
اجلي�ش ي�ضع خططا للتعامل مع اأي تهديد اإيراين

حتذير �إ�سر�ئيلي: حزب �هلل �سيدفع ثمنا باهظًا �إن هاجمنا

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

   

�الإمار�ت ت�ؤكد �أهمية �لعمل �ال�ستباقي يف 
معاجلة ق�سايا �ال�ستبعاد وعدم �مل�ساو�ة و�لنز�ع

•• نيويورك-وام:

والعمل  الوقاية  اأهمية  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأك��دت 
ال�ستباقي يف معاجلة ق�سايا ال�ستبعاد وعدم امل�ساواة والنزاع وذلك 
خالل مناق�سة جمل�س الأمن املفتوحة ب�ساأن ال�ستبعاد وعدم امل�ساواة 
مانويل  اأندري�س  املك�سيكي  الرئي�س  فخامة  تراأ�سها  والتي  والنزاع، 
لوبيز اأوبرادور. وقال �سعادة ال�سفري حممد اأبو �سهاب، نائب املندوبة 
اجلذرية  الأ�سباب  معاجلة  اإن  املتحدة،  الأمم  لدى  للدولة  الدائمة 
اإىل تفاقم حدة التمييز، وتو�سيع  للنزاع، ول �سيما تلك التي توؤدي 
فجوات عدم امل�ساواة داخل املجتمعات، هي من اأكرث الو�سائل الفعالة 

للحفاظ على ال�سلم والأمن الدوليني.           )التفا�سيل �س4(

�لبابا فرن�سي�س ي�ستقبل �أمني عام جمل�س حكماء �مل�سلمني 
وي�سيد مببادر�ت �ملجل�س لتحقيق �الأخ�ة �الإن�سانية 

•• الفاتيكان-وام:

الدكتور   .. الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فرن�سي�س  البابا  قدا�سة  ا�ستقبل 
امل�سلمني، ع�سو  ملجل�س حكماء  العام  الأم��ني  الرميثي  في�سل  �سلطان 
ن�سر  جهود  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  ج��رى  الإن�سانية.  الأخ���وة  جلنة 

ال�سالم وتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإن�سانية.
امل�سلمني  ملجل�س حكماء  العام  بالأمني  فرن�سي�س  البابا  قدا�سة  ورحب 
والوفد املرافق له واأكد اأن جمل�س حكماء امل�سلمني �سريك �سادق وقوي 
اإىل  العامل  فيه  يحتاج  وق��ت  الإن�سانية يف  والأخ���وة  ال�سالم  يف حتقيق 
من يبذلون جهودهم باإخال�س من اأجل خري الإن�سانية و�سالمها، يف 
مواجهة الكثري من ال�سعاب التي تواجهها ب�سبب احلروب وال�سراعات 

التي نتج عنها املاليني من الالجئني وال�سحايا.  )التفا�سيل �س3(

رو�ضيا تناأى بنف�ضها عن اأزمة الهجرة على بيالرو�ضيا وبولندا

طب�ل �حلرب تدق يف �لبحر �الأ�س�د.. م��سك� حتذر و��سنطن

ق�ساء �لعر�ق: ال دليل
 قان�نيًا على تزوير �النتخابات

•• بغداد-وكاالت:

اأعلن رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى يف العراق، فائق زي��دان، اخلمي�س، 
اأنه ل يوجد حتى الآن دليل قانوين على تزوير النتخابات الربملانية.

تزوير  يثبت  مل  الآن  اإىل  اإن���ه  )واع(  ال��ع��راق��ي��ة  الأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  وق���ال 
النتخابات بدليل قانوين.

كما اأكد يف �سياق اآخر اأن التحقيق بقتلة املتظاهرين يف حميط املنطقة 
اللجنة  اأع��م��ال  ان��ت��ه��اء  وب��ان��ت��ظ��ار  م�ستمر،  امل��ا���س��ي  اجلمعة  اخل�����س��راء 

التحقيقية التي �سكلها رئي�س الوزراء لعر�سها على الهيئة الق�سائية.
الكاظمي  م�سطفى  اغتيال  مبحاولة  التحقيق  ملف  اأن  اأو�سح  كذلك 
لدى اللجنة امل�سكلة من قبل رئي�س ال��وزراء مل يعر�س حتى الآن على 

الق�ساء ول يزال يف مراحله الأوىل.
اأعلنت  كانت  العراق  يف  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  اأن  يذكر 
ال��ط��ع��ون، فيما  مل��الح��ق  ال��ي��دوي  ال��ع��د وال��ف��رز  الث��ن��ني انتهاء عمليات 
حددت اآلية امل�سادقة على اأ�سماء الفائزين وعقد اجلل�سة الأوىل للربملان 

اجلديد.

حدود بيالرو�سيا وبولندا، لكنها 
ت��ب��ذل ج��ه��وده��ا حل��ل��ه��ا، وبوتن 
الرئي�س  م��ع  دائ���م  ات�����س��ال  على 
ق���د يجري  ك��م��ا  ل��وك��ا���س��ي��ن��ك��و، 

ات�سال اآخر مع اأنغيال مريكل.
واأو���س��ح اأن اأزم���ة ال��ه��ج��رة على 
احلدود البولندية البيالرو�سية 
قلق  م�����س��در  ت��ك��ون  اأن  “يجب 
الحت��������اد  ل����ل����ع����ق����الء يف  ك����ب����ري 

الأوروبي.

اهتمام  ل��زي��ادة  �سببا  ت��ك��ون  األ 
واإج���راءات احليطة من  مو�سكو 

قبلها.
با�سم  امل��ت��ح��دث  ق���ال  ذل���ك،  اإىل 
دميرتي  ال���رو����س���ي���ة  ال���رئ���ا����س���ة 
ل  رو�سيا  اإن  اخلمي�س،  بي�سكو، 
على  الهجرة  ب��اأزم��ة  لها  عالقة 

حدود بيالرو�سيا وبولندا.
عالقة  ل  ب���ي�������س���ك���وف:  وق�������ال 
ل��رو���س��ي��ا ب���اأزم���ة ال��ه��ج��رة على 

على  ت���ع���ل���ي���ق���ه  م����ع����ر�����س  ويف 
اتهامات وار�سو ل�سركة اأيرفلوت 
اإذا  ال��رو���س��ي��ة، ذك����ر امل���ت���ح���دث: 
الطريان  ���س��رك��ات  بع�س  ق��ام��ت 
مبا  بيالرو�سيا،  اإىل  اأنا�س  بنقل 
يف ذل����ك امل���ه���اج���ري���ن، ف���ه���ذا ل 

يتعار�س مع املعايري الدولية.
وكانت �سركة اأيرفلوت للطريان 
جانبها  م����ن  ن���ف���ت  ال���رو����س���ي���ة 
اإل���ي���ه���ا بنقل  ات���ه���ام���ات وج���ه���ت 
بيالرو�سيا  اإىل  م���ه���اج���ري���ن 
امل�سوؤولني  مب��ق��ا���س��اة  وه�����ددت 
ال�����س��رك��ة لفتت  ال��ت��ل��ف��ي��ق.  ع���ن 
اأنها ل ت�سريرّ رحالت جوية  اإىل 
ويحتاج  و����س���وري���ا،  ال���ع���راق  اإىل 
مواطنو هذه الدول اإىل تاأ�سرية 

لل�سفر عرب رو�سيا.
وفيما يتعلق بتحركات وا�سنطن 
بي�سكو:  ق��ال  الأ���س��ود،  البحر  يف 
الرئي�س بوتن قلق اإزاء ت�سرفات 
البحر  يف  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
الأ�����س����ود وي���راق���ب ال��و���س��ع عن 
كثب. وتابع: ل ميكن ل�تحركات 
جتري يف اجلوار املبا�سر حلدود 
لزيادة  �سببا  ت��ك��ون  األ  رو���س��ي��ا 
اه���ت���م���ام م���و����س���ك���و واإج����������راءات 

احليطة من قبلها.

•• اخلرطوم-وكاالت:

ي��ب��دو اأن ال��ط��ري��ق ل ي���زال ط��وي��ال اأم����ام ح��ل الأزم���ة 
الأخرية  ال�سودان، عقب قرارات اجلي�س  ال�سيا�سية يف 

التي حل مبوجبها جمل�سي ال�سيادة واحلكومة.
مواقف  ال�سودان  يف  والتغيري  احلرية  ق��وى  واأظ��ه��رت 
اأي مفاو�سات  اإجراء  اإذ رف�ست  اإزاء اجلي�س،  مت�سلبة 

مع املوؤ�س�سة الع�سكرية.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ه���ذه ال���ق���وى، ال���واث���ق الربير، 
اأي  نافيا عقد  الأخ���رية،  ق��رارات اجلي�س  ترف�س  اإنها 

اجتماعات مع قادته، وفق رويرتز.
واأ�ساف الربير اأن احلرية والتغيري تن�سم اإىل رئي�س 
الأو�ساع  بعودة  املطالبة  ال��وزراء عبد اهلل حمدوك يف 

اإىل ما قبل 25 اأكتوبر.
وق����ال م��ت��ح��دث اآخ����ر ب��ا���س��م ه���ذه ال���ق���وى: مل نف�س 
الد�ستورية،  الوثيقة  اإىل  نعود  اأن  ...ويجب  ال�سراكة 
م�سريا اإىل اأن اجلي�س اتخذ اإجراءاته بعد طرح بع�س 

•• الفجر -بول فريونيك –ترجمة خرية ال�شيباين

لئن اأنكر �سيد الكرملني تورطه يف اأزمة الهجرة على 
احلدود بني بيالرو�سيا وبولندا، فاإن ال�سعوبات التي 
يواجهها الأوروبيون ب�ساأن هذه الق�سية ل ميكن اإل 

اأن تر�سيه.
راعيه  لكن  الأخ���ري،  الهجوم  منفذ  ه��و  لوكا�سينكو 
بوتني.  الرئي�س  ه��و  وال��راع��ي  مو�سكو،  يف  م��وج��ود 

مواقــيت ال�صالة
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�أب�ظبي للتنمية مي�ل م�سروعا لتط�ير 
لي�س�ت� يف  �ملياه  �سبكات  منظ�مة 

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  وق���ع 
حكومة  م�����ع  ق����ر�����س  ات����ف����اق����ي����ة 
ل����ي���������س����وت����و، ومب����وج����ب����ه����ا ي���ق���دم 
دره����م  م���ل���ي���ون   73 ال�������س���ن���دوق 
منظومة  تطوير  م�سروع  لتمويل 
�سبكات املياه مبنطقة بوتا بوتي يف 

مملكة لي�سوتو.
ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة ���س��ع��ادة حممد 
�سيف ال�سويدي مدير عام �سندوق 
تابو  وم��ع��ايل  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي 
مملكة  يف  املالية  وزي��ر  �سوفونيا، 
مع  امل�����س��روع  ويتما�سى  لي�سوتو، 
اأهداف التنمية امل�ستدامة املتمثلة 
يف كل من الهدف ال�ساد�س والذي 
ي���وؤك���د ����س���رورة ت��وف��ري اإم������دادات 
املياه  م���ن  وم�����س��ت��دام��ة  م��وث��وق��ة 
ال�سحيرّة  املرافق  واإدارة  النظيفة 
العامل،  �سعوب  لكافة  اآم��ن  ب�سكل 
�سمان  حيث  من  الثالث  والهدف 

توفري حياة �سحيرّة للجميع.
ك��م��ا ي���ت���واءم ال��ت��م��وي��ل امل��ق��دم من 
التنموية  اأه��داف��ه  م��ع  ال�سندوق 
منطقة  يف  امل���ي���اه  ق���ط���اع  دع����م  يف 
ب��وت��ي، ح��ي��ُث ي��وف��ر امل�سروع  ب��وت��ا 
مكعب  م�����رت  اآلف   9 ح��������وايل 
ال�سكان  احتياجات  لتغطية  يومياً 
والقطاع ال�سناعي من املياه حتى 
عام 2045،    )التفا�سيل �س2(

زعيمة املعار�سة البيالرو�سية تتلقى ترحيبا حارا من اأع�ساء الربملان يف برلني )ا ف ب( 

وزير اخلارجية الباك�ستاين يحذر من التدهور القت�سادي يف افغان�ستان

ح�سد اأمام مدخل مركز تطعيم متنقل يف مركز ت�سوق جنوب غرب اأملانيا. )ا ف ب(

ازمة مهاجرين جديدة على حدود الحتاد الوروبي

عرث�ت يف طريق مفاو�سات �حلل بال�س�د�ن.. ومت�سك ب�ثيقة �لد�ست�ر

رغم نفي �ضّيد الكرملني تورطه:

�أزمة �لهجرة مع بيالرو�سيا: نعمة لفالدميري ب�تني!

جتدد �مل��جهات بني �الأمن
�لت�ن�سي و�ملحتجني يف �سفاق�س

•• تون�س-وكاالت:

جتددت املواجهات بني قوات الأمن التون�سية واملحتجني، يف حمافظة �سفاق�س و�سط 
�سرق تون�س اأم�س اخلمي�س. واأغلقت ال�سلطات الطريق ال�سريع الرابط بني حمافظتي 

�سفاق�س واب�س، تزامناً مع توقف حركة ال�سري.
�سد  للدموع  امل�سيل  الغاز  ا�ستعملت  الأم��ن  ق��وات  ب��اأن  احل��دث  العربية  مرا�سل  واأف���اد 
املحتجني على خلفية توقيف ال�ساحنات. وكانت مظاهر احلياة واملرافق العامة توقفت 
التي  العام، واملواجهات  ب�سكل �سبه كامل يف مدينة عقارب باملحافظة، غداة الإ�سراب 

اندلعت على خلفية فتح مكب النفايات.
يف املقابل، اأكد الناطق با�سم حماكم �سفاق�س مراد تركي، للعربية احلدث اأن النيابة 
جمموعات  تكوين  ح��ول  البحث  عنه  �سيك�سف  من  كل  �سد  حتقيقاً  فتحت  العمومية 
ب��ه��دف التح�سري لرت��ك��اب اع��ت��داء على الأ���س��خ��ا���س والأم����الك واإ���س��رام ال��ن��ار عمدا 
الأربعاء  ليل  اندلع  ال��ذي  احلريق  ق�سى  اأن  بعد  ذل��ك،  ج��اء  تعبريه.  وف��ق  وال�سرقة، 

اخلمي�س بامل�ستودع البلدي يف عقارب على عدد من املركبات املحجوزة.
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�ص 19

اإك�سبو يف اأ�سبوع .. مبادرات 
ت�ستهدف �سناعة امل�ستقبل 

اأخبار الإمارات

بلومربغ: الكاظمي اأقوى من اأي 
وقت م�سى ملواجهة امليلي�سيات

عربي ودويل

مواجهة �سبه حا�سمة بني اإيطاليا 
و�سوي�رسا لفتح باب التاأهل 

الفجر الريا�سي

ي��وم واحد  الأ���س��ود خ��الل  البحر 
فقط.

ويف وقت �سابق من اخلمي�س، قال 
الرو�سية  الرئا�سة  با�سم  املتحدث 
الرئي�س  اإن  ب��ي�����س��ك��و،  دم���ي���رتي 
فالدميري بوتن قلق اإزاء ت�سرفات 
الوليات املتحدة يف البحر الأ�سود 

ويراقب الو�سع عن كثب.
وتابع: ل ميكن لتحركات جتري 
رو�سيا  املبا�سر حل��دود  اجل��وار  يف 

•• عوا�شم-وكاالت:

الرو�سية،  ال���دف���اع  وزارة  ق��ال��ت 
تدريبات  اإج������راء  اإن  اخل��م��ي�����س، 
ب����ال����ق����رب م������ن ح���������دود رو����س���ي���ا 
قبل  م��ن  ع��دائ��ي  عمل  اجلنوبية 
اأن  اإىل  م�سرية  املتحدة،  الوليات 

مو�سكو مل ت�ستفز اأحدا.
رو�سيا  الرو�سية:  ال��وزارة  وذك��رت 
مل ت�ستفز اأحدا، ون�ساط الوليات 
منطقة  يف  وح��ل��ف��ائ��ه��ا  امل���ت���ح���دة 
تناميا  ���س��ه��د  الأ������س�����ود  ال���ب���ح���ر 

ملحوظا.
املقاتلة  اأن  اإىل  اأ������س�����ارت  ك���م���ا 
اأق���ل���ع���ت   Su-30 ال����رو�����س����ي����ة 
الأرب�������ع�������اء لع������رتا�������س ط���ائ���رة 
ا���س��ت��ط��الع ب��ري��ط��ان��ي��ة م��ن طراز 
من  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى   RC-135

حدود البالد.
ال�ستطالع  طائرة  اأن  واأو�سحت 
حاولت   RC-135 الربيطانية 
الرو�سية  الق���رتاب م��ن احل���دود 
مل�سافة  القرم  جزيرة  �سبه  �سوب 

اعرتا�سها. بعد  كيلومرتا،   30
مت  ب����ذل����ك  اأن��������ه  اإىل  وخ���ل�������س���ت 
ا�ستطالع  ط���ائ���رات   4 اك��ت�����س��اف 
تابعة حللف �سمال الأطل�سي فوق 
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•• القد�س-وكاالت:

طهران  ب��ني  ال��ت��ح��ذي��رات  لهجة  ت�ساعد  ظ��ل  يف 
وت����ل اأب���ي���ب، وت���ب���ادل ال��ر���س��ائ��ل امل����ه����ددة، اعترب 
م�سدر ر�سمي اإ�سرائيلي اأم�س اخلمي�س اأن اإيران 
تت�سرف كطفل �سغري يف املنطقة كما اأكد امل�سدر 
اإن  باهظا  ثمنا  �ستدفع  اهلل  ح��زب  ميلي�سيات  اأن 

هاجمت اإ�سرائيل .
الإ�سرائيلي،  اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س  اأع��ل��ن  ب���دوره 
العملية،  اخلطط  ت�سرع  قواته  اأن  كوخايف  اأفيف 
وت�ستعد للتعامل مع اأي ت�سعيد اإيراين اأو تهديد 

ع�سكري نووي.
يوا�سل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  اأن  على  ���س��دد  كما 

ال��ع��م��ل ���س��د الأع�����داء وه��ن��اك ع��م��ل��ي��ات ومهمات 
�سرية يف جميع اأنحاء ال�سرق الأو�سط خالل العام 

املا�سي، ح�سب قوله.
يف املقابل اعترب قائد القوة اجلوف�سائية للحر�س 
الثوري العميد اأمري علي حاجي زاده اليوم اأي�ساً 
قلق  تثري  التي  الإي��ران��ي��ة  ة  امل�سريرّ ال��ط��ائ��رات  اأن 
دول اأبرزها الوليات املتحدة، باتت �سوكة يف عني 

اأعداء بالده.
التهديدات  اىل  زاده  ح��اج��ي  ت��ط��رق  ذل����ك،  اإىل 
خلفية  ع��ل��ى  خ�سو�سا  ل��ط��ه��ران،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
الوحيد  النظام  اأن  معتربا  ال��ن��ووي،  برناجمها 
الذي يتحدث عن البقاء والوجود واملحكوم عليه 
اأن يتحدث عن تدمري دول  بالتدمري.. ل ميكن 

الت�سريحات  اأن  راأى  كما  تعبريه.  وف��ق  اأخ���رى، 
هة  ت���ه���دي���دات موجرّ ه���ي جم����رد  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
بالدرجة الأوىل اىل ال�ستهالك الداخلي، م�سيفا 
اأن اإ�سرائيل تدرك اأنها قد تبداأ بالعتداء، لكنها 
لن تنهيه، بل النهاية �ستكون بتدمريها ، بح�سب 

ما اأفادت وكالة فران�س بر�س.
يذكر اأن اإيران كانت حذرت اإ�سرائيل اأي�سا ال�سهر 
النووي،  برناجمها  �سد  مغامرة  اأي  من  املا�سي 
يف اأع���ق���اب اإع����الن ت��ل اأب��ي��ب اأن��ه��ا حت��ت��ف��ظ بحق 

ا�ستخدام القوة �سد طهران.
اأن��ه ل توجد �سفقة  اإىل  اأ���س��ار  اآخ��ر،  على �سعيد 
اأ����س���رى ح��ال��ي��ا م��ع غ���زة لأن ح��م��ا���س ل��ن ت�سمح 

بذلك، وفق تعبريه.

بالن�سبة لرئي�س الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، 
على  الهجرة  اأزم��ة  يف  الرو�سي  الرئي�س  ت��ورط  ف��اإن 
�سك.  مو�سع  لي�س  وبيالرو�سيا  بولندا  بني  احل��دود 
ح الثالثاء، املهاجرون من ال�سرق الأو�سط يتم  و�سررّ
اإح�سارهم اإىل بيالرو�سيا بالطائرة، ويعملون كدروع 
الأوروبي،  والحتاد  بولندا  ا�ستقرار  لزعزعة  ب�سرية 

ملقيا باللوم على اأح�سن اأعدائه.
)التفا�سيل �س13(

الق�سايا اخلالفية.
على  اإ���س��راره��ا  والتغيري  احلرية  ت�سلب  يظهر  ومم��ا 
عدم عودة قائد اجلي�س ال�سوداين عبد الفتاح الربهان 

اإىل من�سب رئي�س جمل�س ال�سيادة.
وقت  يف  قالت  قد  حمدوك  حكومة  يف  م�سادر  وكانت 
�سابق اإن املفاو�سات مع اجلي�س و�سلت اإىل طريق �سبه 

م�سدود.
للتو�سل  املتحدة  والأمم  املتحدة  ال��ولي��ات  وت�سغط 
اإىل حل ينهي الأزمة التي ت�سهدها البالد منذ اأكتوبر 
ال�سيادة والوزراء  املا�سي، بعدما حل اجلي�س جمل�سي 

واأعلن حالة الطوارئ.
اخلا�س  املتحدة  الأمم  مبعوث  اإن  دبلوما�سيون  وق��ال 
على  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س  �سيطلع  بريتي�س  فولكر 

تطورات الو�سع يف ال�سودان خالل اجتماع مغلق .
وكانت قوى احلرية والتغيري التي كانت حمور اأ�سا�سيا 
اإ�سقاط الرئي�س ال�سابق عمر الب�سري عام 2019،  يف 

قد وافقت على تقا�سم ال�سلطة مع الع�سكريني.

