE PROPRIETORSHIP SOLE  LLC

 فعلى ك��ل م��ن ل��ه ح��ق او اع��رتا���س على ه��ذا االع���الن م��راج��ع��ة دائرة 

التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
او دعوى بعد انق�شاء هذه  واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
للمقاوالت   االق�شى  ال�شرق  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1109280 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالرحيم عمر على جاداهلل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خليفه حممد مبارك �شيف اخلييلى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة ال�شرق االق�شى للمقاوالت

FAR EAST CONTRACTING EST

اإىل/ �شركة ال�شرق االق�شى للمقاوالت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

FAR EAST CONTRACTING COMPANY AA SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

هوم الين للديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1008624 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/كراج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شالح عتيق لل�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1854788 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/1971 

لالرقام املميزة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3949564 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلزيرة 

�شيلرتز للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2449286 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/عياده  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مودرن تكنولوجي البيطريه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2368821 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مانا�شا 

كوت�شينج لال�شت�شارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2804544 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
مون  ال�ش�����ادة/فالينج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح ال�شيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2082588 

غريب  �شاهني  ابراهيم  خليل   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
احلو�شنى من مالك اإىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء 
 خليل ابراهيم �شاهني غريب احلو�شنى من 100 %اإىل %0

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فرمان بابو خان %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
�شيلي  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN بايت�س رخ�شة رقم:2245707 

ال�شركاء تنازل وبيع  اإ�شافة عي�شى عا�شور احمد �شعيد %100

تعديل وكيل خدمات / حذف را�شد دغيم على دغيم الهاجرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل كافيل فاالبيل حممد

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

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 

االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
للمقاوالت  العاملية  ال�ش�����ادة/وقت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ م م رخ�شة رقم:1186977 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة برويز اقبال �شودرى%49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل علوى عبداهلل حممد اجلنيبى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف برويز اقبال �شودرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حمدان �شهيل عي�شه طناف املنهاىل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اآمون الأدارة الفعاليات

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2715649 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد عبداهلل حممد خمي�س ال�شحى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طه جمال اجلفال

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد عبداهلل حممد خمي�س ال�شحى

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

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة مزايا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1152229 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة احمد عو�س حديد �شنقور ال�شنانى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف خليل جمعه علي غامن احلو�شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
الدولية  ال�ش�����ادة/الظفرة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت والنقليات العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1251386 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة هزاع �شعبان طالب �شعبان املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شاهني علي احمد �شاهني املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإلغاء اعلن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 2863568 باال�شم التجاري:�شمارت افنيو 
بالغاء طلب تعديل   ، العقارات ذ.م.م  الدارة وا�شتثمار 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:املوا�شي لل�شيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:و�شط املدنية - حي امل�شيف - 135 - �شارع خليفة بن 

زايد - مبنى - ال�شيد خليفه حممد غامن حممد غامن احمد واخرين
CN 2748981 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية واال�شت�شارات ال�شريبية   2
ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/09/13 وذلك بناء على 

قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/19  - بالرقم:2150018188  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
للتوظيف  ال�شناعية  واملن�شاآت  النفط  ال�ش�����ادة/خدمات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN )�شبيم( ذ.م.م  رخ�شة رقم:1750463 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد الفندى غامن عطي�س املزروعى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد الفندى غامن عطي�س املزروعى من 90 %اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف غامن حممد الفندى غامن املزروعى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ خدمات النفط واملن�شاآت ال�شناعية للتوظيف )�شبيم( ذ.م.م

SERVICES PETROLEUM & INDUSTRIAL EMPLOYMENT )SPIEM( L.L.C

اإىل/ خدمات النفط واملن�شات ال�شناعية للتوظيف �شبيم 12 - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SERVICES PETROLEUM & INDUSTRIAL EMPLOYMENT SPIEM 12 SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي ان اى ملقاوالت البناء العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4045826 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ا�شماعيل خان عبدالغفور %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شلمى �شهيل زايد �شويد املن�شورى من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / �شلمى �شهيل زايد �شويد املن�شورى من 100 %اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 49000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اإىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ اي ان اى ملقاوالت البناء العامة

ENI GENERAL BUILDING CONTRACTING
اإىل/ اي ان اي ملقاوالت البناء ذ.م.م

ENI GENERAL BUILDING CONTRACTING LLC
 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ات�س بي بي لالن�شاءات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3845277 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ات�س بي بي لالن�شاءات

HBB CONSTRUCTION

اإىل/ �شبام للمقاوالت العامة

SHIBAM GENERAL CONTRACTING

ل��ه ح��ق او اع��رتا���س على ه��ذا االع���الن مراجعة دائرة   فعلى ك��ل م��ن 

التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

او دعوى بعد انق�شاء هذه  واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
املالب�س  للتجارة  و�شغف  ال�ش�����ادة/ذوق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الن�شائية رخ�شة رقم:3860204 
تعديل ا�شم جتاري / من ذوق و�شغف للتجارة املالب�س الن�شائية

 اىل/ تريامي�شا للحلويات
تعديل ن�شاط / اإ�شافة حت�شري احللويات )5621007 

العربية )العباءات  الن�شائية  تعديل ن�شاط / حذف تف�شيل وخياطة املالب�س 
الن�شائية( 1410906 

تعديل ن�شاط / حذف بيع املالب�س الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة 4771102
التنمية  او اعرتا�س على ه��ذا االع��الن مراجعة دائ��رة   فعلى كل من له حق 
ت��اري��خ ن�شر ه��ذا االع���الن واال فان  م��ن  ي��وم��اً  اأرب��ع��ة ع�شر  االقت�شادية خ��الل 
امل���دة حيث  ال��دائ��رة غ��ري م�����ش��وؤول��ة ع��ن اي ح��ق او دع���وى بعد انق�شاء ه��ذه 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
K9 سرطة دبي حتتفل بتخريج الدورة التاأ�سي�سية يف جمال�

•• دبي- الفجر:

�شهد العميد را�شد خليفه الفال�شي، نائب مدير االإدارة العامة 
تخريج  دب���ي،  �شرطة  يف  وال���ط���وارئ  وامل��ن�����ش��اآت  الهيئات  الأم���ن 
الدورة التاأ�شي�شية يف جمال الكالب البولي�شية، بح�شور الرائد 
 ،"k9"االأمني التفتي�س  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي،  خليفة  �شالح 

واخلريجني.
 ،"K9" االأم���ن���ي  التفتي�س  ب�����اإدارة  ال��ف��ال���ش��ي  ال��ع��م��ي��د  واأ����ش���اد 
ومهنيتها العالية وحر�شها على التدريب امل�شرتك مع االإدارات 
االأف��راد وتاأهيلهم ليكونوا  الدولة، و�شقل مواهب  املختلفة يف 
الظروف  ك��ل  يف  وج��ه  اأك��م��ل  على  مهامهم  اأداء  على  ق��ادري��ن 

التي  ال��دورة  اإجن��اح هذه  املبذولة يف  واالأوق���ات، مثمناً اجلهود 
مت تنظيمها مع اتخاذ جميع االإجراءات الوقائية من فايرو�س 
وعقد  التدريب  اأث��ن��اء  وال�شالمة  االأم���ن  دليل  وات��ب��اع  ك��ورون��ا، 

املحا�شرات.
واطلع العميد را�شد على جميع تفا�شيل الدورة للمنت�شبني يف 
جمال التدريبات العملية والنظرية وغريها، كما حث امل�شاركني 
على بذل املزيد من اجلهد والعطاء واجلهوزية الكاملة خلدمة 

هذه البالد.
املزروعي  ال��رائ��د  ومبعيته  الفال�شي  العميد  ق��ام  اخل��ت��ام  ويف 
ب��ت��وزي��ع ال�����ش��ه��ادات ع��ل��ى خ��ري��ج��ي ال�����دورة وال��ت��ق��اط ال�شور 

التذكارية.

التغري املناخي والبيئة تعتمد 34 م�سلخًا جديدًا من بداية العام 2021
 •• دبي-الفجر:  

جديداً  م�شلخاً   34 اعتمادها  ع��ن  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزارة  ك�شفت 
للدولة  وامل��ربدة  املجمدة  ومنتجاتها  والبي�شاء  احلمراء  اللحوم  لت�شدير 
186 م�شلخ،  املعتمدة  امل�شالخ  2021، لي�شل عدد  العام  وذلك منذ بداية 
كما مت خالل هذا العام فتح باب م�شادر جديدة ال�شترياد اللحوم احلمراء 
والبي�شاء من جمهورية ماالوي، جمهورية ملدوفا، جمهورية بيالرو�شيا، 
وكذلك جمهورية البو�شنه والهر�شك ، لي�شل اجمايل عدد الدول التي يتم 
اأمن  لتعزيز  ا�شرتاتيجيتها  �شمن  وذل��ك  دول��ة   65 منها  اللحوم  ا�شترياد 
من  القادم  للغذاء  التوريد  �شال�شل  مرونة  تعزيز  عرب  ال��غ��ذاء،  وا�شتدامة 

خارج الدولة، والتو�شع يف عدد االأ�شواق املعتمد اال�شترياد منها.
وقال  �شعادة املهند�س �شيف ال�شرع وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع املجتمعات 
 : الغذائي   التنوع  امل�شاعد لقطاع  ال��وزارة  باأعمال وكيل  والقائم  امل�شتدامة 
ركائز  اأح��د  ميثل  منها  اال�شترياد  املعتمد  االأ�شواق  عدد  يف  التو�شع  اإن   "
الغذاء،  وا�شتدامة  اأم��ن  لتعزيز  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  ا�شرتاتيجية 
حيث يتم العمل ب�شكل دائم على التوا�شل والتن�شيق مع خمتلف دول العامل 
على  بناء  للدولة،  الت�شدير  لها  واملتاح  فيها  املعتمدة  امل�شالخ  اإع��داد  لزيادة 

ا�شتيفائها ملعايري وا�شرتاطات �شالمة الغذاء."
واأ�شاف ال�شرع :" الوزارة ت�شتهدف من التو�شع يف عدد االأ�شواق، تعزيز مكانة 

"ا�شترياد، وت�شدير، واإعادة ت�شدير"  الدولة كمركز لتجارة املواد الغذائية 
اإقليمياً وعاملياً، و�شمان مرونة وا�شتمرارية �شال�شل التوريد – اخلارجية – 
للغذاء مبا ي�شاهم يف تلبية حجم الطلب املحلي، وبالتزامن مع هذا التو�شع 
اأو  الت�شدير  دول  �شواء يف  االعتماد  اإج��راءات  تطبق منظومة متكاملة من 
على االر�شاليات الواردة ملنافذ الدولة ل�شمان احلفاظ على ال�شحة العامة 

وحتقيق اأعلى معدالت �شالمة واأمن الغذاء."
وميثل تقييم امل�شالخ امل�شموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها اإىل �شوق الدولة 
اأحد اأهم حماور منظومة �شمان �شالمة الغذاء التي تطبقها الوزارة، حيث 
واملتداول  امل�شتورد  الغذاء  �شالمة  تعزيز  على  �شركائها  مع  بالتعاون  تعمل 
اأو  امللوثة  اأو  ال�شارة  االأغ��ذي��ة  من  امل�شتهلكني  وحماية  اآم��ن  غ��ذاء  وتوفري 
املغ�شو�شة، من خالل تطبيق حزمة من ال�شوابط واملعايري الالزمة ل�شمان 
�شالمة الغذاء خالل كافة مراحل ال�شل�شلة الغذائية وفق اأف�شل املمار�شات 
واملعايري العاملية واإن�شاء وتطوير الت�شريعات واالأنظمة واالإجراءات الرقابية 
واآليات تبادل املعلومات على امل�شتويني الوطني والعاملي، وحتديث اإجراءات 
العمل املتعلقة بال�شالمة الغذائية، وتعزيز وعي املجتمع باملمار�شات الغذائية 
بت�شدير  ال��راغ��ب��ة  امل�شالخ  اع��ت��م��اد  ب���اإج���راءات  ال����وزارة  وت��ق��وم  ال�شليمة." 
ت�شم  متخ�ش�شة  فنية  فرق  خالل  من  الدولة،  اإىل  اللحوم  من  منتجاتها 
اأع�شاء من الوزارة وال�شلطات املحلية املعنية بالرقابة على االأغذية للتاأكد 
مع  املتوافقة  ال�شحية  واال���ش��رتاط��ات  بال�شوابط  امل�شالخ  ه��ذه  ال��ت��زام  من 

اعتمادها وتطبيقها اأنظمة �شالمة االأغذية واملمار�شات ال�شحية والت�شنيعية 
املوقع  ع��رب  دوري  ب�شكل  وي��ت��م  ل��ل��دول��ة،  للت�شدير  توؤهلها  ال��ت��ي  املطلوبة 
االإلكرتوين للوزارة ن�شر قائمة تت�شمن اأ�شماء الدول التي ي�شمح با�شترياد 
اللحوم منها وامل�شالخ املعتمدة فيها واأنواع اللحوم امل�شموح ا�شتريادها، ويتم 
حتديثها ب�شورة دورية وتعميمها على ال�شلطات املحلية املعنية بالرقابة على 

االأغذية.
و�شمانا اللتزام هذه امل�شالخ بتطبيق معايري الذبح احلالل تعمل الوزارة على 
�شمان وجود جهات معتمدة من قبل الدولة – يف دول الت�شدير - لالإ�شراف 
على عمليات الذبح واالإنتاج من خالل م�شرفني مدربني، واإ�شدار �شهادات 
احلالل لالإر�شاليات الغذائية الواردة للدولة وفقاً لل�شوابط واملعايري ذات 
ال�شلة، والتي يتم تقييمها من قبل خمت�شني من الدولة بهدف التاأكد من 
اجلهات  تلك  ا�شراف  حتت  امل�شالخ  يف  املطبقة  احل��الل  واملعايري  ال�شوابط 
ا�شتيفاء  م��ن  التحقق  يتم  كما  ال�شلة،  ذات  الت�شريعات  م��ع  يتوافق  ومب��ا 
ال�شماح  قبل  احل��الل  ومتطلبات  اال���ش��رتاط��ات  لكافة  ال���واردة  االر�شاليات 
بدخولها وتداولها يف اأ�شواق الدولة.   وجتدر االإ�شارة اإىل وجود فريق وطني 
ل�شالمة اللحوم ومنتجاتها ومن�شاآتها ي�شم اأع�شاء متخ�ش�شني من الوزارة 
اأبوظبي  االأغذية، متمثلة يف هيئة  بالرقابة على  املعنية  املحلية  وال�شلطات 
القيوين  واأم  وال�شارقة وعجمان  الغذائية وبلديات دبي  للزراعة وال�شالمة 
للم�شالخ  الفنية  التقييم  تقارير  بدرا�شة  معني  والفجرية،  اخليمة  وراأ���س 

خارج الدولة ورفع التو�شيات ب�شاأن تقييمها واعتمادها، وحتديث وتطوير 
احلالل  ومنظومة  الغذائية  بال�شالمة  اخل��ا���ش��ة  ال�شحية  اال���ش��رتاط��ات 
العاملية  املمار�شات  الأف�شل  ا�شتناداً  وخارجها  الدولة  داخل  امل�شالخ  العتماد 

وامل�شتجدات ذات ال�شلة.
وال�شروط  ال�شحية  بال�شروط  املعتمدة  امل�شالخ  التزام  عدم  تبني  حال  ويف 
الدوري  التقييم  م��ن خ��الل  ذل��ك  م��ن  وال��ت��اأك��د  املتعلقة مبنظومة احل��الل 
ال�شلطات  م��ن  تقارير  وج���ود  ح��ال  يف  اأو  الفنية  ال��ف��رق  قبل  م��ن  للم�شالخ 
املخت�شة حول عدم مطابقة االإر�شاليات الواردة للدولة لهذه اال�شرتاطات، 
الغذاء  �شالمة  على  احل��ف��اظ  ل�شمان  ف���وري  ب�شكل  اع��ت��م��اده��ا  اإل��غ��اء  يتم 
�شدارة  يف  ومنتجاتها  اللحوم  �شالمة  وتاأتي  ع��ام.   ب�شكل  العامة  وال�شحة 
اهتمامات ال��وزارة يف ظل الطلب املتنامي عليها من قبل امل�شتهلكني، حيث 
يتم التدقيق على الوثائق املرافقة لالإر�شاليات الواردة من امل�شالخ املعتمدة 
�شهادة  اأو  اللحوم  ملنتجات  �شهادة احلالل  ت�شمل  والتي  الدولة،  عرب منافذ 
ال��ذب��ح احل��الل الإر���ش��ال��ي��ات اللحوم )ال��ذب��ائ��ح( ���ش��ادرة ع��ن جهات معتمدة 
احل�شي  الك�شف  واإج���راء  ال�شحية،  وال�شهادة  املن�شاأ  و�شهادة  ال��دول��ة،  ل��دى 
االإجراءات  وات��خ��اذ  ال��الزم��ة،  املخربية  الفحو�شات  الإج���راء  العينات  واأخ��ذ 
الالزمة بحق كل من تداول دون ترخي�س غذاء خمالف للت�شريعات املتعلقة 
بال�شالمة الغذائية واأحكام ال�شريعة االإ�شالمية ا�شتناداً للت�شريعات النافذة 

ومبا ي�شمن تداول حلوم حالل �شليمة واآمنة لال�شتهالك االآدمي.

الدويل لالت�سال احلكومي 2021  يثري االأ�سئلة حول نظرية املوؤامرة ويبحث يف تاأثريها على �سيا�سة احلكومات

ال�شياق  ه�����ذا  يف  ����ش���رتك���ز  ح���ي���ث 
على واح��دة من ك��ربى التحديات 
االت�شال  اإدارات  واج���ه���ت  ال���ت���ي 
احل��ك��وم��ي يف ال��ع��امل، وذل���ك فيما 
امل�شبقة  النا�س  بانطباعات  يتعلق 

اأن ت�شع اخلطط والربامج لتجاوز 
تاأثري نظرية املوؤامرة؟ وهل ميكن 
نظرية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  تنجح  اأن 
م����وؤام����رة ع��ل��ى ن��ظ��ري��ة امل����وؤام����رة 
النظرية  حت����وي����ل  اأي  ن��ف�����ش��ه��ا، 

ل���الت�������ش���ال احل���ك���وم���ي يف دورت�����ه 
اجل����دي����دة ي�����ش��ل��ط ال�������ش���وء على 
االت�شال  يف  التاريخية  ال��ت��ج��ارب 
املا�شية  املحطات  واأه��م  احلكومي، 
رافقه  وم���ا  احل��ا���ش��ر  اإىل  و���ش��واًل 

املوؤامرة"  "نظرية  ب�  ي�شمى  ما  اأو 
كورونا  فريو�س  لقاح  تناول  ح��ول 
قاعدة  اأو  دليل  اإىل  اال�شتناد  دون 

علمية.
ال�����دويل  امل���ن���ت���دى  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 

�شلباً  للتاأثري  م��وؤام��رة  اإىل  نف�شها 
وذلك  واجلماهري  املجتمعات  على 

الإلغاء تاأثريها؟
تعزيز  اآل��ي��ات  اجلل�شة  تناق�س  كما 
واملجتمع،  احل��ك��وم��ات  ب��ني  ال��ث��ق��ة 

•• ال�صارقة-الفجر:

من  االأول  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شهد 
الدويل  للمنتدى  العا�شرة  ال��دورة 
ل��الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي، ال���ذي يقام 
يومي 26 و27 �شبتمرب املقبل، يف 
اإك�شبو ال�شارقة، حتت �شعار "درو�س 
املا�شي، تطلعات امل�شتقبل"، جل�شة 
"نظرية  ع����ن����وان  حت����ت  رئ��ي�����ش��ي��ة 

املوؤامرة.. هل ميكن اخرتاقها؟".
ك����ل من،  اجل���ل�������ش���ة  وي���������ش����ارك يف 
�شفري  ال����دخ����ي����ل  ت����رك����ي  �����ش����ع����ادة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة يف 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
وف�����ه�����د ال�������ش���ل���ي���م���ي ال����ظ����ف����ريي 
لالأمن  اخلليجي  امل��ن��ت��دى  رئي�س 
وال�شالم، وفيليب هاموند �شيا�شي 

لل�شوؤون  ال��دول��ة  ووزي��ر  بريطاين 
اخل��ارج��ي��ة وال��ك��وم��ن��ول��ث، ون���ارت 
لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  بوران 
لال�شتثمارات  القاب�شة  ال��دول��ي��ة 
االإعالمية، ، يف حني يدير اجلل�شة 
اإع���الم���ي يف قناة  ن���دمي ق��ط��ي�����س، 

�شكاي نيوز عربية.
املوؤامرة  نظرية  اجلل�شة  وتتناول 
م���ن واق����ع ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى مناحي 
احل����ي����اة ك����اف����ة، وم�����ا ت�����ش��ك��ل��ه من 
اإدارات  ج����ه����ود  اأم���������ام  حت�����دي�����ات 
االت�������ش���ال احل���ك���وم���ي، وذل����ك من 
ت�شاوؤالت  االإجابة على عدة  خالل 
نظرية  جت��اوز  ميكن  كيف  اأهمها، 
التغيري  ت���ق���اوم  ع��ن��دم��ا  امل����وؤام����رة 
وكيف  احل��ك��وم��ات؟  دور  وت��ع��رق��ل 
احلكومي  االت�شال  الإدارات  ميكن 

ل��ي�����ش��ت�����ش��رف بعد  م����ن حت�������والت 
ع�شرة اأعوام على انعقاده م�شتقبل 
االت�شال احلكومي اإقليمياً وعاملياً، 
جلهوزية  اآليات  و�شع  يناق�س  كما 
املتغريات  تفر�شه  ال���ذي  التحول 
امل�شتقبل  ل�������ش���ن���اع���ة  ك���������ش����رورة 
املجتمعات،  ط��م��وح��ات  وحت��ق��ي��ق 
وحتليل تعاطي االت�شال احلكومي 
االأزمات  م��ع  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
توؤ�ش�س  علمية  ب��ن��ت��ائ��ج  واخل�����روج 
جانب  اإىل  فعالة،  ات�شال  الآل��ي��ات 
م��ن��اق�����ش��ة ���ش��ن��اع��ة امل��ح��ت��وى على 
بقاء  وم��دى  االجتماعية  املن�شات 
م��وؤث��ر �شمن  ب�شكل  االإع����الم  ق��وة 
اجلماهريي،  االت�������ش���ال  و����ش���ائ���ل 
احلكومي  االت�������ش���ال  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 

واأدواره وعلومه ومناهجه.

ICOR سرطة اأبوظبي حت�سل على اعرتاف دويل يف املرونة املوؤ�س�سية من�
•• اأبوظبي-وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح�شلت 
اأبوظبي على االعرتاف الدويل يف 
املرونة املوؤ�ش�شية - ICOR كاأول 
حت�شل  ال��ع��امل  م�شتوى  على  جهة 
على هذا االعتماد الدويل الريادي 

وباأعلى م�شتوى "3 جنوم".
وفق  اأبوظبي  �شرطة  تقييم  ج��رى 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ق��ي��ي��م امل��ع��ت��م��دة من 
املوؤ�ش�شية  للمرونة  ال��دويل  املعهد 
عام  ان�����ش��اوؤه��ا  مت  ال��ت��ي   ICOR
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف   2006
االم���ري���ك���ي���ة ال���ت���ي ت��خ��ت�����س مبنح 
جمال  يف  ال���دول���ي���ة  االع�����رتاف�����ات 
املرونة املوؤ�ش�شية 22316:2017 
وتعد بذلك اأول جهة يف العامل يتم 

تقييمها وفق هذه املنظومة.

ليتحقق  ك��ان  ما  املوؤ�ش�شية  امل��رون��ة 
للقيادة  احل��ك��ي��م��ة  ال��������روؤى  ل�����وال 
وتوجهات  ال����دول����ة،  يف  ال��ر���ش��ي��دة 
اإمارة اأبوظبي التي اأكدت يف روؤيتها 
ال�شيا�شة  اأجندة  اأركان  يف   2030
ال��ن��ه��و���س مب�شتوى  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 

االأداء احلكومي.
ال��ع��ق��ي��د خلفان  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
ع���ب���داهلل امل��ن�����ش��وري م��دي��ر مركز 
املوؤ�ش�شي  والتطوير  اال�شرتاتيجية 
ياأتي  ال���ري���ادي  االع����رتاف  ه���ذا  اإن 
كافة  الأداء  وا�����ش����ح����اً  ان���ع���ك���ا����ش���اً 
وفعالية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال����وح����دات 
التي  والعمليات  االإداري���ة  االأنظمة 
اأب���وظ���ب���ي على  ت��ط��ب��ق��ه��ا ����ش���رط���ة 
وال���ت���واوؤم مع  التكيف  ي��دع��م  ن��ح��و 
خمتلف املتغريات. واأو�شح اأن تلك 
العاملية  واالجت���اه���ات  امل�����ش��ت��ج��دات 

وق����ال ���ش��ع��ادة ال���ل���واء م��ك��ت��وم علي 
ال�شريفي مدير عام �شرطة اأبوظبي 
نتيجًة  حت��ق��ق  االع�����رتاف  ه���ذا  اإن 
العامة  القيادة  يف  التطوير  مل�شرية 
ل�����ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي وال���ت���ي رك���زت 
امل�شتمر  ال��ت��ح�����ش��ني  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
اال�شتجابة  على  قدرتها  جم��ال  يف 
ل���ل���ت���وج���ه���ات ال���ع���امل���ي���ة واحل����اج����ة 
ا�شتقرارها  ي���وف���ر  مب���ا  ل��ل��ت��غ��ي��ري 
وقدرات  املوؤ�ش�شية  ر�شاقتها  ويعزز 
اإدارة  ل��ت��ن�����ش��ب  ف���ي���ه���ا،  االب����ت����ك����ار 
التطوير  ع��ل��ى  عملياتها  حت�شني 
خالل  من  العمليات  الأداء  امل�شتمر 

التغيريات التدريجية واملبتكرة.
ت�شلمه  خ���الل   - ال�����ش��ري��ف��ي  واأك�����د 
ال�����دويل ودرع  ���ش��ه��ادة االع������رتاف 
اأن   - املوؤ�ش�شية  امل��رون��ة  يف  التميز 
ه���ذا امل�����ش��ت��وى ال���ري���ادي يف جمال 

هياكل  خ���الل  م��ن  لتعك�س  ج����اءت 
وترتجم  ومواكبة،  مرنة  تنظيمية 
اجلديدة  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  االل���ت���زام���ات 
التغيريات  م����ع  ت�����ت�����واءم  وال����ت����ي 

وما يرافقها من تغيري يف تطلعات 
وم�شتجدات  اأب����وظ����ب����ي  ����ش���رط���ة 
وقدراتها  االأي��ك��ي��ول��وج��ي  نظامها 
املتوقعة،  وال��ت��ح��دي��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 

املعنيني  اح��ت��ي��اج��ات  يف  امل��ت��وق��ع��ة 
اتخاذ  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني وع��م��ل��ي��ة دع���م 
ال����ق����رار، وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى ري����ادة 

�شرطة اأبوظبي العاملية.

بح�شب ت�شنيفات )تاميز للتعليم العايل( 2022
جامعة زايد �سمن اأف�سل 800-601 

جامعة حول العامل 
•• اأبوظبي -الفجر:

تقدمت جامعة زايد، املوؤ�ش�شة الوطنية الرائدة يف توفري �شبل التعليم العايل 
نطاق  اإىل   2022 العام  يف  العايل(  للتعليم  )تاميز  ت�شنيفات  يف  املبتكرة، 
وتعد  املن�شرم.  ع��ام  يف   1000-801 م��ن  جامعة   -800  601 اأف�����ش��ل 
ت�شنيفات اجلامعات العاملية للتعليم العايل مبثابة ت�شنيف �شنوي ملوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات  ح���ول  م��ع��ل��وم��ات  وي��وف��ر  ال��ع��امل،  م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ع��ايل  التعليم 
العامل.  اأن��ح��اء  اإجن���ازات اجلامعات يف جميع  ب��ن��اًء على درج���ات  االأك��ادمي��ي��ة 
واأع����رب ���ش��ع��ادة االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ك��الي��ت��ون ماكينزي، ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة 
عايل  تعليم  نحو  اجلامعة  مل�شرية  منوهاً  االإجن���از،  بهذا  �شعادته  عن  زاي��د، 
اأف�شل  "ارتقت بني  ب��اأن جامعة زاي��د  ب��روح االبتكار. وق��ال  اجل��ودة ممزوجاً 
اأربع جامعات يف دولة االإمارات العربية املتحدة كما هو مدرج �شمن ت�شنيف 
 ." حًقا  كبري  اإجن��از  وه��و   2021 العايل  للتعليم  تاميز  العاملية  اجلامعات 
واأ�شاف باأن "هذا االإجناز �شهادة الأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني باجلامعة 
ودليل دعم القيادة الر�شيدة لهذه املوؤ�ش�شة التي ت�شري بخطى متوازنة وفقاً 
اأولوياتها  املقبلة والتي ت�شع يف لب  االأكادميية لل�شنوات اخلم�س  لالأجندة 
اهتمامنا  حم��ور  دائ��ًم��ا  و�شيظلون  ه��م  طالبنا  العلمي.  وال��ب��ح��ث  االب��ت��ك��ار 
ورعايتنا ونهدف اإىل اإن�شاء بيئة اأكادميية متعددة التخ�ش�شات والتي بدورها 
�شوق  يف  لهم  ناجح  م�شتقبل  ل�شمان  ومعرفياً  عملياً  متكينهم  يف  �شت�شاعد 
العمل بالدولة". يعتمد ت�شنيف تاميز للتعليم العايل على تقييم اجلامعات 
على اأدائها ملهامها االأ�شا�شية: وهي التعليم، والبحث العلمي، ون�شر املعرفة، 
ونظرة املجتمع االأكادميي الدويل لها، وت�شتند الت�شنيفات اإىل موؤ�شرات اأداء 
املقارنة  واالأكادمييني وغريهم  للطلبة  يتيح  منا�شب  ب�شكل  معايرتها  متت 

بني عدة جامعات عاملية بطرق اأكرث �شمواًل وتوازًنا.

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة من علم بوقوع 
جرمية واأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة

••اأبوظبي-وام:

اأو�شحت النيابة العامة للدولة، من خالل مادة فيلمية ن�شرتها اأم�س على 
من  عقوبة   ،uae_pp@ االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  يف  ح�شاباتها 
علم بوقوع جرمية واأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة. واأ�شارت 
العقوبات االحتادي  287 ِمن قانون  للمادة  اأنه طبقا  اإىل  العامة  النيابة 
فاإنه من علم بوقوع جرمية واأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة 
باإخفاء دليل من اأدلة اجلرمية اأو بتقدمي معلومات تتعلق بها، وهو يعلم 
عدم �شحتها اأو اأعانه باأية طريقة اأخرى يعاقب طبقاً لالأحكام االآتية:  - 
االإع��دام تكون  العدالة متهماً يف جناية عقوبتها  اإذا كان من فر من وجه 
العقوبة احلب�س ..ويف االأحوال االأخرى تكون العقوبة احلب�س اأو الغرامة. 
امل�شتمرة  للدولة  العامة  النيابة  اإطار حملة  املعلومات يف  ن�شر هذه  وياأتي 
لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع، ورفع م�شتوى وعي اجلمهور 

بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

�سرطة راأ�ض اخليمة تبحث مع القن�سلية االأمريكية 
بالدولة التعاون يف جمال التدريب والتاأهيل

•• راأ�س اخليمة-وام:

النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء  بحث 
ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة م���ع ال�شيد 
االإقليمي  االأمني  املك��تب  واين�����ز مدير  كيف�����ني 
تبادل  بال���دولة  االأمريكي�����ة  القن�شل���ية  يف 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  واالط������الع  اخل�����ربات 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االأم����ني  امل�����جال  يف  املطبقة 
التدريب  جم��ال  يف  امل�����ش��رتك  التع���اون  تعزيز 

والتاأهيل.
وا�شاد القائد العام، ل�شرطة راأ�س اخليمة بعمق 
البلدين،  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الطيبة  ال��ع��الق��ات 
وم�شتوى التن�شيق والتعاون خا�شة يف املجاالت 
التخ�ش�شي، حيث مت بحث  والتدريب  االأمنية 
والتاأهيل،  ال��ت��دري��ب  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
وت����ب����ادل اخل������ربات ب���ني اجل���ان���ب���ني مب���ا يعزز 
تطوير  وي��دع��م  واالأم����ان،  االأم���ن  اإ�شرتاتيجية 
وحت�شني مبادرات املعرفة والتدريب معربا عن 

�شكره ملدير مكتب االأمن االإقليمي بالقن�شلية 
االأمريكية بالدولة .

على  واي��ن��ز،  كيفني  ال�شيد  اأث��ن��ى  ج��ان��ب��ه  وم���ن 

دولة  بها  تتمتع  التي  الطيبة  االأمنية  ال�شمعة 
االإمارات ب�شكل عام، و�شرطة راأ�س اخليمة على 

وجه اخل�شو�س.

�سفارة االإمارات يف بريوت تعقد ندوة 
حول وثيقة االأخوة االإن�سانية 

•• بريوت-وام:

عقدت �شفارة دولة االإم��ارات يف بريوت ندوة افرتا�شية بعنوان اأهمية تفعيل 
وثيقة االأخّوة االإن�شانّية يف ميادين البحث والدرا�شات واملجال االأكادميي.

واالأبحاث  التوثيق  تلحوق مديرة مركز  الربوفي�شور روال  الندوة  و�شارك يف 
االأرف��ه يل  والدكتور بالل  القدي�س يو�شف،  وامل�شيحية يف جامعة  االإ�شالمية 
اأ�شتاذ مقعد ال�شيخ زايد للدرا�شات العربية واالإ�شالمية يف اجلامعة االأمريكية 
يف بريوت. وجرى خالل الندوة ا�شتعرا�س اأهمية الوثيقة ودورها يف تكري�س 
�شيا�شات االنفتاح والت�شامح بف�شل اجلهود التي قامت بها دولة االإم��ارات يف 
هذا ال�شدد. و�شددت ال�شفارة يف كلمتها على اأن االإمارات تويل اهتماماً كبرياً 
املبادرات  م��ن  العديد  تبني  وع��رب  التعليم  خ��الل  م��ن  الوثيقة  م��ب��ادئ  بن�شر 
الرا�شخ هو يف  االإم���ارات  اأن نهج دول��ة  اإىل  امل��ج��ال، م�شرية  الطموحة يف ه��ذا 
الدكتورة  تطرقت  جهتها  م��ن  ال��ع��امل��ي.  ال�شالم  ون�شر  الت�شامح  قيم  تعزيز 
بها  القيام  التي ميكن  وامل�شاريع  املبادرات  العديد من  اإىل  تلحوق يف حديثها 
جميع  يف  اإدخ��ال��ه��ا  ومنها  الوثيقة،  عليها  تقوم  التي  واالأ���ش�����س  القيم  لدعم 
املراحل املدر�شية واجلامعية. بدوره، قدم الدكتور بالل االأرفه يل مداخلة عن 
الدور الذي ميكن ملقعد ال�شيخ زايد يف اجلامعة االأمريكّية يف بريوت اأن يقوم 
به يف تفعيل الوثيقة، معترباً اأن املهّمة املنوطة باالأكادمييني العرب وامل�شلمني 
املجتمعات واحلرم  عليه  ترتكز  الذي  العماد  التعليمّي هو  النظام  الأّن  كبرية 

اجلامعي هو املعمل الذي تن�شاأ وتنمو وُتخترب فيه االأفكار.
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اإعــــــــــلن
والزهور  للهدايا  ال�ش�����ادة/اأتراب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:3904587 
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأتراب للهدايا والزهور ذ.م.م

ATWRAP FOR GIFTS AND FLOWERS LLC

اإىل/ اأتراب ا�شتوديو للت�شميم والزهور ذ.م.م
ATWRAP DESIGN AND FLORAL STUDIO LLC

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات الت�شميم 7410003  فعلى كل من له حق 
او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
ال��دائ��رة غري  اأرب��ع��ة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر ه��ذا االع��الن واال ف��ان 
�شت�شتكمل  امل��دة حيث  انق�شاء هذه  او دع��وى بعد  م�شوؤولة عن اي حق 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االبداع املعماري للحجر 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شناعي رخ�شة رقم:4029522 
تعديل اإ�شم جتاري من/ االبداع املعماري للحجر ال�شناعي
ALEBDA  AL MEIMARY FOR ARTIFICIAL STONE

اإىل/ بالنت للحجر
PLANT STONE

املنطقة  ال��ع��ني  اإىل   Al Ain Al Ain Al Ain م��ن   / ع��ن��وان  ت��ع��دي��ل 
البلديات  دائ���رة   202101374134  202101374134 ليتاق  ال�شناعية 

والنقل - بلدية مدينة العني
ل��ه ح��ق او اع��رتا���س على ه��ذا االع���الن مراجعة دائرة   فعلى ك��ل م��ن 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
او دعوى بعد انق�شاء هذه  واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعلن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:مركز  باال�شم   CN رقم:1953118 
ال�شراع للرعاية ال�شحية املنزلية ، بالغاء طلب تعديل 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345
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اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/كينج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شبيد للتو�شيل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3687432 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/لولو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القبي�شي كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3971742 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/كافيه  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دي فويري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2243276 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
�شي  اف  ال�ش�����ادة/�شي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انرتنا�شيونال للمقاوالت ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3965337 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خالد حممد �شعيد �شامل ال�شام�شي %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عو�س عو�س ورده

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعلن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:ايكواين لال�شت�شارات القانونية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شرق 22-0.2 مبنى نادي اجلزيرة 

الريا�شي والثقايف
CN 3681354 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/القمة حما�شبون قانونيون ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/09/15 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150018654  
- تاريخ التعديل:2021/9/19

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

وامل�شجلة بتاريخ:   05 نوفمرب 2018  املودعة حتت رقم:  287428 
 با�ش��م:  د�شيم بيوتي جروب انك. 