باك�ستان: �أفغان�ستان على حافة �نهيار �قت�سادي 
 •• ا�شالم اباد-اأ ف ب

لقاء  خ��الل  قري�سي  ���س��اه حم��م��ود  الباك�ستاين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ر  ح���ذرّ
اأن  م��ن  اأب���اد  اإ���س��الم  دبلوما�سيني �سينيني ورو����س وم��ن طالبان يف  م��ع 

اأفغان�ستان باتت على حافة انهيار اقت�سادي.
ي�سم  ال��ذي  بال�س  ترويكا  اجتماع  م�ستهل  يف  ث  يتحدرّ قري�سي  وك��ان 
والتقت  وي�����س��ت.  ت��وم��ا���س  اأفغان�ستان  اإىل  اجل��دي��د  الأم��ريك��ي  امل��ب��ع��وث 

الوفود يف وقت لحق مع وزير خارجية طالبان اأمري خان متقي.
حافة  على  اليوم  اأفغان�ستان  تقف  الجتماع  م�ستهل  يف  قري�سي  وق��ال 
اأن  اإ�سايف لالقت�ساد  اأي تدهور  �ساأن  اأنه من  اقت�سادي، م�سيفا  انهيار 
يحد ب�سدة من قدرة حكومة طالبان اجلديدة على اإدارة البالد. وتابع 
الإن�سانية  امل�ساعدات  توفري  يعزز  ب��اأن  ال��دويل  للمجتمع  بالتايل  بد  ل 

ب�سكل عاجل.
الأموال  اإىل  الو�سول  اأفغان�ستان من  ي�سمل متكني  ذلك  اأن  اإىل  ولفت 
التي جمدها املانحون الغربيون منذ �سيطرت طالبان على البالد يف اآب 

اأغ�سط�س.
واأكد اأن ا�ستئناف التمويل �سين�سجم مع جهودنا الرامية لإعادة اإنعا�س 

ال�ستقرار  ��اه  ب��اجترّ الأف��غ��اين  بالقت�ساد  وال��دف��ع  القت�سادي  الن�ساط 
وال�ستدامة. ويف ت�سريحات اأدىل بها لحقا اإىل و�سائل اإعالم، اأ�سار اإىل 

اأن ذلك �سي�سب يف م�سلحة الدول الغربية اأي�سا.
واأفاد اإذا كنتم تعتقدون اأنكم بعيدون واأن اأوروبا اآمنة واأن هذه املناطق 
لن تتاأثر بالإرهاب، فال تن�سوا التاريخ )...( تعلمنا من التاريخ ول نريد 

تكرار اأخطاء املا�سي.

�الأمم �ملتحدة: ملي�نا نازح 
 2021 يف  �حلروب  ب�سبب 

 •• جنيف-اأ.ف.ب
تقرير  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأع��ل��ن��ت 
�سخ�س  م��ل��ي��وين  اأن  اخل��م��ي�����س 
ن����زح����وا ب�����س��ب��ب ال�������س���راع���ات يف 
ال��ع��امل منذ ب��داي��ة ال��ع��ام لريتفع 
مليون   84 اإىل  الإج��م��ايل  العدد 

نازح.
املتحدة  الأمم  م���ف���و����س  وق������ال 
ال�سامي ل�سوؤون الالجئني فيليبو 
املجتمع  يف�سل  بيان  يف  غ��ران��دي 
الدويل يف منع العنف وال�سطهاد 
التي  الإن�����س��ان  حقوق  وانتهاكات 

تدفع هوؤلء اإىل ترك منازلهم.
ولفت التقرير ن�سف ال�سنوي اإىل 
اأن هوؤلء لجئون وطالبون جلوء 
كوفيد- جائحة  ت��زي��د  ون��ازح��ون 

19 وعواقب الحتبا�س احلراري 
من �سعوبة او�ساعهم.

وب��ح�����س��ب ال��وث��ي��ق��ة، ن��ح��و 26،5 
يف  لجئني  ك��ان��وا  �سخ�س  مليون 
بينهم  من  يونيو،  حزيران  نهاية 
6،6 ماليني لجئ �سوري و 5،7 
مليون  و2،7  فل�سطيني  ماليني 

اأفغاين.
وغادر نحو 3،9 ماليني فنزويلي 
بالدهم بدون اأن ُيعتربوا لجئني 
يف  �سخ�س  ماليني   4،4 ل  و�ُسجرّ
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل ع��ل��ى انهم 

طالبو جلوء.
اأك��رث من  ن��زح  التقرير،  وبح�سب 
4،3 ماليني �سخ�س داخلًيا بني 
وحزيران  ي��ن��اي��ر  ال���ث���اين  ك���ان���ون 
تقريًبا  ب�50%  اأك��رث  اأي  يونيو، 
الفرتة  يف  ن����زح����وا  ال����ذي����ن  م����ن 

نف�سها من عام 2020.

�أملانيا حتاول �لت�سدي النت�سار جديد ل�باء ك�فيد- 19 
•• برلني-اأ ف ب:

اليومية  الإ�سابات  من  مزيد  مع  لكوفيد19-  جديدا  انت�سارا  اأملانيا  تواجه 
امل�ست�سفيات،  املر�سى يف  األفا ومزيد من  التي جتاوز عددها عتبة اخلم�سني 
الفريو�س  ع���ودة  وت�سع  ال��وب��اء.  اح��ت��واء  ع��ن  ع��اج��زة  ال�سلطات  ت��ب��دو  بينما 
احلكومة حتت ال�سغط، فامل�ست�سارة الأملانية اأنغيال مريكل حتث على اتخاذ 
املناورة حم��دود لأن فريقها م�سوؤول فقط عن  اإج���راءات عاجلة لكن جمال 
ب��دوره، دعا الجتماعي  ت�سكيل حتالف جديد.  الأعمال حاليا قبل  ت�سريف 
ح اأن تويل من�سب امل�ست�سارية خلفا  الدميوقراطي اأولف �سولت�س الذي يرجرّ
توليه  وقبل  الوباء.  تف�سي  وقف  معركة  خلو�س  ال�ستعداد  اإىل  البالد  لها، 
ملواجهة  البالد  ا�ستعداد  لعدم  لنتقادات  الت�سدي  �سولت�س  يحاول  من�سبه، 
املوجة الوبائية اجلديدة. وجاء ذلك يف وقت �سجلت اأملانيا عددا قيا�سيا من 
 24 و196 حالة خالل  األفا  بلغ خم�سني  بكوفيد19-  اجلديدة  الإ�سابات 

�ساعة، يف موؤ�سر اإىل قوة موجة الوباء التي ت�سرب البالد.

للتحالف  جديدة  غار�ت 
ت�سرع 125 متمردً� ح�ثيًا

•• الريا�س-اأ ف ب

اأع���ل���ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ع�����س��ك��ري الذي 
ت��ق��وده ال�����س��ع��ودي��ة يف ال��ي��م��ن اأم�س 
من  عن�سرا   125 مقتل  اخلمي�س 
ال�ساعات  يف  احل��وث��ي��ني  امل��ت��م��ردي��ن 
الأربع والع�سرين املا�سية يف غارات 
ج��دي��دة ح���ول م��دي��ن��ة م�����اأرب، اآخر 
البلد  ���س��م��ال  ل��ل��ح��ك��وم��ة يف  م��ع��ق��ل 

الذي متزقه احلرب.
ن�سرته  ب���ي���ان  يف  ال��ت��ح��ال��ف  وق�����ال 
وك��ال��ة الأن���ب���اء ال�����س��ع��ودي��ة اإن���ه قام 
ا�ستهداف  ع��م��ل��ي��ة   22 ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
لآليات وعنا�سر امليلي�سيا يف الأربع 
وع�سرين �ساعة املا�سية. واأدت هذه 
الغارات اإىل تدمري 14 من الآليات 
ال��ع�����س��ك��ري��ة وال��ق�����س��اء ع��ل��ى 125 
عن�سرا اإرهابيا. وا�ستهدفت الغارات 
منطقة �سرواح غرب مدينة ماأرب، 
مدينة  جنوب  البي�ساء  وحمافظة 
����ه نفذ  م����اأرب. واأع��ل��ن ال��ت��ح��ال��ف اأنرّ
���س��رب��ات ج��وي��ة لأه����داف ع�سكرية 
م�سروعة يف �سنعاء و �سعدة �سملت 
البالي�ستية  ل��ل�����س��واري��خ  م���واق���ع 
والطائرات امل�سرية وخمازن اأ�سلحة 

للحوثيني.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي -وام:

لتو�سيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م���ع  مت��ا���س��ي��ا 
املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  نطاق  وزي���ادة 
"كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  امل�سابة  احل���الت  وح�سر 
اإجراء  ال��وزارة عن  اأعلنت   .. 19" واملخالطني لهم وعزلهم   -
املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  خالل  جديدا  فح�سا   246،170
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.
   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع 
نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 82 حالة 

اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، 
ال�سحية الالزمة،  وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 740،729 حالة.
حالة  اأي  ت�سجيل  ع��دم  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
املا�سية، وبذلك يبلغ عدد  �ساعة  الأربع والع�سرين  وفاة خالل 

الوفيات يف الدولة 2،142 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 97 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
اأعرا�س  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  امل��ر���س 
 735،270 ال�سفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى، 

حالة.

�ل�سحة جتري 246,170 فح�سا ك�سفت عن 82 �إ�سابة جديدة و97 حالة �سفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة 

�أب�ظبي للتنمية مي�ل م�سروعا لتط�ير منظ�مة �سبكات �ملياه يف لي�س�ت� بقيمة 73 ملي�ن درهم

على دعم اأجندة التنمية امل�ستدامة 
�سمان  منها  والتي   2030 لعام 
ال�سرف  امل��ي��اه وخ���دم���ات  ت��واف��ر 
على  وال��ع��م��ل  للجميع،  ال�سحي 
ودعم  ال����دويل  املجتمع  م�����س��ان��دة 
خمتلف  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  اأه����داف����ه 
و�سي�ساهم  احل��ي��وي��ة،  القطاعات 
املائية  امل����وارد  تعزيز  يف  امل�����س��روع 
وحتقيق  ال�ستخدام  كفاءة  ورف��ع 

�سيف  حم����م����د  ������س�����ع�����ادة  وق���������ال 
ال�سويدي: "تاأتي اتفاقية القر�س 
التي وقعها ال�سندوق مع حكومة 
لي�سوتو لتطوير منظومة �سبكات 
73 مليون دره��م يف  املياه بقيمة 
اإط����ار ج��ه��وده ل��دع��م ق��ط��اع املياه 
وا����س���ت���دام���ة م��������وارده يف ال�����دول 
يف  امل�سروع  �سي�سهم  كما  النامية، 
املياه  توفري م�سادر موثوقة من 

ال�سندوق  يلعبه  ال���ذي  ال��ري��ادي 
النامية  ال��������دول  م�������س���اع���دة  يف 
اأهدافها الإمنائية ورفد  لتحقيق 
ونه�سة  الق��ت�����س��ادي��ة  قطاعاتها 

جمتمعاتها.
وقال معاليه: "اإن اتفاقية القر�س 
من  ننا  �ستمكرّ توقيعها  مت  ال��ت��ي 
تواجهها  التي  التحديات  تقليل 
و�سيتم  امل��ي��اه،  ق��ط��اع  يف  لي�سوتو 

حوايل 9 اآلف مرت مكعب يومياً 
ال�سكان  اح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
املياه  م���ن  ال�����س��ن��اع��ي  وال���ق���ط���اع 
ي�ساهم  ك��م��ا   ،2045 ع���ام  ح��ت��ى 
يف ان��خ��ف��ا���س م��ع��دل الأم���را����س 
ال��ن��اجت��ة ع��ن ت��ل��وث امل��ي��اه بن�سبة 
على  امل�������س���روع  وي��ع��م��ل   ،50%
العمل  فر�س  من  العديد  توفري 

ل�سكان املنطقة.

الأمن املائي ب�سكل اآمن وم�ستدام 
ل�سكان لي�سوتو".

وزير  معايل  اأع���رب  جانبه،  وم��ن 
املالية يف مملكة لي�سوتو عن �سكره 
وامتنانه لدولة الإمارات العربية 
املتحدة و�سندوق اأبوظبي للتنمية 
الدائم  ع��ل��ى ح��ر���س��ه��م ودع��م��ه��م 
للم�ساريع التنموية ذات الأولوية 
بالدور  م�سيداً  لي�سوتو،  حلكومة 

الحتياجات  يلبي  مب��ا  النظيفة 
املتعددة ل�سكان املنطقة، و�سيعمل 
املوارد  ا�ستخدام  كفاءة  رف��ع  على 
املائية وحت�سني جودة املياه لدعم 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 

ململكة لي�سوتو".
"اإن امل�ساهمة يف متويل  واأ�ساف: 
ه���ذا امل�����س��روع امل��ه��م ت���وؤك���د مدى 
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  حر�س 

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  وق���ع 
حكومة  م�����ع  ق����ر�����س  ات���ف���اق���ي���ة 
يقدم  ومب����وج����ب����ه����ا  ل���ي�������س���وت���و، 
دره����م  م���ل���ي���ون   73 ال�������س���ن���دوق 
لتمويل م�سروع تطوير منظومة 
"بوتا  مب��ن��ط��ق��ة  امل����ي����اه  ���س��ب��ك��ات 

بوتي" يف مملكة لي�سوتو.
ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة ���س��ع��ادة حممد 
�سيف ال�سويدي مدير عام �سندوق 
تابو  وم��ع��ايل  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي 
املالية يف مملكة  وزي��ر  �سوفونيا، 
مع  امل�����س��روع  ويتما�سى  لي�سوتو، 
اأهداف التنمية امل�ستدامة املتمثلة 
يف كل من الهدف ال�ساد�س والذي 
ي���وؤك���د ����س���رورة ت��وف��ري اإم�����دادات 
املياه  م��وث��وق��ة وم�����س��ت��دام��ة م���ن 
ال�سحيرّة  املرافق  واإدارة  النظيفة 
العامل،  �سعوب  لكافة  اآم��ن  ب�سكل 
والهدف الثالث من حيث �سمان 

توفري حياة �سحيرّة للجميع.
من  امل��ق��دم  التمويل  ي��ت��واءم  كما 
التنموية  اأه��داف��ه  م��ع  ال�سندوق 
امل���ي���اه يف منطقة  ق��ط��اع  دع���م  يف 
"بوتا بوتي"، حيُث يوفر امل�سروع 

من خالل هذه التفاقية حتديث 
منطقة  يف  امل��ي��اه  �سبكة  منظومة 
بوتا بوتي، وت�سهيل احل�سول على 
املياه الكافية وامل�ستمرة واملاأمونة 
لتلبية خمتلف احتياجات ال�سكان 
واملنطقة، وتعزيز قدراتنا يف اإدارة 

املوارد املائية ب�سكل اأف�سل".
ت�سييد  امل�����������س�����روع  وي���ت�������س���م���ن 
نهر  ع��ل��ى  للمياه  وم��اأخ��ذ  ح��اج��ز 
مرت  األ��ف   76 ب�سعة  "هولولو" 
وتنقية  ملعاجلة  وحمطة  مكعب، 
املياه بقدرة تبلغ حوايل 45 األف 
مرت مكعب يومياً، بالإ�سافة اإىل 
وتوزيع  ل��ن��ق��ل  خ���ط���وط  ت�����س��ي��ي��د 
املياه بطول 350 كلم، كما ي�سمل 
25 حمطة �سخ  اإن�����س��اء  امل�����س��روع 
و42 خزان مياه ل�سكان املنطقة.

ال�سندوق  ن�ساط  اأن  اإىل  وي�سار 
التنموي يف لي�سوتو بداأ منذ عام 
ال�سندوق  ل  م���ورّ حيث   ،1978
م��ي��ت��ول��ن��غ، ومطار  ���س��د  م�����س��روع 
م��ا���س��ريو ال������دويل، اإ����س���اف���ًة اإىل 
للمطار،  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ال���درا����س���ات 
وت����ب����ل����غ ال����ق����ي����م����ة الإج����م����ال����ي����ة 
من  املمولة  التنموية  للم�ساريع 
مليون   84 ح�����وايل  ال�����س��ن��دوق 

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئ�ن رئي�س ب�لند� بذكرى ي�م �لد�ست�ر

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة 
اإىل فخامة اأندجي دودا رئي�س جمهورية بولندا مبنا�سبة ذكرى يوم الد�ستور لبالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س 

اأندجي دودا.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان برقيتي تهنئة اإىل معايل ماتيو�س مورافيت�سكي رئي�س وزراء جمهورية بولندا.

�ل�سحة تعلن تقدمي 30,287 جرعة من لقاح 
ك�فيد- 19 خالل �ل�ساعات �لـ24 �ملا�سية

•• اأبوظبي - وام: 

 30،287 ت��ق��دمي  امل��ج��ت��م��ع  وق��اي��ة  و  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  كوفيد19-  لقاح  من  جرعة 
اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وبذلك 
 216.98 اللقاح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل  ج��رع��ة   21،459،764
جرعة لكل 100 �سخ�س. ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة 
املناعة  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  و�سعيا   19  - كوفيد  ل��ق��اح  لتوفري 
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد 

احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

خالد بن حممد بن ز�يد يعزي فرج بن 
حم�دة �لظاهري يف وفاة �أخيه و�بنه

•• اأبوظبي-وام:

قدم �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س التنفيذي 
فرج  اإىل  العزاء  واج��ب  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة 
اأثناء  بن حمودة الظاهري يف وفاة اأخيه غامن وابنه علي واأع��رب �سموه - 
زيارته منزل العائلة يف اأبوظبي- عن �سادق تعازيه وموا�ساته لأ�سرة وذوي 
الفقيدين، داعياً املوىل عزرّ وجلرّ اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته واأن ي�سكنهما 

ف�سيح جناته وُيلهم اأهلهما وذويهما ال�سرب وال�سلوان.

�الإمار�ت ت�ست�سيف �الجتماع �لدويل للجنة ج�دة �الأ�سلحة و�لذخائر
•• اأبوظبي-وام: 

 CIP للجنة  ال�35  الجتماع  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ا�ست�سافت 
البلجيكية  العا�سمة  ومقرها  والذخائر  الأ�سلحة  �سناعة  جل��ودة  الدولية 

بروك�سل وت�سم يف ع�سويتها 14 دولة.
و اأكد اللواء ال�سيخ حممد بن طحنون اآل نهيان مدير قطاع �سوؤون الأمن 
ال�سركاء  م��ع  فاعلة  ���س��راك��ات  تطوير  اأه��م��ي��ة  اب��وظ��ب��ي  �سرطة  يف  وامل��ن��اف��ذ 

الدوليني، م�سيدا با�ستمرارية النجاح و التميز الذي حتققه دولة الإمارات 
ال�سرطي  العمل  جم��ال  بينها  وم��ن  امل��ج��الت  خمتلف  يف  املتحدة  العربية 

والأمني والذي اأ�سبحت تت�سدر فيه موقع الريادة والتميز العاملي.
ت�سلمت  واملنافذ" قد  الأم��ن  �سوؤون  "ممثلة يف قطاع  اأبوظبي  �سرطة  كانت 
 2018 الفرن�سية يف  ليون  ال��ذي عقد مبدينة  الجتماع  اللجنة يف  رئا�سة 
وانتهت رئا�سة الدولة لأعمال اللجنة بعد ا�ست�سافة اإمارة اأبوظبي لالجتماع 
الر�سمي ال� /35/ للجنة والذي عقد يف فندق فريمونت باب البحر واأختتم 

حلني  اللجنة  لأع��م��ال  املقبلة  ال���دورة  رئا�سة  املجرية  اجلمهورية  بت�سليم 
ا�ست�سافتها الجتماع الرئي�سي للجنة يف 2023.

رئي�س  اجلنائية،  الأدل��ة  اإدارة  مدير  الكعبي  را�سد  خمي�س  العميد  اأو�سح  و 
اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ا�ستوفت جميع املتطلبات وجتهيز  الوفد 
املختربات البالي�ستية عند التح�سري لالن�سمام اإىل جلنة C.I.P لفح�س 
امل��ج��ه��ودات عن  اأ���س��ف��رت تلك  و   2008 ج���ودة الأ�سلحة وال��ذخ��ائ��ر يف ع��ام 
اإىل  2010 منوها  ع��ام  اللجنة يف  دائ��م يف  الإم���ارات كع�سو  دول��ة  ان�سمام 

اأن دولة الإمارات العربية املتحدة الع�سو واملمثل الوحيد يف اآ�سيا واأفريقيا 
وال�سرق الأو�سط بهذه اللجنة.

والذخائر  الأ�سلحة  ج��ودة  لفح�س  اأبوظبي  مركز  اعتماد  منذ  اأن��ه  ذك��ر  و 
ياأل  واملنافذ مل  الأم��ن  �سوؤون  بتوجيهات من مدير قطاع  اأبوظبي  ب�سرطة 
جهدا يف �سبيل تطبيق اإجراءات الأمن وال�سالمة اخلا�سة بت�سنيع الأ�سلحة 
والذخائر يف الدولة حر�سا على �سالمة واأمن م�ستخدميها والتي تاأتي يف 

املقام الأول من اأهداف اللجنة الدائمة.

�أب�ظبي ت�ست�سيف م�ؤمتر �جلمعية �لعربية لرتبية �لنحل 21 ن�فمرب
•• اأبوظبي -وام:

لرتبية  العربية  للجمعية  الثالث  املوؤمتر  اأبوظبي  ت�ست�سيف 
الع�سل  واإن��ت��اج  النحل  تربية  ومعر�س   ApiArab النحل 
الغذائي"  والأم���ن  للزراعة  اأبوظبي  "اأ�سبوع  فعاليات  �سمن 
والذي يقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س 
اإدارة هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية خالل الفرتة 
الوطني  اأبوظبي  25 نوفمرب اجل��اري يف مركز  اإىل   21 من 

للمعار�س.
لرتبية  العربية  للجمعية  ال��ث��ال��ث  امل��وؤمت��ر  ان��ع��ق��اد  وي��ت��زام��ن 
النحل مع فعاليات موؤمتر اأبوظبي لل�سالمة والأمن الغذائي 
اأحد الفعاليات الأهم خالل الأ�سبوع والذي ي�سارك فيه نخبة 
الزراعة  يف  املخت�سني  والأك��ادمي��ي��ني  والفنيني  اخل���رباء  م��ن 
موؤمتر  يرفع  العامل حيث  دول  الغذائي من خمتلف  والأم��ن 
امل�ستدامة  "الرتبية  �سعار  النحل  لرتبية  العربية  اجلمعية 

للنحل باملناطق القاحلة - روؤى لإدارة املنحل وتربية النحل يف 
املناطق املختلفة يف ظل التغري املناخي".

والتح�سني  املناحل  اإدارة  منها  حم��اور  ع��دة  امل��وؤمت��ر  ويناق�س 
ملنتجات  امل�سافة  القيمة  تعزيز  واآليات  الع�سل  لنحل  الوراثي 
نحل الع�سل يف املناطق القاحلة كما �سيتم تنظيم العديد من 
ور�س العمل ملناق�سة املو�سوعات اخلا�سة بتنمية وتطوير تربية 
النحل واإنتاج الع�سل منها ور�سة حول طرق ت�سنيع اأجهزة جمع 

�سم النحل واختبار الأع�سال وانتخاب ذكور وملكات النحل.
وي�سارك يف املوؤمتر نخبة من علماء تربية النحل على م�ستوى 
العامل مما يتيح تبادل املعلومات واخلربات واإجراء مناق�سات 
بناءه ومثمرة حول التحديات التي يواجهها النحالون بالبيئات 
تربية  �سناعة  بقطاع  للنهو�س  عليها  التغلب  و�سبل  القاحلة 

النحل واإنتاج الع�سل باملناطق القاحلة وا�ستدامته.
الع�سل كجزء من اجلهود  واإنتاج  النحل  تربية  وياأتي معر�س 
تطوير  لدعم  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  تبذلها  التي  ال�سرتاتيجية 
ال�سرق  ومنطقة  الإم�����ارات  دول���ة  يف  ال��ن��ح��ل  وت��رب��ي��ة  �سناعة 

اإقليميا  الأك���رب  احل��دث  يعد  حيث  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
الع�سل يف  واإنتاج  النحل  املعنني برتبية  الأهم لكافة  والوجهة 

املنطقة.
منتجاتهم  لعر�س  للنحالني  مهمة  من�سة  امل��ع��ر���س  وي��وف��ر 
الع�سل  التقنيات يف جم��ال تربية نحل  اأح��دث  والط��الع على 
كما يتيح الفر�سة للزوار للتعرف على اأنواع الأع�سال وجودتها 
و�سراء الأف�سل منها ويت�سمن خمتربات متخ�س�سة لختبار 
جودة الع�سل بالإ�سافة اإىل العديد من العار�سني املتخ�س�سني 
يف ت�سنيع املعدات ال�سرورية لتكنولوجيا �سناعة تربية النحل 

واإنتاج الع�سل.
اجلدير بالذكر اأن هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية 
تتبنى م�سروعا طموحا لتطوير وتنمية تربية نحل الع�سل يف 
اأبوظبي يحظى بدعم ورعاية كبرية من �سمو ال�سيخ من�سور 
�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الرئا�سة رئي�س جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة 

الغذائية.

�خلارجية تت�سلم �لرب�ءة �لقن�سلية من �لقن�سل �لعام ل�س�ريا بدبي
•• دبي - وام:

ت�������س���ل���م ال�������س���ي���د را������س�����د ع���ب���داهلل 
الق�سري، نائب مدير مكتب وزارة 
اخل��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل يف 
دبي ال��رباءة القن�سلية من �سعادة 
العام  القن�سل  ال��دي��ن  زه��ر  ك��ن��ان 
ال�سورية  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
بدبي وذلك يف مقررّ مكتب الوزارة 

بدبي.
العام  بالقن�سل  الق�سري  ورح���ب 
ال�سورية  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
واأ�ساد بالعالقات  مبنا�سبة تعيينه 
ال�سيا�سية والقت�سادية والتجارية 

وال�ستثمارية التي تربط البلدين 
ال�سقيقني.

يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  ل��ه  متمنياً   
مهام عمله اجلديد.



اجلمعة   12  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13390  
Friday     12   November   2021   -  Issue No   13390

03

اأخبـار الإمـارات
�لبابا فرن�سي�س ي�ستقبل �أمني عام جمل�س حكماء �مل�سلمني و ي�سيد مببادر�ت �ملجل�س لتحقيق �الأخ�ة �الإن�سانية 

•• الفاتيكان-وام:

ا�ستقبل قدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية 
العام ملجل�س  الأم��ني  الرميثي  �سلطان في�سل  الدكتور   ..

حكماء امل�سلمني، ع�سو جلنة الأخوة الإن�سانية.
جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س جهود ن�سر ال�سالم و تطبيق 

مبادئ وثيقة الأخوة الإن�سانية.
ملجل�س  ال��ع��ام  ب��الأم��ني  فرن�سي�س  ال��ب��اب��ا  ق��دا���س��ة  ورح���ب 
ح��ك��م��اء امل�����س��ل��م��ني وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه واأك����د اأن جمل�س 
ال�سالم  حتقيق  يف  وق��وي  �سادق  �سريك  امل�سلمني  حكماء 
من  اإىل  ال��ع��امل  فيه  يحتاج  وق��ت  يف  الإن�سانية  والأخ����وة 
اأج���ل خ��ري الإن�سانية  ب��اإخ��ال���س م��ن  ي��ب��ذل��ون ج��ه��وده��م 

و�سالمها، يف مواجهة الكثري من ال�سعاب التي تواجهها 
ب�سبب احل��روب و ال�سراعات التي نتج عنها املاليني من 

الالجئني و ال�سحايا.
الإن�سانية  الأخوة  اأن وثيقة  البابا فرن�سي�س  واأكد قدا�سة 
الإمام  ف�سيلة  مع  العمل  ملوا�سلة  له  اإل��ه��ام  م�سدر  تعد 
الأكرب الأ�ستاذ الدكتور اأحمد الطيب �سيخ الأزهر ال�سريف 
رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني من اأجل �سالم الإن�سانية و 
امل�سلمني  حكماء  جمل�س  جلهود  تقديره  مبديا  �سعادتها 
من  بالعديد  مببادئها  والتوعية  الوثيقة  مبادئ  ن�سر  يف 

املبادرات الناجحة.
العام  الأم��ني  الرميثي  �سلطان  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
الإن�سانية  الأخ�����وة  وث��ي��ق��ة  اإن  امل�سلمني  ح��ك��م��اء  ملجل�س 

ر�سمت طريقا وا�سحا من اأجل اإنقاذ الب�سرية من تبعات 
"كلنا  البابوية  الر�سالة  ج��اءت  ثم  التمييز،  و  الكراهية 
اإخوة" لت�سخ�س الواقع الإن�ساين وت�سع ت�سورا متكامال 

عن مفهوم الأخوة الإن�سانية واآليات حتقيقها.
امل�سلمني اجلهود  العام ملجل�س حكماء  الأمني  وا�ستعر�س 
ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا امل��ج��ل�����س يف ���س��ب��ي��ل ن�����س��ر م���ب���ادئ الأخ�����وة 
العليا  اللجنة  تعتزم  التي  املبادرات  اإىل  اإ�سافة  الإن�سانية 
زايد  ج��ائ��زة  مقدمتها  يف  و  تنفيذها  الإن�سانية  ل��الأخ��وة 
يعد  الذي  الإبراهيمية  العائلة  بيت  و  الإن�سانية  لالأخوة 
منوذجا للحوار و التعاي�س بني اأتباع الأديان اإل اأنه يحرتم 
بل  الدينية  الفوارق  يتجاوز  و ل  العقائدية  اخل�سو�سية 

يعزز مفهوم الت�سامح يف ظل الختالف.

يف افتتاح اأعمال حوار التوجهات الكربى للم�ضتقبل بال�ضراكة بني حكومة دولة االإمارات واملنتدى االقت�ضادي العاملي

حممد �لقرقاوي وكالو�س �س��ب ي�ؤكد�ن �أهمية ت�حيد �جله�د �لعاملية ل�سمان م�ستقبل �أف�سل لالأجيال �لقادمة

العاملون  ليكون  مبتكراً  من��وذج��اً 
بدًل  للم�ستقبل  م�سممني  فيها 
احلكومي  ال���ع���م���ل  اأ�����س����ل����وب  م����ن 
يومي  ب�سكل  ون��ع��م��ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي، 
حولنا  ي��ج��ري  م��ا  ك��ل  تقييم  على 
الأ�سا�سي  دورن��ا  لكن  اأح���داث،  من 
للم�ستقبل"،  ن���ت���ط���ل���ع  اأن  ه�����و 
الإم���ارات  دول��ة  "متتلك  م�سيفا: 
مقومات عديدة، اأهمها اأن املجتمع 
كبرية  ون�سبة  ال�سباب،  من  ن  مكورّ
ال�سباب، يطبقون  وزرائنا من  من 
الأفكار اجلديدة وي�سممون واقعاً 

خمتلفاً.
واأ������س�����اف حم���م���د ال����ق����رق����اوي اأن 
ح��ك��وم��ة الإم��������ارات ع��م��ل��ت خالل 
ع��ل��ى ت�سخري  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات 
لت�سبح  وج���ه���ات���ه���ا  م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 
والأفكار  للنماذج  ع��امل��ي��اً  خم��ت��رباً 
ا�سرتاتيجيات  وت��ب��ن��ي  اجل���دي���دة، 
مكان،  اأي  يف  تبنيها  ميكن  م��رن��ة 
ما كان له الأثر الأكرب يف تطورها 
من  اخلم�سني  عامها  يف  لتتمكن 
جتمع  واأن  امل��ري��خ،  اإىل  ال��و���س��ول 
اإك�سبو  دولة يف   192 اأر�سها  على 
2020 دبي، والذي ميثرّل احتفاًء 
الب�سري،  والب��ت��ك��ار  ب��الإن�����س��ان��ي��ة 

وتعاون الدول مع بع�سها.

- ريادة اإماراتية عاملية 
الربفي�سور  اأك��������د  ج���ه���ت���ه،  م�����ن 
ورئي�س  م��وؤ���س�����س  ���س��واب  ك��الو���س 
امل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي اأن 
دول���ة الإم������ارات واح����دة م��ن اأكرث 
العامل،  يف  و�سموًل  حيوية  ال��دول 
يف  امل�ساركني  م��ع  "جنتمع  وق���ال: 

�سيحدث يف امل�ستقبل �سيعتمد ب�سكل 
كبري على ما ن�سممه اليوم، وعلى 
احلكومات  ومن���وذج  ال��ي��وم،  عملنا 
التقليدي الذي بداأ منذ 200 عام 
ر  تطورّ كما  متاماً  يتطور،  اأن  لب��د 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  عمل  من��وذج 
يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال��ت��ي متكنت 
اأ�سلوب عملها"،  اإعادة اخرتاع  من 
احلكومات  دور  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
�سيتعاظم  امل���ق���ب���ل���ة  امل���رح���ل���ة  يف 
ال��ت��ي �سهدها  الأح����داث  ب��ن��اًء على 
خ�سو�ساً  اجلائحة،  خالل  العامل 
اأن احل��ك��وم��ات الأك���رث ق���درة على 
اأن  ت�ستطيع  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف 
تطور من عملها، وتواجه خمتلف 
ح����وار  اأن  واأ������س�����اف  ال���ت���ح���دي���ات. 
للم�ستقبل"  الكربى  "التوجهات 
جديد  ف�سل  لكتابة  ب��داي��ة  ل  ي�سكرّ
الإن�سانية،  وحياة  العامل  تاريخ  يف 
م�ساراً  ن�����س��ع  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ب��ح��ي��ث 
�ساماًل لدور احلكومات ال�ستباقية 
وت�سممه  امل�ستقبل  تتخيل  ال��ت��ي 
وتوجهات  لروؤى  تنفيذاً  وت�سنعه، 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ال���ذي  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
يركز على متكني اأ�سحاب العقول 
لتحديد  ال���ف���ر����س���ة  واإع���ط���ائ���ه���م 
الأفكار  وو�سع  امل�ستقبل،  م�سارات 
واحللول التي تر�سم م�سار وا�سحاً 
وت�سع  ال��ع��امل،  يف  الأك���رب  للتغري 

توجهات جديدة للم�ستقبل.
القرقاوي  حم��م��د  م���ع���ايل  واأك������د 
بحاجة  واحل���ك���وم���ات  ال������دول  اأن 

- حتديات امل�ضتقبل 
اإىل  ننظر  "عندما  ���س��واب:  وت��اب��ع 
ال��ع��امل ال���ي���وم، ن���رى ال��ع��دي��د من 
ال�سعوبات التي تقف �سد ت�سميم 
ثالثة،  ..اأب���رزه���ا  امل�ستقبل  وب��ن��اء 
النا�س  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  ه��و  الأول 
ان��ك��م�����س��وا ع��ل��ى اأن��ف�����س��ه��م، وه���ذا 
ت��داع��ي��ات اجلائحة  اأح���د  م��ن  يعد 
وت�سميم  ت�����س��ك��ي��ل  لأن  ال��ع��امل��ي��ة، 
العمل  اإىل  ع���ادة  يحتاج  امل�ستقبل 
والإرادة امل�سرتكة، وبدونها ي�سعب 
..ال�سعوبة  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ت�����س��م��ي��م 
اأ�سبحنا  جميعاً  اأن��ن��ا  ه��ي  الثانية 
ن��رك��ز ب�����س��دة ع��ل��ى اجل��ائ��ح��ة، ول 
ن��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��ح��دي��ات الأخ����رى 
التي تهدد الب�سرية، واأما التحدي 
اأن  ح��ق��ي��ق��ة  ف��ي��ك��م��ن يف  ال���ث���ال���ث 
التعقيد،  ���س��دي��د  اأ���س��ب��ح  ال���ع���امل 
ب�����ات م����ن ال�����س��ع��ب ال��ف�����س��ل بني 
الجتماعية  والتحديات  الق�سايا 
اأو  التكنولوجية  اأو  ال�سيا�سية  اأو 
مرتابطة،  ف��ج��م��ي��ع��ه��ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
لي�ست  الب�سيطة  فاحللول  ولذلك 
كافية للتعامل مع امل�ساكل املعقدة، 
لهذه الأ�سباب الثالثة، اأ�سبح من 
ال�سعب جداً العمل ب�سكل متكامل 

للتو�سل اإىل حلول �سوية".
ال��ع��امل ميتلك  اإىل  ���س��واب  ول��ف��ت 
م�������س���ال���ح م���������س����رتك����ة، وف����ر�����س����اً 
م���������س����رتك����ة ع�����ل�����ى ال�������رغ�������م من 
وهنالك  وال���ت���وت���رات،  ال��ت��ح��دي��ات 
خ��ط��ط ال��ت��ع��اون ال��ت��ي اأع��ل��ن عنها 
املتحدة  ال����ولي����ات  ب���ني  م����وؤخ����راً 
البيئية،  الق�سايا  ب�ساأن  وال�سني 
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن خ���الف���ات���ه���م يف 

ال��ت��اري��خ، وبح�سب  م��ن الأك����رب يف 
الدويل  النقد  �سندوق  ت��ق��دي��رات 
العاملي  ان��خ��ف�����س الق��ت�����س��اد  ف��ق��د 
 2020 ع���ام  يف   3.5% ب��ن�����س��ب��ة 
كوفيد- جائحة  ت��داع��ي��ات  ب�سبب 
الدول  من  الكثري  تزال  وما   ،19
اإىل  ال����ع����ودة  ���س��ع��وب��ة يف  ت����واج����ه 

الو�سع الطبيعي قبل اجلائحة.
واأ�سار وزير �سوؤون جمل�س الوزراء 
اأ�سبح  ال���رق���م���ي  ال���ع���امل  اأن  اإىل 
ي�����س��ك��ل اأه��م��ي��ة ك���ربى مت���ام���اً كما 
ت�سكل  ح���ي���ث  ال����واق����ع����ي،  ال����ع����امل 
النرتنت  ب�سبكة  املت�سلة  الأجهزة 
العامل،  يف  الأف�������راد  ع����دد  ���س��ع��ف 
ع اأن يبلغ هذا العدد 5  ومن املتوقرّ
عام  بحلول  العامل  �سكان  اأ�سعاف 
2025، اإل اأن ن�سف �سكان العامل 
ل ي��زال��ون حم��روم��ني م��ن فر�سة 
الإن���رتن���ت،  ���س��ب��ك��ة  اإىل  ال���و����س���ول 
يف  ال�������س���ك���ان  م����ن  ف���ق���ط  و20% 
ات�سال  ل��دي��ه��م  ال��ن��ام��ي��ة،  ال���ب���دان 
الفجوة  ه����ذه  و����س���د  ب���الإن���رتن���ت، 
الرقمية من �ساأنه اأن يفتح اأ�سواقاً 

جديدة ويخلق فر�ساً متنوعة.
الوزراء  واأك��د وزي��ر �سوؤون جمل�س 
الأجيال  ح��ي��اة  ج����ودة  ت��ع��زي��ز  اأن 
لعمل  رئي�سياً  هدفاً  ي�سكل  املقبلة 
ا�ستخدام  م��ن  ولب���د  احل��ك��وم��ات، 
اأكرب،  با�ستدامة  الطبيعية  امل��وارد 
ت�ستطيع  اأف�������س���ل  ع����امل����اً  ل���ن���رتك 
فيه  تعي�س  اأن  ال��ق��ادم��ة  الأج���ي���ال 

ب�سكل اأف�سل.

- ت�ضميم امل�ضتقبل.. اليوم 
وقال معايل حممد القرقاوي: ما 

التوجهات  حوار  لبناء  القمة  هذه 
م�ستقبل  ق�سة  ول�����س��رد  ال��ك��ربى، 
كلمات  م��ن  وا�ستلهاماً  الب�سرية، 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
�سيكون  امل�ستقبل  باأن  اهلل"،  "رعاه 
وت�سميمه  ت��خ��ي��ل��ه  ي�ستطيع  مل���ن 
لنتخيل  ه��ن��ا  ون��ح��ن  وتنفيذه"، 
وننفذ  امل�ستقبل  ون�سمم  امل�ستقبل 

امل�ستقبل.

الرابعة  ال�ضناعية  الثورة   -
و�ضناعة امل�ضتقبل 

التوجهات  ح���وار  اإن  ���س��واب  وق���ال 
ي�ستقطب  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  ال���ك���ربى 
جمموعة من اأهم اخلرباء الذين 
م���ن خ��الل��ه��م ن��ط��ل��ع ع��ل��ى اأح���دث 
التي متكننا من �سياغة  التقنيات 

امل�ستقبل مبا يخدم الب�سرية.
املنتدى  ق���دم  "عندما  واأ�����س����اف: 
??مفهوم  ال���ع���امل���ي  الق���ت�������س���ادي 
لأول  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
ال��ه��دف م��ن��ه م�ساعدة  م���رة وك���ان 
ال�ستخدام  وال�سركات على  الدول 
ل�سالح  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ف���ع���ال 
الب�سرية، قررنا اإن�ساء �سبكة الثورة 
العامل،  ح��ول  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية 
الإمارات  دول��ة  اأن  ج��داً  واأ�سعدين 
دولة  اأول  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة  العربية 
الثورة  ومبادئ  مفاهيم  اعتماد  يف 
مركز  وافتتاح  الرابعة،  ال�سناعية 
للثورة ال�سناعية الرابعة، وهو ما 
يف  والتكنولوجيا  العلم  دور  يوؤكد 

مهمتنا اليوم".