 وعنوانه: 517 ريت�شموند �شرتيت. ئي.، تورونتو، اأونتاريو، ام5ايه 1اأر4، كندا 
 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3 

الوجه ومرطبات اجل�شم، وعالجات  العناية باجللد واجل�شم، مرطبات  للعناية باجل�شم؛ منتجات  م�شتح�شرات جتميلية 
وزيوت  )ج��ل(  وه��الم  وغ�شول  للج�شم  ال�شيخوخة  مكافحة  كرميات  ال�شيخوخة،  مكافحة  منتجات  لل�شيخوخة؛  مكافحة 
ومواد تنظيف و�شابون للج�شم ومواد تق�شري ومرطبات وملطفات للب�شرة ومطريات للب�شرة وم�شتح�شرات اإزالة التجاعيد؛ 
عالجات خارجية للرقبة وكرميات وهالم )جل( وزيوت ومواد تنظيف ومواد تق�شري ومرطبات وملطفات للب�شرة ومطريات 
للب�شرة وم�شتح�شرات اإزالة التجاعيد للرقبة؛ عالجات غري طبية لعالمات متدد الب�شرة وغ�شول وكرميات وهالم )جل( 
اإزالة التجاعيد لعالج  وزيوت ومواد تنظيف ومواد تق�شري ومرطبات وملطفات للب�شرة ومطريات للب�شرة وم�شتح�شرات 
عالمات متدد الب�شرة؛ العالجات الغري طبي لل�شيلوليت وغ�شول وكرميات وهالم )جل( وزيوت ومواد تنظيف ومرطبات 
وملطفات للب�شرة لتخفي�س ال�شيلوليت؛ عالجات تبيي�س و/اأو تفتيح الب�شرة وغ�شول وكرميات وهالم )جل( وزيوت ومواد 
وغ�شول  ال�شعر  ت�شفيف  ورذاذ  بال�شعر  العناية  منتجات  الب�شرة؛  وتفتيح  لتبيي�س  للب�شرة  وملطفات  ومرطبات  تنظيف 
التبيي�س  وم�شتح�شرات  التنظيف  م�شتح�شرات  التجميل؛  مواد  ال�شعر؛  )جل(  وهالم  ال�شعر  ومنعمات  بال�شعر  العناية 
وغريها من املواد امل�شتخدمة للغ�شيل ومبي�س الغ�شيل واملنظفات و�شمع الغ�شيل؛ م�شتح�شرات التنظيف وال�شقل واجللي 
والك�شط؛ ال�شابون، وال�شابون امل�شاد للعرق و�شابون اجل�شم و�شابون اال�شتحمام و�شابون اليد؛ الزيوت االأ�شا�شية وغ�شول 
العطر؛  والكولونيا؛  اجل�شم  ومرطبات  وال�شامبو  اجل�شم  وغ�شوالت  واجل�شم  الوجه  وكرميات  االأ�شنان  منظفات  ال�شعر؛ 

العطور ومزيالت الروائح الكريهة املعدة لال�شتعمال ال�شخ�شي.
 وقد تقرر �شطب العالم :  

: �شطب العالمة بطلب املالك   اأ�شباب ال�شطب 
اال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

وامل�شجلة بتاريخ:   05 نوفمرب 2018  املودعة حتت رقم:  287430 
با�ش��م:  د�شيم بيوتي جروب انك. 

وعنوانه: 517 ريت�شموند �شرتيت. ئي.، تورونتو، اأونتاريو، ام5ايه 1اأر4، كندا
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35 

ومنتجات  ال�شخ�شية  العناية  ومنتجات  التجميل  م�شتح�شرات  جم��ال  يف  التجزئة  متاجر  خدمات 
يف  االإنرتنت  على  املبا�شرة  التجزئة  خدمات  التجميل؛  ومنتجات  واجل�شم  والوجه  بالب�شرة  العناية 
جمال م�شتح�شرات التجميل ومنتجات العناية ال�شخ�شية ومنتجات العناية بالب�شرة والوجه واجل�شم 

ومنتجات التجميل.
 وقد تقرر �شطب العالم :  

: �شطب العالمة بطلب املالك   اأ�شباب ال�شطب 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   28 يوليو 2021   املودعة حتت رقم:  356445 
 تاريخ اإيداع االأولوية:      17 فرباير 2021 

با�ش��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

الدعاية واالإعالن؛ اإدارة االأعمال؛ توجيه االأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة 
التجميل  وم�شتح�شرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س 
الهواتف  واإك�����ش�����ش��وارات  الب�شرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�شم�شية  وال��ن��ظ��ارات  وال�شموع  لل�شعر  )لو�شن(  والغ�شول 
واأ�شناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�شمعية  االإلكرتونية  االأجهزة  واإك�ش�شوارات  احلا�شوب  اأجهزة  واإك�ش�شوارات 
القرطا�شية واحلقائب واملنتجات الن�شيجية واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة املتعلقة 
التجميل  وم�شتح�شرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س 
الهواتف  واإك�����ش�����ش��وارات  الب�شرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�شم�شية  وال��ن��ظ��ارات  وال�شموع  لل�شعر  )لو�شن(  والغ�شول 
واأ�شناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�شمعية  االإلكرتونية  االأجهزة  واإك�ش�شوارات  احلا�شوب  اأجهزة  واإك�ش�شوارات 
القرطا�شية واحلقائب واملنتجات الن�شيجية واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ تنظيم وت�شغيل واالإ�شراف على برامج والء 
املتعاملني؛ ت�شويق ال�شلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب ا�شتعمال �شفراء العالمات التجارية 

وو�شائل االت�شال االجتماعي.
الواق�عة بالفئة:  35

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " UNPACKING LIFE TOGETHER " باأحرف التينية 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   12 يوليو 2021   املودعة حتت رقم:  355528 
 تاريخ اإيداع االأولوية:       

با�ش��م:  امبو�شيبل الب�س ليمتد 
وعنوانه: فالت 3، 17-18 كلري �شرتيت، لندن ئي �شي2ايه 4ال جيه، اململكة املتحدة    

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجهزة  ل��الرت��داء؛  القابلة  العر�س  �شا�شات  ل��الرت��داء؛  القابلة  الن�شاط  تتبع  اأجهزة  ل��الرت��داء؛  القابلة  االت�شاالت  اأجهزة 
اأج��ه��زة لتهيئة وحت��وي��ل االإ���ش��ارات واأج��ه��زة للتحكم عن  اإن��ت��اج االأل���وان واالأ���ش��وات وال�����ش��ور؛  اأو  واأدوات حممولة الإر���ش��ال 
يف  امل�شتخدمة  ال��ربجم��ي��ات  ب��رجم��ي��ات؛  ال��ه��واء؛  خ��الل  م��ن  والتمييز  احل��راري��ة  وال��ق��ي��ا���ش��ات  التمو�شع  وتطبيقات  بعد 
يف  امل�شتخدمة  االت�����ش��االت  برجميات  االت�����ش��االت؛  برجميات  االإ���ش��ارات؛  الإر���ش��ال  برجميات  ل��الرت��داء؛  القابلة  االأج��ه��زة 
لالرتداء؛  القابلة  االأج��ه��زة  يف  امل�شتخدمة  التطبيقات  برجميات  التطبيقات؛  برجميات  ل��الرت��داء؛  القابلة  االأج��ه��زة 
القابلة  ال��ربجم��ي��ات  تطبيقات  ل��الرت��داء؛  القابلة  االأج��ه��زة  يف  امل�شتخدمة  احل�شية  ال��ربجم��ي��ات  احل�شية؛  ال��ربجم��ي��ات 
االأجهزة  اإدارة  برجميات  ل��الرت��داء؛  القابلة  االأج��ه��زة  يف  امل�شتخدمة  للتنزيل  القابلة  التطبيقات  برجميات  للتنزيل؛ 
يف  امل�شتخدمة  احلا�شوب  برامج  ل��الرت��داء؛  القابلة  االأجهزة  يف  امل�شتخدمة  املحمولة  االأجهزة  اإدارة  برجميات  املحمولة؛ 
اأ�شا�شها  التي  للخدمات  ال�شلبة  واملكونات  املحمول  وتطبيقات  احلا�شوب  برامج  ال�شالمة؛  واأنظمة  االجتماعي  التفاعل 
لالأجهزة  الربجميات  تطبيقات  املعلومات؛  تقنية  ومعدات  حا�شوبية  اأو  بيانية  حامالت  على  املخزنة  اأو  امل�شجلة  االإ�شارة 

 املحمولة؛ برجميات تطبيقات احلا�شوب امل�شتخدمة يف االأجهزة احلا�شوبية القابلة لالرتداء. 
9 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " BOND TOUCH" باأحرف التينية.   و�شف العالمة:  
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   12 يوليو 2021   املودعة حتت رقم:  355529 
 تاريخ اإيداع االأولوية:       

با�ش��م:  امبو�شيبل الب�س ليمتد 
وعنوانه: فالت 3، 17-18 كلري �شرتيت، لندن ئي �شي2ايه 4ال جيه، اململكة املتحدة    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة وكل خليط منها؛ حلي؛ جموهرات؛ زمامات )مرابط( الأكمام القم�شان 
وم�شابك ربطات العنق؛ �شاعات؛ اأ�شاور؛ قالئد؛ داليات؛ خوامت )جموهرات(؛ �شيور اخلوامت )جموهرات(؛ 
وحاويات  النف�شية؛ علب  باملعادن  بها؛ جموهرات مطلية  اخلا�شة  واالأحزمة  واملوقع  الزمن  اأدوات حتديد 

اأخرى لالأ�شاور والقالئد وال�شاعات واملجوهرات.
الواق�عة بالفئة:  14

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " BOND TOUCH" باأحرف التينية.  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   07 مار�س 2021   املودعة حتت رقم:  346358 
با�ش��م:  �شانيل ا�س ايه ار ال

وعنوانه: كاي دي جرنال-جوي�شن 24، 1204 جنيف، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

الوقت  قيا�س  واأدوات  الوقت  قيا�س  اأدوات  الكرمية؛  االأح��ج��ار  املجوهرات؛  منها؛  خليط  وك��ل  النفي�شة  املعادن 
�شاعات  )ل�شناعة  مثبتات  )جم��وه��رات(؛  متائم  نفي�شة؛  معادن  من  �شبائك  منبهة؛  �شاعات  عقيق؛  الدقيقة؛ 
اأجزاء  نفي�شة؛  معادن  من  واأو�شمة  نيا�شني  الدقة(؛  )متناهية  ذري��ة  �شاعات  واليد(؛  اجليب  و�شاعات  احلائط 
اأ�شطوانية ل�شناعة �شاعات احلائط و�شاعات اجليب واليد؛ خرز ل�شناعة املجوهرات؛ �شناديق من معادن نفي�شة؛ 
اأحجار كرمية م�شقولة  الزينة )جموهرات(؛ هياكل جذعية من معادن نفي�شة؛  اأ�شاور )جموهرات(؛ دبابي�س 
)جموهرات(؛  �شغرية  حلي  )جم��وه��رات(؛  �شغرية  حلي  )جم��وه��رات(؛  �شل�شلية  قالئد  املجوهرات؛  ل�شناعة 
الدقيقة؛  الوقت  قيا�س  اأدوات  دقيقة(؛  )موقتات  كرونومرتات  )�شاعات(؛  م�شجلة(  )موؤقتات  كرونوغرافات 
�شاعات  ال�شاعات؛  علب  �شاعة؛  عقارب  للمجوهرات؛  م�شابك  ال�شبط(؛  الكرتونية  )موؤقتات  كرونو�شكوبات 
معدنية؛  قطع  جمتزعة؛  جم��وه��رات  ال�شاعات؛  اآل��ي��ات  كهربائية؛  وي��د  جيب  و�شاعات  حائط  �شاعات  حائط؛ 
اأكمام؛ وجه ال�شاعة  �شاعات �شبط )�شاعات رئي�شية( / �شاعات رئي�شية؛ م�شكوكات نحا�شية؛ زمامات )مرابط( 
املدرج )قر�س ال�شاعة( )ل�شناعة �شاعات احلائط و�شاعات اجليب واليد(؛ ما�س؛ اأقراط؛ متاثيل )جم�شمات( 
)م�شفح(؛  مطروق  اأو  م�شغول  غري  ذهب  نفي�شة؛  معادن  من  �شغرية  جم�شمات   / نفي�شة  معادن  من  �شغرية 
خيوط ذهبية )جموهرات(؛ حلي للقبعات من معادن نفي�شة؛ �شباك ت�شكيل من معادن نفي�شة؛ اإيريديوم؛ عاج 
جموهرات؛  االأ�شفر؛  الكهرمان  من  جموهرات  م�شغول؛  ن�شف  اأو  م�شغول  غري  اأ�شود  كهرمان  )جموهرات(؛ 
�شناديق املجوهرات؛ لوازم املجوهرات؛ جزادين املجوهرات؛ حلقات للمفاتيح )حلي �شغرية اأو �شال�شل �شغرية( 
/ �شال�شل للمفاتيح )حلي �شغرية اأو �شال�شل �شغرية(؛ قالئد )جموهرات(؛ ميداليات؛ اآالت ل�شاعات احلائط 
الكهرمان  و�شاعات اجليب واليد؛ قالئد )جموهرات(؛ فلز زيتزين )اأحجار كرمية(؛ دبابي�س زينة؛ حلي من 
بندول  امل�شغوط؛ الآل��ئ )جم��وه��رات(؛  الكهرمان  الآل��ئ من  االأ���ش��ود؛ حلي )جم��وه��رات(؛ جم��وه��رات مقلدة؛ 
غري  نفي�شة  معادن  )فلز(؛  بالتني  )جموهرات(؛  دبابي�س  واليد(؛  اجليب  و�شاعات  احلائط  �شاعات  )ل�شناعة 
اأحجار كرمية؛ علب �شاعات لالإهداء؛ علب جموهرات لالإهداء؛ رودي��وم؛ خوامت  اأو ن�شف م�شغولة؛  م�شغولة 
)جموهرات(؛ روثينيوم؛ اأحجار �شبه كرمية؛ حلي اأحذية من معادن نفي�شة؛ خيوط ف�شية؛ ف�شة غري م�شغولة 
اأو مطروقة )م�شفحة(؛ بلخ�س )�شبينل( )اأحجار كرمية(؛ حلقات من معادن نفي�شة للمفاتيح؛ �شاعات توقيت؛ 
م�شابك  )جم��وه��رات(؛  نفي�شة  معادن  من  اأ�شالك   / )جم��وه��رات(  نفي�شة  معادن  من  خيوط  �شم�شية؛  �شاعات 
ربطات العنق؛ دبابي�س ربطات العنق؛ �شوار �شاعات / �شيور ل�شاعات اليد / �شيور �شاعات؛ �شال�شل �شاعات؛ نواب�س 
لل�شاعات؛ االأغطية الزجاجية لل�شاعات / بلور لل�شاعات؛ علب �شاعات )اأجزاء من ال�شاعات(؛ عقارب ال�شاعات؛ 

�شاعات؛ اأ�شغال فنية من معادن نفي�شة؛ �شاعات يد. الواق�عة بالفئة:  14
ت���ت���ك���ون ال����ع����الم����ة م�����ن ����ش���ك���ل ث����الث����ي االأب������ع������اد خل������امت اأزي������������اء، ي����ت����األ����ف م�����ن �شريطني  و�شف العالمة:  
املتقابلني.  اجل��ان��ب��ني  ع��ل��ى  امل���وج���ودة  ال��ف��ت��ح��ات  م��ع  البع�س  بع�شهما  ف���وق  وم��ن��دجم��ني  مثبتني  م��ف��ت��وح��ني، 
ي��ت��م��ي��ز ك����ل ����ش���ري���ط ب�����ش��ل�����ش��ل��ة م����ن ال�����ش��ل��ب��ان امل����ح����ف����ورة. وت����وج����د اأح����ج����ار ك���رمي���ة يف اجل������زء االأخ�������ري من 

 كل �شريط. ال يتم تقدمي اأي مطالبة بخ�شو�س مادة اأو لون )األوان( اخلامت. 
 اال�ش��رتاطات:   

اإر�شاله  اأو  االقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�شم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 20 �صبتمرب 2021 العدد 13345

 تعلن �شركة جمموعة الرميثي لال�شتثمار ذ.م.م عن قطع عالقة 
االأردنية  اململكة  )اجلن�شية  اجلمل  يو�شف  نظام  املدعو/يو�شف 
لدينا  ويعمل   T453949 رق��م  �شفر  ج���واز  ويحمل  الها�شميه( 
العالقة معه نهائيا من  اأنه مت قطع  بوظيفة مدير االدارة حيث 
تاريخ 2021/9/19 ولي�س له اأي �شفة �شخ�شية بال�شركة املذكورة 
من تاريخ ن�شر هذا االعالن كما نحذر من التعامل معه او توقيعه 
با�شم ال�شركة حتى ال يقع يف امل�شائلة القانونية، فعلى من له حق 
اأو اإعرتا�س مراجعه ال�شركة خالل اأ�شبوع واإال فاأن املوؤ�ش�شة غري 

م�شوؤولة بعد هذه املدة وهذا للعلم.
ن�شر على م�شوؤولية املعلن

قطع عالقة وحتذير

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

ب�����ري�����ال   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
باك�شتان   ، حم����م����ود  �����ش����اه 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)AY3942752(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ج��������وان   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
الفلبني   ، ب���ي���ول  ب�����ش��ي��ج��ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)P6662315B( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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•• ال�صارقة- وام:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ب�������داأت 
القيادة  مب���ق���ر  اأم���������س  ال�������ش���ارق���ة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ك��رم��ة  ب���ت���وزي���ع 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
م�شروع  ���ش��م��ن  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
على  الكرمي"  للعي�س  "�شلطان 
�شرطة  من  املتقاعدين  من   453
اأو  االحت���ادي  ال��ك��ادر  على  ال�شارقة 
3 �شنوات  ل��ورث��ت��ه��م وب��اأث��ر رج��ع��ي 
و8 اأ�شهر بقيمة 75 مليوناً و766 
األف درهم. وقال �شعادة اللواء �شيف 
�شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري 
العامة  ال��ق��ي��ادة  "�شكلت  ال�شارقة: 
ا�شتعداد  اأمت  على  ك��ان  عمل  فريق 
منذ ال�شباح الباكر لت�شليم �شندات 
ال�������ش���رف مل�����ش��ت��ح��ق��ي امل���ك���رم���ة من 

املتقاعدين وذويهم حيث مت ت�شليم 
ال�شندات اإىل اأ�شحابها بكل �شهولة 
وي�شر" ..م�شرياً اإىل اأن امل�شتحقني 
م��ن احل�شور  ي��ت��م��ك��ن��وا  ال��ذي��ن مل 
اليوم  املكرمة  ال�شتالم  ال�شخ�شي 

�شكنهم  م��ق��ار  اإىل  تو�شيلها  �شيتم 
القيادة  ل��ت��وج��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً  وذل����ك 
ال���ر����ش���ي���دة ب�������ش���رورة ال��ت��ي�����ش��ري يف 
للظروف  م��راع��اًة  املعامالت  اإجن��از 
وحت��ق��ي��ق��اً ل��ر���ش��ا واإ����ش���ع���اد اأف�����راد 

املجتمع. واأعرب عدد من م�شتحقي 
ل�شاحب  ام��ت��ن��ان��ه��م  ع���ن  امل���ك���رم���ة 
ورعايته  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
مواطنيه  مل���ط���ال���ب  وا����ش���ت���ج���اب���ت���ه 

واأبنائه.

•• ال�صارقة-وام: 

اأجنزت دائرة االأ�شغال العامة بال�شارقة بالتن�شيق مع هيئة تطوير معايري العمل 
يف  نفذتها  التي  العمالية  الرتفيهية  احلديقة  يف  االإن�شائية  االأعمال  بال�شارقة 
وذلك  العمال  للرتويح عن  اأن�شئت  والتي  باالإمارة  ال�شناعية  ال�شجعة  منطقة 
تنفيذاً خلطتهما التنموية الرامية اإىل توفري خدمات متكاملة لتحقيق الراحة 
وال�شعادة للمجتمع ومتا�شياً مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة التي تعك�س روؤية �شموه 
يف ا�شتكمال اخلطط التنموية واحليوية ال�شاملة باالإمارة وحتقيق �شبل الرفاه 

يف املجتمع.
و�شلمت دائرة االأ�شغال العامة بال�شارقة احلديقة لهيئة تطوير معايري العمل 

بال�شارقة لتويل اإدارتها مبا يخدم اخلطة اال�شرتاتيجية للهيئة ال�شاعية لتوفري 
بيئة عمل جاذبة يف االإمارة للعمال واأ�شحاب العمل.

وقال املهند�س علي بن �شاهني ال�شويدي رئي�س دائرة االأ�شغال العامة بال�شارقة 
تلك  عامل موجودين يف  األ��ف   100 اأك��رث من  �شتخدم  اجل��دي��دة  اإن احلديقة 
املنطقة ال�شناعية حيث ت�شم نحو 70 باملائة من العمالة التي تتواجد ب�شورة 
عامة يف االإمارة لتكون متنف�شا لهم يف ق�شاء اأوقات ترفيه خالل اإجازاتهم وبعد 

انتهاء اأعمالهم اليومية.
وملعبني  كريكيت  ملعبي  وت�شم  مربع  مرت  األ��ف   15 احلديثة  م�شاحة  وتبلغ 
اإىل املرافق  متعددي االأغرا�س وممرات للم�شي وم�شطحات خ�شراء باالإ�شافة 
اخلدمية وامل�شاجد واملحال التجارية واملقاهي واملكاتب االإدارية خلدمات البلدية 

ونقاط ب�شط االأمن و�شناديق الربيد وغريها اإىل جانب امل�شاحات اخل�شراء.

من جهته اأ�شاد �شعادة �شامل يو�شف الق�شري رئي�س هيئة تطوير معايري العمل 
اأبدته من ا�شتعداد كامل وح�شن  بال�شارقة بدائرة االأ�شغال العامة بال�شارقة ملا 
تن�شيق مع الهيئة يف تنفيذ االأعمال االإن�شائية للحديقة العمالية على اأكمل وجه 
..م�شريا اإىل اأن احلديقة �شت�شهم يف م�شاعدة الهيئة على حت�شني بيئة العمل يف 

املنطقة بال�شراكة مع موؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�س.
االأخرى  العمالية  وامل�شروعات  احل��دائ��ق  ه��ذه  تطوير  فكرة  اأن  الق�شري  واأك��د 
القا�شمي  �شلطان  بن  �شلطان بن حممد  ال�شيخ  �شمو  مبا�شر من  بدعم  حتظى 
على  يحر�س  ال��ذي  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل 
العمل  واأ���ش��ح��اب  للعمال  ال��الزم��ة  االحتياجات  جميع  بتوفري  الهيئة  توجيه 
وحتقيق �شروط مثالية للعي�س تعك�س الوجه احل�شاري الإمارة ال�شارقة وتنه�س 
تاأتي  امل�شاريع  ه��ذه  اأن  اإىل  ..م�شرياً  و�شحيا  وفكرياً  ثقافيا  العمال  مب�شتوى 

انطالقاً من اأهداف الهيئة ال�شتكمال املرافق والبنى االأ�شا�شية التي تعزز حياة 
كرمية للعمال.

وقال املهند�س هادف اخل�شر نائب رئي�س ق�شم االإ�شراف باإدارة م�شاريع املباين 
يف دائرة االأ�شغال العامة بال�شارقة تهدف الدائرة اإىل اإن�شاء املزيد من احلدائق 
التي تاأتي �شمن ا�شرتاتيجية الدائرة الرامية اإىل اإقامة حدائق �شكنية يف جميع 
اإطار حر�شها على تقدمي املزيد من اخلدمات جلميع  اإم��ارة ال�شارقة يف  اأحياء 
بعدد  تزخر  اأ�شبحت  ال�شارقة  اإم��ارة  اأن  واأو�شح  املدينة.  اأنحاء  كافة  ال�شكان يف 
كبري من احلدائق بعد اأن و�شل عددها اإىل ما يقارب 115 حديقة منها ما يزيد 
على 66 حديقة يف مدينة ال�شارقة و20 يف املنطقة الو�شطى و27 يف املنطقة 
ال�شرقية وتبلغ م�شاحات امل�شطحات اخل�شراء يف مدينة ال�شارقة فقط ما يزيد 

على 17 مليون مرت مربع.

•• دبي-الفجر:

نظمت موؤ�ش�شة االإم��ارات للخدمات 
ال�شباب  عن  �شبابية  حلقة  ال�شحية 
النف�شية  ال�������ش���ح���ة  وم�������ش���ت���ق���ب���ل 
ون�شر  ت���ع���زي���ز  ���ش��ب��ل  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
اأف�������ش���ل ال���ت���ج���ارب وامل���م���ار����ش���ات يف 
واإي�شال  النف�شية  ال�شحة  جم���ال 
ُت�����ش��ه��م يف تعزيز  اإي��ج��اب��ي��ة  ر���ش��ائ��ل 
ودورهم  لل�شباب،  النف�شية  ال�شحة 
وم�شرية  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 
امل�شتقبل. باالإ�شافة اإىل الدور الهام 
التوا�شل  ق��ن��وات  فتح  ي��وؤدي��ه  ال���ذي 
اإطالق  يف  ال�شبابية،  املجال�س  ب��ني 
النف�شية  لل�شحة  م��ب��ادرات  وتبني 

املبدعة لتعزيز  اأفكارهم  اإىل  ت�شتند 
وقدراتهم  املجتمعية،  م�شاركتهم 
لقيادة  امل�������ش���وؤول���ي���ات  حت���م���ل  ع���ل���ى 
يف  واالإ���ش��ه��ام  امل�شتقبل،  يف  املجتمع 
مع  يتوافق  مبا  وا�شتدامته،  رفاهه 

التوجهات امل�شتقبلية للدولة.
ال�����ش��ب��اب��ي��ة التي  و���ش��ه��دت احل��ل��ق��ة 
ال��ر���ش��ي��د يف بيت  ب��ق��اع��ة  ان���ع���ق���دت 
ب���اإم���ارة ال�����ش��ارق��ة، ح�شور  احل��ك��م��ة 
امل�شوؤولني  م����ن  ع�����دد  وم�������ش���ارك���ة 
اخلدمات  ق���ط���اع  م���ن  وامل���وظ���ف���ني 
النف�شية،  ال�شحة  اإدارة  يف  الطبية 

و20 م�شاركاً من فئة ال�شباب.
زيادة  اإىل  ال�شبابية  احللقة  وتهدف 
املتعلقة  ب��امل��ف��اه��ي��م  ال���ع���ام  ال���وع���ي 

ال�شباب،  ل���دى  النف�شية  بال�شحة 
ال�شباب  اأم����ام  اآف����اق ج��دي��دة  وف��ت��ح 
للتعرف على امل�شتجدات والتطورات 
تغيري  النف�شية،  بال�شحة  املتعلقة 
النظرة ال�شلبية واحلد من الو�شمة 
عند  النف�شية  بال�شحة  امل��رت��ب��ط��ة 
ب��االإ���ش��اف��ة لتمكني  ال�����ش��ب��اب،  ف��ئ��ة 
واأن�شطة  ال�شباب من طرح مبادرات 
م�شتقبلية، لتعزيز ال�شحة النف�شية 
ال���ت���ع���زي���ز وال���وق���اي���ة  يف جم�������االت 
واملتكاملة  ال�����ش��ام��ل��ة  واخل����دم����ات 
الرقمية،  ال���ن���ف�������ش���ي���ة  وال�������ش���ح���ة 
حول  ال�������ش���ب���اب  اآراء  ال����ش���ت���ط���الع 
خدمات ال�شحة النف�شية التي يجب 
توفريها لال�شتجابة الحتياجاتهم. 

ال�شباب رواد امل�شتقبل
يو�شف  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  واأث����ن����ى 
حممد ال�شركال مدير عام موؤ�ش�شة 
على  ال�شحية  للخدمات  االإم����ارات 
ج���ه���ود ال�������ش���ب���اب يف امل���وؤ����ش�������ش���ة، يف 
ال�شتعرا�س  نقا�شية  حلقات  تنظيم 
موا�شيع حيوية تهم فئات املجتمع، 
امل�شتقبل  يف  اال�شتثمار  منطلق  من 
ومت��ك��ني ال�����ش��ب��اب وحت��ف��ي��زه��م على 
امل��زي��د م��ن االإب�����داع واالب��ت��ك��ار، مبا 
ي��ع��ك�����س ���ش��ع��ي امل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ت��غ��دو يف 
ط��ل��ي��ع��ة اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة التي 
واال�شتفادة  ال��ف��اع��ل  ال��دع��م  ت��وف��ر 
ال��ق�����ش��وى م��ن اإم��ك��ان��ي��ات وخ���ربات 

املوؤ�ش�شة  اأن  �شعادته  واأك��د  ال�شباب. 
يف  خا�شة  اأهمية  ال�شباب  فئة  تويل 
براجمها ال�شحية والنف�شية، وتعمل 
واجلهات  امل��ج��ت��م��ع  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
تنفيذ  ع���ل���ى  امل���ع���ن���ي���ة،  احل���ك���وم���ي���ة 
لتعزيز  وم��ت��ك��ام��ل��ة  ���ش��ام��ل��ة  ب���رام���ج 
�شحة ال�شباب النف�شية، متا�شياً مع 
باأهمية  احلكيمة  القيادة  توجيهات 
يف  روداً  ليكونوا  ومتكينهم  ال�شباب 
خمتلف  يف  االإم����ارات  م�شتقبل  بناء 

قطاعات الدولة.

النف�شية  والــ�ــشــحــة  الــ�ــشــبــاب 
الرقمية

املهريي  ن����ور  ال���دك���ت���ورة  واأ������ش�����ارت 

ال��ن��ف�����ش��ي��ة يف  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  م��دي��ر 
املوؤ�ش�شة اإىل اأهمية احللقة ال�شبابية 
اخلدمات  وم�شتقبل  ال�شباب  ح��ول 
ال�شحية يف هذا الوقت الذي يواجه 
ال���ع���امل ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة، حيث 
تناولت حماور احللقة تعزيز ال�شحة 
النف�شية والوقاية من اال�شطرابات 
وتقدمي  اأع��را���ش��ه��ا  وف��ه��م  النف�شية 
املتكاملة  النف�شية  ال�شحة  خدمات 
وال�شحة النف�شية الرقمية. ونوعية 
توفريها  ي���ج���ب  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 
ال�شباب  الح��ت��ي��اج��ات  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة 
مناظرة  ان��ع��ق��دت  ك��م��ا  ال��ن��ف�����ش��ي��ة. 
لل�شباب  النف�شية  "ال�شحة  ح���ول 
وجل�شة  الرقمية"  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ع�������ش���ف ذه�����ن�����ي ل����و�����ش����ع احل����ل����ول 
والتو�شيات واملبادرات الداعمة.

ن���ور املهريي  واأو���ش��ح��ت ال��دك��ت��ورة 
ثالثة  ت�������ش���م���ن���ت  ال���ف���ع���ال���ي���ة  اأن 
وتعزيز  ال����وق����اي����ة  وه�����ي  حم��������اور، 
ال�شاملة  النف�شية  ال�شحة  خدمات 
النف�شية  وال�������ش���ح���ة  وامل���ت���ك���ام���ل���ة، 
ال�شوء  ت�شليط  مت  حيث  الرقمية. 
اال�شطرابات  م���ن  ال���وق���اي���ة  ع��ل��ى 
والعافية  احل��ي��اة  وج����ودة  النف�شية 
اخلدمات  ودم��ج  وتو�شيع  النف�شية، 
واملتجاوبة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  وال����رع����اي����ة 
وخدمات ال�شحة النف�شية لل�شباب. 
حمور  م��ن��اق�����ش��ة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
ال�شحة النف�شية الرقمية باالعتماد 

على الذكاء اال�شطناعي يف ال�شحة 
الذكية  وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
وتبادل  االف���رتا����ش���ي���ة.  وال���رع���اي���ة 
وو�شع  احللول  وا�شتعرا�س  االأفكار 
املنا�شبة،  وامل�����ب�����ادرات  ال��ت��و���ش��ي��ات 
وذلك بهدف اخلروج باأفكار مبتكرة 
التاأثري  يف  اجل��م��اع��ي��ة  وامل�������ش���ارك���ة 
بال�شحة  العناية  واأهمية  االإيجابي 

النف�شية.

اإجناز حديقة عمالية ترفيهية يف ال�سجعة ال�سناعية بال�سارقة

•• فيينا -وام:

نظمت �شفارة دولة االإمارات لدى فيينا ندوة حوارية حول التحديات 
االإمارات  دولة  اإطار حر�س  املناخي وذلك يف  التغري  ب�شاأن  واملبادرات 
التغري  واملبادرات االقليمية والدولية احلد من ظاهرة  على اجلهود 
فعالية  وزي��ادة  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  خف�س  طريق  عن  املناخي 
خالل  من  فيها  وامل�شاهمة  واملتجددة،  النظيفة  الطاقة  وا�شتثمارات 
والتي   2050-2017 امل��ن��اخ��ي  للتغري  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  اإط����الق 
متثل خريطة طريق لدعم االأن�شطة واملبادرات الوطنية الرامية اإىل 

مواجهة التحديات املناخية.