متكامل  ع��م��ل  م��ي��ث��اق  و���س��ع  اإىل 
للم�ستقبل  ال�ستعداد  من  نها  ميكرّ
املبادئ  وثيقة  وت�سكل  وت�سميمه، 
م�ساراً  املقبلة  للخم�سني  الع�سرة 
يرتكز  الإم���ارات  حلكومة  وا�سحاً 
وتوفري  الأف���راد  حياة  تعزيز  على 
مبادئ  على  يقوم  اأف�سل  م�ستقبل 
والت�سامح  وال��ت��ع��اي�����س  ال�������س���الم 
الإمارات  اأن دولة  واأ�ساف  العاملي. 
امل�سرتك،  العمل  مبحورية  توؤمن 
الرحلة  م��ن  م��ه��م��اً  ج����زءاً  وت�سكل 
الإن�ساين،  واحل������راك  ال��ب�����س��ري��ة، 
وحتر�س على التوازن بني حتديات 
امل�ستقبل،  وط����م����وح����ات  ال�����ي�����وم، 
وتطلعات الأفراد لت�سبح الإمارات 
بحلول  ال���ع���امل  دول  اأف�����س��ل  م���ن 
مئويتها. واأكد وزير �سوؤون جمل�س 
ال����وزراء اأن دول��ة الإم����ارات ترتكز 
حكومات  ت�����س��م��ي��م  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى 
خالل  م���ن  للم�ستقبل  م�����س��ت��ع��دة 
حتديد اأهم التوجهات للم�ستقبل، 
ال�سرتاتيجي  م��وق��ع��ه��ا  ��ل  وي�����س��كرّ
ف����ر�����س����ة ك����ب����رية لخ����ت����ب����ار ه����ذه 
تعي�س  اإن��ه��ا  حيث  ال�سيناريوهات، 
ت�سهد  ال����ت����ي  امل���ن���اط���ق  اأك�������رث  يف 
واجتماعية،  �سيا�سية،  ا�سطرابات 
نت  واقت�سادية ودينية، اإل اأنها متكرّ
م��ن ب��ن��اء اأ���س��ل��وب ح��ي��اة ق��ائ��م على 
ال��ت�����س��ام��ح، وال��ت��ع��اي�����س واحل�����وار 
جن�سية   200 لتمكني  امل�����س��رتك، 

من العي�س على اأر�سها.

وت�ضميم  االإم��ارات  حكومة   -
امل�ضتقبل 

وقال: طورت حكومة دولة الإمارات 

•• دبي-وام:

اأك��������د م����ع����ايل حم����م����د ع����ب����د اهلل 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����س���وؤون جمل�س 
وال��ربوف��ي�����س��ور كالو�س  ال������وزراء، 
املنتدى  ورئ��ي�����س  م��وؤ���س�����س  ���س��واب 
دول����ة  اأن  ال���ع���امل���ي،  الق���ت�������س���ادي 
عاملية  م��ه��م��ة  ل���دي���ه���ا  الإم����������ارات 
العمل  ع��ل��ي��ه��ا  حت���ت���م  �����س����روري����ة 
والتعاون بال�سراكة مع احلكومات 
العامل  ح��ول  والأف���راد  واملوؤ�س�سات 
ل��ت�����س��م��ي��م م�����س��ت��ق��ب��ل اأف�������س���ل من 
بحلول  ولت�سبح  الإن�سانية،  اأج��ل 
م��ئ��وي��ت��ه��ا ال���دول���ة الأف�������س���ل على 
م�ستوى العامل، جتمع على اأر�سها 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  �سعوباً 
يعي�سون يف تناغم وت�سامح يجعلها 

الدولة النموذجية امل�ستقبلية.
اأع��م��ال حوار  ج��اء ذل��ك، يف افتتاح 
للم�ستقبل"  الكربى  "التوجهات 
بني  بال�سراكة  اأم�س  انطلق  ال��ذي 
واملنتدى  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة 
وبح�سور  ال���ع���امل���ي،  الق���ت�������س���ادي 
حكومة  م���ن  وم�������س���وؤول���ني  وزراء 
دول���ة الإم�����ارات، واأف�����س��ل العقول 
واملخت�سني  وامل��ف��ك��ري��ن  وامل���ه���ارات 
اأهم  لو�سع  امل�ستقبل  وم�ست�سريف 

التوجهات للم�ستقبل.
اإن  ال�����ق�����رق�����اوي  م�����ع�����ايل  وق���������ال 
ي�����س��ه��د حت����دي����ات كثرية  ال����ع����امل 
والفجوة  امل���ن���اخ���ي،  ال��ت��غ��ري  م��ث��ل 
الدول  بني  والقت�سادية  الرقمية 
اأهمية  ي����وؤك����د  م����ا  وامل���ج���ت���م���ع���ات، 
ال��ع��امل��ي��ة ل�سمان  ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 
م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة، 
وحت����دي����د ت���وج���ه���ات ع���امل���ي���ة تبث 
والأم���ل وحتثهم  لل�سعوب  الإل��ه��ام 

على العمل والإجناز.
احلكومات  دور  اأن  معاليه  واأك����د 
الأه�������م ي��ت��م��ث��ل يف غ���ر����س الأم�����ل 
وت�سميم  ال��ن��ا���س  ل���دى  وت��ع��زي��زه 
�ساملة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  خ��ط��ط 
تلبي متطلبات 7.8 مليار �سخ�س 
يعي�سون على هذا الكوكب وت�سرع 
للتحديات  احل���ل���ول  اإي����ج����اد  م���ن 

العاملية.

- حتديات م�ضرتكة وحلول عاملية
القرقاوي:  واأ�ساف معايل حممد 
كبرية  حت��دي��ات  ال��ع��امل  "يواجه 
تتمثل يف التغري املناخي، خ�سو�ساً 
اأن ال���ع���امل ���س��ج��ل خ���الل الأع�����وام 
ال�����س��ب��ع امل��ا���س��ي��ة درج����ات احل����رارة 
الأعلى يف العامل ول ميكننا ت�سييع 
ال��وق��ت، وبينما ميتلك  امل��زي��د م��ن 
�سعف  من  اأكرث  الب�سر  من   1%
7 مليارات  ال��رثوات التي ميتلكها 
يعي�س نحو  ال��ع��امل،  ح��ول  �سخ�س 
ن�سف �سكان العامل على اأقل من 6 
دولرات يف اليوم، وقد واجه العامل 
تعترب  هائلة  اقت�سادية  حت��دي��ات 

ملفات وق�سايا اأخرى".
اأنه لتخطي هذه العقبات  واأ�ساف 
فقط  ي���ج���ب  ل  والخ�����ت�����الف�����ات، 
التطلع اإىل احلكومات لتلعب هذا 
ال�سركات  اإىل  اأي�ساً  ولكن  ال���دور، 
العلماء  وكذلك  اخلا�س  والقطاع 
فتعاونهم  الأكادميية،  واملوؤ�س�سات 
ه��و دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ال����دويل، 
ميكن  احل����������وار  اأن  اإىل  لف�����ت�����اً 
احل��ك��وم��ات م��ن حت��دي��د الأط���راف 
والتحديات  وال���ف���ر����س  امل��ع��ن��ي��ة، 
التحول  مرحلة  لإك��م��ال  ال��الزم��ة 
اجل���دي���دة ل��ل��ب�����س��ري��ة، وم���ن خالل 
واملجتمعات  ال�����دول  ب���ني  احل�����وار 
ال���ب�������س���ري���ة ق��������ادرة على  ����س���ت���ك���ون 
التعاون واإيجاد احللول من خالل 
لبناء  اإيجابي  وت��اأث��ري  ب��ن��اءة  روؤي���ة 

م�ستقبل الإن�سانية.

- اإك�ضبو 2020 دبي..
"يعد  �������س������واب:  ك�����الو������س  وق��������ال 
معر�س اإك�سبو 2020 دبي والذي 
قمت بزيارة له، مثاًل رائعا للدول 
والأفراد،  واملوؤ�س�سات  واملجتمعات 
باإجنازات  ل��الح��ت��ف��اء  ف��ق��ط  لي�س 
بل  فح�سب،  امل��ا���س��ي  يف  الب�سرية 
ال�سوء  ت�سليط  يف  اأهميته  تكمن 
النا�س  ي��ف��ع��ل��ه  اأن  م���ا مي��ك��ن  ع��ل��ى 
العمل  خ�����الل  م����ن  وامل���ج���ت���م���ع���ات 
الت�ساركي والتكنولوجيا احلديثة، 
الوعي  لن�سر  ج����داً  م��ه��م  ه��و  ك��م��ا 
تواجه  التي  التحديات  اأه��م  ح��ول 

الإن�سانية".
درو�سنا  تعلمنا  "لقد  واأ�����س����اف: 
خماطر  لدينا  لكن  اجلائحة،  من 
م�ستعدين  نكون  اأن  يجب  اأخ���رى 
العامل  ب�����اأن  ن��ع��ل��م  ..ف���ن���ح���ن  ل��ه��ا 
الكفاية،  ف��ي��ه  مب��ا  ���س��م��ول��ي��اً  لي�س 
مبا  م�ستداماً  لي�س  ال��ع��امل  وب���اأن 
مبا  متعاوناً  لي�س  وال��ع��امل  يكفي، 
اإىل  نظرنا  اإذا  ولكن  الكفاية،  فيه 
ق�سة جناح دولة الإمارات العربية 
املتحدة، فنحن ندرك باأن يجب اأن 
نكون اأكرث مرونة، واأكرث ا�ستدامة 
واأكرث ا�ستثماراً يف العلوم واملعرفة 
..فالإمارات هي رمز للتقدم الذي 
�سنة  اخلم�سني  يف  ال��ع��امل  اأح����رزه 

املا�سية".
اجلدير بالذكر، اأن حوار التوجهات 
يعقد  ال����ذي  للم�ستقبل  ال��ك��ربى 
يت�سمن  وغ��������داً،  ال����ي����وم  دب�����ي  يف 
وور�س  تفاعلية،  ح��واري��ة  جل�سات 
املجالت  تغطي  تخ�س�سية  عمل 
احليوية الأكرث ارتباطا باملجتمع، 
وم�������س���وؤول���ني  وزراء  مب�������س���ارك���ة 
املفكرين  م��ن  ونخبة  اإم��ارات��ي��ني، 
امل�ستقبل،  وعلماء  واملتخ�س�سني 
والأفكار  ال����روؤى  م�ساركة  ب��ه��دف 
مبا  احليوية  القطاعات  مل�ستقبل 
املجتمعات  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود 
الب�سرية يف خمتلف اأنحاء العامل.

�سحة تنظم م�ؤمتر �الإمار�ت �لتا�سع لالأور�م �فرت��سيا
•• اأبوظبي -وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  تنظم 
ال�سحية "�سحة" موؤمترالإمارات 
ال��ت��ا���س��ع ل�����الأورام اف��رتا���س��ي��اً على 
عطلتني  يف  اأي��������ام  اأرب�����ع�����ة  م�������دار 
 12 يومي  متتاليتني  اأ�سبوعيتني 
�سهر  و20 من   19 ويومي  و13 
وذل������ك بهدف  ن���وف���م���رب اجل�������اري 
اخلرباء  بني  املعرفة  تبادل  تعزيز 
وت�سليط  الأورام،  ع��ل��م  جم���ال  يف 
التكنولوجيا  اأهمية  على  ال�سوء 
يف ت���وف���ري رع���اي���ة ع��ال��ي��ة اجل����ودة 

للمر�سى.
املوؤمترات  اأكرب  اأحد  املوؤمتر  ويعد 
املنطقة حيث  بال�سحة يف  املتعلقة 
يتوقع اأن ي�سارك فيه نحو 6000 
خبري ومندوب يف علم الأورام من 
وي�ستعر�س  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
اإدارة خمتلف  التطورات يف  اأحدث 

�سبل  يف  والنظر  الطبية  املمار�سة 
ملر�سى  اأف�������س���ل  رع����اي����ة  ت����ق����دمي 

ال�سرطان.
�سخ�سيات  امل��وؤمت��ر  يف  و�سي�سارك 
موؤ�س�سات طبية م�سهود  بارزة من 
ل��ه��ا دول����ي����اً ت�����س��ل��ط ال�������س���وء على 
ال�ساملة  احل���دي���ث���ة  "الرعاية 
لل�سرطان يف ع�سر جائحة كوفيد 
جمال  يف  التطورات  " واآخر   19

الرعاية ال�سحية.
الوليات  م���ن  اخل�����رباء  و���س��ي��ق��دم 
الأو�سط  وال�سرق  واأوروب��ا  املتحدة 
ل����دول  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  ودول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
املحليني  امل��ت��ح��دث��ني  م���ن  ن��خ��ب��ة 
اجلل�سات  من  جمموعة  البارزين، 
العالج  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي  العلمية 
الراأ�س  ل�سرطان  الدقيق  املناعي 
وال��رق��ب��ة، وم��ت��اب��ع��ة ج����ودة رعاية 
م���ر����س���ى ال���������س����رط����ان، وال����ع����الج 

اأحد  با�ست�سافة  نفخر  ال�سرطان، 
اأكرب واأهم املوؤمترات الطبية حول 
يف  املنطقة  م�ستوى  على  الأورام 
يف  ي�سهم  وال���ذي  ت���وام،  م�ست�سفى 
وتبادل  ال��ع��امل��ي��ني  اخل�����رباء  ج��م��ع 
العلمي  امل��ع��ارف وحت��ف��ي��ز احل����وار 
التحديات  اأبرز  اأحد  الهادف حول 
اأف�سل  على  الرتكيز  مع  الطبية، 
امل���ت���ب���ع���ة يف رع���اي���ة  امل����م����ار�����س����ات 
مواجهة  و�سبل  ال�سرطان  مر�سى 
عن  ال��ن��اجت��ة  ال��ك��ث��رية  ال�سعوبات 

هذا املر�س يف جمتمعاتنا".
قيادة  خ�����الل  م����ن  اأن������ه  واأ������س�����اف 
"�سحة" وم�ست�سفى توام لربنامج 
امل����وؤمت����ر، ���س��ي�����س��ك��ل م��ن�����س��ة ب����ارزة 
امل�ساهمات  على  ال�سوء  لت�سليط 
امل���ب���ت���ك���رة والإجن������������ازات ال���ت���ي ما 
لقطاع  ت��ق��دم��ه��ا  اأب���وظ���ب���ي  زال�����ت 
اعتماد  ب���ه���دف  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
اأف�سل  امل��م��ار���س��ات وت��وف��ري  اأرق����ى 

اأنواع اأمرا�س ال�سرطان بالإ�سافة 
اإىل النماذج الأكرث فعالية لتطبيق 
ال�سريرية  املمار�سة  يف  التحديثات 
العلمية  امل���و����س���وع���ات  وم��ن��اق�����س��ة 
امل����خ����ت����ارة والط���������الع ع���ل���ى اآخ����ر 
التطورات يف علم الأورام يف املنطقة 
وال�سرتاتيجيات  الأب��ح��اث  واأه���م 
ال����ولي����ات  يف  الأورام  رع����اي����ة  يف 
املتحدة الأمريكية. ويقدم املوؤمتر 
مع  امل�ستوى  رفيع  علمياً  حمتوًى 
الرئي�سية  املحا�سرات  من  العديد 
والعرو�س  امل�����وازي�����ة  وال�����ن�����دوات 
واملل�سقات  ال�سفوية  التقدميية 
ت��دور ح��ول البتكار يف عالج  التي 

مر�سى ال�سرطان ورعايتهم.
املدير  الكويتي  جابر  �سعيد  واأك��د 
اأهمية  ت���وام  مل�ست�سفى  التنفيذي 
احل������دث، ق���ائ���اًل :" مت��ا���س��ي��اً مع 
اأف�سل  بتقدمي  ال��را���س��خ  التزامنا 
ملر�سى  ال����رع����اي����ة  م����ن  م�����س��ت��وى 

ال���ع���الج���ات واأك����رثه����ا ف��اع��ل��ي��ة يف 
رعاية املر�سى.

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور خالد 
مركز  رئ���ي�������س  ب����ل����ع����راج،  ����س���ع���ي���د 
اإن  ت������وام،  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  الأورام 
ي��اأت��ي متا�سياً  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  تنظيم 
"�سحة" املتمثلة  �سركة  روؤي��ة  مع 
ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  رف��ع ج���ودة  يف 
وت���زوي���د امل��ر���س��ى ب��خ��ي��ارات عالج 
اإذ ي�سارك فيه  ذات م�ستوى عاملي، 
اأف�سل اخلرباء الدوليني يف جمال 
ال�سرطان مل�ساركة جتاربهم ونتائج 
اخلرباء  مع  ودرا�ساتهم  اأبحاثهم 

املحليني يف الدولة.
املتميزين  اخل�����رباء  اأن  واأ�����س����اف 
ك���ر����س���وا ح��ي��ات��ه��م لإي����ج����اد حلول 
و�ست�ستفيد  ال�����س��رط��ان،  مل��ك��اف��ح��ة 
الإمارات من جتاربهم ب�سكل كبري 
يف امل��ع��رك��ة ���س��د ال�����س��رط��ان، حيث 
ميثل املوؤمتر فر�سة لرفع معايري 

القولون وامل�ستقيم الكبدية، ونهج 
الرعاية امللطفة، والرعاية اجليدة 
البقاء  على  والرتكيز  لل�سرطان، 
الناجني  ع��ن��د  ق��ي��د احل���ي���اة  ع��ل��ى 
اأبحاث  واأه��م��ي��ة  ال�����س��رط��ان،  م���ن 
ال�سرطان وغريها من املو�سوعات 
ال�سرطان  ب����اأم����را�����س  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وع��الج��ات��ه��ا. وي��ع��د امل��وؤمت��ر حدثاً 

لعالج  ل���ل���ج���زي���ئ���ات  الإ�����س����ع����اع����ي 
ال�������س���رط���ان، وال��ت��ط��ب��ي��ق ال����دويل 
عالية  الأورام  مم��ار���س��ة  مل���ب���ادرة 
اجلودة، وعلم الوراثة ذات الأهمية 
الثدي،  �سرطان  يف  املعروفة  غ��ري 
الإبطية يف �سرطان  العقدة  واإدارة 
الكيميائي،  ال���ع���الج  ب��ع��د  ال���ث���دي 
نقائل  ع���ل���ى  ج����راح����ي  وم���ن���ظ���ور 

علمياً بارزاً وهو معتمد من جمل�س 
العتماد الأوروبي للتعليم الطبي 
 ،/EACCME/ امل�������س���ت���م���ر 
ال���ن�������س���ط، كما  ال���ت���ع���ل���م  وي�����ع�����زز 
الذين  امل�ساركني  جميع  �سيح�سل 
ي�سجلون وي�ساركون ب�سكل مبا�سر 
�سهادة  ع��ل��ى  امل���وؤمت���ر  ج��ل�����س��ات  يف 

ح�سور معتمدة.

�لنا�س حياة  وحت�سني  �مل�ستقبلية  للتحديات  �حلل�ل  �أف�سل  الإيجاد  وهادفة  م�ؤثرة  عاملية  �سر�كات  تق�د  �الإمار�ت  دولة  حك�مة  �لقرقاوي:  •  حممد 
�سخ�س مليار   7.8 لـ  �أف�سل  وحياة  �زدهارً�  �أكرث  م�ستقبل  بناء  �حلك�مات  ..وعلى  حياتهم  يف  �مل�ؤثرة  للتحديات  مبتكرة  حل�ل  الإيجاد  �حلك�مات  �إىل  تتطلع  •  �ل�سع�ب 
جديدة فر�سًا  ويخلق  جديدة  �أ�س��قًا  يفتح  �أن  �ساأنه  من  �لرقمية  �لفج�ة  و�سد  �لي�م  ن�سممه  وما   .. عملنا  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  �مل�ستقبل  يف  �سيحدث  • ما 

و�الأفر�د �لدول  بني  �لكبرية  و�لف��رق  �لرقمية  و�لفج�ة  �ملناخي  �لتغري  ه�  للب�سر  �مل�سرتك  و�لعدو  كثرية..  حتديات  ي�سهد  • �لعامل 
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•• نيويورك-وام:

والعمل  ال��وق��اي��ة  اأه��م��ي��ة  امل��ت��ح��دة على  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأك���دت 
وذلك  وال��ن��زاع  امل�ساواة  وع��دم  ال�ستبعاد  ق�سايا  معاجلة  يف  ال�ستباقي 
امل�ساواة  وعدم  ال�ستبعاد  ب�ساأن  املفتوحة  الأم��ن  مناق�سة جمل�س  خالل 
والنزاع، والتي تراأ�سها فخامة الرئي�س املك�سيكي اأندري�س مانويل لوبيز 

اأوبرادور.
للدولة  الدائمة  املندوبة  نائب  �سهاب،  اأبو  حممد  ال�سفري  �سعادة  وقال 
لدى الأمم املتحدة، اإن معاجلة الأ�سباب اجلذرية للنزاع، ول �سيما تلك 
التي توؤدي اإىل تفاقم حدة التمييز، وتو�سيع فجوات عدم امل�ساواة داخل 

املجتمعات، هي من اأكرث الو�سائل الفعالة للحفاظ على ال�سلم والأمن 
الدوليني.

الفر�س  اأن��ه يتوجب على احلكومات �سمان   - بيان  �سعادته - يف  وذك��ر 
التعليمية والقت�سادية للجميع، كخطوة مهمة يف تقلي�س فجوات عدم 
امل�ساواة، ومعاجلة دوافع النزاع طويلة الأمد. و�سدد على اأهمية متكني 
الوطنية  ال�سرتاتيجيات  يف  واإ�سراكهم  وال�سباب،  الن�ساء  من  القيادات 

الهادفة اإىل بناء القدرة على ال�سمود.
ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، اأك����د ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة احل�����وار ال��ب��ن��اء الذي 
�سمن  وال��ع��م��ل  املحلية،  الفاعلة  اجل��ه��ات  م��ن  وا���س��ع��ة  جمموعة  ي�سم 
ا�سرتاتيجيات م�سممة لتتنا�سب مع املجتمعات املحلية، م�سيفاً اأن بعثات 

حفظ ال�سالم والبعثات ال�سيا�سية اخلا�سة التابعة لالأمم املتحدة، يجب 
اأن ت�ساهم يف بناء القدرات املحلية، لتعزيز �سيادة القانون وال�ستقرار.

على  للحفاظ  الأهمية  بالغ  اأم��ر  الف�ساد  اأن مكافحة  اإىل  �سعادته  ون��وه 
توقيعها  مت  التي  الإم���ارات  دول��ة  اتفاقية  اإىل  م�سرياً  القانون،  �سيادة 
موؤخراً، مع "مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية"، لإن�ساء 

برنامج لدعم تنفيذ اإعالن اأبوظبي لعام 2019.
تعزيز  على  �ستعمل  الإم����ارات  دول���ة  اأن  البيان  خ��ت��ام  يف  �سعادته  وذك���ر 
ال�سمولية وبناء القدرة على ال�سمود، خالل ع�سويتها يف جمل�س الأمن 
القدرة على  وبناء  الإدماج  تعزيز  بركائز  2022-2023، م�سرت�سدة 

ال�سمود.

عبد�هلل بن ز�يد يتلقى �ت�ساال �الإمار�ت ت�ؤكد �أهمية �لعمل �ال�ستباقي يف معاجلة ق�سايا �ال�ستبعاد وعدم �مل�ساو�ة و�لنز�ع
هاتفيا من وزير خارجية �إير�ن

•• اأبوظبي-وام: 

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  تلقى 
الدويل ات�سال هاتفيا من معايل ح�سني اأمري عبد اللهيان وزير خارجية 
التعاون  الثنائية وجم��الت  العالقات  بحث  الت�سال  اإي��ران. جرى خالل 
امل�سرتك و�سبل تطويرها وتعزيزها مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين.

واأ�سار �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل الت�سال الهاتفي اإىل 
البيئة  اإي���ران يف جم��ال حماية  امل�سرتك مع  للعمل  الإم���ارات  دول��ة  تطلع 

ومواجهة حتديات التغري املناخي.

كّرم 68 من اخلّريجني احلا�ضلني على االمتياز واالمتياز مع مرتبة ال�ضرف

من�س�ر بن حممد ي�سهد تخريج 650 من طالب �لهند�سة �لتطبيقية من كليات �لتقنية يف �إك�سب� 2020 دبي
•• دبي-وام: 

كليات  احتفال  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
عددهم  البالغ  التطبيقية  الهند�سة  برنامج  طالب  بتخريج  العليا  التقنية 
مقر  يف  اأقيم  والذي  امل�ستقبل"،  "�سناع   2021 العام  دفعة  خريجاً   650
بالهول  ع��ب��داهلل  ب��ن  اأح��م��د  الدكتور  معايل  بح�سور  دب��ي،   2020 اإك�سبو 
الفال�سي، وزير دولة لريادة الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة رئي�س 
ال�سام�سي،  عبداللطيف  الربوفي�سور  و�سعادة  العليا،  التقنية  كليات  جممع 
مدير جممع كليات التقنية العليا، وعدد من كبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني، 

واأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية واأولياء اأمور اخلريجني.
يجي برنامج الهند�سة التطبيقية املتميزين والبالغ عددهم  م �سموه خررّ وكررّ
مرتبة  مع  والمتياز  المتياز  مرتبتي  على  احلا�سلني  من  خريجاً   68
الهند�سة  خريجي  جميع  مع  ل�سموه  التذكارية  ال�سور  والتقطت  ال�سرف، 
التطبيقية. ويف كلمة با�سم جمل�س اأمناء كليات التقنية العليا، رحب معايل 
الدكتور اأحمد بن عبداهلل بالهول الفال�سي ب�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 

اآل مكتوم، معرباً عن �سعادته بت�سريف �سموه حفل تخريج طلبة  بن را�سد 
الهند�سة التطبيقية دفعة العام 2021 "�سناع امل�ستقبل" مما ميثل حافزاً 

للخريجني لالنطالق للعمل وخدمة بالدهم.
واأعرب معاليه عن �سعادته باإقامة حفالت التخريج يف اإك�سبو 2020 دبي 
هذا احلدث العاملي الرائد والذي يج�سد اإرادة وعزمية وريادة دولة الإمارات، 
خا�سة بعد عودة احلياة اإىل طبيعتها، بف�سل اجلهود الوطنية الكبرية التي 
ال�سكر  اآي��ات  باأ�سمى  متقدماً  التعايف،  مرحلة  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  اأو�سلت 
والعرفان اإىل القيادة احلكيمة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اهلل" و�ساحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، لكل ما بذلوه من جهد لأجل �سالمة 
قادها  مما  العليا  التقنية  لكليات  الالحمدود  ولدعمهم  الوطن،  وا�ستقرار 

لتحقيق ر�سالتها ال�سامية يف اإعداد الكوادر الوطنية ومتكينها للم�ستقبل.
واأعلن معايل بالهول با�سم جمل�س اأمناء كليات التقنية العليا تخريج 650 

خريجاً من برنامج الهند�سة التطبيقية من بينهم /68/ خريجاً ح�سلوا 
على مرتبتي المتياز والمتياز مع مرتبة ال�سرف، وذلك من بني اإجمايل 
وخريجة،  خ��ري��ج��اً   3848 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ   2021 ال��ع��ام  دف��ع��ة  خريجي 
�سهاداتهم اجلامعية بجدارة  بنجاح وح�سلوا على  درا�ستهم  اأكملوا  والذين 
وا�ستحقاق. من جانبه هناأ �سعادة الربوفي�سور عبداللطيف ال�سام�سي، مدير 
جممع كليات التقنية العليا، اخلريجني دفعة "�سناع امل�ستقبل" موؤكداً اأنهم 
اإك�سبو  موقع  وم��ن  اخلم�سني  ع��ام  يف  يتخرجون  كونهم  ا�ستثنائية،  دفعة 
ال�سيخ من�سور بن حممد بن  �سمو  العاملي، وبح�سور  دبي احلدث   2020
لهم  تن�سى لكل خريج وحافزاً  ذك��رى ل  اليوم  اآل مكتوم، ليكون هذا  را�سد 
عالية  جاهزية  على  اليوم  التقنية  كليات  خريجي  اأن  اىل  م�سريا  للتميز، 
اأي  خريجا   3250 لدينا   ،  2021 دفعة  بني  من  اأن  خا�سة  للم�ستقبل، 
اإىل جانب �سهادة تخرجهم الأكادميية، �سهادات  %85 يحملون  ما يعادل 
 6% اأي ما يعادل  221 خريجاً  احرتافية متخ�س�سة معتمدة عاملياً، واأن 
من هذه الدفعة جنحوا يف تاأ�سي�س �سركاتهم النا�سئة اخلا�سة عرب املناطق 

الإقت�سادية الإبداعية احلرة يف الكليات.

�أكادميية �أب�ظبي �حلك�مية تطلق 
برنامج مهار�ت �الإر�ساد �الأ�سا�سية للقادة

•• اأبوظبي -وام:

الرائدة لتطوير  املن�سة احلكومية  اأبوظبي احلكومية -  اأكادميية  اأطلقت 
الكفاءات الب�سرية يف اأبوظبي والتابعة لدائرة الإ�سناد احلكومي - برنامج 
"مهارات الإر�ساد الأ�سا�سية للقادة" الذي يهدف اإىل تزويد القادة واملدراء 
للتوا�سل  الالزمة  امل��ه��ارات  وتنمية  الإر���س��اد  مبهارات  اأبوظبي  حكومة  يف 

بطرق اأكرث فاعلية مع فرق العمل لالرتقاء بالأداء الوظيفي.
املختلفة  الثقافات  عرب  للتوا�سل  الفر�سة  للم�ساركني  الربنامج  ويتيح 
بفاعلية وثقة وذلك من خالل تطوير مهاراتهم يف بيئة اآمنة حتت اإ�سراف 

اخلرباء.
اأي��ام ويتيح  ال��ذي يتم تقدميه عن بعد - ملدة ثالثة   - وي�ستمر الربنامج 
الفر�سة للم�ساركني لإمتام 12 �ساعة من ال�ساعات الالزمة لتقدمي طلب 

احل�سول على اعتماد الحتاد الدويل للمدربني.
حتديد  عملية  يف  امل�ساعدة  كيفية  تعلم  على  امل�ساركني  الربنامج  وي�ساعد 
احتياجات اأفراد الفريق واأهدافهم ودعمهم لتحقيق التطور على ال�سعيد 

ال�سخ�سي واملهني.
اأبوظبي  اأك��ادمي��ي��ة  ع��ام  مدير  ب��اأع��م��ال  القائم  غياث  حممد  �سعادة  وق��ال 
بحكومة  املوهوبني  وال��ق��ادة  ب��امل��دراء  الرتحيب  اإىل  "نتطلع  احلكومية: 
اأبوظبي يف هذا الربنامج الذي يعمل على تطوير مهارات التوا�سل والإدارة 

لدى امل�ساركني وميكنهم من تعزيز ثقافة الأداء يف جهات عملهم".
اأبوظبي  اأكادميية  اإط��ار م�ساعي  الربنامج يف  اإط��الق هذا  "ياأتي  واأ�ساف: 
احلكومية الرامية اإىل تزويد الكفاءات العاملة يف حكومة اأبوظبي بالقدرة 
ت�سكل  الب�سرية  الكفاءات  باأن  اإمياننا  من  وانطالقا  والتطور  التعلم  على 
جميع  ن��دع��و  فاإننا  وعليه  ال��دول��ة  وجن���اح  من��و  م�سرية  يف  اأ�سا�سيا  ع��ام��ال 
باأبوظبي  احلكومية  اجلهات  يف  والقيادية  الإداري���ة  املنا�سب  يف  املوظفني 
يف  ال�ستثمار  مبوا�سلة  التزامنا  على  موؤكدين  الربنامج  يف  امل�ساركة  اإىل 
�ساأنها الرتقاء مبهارات موظفي  التي من  التدريبية وال�سهادات  الربامج 

حكومة اأبوظبي اإىل م�ستويات جديدة".
وي��ع��م��ل ب��رن��ام��ج م��ه��ارات الإر����س���اد الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ق��ادة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز قدرات 
وال��ت��دري��ب يف جهات  الإر����س���اد  م��ه��ارات  م��ن تطبيق  امل�����س��ارك��ني ومتكنيهم 
اإىل  النت�ساب  جانب  اإىل  الربنامج  اإكمال  للم�ساركني  ميكن  كما  عملهم. 
اإىل  الإ���س��ارة  الأك��ادمي��ي��ة. وجت��در  تقدمها  التي  الأخ���رى  التدريب  برامج 
23 برناجما  اأكرث من  اأبوظبي احلكومية جنحت يف اإطالق  اأكادميية  اأن 
الالزمة  واخل���ربات  ب��امل��ه��ارات  اأبوظبي  حكومة  موظفي  لتزويد  تدريبيا 

لقيادة م�سرية حكومة اأبوظبي نحو اخلم�سني عاما املقبلة.

�ضمن فعاليات اليوم االأول حلوار التوجهات الكربى للم�ضتقبل

نخبة �لعق�ل و�مل�ست�سرفني ير�سم�ن �مل�سار�ت �مل�ستقبلية يف 5 قطاعات حي�ية �سمن ح��ر �لت�جهات �لكربى للم�ستقبل

وتطبيقات  ا���س��ت��خ��دام��ات  ن���ط���اق 
جميع  يف  ال����س���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
جوانب احلياة اليومية امل�ستقبلية، 
العمل  واآل����ي����ات  احل���ل���ول  واب���ت���ك���ار 
ال�سطناعي،  ب��ال��ذك��اء  امل��دع��وم��ة 
و�سرورة تعزيز ال�سراكات الدولية 
ل�ستخدام البيانات واملعلومات مبا 
العمل  ك��ف��اء  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س 

واحتياجات اأفراد املجتمع.
ك����م����ا ن����اق���������س امل���������س����ارك����ون اأب�������رز 
امل�ستقبلية  والتوجهات  التحولت 
لالقت�ساد والروؤية امل�ستقبلية لهذا 
امل��ه��م واحل���ي���وي، وتعزيز  ال��ق��ط��اع 
والرتكيز  والتنمية  الأعمال  ريادة 
على البحث والتطوير ل�ستك�ساف 
فر�س ومناذج اأعمال جديدة تقوم 
على اقت�ساد تناف�سي معريف مبني 
على  اإيجابا  تنعك�س  البتكار،  على 
يف  احليوية  والقطاعات  القت�ساد 

خمتلف دول العامل.
و اأكد امل�ساركون اأهمية بناء �سراكات 
عاملية هادفة وتطويرها وا�ستك�ساف 
البناء  ل��ل��ت��ع��اون  ج���دي���دة  ف���ر����س 
واعدة  م�سارات  ت�سكيل  يف  واملثمر 

والأعمال،  والق��ت�����س��اد  وال��ف�����س��اء 
والتغري  وال��ب��ي��ئ��ة  امل�����دن،  وت���ط���ور 
امل��ن��اخ��ي، وامل��ج��ت��م��ع، وغ��ريه��ا من 
يجتمعون  امل�ستقبلية  التخ�س�سات 
واح���دة،  ع��ل��ى من�سة  الإم�����ارات  يف 
والتعاون  والأفكار  ال��روؤى  مل�ساركة 

يف ت�سكيل مالمح امل�ستقبل.
الكربى  "التوجهات  ح���وار  ي��رك��ز 
اجلهود  توحيد  على  للم�ستقبل" 
العاملية لتمكني الدول واحلكومات، 
امل�ستقبل  م�������س���ارات  حت���دي���د  م���ن 
املقبلة  ال��ك��ربى  التوجهات  ور���س��م 
تطورا  اأك������رث  جم���ت���م���ع���ات  ل���ب���ن���اء 
لت�سبح  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  وج���اه���زي���ة 
اأقوى واأكرث تعاونا، وميثل حمطة 
جديدة يف ال�سراكة ال�سرتاتيجية 
ب�����ني ح����ك����وم����ة دول��������ة الإم�����������ارات 
مبا  العاملي،  القت�سادي  واملنتدى 
ملحورية  امل�سرتكة  روؤاه��م��ا  يعك�س 
التعاون الدويل يف حتديد م�سارات 
امل�ستقبل ور�سم اخلطوط العري�سة 
يف  للم�ساركة  امل��ق��ب��ل��ة،  للتوجهات 

تعزيز م�سرية التنمية العاملية.
و ب��ح��ث امل�����س��ارك��ون يف ور����س عمل 

اأ�س�س  لت�سكيل  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ه���ود 
ر�سم  ع��ل��ى  ق����ادرة  ع��امل��ي��ة  منظومة 
وحتديدها  امل�ستقبلية  التوجهات 

لالأجيال القادمة.
التحولت  اأب���رز  امل�ساركون  وبحث 
على  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وال����ت����وج����ه����ات 
م���������س����ت����وى ال����ب����ي����ئ����ة، وال�������روؤي�������ة 
وتبادلوا  القطاع،  لهذا  امل�ستقبلية 
التعاون  لتعزيز  والأف��ك��ار  ال����روؤى 
العاملية  واملنظمات  احلكومات  بني 
البيئة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  والأف��������راد 
و�سمان ال�ستخدام الأمثل للموارد 
واحلفاظ  وا�ستدامتها،  الطبيعية 
على التنوع البيولوجي، وموا�سلة 
جهود التوعية ورفع الوعي العاملي 

باأهمية املحافظة على البيئة.
حتفيز  �����س����رورة  اإىل  ت���ط���رق���وا  و 
التنمية  ن���ح���و  ال���ع���امل���ي  احل�������راك 
امل�ستدامة وحتقيق الأمن الغذائي 
دولية  وق���رارات  م��ب��ادرات  واعتماد 
مبتكرة  حلول  واإيجاد  فاعلية  ذات 
البيئية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  وم�����س��ت��دام��ة 
تنفيذ  ع���ل���ى  احل����ك����وم����ات  ودع�������م 
للبيئة  ال��داع��م��ة  ا�سرتاتيجياتها 

والقت�ساد  ال���س��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
ال��رق��م��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل عن 
ب��ع��د وال���ذي���ن ت��ن��اول��وا ف��ي��ه��ا اأب���رز 
جمالت  يف  امل�ستقبلية  امل�����س��ارات 
العمل احلكومي والعلوم والف�ساء 
املتقدمة  والتكنولوجيا  وال�سباب 

وحلول الذكاء ال�سطناعي.
الأول  ال��ي��وم  عمل  ور����س  وناق�ست 
"التوجهات  ح�������وار  ل���ف���ع���ال���ي���ات 
الكربى للم�ستقبل" اأهم التوجهات 
حيوية  قطاعات   5 يف  امل�ستقبلية 
الإن�سان  ب��ح��ي��اة  ارت��ب��اط��ا  الأك�����رث 
الجتماعية،  التوجهات  ت�سمنت 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة، وال���ب���ي���ئ���ي���ة، 
وال�سيا�سية، والقت�ساد امل�ستقبلي"، 
وا�ستهدفت ر�سم معامل روؤية اأكرث 
مرونة و�سمول وا�ستدامة مل�ستقبل 

اأكرث ازدهارا للب�سرية.
من  نخبة  العمل  ور����س  يف  ���س��ارك 
امل���ف���ك���ري���ن وال����ع����ق����ول واخل�������رباء 
امل�������س���ت���ق���ب���ل من  وم���������س����ت���������س����ريف 
التي  ال���ت���خ�������س�������س���ات،  خم���ت���ل���ف 
والوراثة  امل�ستقبل  علماء  ت�سمل 
وال�������س���ح���ة وال��ت��ط��ب��ي��ب ع����ن بعد 

املتغريات  م��ع  ي��ت��الءم  مب��ا  للنمو، 
قفزات  حتقيق  يف  وي�سهم  العاملية، 
املرحلة  خ����الل  ج���دي���دة  ت��ن��م��وي��ة 
امل��ق��ب��ل��ة، وت��ع��زي��ز ت��ب��ادل اخل���ربات 
ما يلبي التطلعات يف بناء اقت�ساد 
التكنولوجيا  على  القائم  امل�ستقبل 

املتقدمة والرقمنة.
التحولت  اأبرز  امل�ساركون  تناول  و 
والتوجهات امل�ستقبلية على م�ستوى 
ال�سيا�سة العاملية، و�سرورة النتقال 
اإىل  ال����دويل  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون 
خطوات  وات��خ��اذ  متطورة  م��راح��ل 
ال�سامل،  ال���دويل  احل���وار  لتعزيز 
واآمالهم  النا�س  تطلعات  لتحقيق 
مب�����س��ت��ق��ب��ل اأف���������س����ل وف������ق روؤي������ة 
موحدة لتعزيز الزدهار والرتقاء 
و  العامل..  حول  املجتمعات  بحياة 
تطرقوا اإىل اأهمية تعزيز جاهزية 
خالل  من  للم�ستقبل،  احلكومات 
ت��ب��ن��ي م��ف��اه��ي��م ع��م��ل اأك����رث كفاءة 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
واإيجاد حلول ا�ستباقية للتحديات، 
ا�ستك�ساف  اأم�������ام  امل����ج����ال  وف���ت���ح 
جم����الت وف���ر����س ج���دي���دة، ودعم 

�سبل  الأول،  ي����وم����ه  يف  احل��������وار 
تعزيز امل�ساركة الفاعلة يف احلراك 
اأف�سل  م�ستقبل  ل�سناعة  العاملي 
احلكومات  وحت��ف��ي��ز  للمجتمعات 
والأف�������راد ل��ل��ع��م��ل م��ع��ا وف����ق روؤى 
طويلة املدى لر�سم معامل م�ستقبل 
واقت�ساد  وا�ستدامة  م��رون��ة  اأك��رث 
منظومة  وت���ب���ن���ي  ت���ن���وع���ا  اأك�������رث 
الفر�س امل�ستقبلية بعيدة املدى يف 

حيوية. م�ستقبلية  قطاعات   5
التحولت  اأبرز  امل�ساركون  ناق�س  و 
قطاع  يف  امل�ستقبلية  وال��ت��وج��ه��ات 
العامل  م�ستوى  على  التكنولوجيا 
القطاع  لهذا  امل�ستقبلية  وال��روؤي��ة 
مل��واك��ب��ة متطلبات  امل��ه��م واحل��ي��وي 
على  والرتكيز  امل�ستقبل،  اقت�ساد 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف 
وجمالت  عملها  اآل��ي��ات  وت��ط��وي��ر 
التحتية  البنية  تطبيقها، وجتهيز 
الالزمة لال�ستفادة منها وتوظيفها 
رقمي  اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  ي�سهم  مب��ا 

يدعم م�سرية التنمية العاملية.
و تطرقوا اإىل دور التقدم ال�سريع 
لتو�سيع  التكنولوجيا  توظيف  يف 

•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات 
القت�سادي  املنتدى  مع  بال�سراكة 
التوجهات  ح����وار  اأع���م���ال  ال��ع��امل��ي 
اأم�س اخلمي�س  الكربى للم�ستقبل 