واأل���ق���ى ���ش��ع��ادة اإب��راه��ي��م ���ش��امل حم��م��د امل�����ش��رخ ���ش��ف��ري ال���دول���ة لدى 
جمهورية النم�شا، خالل اجلل�شة احلوارية االفرتا�شية عرب االت�شال 
املرئي كلمة اأكد فيها على دور دولة االإمارات كالعب رئي�شي يف اجلهود 
يف  حافاًل  �شجاًل  امتالكها  اإىل  الفتاً  املناخ،  لتغري  للت�شدي  الدولية 
املقر  ا�شت�شافة  واملتمثل يف  االأط��راف  والتعاون متعدد  البيئي  املجال 
دولة  تعد  كما  /اآي��ري��ن��ا/،  املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  ال��دائ��م 
باري�س،  اتفاقية  على  وت�شادق  توقع  املنطقة  يف  دول��ة  اأول  االإم���ارات 
القطاعات  االنبعاثات يف جميع  تلتزم بخف�س  املنطقة  دولة يف  واأول 

االقت�شادية �شمن التزاماتها املحددة وطنياً.
الرامية  وامل�شاريع  املبادرات  اجلل�شة  خالل  امل�شرخ  �شعادة  وا�شتعر�س 

النظيفة  الطاقة  خ��الل  م��ن  ال�شيما  امل��ن��اخ  تغري  اآث���ار  م��ن  للتخفيف 
ا�شتك�شاف  االإم��ارات على  دولة  اإىل جهود وم�شاريع  اإ�شافة  واملتجدد، 
"حتالف  خ��الل  م��ن  واالأزرق  االأخ�����ش��ر  ال��ه��ي��دروج��ني  اإن��ت��اج  اإمكانية 
اأبوظبي للهيدروجني" والتزامها بتطوير �شوق م�شتدامة للهيدروجني 
العام  القطاعني  بني  الدولية  ال�شراكات  خالل  من  للوقود  كم�شدٍر 

واخلا�س.
امل�شاركون هيلموت هوي�شكي، رئي�س دائرة تن�شيق �شيا�شة  وا�شتعر�س 
والتنقل  والبيئة والطاقة  املناخي  للعمل  النم�شاوية  ال��وزارة  املناخ يف 
التغري  اإدارة  مدير  ال�شويدي،  ب��در  وقي�س  والتكنولوجيا،  واالبتكار 
ويورجن  االإم����ارات،  بدولة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  يف  املناخي 

التجارية  الغرفة  يف  الطاقة  و�شيا�شة  البيئة  دائرة  رئي�س  �شرتايترن، 
االإمارات  دول��ة  مبعوث  مكتب  مديرة  الها�شمي،  وهناء  النم�شاوية، 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شارف،  وكري�شتوف  املناخ،  لتغري  اخلا�س 
التدوير اأرا النم�شاوية، وزينب اآل العلي مديرة االت�شاالت وعالقات 
"م�شدر"، حتديات املناخ  اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل  ال�شركاء يف �شركة 
اإىل جماالت  اإ���ش��اف��ة  املناخي  التغري  ال��دول��ت��ني يف جم��ال  وم��ب��ادرات 

التعاون املمكنة يف هذا املجال احليوي.
واأكدوا على العالقات املميزة التي تربط النم�شا واالإمارات يف جميع 
القطاعات، واأهمية العمل على تنفيذ مبادرات للتعاون بني الدولتني 

يف جمال حماية البيئة والت�شدي للتغري املناخي.

لل�سارقة اخلريية يف  اإن�سانيا  م�سروعا   1640
ال�سنغال منذ 2017 بقيمة 30 مليون درهم

•• ال�صارقة-وام:

تو�شعت جمعية ال�شارقة اخلريية يف تنفيذ م�شاريعها اخلريية واالإن�شانية 
م�شاريع  ت�شملها  التي  االأفريقية  البلدان  �شمن  ال�شنغال  جمهورية  يف 
اجلمعية واأعمالها اخلريية حيث اأفادت اجلمعية يف تقرير لها اأن ح�شيلة 
 1640 اجل��اري  العام  مطلع  وحتى   2017 منذ  بلغت  املنفذة  امل�شاريع 

م�شروعا متنوعا بتكلفة 30.1 مليون درهم.
اأن  باجلمعية  والكفاالت  امل�شاريع  اإدارة  الزري مدير  واأكد حممد حمدان 
االإن�شانية  واالأع��م��ال  امل�شاريع  حجم  يف  التو�شع  �شيا�شة  و�شمن  اجلمعية 
ل�شكانها احلياة  يهيئ  اأفريقيا مبا  دول  النائية يف  املناطق  الإعمار  املنفذة 
واأثمرت  ال�شنغال  جمهورية  يف  متنوعة  م�شاريع  ع��دة  ن��ف��ذت  ال��ك��رمي��ة 
جهودها بالتعاون والتن�شيق مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل و�شفارة 
الدولة يف عا�شمة ال�شنغال "داكار" عن توفري مياه ال�شرب النقية لل�شكان 
م�شجدا   480 وب��ن��اء  كهربائية  ب��ئ��را  و111  ارت��وازي��ة  ب��ئ��را   987 ع��رب 
للتي�شري على امل�شلني اأداء ال�شعائر ومتكني طلبة العلم من تعلم القراآن 

وعلومه.
واأ�شار اىل اأن جهود اجلمعية �شملت بناء 48 ف�شال درا�شيا �شمن م�شروع 
"هيا نتعلم" والذي ٌيعنى بتوفري البيئة واملناخ املنا�شبني للطلبة ليتلقوا 
درو�شهم ويوا�شلوا مراحلهم الدرا�شية ..الفتا اإىل اأن برامج دعم م�شاريع 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  جانب  من  كبري  باهتمام  حتظى  التعلم 
حيث  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
من  ومتكينه  لالإن�شان  تاأ�شي�س  وخري  امل�شتقبل  بو�شلة  ميثل  التعليم  اإن 
االعتماد على نف�شه مبينا اأن امل�شاريع املنفذة يف جمهورية ال�شنغال �شملت 

التكفل ببناء بيوت �شكنية للفقراء لتكون لهم م�شتقرا.
اجلمعية  اهتمام  على  ح��ازت  املنتجة  االأ���ش��ر  م�شاريع  اأن  ال���زري  واأ���ش��اف 
التي  الوقف  م�شاريع  �شمن  تعد  والتي  الوقفية  املحالت  م�شروع  ونفذت 
ليتح�شلوا من خاللها على  امل�شتحقني  اإىل  بها  تنفذها اجلمعية وتدفع 
القيادة  توجيهات  م��ن  تنبثق  اجلمعية  روؤي���ة  اأن  ..مو�شحا  يومهم  ق��وت 
الر�شيدة ودعوة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ومتابعة حثيثة من رئي�س 
يكون  باأن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  واإخوانه  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
املعي�شة  مب�شتوى  واالرت��ق��اء  املجتمعات  تنمية  يف  �شبيال  اخل��ريي  العمل 

ملواطنيها وتقدمي االإغاثات وفق املعايري الدولية.

موارد ال�سارقة تعقد برناجما افرتا�سيا 
ملوظفي الت�سجيل العقاري حول اأمن املعلومات

•• ال�صارقة-وام:

حول  افرتا�شياً  تدريبياً  برناجماً  بال�شارقة  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  عقدت 
بال�شارقة،  العقاري  الت�شجيل  دائرة  موظفي  ا�شتهدف  املعلومات"  "اأمن 

مب�شاركة 133 موظفاً وموظفة، ونفذ وفق جمموعتني.
ورفع  والبيانات،  املعلومات  اأم��ن  باأهمية  التعريف  اإىل  الربنامج  ويهدف 
احلماية  املوظفني يف جم��ال  وتثقيف  الرقمي،  ال��ع��امل  يف  االأم��ن��ي  ال��وع��ي 

االإلكرتونية، والتعرف على اأهم الثغرات التي ي�شتخدمها املهاجمون.
امل�شتخدم  وع��ي  دور  اإي�شاح  اأب��رزه��ا  املحاور  من  العديد  الربنامج  وتناول 
والتعريف  حتقيقها  وعوامل  مفاهيمها  و�شرح  املعلومات  وحماية  اأم��ن  يف 
بالهاكر واأنواعه واأدوات االخرتاق واأقوى الثغرات والتهديدات اخلارجية 
يف  املخرتقون  ي�شتخدمها  التي  الطرق  وتو�شيح  والفريو�شات  والهجمات 

احل�شول على كلمات ال�شر و و�شائل حمايتها.
كما ا�شتعر�س الربنامج اأحدث و�شائل اإثبات الهوية عرب االإنرتنت، وطرق 
..وتناول  الفريو�شات  ومكافحة  االأنظمة  وحماية  االأمنية  ال�شيا�شة  عمل 
اجلرائم االإلكرتونية واحلماية املادية، وخطوات الت�شرف عند االخرتاق.

اإدارة  الأنظمة  املعا�شرة  البيئة  يف  املعلومات  اأم��ن  باأ�ش�س  الربنامج  وع��رف 
املعلومات، واإي�شاح االأ�شاليب الواجب اتباعها حلماية املعلومات، والتعريف 
بالكوارث التي ت�شيب اأنظمة املعلومات وكيفية الوقاية منها ..كما تطرق 

لالإنرتنت العميقة وتعريفاتها وا�شتخداماتها واأخطارها.
التدريب  لربامج  الدائمة  الدائرة  منظومة  �شمن  الربنامج  هذا  ويندرج 
امل�شممة وفق طلب اجلهات واملوؤ�ش�شات احلكومية باالإمارة ..حيث تتقدم 
الدائرة  وتنفذها  التدريب،  يف  املدرو�شة  احتياجاتها  وفق  اجلهات  بطلبها 

تلبية لهذه االحتياجات.
وتهتم الدائرة بتنفيذ الربامج التدريبية ملوظفي احلكومة، بهدف تنمية 
املجاالت  بكافة  النهو�س  يف  ال��ف��اع��ل  ال��ت��دري��ب  ب���دور  واإمي���ان���اً  ال��ك��ف��اءات، 
وتطوير منظومة العمل احلكومي وتر�شيخ ثقافة التنمية الذاتية والتعلم 

امل�شتدام.
العمل  التي تدعم نظم  وال��ور���س  ال��ربام��ج  تنظيم  ال��دائ��رة على  وحتر�س 
الرقمية، وترثي جهاز العمل احلكومي بالوعي الالزم للتعاطي مع عامل 
احلماية واالأمن املعلوماتي الذي برز بالتوازي مع النه�شة التقنية العاملية 

املعا�شرة.

ناق�شت 3 حماور: الوقاية وخدمات ال�شحة النف�شية ال�شاملة واملتكاملة وال�شحة النف�شية الرقمية

موؤ�س�سة االإمارات للخدمات ال�سحية تعقد حلقة لتعزيز الوعي بدور ال�سباب يف م�ستقبل ال�سحة النف�سية

�سفري االإمارات يهدي املكتبة املركزية اجلامعية يف 
بوخار�ست وثيقة االأخوة االإن�سانية باللغة الرومانية

�سرطة ال�سارقة تبداأ يف توزيع مكرمة حاكم ال�سارقة على 453 من متقاعديها

•• بوخاري�صت -وام:

قّدم �شعادة الدكتور اأحمد عبد اهلل �شعيد املطرو�شي �شفري الدولة لدى رومانيا، 
املركزية  املكتبة  اإىل  الرومانية،  االإن�شانية" باللغة  االأخ��وة  "وثيقة  من  ن�شخة 
اجلامعية يف العا�شمة الرومانية بوخار�شت. والتقى �شعادة الدكتور املطرو�شي 
بال�شيدة مرييلي رادوي، املديرة العامة للمكتبة، حيث اأ�شار �شعادته اإىل اأن هذه 
اأحمد الطيب �شيخ االأزهر  االإم��ام االأكرب ف�شيلة الدكتور  التي وقعها  الوثيقة 
ال�شريف وقدا�شة البابا فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية، يف اأبوظبي 4 فرباير 
2019، داللة على النية ال�شادقة لل�شلطتني الدينيتني اال�شالمية وامل�شيحية 
وتاأمل". ويف هذا  "اأداة بحث  واإن�شاء  االأر���س  رب��وع  ال�شالم يف جميع  تعزيز  يف 

ال�شياق، ذكر �شعادة الدكتور املطرو�شي اأن هذه اللحظة التاريخية بعثت بر�شالة 
اأن احل��وار واالح��رتام والتفاهم  اأرج��اء العامل، موؤكداً  اإىل كافة  �شالم وت�شامح 
املتبادل بني االأديان وال�شعوب هو الطريق اإىل ال�شالم ال�شامل، كما اأكد �شعادته 

اأي�شا على نهج دولة االإمارات يف تعزيز قيم الت�شامح ون�شر ال�شالم العاملي.
لتنظيم  اجلامعية  املركزية  املكتبة  ل��دى  املتوفرة  باالإمكانيات  �شعادته  واأ���ش��اد 
معرباً  بوخار�شت،  يف  االإم���ارات  دول��ة  �شفارة  مع  بالتعاون  الثقافية  الفعاليات 
عن تطّلعه اإىل القيام باأن�شطة ت�شّجع القراءة، وتعّرف القارئ يف رومانيا على 
الروماين  اجلانب  وق��در  املتحدة.  العربية  واالإم���ارات  العربي  اخلليج  منطقة 
الن�شخة الهدية من وثيقة االأخوة االإن�شانية، واعتربت رادوي اأّنها �شت�شاهم يف 

تو�شيع اآفاق معرفة الطلبة والباحثني الرومان.

�سفارة االإمارات لدى فيينا تنظم ندوة ب�ساأن التغري املناخي
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• لو�صي روبيكني*

   تتطلب ال�شفعة التي اأحلقتها اأ�شرتاليا بفرن�شا، 
تذّكر  املتحدة،  واململكة  املتحدة  ال��والي��ات  ومعها 
ت��ت��ع��ار���س متاًما  ال��ت��ي  امل��زع��ج��ة،  بع�س احل��ق��ائ��ق 
اأن���ه يف  ب��داي��ة، حقيقة  ب��ه��ا.  ال��ت��ي نعتز  القيم  م��ع 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، ال ي��وج��د اأ���ش��دق��اء اأب����ًدا، بل 
لقد  م�شرتكة.  م�شالح  يتقا�شمون  حلفاء  جم��رد 
اأن  االأوروب��ي��ون منذ فرتة طويلة على وهم  عا�س 
لهم  �شتتمنى  ال�شقيقة،  الدولة  املتحدة،  الواليات 
اخلري فقط، واأن جلو بايدن عاطفة خا�شة جًدا 

الأر�س اأ�شالفه.
   من خالل اإقناع كانربا بالتخلي عن التزاماتها 
الواليات  ُتظهر  الفرن�شية،  ن��اف��ال  جمموعة  م��ع 
امل��ت��ح��دة ع��زم��ه��ا ع��ل��ى ات��ب��اع م�����ش��ار واح����د فقط: 
لوا�شنطن.  والتجارية  االقت�شادية  امل�شالح  م�شار 
اأك���رث �شرًرا  ب��اي��دن،  وم��ن ه��ذا املنطلق، ف���اإن ج��و 
وعقالنية  تفكرًيا  اأك��رث  الأن��ه  ترامب،  دونالد  من 

وفعالية. 
  ي�شار اإىل اأن هذه االإهانة هي الثانية التي تلحق 
االأوىل  ال�شيف:  ب��داي��ة  منذ  الفرن�شي  ب��ال��دف��اع 
-بفر�س  اأخ���رى  م��رة  -ه��م  لالأمريكيني  �شمحت 
ط��ائ��رات��ه��م امل��ق��ات��ل��ة ع��ل��ى ���ش��وي�����ش��را، ع��ل��ى ح�شاب 

رافال.

املحرمات النووية
   يعلمنا الف�شل الذريع االأ�شرتايل �شيًئا اآخر: لدى 
حلفائنا خماوف اأقل منا يف نقل تقنياتهم. لطاملا 
التي  �شفنها  ت�شدير  ع��ن  اإرادي����ا  فرن�شا  امتنعت 

مفتاًحا  تعتربها  الأن��ه��ا  ال��ن��ووي��ة،  بالطاقة  تعمل 
املوافقة  خ��الل  وم��ن  ومعرفتها.  ال�شتقالليتها 
االأمريكيني  فاإن  االأ�شرتاليني،  مع  تقا�شمها  على 

يرفعون احلجاب عن حمّرم رئي�شي.
  ويف هذا ال�شياق، يقدم التاريخ �شابقة يتيمة، عندما 
للربيطانيني،  ال��ذري��ة  خربتها  وا�شنطن  قدمت 
الباردة  احل���رب  ذروة  يف   ،1958 ع���ام  ذل���ك  ك���ان 
–وهذا يقول الكثري عن اجلبهة املناه�شة لل�شني 
التعاون  ه��ذا  �شي�شجع  فهل  ال��ي��وم.  تت�شكل  ال��ت��ي 
االأمريكي االأ�شرتايل الدول االأخرى على تطوير 
تر�شاناتها النووية اأو املدنية اأو الع�شكرية؟ هذا ما 

يخافه ويخ�شاه كثريون.
تاآكل  اأق�شى �شيء يف هذه الق�شية هو مدى  اإن     
يدفع  ال�����ش��ني  جت���اه  ت�شويفنا  اإن  اأوروب������ا.  ن��ف��وذ 
الواليات املتحدة اإىل اإقامة حتالفات يف مكان اآخر، 
جون�شون  بوري�س  متنح  فاإنها  وم���رورا،  وبدوننا. 
“بريطانيا  يف  لتحقيق طموحاته  فر�شة عظيمة 

العاملية«.
اأي  اأوروب�����ا  تعطي  ال  ذل���ك،  م��ن  النقي�س  ع��ل��ى    
ويجب  تتمناه.  ال��ذي  امل�شرتك  للدفاع  م�شمون 
وبولندا  البلدان،  من  العديد  مقاومة  تدفعنا  اأن 
ما  مثل  �شغرية،  حتالفات  اإن�شاء  اإىل  املقدمة،  يف 
تاأتي  اأن  اأم��ل  على  االآن.  املتحدة  ال��والي��ات  تفعله 
امل��ق��ب��ل مب�شت�شار  االن��ت��خ��اب��ات االأمل��ان��ي��ة االأ���ش��ب��وع 
بن�شاط  م��ريك��ل، ليدعم  اأجن��ي��ال  م��ن  اأك��رث عزما 
اأوالف  ال����ذات����ي اال����ش���رتات���ي���ج���ي.  ه����ذا االك���ت���ف���اء 
�شولتز، الذي تتّوجه ا�شتطالعات الراأي، ال مييل 

بال�شرورة اإىل القيام بذلك.
ترجمة خرية ال�شيباين

الغوا�سات االأ�سرتالية: تلك احلقائق املزعجة...!

•• رئي�شة حترير يف �شحيفة ليزكو 

كل دولة. بعدها تتم ق�شمة قيمة جميع االأ�شلحة املحولة يف تلك ال�شنة على 
ال��ن��اجت ال��ق��وم��ي لتلك ال��دول��ة، وال���ذي ي��وف��ره البنك ال����دويل. يف م��ا يتعلق 
االإجمايل،  املحلي  ال��ن��اجت  اإىل  كن�شبة  املحولة  باالأ�شلحة  اخل��ا���س  باملقيا�س 
يقّدم �شوليفان ر�شماً بيانياً يظهر كيف اأّن حجم االأ�شلحة التي ح�شلت عليها 
طالبان ميّثل اأكرب قيمة م�شجلة الأي دولة منذ �شنة 1960، وهي اأول �شنة 
اأن بيانات معهد �شتوكهومل حول  تتوفر فيها تلك البيانات. على الرغم من 
متوفرة  غري  االأمريكي  االن�شحاب  بفعل  اأفغان�شتان  داخ��ل  املحولة  االأ�شلحة 
بعد، ترتاوح التقديرات بني 10 مليار و90 مليار دوالر. ل�شحيفة وا�شنطن 
ي�شكل هذا  ذل��ك،  دوالر، مع  مليار   24 اإىل  ت�شل  متوا�شعة  تقديرات  بو�شت 
وحتى  الأفغان�شتان.  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من   124% ن�شبته  ما  الرقم 
من   50.4% اإىل  ت�شل  ن�شبة  يت�شمن  دوالر(  مليار   10( االأدن��ى  التقدير 
حتويل  عملية  اأك��رب  طالبان  اإىل  االأ�شلحة  نقل  يجعل  وه��و  القومي،  الناجت 

1973، وهي حاملة الرقم القيا�شي الأكرب  تخطى احلدود الدولية. �شوريا 
حرب  ان��دالع  يف  �شاركت   ،1960 �شنة  بعد  لالأ�شلحة  م�شجل  �شنوي  حتويل 
الغفران يف ال�شنة نف�شها. اإريرتيا 1998، والتي حلت يف املرتبة الثانية بعد 
اأمثلة  وتنتمي   .2018 اإثيوبيا دامت حتى  اأطلقت حرباً وح�شية مع  �شوريا، 
اأخرى اإىل نزاعات مثلت بداية حروب اأهلية خيمت على دول لعقود. اإن نقل 
االأخبار  عناوين  يف  االأهلية  احل��رب  ُيبقون  ال��ذي��ن  احلوثيني  اإىل  االأ�شلحة 
ال�شيا�شية، دفع اليمن اإىل راأ�س الالئحة بداية 1995. وت�شدرت ال�شومال 
الالئحة بداية 1976، وهي التي و�شفتها جملة اإيكونومي�شت �شنة 2015 
باأنها اأكرث دولة فا�شلة. حتى هذا التاريخ الكئيب قد يقلل من اأهمية املخاطر 
التي ت�شبب بها ترك االأ�شلحة االأمريكية يف اأفغان�شتان. تاريخياً، عادة ما يتم 
داعمة  دول��ة  عرب  طالبان،  عليه  ح�شلت  التي  االأ�شلحة  من  الكم  هذا  ت�شليم 
اأخ��رى، وب�شكل عمدي. لكن طالبان ح�شلت على تلك االأ�شلحة عرب احلظ. 
وفقاً ل�شوليفان، غالباً ما ي�شف االقت�شاديون املوارد التي تكت�شفها الدول عرب 
احلظ باأنها “جتارب طبيعية” لتحديد االآثار ال�شببية حلدث ما، مثل “لعنة 

املوارد” التي تطارد اأماكن ي�شدف اأن يكون النفط موجوداً فيها. 

•• عوا�صم-وكاالت

اأجرى امل�شوؤول ال�شابق يف جمل�س امل�شت�شارين االقت�شاديني يف البيت االأبي�س 
جوزف �شوليفان حتلياًل ملختلف التقديرات التي حتدثت عن كمية االأ�شلحة 
التي و�شلت اإىل اأيدي طالبان بعد االن�شحاب االأمريكي من اأفغان�شتان. هذه 
“نا�شونال  التقديرات، على تباينها، ال تب�شر باخلري وفقاً لتحليله يف جملة 
ريفيو«. كل بندقية هجومية من طراز اأم-4 تكلف اأكرث من كامل اإنتاج الفرد 
االأفغاين خالل عام واحد. وتتنقل طالبان عرب حوايل 4700 عربة همفي 
األف   20 �شتكلف  و2019.   2017 بني  اأفغان�شتان  اإىل  وا�شنطن  اأر�شلتها 
االقت�شاد  اإىل  بالن�شبة  ال�شنوي.  القومي  ناجتها  كامل  البالد  همفي  عربة 
املحلي، ُيعد و�شول هذه الكمية من االأ�شلحة اإىل اأيدي طالبان اأكرب حتويل 

لالأ�شلحة �شهده العامل طوال عقود.
معهد  ع��ن  ال�����ش��ادرة  تلك  بينها  م��ن  البيانات  م��ن  بعدد  �شوليفان  ي�شت�شهد 
ال�شنوية  العمليات  املعهد  بيانات  توثق  ال�شالم.  الأبحاث  ال��دويل  �شتوكهومل 
لنقل االأ�شلحة اإىل احلكومات كما اإىل جمموعات م�شلحة اأخرى داخل حدود 

وَت�شتخدم ح�شابات الناجت  اأ�شلحة منذ �شنة 1973 عو�شاً عن �شنة 1960. 
الأن   2019 �شنة  عن  نف�شه  الناجت  اأرق��ام   2021 �شنة  الأفغان�شتان  القومي 
لهذا  ال���دويل.  البنك  ل��دى  البيانات  عنها  تتوفر  �شنة  اأح���دث  ه��ي  االأخ���رية 
ال�شبب، من املحتمل اأن تقّلل املعطيات احلالية من �شاأن حجم نقل االأ�شلحة 
يف اأفغان�شتان بالن�شبة اإىل حجم ناجتها القومي احلايل. ذلك اأنه من املتوقع 
انهيار االقت�شاد االأفغاين بعد االن�شحاب االأمريكي مما يرجح تقلي�س حجم 
اإن  القول  االآم��ن  من  �شوليفان،  تابع  اإح�شائياً،  ب��ارز.  ب�شكل  القومي  الناجت 
اأكرب  اقت�شادها، على  اإىل  بالن�شبة  املحكومة من طالبان ح�شلت،  اأفغان�شتان 
الكاتب  االأ�شا�شي بح�شب  ال�شوؤال  العامل منذ عقود.  حتويل لالأ�شلحة �شهده 
�شُت�شتخدم يف  االأمريكية  االأ�شلحة  تلك  كانت  اإذا  ما  ال يتمحور حول معرفة 
نزاع م�شتقبلي، بل حول معرفة النزاع الذي �شُت�شتخدم فيه. اإن خوف الهند 
اإقليمياً  اأطلقت بع�س احلاالت عنفاً  من العنف االإقليمي قد يكون منطقياً: 

ما حجم االأ�سلحة التي ك�سبتها طالبان؟

•• �صيدين-اأ ف ب

االأ�شرتايل  ال���وزراء  رئي�س  رف�س 
���ش��ك��وت م��وري�����ش��ون اأم�������س االأح���د 
لبالده  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  االت����ه����ام����ات 
اإلغاء  خططها  ب�شاأن  ب�”الكذب” 
فرن�شية،  غ��وا���ش��ات  ل�����ش��راء  ع��ق��د 
اأن�����ه ط����رح خم���اوف  اإىل  م�����ش��ريا 
“قبل  ال�����ش��ف��ق��ة  ك���ان���ب���ريا ح���ي���ال 

اأ�شهر«.
با�شم  امل��ت��ح��دث  اع��ل��ن  م��ن جهته، 
احلكومة الفرن�شية غابرييل اأتال 
جو  االمريكي  الرئي�س  اأن  االأح��د 
نظريه  اىل  التحدث  طلب  بايدن 
بعد  م��اك��رون  اميانويل  الفرن�شي 
غوا�شات  ل�شفقة  ا�شرتاليا  اإلغاء 
م����ع ف���رن�������ش���ا ل�������ش���ال���ح ال����والي����ات 
“مكاملة  اأن  اىل  الف���ت���ا  امل���ت���ح���دة، 
ه��ات��ف��ي��ة ���ش��ت��ج��ري )ب��ي��ن��ه��م��ا( يف 

االيام املقبلة«.
اف  ام  “بي  لقناة  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
“�شيطلب  م���اك���رون  اإن  يف”  ت���ي 
“نريد  م�������ش���ي���ف���ا  تو�شيحا” 
تقوي�شا  يبدو  ما  حول  تف�شريات 
بعدما  وذل������ك  للثقة”،  ك���ب���ريا 
ا�شتدعت فرن�شا اجلمعة �شفرييها 
يف الواليات املتحدة واأ�شرتاليا ردا 

على قرار كانبريا.
االن�شحاب  اأ���ش��رتال��ي��ا  ق���رار  واأث����ار 
م�����ن ات�����ف�����اق ل���������ش����راء غ���وا����ش���ات 
اأمريكية  اأخ���رى  ل�شالح  فرن�شية 
غ�شب  النووية،  الطاقة  ت�شتخدم 
فرن�شا فا�شتدعى ماكرون �شفريي 
ك��ان��ب��ريا ووا�شنطن يف  ب���الده م��ن 

خطوة غري م�شبوقة.

فيما  مبوقفها  كانبريا  ومت�ّشكت 
واأ�شر  باخليانة.  فرن�شا  اّتهمتها 
م���وري�������ش���ون ع���ل���ى اأن������ه ���ش��ب��ق اأن 
ط���رح خم����اوف م���ع ف��رن�����ش��ا حيال 

غوا�شاتها.
�شيدين  يف  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني  وق�����ال 
جميع  ل��دي��ه��م  ك���ان  اأن����ه  “اأعتقد 
االأ�شباب ليعرفوا اأن خماوف جّدية 
االإمكانيات  ب��اأن  راودت��ن��ا  وعميقة 
ال��ت��ي مت��ل��ك��ه��ا غ��وا���ش��ات م���ن فئة 
تتوافق مع م�شاحلنا  +اأت��اك+ لن 
ب�شكل  واأو���ش��ح��ن��ا  اال�شرتاتيجية 
على  مبنيا  ق��رارا  �شنّتخذ  اأننا  تام 

م�شلحتنا الوطنية«.
خرج  بعدما  ت�شريحاته  وج���اءت 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ف��رن�����ش��ي جان 
اإي��������ف ل������ودري������ان ع�����ن االأع���������راف 
ت�شريحات  يف  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 
اأ�شرتاليا  م���ن  ك���ل  اإىل  م��وّج��ه��ة 
وبريطانيا،  امل��ت��ح��دة  وال����والي����ات 
اأمني  ات��ف��اق  يف  ك��ذل��ك  املن�شوية 
اإىل  اأُع��ل��ن االأرب���ع���اء واأدى  ث��الث��ي 

ن�شوب اخلالف.
واأفاد لودريان يف ت�شريحات ملحطة 
“لقد  التلفزيونية  “فران�س2” 
ازدواجية،  ح�شلت  ك���ذب،  ح�شل 
ح�شل تقوي�س كبري للثقة، ح�شل 
ازدراء، لذا فاإن االمور بيننا لي�شت 

على ما يرام«.
ال�شفريين  ا�شتدعاء  اأن  واأ���ش��اف 
العالقة  ت����اري����خ  يف  م�����رة  الأول 
“رمزي  ال���ث���الث���ة  ال���ب���ل���دان  ب���ني 

•• االأمم املتحدة-رويرتز

ال���ي���ون���ان  وزراء  رئ���ي�������س  ق������ال   
اإنه  ميت�شوتاكي�س  ك��ريي��اك��و���س 
املتو�شط  البحر  دول  على  يتعني 
اأن متلك زمام املبادرة يف معاجلة 
اأن ثمن  امل��ن��اخ حم���ذرا م��ن  تغري 
عدم التحرك ي�شتحيل ت�شوره اإذ 
الب�شرية جهدا م�شنيا  تبذل  قد 
م���ن اأج����ل ال��ب��ق��اء مل���ا ب��ع��د مطلع 

القرن املقبل.
واج�����ت�����اح�����ت ح�����رائ�����ق ال����غ����اب����ات 
بالغة االرتفاع  ودرج��ات احل��رارة 
وتركيا  ال���ي���ون���ان  ال�����ش��ي��ف  ه����ذا 
وق����رب�����س. وح�����ذر ال��ع��ل��م��اء من 
“بوؤرة  اإىل  حت��ول��ت  امل��ن��ط��ق��ة  اأن 
واأي�شا �شهدت  حلرائق الغابات”. 
في�شانات  وال�شني  وتركيا  اأملانيا 

مدمرة.
وقال ميت�شوتاكي�س يف مقابلة مع 
روي���رتز “مل اأع��د اأري���د التحدث 
ع��ن ت��غ��ري امل��ن��اخ. اأري����د التحدث 
اإن���ه���ا موجودة  امل���ن���اخ،  اأزم�����ة  ع���ن 

بالفعل«.
اأج�����ل  “ومن  ق����ائ����ال  وم���������ش����ى 
�شيا�شات  اإىل  ن��ح��ت��اج  معاجلتها 
يف  ب��ال�����ش��رورة  تتغلغل  تكاملية 
م���ن ج���وان���ب حياتنا  ك���ل ج��ان��ب 

االقت�شادية واالجتماعية«.
وح������ذرت جل��ن��ة ل��ل��م��ن��اخ ب����االأمم 
احلر  م���وج���ات  اأن  م���ن  امل��ت��ح��دة 
الكربى  واالأع����ا�����ش����ري  امل��م��ي��ت��ة 
واأحداث الطق�س ال�شيء االأخرى 

�شت�شبح اأكرث حدة.
وجعل ميت�شوتاك�س، )53 عاما( 
ج��ام��ع��ة هارفارد  در����س يف  ال���ذي 
االأم��ري��ك��ي��ة، م��ن ملف امل��ن��اخ من 
�شيا�شات حكومته.  ارتكاز  حماور 
وبعد قليل من انتخابه يف يوليو 
اأع���ل���ن حظر   2019 ع���ام  مت���وز 
ال���ت���ي تعمل  ال���ط���اق���ة  حم���ط���ات 
 ،2028 ابتداء من عام  بالفحم 
واأن�����ش��اأ يف االآون����ة االأخ����رية وزارة 
للحماية املدنية ُكلفت بالت�شدي 

لالأزمة.
وي����������وم اجل�����م�����ع�����ة، ا����ش���ت�������ش���اف 
زعماء  اأث��ي��ن��ا  يف  ميت�شوتاكي�س 
ت�شع دول يف جنوب اأوروب��ا تعترب 
يف واجهة تبعات تغري املناخ حيث 
دع���وا اإىل اإج���راء دويل ع��اج��ل يف 

طرفا زائدا )اأي بال قيمة( يف كل 
هذه” املعادلة.

من جهتها، دافعت وزيرة اخلارجية 
ترا�س  ليز  اجل��دي��دة  الربيطانية 
االح��د يف مقال عن موقف لندن، 
“التزام  على  ع��زم بالدها  م��وؤك��دة 
م�شاحلنا”.  ع���ن  دف���اع���ا  احل�����زم 
�شيتعنّي  اأن���ه  اإىل  ل��ودري��ان  واأ���ش��ار 
اأخذ  االأط��ل�����ش��ي  �شمال  حلف  على 
ما ح�شل يف االعتبار لدى اإعادته 
النظر يف ا�شرتاتيجيته خالل قمة 

مرتقبة يف مدريد العام املقبل.
�شتمنح  فرن�شا  اأن  اإىل  ل��ف��ت  ك��م��ا 
اأولوية من االآن ف�شاعدا لتطوير 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة االحت����اد االأوروب�����ي 
رئا�شة  ت���ت���وىل  ع��ن��دم��ا  االأم���ن���ي���ة 

التكتل مطلع 2022.
يف  الع�شكرية  اللجنة  رئي�س  وقلل 
االأم���ريال  االأطل�شي  �شمال  حلف 
روب باور يف وقت �شابق من اأهمية 
اأن  ي�شتبعد  اإن���ه  ق��ائ��ال  امل��خ��اط��ر، 
“التعاون  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��ي��ة  ت���وؤث���ر 

الع�شكري” بني دول احللف.

ن�شعر  “اأننا  على  وللتاأكيد  جدا” 
فعال  ه��ن��اك  واأن  ك��ب��ري  ب��ا���ش��ت��ي��اء 
وكانت قيمة  اأزمة خطرية بيننا”. 
اأ�شرتاليا  لتزويد  الفرن�شي  العقد 
بغوا�شات تقليدية تبلغ 50 مليار 
يعادل  م���ا  )اأي  اأ�����ش����رتايل  دوالر 
36،5 مليار دوالر اأمريكي اأو 31 
التوقيع  مت  عندما  ي���ورو(  مليار 

عليه عام 2016.
اأنه  اإىل  م��وري�����ش��ون  اأ���ش��ار  وبينما 
اأنه  اإال  فرن�شا،  اأم��ل  خيبة  يتفهم 

فرن�شا اإىل عدم ا�شتدعاء �شفريها 
من بريطانيا، املن�شوية يف االتفاق 

االأمني الثالثي.
من  �شفريينا  “ا�شتدعينا  وق���ال 
)كانبريا ووا�شنطن( الإعادة تقييم 
حاجة  ال  بريطانيا،  م��ع  ال��و���ش��ع. 
الدائمة،  انتهازيتهم  نعلم  لذلك. 
ول���ذا ف��ال ح��اج��ة الإع����ادة �شفرينا 
تعليقه  ويف  ال���و����ش���ع.  ليف�ّشر” 
قال  االتفاقية،  يف  لندن  دور  على 
اإال  لي�شت  “بريطانيا  با�شتخفاف 

قال “ل�شت نادما على قرار تف�شيل 
ولن  الوطنية  اأ�شرتاليا  م�شلحة 

اأندم اإطالقا عليه«.
ب��������������دوره، اأك����������د وزي����������ر ال�����دف�����اع 
ل�”�شكاي  دوت��ون  بيرت  االأ�شرتايل 
نيوز اأ�شرتاليا” اأن حكومته كانت 
و�شادقة”  ووا���ش��ح��ة  “�شريحة 
م��ع ف��رن�����ش��ا ب�����ش��اأن ت���ردده���ا حيال 

ال�شفقة.
اأم��ا وزي��ر امل��ال االأ�شرتايل �شامين 
بلده  اأن  ع��ل��ى  ف�����ش��ّدد  ب��رم��ن��غ��ه��ام، 

باالأمر  الفرن�شية  احلكومة  اأب��ل��غ 
اأن  اأق��رب فر�شة ممكنة، قبل  “يف 

ت�شبح امل�شاألة علنية«.
واأ�شاف “ال اأقلل من تقدير مدى 
هذه  بناء  اإع���ادة  �شماننا  اأهمية.. 
م��ع احلكومة  ال��ق��وي��ة  ال��ع��الق��ات 
م�شتقبال.  وال��ن��ظ��راء  الفرن�شية 
ان��خ��راط��ه��م يف هذه  ت��وا���ش��ل  الأن 

املنطقة مهم«.
على  الذع  ب�شكل  ل��ودري��ان  رد  كما 
����ش���وؤال ب�����ش��اأن ال�����ش��ب��ب ال����ذي دفع 

التوزيع العاملي للقاحات.
لدى  االأمريكية  املبعوثة  وقالت 
توما�س  ل��ي��ن��دا  امل���ت���ح���دة  االأمم 
“�شيتحدث  بايدن  اإن  جرينفيلد 
عن اأولوياتنا الق�شوى. عن اإنهاء 
ومكافحة  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي... وال���دف���اع عن 
والدميقراطية  االإن�����ش��ان  ح��ق��وق 
قواعد  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م  وال���ن���ظ���ام 

عاملية«.
�شتقت�شر  اجل���ائ���ح���ة  وب�������ش���ب���ب 
الوفود على اأعداد اأقل كثريا من 
الفعاليات  معظم  و�شتقام  املعتاد 
اجلانبية عرب االإنرتنت اأو �شتكون 
ال�شخ�شي  احل�شور  م��ن  مزيجا 

وامل�شاركة عرب االإنرتنت.
و���ش��ت��ك��ون اأف��غ��ان�����ش��ت��ان واإي������ران 
م���ن امل��و���ش��وع��ات االأخ�����رى التي 
ال��وزراء خالل  اأن يبحثها  يتوقع 

االأ�شبوع.
ال�شنوية  اخل���ط���ب  ب�����دء  وق���ب���ل 
ورئي�س  ج���وت���ريي�������س  ����ش�������ي���ب���داأ 
بوري�س  ال����ربي����ط����اين  ال����������وزراء 
تعقد  بقمة  االأ���ش��ب��وع  ج��ون�����ش��ون 
ي��وم االث��ن��ني مل��ح��اول��ة اإن��ق��اذ قمة 
مناخية لالأمم املتحدة من املقرر 
با�شكتلندا  جال�شجو  يف  تبداأ  اأن 
االأول  ت�شرين  اأك��ت��وب��ر   31 ي���وم 

من الف�شل.