وي�ستمر يومني.
جل�سات  ت��ن��ظ��ي��م  احل��������وار  ����س���ه���د 
مكثفة  ع���م���ل  وور��������س  ت���ف���اع���ل���ي���ة، 
والعلماء  املفكرين  نخبة  مب�ساركة 
ووزراء  ال��ع��امل��ي��ني،  واملتخ�س�سني 
م�����ن ح���ك���وم���ة دول�������ة الإم������������ارات، 
يبحثون عرب من�سة احلوار ت�سكيل 
يف  ال��ك��ربى  امل�ستقبلية  التوجهات 
القطاعات احليوية الأكرث ارتباطا 

بحياة الإن�سان.
الأول  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  و����س���ه���دت 
مل����ع����ايل حممد  ك���ل���م���ات رئ��ي�����س��ي��ة 
�سوؤون  وزي���ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��د اهلل 
والربوفي�سور  ال�������وزراء،  جم��ل�����س 
ورئي�س  م��وؤ���س�����س  ����س���واب  ك���الو����س 
امل���ن���ت���دى الق����ت���������س����ادي ال���ع���امل���ي، 
توجهات  تناولت  ح��واري��ة  وجل�سة 
اخلم�سني  يف  الإم�������������ارات  دول��������ة 
من  ك��ل  فيها  حت��دث  املقبلة،  عاما 
الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل 
احلكومي  للتطوير  دول���ة  وزي����رة 
وامل�ستقبل ومعايل �سما بنت �سهيل 
ب��ن ف��ار���س امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
�سارة  وم���ع���ايل  ال�����س��ب��اب  ل�������س���وؤون 
الأم���ريي وزي��رة دولة  بنت يو�سف 
ومعايل  امل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة 

وت�سجيع  ف��ع��ال،  ب�سكل  واإدارت����ه����ا 
لتعزيز  الدائري  القت�ساد  مبادئ 

م�سرية التنمية العاملية.
ور�س  يف  امل�������س���ارك���ون  وا���س��ت�����س��رف 
والتوجهات  التحولت  اأب��رز  العمل 
ال����ق����ط����اع����ات  يف  امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
بناء  ���س��رورة  واأك���دوا  الجتماعية، 
من��اذج وف��ر���س ج��دي��دة م��ن خالل 
الجتماعية  ال��ت��وج��ه��ات  حت��دي��د 
التغري  وفهم  وحتليلها  امل�ستقبلية 
احل���ا����س���ل ف��ي��ه��ا وت����اأث����ريه����ا على 
ين�سجم  مب��ا  احل��ك��وم��ات،  �سيا�سات 
واملجتمعات،  الأف���راد  تطلعات  م��ع 
واإع��داد خطط ذات كفاءة وفاعلية 
ل�سمان  الأولويات  وفق  وتنفيذها 

حياة اأف�سل.
الوعي  اأهمية  امل�ساركون  ت��ن��اول  و 
لت�سكيل  الجتماعية  ب��ال��ت��اأث��ريات 
اإيجاد  و���س��رورة  امل�ستقبل،  مالمح 
حلول مبتكرة للتحديات الإن�سانية 
الأك���رث اإحل��اح��ا، م��ن خ��الل تعزيز 
العاملي وال�سعور احلقيقي  التعاون 
امل�سرتكة  وامل�����س��وؤول��ي��ة  ب��ال��وح��دة 
املجتمعات  اأف���راد  تطلعات  لتلبية 
اأف�سل اخلدمات  وتوفري  الب�سرية 
ل���ت���ح�������س���ني ح������ي������اة امل���ج���ت���م���ع���ات 

الب�سرية.
خم����رج����ات  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
الج���ت���م���اع واحل��������وارات والأف����ك����ار 
املفكرون  �سيطرحها  التي  امللهمة 
�سيتم  وامل��ت��خ�����س�����س��ون،  واخل�����رباء 
بعنوان  �سامل  كتاب  اإىل  حتويلها 

للم�ستقبل". الكربى  "التوجهات 

�مل�ستقبلية �لت�جهات  ر�سم  على  قادرة  عاملية  منظ�مة  �أ�س�س  وت�سكيل  �لعاملي  و�حل��ر  �لتعاون  لتعزيز  �لعاملية  �جله�د  • دعم 
�لغذ�ئي �الأمن  وحتقيق  و��ستد�متها  �لطبيعية  للم��رد  �الأمثل  �ال�ستخد�م  ل�سمان  �لعاملي  �حلر�ك  • حتفيز 

�لعاملية �لتنمية  م�سرية  يدعم  رقمي  �قت�ساد  لبناء  �حلديثة  �لتكن�ل�جيا  • ت�ظيف 
للتحديات حل�ل  و�بتكار  جديدة  فر�س  و��ستك�ساف  �الجتماعية  للقطاعات  م�ستقبلية  مناذج  • بناء 

)AUA( بالتعاون مع حتالف اجلامعات االأ�ضيوية

جامعة �الإمار�ت تنظم ندوة ح�ل �لتعاون �لبحثي
•• العني-الفجر: 

مت جامعة الإمارات العربية املتحدة، ندوة افرتا�سية عن  نظرّ
 )AUA( الآ�سيوية  اجلامعات  حتالف  بني  البحثي  التعاون 
بعنوان: "ندوة جامعة الإمارات- حتالف اجلامعات الآ�سيوية" 
تفعيل  اإط����ار  يف   ،٢٠٢١ 10نوفمرب   9- م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
ا�سرتاتيجية  م��ع  ي��ت��م��ا���س��ى  امل�����س��رتك مب��ا  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ت��ع��اون 
اجلامعة لتطوير وبناء العالقات البحثية امل�سرتكة التي تعزز 
اأكادميية  املتحدة وتوفربيئة  العربية  الإم��ارات  اأبحاث جامعة 

اإبداعية ومبتكرة.
بني  الة  الفعرّ العلمية  النقا�سات  حتفيز  على  ال��ن��دوة  ورك���زت 
للم�ساريع  اجل��دي��دة  العلمية  التحديات  وحت��دي��د  الباحثني 

جلامعة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  امل�ستقبلية 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الع�سرة  وامل��ب��ادئ  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

العربية املتحدة يف اخلم�سني �سنة القادمة.
للبحث  امل�سارك  النائب  م���راد،  اأح��م��د  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  واأك���د 
عر�س  يف  اجلامعة  جلهود  ام��ت��داداً  متثل  ال��ن��دوة  اأن  العلمي، 
ا�ستعرا�س  ���س��ي��ت��م  امل��م��ول��ة، ح��ي��ث  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل�����س��اري��ع  ن��ت��ائ��ج 
ومناق�سة نتائج 19 م�سروعاً جارياً لأع�ساء هيئة التدري�س من 
اجلامعتني. وي�سارك يف الندوة اأع�ساء هيئة تدري�س وباحثون 
من جامعات اآ�سيوية مرموقة مثل : جامعة �سنغافورة الوطنية، 
وجامعة ماليا يف ماليزيا، جامعة اأندوني�سيا، جامعة ت�سنغوا 
ال�سينية، جامعة نزار باييف يف كازاخ�ستان. واأ�سار اإىل اأنه مترّ 
املجالت  خمتلف  يف  البحثية  املخرجات  عر�س  الندوة  خ��الل 

الطاقة   : ذلك:  الوطنية مبا يف  ال�سرتاتيجية  الأولوية  ذات 
والطب  التعليم  اإىل  بالإ�سافة  املعلومات،  وتكنولوجيا  واملياه 
لدولة  املئوية  اخلطة  دعم  �ساأنها  من  التي  ال�سحية  والعلوم 
الإمارات العربية املتحدة. واأكد الدكتور اأحمد مراد اأن الندوة 
مت تو�سيات مهمة �سُت�ساهم يف تطوير التعاون  الفرتا�سية قدرّ
الباحثني  ب��ني  امل�����س��رتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت  يف  البحثي 
الآ�سيوية.  اجلامعات  وحتالف  الإم��ارات  جامعة  من  والعلماء 
و�ستعمل الندوة على تعزيز خمرجات البحث العلمي والبتكار 
اأي�����س��اً يف ر�سم  ال��ن��دوة �سُت�ساهم  اأن ه��ذه  ال��دول��ة. واأ���س��اف  يف 
اجلامعات  وحتالف  اجلامعة  بني  امل�سرتك  التعاون  م�ستقبل 
الريادي بل  �سُيعزز من دور اجلامعة  ب��دوره  وال��ذي  الآ�سيوية 

و�سي�ساعد يف حتقيق قفزات نوعية يف الت�سنيفات العاملية.
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اأخبـار الإمـارات
��ست�سار�ت ترب�ية و�أن�سطة تفاعلية �ل�سارقة �لدويل للكتاب 2021

•• ال�شارقة - وام: 

40 من معر�س  ال�  الن�سخة  اخلا�س يف  للتعليم  ال�سارقة  هيئة  ت�سارك 
ال�سارقة الدويل للكتاب الذي تنظمه هيئة ال�سارقة للكتاب خالل الفرتة 
�سعار  حتت  ال�سارق،  اإك�سبو  مركز  يف  اجل��اري  نوفمرب   11 حتى   3 من 
"هنا ..لك كتاب" م�ستهدفة الزوار واأولياء الأمور والطلبة بحزمة من 

الفعاليات والأن�سطة وور�س العمل.
اإىل  الرامية  وا�سرتتيجياتها  توجهاتها  �سياق  يف  الهيئة  م�ساركة  وتاأتي 
ت�سجيل ح�سورها الفاعل بغية تو�سيع نطاق الفائدة على زوار املعر�س 
باقة من  امل�ساركة يف  الذين ميكنهم  والطلبة  الأم��ور  اأولياء  مبن فيهم 
اإىل  وال�ستماع  التعليمية  والفعاليات  التفاعلية  والأن�سطة  العمل  ور�س 

ال�ست�سارات الرتبوية التي تقدمها الهيئة.
وقالت �سعادة الدكتورة حمدثة الها�سمي رئي�س الهيئة اإن م�ساركة الهيئة 
الرامية  واأهدافها  تطلعاتها  مع  تن�سجم  الكبري  الثقايف  هذا احلدث  يف 
اإىل ممار�سة جتربتها الرتبوية وخربتها يف جمال احلقل التعليمي عرب 
حققتها  التي  املنجزات  اأب��رز  على  فيه  وامل�ساركني  املعر�س  زوار  اإط��الع 
العمل  ب����اأدوات  ورف��ده��م  التعليمية  ال�سبل  باأف�سل  وت��زوي��ده��م  الهيئة 
الرتبوي الناجح وتقدمي الدعم للمعنيني والعاملني يف جمالت تعليم 
الأطفال ومتكني قدراتهم من خالل تقريبهم اأكرث من الكتاب لتعزيز 

ثقافة املطالعة لديهم.
واأ�سافت اأن معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب يعترب من�سة بارزة للك�سف 
عن املواهب الإبداعية وتنميتها نظراً للزخم الكبري الذي ي�سكله م�سرية 

اإىل �سرورة اغتنام اأولياء الأمور الفر�سة وزيارة املعر�س ب�سحبة اأبنائهم 
جناح  زي��ارة  اإىل  بالإ�سافة  اأطفالهم  واأع��م��ار  يتنا�سب  ما  على  لالطالع 
تقدمه  ما  خالل  من  الفائدة  لإكت�ساب  اخلا�س  للتعليم  ال�سارقة  هيئة 

من فعاليات واأن�سطة وا�ست�سارات تربوية.
اأن  اخلا�س  للتعليم  ال�سارقة  هيئة  مدير  احلو�سني  علي  اأو�سح  ب��دوره 
م�ساركة الهيئة يف املعر�س تن�سجم مع خططها ال�سنوية املبنية على روؤية 
ُق��درات الطلبة واأولياء الأم��ور ممن  منهجية حديثة ترمي اإىل تطوير 
يزورون هذا العر�س الثقايف مبا يلبي تطلعات وتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�سارقة الذي قاد هذا احلراك ودعمه على مدى اأربعني عاماً.
التي من  الفعاليات  ال�سارقة يقدم حزمة من  اأن جناح هيئة  اإىل  واأ�سار 

اأو  ال�سغرية  العمرية  الفئات  من  �سواء  للطلبة  الفائدة  توفري  �ساأنها 
ال�  املعر�س  اأي��ام  اأن  ..مو�سحاً  الأم��ور  اأولياء  وال�سباب وكذلك  اليافعني 
11 تعد فر�سة ذهبية ملختلف افراد املجتمع الباحثني عن تطوير الذات 
اأطفالهم من خالل ما  وتنمية املعارف الفكرية والعلمية لديهم ولدى 
ت�ستعر�سه دور الن�سر امل�ساركة من اإ�سدارات وعناوين تلبي ذائقة جميع 

الفئات العمرية.
ا�ستقطاب  يف  ودوره  املعر�س  مكانة  من  ال�ستفادة  اإىل  الهيئة  وت�سعى 
اليومية بغر�س  املدر�سية  ال��زوار ل �سيما الرحالت  ع�سرات الآلف من 
ا�ستعرا�س جتربتها التعليمية وتوفري الفائدة للراغبني يف زيارة جناحها 
من خالل تقدمي ال�ست�سارات الرتبوية ملختلف الزوار من طلبة واأولياء 

اأمور واأمهات ومعلمني.

حاكم �ل�سارقة ي�ستقبل رئي�سة مكتبة �لك�نغر�س �الأمريكية
•• ال�شارقة -وام: 

ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة �سباح اأم�س اخلمي�س الدكتورة كارل هايدن 

رئي�سة مكتبة الكونغر�س الأمريكية.
وتناول اللقاء - الذي جرى يف دارة الدكتور �سلطان القا�سمي - عدداً من 
ومكتبة  الثقافية  ال�سارقة  موؤ�س�سات  بني  امل�سرتكة  الثقافية  املو�سوعات 

الكونغر�س الأمريكية.

الثقافية  التعاون امل�سرتك مبا يدعم احلركة  وبحث اجلانبان �سبل تعزيز 
الثقافية  املوؤ�س�سات  التوا�سل مع خمتلف  ال�سارقة، وتعزيز  الرائدة لإمارة 

يف �ستى اأنحاء العامل.
وتطرق اللقاء لتجربة ال�سارقة الثقافية الرائدة املمتدة لأكرث من اأربعني 
م��ن خالل  والإن�����س��ان  الثقافة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  تعزيز  العمل على  م��ن  ع��ام��اً 
ودعم  الثقافية  الفعاليات  وتنظيم  املتنوعة  الثقافية  املوؤ�س�سات  تاأ�سي�س 

املثقفني والأدباء وت�سجيع املجتمع على التعلم والطالع.
كما �سمل اللقاء احلديث حول ما حتويه ال�سارقة من مكتبات متنوعة يف 

كافة مدن ومناطق الإمارة، والتي ت�سم ماليني الكتب والعناوين لت�سكل 
م�سدراً ثقافياً ومرجعاً علمياً للقراء والباحثني.

من جانبها اأ�سادت رئي�سة مكتبة الكونغر�س مبا تقوم به ال�سارقة من جهد 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  ملمو�س  ثقايف 
القا�سمي من خالل املنا�سبات العاملية مثل معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 
وغريه من املعار�س واملوؤمترات، بالإ�سافة اإىل توا�سل ال�سارقة مع خمتلف 

احل�سارات يف املنا�سبات الثقافية حول العامل.
مكتبة  رئي�سة  رفقة  اللقاء  عقب  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وجت��ول 

القا�سمي  �سلطان  الدكتور  دارة  اأرج���اء  يف  لها  امل��راف��ق  وال��وف��د  الكونغر�س 
ليتعرفوا على ما ت�سمه من كنوز ثقافية من مقتنيات �سموه حول تاريخ 
من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  امل�سلمني،  العلماء  واإجن���ازات  العربي  اخلليج 
التي  واجلوائز  وال�سهادات  الدول  وقيادات  روؤ�ساء  �سموه مع خمتلف  �سور 

نالها طيلة ال�سنوات املا�سية.
للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  رئي�س  ال��ع��ام��ري  رك��ا���س  ب��ن  اأح��م��د  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
من  وعدد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  عام  قن�سل  جريجوني�س  وميجان 

امل�سوؤولني.

تعزيزًا للتكامل املوؤ�ض�ضي يف خدمة املجتمع

�جتماعية �ل�سارقة تتلقى �أجهزة طبية من �ل�سارقة �ل�سحية لكبار �مل��طنني
•• ال�شارقة-الفجر:

ت��ل��ق��ى م��رك��ز خ��دم��ات ك��ب��ار ال�سن 
التابع لدائرة اخلدمات الجتماعية 
يف ال�سارقة، تربعاً عينياً من هيئة 
 70 عن  عبارة  ال�سحية،  ال�سارقة 
ال�����س��ك��ر يف  ج���ه���ازاً لفح�س م��ع��دل 
اجل�سم ومثلهم لقيا�س �سغط الدم 
املركز  منت�سبي  ل�سالح  اجل�سم  يف 
م���ن ك��ب��ار امل���واط���ن���ني امل��ق��م��ني مع 

اأ�سرهم يف الرعاية املنزلية. 
اآل  خ��ل��ود  اأع��رب��ت  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
ع��ل��ي م���دي���ر م���رك���ز خ���دم���ات كبار 
وتقديرها  ���س��ك��ره��ا  ع����ن  ال�������س���ن، 

املرئية، للحفاظ على  املتابعة  عرب 
املواطنني، حلمايتهم  كبار  �سالمة 
من الختالط اأو التعر�س للعدوى 
اأو  امل�ست�سفى  اإىل  ال��ق��دوم  ب�سبب 
امل����راك����ز ال�����س��ح��ي��ة، ح���ي���ث وف����رت 
والعالج  الأط����ب����اء،  م���ع  امل���واع���ي���د 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ع���ن ب��ع��د، ولق����ت هذه 

اخلدمة ا�ستح�سانا كبريا منهم.

التالحم االجتماعي
ع��ل��ي، يف خ��ت��ام كالمها  اآل  واأك����دت 
والتكافل  ال��ت��الح��م  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
املجتمعي، كونه من عادات و�سمات 
اأن  اإىل  اإ�سافة  الإم��ارات��ي،  املجتمع 

عدد  يبلغ  اإذ  اأ�سحابها،  م��ن��ازل  يف 
الرعاية  خ��دم��ات  م��ن  امل�ستفيدين 
كبار  م��ن   3845 ح��وايل  املنزلية 
املواطنني على م�ستوى مدن اإمارة 
ال�سارقة  مدينة  ب��واق��ع؛  ال�سارقة، 
2082، احلمرية 105، خوفكان 
احل�سن  دبا   ،535 كلباء   ،398
ال���ذي���د   ،179 امل���������دام   ،189
مليحة   ،87 ال��ب��ط��اي��ح   ،194
عالج  ي��ت��ل��ق��ون  وج��م��ي��ع��ه��م   .76
طبية  ومتابعة  وخ��دم��ات  طبيعي 
ومتري�سية وت�سليم الأدوية، واأخذ 
و�سعهم  بح�سب  املخربية  العينات 
العالجية  واخل����ط����ة  ال�������س���ح���ي، 

ملبادرتها  ال�سحية  ال�سارقة  لهيئة 
لي�ست  اأنها  اإل  م�سرية  الإن�سانية، 
املرة الأوىل الذي تتربع به الهيئة 
ورعايتها  اهتمامها  م��ن  اإن��ط��الق��ا 
حر�سها  ومع  الغالية،  الفئة  لهذه 
املحتاجون  يح�سل  اأن  وت��اأك��ي��ده��ا 

على هذه الأجهزة الطبية.

تدريب على كيفية اال�ضتخدام
املركز �سيقوم بدوره  ب��اأن  واأ���س��ارت، 
كبار  ج���ل�������س���اء  وت����اأه����ي����ل  ب��ت��ع��ل��ي��م 
ا�ستخدام  كيفية  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني 
اجل�����ه�����ازي�����ن م�����ن ق����ب����ل ال���ف���ري���ق 
ال��ت��م��ري�����س��ي، وت�����س��ل��ي��م الأج���ه���زة 

الطبيب  م����ن  ل���ه���م  امل��خ�����س�����س��ة 
املخت�س.

اأمرا�ش ال�ضيخوخة
اأن  ب��ال��ق��ول،  امل��رك��ز،  وتعقب م��دي��ر 
م��ر���س��ي ال�����س��ك��ري وال�����س��غ��ط من 
الأمرا�س الأكرث اإنت�سارا بني كبار 
اأمرا�س  م���ن  ت��ع��د  ب���ل  امل���واط���ن���ني 
يكون  وب����ال����ت����ايل  ال�������س���ي���خ���وخ���ة، 
معدلت  لفح�س  بحاجة  املري�س 
يف  م���رات  ع��دة  وال�سغط  ال�سكري 
املركز،  اأن  بالذكر  وجدير  ال��ي��وم.  
ف�����رتة جائحة  خ�����الل  اأط����ل����ق  ق����د 
بعد  ع��ن  التطبيب  ك��ورون��ا خ��دم��ة 

املعنية  املوؤ�س�سات  م�ساعدة  �ساأنها 
والتخفيف  امل���ج���ت���م���ع  ب���ق�������س���اي���ا 

اجلهات  م��ن  املجتمعية  ال�����س��راك��ة 
���س��واء الأه��ل��ي��ة اأو احل��ك��وم��ي��ة، من 

م��ن اأع��ب��ائ��ه��ا امل���ادي���ة، ع��رب تقدمي 
التربعات العينية واملادية وغريه.