اإطار “اإعالن اأثينا” الذي �شدر 
مببادرة من ميت�شوتاكي�س.

اليوناين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وق����ال 
امل��ن��اخ �شتمثل  اأزم���ة  اإن  ل��روي��رتز 
لها  مم���ك���ن���ة  ������ش�����ورة  اأ�������ش������واأ  يف 
كما  االإن�شانية  احل�شارة  “دمار 

نعرفها«.
هذا ويعود زعماء العامل اإىل مقر 
هذا  ن��ي��وي��ورك  يف  املتحدة  االأمم 
االأ�شبوع مع الرتكيز على تعزيز 
املناخي  التغري  جهودهم ملكافحة 
التي  كوفيد-19،  وج���ائ���ح���ة 
اأرغ��م��ت��ه��م يف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي على 
الفيديو،  ع��رب  بياناتهم  اإر����ش���ال 
وذل�������ك حل�������ش���ور االج���ت���م���اع���ات 

ال�شنوية للجمعية العامة.
يزال  ال  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  والأن 
تنت�شر  مل  ح�����ني  يف  م���ن���ت�������ش���را 
فاإن  ع���ادل،  نحو  على  ال��ل��ق��اح��ات 
ن��ح��و ث��ل��ث ال������دول االأع�������ش���اء يف 
 193 وع���دده���ا  امل��ت��ح��دة  االأمم 
بياناتها  الإر����ش���ال  تخطط  دول���ة 
الدول  ب��ق��ي��ة  اأن  غ��ري  ب��ال��ف��ي��دي��و 
وزراء  روؤ���ش��اء  اأو  روؤ���ش��اء  �شتوفد 
الواليات  اإىل  خارجية  وزراء  اأو 

املتحدة.
اإثناء  املتحدة  ال��والي��ات  وح��اول��ت 
الزعماء عن املجيء اإىل نيويورك 
للحيلولة  حم����اول����ة  يف  وذل������ك 

العامة  اجل���م���ع���ي���ة  حت�����ول  دون 
العدوى”  لن�شر  “منا�شبة  اإىل 
جو  ال���رئ���ي�������س  اأن  رغ�����م  وذل�������ك 
�شخ�شيا  ك��ل��م��ة  ���ش��ي��وج��ه  ب���اي���دن 
زي��ارة يقوم  اأول  اإىل االجتماع يف 
ب��ه��ا ل���الأمم امل��ت��ح��دة م��ن��ذ اأ�شبح 

رئي�شا.
يعلن  ب���اأن  ���ش��ريف  ن��ظ��ام  ويق�شي 
اجلمعية  اج��ت��م��اع  اإىل  ال���داخ���ل 
اأن  دون  اللقاح  تلقى  اأن��ه  العامة 
ي�شطر الإبراز الدليل على ذلك.

�شيتعر�س  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  اأن  غ��ري 
الربازيل  تلقي  عندما  لالنتهاك 
العامة  اجلمعية  يف  خ��ط��اب  اأول 
جاير  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س  اأن  اإذ 
ب��ول�����ش��ون��ارو م���ن امل��ت�����ش��ك��ك��ني يف 

االأ�شبوع  اأع���ل���ن  وق���د  ال��ل��ق��اح��ات 
للقاح  ي���ح���ت���اج  ال  اإن������ه  امل���ا����ش���ي 
اإ�شابته  بعد  ح�شانة  ل��دي��ه  الأن 

بكوفيد-19.
فقد  راأي��������ه،  وغ�����ري  ح�����دث  واإذا 
ج��ه��زت م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك عربة 
املتحدة  االأمم  م��ق��ر  خ����ارج  ف���ان 
الإج��راء فحو�س  االأ�شبوع  ط���وال 
وت����ق����دمي ل���ق���اح ج���ون�������ش���ون اأن����د 

جون�شون جمانا.
وق��������ال االأم����������ني ال�����ع�����ام ل�����الأمم 
جوتريي�س  اأن���ط���ون���ي���و  امل���ت���ح���دة 
املباحثات حول عدد  اإن  لرويرتز 
الذين  امل�شافرين  الدبلوما�شيني 
يحتمل اأن يكونوا قد تلقوا اللقاح 
تربز “مدى انعدام امل�شاواة اليوم 

فيما يتعلق بالتطعيم«.
عاملية  خطة  بو�شع  ي��ن��ادي  وه��و 
�شكان  م��ن  امل��ئ��ة  يف   70 لتطعيم 
االأول من  الن�شف  بنهاية  العامل 

العام املقبل.
اثنني  ���ش��وى  اأفريقيا  ي�شل  ومل 
م��ل��ي��ار جرعة   5.7 م��ن  امل��ئ��ة  يف 
ا�شتخدامها  مت  ال��ل��ق��اح��ات  م���ن 
ال�����ع�����امل.  اأن�������ح�������اء  يف خم���ت���ل���ف 
اجتماعا  ب���اي���دن  و�شي�شت�شيف 
وا�شنطن  م����ن  االإن�����رتن�����ت  ع����رب 
ال�شركات  وروؤ����ش���اء  ال��زع��م��اء  م��ع 
املعنية يوم االأربعاء بهدف تعزيز 

واأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي جو 
الدفاعي  ال��ت��ح��ال��ف  ع���ن  ب���اي���دن 
االأ������������ش�����������رتايل-االأم�����������ريك�����������ي-

ال��ربي��ط��اين اجل��دي��د، ال��ذي ياأتي 
اإليها  اتفاقية �شراكة ينظر  �شمن 
مل��واج��ه��ة �شعود  ت��ه��دف  اأن��ه��ا  على 
ال�شراكة  اتفاقية  وتقّدم  ال�شني. 
النووية  ال��غ��وا���ش��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اإ�شافة  اأ�شرتاليا،  اإىل  االأمريكية 
الهجمات  ل�����ش��د  اإم���ك���ان���ي���ات  اإىل 
االإل���ك���رتون���ي���ة وت��ط��ب��ي��ق ال���ذك���اء 

اال�شطناعي وغريها.
واتهمت فرن�شا اأ�شرتاليا ب�”طعنها 
وا�شنطن  وات��ه��م��ت  الظهر”،  يف 
انتهجته  الذي  ال�شلوك  مبوا�شلة 
خالل عهد الرئي�س االأ�شبق دونالد 
ترامب الذي كانت �شيا�شاته تثري 

�شخط حلفاء بالده االأوروبيني.
واأث��ار اخل��الف االأخ��ري انق�شامات 
للواليات  حتالف  اأق��دم  يف  عميقة 
املتحدة وق�شى على اأي اآمال حيال 
اإمكانية اإعادة اإحياء العالقات بني 

باري�س ووا�شنطن يف عهد بايدن.
اخلارجية  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق  و���ش��دد 
االأمريكية نيد براي�س ال�شبت على 
التزام الواليات املتحدة “الرا�شخ” 

حيال حتالفها مع فرن�شا.
مناق�شة  نوا�شل  اأن  “ناأمل  وق��ال 
اأع��ل��ى م�شتوى  امل�����ش��األ��ة على  ه��ذه 
ذلك  امل���ق���ب���ل���ة، مب����ا يف  االأي��������ام  يف 
العامة  اجل��م��ع��ي��ة  ان��ع��ق��اد  خ����الل 
املقبل”،  االأ�شبوع  املتحدة  ل��الأمم 
وه����ي م��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ي��ح�����ش��ره��ا كل 
اخلارجية  ووزي�����ر  ل����ودري����ان  م���ن 

االأمريكي اأنتوين بلينكن.

 اأ�سرتاليا ترف�ض اتهامات فرن�سا ب�ساأن �سفقة الغوا�سات 

اليونان : ثمن جتاهل اأزمة التغري املناخي »ي�شتحيل ت�شوره« 

اجلائحة واملناخ يت�سدر نقا�سات زعماء العامل يف نيويورك

 وزيرة اخلارجية : بريطانيا �ستت�سدد يف الدفاع عن م�ساحلها 
•• لندن-رويرتز

اأبرمته  الذي  االأمني اجلديد  اإن االتفاق  االأحد  اأم�س  ن�شر  قالت ليز ترو�س وزيرة اخلارجية الربيطانية اجلديدة يف مقال 
بالدها مع اأ�شرتاليا والواليات املتحدة يربهن على ا�شتعدادها “للت�شلب” يف الدفاع عن م�شاحلها. وكان هذا االتفاق اأغ�شب 
فرن�شا اإذ تخلت كانبريا عن �شفقة مبليارات الدوالرات ل�شراء غوا�شات فرن�شية واأبرمت �شفقة بديلة مع بريطانيا والواليات 
الوزيرة  وقالت  والهادي.  الهندي  املحيطني  منطقة  يف  ال�شاعدة  الكربى  القوة  ال�شني  اأي�شا  االتفاق  ذلك  واأزع��ج  املتحدة. 
الربيطانية يف مقالها ب�شحيفة �شنداي تلجراف “االأمر يتعلق مبا هو اأكرث من ال�شيا�شة اخلارجية من الناحية النظرية. 
لكنه يحقق اإجنازا للنا�س يف بريطانيا وخارجها باإقامة �شراكة مع الدول ذات التفكري املماثل لبناء حتالفات قائمة على القيم 
امل�شرتكة وامل�شالح امل�شرتكة«. واأ�شافت اأن االتفاق يربز اأي�شا التزام بريطانيا باالأمن واال�شتقرار يف منطقة املحيطني الهندي 

والهادي. وكانت فرن�شا ا�شتدعت يوم اجلمعة �شفرييها من الواليات املتحدة واأ�شرتاليا احتجاجا على االتفاق االأمني.
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اتفقت م�شلحة الطريان املدين يف ليبيا و م�شر على اإع��ادة ت�شيري 
الرحالت اجلوية املبا�شرة اإىل مطار القاهرة الدويل بحلول نهاية 
الوحدة  لرئي�س حكومة  االإع��الم��ي  املكتب  واأف���اد   . احل��ايل   ال�شهر 
ال��وط��ن��ي��ة   يف ب��ي��ان �شحفي اأم�����س االأح���د ، ب���اأن االت��ف��اق ج��اء عقب 
عبداحلميد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئي�س  اأجراها  التي  الزيارة 
وال��ت��ي مت خاللها   ، ال��ق��اه��رة  اإىل   املا�شية   االأي���ام  الدبيبة  خ��الل 
والتي  امل�شري،  اجل��ان��ب  م��ع  االتفاقيات  م��ن  العديد  على  التوقيع 
كان من بينها مذكرة التعاون بني وزارة املوا�شالت بحكومة الوحدة 
الوطنية ونظريتها  يف  م�شر . واأو�شح املكتب اأن م�شلحة الطريان 
الإعادة  ال��الزم��ة  االإج�����راءات  ات��خ��اذ  على  اتفقتا  البلدين  يف  امل���دين 
ت�شيري الرحالت اجلوية املبا�شرة بني مطارات “معيتيقة - م�شراته 

- بنينا” ومطار القاهرة الدويل .

قال رئي�س الوزراء املاليزي ال�شابق جنيب عبد الرزاق لرويرتز اإنه 
ال ي�شتبعد ال�شعي الإعادة انتخابه يف الربملان خالل العامني املقبلني 

على الرغم من اإدانته بتهم ف�شاد متنعه من الرت�شح.
للماليو،  املتحدة  الوطنية  املنظمة  ومتكن حزب جنيب، وهو حزب 
من اقتنا�س رئا�شة الوزراء جمددا ال�شهر املا�شي بعد االإطاحة به من 
ال�شلطة قبل ثالث �شنوات ب�شبب ف�شائح تتعلق مبليارات الدوالرات. 
هذا  زعماء  مع  الت�شاهل  احتمال  من  قلقهم  عن  معار�شون  وع��رب 
احلزب الذين يواجهون اتهامات جنائية فور عودته لل�شلطة. و�شغل 
جنيب من�شب رئي�س الوزراء ت�شع �شنوات حتى عام 2018 وخل�شت 
 12 بال�شجن  املا�شي وحكم عليه  العام  بالف�شاد  اإدانته  اإىل  املحكمة 
ارت��ك��اب خمالفات  ون��ف��ى جنيب  ع��دة ق�شايا.  م��ن  واح���دة  ع��ام��ا يف 
دوافع  ذات  اإنها  قائال  للتحقيق يف حماكمته  ودعا  احلكم  وا�شتاأنف 
�شيا�شية. وال يزال جنيب ع�شوا يف الربملان لكن الد�شتور مينعه من 
الرت�شح يف االنتخابات اإال اإذا ح�شل على عفو من ملك البالد. وقال 
جنيب لرويرتز اأم�س االأول ال�شبت تعليقا على ذلك “االأمر خا�شع 
للتف�شريات... يتوقف على التف�شري فيما يتعلق بالقانون والد�شتور 

وما يحدث يف اإجراءات املحكمة«.

 
تعرّثت  اأم�س االأول ال�شبت اأّول انتخابات متهيدّية ُتنّظمها املعار�شة 
املجرّية الختيار مر�ّشح واحد ُيناف�س رئي�س الوزراء اليميني فيكتور 
الت�شويت جّراء  تعليق  باإعالن  املقبلة، وذلك  اأورب��ان يف االنتخابات 

عطل يف النظام االإلكرتوين الذي ُي�شتبه باأّنه تعّر�س لقر�شنة.
ومن املقّرر اأن ت�شتاأنف عملّية الت�شويت اليوم االثنني، و�شي�شتغرق 
الأحد  وفقاً  للم�شكلة،  الدقيقة  االأ�شباب  لتحديد  �شاعة   36 االأم��ر 
املنّظمني. و�شارع قادة املعار�شة اإىل اّتهام رئي�س الوزراء بالوقوف وراء 
»دوائر  اأّن  اإلكرتوين«، معتربين  »هجوم  باأّنه  و�شفوه  الذي  العطل 
»مناورتهم  ولكّن  التغيري«  يف  الرغبة  مواجهة  يف  خائفة  ال�شلطة 
الهجوم  عن  النظر  »بغ�ّس  م�شرتك  بيان  يف  واأ���ش��اف��وا  تنجح«.  لن 
العملية  ق���ادرة على وق��ف ه��ذه  ق��ّوة  ف��ال توجد  يُكن م�شدره،  واأّي���اً 
واملدافع عن  الليربايل  بوداب�شت  بلدّية  رئي�س  التاريخية«. وحتّدث 
االأوف��ر حظاً  املر�ّشحني  بني  وهو من  كارات�شوين،  البيئة غريغيلي 
يف االنتخابات، لو�شائل االإعالم عن عنا�شر ُت�شري اإىل وجود »َخوادم 

�شينّية«، داعياً الناخبني اإىل اإعادة التعبئة االأ�شبوع املقبل.

االأح���د يف جالل  اأم�����س  ط��ال��ب��ان  م��ن  مقاتلني  تقل  اآل��ي��ة  ا�شُتهدفت 
اأب��اد، وفق و�شائل اإعالم حملية، وذلك بعد اأقل من 24 �شاعة على 
هجوم مماثل يف املدينة الكربى الواقعة يف �شرق اأفغان�شتان. ونقلت 
ال�شحافة املحلية عن �شهود اأن العديد من مقاتلي طالبان نقلوا اىل 
تقاطع  ق��رب  �شحايف،  بح�شب  وق��ع،  ال��ذي  االنفجار  بعد  امل�شت�شفى 
اأخ��رى حتى  اأي تفا�شيل  العا�شمة كابول. ومل ترد  اإىل  طرق يقود 
االآن. وياأتي هذا االعتداء غداة ثالثة انفجارات ا�شتهدف اأحدها اآلية 
لطالبان، اأ�شفرت عن قتيلني على االأقل و19 جريحا يف جالل اأباد. 
ومل تتنب اأي جهة هذه االعتداءات التي تعترب االأوىل منذ ان�شحاب 
اآب-اغ�شط�س الفائت بعد   30 اأفغان�شتان يف  القوات االمريكية من 

تدخل ع�شكري ا�شتمر ع�شرين عاما.

عوا�صم

�لقاهرة

كو�لملبور

بود�ب�شت

كابول

االأردن والعراق يبحثان 
مكافحة االإرهاب والتطرف

•• عّمان-وكاالت

ال��ع��راق��ي عثمان  ن��ظ��ريه  م��ع  ال��ف��راي��ة،  م���ازن  االأردين  الداخلية  وزي���ر  بحث 
الغامني يف العا�شمة االأردنية عّمان اأم�س االأحد، �شبل تعزيز اأوا�شر التعاون 
الثنائي بني البلدين يف جماالت مكافحة االإرهاب والتطرف واأمن احلدود، 

ومكافحة عمليات التهريب واالجتار بالب�شر.
ووفق وكالة االأنباء االأردنية ) برتا( ، ناق�س اجلانبان، خالل ا�شتقبال الفراية 
اليوم يف مبنى ال��وزارة، نظريه العراقي والوفد املرافق له، تبادل املعلومات، 
وتطوير عمليات التبادل التجاري عرب معرب الكرامة احلدودي “طريبيل” 
ومنح  االإقامة  اإج���راءات  وت�شهيل  ال�شياحية،  احلركة  وتن�شيط  واال�شتثمار، 
اإ�شافة اإىل بع�س االأمور املتعلقة بالطلبة واجلالية العراقية يف  التاأ�شريات، 
عمان. واأكد وزير الداخلية  االردين اأن العالقات االأردنية العراقية جتاوزت 
العالقات البينية القائمة بني الدول، اإىل اآفاق اكرث تقدماً وانفتاحاً وتطوراً 
على امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي. وقال اإن التوجيهات امللكية للحكومة تركز 
با�شتمرار على التو�شع يف جماالت التعاون بني البلدين ال�شقيقني يف خمتلف 
امل�شرتكة،  م�شاحلهما  يحقق  ومبا  واالقت�شادية،  االأمنية  وخا�شة  املجاالت 
تعك�س حجم  تكت�شب معاين خا�شة ودالالت معينة  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��داً 
العالقات الرا�شخة واملتجذرة بني البلدين؛ قيادة وحكومة و�شعباً، واأن االأردن 

والعراق ميثل كل منهما رئة لالآخر.

اإ�سرائيل تعتقل اآخر فل�سطينيَّني فاّرين من �سجن جلبوع 

انطالق اأول انتخابات »للوطنيني فقط« يف هوجن كوجن 

اأفغانيات يتظاهرن للمطالبة بحق العمل والدرا�سةن�سف الربازيليني يعتقدون اأن بول�سونارو قد يقوم بانقالب
•• كابول-وكاالت

�شارك عدد من الن�شاء يف م�شرية ب�شوارع كابول  اأم�س االأحد، للمطالبة بحق العمل والدرا�شة، يف ظل 
حكم طالبان ال�شلطوي.

واأظهرت مقاطع الفيديو التي ن�شرتها و�شائل اإعالم حملية نحو 24 نا�شطة، اجتمعن اأمام ما كان 
حتى وقت قريب وزارة �شوؤون املراأة  يف العا�شمة االأفغانية كابول، وكن يرددن “حقوق املراأة وحقوق 
االإن�شان«. واألغت طالبان موؤخراً وزارة �شوؤون املراأة، وحلت حملها وزارة االأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، مقر ال�شرطة الدينية، التي تقوم بتطبيق االأخالق العامة وتف�شري طالبان لالإ�شالم.
وكانت ال�شرطة الدينية خالل فرتة حكم طالبان يف الت�شعينيات تقوم ب�شرب الن�شاء، الالتي يتجراأن 

على عدم تغطية ج�شدهن بالكامل علنا.
اأيام يف  اأنه بعد �شيطرة طالبان على ال�شلطة، نظمت الن�شاء االأفغانيات مظاهرات لعدة  وي�شار اإىل 
اأنحاء البالد ملطالبة اأفراد حركة طالبان باحرتام حقوقهن، و قد مت قمع املظاهرات ب�شورة عنيفة، 

اإال اأن مظاهرة اليوم مرت ب�شالم.

بول�شونارو والربملان واملحكمة العليا، التي اأدرجته 
يف  مب��ا  خمتلفة،  بق�شايا  تتعلق  حتقيقات  ع��دة  يف 
يف  للدميقراطية.  ومعادية  كاذبة  اأخبار  ن�شر  ذلك 
اأن  ال��ربازي��ل��ي��ني  %30 م��ن  ال�����ش��ي��اق، يعتقد  ه��ذا 
هناك “احتماالت كثرية” باأن يك�شر رئي�س الدولة 
يعرتف  بينما  حاليا،  القائم  الدميقراطي  النظام 
غري  ولكنه  ممكن  ال�شيناريو  ه��ذا  مثل  اأن   20%
جرى  ممن   45% ي��رى  النقي�س،  وعلى  مرجح. 
لوقوع  احتمال”  يوجد  “ال  اأن��ه  راأي��ه��م  ا�شتطالع 
حني  يف  املت�شدد.  اليميني  الزعيم  بقيادة  انقالب 
عودة  اال�شتبيان  يف  امل�شاركني  من   51% يخ�شى 
عامي  كما حدث بني  ال��ربازي��ل،  اإىل  الديكتاتورية 

الن�شبة هي االأعلى منذ  1985. وهذه  1964 و 
اأن بداأت )داتافوليا( يف طرح هذا ال�شوؤال يف فرباير 
%70 من  ي��وؤك��د  وم��ع ذل���ك،   .2014 )���ش��ب��اط( 
الربازيليني اأن الدميقراطية هي اأف�شل نظام للبلد 
ت�شجل  ن�شبة  اأعلى  ثاين  االأمريكي اجلنوبي، وهي 
؛   1989 ع��ام  يف  التاريخية  ال�شل�شلة  بداية  منذ 
اأدنى  اإىل  التاأييد لنظام ديكتاتوري  بينما انخف�س 
ال�شابع  بول�شونارو يف  وقاد  %9 فقط.  م�شتوياته 
عيد  ذك��رى  مع  وبالتزامن  )اأي��ل��ول(،  �شبتمرب  من 
مطالب  فيها  ب��رزت  حا�شدة  مظاهرة  اال�شتقالل، 
و�شفت بغري دميقراطية، وهدد خاللها بالت�شدي 

للمحكمة العليا وعدم االمتثال الأحكامها.

•• �صواوباولو-وكاالت

املحتمل  م��ن  اأن���ه  ال��ربازي��ل��ي��ني  م��ن   50% يعتقد 
جايري  املت�شدد  اليميني  ال��ب��الد  رئي�س  ي��ح��اول  اأن 
بول�شونارو تنفيذ انقالب، بح�شب ا�شتطالع للراأي 
ن�شره معهد )داتافوليا(. واأظهر اال�شتطالع، الذي 
من   56% اأن  ال�شبت،  االأول  اأم�س  نتائجه  ن�شرت 
ال��ربازي��ل��ي��ني ي���وؤي���دون ���ش��روع جم��ل�����س ال���ن���واب يف 
حماكمة �شيا�شية بغر�س عزل الرئي�س، وهي ن�شبة 
 ،)54%( )مت����وز)  ي��ول��ي��و  امل�شجلة  لتلك  ق��ري��ب��ة 
وتاأتي  االح��ت��م��ال.  ذل��ك  يرف�شون   41% مقابل 
نتائج اال�شتبيان بعد اأ�شابيع من التوتر املوؤ�ش�شي بني 

•• القد�س-اأ ف ب

اأعلن اجلي�س االإ�شرائيلي  اأم�س االأحد 
اعتقال اآخر فل�شطينيَّني كانا من بني 
�شتة �شجناء فّروا من �شجن يخ�شع 

اأمنية م�شددة عرب حفر نفق حتت املغ�شلة.  الإج��راءات 
ل�شّنهم  توقيفهم  مت  الذين  ال�شتة،  املعتقلون  وحت��ّول 
بالن�شبة  اأب��ط��ال  اإىل  ال��ع��ربي��ة،  ال��دول��ة  ه��ج��م��ات ���ش��د 
اأنهم  تقارير  ذك��رت  عندما  الفل�شطينيني  من  للعديد 
متّكنوا من حفر نفق للهروب با�شتخدام اأدوات بدائية 
االأمنية  اأجهزتها  كامل  اإ�شرائيل  وجّندت  ملعقة.  مثل 
ونقاط  م�شرّية  ط��ائ��رات  ذل��ك  يف  مبا  عليهم،  للقب�س 
تفتي�س فيما ن�شرت قوة من اجلي�س يف جنني، حيث ن�شاأ 

معظمهم.
الأ�شبوعني  وا�شع  نطاق  على  البحث  عملية  وتوا�شلت 
االأ�شبوع  منهم  اأرب��ع��ة  على  القب�س  األ��ق��ي  اإذ  تقريبا، 

املا�شي.
االإ�شرائيلية  ال��دف��اع  ق��وات  اأف���ادت  االأح���د،  تغريدة  ويف 
قوات  حا�شرتهما  “بعدما  ا�شت�شلما  �شجينني  اآخ��ر  اأن 
معلومات  على  بناء  حمدد  ب�شكل  حتّركت  التي  االأم��ن 

ا�شتخباراتية دقيقة«.
ع��اًم��ا( ومنا�شل  اأي��ه��م كممجي )35  وامل��وق��وف��ان هما 
ع�����ش��وان يف اجلهاد  وك��اله��م��ا  ع���اًم���ا(،  ن��ف��ي��ع��ات )26 

االإ�شالمي.
واأ�شادت حركة اجلهاد االإ�شالمي ب�”االأبطال” م�شرية 
التي  الهزمية  اأث��ر  “لن متحو  اعتقالهم  اإع��ادة  اأن  اإىل 
ال�شتة  االأ�����ش����رى  اج���ت���از  اأن  ب��ع��د  ب���االح���ت���الل  حل��ق��ت 
ان��ت��ف��ا���ش��ة احل���ري���ة ومعركة  واأ����ش���ع���ل���وا  حت�����ش��ي��ن��ات��ه، 

ال�شجون«.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف هونغ  ال��ن��خ��ب��ة  ت���ب���داأ 
الزعيم  اخ��ت��ي��ار  �شتكلف  ن���اف���ذة  جل��ن��ة  ت�شكيل  ك��ون��غ 
املجل�س  اأع�شاء  ن�شف  من  يقرب  وم��ا  للمدينة  املقبل 
الت�شريعي، يف اإطار نظام جديد “خم�ش�س للوطنيني” 

فر�شته بكني.
اأمام  الم  ك���اري  للمدينة  التنفيذية  امل�����ش��وؤول��ة  وق��ال��ت 
من  ال��رغ��م  على  مهمة  انتخابات  “اإنها  ال�شحافيني 
امل�شاركة فيها لي�س  اأن عدد االأ�شخا�س الذين ميكنهم 
ف�شل  �شي�شمن  اجلديد  النظام  اأن  م�شيفة  مرتفعاً” 
“تعطيل”  يف  لل�شني”  املناه�شني  ال�شغب  “مثريي 

احلكومة.
4800 �شخ�س من هونغ كونغ الت�شويت  يحق لنحو 
الختيار اللجنة االنتخابية، اأي ما يعادل 0،06 % من 
�شكان املدينة البالغ عددهم 7،5 ماليني ن�شمة، اأي اأقل 
ينت�شرون  اآالف  �شتة  البالغ  ال�شرطة  عنا�شر  عدد  من 
ا�شطرابات  اأو حدوث  اأي تظاهرة  ل�شمان عدم خروج 

اأثناء عملية الت�شويت.
يف عام 2016، قبل التعديل، كان نحو 233 األفا من 

�شكان هونغ كونغ يتمتعون بحق الت�شويت.
�شيتم تعيني الغالبية العظمى من االأع�شاء ال� 1500 
املقرر انتخابهم االأحد ب�شكل تلقائي اأو �شيتم اختيارهم 
�شغل  و�شيتم  اخل��ا���ش��ة،  امل�شالح  جم��م��وع��ات  قبل  م��ن 

فقط املقاعد ال 364 املتبقية عن طريق الت�شويت.
وُي��ع��د ه��ذا االق���رتاع االأول ال��ذي يجري يف ظ��ل نظام 
ال����والء ال�شيا�شي  ال��ت��ح��ق��ق م��ن  ي��ت��ع��ني  ب��ح��ي��ث  ج��دي��د 

املوؤ�شف الكبري”. وقال “لكنكم حتّركتم بقوات م�شرتكة 
اإىل اأن مت ا�شتكمال املهمة” متعهدا يف بيان منف�شل اأن 

املوؤ�ش�شة االأمنية “�شت�شحح ما ينبغي ت�شحيحه«.
فل�شطينية  ف�شائل  يف  اأع�شاء  ال�شتة  ال��ه��ارب��ون  وك��ان 
تتعلق  بتهم  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��ح��اك��م  ودان��ت��ه��م  م�شّلحة 

بتنفيذ اعتداءات �شد اإ�شرائيليني.
ويتحّدر كممجي من بلدة كفر دان قرب جنني، واعُتقل 

ومت ت��وق��ي��ف��ه��م��ا يف اإط�����ار ع��م��ل��ي��ة م�����ش��رتك��ة م���ع قوات 
مكافحة االإرهاب يف جنني، يف ال�شفة الغربية، وفق ما 
اأفاد اجلي�س يف بيان لو�شائل االإعالم، م�شريا اإىل اأنهما 
واأ�شاف البيان اأنه  “يخ�شعان حاليا اإىل اال�شتجواب”. 

مت اأي�شا اعتقال رجلني اآخرين �شاعداهما.
االإ�شرائيلي، و�شف  االأم��ن  ات�شال هاتفي مع قادة  ويف 
رئي�س الوزراء نفتايل بينيت عملية الهروب ب�”احلادث 

فقط ب�شكل مبا�شر.
والعام املقبل، �شيتم اختيار احلاكم املقبل لهونغ كونغ، 

مبوافقة ال�شني.
اأك��رث متثيال  ال�شيا�شي اجلديد  النظام  اأن  بكني  توؤكد 

واأنه �شُيبعد العنا�شر “املعادية لل�شني” عن ال�شلطة.

واأهليتهم  حكومية  وظيفة  ل�شغل  املتقدمني  جلميع 
حتى ال ي�شكلوا تهديداً لالأمن القومي.

ع�شواً   40 اللجنة  �شتختار  االأول/دي�شمرب،  كانون  يف 
ويتم  ل��ل��م��دي��ن��ة،  الت�شريعي  املجل�س  يف   90 ب��ني  م��ن 
اختيار 30 من قبل جمموعات امل�شالح اخلا�شة و20 

بال�شجن  ع��ل��ي��ه  وح���ك���م   2006 يف 
مدى احلياة بتهمة خطف امل�شتوطن 

االإ�شرائيلي اإلياهو اأ�شريي وقتله.
اأن  االإ�شالمي  اجلهاد  حركة  وذك��رت 
يف  معوي  مر�س  م��ن  عانى  كممجي 
�شلطات  قبل  م��ن  طبي  اإه��م��ال  �شحية  وك���ان  ال�شجن 

ال�شجن.
نطق  ينتظر  وك��ان   ،2020 يف  نفيعات  اعُتقل  ب��دوره، 
اأن �ُشجن مّرات عّدة  احلكم بحّقه لدى هروبه. و�شبق 

ب�شبب ن�شاطه يف احلركة ذاتها.
وم���ن ب��ني االأرب���ع���ة ال��ب��اق��ني ال��ذي��ن اع��ت��ق��ل��وا االأ�شبوع 
باأنه  ي�شتبه  ال��ذي  العار�شة،  ع��ب��داهلل  حممود  املا�شي 
العقل املدّبر لعملية الهروب، وزكريا الزبيدي، القائد 
ال�شابق يف “كتائب �شهداء االأق�شى” اجلناح الع�شكري 
حلركة فتح. بداأ املعتقلون الفل�شطينيون حفر النفق يف 
�شجن جلبوع يف كانون االأول/دي�شمرب 2020، بح�شب 
ما قال حماميان عن اثنني منهم لوكالة فران�س بر�س. 
واأفاد املحامي ر�شالن حماجنة وكالة فران�س بر�س يف 
اإع��ادة توقيف موكله حممود  بعد  اأيلول/�شبتمرب   15
العار�شة، اإن االأخري “قال يل اإن عملية احلفر بداأت يف 
م�شيفا اأنه مت ا�شتعمال “كل  كانون االأول/دي�شمرب”، 
ما هو �شلب خالل عملية احلفر من مالعق و�شحون 

وحتى يد الغالية«.
وحتّولت امللعقة اإىل رمز لعمية الفرار واألهمت ر�شامني 
التوا�شل  مواقع  ورواد  و�شحافيني  و�شعراء  وفنانني 

االجتماعي.
فيديو  مقطع  االإل��ك��رتوين  “اجلزيرة”  موقع  ون�شر 
للكويتي  فني  عمل  وه��ي  احلرية”،  “ملعقة  ملنحوتة 

ميثم عبدال كناية عن يد تقب�س على ملعقة.

ي��ع��ت��رب امل��ن��ت��ق��دون اأن ه���ذا االج����راء 
املوؤيدة  املعار�شة  اأم��ام  الطريق  ي�شد 
ل����ل����دمي����وق����راط����ي����ة، وي����ج����ع����ل من 
القارية  ل��ل�����ش��ني  م�����راآة  ك��ون��غ  ه��ون��غ 

اال�شتبدادية التي يقودها احلزب ال�شيوعي.
الذي  للدميوقراطية  املوؤيد  النا�شط  لوو،  ناثان  وقال 
بر�س  فران�س  لوكالة  املا�شي،  العام  بريطانيا  اإىل  فر 
اإن “�شكان هونغ كونغ حمرومون متاما من العمليات 

االنتخابية«.
واأ�شاف اأن “جميع املر�شحني لالنتخابات �شي�شبحون 
بدون  بكني،  ل�شيطرة  بالكامل  خا�شعة  متحركة  دمى 

اأي مناف�شة كبرية«.
واع��ت��رب ت��ي��د ه���وي، ال��ن��ائ��ب ال�����ش��اب��ق ال���ذي ان��ت��ق��ل اإىل 
اأ�شرتاليا، اأن النظام ال�شيا�شي يف هونغ كونغ اأ�شبح االآن 

“ختماً تتحكم به بكني بالكامل«.
اأك���رث م��ن جمرد  “اإنها  وق���ال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س 
حتاول  مطلقة  �شيادة  اإنها  اإدارت��ه��ا.  تتم  دميوقراطية 

التظاهر باأنها متح�شرة«.
باحلريات  ك��ون��غ  ه��ون��غ  اأن حت��ت��ف��ظ  ال�����ش��ني  ت��ع��ه��دت 
بعدما  عاًما  خلم�شني  الذاتي  واحلكم  الدميوقراطية 
1997. لكن بكني بداأت  اإليها بريطانيا �شنة  اأعادتها 
عام  تظاهرات  اأعقاب  يف  املدينة  على  قب�شتها  باإحكام 

.2019
يف العام نف�شه، اأثار الفوز ال�شاحق للمر�شحني املوؤيدين 
وهي  املقاطعات،  جمال�س  انتخابات  يف  للدميوقراطية 
الهيئات الوحيدة التي ميكن الأهايل هونغ كونغ انتخاب 

جميع اأع�شائها باالقرتاع العام، ا�شتياء ال�شني.

انتخابات العراق تطرق االأبواب.. واأ�سخم ملفني على الطاولة
•• بغداد-وكاالت

والربامج  اخل���ط���اب���ات  ت���غ���رق  ب��ي��ن��م��ا 
مر�شحو  يعر�شها  ال��ت��ي  االنتخابية 
بالق�شايا  ال���ع���راق���ي���ة  االن���ت���خ���اب���ات 
ملفات  ف�����اإن  امل��ح��ل��ي��ة،  وال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
����ش���خ���م���ة ت�������ش���غ���ل ب��������ال ال����ق����واع����د 
االجتماعية العراقية، وتنتظر احللول 
اأو  ال��ربمل��ان  ُي�شرعها  اأن  مُي��ك��ن  ال��ت��ي 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  احلكومة  تنفذها 
اأقل  بعد  �شتجري  التي  االنتخابات، 

من 3 اأ�شابيع.
م�شاغل  اأك������رب  امل����ي����اه  م���ل���ف  وي����ب����دو 
الناخبني العراقيني، فخالل العامني 
املا�شيني تزايدت م�شتويات �شح املياه 
يف العراق، �شواء املُ�شتخدمة يف القطاع 
اأو تلك التي ُي�شتخدم منها  الزراعي، 

يف احلياة املدنية.
 70 من  باأكرث  العراق  حاجة  وتقدر 
املياه، بينما ال  مليار مرت مكعب من 
تلك  ن�شف  على  حتى  فعليا  يح�شل 
حلدوث  اأدى  ال����ذي  االأم����ر  ال��ك��م��ي��ة. 
ح����االت ع��ط�����س وج��ف��اف وت�����ش��ح��ر يف 
خمتلف م��ن��اط��ق ال���ع���راق، ب��ال��ذات يف 

جنوب و�شرق البالد.
و�شائل  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ون  ال��ن��اخ��ب��ون 
طوال  رك���زوا  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل 
املياه  م�شاألة  على  املا�شية  االأ�شابيع 
معيار  اإن  معتربين  ا�شتثنائي،  ب�شكل 
اأي  ق���درة  ه��و  ل��ه��م  بالن�شبة  التغيري 
عراقية  تنفيذية  اأو  ت�شريعية  �شلطة 
ع��ل��ى اج����رتاح ح��ل��ول ب��ع��ي��دة امل���دى يف 
هذا امللف. النا�شط والباحث العراقي 
مع  ح��دي��ث  ���ش��رح يف  العكيلي،  ���ش��اك��ر 

هذا  اأه��م��ي��ة  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي 
القطاع بالن�شبة للناخبني وال�شيا�شات 
احلكومية يف املرحلة الكاملة: “املياه 
ه��ي ن��ق��ط��ة ال��ت��ق��اء اأه����م م��وؤث��ري��ن يف 
طرف  فمن  العراقية،  العامة  احلياة 
توؤثر على كافة ا�شكال احلياة اليومية 
بالن�شبة للقواعد االجتماعية االأو�شع 
اأن���ه���ا ����ش���ارت ُتهدد  ال���ب���الد، ح��ت��ى  يف 
لكنه  منهم.  امل��الي��ني  ح��ي��اة  ا�شتقرار 
ب��ك��ل تف�شيل  ���ش��ي��ا���ش��ي  م��ل��ف  اأي�����ش��ا 
�شحذ  عرب  العراقية  فاحلكومة  فيه، 
اإمكانياتها وموؤ�ش�شاتها لل�شغط على 
باحلقوق  ل���الل���ت���زام  وت��رك��ي��ا  اإي������ران 

ال�����ش��رع��ي��ة ل���ل���ع���راق مب���ي���اه االأن����ه����ار 
املتدفقة منهما اإىل العراق، والربملان 
عرب ما قد يفر�شه قوانني وت�شريعات 

ُتنظم م�شاألة املياه يف البالد«.
“�شكاي  م��ع  حديثه  العكيلي  ويتابع 
نيوز عربية” قائال: “ت�شعر القواعد 
العراقية  احلكومات  اإن  االجتماعية 
االإيراين  للنفوذين  خ�شعت  ال�شابقة 
ال���ع���راق، وع��ل��ى ح�شاب  وال���رتك���ي يف 
كذلك  ال�شرعية.  العراقيني  ح��ق��وق 
العراقيني  ال���ربمل���ان���ي���ني  ي���ت���ه���م���ون 
يف ال������دورات ال�����ش��اب��ق��ة ب��ال��دخ��ول يف 
وم�شاحلهم  التف�شيلية  �شراعاتهم 

امللف  هذا  اإىل  االلتفات  دون  املحلية، 
الذي يهز جوهر حياة العراقيني«.

مل  االنتخابات،  مر�شحي  جانب  اإىل 
ُتعرب الت�شكيالت ال�شيا�شية الرئي�شية 
خططها  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع����ن  ال����ب����الد  يف 
�شواء  االإط������ار،  ذل���ك  وت��وج��ه��ات��ه��ا يف 
ت��داب��ري يف مواجهة  ���ش��ت��ت��خ��ذه  ف��ي��م��ا 
قوانني  ت��وؤي��ده من  اأو  وتركيا،  اإي���ران 
املائية  امل�����ش��األ��ة  ل��رتت��ي��ب  وت�����ش��ري��ع��ات 
ف���اإن  امل����ي����اه،  ج���ان���ب  اإىل  ال����ب����الد.  يف 
اإىل  ب��ال��غ  بقلق  ي�شعرون  ال��ع��راق��ي��ني 
االأحوال االقت�شادية يف البالد، مبا يف 
ذلك عجز احلكومة القادمة عن دفع 

6 ماليني عراقي  اأك��رث من  مرتبات 
الوظائف  من  روات��ب  على  يح�شلون 
بديل  اأي  احلكومية، يف ظ��الل غياب 

اآخر.
اجلداول التف�شيلي لل�شهور االأخرية 
م��ن ه���ذا ال��ع��ام، وال��ت��ي دل���ت ع��ل��ى اإن 
ال���ع���راق ح�����ش��ل ع��ل��ى اأك����رث م���ن 25 
النفطية،  االإي���رادات  دوالر من  مليار 
حتى نهاية �شهر يوليو الفائت، فاأنها 
اأي�شاً و�شحت اأي�شاً اإن العائدات غري 
 2.3 تتجاوز  مل  العراقية  النفطية 

مليار دوالر.
�شرح  ر���ش��ول  �شفان  العراقي  الباحث 
عربية”  نيوز  “�شكاي  م��ع  حديث  يف 
االآل�����ي�����ات ال���ت���ي مُي���ك���ن ل���ل���ربمل���ان اأو 
تعمال  اأن  اجل����دي����دي����ن  احل���ك���وم���ة 
“معظم  العقبة:  ه��ذه  لتجاوز  عليه 
احلكومية  اأو  الربملانية  الت�شكيالت 
نزعة  ذات  ك��ان��ت  ال�شابقة  ال��ع��راق��ي��ة 
يحتاج  االقت�شادي  وامل��ل��ف  �شعبوية. 
قانونية  اإج����������راءات  الت����خ����اذ  ف��ع��ل��ي��ا 
�شعبوية  غ���ري  ح��ك��وم��ي��ة  و���ش��ي��ا���ش��ات 
املدفوعات  ك��اه��ل  ُت��خ��ف��ف م��ن  ب��ت��ات��ا، 
احل��ك��وم��ي��ة، وحت���ول ج���زء ك��ب��ريا من 
اخل��زي��ن��ة ال��ع��ام��ة اإىل اال���ش��ت��ث��م��ار يف 
اال�شتثمار  وت�شجيع  التحتية  البنية 
والزراعية،  ال�شناعية  وال��ق��ط��اع��ات 
اأي برملان �شابق  وهو ما مل يتوفر يف 

مع االأ�شف«.
ال��ع��راق��ي��ة احلالية  مت��ل��ك احل��ك��وم��ة 
بع�س التوجهات يف ذلك االجتاه، لكن 
حتليها  وع���دم  الق�شري”،  “عمرها 
بكتلة برملانية م�شاندة بقوة لها، منع 

عنها تنفيذ تلك التوجهات فعليا.

اجلي�ض البورمي يكثف 
هجماته يف والية ت�سني

•• رانغون-وكاالت

للمجل�س  امل��وال��ي��ة  ال��ق��وات  كثفت 
مطلع  م���ي���امن���ار  يف  ال���ع�������ش���ك���ري 
�شد  هجماتها  اجل����اري  االأ���ش��ب��وع 
ت�����ش��ني غربي  امل��دن��ي��ني يف والي�����ة 
وترية  ت�شاعد  خ�شم  يف  ال��ب��الد، 
ال�����ن�����زاع امل�������ش���ل���ح م���ن���ذ االن����ق����الب 
اأول  ح�������دث  ال��������ذي  ال���ع�������ش���ك���ري 

فرباير)�شباط( املا�شي.
وت��ع��ر���س 19 م��ن��زاًل ع��ل��ى االأق���ل 
املدفعي  للق�شف  ن��ت��ي��ج��ة  ل��ل��ه��دم 
م��ن ق��ب��ل اجل��ي�����س ال��ب��ورم��ي اأم�س 
االأول ال�شبت يف منطقة تانتالنغ، 
بينما ا�شتبكت قوات الدفاع املدين 
مع قوات النظام. وذكرت �شحيفة 
)ت�����ش��ي��ن��الن��د ب��و���ش��ت( امل��ح��ل��ي��ة اأن 
كان  م�شيحياً  ق�شاً  قتلوا  اجل��ن��ود 
ي��ح��اول اإخ���م���اد ال���ن���ريان يف منزل 
املدفعي،  الق�شف  ج���راء  م�شتعل 
واأن������ه������م ب��������رتوا اأح��������د اأ����ش���اب���ع���ه 
ل��ال���ش��ت��ي��الء ع���ل���ى خ�����امت ال������زواج 
الذهبي اخلا�س به. وكتب املبعوث 
االأممي اخلا�س مليامنار توم اأندروز 
)تويرت(  موقع  على  ح�شابه  ع��رب 
دي���ن  رج������ل  “قتل  االج����ت����م����اع����ي 
بوالية  تانالنغ  يف  املنازل  وق�شف 
ت�شني، اأحدث مناذج اجلحيم احلي 
املجل�س  قوات  يومياً  تن�شبه  الذي 
الع�شكري بحق ال�شعب البورمي”، 
يهتم  اأن  بالعامل  “يجدر  م�����ش��دداً 
اأك���رث ب��ه��ذه امل�����ش��األ��ة، واالأه�����م من 

ذلك ينبغي اأن يتحرك العامل«.
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عربي ودويل

حتليل
 15     مت االإع�������الن ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��د 
يوًما من رحيل القوات االأمريكية 
جو  ب��رره  وال���ذي  اأفغان�شتان،  م��ن 
قوات  تركيز  اإىل  باحلاجة  ب��اي��دن 
الرئي�شي،  خ�����ش��م��ه  ع��ل��ى  ال���ب���الد 
منطقية.  نتيجة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ب��دو 
اأفغان�شتان،  من  االن�شحاب  “بعد 
متثل هذه ال�شراكة اال�شرتاتيجية 
املرحلة الثانية من اإعادة االنت�شار 
االأم����ري����ك����ي جت�����اه ال�������ش���ني، نحو 
م���ن���ط���ق���ة امل����ح����ي����ط����ني ال����ه����ن����دي 
وال����ه����ادئ. وق���د مت ذك���ره���ا طوال 
االأ����ش���ه���ر ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة، وقد 
جيف  ي��وؤك��د  هناك”،  اىل  و�شلنا 
�شابق  اأم���ري���ك���ي  ���ش��ف��ري  ه��وك��ي��ن��ز 
وباحث م�شارك يف معهد العالقات 

الدولية واال�شرتاتيجية.

»انعطاف” اأوباما جتاه اآ�شيا
لتجنيد  وا���ش��ن��ط��ن  اخ��ت��ي��ار  اإن     
اأ�شرتاليا اإىل جانبها يف�شره املوقع 
اجلزيرة،  ل��ل��ق��ارة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 
البلدين،  ب����ني  ال���ث���ق���ة  وع����الق����ة 
اللذين كانا حليفني خالل احلرب 
هذه  وجت�������ش���د  االأوىل.  ال���ع���امل���ي���ة 
��ا ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مت  احل���رك���ة اأي�����شً
االإعالن عنها قبل ع�شر �شنوات يف 
االأ�شرتايل  الربملان  اأم��ام  املنطقة. 
���ش��ب��ق ل��ل��رئ��ي�����س ب�����اراك اأوب���ام���ا ان 
ال�شيا�شة  “انعطاف”  على  ���ش��دد 
اآ�شيا،  جت��اه  االأمريكية  اخلارجية 
ق��ب��ل االإع�������الن ع���ن ن�����ش��ب جنود 
الع�شكرية  ال��ق��اع��دة  يف  اأمريكيني 

لداروين يف �شمال اجلزيرة.
   ال�شني -اأكرب �شريك جتاري له 
االأ�شرتايل  ال��وزراء  رئي�س  -اختار 
مع�شكره. وتقول بالده اإنها ت�شعر 
وميكن  اأمنها.  على  متزايد  بقلق 
العدواين  بكني  م��وق��ف  اإن  ال��ق��ول 
-بالبيانات  م������وؤخ������ًرا  جت���اه���ه���ا 
التجارية  والعقوبات  التحري�شية 
-ق�����د ����ش���اع���د يف ق���ل���ب امل����وازي����ن. 
وق���راره���ا ل��ي�����س ع���دمي اجل����دوى: 
ن����زاع م�شلح بني  ن�����ش��وب  ح��ال��ة  يف 

كل  ويف  �شتلتقيان.  اال�شرتاتيجي 
االأحوال، “اليابان مهتمة بالتو�شع 
وتعاونها  اأ�شرتاليا،  مثل  ال�شيني 
املتحدة  ال���والي���ات  م��ع  ال��ع�����ش��ك��ري 
يالحظ  ويتزايد”،  للغاية  مهم 
جيف هوكينز من معهد العالقات 

الدولية واال�شرتاتيجية.

�شربة قا�شية لفرن�شا واأوروبا
لفرن�شا،  اه��ان��ة  العملية  تعترب     
اإىل قوة  حيث مت تقلي�س مكانتها 
ماكرون،  والإمي��ان��وي��ل  متو�شطة، 
انت�شار  يف  ال��ك��ث��ري  ا�شتثمر  ال���ذي 
فرن�شا يف منطقة املحيطني الهندي 
للدفاع عن  ت�شعى  والهادئ -حيث 
وكان  �شا�شعة.  اقت�شادية  منطقة 
العقد ال�شخم مع اأ�شرتاليا ركيزة 

هذه اال�شرتاتيجية.
   مب��������رارة، ا���ش��ت��ن��ك��ر ج�����ان اإي����ف 
لودريان، وزير اخلارجية الفرن�شي، 
بينما اأعلنت  “الطعنة يف الظهر”، 
وزيرة الدفاع فلورن�س باريل، انها 
بها  تعامل  التي  للطريقة  “واعية 
كما  حلفائها”.  املتحدة  ال��والي��ات 
التي  الأوروب����ا  قا�شية  �شربة  اأن��ه��ا 
و���ش��ع��ت اأم����ام االأم����ر ال���واق���ع، كما 
اأمريكا  ان�����ش��ح��اب  ك���ان احل���ال م��ع 
كان من مقررا  اذ  اأفغان�شتان،  من 
اأن يقدم رئي�س دبلوما�شية االحتاد 
االأوروبي، جوزيب بوريل، اخلمي�س، 
ملنطقة  االأوروب��ي��ة  اال�شرتاتيجية 

املحيطني الهندي والهادئ.
ال�شني  تتاأخر  ل��ن  م��ن جانبها،     
الفرن�شي  اال���ش��ت��ي��اء  ا���ش��ت��غ��الل  يف 
واالأوروب����������ي، ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن���ه 
ك��م��ا فعلت  ث��ق��ة يف االأم���ري���ك���ان  ال 
املتحدة  الواليات  ان�شحبت  عندما 

من اأفغان�شتان.
  يف الوقت الذي يت�شكل فيه عامل 
ثنائي القطب ب�شكل اأكرث و�شوًحا، 
عظميان  ق����وت����ان  ع��ل��ي��ه  ت��ه��ي��م��ن 
فاإن  االآ�شيوية،  املياه  يف  تتناف�شان 
خيبة االأم��ل املريرة هذه ال ميكن 
الفرن�شي  الرئي�س  ت�شجع  اأن  اإال 
اأج���ل دفاع  اأك���رب م��ن  ب��ق��وة  للدفاع 

اأوروبي م�شرتك.
عن الك�شربي�س

�شفعة قا�شية لفرن�شا جو بايدن يف موؤمتر �شحفي ، االأربعاء ، بوا�شنطن ، مع �شكوت موري�شون )ي�شار( وبوري�س جون�شون ، عرب الفيديو.

ا�شرتاليا انحازت للغوا�شة االمريكية ممثل لل�شيا�شة اخلارجية لالحتاد االأوروبي يقدم اال�شرتاتيجية االأوروبية للتعاون يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ

احل�شور الفرن�شي يف املنطقة يتقل�س فرن�شا وا�شرتاليا فوق نف�س الغوا�شة قبل الطالق

�شتجد  املتحدة،  والواليات  ال�شني 
نف�شها يف اخلندق االأمريكي.

   يعّد ت�شكيل هذا التحالف اجلديد 
جزًء من تاريخ طويل من التعاون. 
اال�شتخبارات  وك�������االت  ت���ت���ع���اون 
ال��ث��الث داخ����ل منطقة  ال����دول  يف 
ا  العيون اخلم�شة )التي ت�شم اأي�شً
اإىل  باالإ�شافة  ونيوزيلندا(.  كندا 
جون�شون  بوري�س  يخف  مل  ذل��ك، 
رغبته يف جعل الوجود الربيطاين 

اأ�شرتاليا، اململكة املتحدة، الواليات 
املتحدة، جاء ليكمل الرباعي، وهو 
اإقليمي يجمع بني اأ�شرتاليا  حوار 
والواليات املتحدة والهند واليابان، 
ويف  بكني.  مواجهة  ا  اأي�شً وهدفه 
ه���ذه احللقة  اأن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ه���ذا 
بعناية،  درا���ش��ت��ه��ا  مت  ق��د  باأكملها 
الن�شخة  ب���اي���دن  ج���و  و���ش��ي��ن�����ّش��ط 
ويبقى  اأ�شبوع.  غ�شون  يف  التالية 
اإذا كانت نواتا التعاون  اأن نرى ما 

ل��ه��ذه ال��غ��وا���ش��ات االأم��ري��ك��ي��ة اإىل 
اأ�شرتاليا والتحالف الذي “يقو�س 
واال�شتقرار  ال�شالم  خطري  ب�شكل 
ال�شينية  التوترات  االإقليميني”. 
للتحالف  ���ش��ي��ك��ون  اإذ  م��ف��ه��وم��ة، 
القوى  ت��وازن  على  تاأثري  اجلديد 
الهادئ،  واملحيط  اآ�شيا  منطقة  يف 
يف وقت جتاوز فيه حجم االأ�شطول 
االأ�شطول  ح��ج��م  االآن  ال�����ش��ي��ن��ي 
“ن�شر  ان  االأم���ري���ك���ي.  ال���ب���ح���ري 

اأكرث و�شوًحا يف منطقة املحيطني 
ال���ه���ن���دي وال������ه������ادئ، م����ن خ���الل 
لل�شيا�شة  روؤي����ت����ه  ع����ن  ال��ك�����ش��ف 

اخلارجية يف بداية العام.

منطق الردع
   ب��دون مفاجاأة، اأث��ار اإن�شاء حلف 
اأ�شرتاليا، اململكة املتحدة، الواليات 
نددت  التي  بكني،  املتحدة حفيظة 
للغاية”  امل�����ش��وؤول  “غري  ب��ال��ب��ي��ع 

التي مل تتقا�شمها حتى االآن اإال مع 
الوا�شح  م��ن  العظمى،  بريطانيا 
حت�����اول  امل����ت����ح����دة  ال������والي������ات  اأن 
الع�شكري  ب��ك��ني  ���ش��ع��ود  ت���اأط���ري 
تعزيز  ه���و  و”الهدف  ال�����ش��ري��ع. 
ثني  على  االأمريكي  املع�شكر  قدرة 
اأحادية  هجمات  �شن  ع��ن  ال�شني 
بحر  اأو يف  ت���اي���وان  ���ش��د  اجل���ان���ب 
ماتيو  يلخ�س  ال�شني اجلنوبي”، 
الثالثي  التحالف  اإن  دو�شاتيل.    

النووية  ال��ه��ج��وم��ي��ة  ال��غ��وا���ش��ات 
لعمليات  حقيقًيا  ت��ه��دي��ًدا  ي�شكل 
ال��ب��ح��ري��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة. ف���رغ���م اأن 
كبرية  اأ�شواطا  قطعت  قد  ال�شني 
يف احلرب �شد الغوا�شات، اإال اأنها 
ال ت��زال واح��دة من نقاط �شعفها 
الرئي�شية”، يوؤكد ماتيو دو�شاتيل، 
معهد  يف  اآ����ش���ي���ا  ب���رن���ام���ج  م���دي���ر 

مونتني.
   ومن خالل توفري التكنولوجيا 

تعترب العملية اإهانة لفرن�شا, حيث مت تقلي�س مكانتها اإىل قوة متو�شطة

لن تتاأخر ال�شني يف ا�شتغلل اال�شتياء الفرن�شي 
واالأوروبي بالت�شديد على اأنه ال ثقة يف االأمريكان

هل تلتحق الهند واليابان بالتحالف الثالثي يف املنطقة؟تعزيز قدرة املع�سكر االأمريكي لكبح جماح التنني ال�سيني 

رغم قطع ال�شني اأ�شواطا يف احلرب �شد الغوا�شات, 
اإال اأنها ال تزال واحدة من نقاط �شعفها الرئي�شية

يف منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ:

اأعلنه بايدن، حلف ع�سكري جديد يخلط االأوراق...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

اأ�شرتاليا  مــع  اأمنية  اتفاقية  ـــرام  اإب خــلل  مــن     
ال�شني  اإىل ردع  املتحدة  الواليات  وبريطانيا, ت�شعى 
فرن�شا  وتلقت  املنطقة...  يف  عــدواين  عمل  اأي  عن 

واأوروبا اإهانة.

  ب�شع جمل قيلت بهدوء خلل موؤمتر افرتا�شي نظمه 
بقيمة  عقد  لتحطيم  كافية  كانت  االأبي�س  البيت 
اخلرائط  ترتيب  والإعــادة  لفرن�شا,  يورو  مليار   56

اجليو�شيا�شية يف منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ.
�شراكة ع�شكرية جديدة مع  بايدن     مل يطلق جو 
ال�شينية  الطموحات  ملواجهة  واأ�شرتاليا  بريطانيا 

تعزيز  �شيتم  ولكن  فقط,  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  يف 
املتحدة,  اململكة  اأ�شرتاليا,  حلف  )امل�شماة  املبادرة 
الواليات املتحدة( من خلل نقل التقنيات االأمريكية 
والربيطانية اإىل كانربا لبناء اأ�شطول من الغوا�شات 

تعمل بالطاقة النووية.
    قرار عنيف يلغي متاًما وبب�شاطة عقد 12 غوا�شة 

2019 من قبل  فرن�شية ذات دفع تقليدي وّقع عام 
رئي�س الوزراء االأ�شرتايل احلايل, �شكوت موري�شون.

اإ�شارة �شيا�شية قوية مر�شلة      ت�شكل هذه العملية 
اإىل ال�شني, التي يثري وجودها املتزايد يف بحر ال�شني 
الواليات  قلق  تــايــوان,  على  وال�شغوط  اجلنوبي, 

املتحدة وحلفائها االإقليميني. 
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عربي ودويل

حتت حماية ال�سقيق االأمريكي طيلة �سبعني عاًما، 
يدفع االأوروبيون اليوم ثمن عدم اال�ستثمار يف الدفاع

حتى يف اخلطابات, تظل الطموحات بعيدة 
جًدا عن دفاع م�شرتك حقيقي يف القارة العجوز

ي�سكل الناتو دفاًعا بتكلفة اأقل لالأوروبيني الأن
 الواليات املتحدة ت�ستوعب 80 باملائة من نفقات املنظمة

يف خطاب حالة االحتاد, مل تذكر فون دير الين ا�شم بايدن, مف�شّلة التاأكيد على �شرورة تطوير جي�س اأوروبي

االن�شحاب  ُيظهر     
ــــن اأفـــغـــانـــ�ـــشـــتـــان  م
الغوا�شة  وق�شية 
االأ�ــشــرتالــيــة عــدم 
وا�شنطن  ــام  ــم ــت اه
باحلليف  ــتــزايــد  امل
االأوروبي.  الع�شكري 
وب�شبب هذا االإذالل, 
بروك�شل  التـــــزال 
تفكر يف ا�شتقلليتها 

اال�شرتاتيجية.

•• الفجر -كورينتني بينارجوير 
ترجمة خرية ال�صيباين

كربالء.. مرتع للميلي�سيات االإيرانية
املتظاهرون الذين رفعوا ال�شوت للح�شول على فر�س عمل وو�شع حد 
للف�شاد، دعوا اأي�شاً اإىل اإنهاء النفوذ االإيراين، الذي يلقون باللوم عليه 
موقفاً  اإي��ران  تتخذ  جهتها،  من  ال��ع��راق.  م�شاكل  من  بالكثري  بت�شببه 
هناك،  نفوذها  فقدت  اإذا  اأن��ه  يبدو  ما  على  خ�شية  كربالء،  يف  وا�شحاً 

�شتتبعها مدن اأخرى يف قلب العراق .
وترى كاتبة التقرير اأن امليلي�شيات، مب�شاعدة جهاز �شرطة غري فعالة 
الن�شطاء  قتلة  لتقدمي  كبري  ح��د  اإىل  جم��دي��ة  غ��ري  حكومية  وج��ه��ود 
وجود  لها  الرئي�شية  امليلي�شيات  كل  تقريباً  انت�شرت.  قد  العدالة،  اإىل 
اإىل حد  امل��دن��ي��ة  تلك  االحتجاجية يف  احل��رك��ة  ب��ات��ت  لقد  ك��رب��الء.  يف 
بعيدة مت�شرتة وتعمل باخلفاء، ال �شيما مع ا�شتمرار تعر�س عنا�شرها 

للتهديدات واالعتقاالت التي طالبت حتى قاداتها.
ففي 9 يونيو )حزيران(، اأخلت ال�شلطات العراقية، �شراح القيادي البارز 

•• وا�صنطن-وكاالت

اأن  حقيقة  على  االأمريكية  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  تقرير  �شلط 
مدينة كربالء املقد�شة يف العراق باتت اليوم مرتعاً للميلي�شيات املدعومة 

من اإيران التي ال تنفك عن بث الفو�شى واخلوف بني قاطنيها.
واأ�شارت ال�شحفية جني عراف اأن املدينة الواقعة يف جنوب العراق التي 
جتتذب مزاراتها ذات القبب الذهبية احلجاج ال�شيعة من جميع اأنحاء 
العامل، باتت اليوم نقطة ا�شتعال يف ال�شراع الداخلي يف العراق ب�شاأن 
ع�شرات امليلي�شيات القوية املدعومة من اإيران. وقد باتت اليوم مرجاًل 
ُتعرف  اأن  من  ب��داًل  ال�شيا�شية  وامل�شالح  املتناف�شة  امل�شلحة  للجماعات 

باأنها مكان هادئ لل�شالة وللدرا�شة.
اأقوى امليلي�شيات اليوم هي تقنياً حتت �شلطة احلكومة العراقية، اإال اأنها 
قوة ع�شكرية منف�شلة بحد ذاتها، تهاجم اأعداءها مبا يف ذلك امليلي�شيات 
املناه�شني  وامل��ت��ظ��اه��ري��ن  االأم��ري��ك��ي��ة  الع�شكرية  وامل���واق���ع  املتناف�شة 

للحكومة.

يف ميلي�شيات احل�شد ال�شعبي، قا�شم م�شلح الذي يعد مقرباً لقائد فيلق 
يف االتهامات  ل�”عدم كفاية االأدلة”  القد�س االإيراين قا�شم �شليماين، 
التي تالحقه، بعد اأن كانت القوات العراقية األقت القب�س على م�شلح 
يف اأواخر مايو )اأيار( املا�شي، بتهمة التورط يف اغتيال النا�شط اإيهاب 

الوزين يف مدينة كربالء، جنوب بغداد.
مقرها  الفكرية  “�شانت�شوري”  موؤ�ش�شة  يف  الباحث  الزميل  وي��ق��ول 
الواليات املتحدة، �شجاد جياد، اإن “الفكرة البارزة املتمثلة بكربالء اأنه 
من املفرت�س اأن تكون املكان الذي قاوم فيه حفيد النبي حممد خالل 
معركة غري متكافئة الأنه عار�س الدولة يف ذلك الوقت، والأنه اأراد اأن 
الذي  التاريخ  ف��اإن  وعليه  احلرية”.  اأراد  الأن��ه  قادتهم،  النا�س  يختار 

حتمله املدينة يعطي االحتجاجات يف كربالء �شدى خا�شاً.
ويتابع جياد اأنه يف حال تغري الو�شع القائم حالياً يف املدينة، فمن املوؤكد 

اأن االأح��داث نف�شها �شتحدث يف مكان اآخر، يف النجف ويف الب�شرة ويف 
تكون  قد  كربالء  اإن  ال��ق��در.  بنف�س  كبرية  املخاطر  اأخ��رى حيث  م��دن 

ال�شرارة ل�شيء ما«.
ولكن بالوقت احلايل، ال�شرارة الوحيدة تخرج من فوهات بنادق القتلة. 
على الورق، من املفرت�س اأن تكون ال�شرطة املحلية امل�شوؤولة عن االأمن 
خارج العتبات املقد�شة، لكن معظم �شكان كربالء يقرون باأن هذا اجلهاز 
االأمنية  ال��ق��وات  وت�شم  االأم��ن��ي��ة.  ال�شل�شلة  يف  االأ���ش��ع��ف  العن�شر  ه��و 
جمموعة من اجلماعات �شبه الع�شكرية، مبا يف ذلك كتائب حزب اهلل، 
وهي ميلي�شيا مدعومة من اإيران اُتهمت بقتل مقاول ع�شكري اأمريكي، 
رجل  ال�����ش��در،  ملقتدى  موالية  ع�شكرية  �شبه  جمموعة  اأي�����ش��اً  وه��ن��اك 

الدين ال�شيعي ال�شعبوي.
ويقول جياد اإن “هناك توازن غري م�شتقر للقوى«.

وعليه، ت�شتمر عمليات القتل، ما يعني اأن وعد رئي�س الوزراء العراقي 
بعيد  حلماً  يبدو  الوظائف  وتوفري  الف�شاد  باإنهاء  الكاظمي  م�شطفى 

املنال.

   يف يونيو، انتظر حر�س ال�شرف 
زي���ارة ر�شمية  اأول  ب��اي��دن يف  ج��و 
الرئي�س  واأع��ل��ن  اأوروب�����ا.  اإىل  ل��ه 
“اأمريكا  اأن  اجل��دي��د  االأم��ري��ك��ي 
والت�شفيق  التهليل  ومت  عادت”، 
له ملجرد انه لي�س دونالد ترامب. 
متاًما،  الثقة  ا���ش��ت��ع��ادة  تتم  “مل 
ت�شديقه،  اأرادوا  االأوروبيني  لكن 
اأرادوا اإغالق قو�س ترامب، يرى 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ي��ك��ول ج��ن�����ش��وت��و، 
الرغبة  لكن  دي��ل��ور،  ج��اك  معهد 
يف العودة اإىل االأيام اخلوايل اأمر 
ال�شيا�شة  يوا�شل  بايدن  وهمي: 
يعد  الأ����ش���الف���ه، ومل  اخل��ارج��ي��ة 
وبعد   .“ ال���ع���امل  م��رك��ز  ال���غ���رب 
�شهر  انتهى  اأ�شهر تقريبا،  ثالثة 
الع�شل، وحلقت الكلمات اجلارحة 

فوق املحيط االأطل�شي.

�شاأنا فرن�شيا, اإذالل اأوروبي
مناورة  الظهر”،  يف  »ط��ع��ن��ة      
موقف  ترامب”،  طريقة  “على 
“ال ُيحتمل” ... يف 16 �شبتمرب، 
اأن  الفرن�شيني  ال��ق��ادة  على  ك��ان 
ي�شتمدوا من االأعماق مفرداتهم 
ت�شرف  لتو�شيف  الدبلوما�شية 
“عقد  ب�شرقة  املتهمة  وا�شنطن، 

القرن” من باري�س.
اأ����ش���رتال���ي���ا قطع     ل��ق��د ق�����ررت 

ات��ف��اق��ه��ا م��ع ف��رن�����ش��ا ب�����ش��اأن 12 
غ���وا����ش���ة ت��ق��ل��ي��دي��ة ب��ق��ي��م��ة 56 
مليار يورو، مف�شلة اإبرام �شفقة 
املتحدة  ال����والي����ات  م���ع  ج���دي���دة 
“املفاو�شات  امل��ت��ح��دة.  وامل��م��ل��ك��ة 
اإجراوؤها  ومت  الأ���ش��ه��ر،  ا�شتمرت 
من وراء ظهر احلليف الفرن�شي، 
ب��ريو، املتخ�ش�س يف  اإي��ل��ي  ي��وؤك��د 
ق�شايا الدفاع االأوروبي يف جامعة 
فريجي بروك�شل، ويرتجم غ�شب 
املفاجاأة،  هذه  الفرن�شيني  القادة 

وهذا ال�شعور بالغدر واخليانة«.
الغوا�شات      ولئن كانت ق�شية 
اأوروب����ي  االإذالل  ف����اإن  ف��رن�����ش��ي��ة، 

ا.  اأي�شً
لقد ارتعبت بروك�شل مثل باري�س 
ب�����ش��ب��ب اإل���غ���اء ه���ذا ال��ع��ق��د حيث 
ي�شتعد  االأوروب�������ي  االحت�����اد  ك���ان 
الطريق  خ���ارط���ة  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف 
منطقة  يف  اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 

املحيطني الهندي والهادئ.
   وبعد جتاهلها، جتد الدبلوما�شية 
االأوروبية نف�شها مرة اأخرى امام 
االأم������ر ال����واق����ع ب�����ش��ب��ب ق�����رارات 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، قرر  وا���ش��ن��ط��ن. يف 
قواته  �شحب  االأمريكي  الرئي�س 
راأي احللفاء رغم  اأن يطلب  دون 
جنودهم  م���ن  اآالف  ع���دة  وج����ود 

هناك.
   ت���رك���ت ك���ارث���ة ك���اب���ول ه����وؤالء 

على ال�شني، واأن��ه يرى كل �شيء 
ال��زاوي��ة، ي�شري جيم�س  من ه��ذه 
العالقات  اأ����ش���ت���اذ  ج���ول���دج���ري، 
االأمريكية  اجلامعة  يف  الدولية 
يف وا���ش��ن��ط��ن، ح��ت��ى ال��ع��الق��ة مع 
بهدف  ت�شتقر،  اأن  يجب  رو���ش��ي��ا 
التعامل  على  ال��ق��درة  ه��و  واح���د 

بهدوء مع ال�شني. 
وم����ن اأج�����ل ت���اأم���ني اأم���ن���ه���ا، بات 
تطوير  اأوروب����������ا  ع���ل���ى  ي���ت���ح���ّت���م 
قدراتها الدفاعية اخلا�شة ب�شكل 

اأكرب«.