بالتزامن مع ال�ضارقة الدويل للكتاب2021

�الأر�سيف �ل�طني ينظم �سل�سلة حما�سر�ت متخ�س�سة وور�س قر�ئية وطنية
•• ابوظبي-الفجر:

التابع  ال��وط��ن��ي  الأر����س���ي���ف  ي��ن��ظ��م 
ل������وزارة ����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة يف اإط���ار 
امل�ساحبة  ون�����س��اط��ات��ه  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
مل�����ع�����ر������س ال�������������س������ارق������ة ال����������دويل 
من  ���س��ل�����س��ل��ة  للكتاب-2021 
املحا�سرات الوطنية والثقافية ذات 
العالقة باخت�سا�سه يف جمع ذاكرة 

الوطن وحفظها واإتاحتها.
ف��ق��د ق���دم الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي اإىل 
التثقيفية  امل����ح����ا�����س����رات  ج����ان����ب 
ك��ب��رياً م��ن ال��ور���س القرائية  ع���دداً 
التعليمية  براجمه  �سمن  الوطنية 
ل���ل���ط���ل���ب���ة، وي����وا�����س����ل ع���ل���ى م�����دار 
اأي�����ام امل��ع��ر���س ور����س���ه ال��ق��رائ��ي��ة يف 
التحدي  م��ن  زاي��د  التالية:  الكتب 
اإىل  رح���ل���ة  خ��ل��ي��ف��ة  الحت��������اد،  اإىل 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، ق�����س��ر احل�������س���ن، زاي���د 
التعليمي  والكتيب  ملهمة،  طفولة 
)وطني الإم��ارات(. ذلك اإىل جانب 
ع��دد م��ن اجل���ولت الفرتا�سية يف 
ومرافقه  الوطني  الأر�سيف  رح��اب 
الباحثني  ج����م����ه����ور  ت����ه����مرّ  ال����ت����ي 
م����ن ط��ل��ب��ة وغ�����ريه�����م.  وق�����د قدم 
املحا�سرات  هذه  الوطني  الأر�سيف 
افرتا�سياً؛  ال���ق���رائ���ي���ة  وال����ور�����س 
بوا�سطة التقنيات التفاعلية حر�ساً 
الوقائية  ال���ت���داب���ري  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 

وال�سحية.
حما�سراته  الوطني  الأر�سيف  ب��داأ 
يف  "مقاربات  مبحا�سرة  التثقيفية 
و�سعوبات  الأف����الم  ترجمة  اآل��ي��ات 
الربوفي�سور  ق��دم��ه��ا  الدبلجة" 
ال��رتج��م��ة يف  ج��وه��ر خبري  �سديق 

الأر�سيف الوطني.
الرتجمة  اأن  امل���ح���ا����س���رة  اأك�������دت 
قدم  ق��دمي��ة  وال��ب�����س��ري��ة  ال�سمعية 
اأن  اإل  ن��ف�����س��ه��ا،  ال�����س��ي��ن��م��ا  ���س��ن��اع��ة 
ت��رج��م��ة الأف�����الم قد  اإىل  احل���اج���ة 

امل�سدر  بلد  يف  والثقافية  الدينية 
ويف البلد امل�ستهدف.

عيوب  امل����ح����ا�����س����رة  واأو������س�����ح�����ت   
ومم�������ي�������زات ال�����رتج�����م�����ة امل����رئ����ي����ة 
العلمية،  امل��ع��اي��ري  وف���ق  وال��دب��ل��ج��ة 
الرتجمة  بني  الخ��ت��الف  وتناولت 
ال�����س��م��ع��ي��ة ال���ب�������س���ري���ة وجم�����الت 
ال�����رتج�����م�����ة الأخ��������������رى، وق����دم����ت 
الهامة  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ن�����س��ائ��ح  ب��ع�����س 
قطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ل��ل��م��رتج��م��ني 
والب�سرية؛  ال�����س��م��ع��ي��ة  ال��رتج��م��ة 
مبتو�سط  امل���رتج���م���ون  ي��ه��ت��م  ك����اأن 
واأن  للم�ساهدين  ال���ق���راءة  ���س��رع��ة 
يرتجموا اأكرب قدر من احلوار مع 
واأكدت  امل�ساهد،  انتباه  عدم ت�ستيت 
املحا�سرة اأهمية اللتزام يف الدبلجة 
متزامنة  ال�سفاه  حركة  تكون  ب��اأن 
اأن��ه ينبغي  اإىل  ال��ك��الم، ونوهت  مع 
على  املرتجم  اخلطاب  يحافظ  األ 
املعنى فح�سب بل يجب اأن يكون له 
نف�س طول اخلطاب الأ�سلي اأي�ساً. 

زادت ب�سكل كبري يف القرن احلادي 
والع�سرين.

 واأ�سارت املحا�سرة اإىل اأن الرتجمة 
ال�سمعية والب�سرية هي فرع مميز 
من درا�سات الرتجمة وقد ظل فرتة 
ي�ستمل  نخبوياً  ا  تخ�س�سً طويلة 
وامل�سل�سالت  الأف���الم  ترجمة  على 
امل�سموعة  وال��ع��رو���س  التلفزيونية 
الب�سرية  ال�سمعية  وامل��واد  واملرئية 
طرق  املحا�سرة  وع���ددت  الأخ����رى. 
والب�سرية؛  ال�سمعية  املواد  ترجمة 
ترجمة  اأو  امل���رئ���ي���ة  ك���ال���رتج���م���ة 
والتعليق  وال���دب���ل���ج���ة  ال�������س���ا����س���ة، 
والرتجمة  وال���������س����رد  ال�������س���وت���ي، 
طرائق  اأن  اإىل  واأ����س���ارت  ال��ف��وري��ة، 
بلد  م��ن  تختلف  الأف�����الم  ت��رج��م��ة 
الرتجمة  ت���ت���اأث���ر  ح���ي���ث  ل����الآخ����ر 
الظروف  مثل:  العوامل  من  بعدد 
والتقاليد  وال�سيا�سية،  التاريخية 
والتقنية التي اعتاد عليها اجلمهور 
التوجهات  وك����ذل����ك  وال���ت���ك���ل���ف���ة، 

منظور  من  املحا�سرة  ر�سدت  وقد 
الرتجمة  اآل����ي����ات  ت���ط���ور  ت���اري���خ���ي 
املرئية والب�سرية منذ عهد ال�سينما 

ال�سامتة وحتى الوقت الراهن.
 وا�ستطلعت تطور �سناعة الرتجمة 

امل���رئ���ي���ة وال�������س���م���ع���ي���ة، وم���ع���وق���ات 
ال���رتج���م���ة ال�������س���وت���ي���ة وامل���رئ���ي���ة، 
وحت������دي������ات ال����دب����ل����ج����ة وت���رج���م���ة 
اأنواع  من  وغريها  الفيديو،  األعاب 

الرتجمة املتعددة.

�لرو�ئية �جلز�ئرية �أحالم م�ستغامني: �ل�سارقة �أهدتني �أجمل ذكرياتي ككاتبة

تثقيفًا ل�ضائقي ال�ضاحنات يف م�ضفح بقوانني احلفاظ على املظهر العام
بلدية مدينة �أب�ظبي تنفذ حملة للت�عية مبخاطر 
�سكب �ل�س��ئل و�ملخلفات يف �الأماكن غري �ملخ�س�سة

•• ال�شارقة -وام:

م�ستغامني  اأح��الم  اجلزائرية  والروائية  الكاتبة  اأك��دت 
اإن  وقالت  ككاتبة  ذكرياتها  اأجمل  اأهدتها  ال�سارقة  اأن 
جل اأعمالها الأدبية تتحدث عن ق�سايا وهموم الوطن 
الكاتب  لأن  العتمة  �سيدة  باأنها  نف�سها  وا�سفة  العربي 
اأن يكتب حتت الأ�سواء الكا�سفة واإن كتاباتها  ل ميكن 
تاأمالت وم�ساهدات من خالل عالقاتها  يف احلب هي 
ال��ت��ق��ت فيها  ذل���ك خ���الل جل�سة  وم��الح��ظ��ات��ه��ا. ج���اء 
كاتبا" �سمن  "القارئ  ع��ن��وان  حت��ت  وحمبيها  ق��راءه��ا 

الدويل  ال�سارقة  "معر�س  40 من  ال�  ال��دورة  فعاليات 
للكتاب" اأدارها الإعالمي م�سطفى الآغا واكتظت قاعة 

الفكر مبئات احلا�سرين.
تتواجد  ذكرياتها  اأج��م��ل  اأن  اإىل  م�ستغامني  واأ���س��ارت 
الدورة  ال�سارقة وقالت :يف  اأر���س  ه��ذا احل��دث على  يف 
ال�سابقة وقعت لأكرث من �سبع �ساعات متوا�سلة وغادرت 
املعر�س الواحدة و الن�سف ليال لهذا ال�سبب وتطرقت 
التي  والتكنولوجيا  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  اإىل 
اأنها  رغ��م  اجلميلة  مباهجنا  م��ن  الكثري  منا  �سرقت 

جعلتنا يف متناول الأحبة.

•• اأبوظبي –الفجر:

ن���ف���ذت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي، 
والنقل،  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة 
املظهر  ع���ل���ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  ح��م��ل��ة 
العام يف م�سفح من �سكب ال�سوائل 
غري  الأم��������اك��������ن  يف  وامل�����خ�����ل�����ف�����ات 
�سائقي  ا�ستهدفت  ل��ه��ا،  املخ�س�سة 
ال�����س��اح��ن��ات، وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
قيادة  ل��ت��ع��ل��ي��م  الإم��������ارات  م��در���س��ة 
بقوانني  التوعية  بهدف  ال�سيارات، 
وتعزيز  العام،  املظهر  احلفاظ على 
البلدية  ب���ني  وال���ت���ع���اون  ال�����س��راك��ة 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  وخم����ت����ل����ف 

واخلا�سة.
�سائقي  توعية  وعملت احلملة على 
ال�سناعية  م�سفح  يف  ال�����س��اح��ن��ات 
امل���م���ار����س���ات اخلطاأ  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
وخماطرها  البع�س  يرتكبها  التي 
�سكب  مثل  العام،  املظهر  ت�سويه  يف 
الأماكن  يف  وامل��خ��ل��ف��ات  ال�����س��وائ��ل 
غري املخ�س�سة لها، وما يقابل هذا 
قانونية  خم��ال��ف��ات  م��ن  ال��ت�����س��رف 

بالبيئة  واإ���س��رار  البلدي  النظام  يف 
وال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة ل��ك��اف��ة اأف���راد 

املجتمع.
اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  وت���ع���م���ل 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���در����س���ة الإم�������ارات 
اإدراج  على  ال�سيارات  قيادة  لتعليم 
ال����ل����وائ����ح اخل���ا����س���ة مبثل  ب���ع�������س 

الذي  املنهج  �سمن  املخالفات  ه��ذه 
ي���ط���رح م���ن ق��ب��ل امل���در����س���ة، بهدف 
توعية ال�سائقني بالقوانني املتعلقة 
م�ستوى  رف��ع  يف  وم�ساهمة  ب��ذل��ك، 
املظهر  على  حفاظاً  لديهم،  الوعي 
ال�سحية  والبيئة  العام  احل�ساري 

النظيفة التي تتمتع بها اأبوظبي.
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•• اأبوظبي-وام:

ت���ف���ق���د م����ع����ايل حم���م���د ب����ن اأح���م���د 
البواردي وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع 
ملعر�س  وال���س��ت��ع��دادات  العمل  �سري 
دبي الدويل للطريان2021 الذي 
ولغاية   14 الفرتة من  يقام خالل 
���س��ه��ر ن���وف���م���رب اجل�����اري  م����ن   18
واطماأن  ال���دويل،  مكتوم  اآل  مبطار 
التي  اللوج�ستية  الت�سهيالت  على 
وف���رت���ه���ا اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف دول���ة 
الإم�����ارات ع��ام��ة ودب���ي خ��ا���س��ة، من 
اأج������ل راح������ة ال���ع���ار����س���ني وال�������زوار 
وف��دوا من  الذين  املعر�س  و�سيوف 

اأنحاء العامل.
التفقدية  ج��ول��ت��ه  خ���الل  وا���س��ت��م��ع 
والف�ساء  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���ق���اع���ة  يف 
اخلارجي للمعر�س اإىل �سرح قدمه 
ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار اإ���س��ح��اق �سالح 
للجنة  التنفيذي  امل��دي��ر  البلو�سي 
حول  للمعر�س  املنظمة  الع�سكرية 
لتوفري  وال��ت��ج��ه��ي��زات  الإج��������راءات 
اأق�������س���ى درج�������ات ال����راح����ة والأم������ن 
والزوار  العار�سني  جلميع  والأم��ان 

والوفود الر�سمية.
واأع�������رب م���ع���ايل اأح���م���د ب���ن حممد 
البواردي عن ارتياحه لال�ستعدادات 
اللجنة  م��ن قبل  ات��خ��اذه��ا  ال��ت��ي مت 
بجهود  م�����س��ي��داً  للمعر�س  املنظمة 
والداعمة  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ات  ك��اف��ة 
وت���ف���رد  مت���ي���ز  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي 
م��ع��ر���س دب���ي ل��ل��ط��ريان 2021 يف 
يتزامن  وال���ذي  ال�ستثنائية  دورت���ه 

دبي"،   2020 اإك�سبو  "معر�س  مع 
باليوبيل  ل��الح��ت��ف��ال  وال���س��ت��ع��داد 
الذهبي للدولة يف عامها اخلم�سني، 
"كوفيد -  وجناحها يف التغلب على 
نحو حتقيق التعايف  19" وم�سيرّها 

الكامل يف قطاع الطريان ليكون يف 
كافة  م��ن  العاملية  امل��ع��ار���س  ���س��دارة 
والتكنولوجية  التنظيمية  اجلوانب 

والأمنية.
واأكد معالية اأن العمل �سمن الفريق 

ا�ستمرارية  ي�سمن  م��ا  ه��و  ال��واح��د 
متطلعاً  للمعر�س  املتميز  ال��ن��ج��اح 
اإىل حتقيق جناح اأكرب يف هذه ال�سنة 
من حيث عدد الزوار وامل�ساركني من 

خمتلف دول العامل.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

بت�سميمها  دب��ي   2020 اأك�سبو  معر�س  يف  مميزة  مكانة  ليتوانيا  دول��ة  حتتل 
الفريد واطاللتها املتميزة حيث �سيد جناحها من اخل�سب العايل ومدخل مميز، 
حدودها  على  تكون  قد  اأوروب��ي��ة  دول  وبجوار  ال�ستدامة  مبنطقة  اجلناح  يقع 
باخلريطة الدولية حيث تقع ليتونيا يف منطقة البلطيق من �سمال اأوروبا، وهي 
ع�سو يف الحتاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومنظمة حلف �سمال الطل�سي، وتقع 
ال�سرق من  اإىل  البلطيق  لبحر  ال�سرقي  ال�ساحل اجلنوبي  جغرافيا على طول 
ال�سويد والدمنارك ويحدها لتفيا من ال�سمال وبيالرو�سيا من ال�سرق واجلنوب 
بولندا وكالينينغراد مقاطعة رو�سية اإىل اجلنوب الغربي، يذكر اأن  دولة ليتوانيا 
تغطي م�ساحة 65300 كيلومرت مربع من اأوروبا،وعدد �سكانها �2.8  مليون 
600000 ن�سمة،  ن�سمة تقريبا، ويبلغ عدد �سكان العا�سمة فيلنيو�س وحدها 
6000 بحرية منت�سرة يف خمتلف  كما تغطي الغابات ثلث م�ساحة البالد مع 

اأنحائها.
 2020 اأك�سبو  يف  ليتوانيا  دول���ة  جل��ن��اح  الر�سمي  للمفو�س  �سابق  ح���وار  ويف 

كن�سو�سكا�س لو�سائل الإعالم، بان ليتوانيا غنية باملواهب وم�سدر اإلهام والفر�س 
ال�ستثمارية يف الدولة كما دعى الزوار لالأ�ستمتاع بجناح ليتونيا وجتربة مبنية 
على الكت�س�ساف احل�سي الذي ميثل جوهر الدولة الأ�سيل واحلديث باأكمله، كما 
ميكن متابعة طريقة اإن�ساء بلد جميل ال�سكل ي�سم العوامل الطبيعة واملناظر 
اخلالبة التى تغطي م�ساحات هائلة من م�ساحة ليتونيا على الأر�س مما يبهر 
اأن اجلناح حر�س على اطالع ال��زوار على الثقافة  اإىل  امل�ساهد والزائر، م�سرياً 
من خالل الر�سوم املتحركة لتذوقها ومل�سها و�سماعها و�سم رائحتها، فاجلناح يف 
اأك�سبو 2020 يك�سف ليتوانيا التى مل يراها الزائر من قبل، وذلك لطبيعتها 
البكر التى مل يلم�سها الب�سر، مو�سحا اأن اجلناح ي�سم الكثري من معامل الفن 

احلديث والتقليدي وعر�س فر�س ال�ستثمار وجتربة ال�سياحة.
اأن   2020 اأك�سبوة  معر�س  يف  ليتوانيا  دول��ة  جلناح  الر�سمي  املفو�س  واأ�ساف 
195 دولة  اأك��رث من  ال��ذي ي�سم  الكبري  ه��ذا احل��دث  امل�ساركة يف  الهدف من 
و  املتنوعة  وثقافتنا  العريق  تاريخنا  على  ال�سوء  ت�سليط  �سيتم  العامل،  ح��ول 
ازدهار خمتلف القطاعات يف ليتوانيا التي تعد اأكرب دول منطقة البلطيق �سمال 
اأوروبا، ومتتاز مبعاملها ال�سياحية اخلالبة وبيئتها امل�سجعة للتجارة وال�ستثمار 

العاملي  اأن وجود ليتوانيا  يف هذا احلدث  والأعمال يف مناحي احلياة،مو�سحة 
الذي يقام على اأر�س الإمارات العربية املتحدة، �سيكون له واقع واأهمية حل�سور 
الروؤى  وتبادل  للتوا�سل  ذهبية  توفر فر�سة  التي  العاملية  الفعاليات  مثل هذه 
واخلربات والتطلعات على م�ستوى العامل، ولعر�س خطة ليتوانيا ال�سرتاتيجية 
الداعمة لالزدهار والتنمية امل�ستدامة، تهدف دولتنا اإىل لتعزيز منوها املتوا�سل 
الأعمال  قطاعات  جميع  تدعم  التى  والمكانيات  والقت�ساد  التجارة  قطاع  يف 

جلذب ال�ستثمار العاملي. 
تعترب  ال��دول��ة  اأن  اإىل   2020 اأك�سبو  يف  ليتوانيا  جناح  با�سم  املتحدث  واأ���س��ار  
املجالت  خمتلف  يف  وال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��غ��رية  ل��ل��م�����س��روع��ات  امل�سجعة  ال����دول  م��ن 
احلياة  وع��ل��وم  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  جم��ال  يف  خا�سة 
اإىل كونها توفر بيئة ا�ستثنائية لنمو املواهب  والألعاب الإلكرتونية، بالإ�سافة 
الب�سرية، كما تتميز ليتوانيا ب�سرعة الإجراءات الإدارية والتخفيف نهائيا من 
البريوقراطية مقارنة بغريها من الدول حول العامل، مما ي�سرع من عمليات 
وهذا  واق��ع،  اإىل  الإبداعية  الأفكار  حتويل  يف  املتعامل  عل  ويي�س  القرار  اتخاذ 
العامل من حيث  م�ستوى  على  ع�سر  احل��ادي  املركز  تكون يف  اأن  اأهلها  الجن��از 

�سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتب�سيط الإج��راءات، كما نعمل ليتوانيا على 
خلق اجلو املنا�سب للتجارة والقت�ساد وجذب روؤو�س الأموال اجلنبية لها، من 
خالل حر�سها الكبري على الت�سدي جلميع التحديات وتذليل كل ال�سعاب يف 
مناحي القطاعات املالية والتكنولوجية التى من �ساأنها ت�سكيل امل�ستقبل الواعد 
لليتوانيا، وذلك �سيتحقق من خالل تقدمي حلول مبتكرة حلل امل�سكالت املرتتبة 
على مواجهة التحديات العاملية ولتقدمي الدعم بحزمة قوانني حتفيزية عرب 

ال�ستعداد للنمو والتطوير امل�ستدام.
وا�ساد بدور دولة الإمارات العربية املتحدة بتنظيم هذا احلدث الكبري الذي اأتاح 
والتعريف  ال�سرتاتيجية  خطتها  ل�ستعرا�س  العامل  دول  من  الفر�سةللعديد 
مبعاملها وعاداتها وتقاليدها وتقدمي الدول ب�سورة جاذبة ويعترب اأك�سبو 2020 
دبي فر�سة كبرية وعظيمة لتبادل اخلربات وعقد التفاقيات الدولية التى من 
�سانها تعزيز العالقات الإن�سانية بعد توقف دام اأكرث من عامينت ب�سبب كوفيدا 
وبحلول  مبتكرة  باأ�ساليب  عليه  التغلب  الإم���ارات  ومنها  العامل  ا�ستطاع  التى 
نوعية مما جعل اأك�سبو اليوم يفتح اأبوابه اأمام العامل واأمام الزوار من كل مكان 

ليكت�سف دول العامل وما تقدمه من للب�سرية من اجنازات عظيمة. 

•• اأبوظبي-وام:

وا�سل " اإك�سبو 2020 دبي" خالل اأ�سبوعه ال�ساد�س زخم الفعاليات واملبادرات 
العقول  توا�سل  تعزيز  يف  ر�سالته  خاللها  م��ن  ع��زز  التي  العاملي  الطابع  ذات 
و�سناعة امل�ستقبل، فيما لم�س عدد زيارات احلدث بعد 38 يوما من انطالقته 

ما يقارب 3 ماليني زيارة.
اأبرز  اأ�سبوع"  يف  "اإك�سبو  تقرير  يف  "وام"  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وت�ستعر�س 

الفعاليات واملنا�سبات التي �سهدها احلدث العاملي يف اأ�سبوعه ال�ساد�س.
فقد د�سنت املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب من جناح ال�سباب يف اإك�سبو 2020 دبي 
العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رعاية  وحتت 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

الأ�سرية وبال�سراكة مع مركز اأبوظبي للغة العربية وبالتعاون مع هيئة اأبوظبي 
للطفولة املبكرة م�سروع ت�سميم كتاب م�سور للقيم الإماراتية.

امل�سروع جاء ترجمة جلهود دولة  اأن  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  �سمو  واأك��دت 
المارات يف احلفاظ على تراثها احل�ساري وثقافتها التي تتوارثها عرب الأجيال 
وطنية  م�سوؤولية  لي�سكل  واإب��داع��ي  فكري  اإرث  من  الوطن  لأب��ن��اء  قدمته  وم��ا 
وتاريخية نحملها اليوم اإىل �سبابنا املخل�سني الذين يدركون اأن امل�ستقبل ينطلق 

من وحي تراثنا وتاريخنا العريق.
واأعلنت " جائزة حممد بن زايد لأف�سل معلم " خالل موؤمتر �سحفي عقدته 
يف اإك�سبو 2020 دبي عن اإطالق دورتها الرابعة م�ستهدفة 7 دول جديدة هي 
�سوريا واملغرب والعراق وتون�س بجانب �سوي�سرا وفنلندا والنم�سا لي�سبح العدد 
الإجمايل للدول امل�ستهدفة 13 دولة، كما فتحت اجلائزة املجال اأمام املعلمني 

الأجانب وغري الناطقني باللغة العربية يف املدار�س اخلا�سة والدولية للتقدمي 
والت�سجيل باللغة العربية.

اأنحاء  يف  املنت�سرة  الدائمة  املباين  من  مبنى   121 ح�سل  منف�سل  �سياق  ويف 
"لييد" من املجل�س الأمريكي لالأبنية  2020 دبي على �سهادات  اإك�سبو  موقع 
بالن�سبة  ال�ستدامة  م�ستوى  على  ب���ارزا  اإجن���ازا  ي�سكل  ال��ذي  الأم���ر  اخل�سراء 

للحدث الدويل.
قمة  ف��ع��ال��ي��ات  دبي"   2020 "اإك�سبو  يف  للمعار�س  دب���ي  م��رك��ز  يف  وان��ط��ل��ق��ت 
ومعر�س "�سيتي �سكيب 2021" التي ا�ست�سافت �سل�سلة من قمم امل�ستثمرين 
الفرتا�سية والندوات الإلكرتونية وفعاليات التعارف الرقمية يف توجه جديد 

ينقل عقارات دبي اإىل عامل الف�ساء الإلكرتوين.
اإك�سبو  موا�سيع  "ثالث  والريفية  احل�سرية  التنمية  اأ�سبوع  اختتم  ذل��ك  اإىل 

2020 دبي" اأعماله مب�ساركة عدد من القادة واخلرباء واملتخ�س�سني الذين 
ناق�سوا اأبرز التحديات التي تواجه املدن واملجتمعات يف الع�سر الراهن واأ�ساليب 
التنقل والبناء وال�ستهالك للتمكن من العي�س يف املوائل التي �ستحت�سن الب�سر 
50 لتاأ�سي�سه يف  ال�  امل�ستقبل. واحتفى املنتدى القت�سادي العاملي بالذكرى  يف 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير  معايل  افتتح  حيث  دبي"   2020 "اإك�سبو 
املنتدى  ورئي�س  موؤ�س�س  �سواب  كالو�س  والربوف�سيور  ال���وزراء  جمل�س  ���س��وؤون 
القت�سادي العاملي بوابة "اإك�سبو 2020 دبي" �سمن فعالية خا�سة لالحتفاء 
باملنا�سبة وتتويجا ل�سنوات من ال�سراكة ال�سرتاتيجية التاريخية بني الإمارات 
واملنتدى. ودخلت جمعية الإمارات لالأورام مو�سوعة "غيني�س" لالأرقام القيا�سية 
من بوابة "اإك�سبو 2020 دبي" وذلك من خالل ت�سميمها لأكرب �سعار للت�سدي 

لآفة اأورام الغدد ال�سماء الع�سبية على م�ساحة بلغت اأكرث من 4 كم.

�لب��ردي يتفقد ��ستعد�د�ت دبي 
�لدويل للطري�ن 2021

�لب��ردي يزور جناحي �ل�سع�دية 
و�سنغاف�رة يف �أك�سب� 2020 دبي

•• دبي-وام:

زار معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع جناح اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة واجلناح ال�سنغافوري امل�ساركني يف معر�س اإك�سبو 

دبي.  2020
ال�سعودية  العربية  اململكة  جناح  بزيارة  اجلولة  ومرافقوه  معاليه  وا�ستهل 
وتعرف من خالل اجلناح على م�ستقبل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 
وم�سروعاتها املبتكرة والنوعية، التي تعك�س طموحها الال حمدود لتحقيق 
توجيهات  ظ��ل  يف  ال�سقيق،  ال�سعودي  لل�سعب  وم�ستدام  م��زده��ر  م�ستقبل 
ورعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ملك 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، و�ساحب ال�سمورّ امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدفاع.
كما تعرف معاليه على حمتوى اجلناح وركائزه واأهدافه واأق�سامه التي تتوزع 
على م�سارات متعددة ت�سمل الرتاث والطبيعة والقت�ساد والتنمية والعلوم 
اململكة ومنوها حتت  بنه�سة  املرتبطة  امل�سارات  والتكنولوجيا، وغريها من 

روؤية ال�سعودية 2030.

اأحدث التقنيات، التي  و�ساهد معاليه عرب رحلة رقمية متكاملة با�ستخدام 
ا�ستدامة  اأن�سطة  على  ت�ستمل  متنوعة  تفاعلية  فعاليات  اجل��ن��اح  ُيقدمها 
الطاقة والعلوم والتقنية، وعرو�س للم�سروعات التنموية الكربى للمملكة 
يف  امل�سجلة  الرتاثية  ومواقعها  وطبيعتها   ،2030 ال�سعودية  روؤي��ة  ظل  يف 

قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي.
اململكة يف  مل�ساركة  �سعادته  ع��ن  ال��ب��واردي  اأح��م��د  ب��ن  واأع���رب معايل حممد 
اأحدث  فيها  وبرامج وظفت  �ساهده من عرو�س  وعما  الكبري،  احل��دث  هذا 
التقنيات الرقمية من خالل حمتوى متنوع يهدف اإىل تقدمي رحلة اإبداعية 
تنعك�س من خاللها ال�سورة احلقيقية لواقع اململكة يف ظل »روؤية 2030«، 
نحو  والنطالق  والتنمية،  وال��رتاث،  والتاريخ  بالهوية  العتزاز  من خالل 

م�ستقبل مزدهر.
تلبية  �سنغافوره  جمهورية  جناح  بزيارة  ذل��ك  بعد  ومرافقوه  معاليه  وق��ام 
�سعار  يج�سد  ال���ذي  �سنغافورة  ج��ن��اح  ل��زي��ارة  معالية  تلقاها  ال��ت��ي  ل��ل��دع��وه 
بيئي  نظام  ذات  اإجن��از  مبثابة  يعد  وال��ذي  امل�ستقبل«،  »الطبيعة..الرعاية.. 
نحو  م�سغرة  ���س��ورة  ميثل  حيث  ال��ذات��ي،  الكتفاء  م��ب��داأ  على  قائم  اأخ�سر 
النمو وال�ستدامة واملرونة، ويعك�س يف الوقت نف�سه �سورة ال�ستعداد الكامل 

ملواجهة بع�س التحديات احل�سرية الأكرث تعقيداً يف ع�سرنا احلايل.

�لر�س�م �ملتحركة حتاكي تاريخ ليت��نيا وثقافتها �ملتن�عة يف جناح �أك�سب� 2020 

�إك�سب� يف �أ�سب�ع .. مبادر�ت ت�ستهدف �سناعة �مل�ستقبل �الأف�سل للب�سرية

•• اأبوظبي- وام: 

زارت معايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي وزيرة دولة، جناح ال�سويد 
"اإك�سبو 2020 دبي"، والذي يحمل ا�سم الغابة ،  يف منطقة ال�ستدامة يف 

حتت �سعار "الإبداع امل�سرتك من اأجل البتكار" .
و كان يف ا�ستقبال معاليها �سعادة يان تي�سلف املفو�س العام للجناح ال�سويدي 
، حيث اطلعت على الأق�سام املختلفة يف اجلناح ال�سويدي، وعلى النماذج التي 
الأف�سل  ال�ستخدام  واأهمية  والبتكار  بال�ستدامة  الهتمام  تقدمي  بها  مت 
للموارد الطبيعية، واأهمية تدويرها وا�ستخدامها لالأغرا�س ال�سناعية التي 
يف  الذكية  املدن  ببناء  ال�سويد  اهتمام  اإىل  اإ�سافة  الن�سان،  احتياجات  تلبي 

اإطار احلفاظ على البيئة وتوفري جودة احلياة.

واأ�سادت معاليها خالل الزيارة بعمق العالقات الأخوية بني دولة الإمارات 
العديد من  وت��ط��ور يف  ت��ق��دم  امل�سرتك م��ن  ال��ت��ع��اون  وال�����س��وي��د، وم��ا �سهده 
والثقافية،  الفنية  واحل��رك��ة  امل���راأة  ومتكني  التعليم  جم��ال  ومنها  امل��ج��الت 
مبا  اإعجابها  واأب��دت  التعاون،  هذا  بتعزيز  الر�سيدة  القيادة  اهتمام  موؤكدة 
ما  ك��ل  يف  انعك�ست  متطورة  وروؤى  رائ���دة  اأف��ك��ار  م��ن  ال�سويد  جناح  ت�سمنه 

ت�سمنه اجلناح.
كما اأكدت ال�سام�سي على اأهمية معر�س "اإك�سبو 2020" كملتقى لثقافات 
ال�سعوب ح��ول ال��ع��امل م��ن اأج���ل الط���الع على جت���ارب ال���دول امل�����س��ارك��ة يف 
منطلق  من  لل�سعوب  اأف�سل  حياة  توفري  يف  ت�سهم  التي  ال�ستدامة  جم��ال 
الهتمام باملوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة وال�سحة من منظور علمي 

وتكنولوجي واجتماعي.

ميثاء �ل�سام�سي تزور �جلناح �ل�س�يدي يف �إك�سب� 2020
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

باإك�سبو  جناحها  يف  بوليفيا  ت�سلط 
جتاربها  على  ال�سوء  دبي   2020
والفر�س  الب��ت��ك��اري��ة  واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا 
ال�ستثمارية وال�سياحية فيها اإ�سافة 
جتارب  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ���س��ع��ي��ه��ا  اإىل 

الدول امل�ساركة وال�ستفادة منها .
م�سوؤول  لري������دو  امي���ان���وي���ل  وق�����ال 
لوكالة  ت�����س��ري��ح  يف  بوليفيا  ج��ن��اح 
ج����اءت   : "وام"  الإم����������ارات  اأن����ب����اء 
لكون   2020 اإك�سبو  يف  م�ساركتنا 
دول����ة الإم������ارات م��ن ال����دول املهمة 
وال���ت���ي ع����ززت م��ك��ان��ت��ه��ا م���ن خالل 
ومنها  امل��ج��الت  خمتلف  يف  التطور 
من  مكنها  ما  والبيئية  القت�سادية 
للمجتمع  ف��ري��دة  من�سة  ت��ك��ون  اأن 
الأ�سا�سية  الق�سايا  ملعاجلة  ال��دويل 

وا�ستك�ساف احللول".
م�����س��ارك��ة بوليفيا يف  ت��اأت��ي  واأو����س���ح 
تعزيز  ب��ه��دف  دب��ي   2020 اإك�سبو 
متنوعة  ك���دول���ة  ب��ول��ي��ف��ي��ا  ����س���ورة 
للتجارة  وت���ع���زي���زا  وب��ي��ئ��ي��ا  ث��ق��اف��ي��ا 
الت�سنيع  وق���ط���اع���ات  وال�����س��ي��اح��ة 
والفر�س  البالد  يف  ال�سرتاتيجية 
التكنولوجية املتاحة لديها مع توفر 
ال�سيارات  م��ث��ل  لال�ستثمار  ف��ر���س 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ح��ي��ث ت��ع��ك��ف ���س��رك��ة " 
على  البوليفية"  م��وت��ورز  ك��وان��ت��وم 
ال�������س���ائ���دة حول  امل���ف���اه���ي���م  ت��غ��ي��ري 
فهي  الكهربائية  ال�سيارات  امتالك 
ت�سخر الليثيوم امل�ستخرج من اأر�س 
موا�سالت  و���س��ائ��ل  لتوفر  بوليفيا 
متناول  يف  باأ�سعار  موثوقة  خ�سراء 

اأن جناح بالده  اإىل  . واأ�سار  اجلميع 
اإل��ي��ه من  اآخ���ر م��ا تو�سلت  ي��ع��ر���س 
ت���ق���دم يف جم����ال ال���ط���اق���ة واأح�����دث 
التقنيات لديها لتعريف العامل على 
والتاكيد  للطاقة  ك��م��رك��ز  بوليفيا 
الليثيوم  يف  ال�ستثمار  فر�س  على 
وال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة الأخ���رى منها 
الغاز والنفط وغريها كما تهدف اإىل 
الأو�سط  ال�سرق  يف  الأ�سواق  تو�سيع 
واآ�سيا لل�سادرات الزراعية البوليفية 
مثل " الكينوا وفول ال�سويا". وقال 
اأنواع  اأرب��ع��ة  بوليفيا  ت�سم  لري���دو 
م��ن ال��ب��ي��ئ��ات احل��ي��وي��ة ت��ت��وزع على 
 199 و  ايكولوجية  منطقة   32
م��ن��ظ��وم��ة ب��ي��ول��وج��ي��ة ح��ي��ث جتمع 
والتنوع  اجلمال  بني  البالد  طبيعة 

وت���ع���ت���رب ب��ول��ي��ف��ي��ا م���وط���ن���ا لأك����رث 
احليوانات  م���ن  ن����وع   2900 م���ن 
" قانون حقوق  واأ�سدرت حتت ا�سم 
" ت�����س��ري��ع��ات متنح  اأم���ن���ا الأر��������س 
الطبيعة احلقوق نف�سها التي يتمتع 
بوليفيا  اأر���س  الب�سر كما تزخر  بها 
بينها  م��ن  املميز  الطبيعي  بالتنوع 
العامل  الأكرب يف  امللحية  امل�سطحات 
على  يف " �سالردي اأويوين" ومتتد 
كيلومرت  اآلف  ع�������س���رة  م�������س���اح���ة 
يف  م��راآة  اأ�سخم  فيها  وتوجد  مربع 
العامل وهي عبارة عن بحرية كبرية 
بانت�سار  بوليفيا  وتتميز  امل��ل��ح  م��ن 
امل��ن��ت��زه��ات ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة التي 
توفر لهواة ال�سياحة البيئية جتربة 

متميزة وفريدة .

•• دبي – الفجر

 اح��ت��ف��ل��ت ج��م��ه��وري��ة ب���ورون���دي يوم  
نوفمرب،   10 الأرب���ع���اء  الأول  اأم�����س 
 .2020 ك�سبو  يف  ال��وط��ن��ي  بيومها 
عقد  ال��ذي  الحتفال  مرا�سم  وتخلل 
يف �ساحة الو�سل، عر�س مبهر لفرقة 
التي تعترب جزءاً من  امللكية  الطبول 

تراث الدولة وهويتها.
ورح��������ب ����س���م���و ال�������س���ي���خ اأح�����م�����د بن 
دبي  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  اآل  �سعيد 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  امل�����دين  ل���ل���ط���ريان 
الإمارات  لطريان  التنفيذي  الرئي�س 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وامل���ج���م���وع���ة 
2020 دب���ي، وم��ع��ايل رمي  لإك�����س��ب��و 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي�����رة  ال��ه��ا���س��م��ي، 
العامة  وامل����دي����رة  ال������دويل  ال���ت���ع���اون 
ب�فخامة   دب�������ي،   2020 لإك�������س���ب���و 
رئي�س  ن��داي�����س��ي��م��ي��ي،  اإي���ف���اري�������س���ت 
ال�سيدة  بوروندي، وزوجته  جمهورية 
اإىل  ن��داي�����س��ي��م��ي��ي،  اأجن��ي��ل��ي��ك  الأوىل 
جانب ال�سيرّد باتريك نكورونزيزاوير، 
اإك�سبو  �س العام لبوروندي لدى  املفوَّ

دبي.  2020
وقال جنيب العلي، الرئي�س التنفيذي 
ملكتب املفو�س العام يف اك�سبو 2020 
�سعار  ب��ورون��دي  "يحمل ج��ن��اح  دب���ي: 
ويلقي  والتلقي‘،  ال��ع��ط��اء  ’فل�سفة 
ال�سروري  ال���ت���ح���رك  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
وامل��ب��ادلت ال��الزم��ة حمليا ودول��ي��ا يف 
امل�ستدامة.  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  �سبيل 
البيئية  ال�سياحة  للزوار  وي�ستعر�س 
ال����ف����ري����دة وال������روائ������ع ال���ث���ق���اف���ي���ة يف 

لتجربة  بهم  ي��رح��ب  كما  ب���ورون���دي، 
اأف�����س��ل حبوب  ت���ذوق يومية لإح���دى 
بح�سب  ي���وم���ي���ا،  ال���ع���امل  يف  ال���ق���ه���وة 
لمتياز  امل����ت����ح����دة  الأمم  حت����ال����ف 
اأي�ساً  زوار اجلناح  القهوة. و�سيحظى 
باختبار بع�س اأروع عجائب بوروندي، 
وتقاليدها الفريدة، و�سعبها امل�سياف 
واملجتهد". واألقى جنيب العلي ال�سوء 
على اأهمية الروابط التي جتمع دولة 
"لدينا  قائال:  ب��ب��ورون��دي،  الإم���ارات 
قناعة را�سخة باأن �سرق اأفريقيا، وهي 
الأ�سرع منوا يف  املنطقة  القت�سادية 
هائلة  فر�سا  تتيح  الأفريقية،  القارة 
الإمارات  دول��ة  الأع��م��ال يف  ملجتمعات 
واملنطقة، ومع الزدهار الذي ت�سهده 
ب����ورون����دي يف خمتلف  م���ع  ع��الق��ت��ن��ا 
ال�سراكات  نعزز  اأن  ناأمل  القطاعات، 

القائمة بني الدولتني".

اإيفاري�ست  ف��خ��ام��ة  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
بوروندي  جمهورية  اأن  نداي�سيميي، 
واحلكمة  الح�������رتام  ق��ي��م  ت��ت�����س��ارك 
وال��ت��ك��اف��ل م���ع دول����ة الإم�������ارات، واأن 
تلك القيم هي التي �ستقود العالقات 
الأفريقي  املجتمع  الودية للدولة مع 
والعامل باأ�سره.  ويقع جناح بوروندي 
وي�ستعر�س  ال���ف���ر����س،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�سياحية  الدولة  الكثري من وجهات 
فر�سة  وي��وف��ر  الثقافية،  وتقاليدها 
و�سايها  وق���ه���وت���ه���ا،  ع�����س��ل��ه��ا،  ت�����ذوق 
للتجارة،  ف��ر���س  وت��ت��وف��ر  اجل��ب��ل��ي. 
والأع���م���ال، وال���س��ت��ث��م��ار، م��ع ت�سليط 
الثقافية  ال���ع���رو����س  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
طبولها  اإي����ق����اع  ع���ل���ى  ال���ب���ورون���دي���ة 
ب���ورون���دي م�ساركاً  وت��ع��د  امل��ق��د���س��ة.  
الدولية،  اإك�����س��ب��و  اأح������داث  يف  دائ���م���اً 
معر�س  يف  الأوىل  م�����س��ارك��ت��ه��ا  م��ن��ذ 

يف  تايجون  ملدينة  املتخ�س�س  اإك�سبو 
الوطنية  الأي���ام  متثل    .1993 ع��ام 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  وال��ف��خ��ري��ة 
منا�سبات لالحتفال بكل من امل�ساركني 
ال��دول��ي��ني ال��ذي��ن ي��زي��د ع��دده��م على 
ال�سوء  وت�����س��ل��ي��ط  م�������س���ارك،   200
وعر�س  واإجن��ازات��ه��م  ثقافاتهم  على 
اأج��ن��ح��ت��ه��م وب��راجم��ه��م. وت��ت��م��ي��ز كل 
العلم على من�سة  رفع  منها مبرا�سم 
الأمم يف �ساحة الو�سل، تليها عرو�س 

ثقافية واإلقاء كلمات.
دبي   2020 اإك�سبو  فعاليات  ت�ستمر 
ويدعو   ،2022 م���ار����س   31 ح��ت��ى 
هذا احلدث الدويل الزوار من جميع 
اأنحاء كوكب الأر�س اإىل اأن ن�سنع معاً 
الب�سر  باإبداع  احتفال  يف  جديداً  عاملاً 
وثقافاتهم  وت��ق��دم��ه��م  واب��ت��