وحدها فرن�شا تدفع
 باجتاه دفاع اأوروبي م�شرتك

   هو�س اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون منذ 
االإل���ي���زي���ه،  ق�����ش��ر  اإىل  و����ش���ول���ه 
ت��ت��ق��دم ف��ك��رة ال���دف���اع االأوروب�����ي 
احلليف  تخّلي  بعد  بروك�شل  يف 
االأمريكي عن االوروبيني يف عدة 
ترددت  االأروق����ة،  ويف  منا�شبات.  
دير  ف��ون  اأور����ش���وال  ب���اأن  �شائعات 
الي����ن، رئ��ي�����ش��ة امل��ف��و���ش��ي��ة، كانت 
ت��ع��ت��زم ال��ت�����ش��دي��د م���ط���واًل على 
ال�شداقة عرب االأطل�شي يف خطاب 
حالة االحتاد الذي األقته يف 15 
وكعالمة  االأخ�����ري،  يف  �شبتمرب، 
مل  الذهنية،  احل��ال��ة  تغيري  على 
ت��ذك��ر االأمل��ان��ي��ة ا���ش��م ج��و بايدن 
مرة واحدة، مف�شّلة التاأكيد على 

االأوروب��ي��ني حتت رحمة طالبان، 
عن  احل�����ل�����ف�����اء  “اأعرب  وق��������د 
املتحدة،  ال��والي��ات  م��ن  غ�شبهم 
خ�شو�شا  ي��ن��ب��ع  اإح��ب��اط��ه��م  ل��ك��ن 
م��ن ع��ج��زه��م ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري على 
ال�����ق�����رارات االأم���ري���ك���ي���ة، وع����دم 
االأمور  زم��ام  ت��ويل  على  قدرتهم 
را�شيل  ت���ق���ول  االأر�س”،  ع��ل��ى 

   عام 2011، اأطلق باراك اأوباما 
الذي  االآ�شيوي”،  “االنعطاف 
االأمريكية نحو  االأول��وي��ات  ح��ّول 
الهادئ.  وامل��ح��ي��ط  اآ���ش��ي��ا  منطقة 
اأفغان�شتان  م����ن  واالن�������ش���ح���اب 
االأ�شرتالية  ال��غ��وا���ش��ة  وق�����ش��ي��ة 
يتبعان هذا املنطق. فقد “اأو�شح 
�شين�شّب  اهتمامه  كل  اأن  بايدن، 

مركز  يف  ال���ب���اح���ث���ة  اإل���ي���ه���و����س، 
ال������درا�������ش������ات اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

والدولية، يف وا�شنطن.
   حتت حماية ال�شقيق االأمريكي 
االأك��������رب ط���ي���ل���ة ���ش��ب��ع��ني ع����اًم����ا، 
ي��دف��ع االأوروب�����ي�����ون ال���ي���وم ثمن 
ال����دف����اع.  ع������دم اال����ش���ت���ث���م���ار يف 
اأقل  بتكلفة  دفاًعا  الناتو  “ي�شكل 

لالأوروبيني الأن الواليات املتحدة 
نفقات  من  باملائة   80 ت�شتوعب 
جن�شوتو،  نيكول  ي�شري  املنظمة، 
اأمريكا  اأن  ط���امل���ا  ف����ّع����ال،  وه�����ذا 
ويف  ترميك...”.  اأو  جت�����ّن  ال 
اأوروبا  اأن  بدا  االأخ��رية،  ال�شنوات 
متر بكال ال�شيناريوهني يف نف�س 

الوقت.

�شرورة تطوير جي�س اأوروبي.
ول���ك���ن ح���ت���ى يف اخل���ط���اب���ات،     
تظل الطموحات بعيدة جًدا عن 
القارة  يف  حقيقي  م�شرتك  دف��اع 
فون  اأور����ش���وال  تت�شور  ال��ع��ج��وز. 
املعلومات  تبادل  دير الين فقط، 
اال�شتخبارية بني الدول االأع�شاء 
ال�شريع.  للتدخل  كتائب  واإن�شاء 
لي�س  االأوروب��ي��ة  ال���دول  “معظم 
يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  االإرادة  ل��دي��ه��ا 
ان���ه هاج�س  االأوروب��������ي،  ال���دف���اع 
اخل�شو�س،  وج���ه  ع��ل��ى  ف��رن�����ش��ي 
يعترب اإيلي بريو، ان حماية الناتو 
تنا�شبهم جيًدا، وال ي�شعرون اأنهم 

يواجهون تهديدات مبا�شرة«.
ال�شبعة  اإرادة  غ����ي����اب  ويف     
وال��ع�����ش��ري��ن، ���ش��ي��اأت��ي احل����ل من 

اجليو�س الوطنية. 
وب����ول����ن����دا فقط  ف���رن�������ش���ا  ل���ك���ن 
الع�شكرية  ميزانياتهما  ت��زي��دان 
ولديهما موارد كبرية. ان “اأعني 
اجلي�س  ن���ح���و  ت���ت���ج���ه  اجل���م���ي���ع 
االأملاين، الذي لديه اأكرب اإمكانات 
كينج،  اأنتوين  ي�شري  التح�ّشن”، 
احل��رب يف جامعة  درا�شات  اأ�شتاذ 
وارويك باململكة املتحدة، املو�شوع 
اأذه����ان اجل��م��ي��ع، ل��ك��ن ال اأحد  يف 

يجروؤ على تناوله«...
مناق�شة  ب�����ش��دد  ه���ي  وب��ي��ن��م��ا     
على  يتحّتم  الع�شكرية،  قدراتها 
اأوروبا مراقبة حدودها ال�شرقية 
 16 اإىل   10 ف��م��ن  ك���ث���ب.  ع���ن 
���ش��ب��ت��م��رب، ق����ام اأك����رث م���ن 200 
األ����ف ج��ن��دي رو���ش��ي م��ع القوات 
وا�شعة  مب��ن��اورات  البيالرو�شية 
التدريبات  “هذه  ال����ن����ط����اق.  
الع�شكرية يجب اأن جتعلنا جميًعا 
كينج،  اأن��ت��وين  ي��ح��ذر  متوترين، 
فمنذ ن��ه��اي��ة احل���رب ال���ب���اردة، ال 
خريا  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ن��واي��ا  ت�شمر 
ال�شيناريو  ه����و  م����ا  للغرب”. 
الذي اعتمد خالل هذه املناورات 

الكربى؟
الناتو،  م���ن  ه���ج���وم  ع��ل��ى  ال�����رد   
العدو”...  اآث���ار  ك��ل  “تدمري  ث��م 
اأوروب��ا على بّينة  هذه املرة، باتت 

وعلم.

اجلي�س االملاين حمط انظار اجلميع التفكري يف االكتفاء الذاتي الع�شكري لل�شبعة والع�شرين

بعد الربيك�شيت، بقيت فرن�شا الدولة الوحيدة يف االحتاد االأوروبي التي متلك جي�شا كبريا

امريكا تفردت بقرار االن�شحاب من افغان�شتان اجلي�س الرو�شي تهديد م�شتمر الوروبا

الدفاع واال�شتقللية اال�شرتاتيجية:

اأهملتها اأمريكا، على اأوروبا اأن تتعلم القتال مبفردها...!
بايدن يوا�شل ال�شيا�شة اخلارجية الأ�شلفه, ومل يعد الغرب مركز العامل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

ل�شيدات  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب   جن��ح 
اجل��وج��ي��ت�����ش��و يف ت�����ش��ج��ي��ل اإجن����از 
الن�شخة  رائع يف مناف�شات  تاريخي 
اخل����ام���������ش����ة م������ن ب����ط����ول����ة اآ����ش���ي���ا 
اأقيمت يف �شالة  التي  للجوجيت�شو 
جوجيت�شو اأرينا باأبوظبي يف الفرتة 

من 13-16 �شبتمرب اجلاري. 
اال�شتثنائي  االإجن����از  ه���ذا  وحت��ق��ق 
الروؤية  بف�شل  ال�����ش��ي��دات  ملنتخب 
االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الحت����اد االإم�����ارات 
املمتدة  وخ���ط���ط���ه  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
اال�شتعانة  راع�����ت  ال���ت���ي  الأع��������وام، 
واخلربات  الفنية  االأجهزة  باأف�شل 
قاعدة  تاأ�شي�س  �شبيل  التدريبية يف 
اجلوجيت�شو  مل���واه���ب  م�����ش��ت��دام��ة 
الن�شائية تقود الدولة اإىل من�شات 

التتويج العاملية. 
ويف هذا ال�شدد تقول بوليانا الغو 
مدربة املنتخب الوطني لل�شيدات:" 
ال�شيدات  منتخب  قائمة  ت�شمنت 

14 العبة  اآ�شيا  امل�شارك يف بطولة 
 11 االأوزان، وجنحت  من خمتلف 

ميدالية  م��ن��ه��ن يف حت��ق��ي��ق  الع��ب��ة 
ما  التتويج،  من�شة  و�شعود  ملونة 

الالعبات  ت��ت��وي��ج  م��ع��دل  اأن  يعني 
نادر  وه��و معدل   79% اإىل  و�شل 

احلدوث يف بطولة واحدة. 
االإم��ارات��ي يف ظل  املنتخب  ويحقق 
اإ����ش���راف الغ���و ن��ت��ائ��ج الف��ت��ة، وتعد 
اأ�شهر  م���ن  واح�����دة  ب��ول��ي��ان��ا الغ����و 
على  اجلوجيت�شو  مدربات  واأف�شل 
على  حا�شلة  فهي  العامل،  م�شتوى 
احل����زام االأ����ش���ود، وحت��ت��ف��ظ ب�شجل 
رائع مع 5 األقاب عاملية و4 بطوالت 
برازيلية، كما تتمتع بخربة وا�شعة، 
البدنية،  بالرتبية  عميقة  ومعرفة 
امل�شاريع  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت 
امل��ه��م��ة يف مت��ك��ني امل�����راأة، وق���د وقع 
خ���ي���ار االحت������اد ع��ل��ي��ه��ا م���ن خالل 
باأنها  ك��ب��رية  وث��ق��ة  دق��ي��ق��ة  متابعة 
منتخب  لقيادة  املنا�شب  ال�شخ�س 

ال�شيدات. 
يف  ال�����ش��ي��دات  منتخب  اأداء  وح����ول 
تقول  للجوجيت�شو  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة 
الغ����و :" ال���الع���ب���ات جت������اوزن كل 
ال���ت���وق���ع���ات ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ن الإجن�����از 

مميز."
االإعداد  ف��رتة  الغو:" يف  واأ�شافت 

اجلانب  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  يف  جن��ح��ن��ا 
لبع�س  ال��ث��ق��ة  وت���ع���زي���ز  ال��ن��ف�����ش��ي 
الالعبات وهو جانب ال يقل اأهمية 
عن اجلانب التكتيكي. اإال اأن اخلطة 
�شتتغري يف بطولتي العامل وبطولة 
اأبوظبي العاملية للمحرتفني، حيث 
�شيتم اال�شتفادة من درو�س بطولة 
يف  االأمثل  بال�شكل  وتوظيفها  اآ�شيا 

تطوير اجلوانب الفنية لالعبات. 
وحت��ظ��ى الغ���و ب��ع��الق��ة ج��ي��دة مع 
الالعبات وحتر�س خالل النزاالت 
مبا  وت��وج��ي��ه��ه��ن  ت�شجيعهن  ع��ل��ى 
ويف  اأدائ���ه���ن  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س 
الالعبات يف  االأحيان تنجح  معظم 
زمام  واأخ��ذ  �شعبة  حلظات  تخطي 

املبادرة. 
يكون  اأن  اأهمية  على  الغ��و  وت��وؤك��د 
ي�شاهم  حيث  �شابقا،  العبا  امل���درب 
ذلك يف امتالك فهم اأف�شل لطبيعة 
ال���الع���ب���ني، وك���ون���ه���ا م���درب���ة فهي 
مكان  نف�شها  و���ش��ع  ع��ل��ى  حت��ر���س 
ال��الع��ب��ات مل��ا ل��ذل��ك م��ن اأه��م��ي��ة يف 

االإر�شادات  توجيه  عملية  تطوير 
اأثناء النزال. 

الواعدة  النجمة  تقول  جانبها  من 
بذهبية  ال��ف��ائ��زة  ال�شكيلي  ح��م��دة 
الهدف  و���ش��وح  اأن  ك��ج��م   45 وزن 
واالإ�������ش������رار وال����رتك����ي����ز م����ن اأه����م 
حتقيق  على  ت�شاعد  التي  العوامل 

االنت�شار على الب�شاط. 
االإمارات  اأن احتاد  ال�شكيلي  وتوؤكد 

ل���ن���ا طريق  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و مي���ه���د 
اإال  ال��ت��ط��ور واالرت���ق���اء، وم���ا علينا 
اأن ن�شلكه مت�شلحني باملواظبة على 
اجلهاز  توجيهات  وتنفيذ  التدريب 
ال��ف��ن��ي م���ع ال��ث��ق��ة ب���ال���ق���درة على 
اأ�شا�شية  ق��ي��م  وه���ي  ال��ف��وز  حتقيق 
ن�شاأنا عليها يف دولة االإمارات وكنف 
اإال  ل�شعبها  تر�شى  ال  التي  القيادة 

باملركز االأول.

•• ال�صارقة-الفجر

جمول  حميد  الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  �شعادة  وح�شور  رع��اي��ة  حت��ت 
و�شاالت  مالعب  �شهدت  ال�شارقة،  جامعة  مدير  النعيمي، 
املجمع الريا�شي يف جامعة ال�شارقة فعاليات "مهرجان اليوم 
�شوؤون  ع��م��ادة  حت��ر���س  وال��ت��ي  اجلديد"،  للطالب  الريا�شي 
ب��ال��ط��الب اجلدد  ل��ل��رتح��ي��ب  ���ش��ن��وي��ا  ع��ل��ى تنظيمه  ال��ط��الب 
التدري�شية  الهيئتني  واأع�����ش��اء  ال��ق��دام��ى  ال��ط��الب  مب�شاركة 
واالإداري��ة، بح�شور االأ�شتاذ الدكتور عيد كنعان، عميد �شوؤون 
الطالب، والكابنت �شالح طاهر العامري، رئي�س ق�شم الن�شاط 
الريا�شي بالعمادة، والدكتور ه�شام عبد احلليم، رئي�س ق�شم 
واملدربني  الطالب،  �شوؤون  بعمادة  الطالبية  االأن�شطة  اإدارة 

الريا�شيني بعمادة �شوؤون الطالب.
للطالب  النف�شي  احلاجز  ك�شر  اإىل  الريا�شي  اليوم  ويهدف 
اجلدد من خالل م�شاركتهم مع الطالب القدامى واالأ�شاتذة 
كما  �شويا،  الريا�شية  املناف�شات  يف  االإداري���ة  الهيئة  واأع�شاء 
يهدف اليوم الريا�شي اإىل تعريف الطالب اجلدد باالأن�شطة 
العام  خالل  الريا�شي  الن�شاط  ق�شم  يقيمها  التي  الريا�شية 

الإبراز  فر�شة  اجل��دد  الطالب  اإعطاء  جانب  اإىل  االأك��ادمي��ي، 
مواهبهم ومتيزهم ليتم اختيارهم �شمن منتخبات اجلامعة 
امل�شابقات  مل�شاركتهم يف  املختلفة متهيدا  الريا�شية  الفرق  يف 
التاأكيد  جانب  اإىل  درا�شتهم،  ف��رتة  خ��الل  والدولية  املحلية 
اإعداد  يف  ودوره���ا  اجلامعة  يف  الال�شفية  االأن�شطة  دور  على 
حيث  االأكادميية،  الدرا�شة  بجانب  الطالب  �شخ�شية  و�شقل 
مهارات  ال��ط��الب  اإك�����ش��اب  على  ع��ام��ة  ب�شفة  االأن�شطة  تعمل 
والطاقات  امل��واه��ب  وا�شتثمار  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق  ب���روح  العمل 

ب�شورة اإيجابية.
للن�شيد  ال�شرطية  املو�شيقية  ال��ف��رق��ة  ب��ع��زف  امل��ه��رج��ان  ب���داأ 
عرو�س  من  ع��دد  ت��اله  ع�شكريا،  عر�شا  قدموا  ثم  الوطني، 
الكاراتيه قدمها نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س، 
الريا�شات  يف   والرتفيهية  الريا�شية  املناف�شات  ب���داأت  ث��م 
الفردية والفرقية على كافة مالعب و�شاالت املجمع الريا�شي 
يف جميع الريا�شيات ومنها: كرة القدم والكرة الطائرة وكرة 
البدنية   والقوة  وال�شطرجن  والبلياردو  الطاولة  وتن�س  ال�شلة 
وال�شباحة وري�شة الطائرة والبيبي فوت، و�شارك يف املناف�شات 
اأكرث من 200 طالب ميثلون كليات اجلامعة املختلفة، بجانب 

عدد كبري من اأع�شاء الهيئتني التدري�شية واالإدارية.
ف��وز فريق كلية الطب يف  ك��ال��ت��ايل:  امل��ه��رج��ان  نتائج  وج���اءت 
م�شابقة كرة القدم، وفريق املوارد الب�شرية يف م�شابقة الكرة 
كرة  م�شابقة  يف  اجلامعية  االأ���ش��رة  اأع�شاء  وف��ري��ق  ال��ط��ائ��رة، 
ال�شلة، كما فاز الطالب عبد الكرمي اأبو علي يف م�شابقة القوة 
البدنية فئة وزن خفيف، ويف القوة البدنية فئة وزن متو�شط 
القوة  فيا�س يف  اأحمد  الطالب  وف��از  وا�شي،  تود  الطالب  فاز 
للكادر  احل��رة  ال�شباحة  م�شابقة  ويف  ثقيل،  وزن  فئة  البدنية 
التدري�شي واالإداري فاز عبد املنعم عبد اهلل من االإدارة املالية،  
اأحمد  ال��ط��ال��ب  ف��از  ل��ل��ط��الب،  احل���رة  ال�شباحة  م�شابقة  ويف 

نيازي من كلية الهند�شة.
يرافقه  اجلامعة  مدير  �شعادة  ق��ام  االفتتاح  حفل  نهاية  ويف 
عميد ���ش��وؤون ال��ط��الب بتكرمي اجل��ه��ات ال��داع��م��ة وع���دد من 
املتميزين  الطالب  املجتمعية، كما كرم عدد من  ال�شخ�شيات 
املتميز  امل��ه��ريي  ال��دك��ت��وراة خمي�س  م��ن��ه��م: ط��ال��ب  ري��ا���ش��ي��ا 
العامري  �شالح  على  والطالب  البدنية،  اللياقة  ت��دري��ب  يف 
القوة  يف  وال��دول��ي��ة  املحلية  االإجن�����ازات  م��ن  ع���ددا  لتحقيقه 

البدنية.

منتخب �شيدات اجلوجيت�شو.. اأيقونة الن�شخة اخلام�شة من البطولة االآ�شيوية

 11 ميدالية ملونة .. ح�سيلة تاريخية توؤكد تفوق 
بطالت االإمارات على امل�ستوى القاري

مهرجان ريا�سي للطالب اجلدد يف جامعة ال�سارقة

•• دبي - وام:

اأقام احتاد االإم��ارات للرماية حفل ا�شتقبال بالورد يف مطار 
امل�شاركة يف  دبي الدويل لبعثة منتخب الرماية العائدة من 
البطولة االآ�شيوية التي اأقيمت االأ�شبوع املا�شي بكازاخ�شتان.
وياأتي ذلك بعد االإجناز املميز الذي حققته البعثة من خالل 
فوز الرامي �شلطان �شالح حممد ح�شن بامليدالية الذهبية، 
مبناف�شات فئة البندقية 10 مرت يف نف�س الوقت الذي جنح 
اب��راه��ي��م خليل  وه��م  البعثة  م��ن  الثالثة  ال��رم��اة  ب��اق��ي  فيه 
االأمريي  واأحمد  اأمتار،   10 بندقية  النا�شئني  فئة  ابراهيم 
ك��ام��ل /فئة  اأم���ت���ار/، وحم��م��د   10 ال��رج��ال م�شد�س  /ف��ئ��ة 

ال�شباب م�شد�س 10 اأمتار/ يف التاأهل باملناف�شات من االدوار 
التمهيدية اإىل االأدوار النهائية.

وكان يف مقدمة م�شتقبلي البعثة �شعادة �شعيد بن حممد بن 
اأحمد القا�شمي ع�شو جمل�س االإدارة واملدير املايل لالحتاد، 
وقام بتطويق اأعناق الالعبني واجلهاز الفني بالورد تقديرا 
امليدالية  حتقيق  اإن  حيث  ال��ق��اري��ة،  البطولة  يف  لعطائهم 
تدعو  نتيجة جيدة  يعد  النهائية  ل��الدوار  والتاأهل  الذهبية 
االحتاد  مل�شروع  الالعبون  ه��وؤالء  ينتمي  حيث  التفاوؤل  اإىل 
اأبطال  م�شمى"  حت���ت   2019 ع���ام  يف  اط���الق���ه  مت  ال����ذي 
امل�شتقبل"، مبا يوؤكد اأن امل�شروع ي�شري يف االجتاه ال�شحيح، 
تاأهيل جيل جديد  وا�شرتاتيجية االحت��اد يف  روؤي��ة  ويرتجم 

املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  ال��واع��دة و�شقل مهاراتهم  امل��واه��ب  م��ن 
اإال  دويل  ح��دث  اأي  يف  للم�شاركة  ال�شماح  ع��دم  مع  الدولية، 
لتحقيق  توؤهلهم  مم��ي��زة  اأرق��ام��ا  ميلكون  ال��ذي��ن  لالعبني 
اإجناز يف امل�شابقة التي ميثلون الدولة بها. جتدر االإ�شارة اإىل 
اإع��داد تدريجي  اأن املنتخب �شوف يدخل مبا�شرة يف برنامج 
لبطولة النخبة اخلليجية التي �شتقام يف اأكتوبر املقبل عرب 
يتم  دول��ي��ني  حكام  ب����اإدارة  املرئي" زووم"،  االت�����ش��ال  تطبيق 
تكليفهم من قبل اللجنة التنظيمية اخلليجية ومقرها دبي 
التي �شت�شرف على كل املناف�شات ..وي�شعى املنتخب االإماراتي 
اإىل حتقيق اإجناز مهم فيها، ملوا�شلة م�شرية التميز لرماية 

االإمارات على كل امل�شتويات.

ا�ستقبال بالورد ملنتخب الرماية لدى عودته من امل�ساركة يف البطولة االآ�سيوية

•• اأبوظبي-وام:

امل��ب��اراة ال��ت��ي �شتجمع ب��ني الوحدة  اأن  اع��ت��رب االإحت����اد االآ���ش��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم 
مثرية  �شتكون  اآ�شيا،  اأبطال  دوري  نهائي  ربع  يف  ال�شعودي  والن�شر  االإم��ارات��ي 

ومتكافاأة، خا�شة اأن الفريقني ميتلكان نف�س القدر من فر�س حتقيق الفوز.
واأكد االحتاد االآ�شيوي - يف تقريره املن�شور على املوقع الر�شمي اخلا�س به - اأن 
مباراة ربع النهائي الوحيدة التي ال ت�شم فريقاً توج بلقب البطولة من قبل، 
هي املواجهة التي �شتجمع بني الوحدة والن�شر ال�شعودي والتي لن تخلو من 
االإثارة. وجاء يف التقرير : نادي الن�شر الذي يتخذ من الريا�س مقراً مل ينجح 
يف التتويج باللقب االآ�شيوي عام 1995، عندما خ�شر يف الوقت االإ�شايف يف نهائي 
بطولة االأندية االآ�شيوية اأبطال الدوري اأمام اإيلهوا ت�شومنا الكوري اجلنوبي، 
كما اأن م�شريته يف ال�شعود لالأدوار النهائية توقفت عند ن�شف النهائي يف عام 
اأمام �شيباهان االإيراين، بينما و�شل الوحدة قبلها بثالث �شنوات اإىل   ،2007
دور الثمانية، ومن املتوقع اأن تكون مباراة الوحدة والن�شر مليئة باالإثارة، مع 

ثقة اجلانبني بامتالك نف�س القدر من فر�س حتقيق الفوز على �شوء التكافوؤ 
الكبري بني عنا�شر القوة يف الفريقني.

واأ�شار التقرير اإىل فوز الن�شر بكاأ�س ال�شوبر االآ�شيوي عام 1998 ليكون اأول 
ممثل للقارة يف كاأ�س العامل لالأندية عام 2000، كما اقرتب الفريق نف�شه من 
اإحياء تلك االأيام املميزة العام املا�شي، عندما خ�شر يف الدور ن�شف النهائي من 
دوري اأبطال اآ�شيا اأمام بري�شيبولي�س االإيراين، ويف املقابل عاد الوحدة اإىل الدور 
ربع النهائي للمرة االأوىل منذ عام 2007، عندما خا�س الفريق، خالل فرتة 

ذهبية للنادي، ثاين ظهور له يف االأدوار االإق�شائية يف البطولة القارية.
اأجريت  ال��وح��دة  مواجهة  يف  ال�شعودي  الن�شر  اأوق��ع��ت  التي  القرعة  اأن  يذكر 
�شباح يوم اجلمعة املا�شي يف كوالملبور واأ�شفرت كذلك عن مواجهة بني الهالل 
ال�شعودي وبري�شبولي�س االإيراين، وقد حددت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري 

االأبطال االآ�شيوي يف 16 و 17 اأكتوبر املقبل.
و�شوف تقام كل مواجهات االأدوار النهائية ب�شكل جممع يف ال�شعودية مبا فيها 

النهائي الذي مت حتديد موعده يف 23 نوفمرب 2021.

•• دبي - وام: 

ا�شتعر�شت جلنة كرة القدم الن�شائية برنامج ا�شتعدادات املنتخب الوطني االأول 
اآ�شيا بقريغ�شتان اأكتوبر املقبل، واطلعت  لل�شيدات للم�شاركة يف ت�شفيات كاأ�س 
على تقرير اجلهاز الفني واالإداري للمنتخب والذي ت�شمن املع�شكرات الداخلية 
واملباريات الودية التي اأقيمت خالل الفرتة املا�شية. جاء ذلك خالل االجتماع 
الرابع الذي عقدته اللجنة يف مقر احتاد الكرة بدبي برئا�شة اأمل بو�شالخ ع�شو 
جمل�س اإدارة احتاد الكرة، ومب�شاركة عائ�شة �شيف القمزي نائب رئي�س اللجنة، 
وتناول  اللجنة.  ع�����ش��وات  امل��ازم��ي،  ع��ب��داهلل  وغ��ال��ي��ة  ال��زع��اب��ي  حممد  و�شيخة 
التي �شت�شهد اقامة مع�شكر داخلي للمنتخب  املقبلة  االجتماع مناق�شة الفرتة 

يف دبي يتخلله خو�س مباريات دولية ودية اأمام منتخبي تون�س والهند مطلع 
اأكتوبر املقبل. واأ�شادت اللجنة بجهود املنتخب يف مرحلة االإعداد احلالية، متمنية 
االآ�شيوية.  اإع��داده للت�شفيات  املتبقية من  الفرتة  العمل اجلاد خالل  ا�شتمرار 
وتطرق االجتماع مل�شابقات الفريق االأول وحتت 14 و 16 و 18 �شنة للمو�شم 
الريا�شي 2021-2022 املقرر انطالقها نوفمرب املقبل، اإ�شافة للمهرجانات 
الكروية التي تعتزم اقامتها جلذب املزيد من الفتيات ملمار�شة كرة القدم بهدف 
الدورات  تنظيم جمموعة من  اللجنة  وناق�شت  اللعبة.  زي��ادة قاعدة ممار�شات 
امل�شتجدات، واالإدارة  الن�شائي ت�شتمل على دورات للحكمات  التدريبية للعن�شر 
االإ�شابات  م��ن  وال��وق��اي��ة  والتغذية  االأول��ي��ة  واال�شعافات  الريا�شي،  واالإع���الم 

واملن�شطات، باالإ�شافة لدورات الرخ�شة االآ�شيوية ملدربات كرة القدم.

»االآ�سيوي« لكرة القدم: لقاء الوحدة مع الن�سر 
ال�سعودي يف ربع نهائي االأبطال متكافئ ومثري

جلنة كرة القدم الن�سائية ت�ستعر�ض برنامج اإعداد املنتخب لت�سفيات كاأ�ض اآ�سيا

Date 20/ 9/ 2021  Issue No : 13345
Notarial Notice by Publication 

No. (7744/2021)
The Warner : AL DANUBE BUILDING MATERIALS TRADING CO. L.L.C
The warned parties: 1- STRIDE CONSTRUCTIONS CO (L.L.C) 
2-ZAKIR ALI AFSAR ALI, Indian national

Subject
1. The second warned party issued the following cheques drawn on the account of the first 
warned party at Fujairah National Bank in favor of the warner:
Cheque date   Cheque No  Cheque Value in AED 
1/8/2020  000727 30,000
1/10/2020  000728 30,000
1/12/2020  000729 30,000
  Total  90,000
2. The cheques were returned unpaid when they were presented to the bank due  to insufficient 
funds. 3. Despite the repeated requests to settle the value of such cheques amicably, the warned 
parties did not pay.
Therefore, The warner serves this notice to the warned parties to instruct them to pay the value 
of the said cheques in the sum of AED 90,000 (ninety thousand Dhs) within five days from 
the receipt date hereof subject to taking all legal procedures to claim for payment of this debt, 
relevant interests and judicial fees.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 20/ 9/ 2021  Issue No : 13345
Legal Notice with Announcement

No.: 6935/2021
Notice by / the Warner: Abu Dhabi Islamic Bank - P.J.S.C - UAE 
Notice to/ the Warnee: Carine oueidat - Nationality: France
Subject:
The Warner gives this notice to the Warnee to enforce it legally as well 
as warning about the necessity of paying an amount of AED 82,461.80 
recognized under his custody as a result of delaying the due installments 
on the car no.: N/78128 Private Dubai Jeep: Wrangler- Model 2018 - 
White - Manufactory  America, Chassis No.: 1C4BJWDG8JL854329 
pursuant to Murabaha Contract no.: 79322644, concluded on 17/09/2018 
within seven days as from receiving this notice. In case of passing this 
period without paying an amount of AED 82,461.80, then the Warner may 
take all legal procedures to sell the car under mortgage for the bank's 
favor while keeping all other legal rights to the Warner.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 20/ 9/ 2021  Issue No : 13345
Publication notice

No. (7775/2021)
The appellant : Al-Majed Real Estate Company LLC 
It is represented by attorney / Iman Al-Rifai under Agency No.... Editor number: 2020/1/172873 
It is represented by Mr. Farouk Ali Youssef Ibrahim under Agency No. 2020/1/198960
The defendant : Azhar Hussain Muhammed Halyef - Pakistani national (as a manager with a 
license, cheques site and lease contract on behalf of the first notified company).

The subject
1. The necessity and speed of paying the amount of 15667 (fifteen thousand six hundred and sixty-
seven) for the late rental value from 10/6/2021 Until 9/10/2021 
2. The necessity and confidentiality of paying any new rental value from the period from 10/10/2021 
until the end of the contract on 04/12/2021, in addition to any new rent in the actual eviction and 
full payment at the rate of an annual rent allowance of 47,000 dirhams 
3. It is necessary to deliver the unit, the Emirate of Dubai - the first Qassim region the Omani house 
- Floor 11 - Apartment No. (1108) in good condition as it was delivered at the time of contracting.
4. It is necessary to deliver the final bill for electricity and water and any other bills related to the 
same housing unit
5- The necessity to pay the bounced check fine as stipulated in the lease contract, with a minimum 
value of 1000.  This is within (30) thirty days from the date of the announcement and publication 
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3954

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 
�شده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/22 االربعاء  يوم  م�شاءا   6:00

: التايل  النحو  على  املحجوزات  او�شاف  و  )�س.ذ.م.م(   االملنيوم  وتركيب  للنجارة   2003
�شعر التقييم                                                      الو�شف  

 40,000                                                  األة من�شار  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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•• اأولبيا - اإيطاليا -وام:

الدراجات  على  لال�شتعرا�س  اأبوظبي  فريق  جنم  امل��ال  را�شد  االإم��ارات��ي  حقق 
التي  املائية،  للدراجات  العامل  افتتاحية بطولة  االأوىل يف  املرحلة  املائية، لقب 
اأجمل  االأول  اأم�����س  م�شاء  امل��ال  وق���دم  باإيطاليا.  اأول��ب��ي��ا  مدينة  يف  حاليا  ت��ق��ام 
ا�شتعرا�س �شمن فئة احلركات االإ�شتعرا�شية بعد اأن اأنهى الفا�شل املخ�ش�س له 

ب�شكل متكامل، وانتزع �شدارة هذه الفئة بو�شوله للنقطة 25.
باللقب  احتفاظه  م�شرية  يف  النتيجة  ه��ذه  بتحقيق  كبريا  �شوطا  امل��ال  وقطع 
الثانية  املرحلة  تنتهي  اأن  املنتظر  ومن  التوايل،  على  الرابعة  للن�شخة  العاملي 
واخلتامية للبطولة م�شاء، حيث �شيكون املال قد حقق النقاط ال� 25 الباقية 
ليت�شدر الرتتيب العام مع نهاية اجلولة االأوىل لهذه الفئة. من جهة اأخرى، 

امل�شتوى  الثاين يف  املركز  اإميا نيلي وح�شلت على  اأبوظبي  تفوقت بطلة فريق 
العام، وذلك يف املرحلة االأوىل من فئة واقف �شيدات جي بي 1، باالإ�شافة الإنهاء 
وتاأمل   ،42 للنقطة  لت�شل  الثالث  املركز  يف  نف�شها  الفئة  من  الثانية  املرحلة 
ال�شدارة  ت�شمن  كي  متقدم  مركز  يف  الفئة  هذه  من  الثالثة  املرحلة  اإنهاء  يف 
الفئة.  املناف�شة على لقب هذه  الفر�شة ملوا�شلة  النقاط مينحها  ور�شيدا من 
وبداأت  املائية  ل��ل��دراج��ات  اأبوظبي  لفريق  املن�شمة  ال��وج��وه  اأح���دث  اإمي��ا  وتعد 
م�شوار املناف�شة مع الفريق يف نهاية مو�شم 2019. واأ�شاد �شامل الرميثي مدير 
املتميز الأبطال فريق  بامل�شتوى  البحرية  للريا�شات  الدويل  اأبوظبي  نادي  عام 
اأبوظبي يف بداية م�شوار اجلولة ..متمنيا لهم اال�شتمرار بنف�س العطاء والتميز 
هذه  انتهاء  مع  جديدة  األقابا  نحقق  اأن  نريد   : وق��ال   .. اخلتامية  املرحلة  يف 

املرحلة واأن ن�شل اإىل املن�شة كما تعودنا يف م�شاركات الفريق العاملية.

•• اأبوظبي - وام: 

توج "ح�شيم" لل�شيخ زايد بن حمدان 
"العالية"  ل�����ش��ب��اق  ب���ط���اًل  زاي�����د  ب���ن 
ل��ل��ب��وان��ي�����س ال�����ش��راع��ي��ة ال����ذي نظمه 
ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي 
العا�شمة  كورني�س  على  االأول  اأم�س 
مب�شاركة 50 حمماًل. وح�شل البطل 
األ���ف دره���م ج��ائ��زة مالية،   30 ع��ل��ى 
فيما حل "خزام" الأحمد �شعيد �شامل 
الرميثي و�شيفاً يف ال�شباق الذي اأقيم 
وف��ق االإج����راءات االح��رتازي��ة املتبعة، 
وح�شل الو�شيف على 29 األف درهم 
الثالث فكان  املركز  اأما  جائزة مالية، 
من ن�شيب "ال�شرب" للحر را�شد خادم 
درهم  األف   27 املهريي وح�شل على 
"عا�شفة  ج��ائ��زة م��ال��ي��ة، وح���ل راب��ع��اً 
اهلل  ع��ب��د  م�����روان  اهلل  احلزم" ل��ع��ب��د 
املرزوقي وح�شل على 26 األف درهم، 
"الرقم 1 " جلمال  فيما جاء خام�شاً 
وح�شل  ال��ع��ب��ي��دي،  ����ش���امل  اهلل  ع��ب��د 
ع��ل��ى 24 األ���ف دره����م، و���ش��اد���ش��اً جاء 
"النهام" الأحمد مانع علي ال�شام�شي 
وح�����ش��ل ع��ل��ى 22 األ���ف دره����م، وجاء 
�شعيد  م��ه��ري  خلليفة  "لزاز"  ���ش��اب��ع��اً 

املزروعي وح�شل على 20 األف درهم، 
ن�شيب  من  الثامن  املركز  ك��ان  بينما 
يو�شف  ح�شن  اخلري" لعلي  "�شلطان 
احلمادي وح�شل على 18 األف درهم 
"الو�شمي"  ح��ل  التا�شع  امل��رك��ز  ..ويف 
الرميثي  حم��م��د  ج��م��ع��ة  ل�����ش��اح��ب��ه 
األ����ف دره����م وجاء   16 وح�����ش��ل ع��ل��ى 
�شعيد  ل�����ش��ل��ط��ان  "�شمردل"  ع��ا���ش��را 
األف   14 على  وح�شل  ح��ارب  حممد 
دره��م ج��ائ��زة مالية. م��ن جهته وجه 
ماجد عتيق املهريي املدير التنفيذي 
ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  لنادي 
وال���ي���خ���وت ال�����ش��ك��ر ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف 
ال�����ش��ب��اق ع��ل��ى االل���ت���زام ال���ت���ام بكافة 

امل��ع��اي��ري واالإج���������راءات االح���رتازي���ة، 
موؤكداً اأن النادي ي�شعى دوما لتنظيم 

ي�شمن  ومبا  منوذجي  ب�شكل  اأحداثه 
�شالمة املت�شابقني يف املقام االأول.

نادي مليحة يك�سف عن جاهزيته ملوا�سلة االألعاب الريا�سية اجلماعية والفردية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

فاز فريق " اإم اآر" للتجديف باملركز االأول خالل امل�شاركة يف  
بطولة التجديف االأوملبي التي نظمها االحتاد العام الريا�شي 
ال�شباب  وزير  �شبحي  اأ�شرف  الدكتور  رعاية  حتت  لل�شركات 
العربية  م�شر  بجمهورية  االإ�شماعيلية  مدينة  يف  والريا�شة 

موؤخراً.
ومتّكن فريق " اإم اآر " الذي �شارك با�شتخدام القوارب التي 
البطولة  حتقيق  م��ن  للريا�شات   " اآر  اإم   " �شركة  ت�شنعها 
واحل�شول على 6 ميداليات ذهبية، 5 ف�شية، 3 برونزية، و 

درع اأول رواد، ودرع ثاين فئة �شباب يف البطولة.
و اأعربت رمي احل�شاين املدير التنفيذي ل�شركة اإم اآر للريا�شات 

عن فخرها واإعتزازها بفوز الفريق باملركز االأول، مهدية هذا 
الفوز للقيادة الر�شيدة لدولة االإمارات العربية املتحدة.

التجديف  ق��وارب  ا�شتخدام  �شهدت  قد  البطولة  اأن  وك�شفت 
االأوملبي التي ت�شنعها ال�شركة، مو�شحة اأن بطولة التجديف 
املخ�ش�شة  النوعية  القوارب  للك�شف عن هذه  البداية  �شكلت 

لهذه البطوالت.
وعرّبت احل�شاين عن فخرها واعتزازها كونها �شركة ريا�شية 
التجديف  ق����وارب  وت�����ش��ن��ي��ع  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شتثمر  اإم���ارات���ي���ة 
االأوملبية، م�شرية اإىل اأن هذا التوجه يعود اإىل دعم وت�شجيع 
ال��ق��ي��ادة الر�شيدة ل���رواد االأع��م��ال على االإب����داع واالب��ت��ك��ار يف 
لتحقيق  ال��ري��ا���ش��ي  امل��ج��ال  بينها  وم���ن  امل���ج���االت،  خم��ت��ل��ف 
النجاح والتفوق يف البطوالت وامل�شاركات الريا�شية االإقليمية 

والعاملية.
اأه��م��ي��ة دع���م وت�����ش��ج��ي��ع ال�شركات  و����ش���ددت احل�����ش��اين ع��ل��ى 
الدولة،  يف  املعنية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  االإم��ارات��ي��ة  الريا�شية 
اأفكار لبطوالت ريا�شية مبتكرة  اإطالق  اأنها تعتزم  مو�شحة 
دولة  مكانة  من  �شيعزز  مما  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  ومبدعة 

االإمارات كوجهة اإقليمية وعاملية للريا�شة.
وت��وج��ه��ت احل�����ش��اين ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر جل��م��ي��ع املنظمني 
العام  االحت���اد  نظمها  ال��ت��ي  التجديف  لبطولة  وال��داع��م��ني 
الريا�شي لل�شركات يف م�شر، موؤكدة حر�شها على التواجد يف 
خمتلف الفعاليات الريا�شية التي �شت�شهم من خاللها يف رفع 
علم الدولة خفاقاً يف خمتلف االأن�شطة والبطوالت الريا�شية 

�شواء يف الدولة اأو خارجها.

نظمها االحتاد العام الريا�شي لل�شركات

فريق »اإم اآر« الريا�سي يفوز ببطولة التجديف االأوملبي يف م�سر

•• ال�صارقة-الفجر:

وتهيئة  االإجن�����ازات  ال��ري��ا���ش��ي مب��وا���ش��ل��ة حتقيق  ال��ث��ق��ايف  ن���ادي مليحة  وع���د 
العبيه يف اأحد ع�شرة لعبة ريا�شية خالل املو�شم الريا�شي -2021 2022م 
موؤكدا على موا�شلة االألعاب الريا�شية اجلماعية والفردية من حتقيق روؤيته 

النطالقة متميزة .
واأكد نادي مليحة على اأهمية تعزيز توجهاته يف حتقيق خطط واأهداف جمل�س 
ورفع  ا�شتدامتها  وحتقيق  الريا�شية  التنمية  اإىل  للو�شول  الريا�شي  ال�شارقة 
تطوير  يف  ي�شهم  مبا  باأعمالها  واالرتقاء  للنادي  الريا�شية  املنظومة  م�شتوى 
االإدارية  ال��ك��وادر  كفاءة  ورف��ع  الريا�شة  ورفعة  تطوير  على  للعمل  مرتكزاتها 

والفنية.
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شكر  ال�شحفي  املوؤمتر  خالل  النادي  اأ�شرة  ووجهت 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة و�شمو 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب احلاكم رئي�س 
املجل�س التنفيذي ول�شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 

على جهودهما يف دعم النادي والريا�شة يف اإمارة ال�شارقة .
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي نظمه النادي مبقره يف منطقة مليحة 
ال�شارقة وحتدث فيه كال من �شعادة حممد �شلطان اخلا�شوين رئي�س  باإمارة 

جمل�س اإدارة نادي مليحه والكابنت في�شل احلمادي م�شرف االإدارة الريا�شية 
والكابنت بدر الزرعوين مدرب الفريق االأول لكرة قدم ال�شاالت والكابنت ر�شيد 

�شريح مدرب الفريق االأول لكرة اليد
كما ح�شر املوؤمتر عددا من االإعالميني والالعبني مبرافقة االأجهزة االإدارية 

والفنية بالنادي ولفيف من املدعوين وموظفي النادي.
املو�شم  ان��ط��الق��ة  م��ع  ل��ل��ن��ادي  االأول  يعد  وال���ذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ب��داي��ة  يف 
الريا�شي وحتدث �شعادة حممد �شلطان اخلا�شوين رئي�س جمل�س االإدارة عن 
ح�شول النادي على ا�شتحقاقات كبرية من التميز الريا�شي والثقايف واملجتمعي 
الذات،  وتطوير  والتميز  النجاح  بتحقيق  واال�شتدامة  اال�شتمرارية  على  واأكد 
لرتجمة الطموحات واالآمال اإىل نتائج عملية ملمو�شة، ومن ثم اإىل اإجنازات 

حت�شب وت�شجل لريا�شة اإمارة ال�شارقة ودولة االمارات 
االإب���داع  لتعزيز  وذل���ك  وال��ت��ق��دم  االإجن����از  م��ن  م��زي��د  با�شتمرار حتقيق  واع���دا 
واملبدعني واالرتقاء باالأداء الريا�شي اإىل اأعلى امل�شتويات، الفتا اإىل اأن املو�شمني 
الفائتني حفل بالعديد من االإجن��ازات والنجاحات التي عرجت بنادي مليحه 
اإىل من�شات التتويج يف خمتلف االألعاب اجلماعية والفردية والتي كان اأخرها 
اإطالق  بجانب  ال��ي��د  ل��ك��رة  ال��دول��ي��ة  اجل��زي��رة  وبطولة  ال�شباب  دوري  بطولة 
العامل  وك��ان   ، وغ��ريه��ا  اجل���ودة  �شهادة  على  واحل�شول  ال��ن��ادي  ا�شرتاتيجية 
نيل  على  وعزميتهم  ككل  النادي  واأ�شرة  الالعبني  اأبنائنا  اإرادة  فيها  امل�شرتك 

الريادة والتفوق.
اإجن���ازات  لتحقيق  ومعكم  بكم  من�شي  نحن  ه��ا  كلمته:  يف  اخل��ا���ش��وين  وق���ال 
مليحة  منطقة  واب��ن  بالالعب  باالهتمام  تبداأ  كافة،  امل�شتويات  على  ريا�شية 
بداية ثم اأبناء اإمارة ال�شارقة واأبناء وطننا الغايل ال�شتقطابهم يف كافة االألعاب 
الريا�شية ، وال يفوتنا اإال اأن ن�شيد مبا حققه العبو نادي مليحة بعد اأن �شطروا 

باأ�شمائهم اأحرفا من نور يف �شتى الريا�شات  .
وتقدم بخال�س التقدير واالعتزاز على ما بذلوه من جهود كبرية عك�شت مدى 
حبهم وانتمائهم لنادي مليحة ، الذي مي�شي اإىل االأمام بف�شل روؤية ورعاية 
وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور  �شلطان بن حممد القا�شمي ، ع�شو 
املكانة  النادي يف  وو�شع  ورعاه"،  اهلل  "حفظه  ال�شارقة،  االأعلى، حاكم  املجل�س 
التي ي�شتحقها، حتى اأ�شحى  منوذجاً يحتذى به يف العمل الريا�شي امل�شوؤول، 
املنا�شبات وتابع اخلا�شوين وال�شكر والثناء  وم�شدر فخر للجميع يف خمتلف 
نائب  العهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ملتابعة 
احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة على رعايته ودعمه للريا�شة 
ون�شكر عاليا �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة على ما 
يوليه من عناية واهتمام لقطاع الريا�شة يف اإمارة ال�شارقة وحر�س على متابعة 
ال�شارقة  ملجل�س  الواجب  والتقدير  التحية  ن�شطر  و  واأردف  االأندية  اإجن��ازات 
الريا�شي ولرئي�شه �شعادة االأخ عي�شى هالل احلزامي وكافة كوادر املجل�س على 

ما نلقاه من دعم ومتكني لتحقيق ر�شالة النادي وفق روؤية حاكم ال�شارقة يف 
ن�شر الريا�شة يف اأرجاء املنطقة، ف�شال عن حتقيق النجاحات املتتالية .

بالنادي  الريا�شية  االإدارة  م�شرف  احل��م��ادي  في�شل  الكابنت  بعدها  وحت��دث 
الفردية  االألعاب  يف  وهي  كاملة  ب�شفة  لعبة   11 ي�شم  النادي  اأن  اإىل  م�شريا 
) قو�س و�شهم – �شطرجن – �شباحة – األعاب قوى – دراج��ات ( ويف االألعاب 
اجلماعية ) كرة قدم ع�شبي حتت 14 �شنة وحتت 16 �شنة – وكرة قدم �شاالت 
اأول ورديف – وكرة يد فريق اأول و�شغار وبراعم اأ وبراعم ب  - وكرة �شلة  اأ�شبال 
وبراعم اأ وبراعم ب ومدر�شة  – وكرة طائرة نا�شئني واأ�شبال اأ واأ�شبال ب و�شغار 
الفتا اإىل اأن طموح النادي يف االألعاب اجلماعية )بناء قاعدة للنادي والو�شول 
ملن�شات التتويج بالبطوالت( ويف االألعاب الفردية فرتكيز النادي على االألعاب 
الدولية  املحافل  والدولة يف  النادي  بينها العب ميثل  ليخرج من  االأوليمبية 
اأول  فريق  هناك  يكون  حيث  زمنية  خطة  القدم  لكرة  اأن  اإىل  احلمادي  واأ�شار 

ميثل النادي واملنطقة ويعمل على تغذية املنتخب يف املراحل القادمة. 
االأول لكرة قدم  الفريق  ال��زرع��وين م��درب  ب��در  الكابنت  كما وحت��دث كال من 
ال�شاالت والكابنت ر�شيد �شريح مدرب الفريق االأول لكرة اليد اإىل اأدوارهما يف 
موا�شلة تعزيز فرق النادي واحلر�س على حتقيق اإجناز خالل املو�شم احلايل 
معربني عن �شكرهما لرئي�س واأع�شاء جمل�س االإدارة على الدعم الكبري للفرق 

الريا�شية .

منتخب ال�سيدات يهزم �سي�سل برباعية يف ختام مع�سكره الداخلي 
•• دبي-الفجر:

دون  اأه���داف  باأربعة  �شي�شل  منتخب  نظريه  على  لل�شيدات  منتخبنا  ف��از 
مقابل يف املباراة الودية الثانية التي جرت اأم�س االأول يف ملعب ذياب عوانة 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  للت�شفيات  ا�شتعداداً  الداخلي  التجمع  مع ختام 

اآ�شيا لل�شيدات 2022 .
، روان احلمادي ونوف  اأمل وائل   ، اأه��داف املنتخب �شارة البلو�شي  و�شجل 

العدوان.
الكرة  جلنة  رئي�س  الكرة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  بو�شالخ  اأم��ل  وقالت 
الن�شائية التي حر�شت على التواجد يف ملعب املباراة ولقاء العبات املنتخب 
اأن حت�شريات منتخب ال�شيدات للت�شفيات االآ�شيوية مت�شي ب�شورة جيدة 
خا�شة  املا�شية  ال��ودي��ة  التجارب  م��ن  ك��ث��رياً  ا�شتفدن  الالعبات  واأن  ج��داً 
من ناحية االحتكاك واخلربة اإىل جانب االن�شجام الذي بداأ وا�شحاً على 
اأهداف  ا�شتطعن ت�شجيل ثمانية  ، حيث  �شي�شل  م�شتواهن خالل مباراتي 

مقابل ا�شتقبال هدف واحد فقط .

املال يخطف �سدارة املرحلة االأوىل لفئة 
اال�ستعرا�ض يف مونديال الدراجات املائية

»ح�سيم« بطال ل� »بواني�ض العالية« ال�سراعية
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الفجر الريا�ضي

ف����اج����اأ احل���ك���م االإجن����ل����ي����زي ال�������ش���اب���ق م����ارك 
بك�شف  الربيطانية،  ال�شحافة  كالتنربغ 

االأمل���اين  امل����درب  "غريبة" ح���ول  وق��ائ��ع 
يورغن كلوب، خالل فرتة حتكيم االأول 

بالدوري االإجنليزي املمتاز.
اأيام،  قبل  ن�شر  الذاتية  �شريته  كتاب عن  ويف 
ك�شف كالتنربغ الذي حكم  13 عاما بالدوري 

م����درب  ك���ل���وب  اأن  امل���م���ت���از،  االإجن����ل����ي����زي 
م�شايقته  ي��ح��اول  ك���ان  ل��ي��ف��رب��ول، 

بقلة احرتام يف مرات  ومعاملته 
ل�شحيفة  وف����ق����ا  ع������دي������دة، 

"ليفربول اإيكو".
كتابه:  يف  ك���الت���ن���ربغ  وق�����ال 

رائع  مدرب  كلوب  "يورغن 
اخل�شارة.  يتقبل  ال  ولكنه 
معه  يل  م���واج���ه���ة  اأوىل 
ك���ان مدربا  ع��ن��دم��ا  ك��ان��ت 
ل���ب���ورو����ش���ي���ا دورمت�����ون�����د 
مواجهة  يف  االأمل������������اين، 
االإ�شباين  م��دري��د  ري����ال 

بدوري اأبطال اأوروبا، عام 
."2014

ريال مدريد  انت�شار  "بعد  واأ�شاف 
ال����ربازي����ل����ي  ج������اء   ،0-3 ب���ن���ت���ي���ج���ة 

�شورة  اأخ��ذ  وزوجته  هو  واأراد  مار�شيلو 
�شخ�شية معي، مل اأمانع الأنها كانت على 
هاتف الالعب ال�شخ�شي، وعند التقاط 

اأمامنا، ثم توقف  ال�شورة مر كلوب من 
اإ�شارة  يف  امل��ب��اراة؟  خ�شرنا  لهذا  اإذا  وق��ال 

لتعاطفي مع ريال مدريد. مل يكن كلوب 
ميزح بل كان عدوانيا يف الواقعة".

اأخرى  "عدوانية"  واقعة  كالتنربغ  و�شرح 
يف  لليفربول،  مدربا  اأ�شبح  عندما  لكلوب، 
2017، عندما واجه "الريدز" ت�شل�شي يف 

اأنفيلد.
ب�شاعة  امل����ب����اراة  "قبل  ك���الت���ن���ربغ:  وق�����ال 
تقريبا، جاء كلوب لغرفة احلكام، ونظر اإيل 
ع��دواين، ومل  ب�شكل  ثانية كاملة،  لثالثني 

يقل اأي كلمة، فبادلته النظر".
واأ�شاف "عندما رحل قلت لنف�شي يا له من 

�شخ�س غريب االأطوار".
اأراد  ووفقا للحكم املخ�شرم، فاإن كلوب رمبا 

موقعة  ان��ط��الق  قبل  عليه  وال��ت��اأث��ري  اإخافته 
القمة اأمام ت�شل�شي.

اأب��رز حكام العامل يف فرتة  وكان كالتنربغ من 
نهائي  واأدار مباريات كبرية مثل  الفرتات،  من 

ري���ال مدريد  ب��ني   2016 اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري 
 2016 اأوروب����ا  ك��اأ���س  ون��ه��ائ��ي  م��دري��د،  واأتلتيكو 
قمة  ملباريات  باالإ�شافة  وال��ربت��غ��ال،  فرن�شا  بني 

اأوروبية وعاملية يف كاأ�س العامل.

م�شوؤولية  اللبناين  العهد  يحمل 
م�شيفه  ي��واج��ه  عندما  م�شاعفة 
االثنني  ال��ي��وم  البحريني  امل��ح��رق 
على ملعب "ال�شيخ علي بن حممد 
ذهاب  يف  امل��ن��ام��ة،  يف  خليفة"  اآل 
الدور ن�شف النهائي ملنطقة الغرب 
يف ك��اأ���س االحت����اد االآ���ش��ي��وي لكرة 
القدم، فيما يبدو الكويت الكويتي 
مر�شًحا للعبور على ح�شاب �شيفه 

ال�شلط االأردين الثالثاء.
اىل  االأ�شفر"  "املارد  ي��ت��ط��ل��ع 
ال�����دف�����اع على  م���وا����ش���ل���ة ح���م���ل���ة 
لقبه ال���ذي اأح����رزه يف ال��ث��اين من 
 2019 الثاين-نوفمرب  ت�شرين 
اأبريل" الكوري   25" على ح�شاب 
ال�شمايل، قبل اأن تلغى ن�شخة العام 
جائحة  ت��داع��ي��ات  ب�شبب  امل��ا���ش��ي 
اإىل  ي�شعى  ك��م��ا  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س 
حا�شرة  اللبنانية  الكرة  اأن  اإثبات 
قارًيا برغم االأزم��ات الكثرية التي 

ت�شهدها البالد.
االأخرية  االآون����ة  يف  ال��ف��ري��ق  وداأب 
ا�شتعداداته،  وت������رية  رف�����ع  ع���ل���ى 
باإ�شراف املدير الفني با�شم مرمر 
مبهمة  ف��ري��ق��ه  اأن  اع���ت���رب  ال�����ذي 
فران�س  لوكالة  وق��ال  "وطنية"، 
ماذا  ي���درك���ون  "الالعبون  ب��ر���س 
ينتظرهم. اإذ اأبدوا حما�شة وجدية 
الدور  ه���ذا  ان  �شيما  وال  وال���ت���زام 
وبالتايل  واح��دة  مباراة  من  ُيلعب 

ال جمال للتعوي�س".
موؤثرة  غري  العوامل  "هذه  وتابع 
ت�شميم  اأم�������ام  اإل���ي���ن���ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
الالعبني وناأمل اأن نقوم مبا يجب 
لنهائي  لن�شتعد  لبنان  اىل  ونعود 

املنطقة".
البحرين  يف  لعب  اأن  للعهد  �شبق 
مناف�شات  ����ش���م���ن  امل���و����ش���م  ه�����ذا 
ت�شدرها  ال��ت��ي  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
ال���وح���دة ال�شوري  ت��ع��ادل م��ع  م��ن 
وفوز متاأخر على احلد البحريني، 
فيما كان ان�شحب ال�شيب العماين 

من الت�شفيات.
دف�����ع ال���ت���اأه���ل ال�����ش��ع��ب م����ن دور 
امل���ج���م���وع���ات ح���ام���ل ال���ل���ق���ب اإىل 
ال�شيف،  خ���الل  ���ش��ف��وف��ه  ت��ع��زي��ز 
اللبناين  ال���دويل  م��ع  تعاقد  حيث 
الفي�شلي  م�����ن  احل�����ل�����وة  ه������الل 
االأردين واملهاجم البو�شني هاري�س 
بخربة  يتمتع  ال���ذي  ه��ان��دزي��ت�����س 
اأب��ط��ال اأوروب����ا وال���دوري  يف دوري 

االأوروبي "يوروبا ليغ".

قوية،  ت�شكيلة  على  العهد  ويعّول 
ع��م��اده��ا ال��الع��ب��ني ال��دول��ي��ني ويف 
مقدمهم احلار�س م�شطفى مطر 
ال����ذي ت���األ���ق ع��ل��ى ن��ح��و الف���ت مع 
ت�شفيات  خ����الل  ل��ب��ن��ان  م��ن��ت��خ��ب 
كاأ�س العامل �شد االإم��ارات وكوريا 
اخلبريين  ج��ان��ب  اىل  اجل��ن��وب��ي��ة، 
ونور  ف��اع��ور  وهيثم  دق��ي��ق  ح�شني 
م��ن�����ش��ور دف��اع��ًي��ا، وحم��م��د حيدر 
الدويل  وال�����ش��وري  م��ن��ذر  وح�شني 
ع��ز ال��دي��ن ع��و���س يف ال��و���ش��ط اىل 
املهاريني  امل��ه��اج��م��ني  م��ن  ك��وك��ب��ة 
واحللوة  ق����دوح  حم��م��د  ���ش��ي��م��ا  ال 

وهاندزيت�س.
ا�شتعادة  املحرق  ياأمل  ناحيته  من 
واحدة  م��رة  ب��ه  ت��وج  بعدما  اللقب 
ال�شفاء  ح�شاب  على   2008 ع��ام 
املعنوية  احل��ال��ة  اأن  اإال  ال��ل��ب��ن��اين، 
اأمام  اخل�شارة  اإث��ر  تاثرت  للفريق 
املرحلة  يف   3-2 ال�شرقي  ال��رف��اع 

الثانية من الدوري املحلي.
عي�شى  امل�������درب  ال���ف���ري���ق  وي����ق����ود 
ي�شتعيد  ان  ياأمل  ال��ذي  ال�شعدون 
الفريق االأحمر عافيته وا�شتغالل 
لبلوغ  واجل��م��ه��ور  االأر�����س  عاملي 
ال�شعدون  ويعول  املنطقة.  نهائي 
�شيد  امل���خ�������ش���رم  احل�����ار������س  ع���ل���ى 
حم��م��د ج��ع��ف��ر، وال���دول���ي���ني عبد 
الهداف  جانب  اىل  املالود  الوهاب 
املغربي  وامل��داف��ع  ال�شروقي  اأحمد 
اأمني بنعدي والنيجريي مو�شي�س 

فالفيو  وال������ربازي������ل������ي  اأت������ي������دي 
�شيفري�شان.

واحتاج املحرق اىل فوز يف مباراته 
الثانية  امل���ج���م���وع���ة  يف  االخ�������رية 
ح�شاب  على  ذل��ك  حمقًقا  للتاأهل، 
االأن�شار اللبناين، ما خّوله ت�شدر 
املواجهتني  ب��ف�����ش��ل  امل���ج���م���وع���ة 
املبا�شرتني �شد ال�شلط الذي حقق 

الو�شافة.
وت�����ش��در امل��ح��رق و���ش��ي��ف 2006 
على  فوزين  نقاط من   6 بر�شيد 
ح�����ش��اب ال�����ش��ل��ط واالأن�������ش���ار فيما 
اأم����ام مركز  واح����دة  م���ب���اراة  خ�شر 

بالطة الفل�شطيني.
بني  اخلام�س  اللقاء  هذا  و�شيكون 
 .1-3 العهد  وي��ت��ف��وق  ال��ط��رف��ني، 
ال���ف���وز يف دور  ال���ف���ري���ق���ان  ت���ب���ادل 
عندما   2006 يف  امل���ج���م���وع���ات 
وم�شى  املجموعة  امل��ح��رق  ت�شدر 
اأمام  يخ�شر  اأن  قبل  النهائي  اىل 

الفي�شلي االأردين.
وجت���ددت امل��واج��ه��ة ب��ني الطرفني 
يف ربع نهائي العام 2016 وخرج 
)-1�شفر  ذه��اًب��ا  منت�شًرا  العهد 
يف  )-2�شفر  واإي����اًب����ا  ل��ب��ن��ان(  يف 
دور  يف  يخ�شر  اأن  قبل  البحرين( 
االرب��ع��ة �شد ال��ق��وة اجل��وي��ة الذي 

حقق اللقب.
يف امل��ب��اراة االأخ���رى، دخ��ل الكويت 
امل�����درب ال��ت��ون�����ش��ي فتحي  ب��ق��ي��ادة 
اجلبال، يف مع�شكر مغلق ا�شتعداًدا 

وفد  و���ش��ل  فيما  املهمة،  للمباراة 
ال�شلط و�شل اإىل الكويت اجلمعة.
انت�شارين  م����ن  ق�������ادم  ال���ك���وي���ت 
اأهله  ك��اأ���س االأم���ري م��ا  حققهما يف 
اإىل ن�شف النهائي، وال �شك يف اأن 
الكفة متيل يف �شاحله كونه حامل 
االآ�شيوي  االحت��اد  كاأ�س  لقب بطل 
ث����الث م�����رات )رق�����م ق��ي��ا���ش��ي مع 
ال��ق��وة اجل��وي��ة ال��ع��راق��ي(، اآخرها 
الفوارق  ع��ن  ف�����ش��اًل   ،2013 يف 
ال��وا���ش��ح��ة ب��ني ال��ف��ري��ق��ني، �شواء 
اأو  اخل��ربة  اأو  الفني  امل�شتوى  على 

العنا�شر املحلية واالأجنبية.
مع  العمل  اجل��ب��ال  على  و�شيكون 
املواجهة مبكًرا  العبيه على ح�شم 
بعدما وجد �شعوبات يف املواجهتني 
امل��ح��ل��ي��ت��ني ال��ل��ت��ني خ��ا���ش��ه��م��ا هذا 

املو�شم.
بلغ  ال���ذي  "االأبي�س"  ي��ق��ّدم  ومل 
املجموعة  بت�شدره  النهائي  ن�شف 
قيا�ًشا  منه  املنتظر  االأداء  الثالثة، 
عليها  ح�شل  التي  االع���داد  بفرتة 
وما  ال��رتك��ي  مع�شكره  وحت���دي���ًدا 
ي�شّمه من جنوم حمليني واأجانب، 
اأبرزهم الالعب ال�شابق يف ت�شل�شي 
جون-اأوبي  النيجريي  االإنكليزي، 
الدميوقراطي  الكونغويل  ميكيل، 
االأ�شرتايل  مبوكاين،  تيومري�شي 
راي���ن م��اك��غ��وان، وامل��غ��رب��ي املهدي 
ت�شجيل  ي��ج��ر  مل  ف��ي��م��ا  ب��رح��م��ة، 
االأوزب���ك���ي ����ش���اردور را���ش��ي��دوف يف 

القائمة االآ�شيوية.
وقال اجلبال اإن فريقه بداأ يرتقي 
على  ال�شعب  م��ن  واإن���ه  مب�شتواه، 
عن  را���ش��ًي��ا  ي��ك��ون  اأن  م����درب  اأي 
املئة،  يف   100 بن�شبة  العبيه  اأداء 
وعليه �شي�شعى لالرتقاء بامل�شتوى 
ب�شكل تدريجي يف املواعيد املقبلة، 

وابتداًء من مباراة ال�شلط.
من جهة اأخرى، ال�شلط هو املمثل 
ب���ع���دم���ا خرج  ل���������الأردن  ال���وح���ي���د 
املجموعات،  دور  م���ن  ال��ف��ي�����ش��ل��ي 
االأربعة  دور  اإىل  و���ش��ول��ه  ويعترب 
اإجناًزا يف م�شاركته االأوىل. وطالب 
م����درب����ه جمال  ب���ق���ي���ادة  ال�������ش���ل���ط 
التي  م��ب��ارات��ه  بتاأجيل  ع��اب��د،  اأب���و 
الوحدات  اأم���ام  اخلمي�س  خا�شها 
يف الدوري املحلي وخ�شرها بهدف، 

لكن االحتاد االأردين رف�س.
اإمكانية  ال�������ش���ل���ط  ي��ح�����ش��م  ومل 
اأبرز العبيه وهما حممد  م�شاركة 
�شريوة  واأح����م����د  ال��������داوود  رات�����ب 
الفريق  ان  علًما  االإ���ش��اب��ة،  ب�شبب 
�شيعتمد مبداأ التحفظ الأن املباراة 
ت��ق��ام خ���ارج ق��واع��ده واأم����ام خ�شم 
االأردين  ال��ف��ري��ق  وي��ع��ت��م��د  ك��ب��ري. 
ال�����ش��م��ارن��ة وعبداهلل  ع��ب��ي��دة  ع��ل��ى 
م�����ش��ط��ف��ى ومعتز  ذي����ب وحم���م���د 
ي��ا���ش��ني واأده������م ال��ق��ر���ش��ي وراك����ان 
الكامريوين  اخلالدي، ف�شال عن 
ترتيب  م��ت�����ش��در  وان����غ����ا،  رون����ال����د 

هدايف الدوري.

•• اأبوظبي – الفجر: 

اأعلن جمل�س اأبوظبي الريا�شي و�شركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدن��وك( عن 
�شيقام  ال��ذي   ،2021 اأبوظبي  اأدن���وك  م��اراث��ون  من  الثالثة  الن�شخة  م�شارات 
بعام  ال��دول��ة  احتفاالت  بالتزامن مع  ال��ق��ادم  نوفمرب   26 امل��واف��ق  ي��وم اجلمعة 
جميع  يف  للفائزين  امل��ر���ش��ودة  اجل��وائ��ز  قيمة  ع��ن  الك�شف  مت  كما  اخلم�شني، 

ال�شباقات وت�شميم القم�شان الر�شمية للحدث املرتقب.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد يوم اأم�س االأحد املوافق 19 �شبتمرب 
االأمني  العواين  حمد  ع��ارف  �شعادة  بح�شور  لالأعمال،  اأدن��وك  مبركز   2021
ماراثون  �شباق  مدير  ترابيو  اندريا  وال�شيد  الريا�شي،  اأبوظبي  ل�مجل�س  العام 
اأدنوك اأبوظبي وال�شيد كنان اأبو حمدان مدير الت�شويق ب�شركة )نايكي( ال�شرق 

االأو�شط وجمموعة اخلليج للت�شويق.
مل�شافة   ال��ف��ردي  امل��اراث��ون   : من  كل  الثالثة  الن�شخة  �شباقات  اأج��ن��دة  وتت�شمن 
42.2 كم، اإىل جانب �شباقات املجتمعية  تتابع   - الزوجي  املاراثون  كم،   42.2
اإ�شافة اإىل ال�شباق املخ�ش�س الأ�شحاب   ، 2.5 كم  5 و  10 كم، وال�  ال�  مل�شافات 
الهمم عرب الدراجات الهوائية اليدوية، وياأتي ذلك باأهداف ت�شجيع عموم فئات 
ومنط  اأولوية  وجعلها  بها  واالهتمام  الريا�شة  ممار�شة  على  اأبوظبي  جمتمع 
وامل�شاهمة  النموذجية  امل��ب��ادرات  لتقدمي  الرامية  للخطط  دعما  يومية،  حياة 
الفاعلة يف تثقيف املجتمع وتوعيته باأهمية ودور االأن�شطة الريا�شية وانعكا�شها 
احلدث  راع��ي  اأدن���وك  حتر�س  كما  البدنية،  واللياقة  ال�شحة  على  االإي��ج��اب��ي 
املرتقب على موا�شلة التزامها لالرتقاء ب�شحة ورفاهية املجتمع، ودعم اجلهود 

الوطنية على م�شتوى الدولة لتعزيز منط احلياة ال�شحية وحتقيق الهدف رقم 
امل�شتدامة. للتنمية  املتحدة  االأمم  اأهداف  من   3

كما مت الك�شف عن اجلوائز االإجمالية للحدث، والتي تفوق قيمتها 300،000 
األف دوالر اأمريكي )1.1 مليون درهم اإماراتي(، موزعة على جميع الفئات، حيث 
يح�شل املتوج بلقب �شباق املاراثون الرئي�شي من فئتي النخبة الرجال وال�شيدات 
على 50 األف دوالر )183،500 درهم اإماراتي( لكل منهما، كما �شيتم تقدمي 
جائزة اإ�شافية قيمتها 30 األف دوالر اأمريكي لكل من يحطم الرقم القيا�شي 
�شاعة   2.04.40 يبلغ  وال���ذي  الرئي�شي،  امل��اراث��ون  �شباق  يف  امل�شجل  احل��ايل 
نقدية  ج��وائ��ز  تخ�شي�س  مت  ح��ني  يف  لل�شيدات.   �شاعة  و2.21.11  للرجال 
دوالر  األف  و11،000  املتحركة  الكرا�شي  لفئة  اأمريكي  دوالر   8،500 بقيمة 

اأمريكي لفئة �شباق 10 كيلومرت.
اأبوظبي  ال��ع��ام ملجل�س  ال��ع��واين، االأم���ني  ���ش��ع��ادة ع���ارف حمد  ق��ال    م��ن جهته 
الريا�شي خالل املوؤمتر ال�شحفي: "ت�شهد الن�شخة الثالثة من ماراثون اأدنوك 
حتى  �شّجل  حيث  الراهنة،  املرحلة  حتديات  رغم  ومميزاً  كبرياً  اإقبااًل  اأبوظبي 
االآن اأكرث من 4000 م�شارك وهي داللة على حر�س وتفاعل جمتمع اأبوظبي 
على امل�شاركة يف الفعاليات الريا�شية والتعبري عن مدى تطور وزيادة املمار�شني 

للريا�شة يف اأبوظبي ب�شفة خا�شة ودولة االإمارات ب�شفة عامة.
على  اأبوظبي من جديد  املرتقب، تربهن  احل��دث  انطالق  ق��رب  مع  واأ���ش��اف: 
اأن  بعد  الريا�شي،  امل�شهد  �شناعة  يف  ال��ري��ادي  ودوره��ا  عامليا  املرموقة  مكانتها 
ك�شبت الرهان با�شت�شافة جمموعة كبرية من البطوالت خالل املرحلة ال�شابقة 
بف�شل جهود جلان الطوارئ واالأزمات وخط الدفاع االأول واملوؤ�ش�شات ال�شحية 

يف الدولة يف الوقت الذي �شهدنا به اإلغاء الكثري من الفعاليات عاملياً
وتابع: فخورون بال�شراكة مع اأدنوك ال�شرح الوطني الذي يج�شد بالفعل هويته 
للماراثون  ودعمه  رعايته  خالل  من  وا�شرتاتيجيته  للحياة(  )طاقة  املوؤ�ش�شية 
الوطني  نهجه  يرتجم  مبا  واملجتمعية،  العاملية  الريا�شية  الفعاليات  ولكافة 
الداعمة  للمبادرات  النجاح  �ُشبل  جميع  لتقدمي  امل�شتمر  والتزامه  وم�شوؤوليته 

للتنمية الريا�شية والتفاعل املجتمعي.
اأدنوك  م��اراث��ون  �شباقات  م�����ش��ارات  ع��ن  ب��االإع��الن  ���ش��رورن��ا  ع��ن  ن��ع��رب   واأكمل: 
امل�شار  اأبوظبي واجلوائز والقم�شان الر�شمية املقدمة من نايكي، حيث �شيقدم 
اأب���رز معامل  ا�شتثنائية جت��وب  وامل��ت��اب��ع��ني، جت��رب��ة  امل�����ش��ارك��ني  اجل��دي��د جلميع 
التقدم واالزدهار للعا�شمة، كما ميثل حمطة مميزة للم�شاركني تقام بالتزامن 
املزروعي،  �شعيد  يا�شر  قال  جانبه،  من  اخلم�شني".  بعام  الدولة  احتفاالت  مع 
"تعك�س  اأدن��وك:   واالنتاج يف  والتطوير  اال�شتك�شاف  لدائرة  التنفيذي  الرئي�س 
رعاية اأدنوك لهذا املاراثون التزامها بتقدمي م�شاهمة اإيجابية ودائمة يف اجلهود 
الهادفة لتحقيق تطور ورفاهية املجتمع، وذلك من خالل برنامج متكامل ي�شمل 
تنفيذ ورعاية عدد من الفعاليات واملبادرات  التي ٌتركز على تعزيز �شحة ورفاة 
اأفراد املجتمع ودعم جهود وم�شاعي الدولة يف ت�شجيع اأمناط احلياة ال�شحية"

للن�شخة  املخ�ش�شة  واجل��وائ��ز  ال�شباق  م�شارات  ع��ن  الك�شف  " ميثل  واأ���ش��اف: 
الثالثة من ماراثون اأدنوك اأبوظبي خطوة مهمة يف اإطار اال�شتعدادات اجلارية 
ر�شدها  مت  التي  املبالغ  قيمة  وتقدم  العاملي.  الريا�شي  احل��دث  ه��ذا  النطالق 
جلذب  الريا�شي  اأبوظبي  وجمل�س  اأدن��وك  �شعي  يوؤكد  دليال  امل��اراث��ون  جلوائز 
وت�شجيع  العاملية  الريا�شية  الفعالية  ه��ذه  اإىل  العاملي  ال��ط��راز  م��ن  ريا�شيني 

م�شاركة جميع �شرائح املجتمع".
"اأدنوك" املطل  املقر الرئي�شي ل�شركة  اأمام  اأدن��وك من  وينطلق م�شار ماراثون 
ال�شباقات املجتمعية  امل�شاركون يف  املوؤ�ش�س، بينما يبداأ  مبا�شرة على �شرح زايد 
 2.5   : م�شافات  ت�شمل  وال��ت��ي   ،18 ال�����ش��ارع  م��ن  �شباقهم  للحدث  امل�شاحبة 
كيلومرت و 5 كيلومرت و 10 كيلومرت،. وبعد خط البداية، يتجه كافة امل�شاركني 
عرب الكورني�س يف م�شار يلتف حول ق�شر احل�شن - اأحد اأعرق واأجمل املباين 
ال�شباق  خالل  امل�شاركون  مير  كما  اأبوظبي.  العا�شمة  يف  احلجرية  التاريخية 
االم��واج، ومن ثم االلتفاف  العلم، يف منطقة كا�شر  الرتاثية، و�شارية  بالقرية 
�شعود  اآل  العزيز  امللك عبد اهلل بن عبد  �شارع  اإىل  "املارينا مول" و�شواًل  حول 
املاراثون  العودة باجتاه خط نهاية  اأخ��رى، ومن ثم  باجتاه ق�شر احل�شن مرة 
ا للفعالية يف ال�شاحة اجلنوبية  على كورني�س اأبوظبي يف القرية املقامة خ�شي�شً
من مقر اأدنوك، يف حني ينهي امل�شاركون يف ال�شباقات االأخرى اجلري يف ال�شارع 
18 مقابل مركز ا�شتقبال اأدنوك. يف املقابل ك�شف املوؤمتر ال�شحفي عن ت�شميم 
العالمة  من  جمانا  �شيقدم  ال��ذي  اأبوظبي  اأدن��وك  مل��اراث��ون  الر�شمي  القمي�س 
الثالثة من  الفني للن�شخة  "نايكي" الراعي  الرائدة عاملياً  الريا�شية  التجارية 
امل�شاركني قم�شان  ت�شليم جميع  �شيتم  2021، حيث  اأبوظبي  اأدن��وك  ماراثون 
املرموق، حيث ت�شنع  العاملي  ريا�شية مميزة وفاخرة، تتنا�شب و مكانة احلدث 
القم�شان املميزة من قما�س "نايكي بريث" امل�شنوع من خيوط دقيقة متعار�شة 
لتوفري تهوية اأف�شل، بهدف احلد من ارتفاع درجة حرارة اجل�شم، ويف الوقت 
"دراي فيت" المت�شا�س الرطوبة، ما ي�شاعد يف  نف�شه يتميز القمي�س بتقنية 

تعزيز تركيز العّدائني يف كافة م�شافات املاراثون.

خلل موؤمتر �شحفي �شهد االإعلن عن 3 م�شتجدات مهمة 

»جمل�ض اأبوظبي الريا�سي« و »اأدنوك« يك�سفان عن م�سارات ماراثون اأدنوك اأبوظبي 2021 

•• دبي - وام:

اجلديد  الفني  املدير  �شفيان حيواين  اجل��زائ��ري  امل��درب  دب��ي  اإىل  و�شل 
املنتخب  قيادة  يف  م�شواره  و�شيبداأ  اليد،  لكرة  االأول  الوطني  للمنتخب 
لربنامج االإعداد للبطولة االآ�شيوية اعتبارا من م�شاء اليوم، حيث يلتقي 
التجمع خالل  التي �شتحت�شن  الن�شر  الالعبني للمرة االوىل يف �شالة 
الفرتة من 20 اإىل 25 �شبتمرب اجلاري، وفقا لربنامج االإعداد املعتمد 

من قبل جلنة املنتخبات برئا�شة عبداهلل الكعبي.
ويوؤكد الكعبي اأنه اجتمع مع مدرب املنتخب واتفق معه على كل تفا�شيل 

برنامج االإعداد للبطولة االآ�شيوية التي �شتقام يف اململكة العربية ال�شعودية 
يناير املقبل، واملوؤهلة للمونديال ببولندا وال�شويد يف عام 2023، م�شريا 
اإىل اأن اجلهاز الفني للمنتخب ي�شم مع املدرب اجلزائري �شفيان حيواين 
ال�شام�شي،  م�شبح  ع��ادل  واالإداري  عبيد،  �شقر  امل�شاعد  امل��درب  من  كال 
وكالهما من الكفاءات املواطنة امل�شهود لها بالكفاءة، واأنهما اأ�شرفا على 

التجمع املا�شي للمنتخب الذي اأقيم يف 13 و 14 من ال�شهر اجلاري.
وعن باقي مراحل برنامج االإعداد للمنتخب الوطني قال الكعبي: "خالل 
�شهر اكتوبر هناك جتمعان للمنتخب االأول خالل الفرتة من 6 اإىل 9 
اأكتوبر، والثاين يومي 19 و 20 اأكتوبر ..اما �شهر نوفمرب ف�شوف تكون 

هناك 3 جتمعات االأول من 1 اإىل 7 نوفمرب، والثاين يومي 16 و 17، 
والثالث خالل الفرتة من 23 اإىل 29 نوفمرب مبدينة خورفكان ..ويف 
اأنه  6 و7، كما  �شهر دي�شمرب �شيعود املنتخب مرة اأخرى للتجمع يومي 
مت االتفاق على اإقامة مباراتني وديتني مع منتخب البحرين يومي 19 
ال��دول �شربيا  اإح��دى  و22، وهناك مقرتحا الإقامة مع�شكر خارجي يف 
يكون  �شوف  يناير  �شهر  ..ويف  االأخ��ري  االأ�شبوع  يف  املجر  او  �شلوفينيا  اأو 
التجمع االأول للمنتخب يومي 3 و 4، قبل ال�شفر للم�شاركة يف البطولة 
اخلليجية بالكويت خالل الفرتة من 8 اإىل 18 يناير، ومنه اإىل اململكة 
العربية ال�شعودية للم�شاركة يف البطولة االآ�شيوية خالل الفرتة من 18 

اإىل 31 يناير املوؤهلة لنهائيات مونديال كرة اليد 2023".
اليوم  الدولة للتجمع  37 العبا من نخبة العبي  "مت تر�شيح  واأ�شاف: 
و���ش��وف يخ�شعون جميعا  امل��ع��اون للمدرب اجل��زائ��ري،  م��ن قبل اجل��ه��از 
اإىل  للو�شول  تدريجي  ب�شكل  القائمة  تقلي�س  يتم  ان  على  للتدريبات، 
وثقتنا  االآ���ش��ي��وي��ة،  البطولة  يف  للم�شاركة  ال�شفر  قبل  امل��ط��ل��وب  ال��ع��دد 
كبرية يف الالعبني واجلهاز الفني خا�شة اأن املدرب �شفيان حيواين �شبق 
ولديه معرفة جيدة  ال�شارقة  قبل مع فريق  االإم���ارات من  العمل يف  له 
معه  التعامل  بطريقة  كاملة  ودراي��ة  لعبه  واأ�شلوب  االإم��ارات��ي  بالالعب 

ال�شتخراج اأف�شل ما عنده".

�سفيان حيواين يبداأ مهمته مع منتخبنا لكرة اليد ا�ستعدادا للبطولة االآ�سيوية

حكم اإجنليزي يك�سف مواقف »غريبة« 
لكلوب.. »�سخ�ض عدواين«

الكويت مر�شح على ح�شاب ال�شلط  

 مهمة م�ساعفة للعهد �سد املحرق بكاأ�ض االحتاد االآ�سيوي  



جزار ذبح زوجته و�سق بطنها 
قررت النيابة العامة امل�شرية  م�شاء اأول اأول اأم�س اجلمعة حب�س 
ذبح  بتهمة  ال��ق��اه��رة،  جنوبي  ال��ف��ي��وم  يف  �شنور�س  مبدينة  ج���زار 
زوجته و�شق بطنها اإىل ن�شفني يف و�شط ال�شارع العام، مما اأودى 

بحياتها.
اإن ال�شرطة تلقت  "�شكاي نيوز عربية"،  اأمني ملوقع  وقال م�شدر 
بالغا بقيام "جزار" من قرية "جبلة" مبركز �شنور�س يف الفيوم، 

بقتل زوجته عن طريق ذبحها و�شط ال�شارع.
نف�شه  لت�شليم  اجلرمية  عقب  توجه  املتهم  ف��اإن  امل�شدر،  وح�شب 
اأن  اأك��د  حيث  كاملة،  اجل��رمي��ة  بتفا�شيل  واع���رتف  ال�شرطة  اإىل 
زوجته دائمة ال�شجار معه وكانت غا�شبة يف منزل اأهلها واأعادها 
منذ فرتة قليلة، لكنهما ت�شاجرا اأول اأول اأم�س اجلمعة مما دعاها 

لرتك املنزل مرة اأخرى.
واأ���ش��اف اأن��ه حل��ق بها وح���اول اإع��ادت��ه��ا، اإال اأن��ه��ا رف�شت، ث��م قرر 
بح�شب  ل��ه،  ت�شببه  ك��ان��ت  ال���ذي  "النكد"  ب�شبب  منها  التخل�س 
"مطواة" "�شكني جيب" كان يحملها  اأخ��رج  اأنه  واأو�شح  تعبريه. 
بني طيات مالب�شه، وانهال عليها بالطعن يف الوجه والعينني، ثم 

ذبحها من رقبتها وقام ب�شق بطنها، حتى لفظت اأنفا�شها.

كعكة عمرها 79 عامًا حترّي العلماء
علماء  حرية  اأملانيا  �شمايل  لوبيك  مدينة  يف  اكت�شفت  كعكة  تثري 
االأثار يف اأملانيا. ومت العثور عليها يف اأبريل -ني�شان املا�شي خالل 

اأعمال التنقيب يف البلدة القدمية يف لوبيك.
اأي�شاً  الكعكة طوال هذه الفرتة الزمنية فح�شب، بل  ومل ت�شمد 
اأمام ق�شف املدينة يف عام 1942 وما تاله من حريق دون اأن تت�شرر 
اإىل حد كبري. وقال رئي�س ق�شم االآثار يف لوبيك مانفريد �شنايدر، 
بوا�شطة  وال�شخام  االأو�شاخ  من  الكعكة  تنظيف  حالياً  يجرى  اإنه 
خبري ترميم، وبعد ذلك �شيجري حفظ القطعة املخبوزة. ويعترب 
توجد  ال  حيث  الوطني،  ال�شعيد  على  ن��ادرة  قيمة  ذو  االكت�شاف 
حتى االآن اكت�شافات مماثلة يف كل من هامبورغ ودر�شدن، اللتني 

دمرتهما قنابل خالل احلرب العاملية الثانية، وفقاً للخرباء.

تعاين من احلازوقة ملدة 15 عامًا
15 ع��ام��اً من  "احلازوقة" مل��دة  ال��ف��واق  ام���راأة تعاين م��ن  متكنت 

عالج هذه امل�شكلة املزمنة عن طريق تعديل نظامها الغذائي.
ما  اكت�شاف  على  االأنف�س  ب�شق  عاماً"   37" اأالرد  نيكول  وعملت 
الزمن.  م��ن  ون�شف  عقد  م��دى  على  ال��ف��واق  م��ن  ت��ع��اين  جعلها 
اأ�شفها  اأال�شكا، عن  واأعربت مر�شلة الطوارئ، التي تعي�س االآن يف 
ت�شتطيع  تكن  مل  الأنها  املدر�شة،  يف  �شيئة  باأو�شاف  و�شفها  على 
االأحيان  بع�س  الناجتة عن احلازوقة. ويف  ال�شو�شاء  التحكم يف 
كان االأمل �شديداً لدرجة اأنها ا�شطرت اإىل الذهاب اإىل امل�شت�شفى، 
وهي تكافح اللتقاط اأنفا�شها. وعن هذه امل�شكلة قالت "يف البداية، 
ال��وق��ت �شعرت  ث��م م��ع م��رور  ك��ان االأم���ر مزعًجا ولكنه م�شحك، 
باال�شت�شالم، ويف بع�س االأحيان كنت اأ�شعر بال�شيق قلياًل، لكنني 
كنت معتادة على احلازوقة لدرجة اأنني مل اأ�شعر بها كثرياً". وبداأ 
حيث  عمرها،  من  ع�شرة  اخلام�شة  يف  نيكول  كانت  عندما  االأم��ر 
بداأت تعاين من الفواق الذي غالباً ما ي�شاحبه اأمل يف املعدة. ويف 
بع�س االأحيان كان الفواق يذهب لفرتات ق�شرية، ولكنه عادة ما 
ي�شتمر ل�شاعات يف كل مرة يف معظم االأي��ام. واملرة الوحيدة التي 

يتوقف فيها الفواق كانت يف الليل عندما تنام.
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من مدمن اإىل بطل.. ماذا فعل لينال اإ�سادة اجلميع؟
قرار حا�شم نقل �شابا م�شريا من مرحلة "ال�شياع" اإىل من�شات التتويج والبطولة، وفتح اأمامه اأحالما وطموحات 

وا�شعة يف املجال الريا�شي، بعد نحو 20 عاما يف قب�شة املخدرات.
اإىل �شخ�س  امل��واد املخدرة غري قادر على اال�شتغناء عنها،  ح�شام حممد.. من ج�شد مدمن خامل جتري بعروقه 
ريا�شي، العبا ومدربا، ي�شجل ا�شمه يف �شجالت ال�شرف، بعد اأن توج باملركز االأول يف م�شابقة الدرجة الثانية للعبة 

ال�"كيك بوك�س" يف م�شر.
يف حمافظة املنيا جنوب القاهرة ن�شجت خيوط الق�شة امللهمة ملحمد �شاحب ال�35 عاما، الذي وقع فري�شة لالإدمان 
طوال عقدين متتاليني، عانى خاللهما الكثري من املتاعب واالأزمات ال�شحية والنف�شية واملجتمعية، حتى بحث عن 

طريق التعايف مت�شلحا باالإ�شرار والعزمية.
العالج  لتلقي  والتعاطي،  االإدم��ان  وع��الج  مكافحة  �شندوق  �شمن  العاملة  التاأهيل  مراكز  باأحد  حممد  والتحق 
والتاأهيل ال�شحي والنف�شي واملجتمعي على مدار �شهر ون�شف، خرج بعدها اإن�شانا جديدا يحمل هدفا �شاميا، هو اأن 

يكون بطال ريا�شيا يف ال�"كيك بوك�س".
"في�شبوك"، روى �شندوق مكافحة االإدم��ان ق�شة حممد منذ بداية االإدمان  وعرب �شفحته الر�شمية على موقع 
مرورا بتعافيه وحتى تفوقه الريا�شي وح�شوله على املركز االأول يف ال�"كيك بوك�س" موؤخرا، ف�شال عن م�شاركته 

يف ت�شفيات منتخب م�شر لل�شامبو، وكذا عمله كمدرب "كيك بوك�س" يف املنيا خالل فرتة وجيزة منذ تعافيه.
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خنزير املاء يجتاح �ساحية ثرية
اأ�شبحت احلدائق االأنيقة واأحوا�س الزهور امل�شذبة يف حّي نورديلتا اخلا�ّس 
والرثي يف اإحدى �شواحي بوين�س اآير�س، فري�شة جحافل من الكابيبارا اأو 
اأكرب قوار�س العامل الذي ي�شل وزنه اإىل ثمانني  ما ُيعرف بخنزير املاء، 
كيلوغراًما واأ�شله من اأمريكا اجلنوبية، بعدما ُطرد من اأرا�شيه عن طريق 
اإغراق العقارات. واأ�شعل تزايد هذه القوار�س يف االأرجنتني نقا�ًشا حمتدًما 
حول حماية البيئة وعدم امل�شاواة يف بلد يعي�س 42 باملئة من �شّكانه حتت 
خّط الفقر. ويفتخر حّي نورديلتا بتقدميه "هدوء الطبيعة وراحة املدينة" 
اأ�شبه مبدينة  املجتمع، وهو  االأمن ووحدة  الباحثني عن  االأثرياء  ل�شكانه 
وجمّمعات  �شباحة،  باأحوا�س  جمهزة  كّلها  فردية  منازل  فيها  "مغلقة" 

ريا�شية ودور عبادة ومدار�س.
وُبني هذا احلّي منذ ع�شرين عاًما فوق م�شتنقعات م�شّب نهر بارانا الذي 
يتدفق اإىل ريو دي ال بالتا �شمال بوين�س اآير�س. وبات املجّمع يغّطي اليوم 

1600 هكتار حيث كانت جمموعات من الكابيبارا ت�شكن ب�شالم.
وتقول بريال باجي وهي ت�شكن يف جوار نورديلتا وتطالب باحلفاظ على 
كّنا  هنا.  الكابيبارا  كانت  "لطاملا  بر�س  فران�س  لوكالة  العا�شبة،  الثدييات 
اأ�شهر، هاجم  اأربعة  اأو  نرى بع�شها بني احلني واالآخ��ر. ولكن، قبل ثالثة 
ت�شّتت هذه اخلنازير". ت�شبب يف  ما  االأخري  العقارات" مالذهم  "مطورو 
تها بعد من اأعمال االإن�شان  واأّدى تنظيف االأر�س الوحيدة التي مل تنل ح�شّ
التخريبّية اإىل نزوح مئات من هذه احليوانات التي غزت االأحياء الراقية.

ال�سرطة تف�ض حفاًل �سارك فيه 25 األف طالب
اأكرب حفل �شراب غري  األف �شخ�س �شاركوا يف   25 اإن نحو  ال�شرطة  قالت 

م�شروع يف مدريد منذ بدء انت�شار وباء كورونا.
بداأ حفل ال�شراب الذي اأقيم يف مكان مك�شوف عند جامعة كومبلوتين�شي 

يوم اجلمعة.
وقالت �شرطة بلدية مدريد، اإنه نظراً للعدد الكبري امل�شارك يف احلفل، مل 
تتمكن من اإخالء املكان من املحتفلني حتى ال�شابعة من �شباح اأم�س االأول 
ي�شعون  ال  املحتفلني  اآالف��ا من  للحفل  لقطات م�شورة  واأظهرت  ال�شبت. 

كمامات اأو يحافظون على قواعد التباعد االجتماعي.
وقال متحدث من ال�شرطة "هذا اأكرب حفل �شراب يف مكان مفتوح �شهدناه 
م�شروعة  غري  ال�شراب  حفالت  زال��ت  وم��ا  كوفيد19-".  وب��اء  ب��دء  منذ 
وُيعاقب من ي�شارك فيها بغرامة ترتاوح بني 500 و600 يورو )586.25 
فيواجهون  اأم��ا منظمي مثل هذه احلفالت  للبالغني.  دوالر(   703.50 و 

غرامةت�شل اإىل 600 األف يورو" 703.500 دوالر".
وقالت ال�شلطات اإن حفالت �شراب جماعية مماثلة اأقيمت م�شاء اجلمعة يف 

بر�شلونة ولوجرونيو ب�شمال اإ�شبانيا.

بلفا�ست ينال اجلائزة 
الكربى يف تورنتو

كوميديا  وه��و  بلفا�شت،  فيلم  ن��ال 
روم��ان�����ش��ي��ة ب��االأب��ي�����س واالأ�����ش����ود 
اجلائزة  ب��ران��ا،  كينيث  توقيع  من 
تورنتو  م����ه����رج����ان  يف  ال�����ك�����ربى 
ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي م���ع���ّززا ح��ظ��وظ��ه يف 

ال�شباق اإىل االأو�شكار.
وع��ل��ى م���ّر ال�����ش��ن��ني، ب��ات��ت جائزة 
اجل����م����ه����ور ال����ت����ي مت���ن���ح يف ه���ذا 
امل��ل��ت��ق��ى ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي ال����ب����ارز يف 
�شادقا  موؤ�ّشرا  ال�شمالية،  اأمريكا 
كان  ك��م��ا  االأو�����ش����ك����ار،  ن��ت��ائ��ج  اإىل 
احلال مثال العام املا�شي مع فيلم 

"نومادالند".
عر�س  ت�����ش��ج��ي��ل  يف  ب���ران���ا  وق�����ال 
خالل احلفل املقام يف املهرجان اإن 
"بلفا�شت"  لفيلم  االأّول  "عر�شنا 
اإح����دى  ك����ان  احلدث"  ه����ذا  "يف 
ال���ت���ج���ارب ال���ت���ي ل����ن اأن�������ش���اه���ا يف 
واملمّثل  املخرج  و�شّرح  م�شريتي". 
 60 العمر  من  البالغ  الربيطاين 
التنّوع،  الوا�شعة  االأعمال  ذو  عاما 
من �شك�شبري اإىل ُ"ثور"، "اأنا �شعيد 

جّدا ومتاأّثر وممنّت للغاية".
"بلفا�شت" املزمع  االأخ��ري  وفيلمه 
عر�شه يف �شاالت اأمريكا ال�شمالية 
اعتبارا من ت�شرين الثاين-نوفمرب 

ته ال�شخ�شية. م�شتوحى من ق�شّ
وي���ت���م���ح���ور ال���ع���م���ل ح�����ول ان�����دالع 
اأعمال العنف يف اإيرلندا ال�شمالية 
يف اأواخر ال�شتينات من وجهة نظر 
من  التا�شعة  يف  �شبّي  وه��و  ب���ادي، 

العمر.
ويف تلك ال�شّن، انتقل كينيث برانا 
هربا  اإن��ك��ل��رتا  يف  للعي�س  وعائلته 
مّزقت  التي  "اال�شطرابات"  م��ن 

اإيرلندا ال�شمالية وبلفا�شت.

وفاة املخرج االإ�سباين 
ماريو كامو�ض 

ماريو  االإ����ش���ب���اين  امل���خ���رج  ت�����ويّف 
ن����ال ع���ن فيلمه  ال�����ذي  ك���ام���و����س 
يف  الكربى  اجلائزة  كوملينا"  "ال 
مهرجان برلني ال�شينمائي،  اأم�س 

االأول ال�شبت عن 86 عاما.
االإ�شبانية  االأك���ادمي���ي���ة  واأع��ل��ن��ت 
لفنون ال�شينما وعلومها يف ر�شالة 
التوا�شل االجتماعي  على مواقع 
كامو�س  م��اري��و  "ال�شينمائي  اأن 
منطقة  يف  �شانتاندير"  يف  ت���ويّف 

كانتابريا  �شمال اإ�شبانيا.
الذي  كامو�س  ماريو  �شيت  وذاع 
اأعمال  اأفالمه من  اأبرز  ا�شتوحى 
فوز  اإث��ر  العامل  يف  �شهرية،  اأدبية 
اخللّية"   " كوملينا"  "ال  ف��ي��ل��م��ه 
ع��ن ت��داع��ي��ات احل���رب االأه��ل��ي��ة يف 
الذهبي يف  ال��دّب  بجائزة  اإ�شبانيا 

برلني �شنة 1983.
فيلمه  ح���از  ال��ت��ال��ي��ة  ال�����ش��ن��ة  ويف 
اإنو�شنتي�س"  ���ش��ان��ت��و���س  "لو�س 
عن  االأبرياء"  "القّدي�شون 
عائلة م��ن ال��ق��روي��ني ال��ف��ق��راء يف 
اإك�شرتميادورا تقا�شي اال�شتغالل 
ت��ن��وي��ه��ا خا�شا  ف��رن��ك��و،  ع��ه��د  يف 
مهرجان  يف  التحكيم  جلنة  م��ن 
كان. كما نال بطال الفيلم جائزة 

اأف�شل اأداء متثيلي بالت�شاوي.

هايلي بيرب تبكي 
ب�سبب �سيلينا غوميز

ال���ت���وا����ش���ل  م�����واق�����ع  رواد  ت����������داول 
للفنان  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  االج��ت��م��اع��ي 
العاملي  جا�شتني بيرب  وزوجته عار�شة 
من  بيرب   االأم���ريك���ي  هايلي  االأزي�����اء 
اإطاللتهما على ال�شجادة احلمراء يف 
هايلي  ظهرت  حيث   Met Gala ال��� 
اأحد احل�شور  اأن قام  وهي تبكي بعد 
بال�شراخ با�شم الفنانة العاملية  �شيلينا 
�شابقاً  تربطها  كانت  وال��ت��ي  غوميز ، 
ظهر  وال���ذي  بجا�شتينن  ح��ب  عالقة 
ويقول  تهدئتها  ي��ح��اول  وه��و  ب���دوره 
اأنا اأحبك"، ما ا�شطر  "ال تبكي  لها: 
�شم�س.  نظارة  الرت���داء  الحقاً  هايلي 
اأقيم   Met Gala ح��ف��ل  اأن  ي��ذك��ر 
فريو�س  ب�شبب   2020 يف  توقف  بعد 

كورونا.

م�سن يلقي نف�سه حتت عجالت املرتو 
باإلقاء  م�شن  بقيام  �شهدتها م�شر  انتحار جديدة  واقعة 
نف�شه حتت عجالت مرتو االأنفاق مبحطة املعادي جنوبي 
القاهرة، وذلك بعد 3 اأيام فقط من انتحار طالبة بكلية 
�شيتي  مبول  ال�شاد�س  الطابق  من  بالقفز  االأ�شنان  طب 

�شتارز يف مدينة ن�شر �شرقي القاهرة.
باإلقاء  م�شن  بقيام  �شهدتها م�شر  انتحار جديدة  واقعة 
نف�شه حتت عجالت مرتو االأنفاق مبحطة املعادي جنوبي 
القاهرة، وذلك بعد 3 اأيام فقط من انتحار طالبة بكلية 
�شيتي  مبول  ال�شاد�س  الطابق  من  بالقفز  االأ�شنان  طب 

�شتارز يف مدينة ن�شر �شرقي القاهرة.
�شرطة  "اإن  عربية":  نيوز  ل�"�شكاي  اأمني  م�شدر  وق��ال 
اأمام  رج��ل  ب�شقوط  اإخ��ط��ارا  تلقت  وامل��وا���ش��الت  النقل 
القطار لدى دخوله حمطة مرتو املعادي وحتولت جثته 
اإىل اأ�شالء." وعلى الفور حتركت قوة اأمنية ملوقع احلادث 
تفريغ  ومت  امل���رتو،  ت�شغيل  هيئة  يف  امل�شوؤولني  ب�شحبة 
نف�شه  تلقاء  من  قفز  الرجل  اأن  منها  وتبني  الكامريات 
اأمام القطار بح�شب الظاهر يف الت�شوير. واأ�شاف امل�شدر 
اأنه مت انت�شال اجلثة من على ق�شبان اخلط االأول القادم 
عادت  القطارات  حركة  واأن  للمرج،  واملتجه  حلوان  من 

لطبيعتها بعد توقف موؤقت واأن النيابة تولت التحقيق.

مغامر ي�ستعر�ض من برج اإيفل 
قوبل املغامر ناتون بولون بت�شفيق ح�شد من امل�شاهدين 
اأكمل عبور م�شافة  ال�شبت عندما  اأم�س االأول  يف باري�س 
وبناية على  اإيفل  برج  600 مرت على حبل م�شدود بني 
اجل���ان���ب االآخ�����ر م���ن ن��ه��ر ال�����ش��ني. حت���رك ب���ول���ون "27 
مرتا   70 ارت��ف��اع  على  املعلق  احلبل  ام��ت��داد  عاما" على 
من االأر�س، ويف اإحدى املراحل جال�شا ثم م�شتلقيا على 
العر�س  نهاية  يف  �شايو  م�شرح  اإىل  و�شوله  قبل  احلبل 
اإيفل  "البداية من برج  الذي ا�شتمر ن�شف �شاعة. وقال 
اأ�شعر بذلك، ومل  جميلة حقا... خالل العر�س، مل اأكن 
اأن اإجناز  اأكن بالفعل خائفا من هذا االرتفاع". واأ�شاف 
التغلب  التدريب وبعد  اأربع �شنوات من  ال�شبت جاء بعد 

على خوفه من املرتفعات حني كان طفال.
ويف عام 2019، نفذ بولون ا�شتعرا�شا على حبل م�شدود 
ناطحتي  ب��ني  اأم��ت��ار   510 ومل�شافة  م��رتا   150 ب��ارت��ف��اع 

�شحاب يف منطقة ال ديفين�س التجارية يف باري�س.

ظل يحارب لقاح كورونا..ووقعت الكارثة
اآالن �شتيل،  ال�����ش��اب��ق،  ال��ربي��ط��اين  ال��ت��م��وي��ل  ك���ان خ��ب��ري 
واحد من اأبرز الوجوه التي ناه�شت تلقي اللقاح امل�شاد 
 "-19 "كوفيد  اإث��ر مر�س  ت��ويف  لكنه  ك��ورون��ا،  لفريو�س 

الذي ي�شببه الفريو�س.
وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن �شتيل "74 
عرب  اللقاح  لتلقي  املعار�شة  ب��اآرائ��ه  معروفا  عاما" ك��ان 

ح�شابه مبوقع "تويرت" الذي يتابعه االآالف.
وظل حتى االأ�شابيع االأخرية ي�شارك جمهوره مبعلومات 

ال اأ�شا�س لها من ال�شحة عن املر�س واللقاح.
اأنه  اأعلن  اإذ  ب��دا غريبا،  �شيء  ح��دث  املا�شي  ال�شهر  لكن 
ت��ده��ورت حالته  م��ا  و���ش��رع��ان  ك��ورون��ا،  بفريو�س  اأ�شيب 
ال�شحية وجرى و�شعه على جهاز التنف�س اال�شطناعي، 

حيث فارق احلياة بعدها.

مفاجاأة .. معدالت زواج االأقارب قبل التاريخ 3 باملئة فقط
غالباً ما يربط النا�س م�شاألة "زواج االأقارب" بالب�شر 
يف املا�شي؛ بو�شفها ظاهرة انت�شرت ب�شكل وا�شع لدى 
ب�شر ما قبل التاريخ، اإال اأن درا�شة وراثية حديثة ك�شفت 
عن مفاجاأة �شادمة ملا يعتقده الكثريون االآن. واأجريت 
بالنك  ماك�س  معهد  م��ن  باحثني  قبل  م��ن  ال��درا���ش��ة 
باأملانيا  "اليبزيغ"  يف  ال��ت��ط��وري��ة  ل��الأن��رثوب��ول��وج��ي��ا 
الرتابط  �شيوع  م��دى  يف  للتحقيق  �شيكاغو  وجامعة 
االأبوي الوثيق بني اأ�شالفنا. وك�شفت الدرا�شة اأن ن�شبة 
ت�شل اإىل ثالثة يف املئة فقط من الب�شر يف ع�شور ما 
قبل التاريخ كانوا من ن�شل اأبناء العمومة، بينما ت�شل 
الن�شبة يف يومنا هذا اإىل 10 يف املئة بني اأبناء العمومة 

من الدرجتني االأوىل والثانية.
الب�شر  اأن  اإىل  ت�����ش��ري  ال�����ش��اب��ق��ة  ال���درا����ش���ات  وك���ان���ت 
املعا�شرين ينحدرون من ن�شل "زواج االأقارب ال�شديد" 
بني االأقارب املقربني على مر ال�شنني. ومع ذلك، وجد 
ما اختاروا  نادراً  القدامى  اأ�شالفنا  اأن  االأملاين  الفريق 

اأبناء عمومتهم كاأزواج.
اأعاد الباحثون حتليل بيانات احلم�س النووي املن�شورة 
�شابقاً عن الب�شر القدامى الذين عا�شوا خالل 45 األف 

ارتباطاً  والديهم  ارتباط  م��دى  ملعرفة  املا�شية؛  �شنة 
وثيقاً )جلهة درجة القرابة(. وكانت النتائج مفاجئة، 
اأبناء  ال��ق��دام��ى  الب�شر  اخ��ت��ار  م��ا  ن���ادراً  اأن��ه  اإذ ك�شفت  

عمومتهم كاأزواج.
البيانات،  م��ن  ال��ك��ب��رية  املجموعة  ه��ذه  مثل  لتحليل 
اأداة ح�شابية جديدة لفح�س احلم�س  الباحثون  طور 
تلك  وتتيح  االأب��وي��ة.  ال�شلة  ملعرفة  ال��ق��دمي  ال��ن��ووي 
ال��ت��ق��ن��ي��ة م��ن ف��ح�����س اأك����رث م��ن ع�����ش��رة اأ���ش��ع��اف عدد 
اجلينومات القدمية عما كان ممكًنا يف ال�شابق، طبقاً 
من  رينغباور  ه��ارال��د  ال��درا���ش��ة  يف  الرئي�شي  للباحث 
املن�شورة يف جملة  الدرا�شة  معهد ماك�س بالنك، وفق 

nature العلمية.
وي�شف الدكتور رينغباور نتائج الدرا�شة ب� "املفاجئة"، 
بيانات  جمموعة  حتليل  خ��الل  م��ن  اأن���ه  اع��ت��ب��ار  على 
عاملية ت�شم 1785 فرداً، يظهر 54 فرداً فقط )ن�شبة 
ال�  ه��وؤالء  بينما  اأبناء عمومة.  والديهم  اأن  املئة(  3 يف 
اأن  اأو الزمان، مبا يدل على  54 مل يتجمعوا يف املكان 
املجموعات  متفرقة يف  اأحداثاً  كانت  العم  اأبناء  ت��زاوج 

ال�شكانية القدمية املدرو�شة.

ليزا لوف اأوف فوغ لدى ح�شورها حفل متحف مرتوبوليتان للفنون و االأزياء يف مدينة نيويورك.  رويرتز

اأجنلينا يف البيت االأبي�ض .. ماذا تفعل؟ 
ب�شاكي  ج��ني  االأب��ي�����س  للبيت  ال�شحفية  ب��ال�����ش��ك��رت��رية  جويل   ال��ت��ق��ت  اأجنلينا 
وم�شوؤولني كبار اآخرين   بالبيت االأبي�س  للحديث عن جتديد قانون العنف �شد 

املراأة وق�شايا اأخرى.
وردت على  االأبي�س خطاباً  البيت  اإح��دى غرف  اأجنلينا من على منرب يف  األقت 
اأ�شئلة ال�شحافيني واأخربت املرا�شلني باحلاجة اإىل اإ�شالحات يف ق�شايا العنف 
املنزيل وكيفية معاملة الن�شاء واالأطفال من قبل امل�شوؤولني الق�شائيني وموظفي 

اإنفاذ القانون.
قالت: "اإنها اأزمة �شحية، ما يحدث، و�شوف يتم حلها اإذا نظرنا اإليها على اأنها 

م�شاعدة للعائالت".
ويبدو وا�شحاً ان النجمة الهوليوودية مل تكتف باإ�شدار الكتب واالأعمال اخلريية 
التي تقوم بها، بل قامت بزيارة موؤخراً اإىل مبنى  الكونغر�س  يف الواليات املتحدة 

للحديث عن حقوق االأطفال والن�شاء هناك.


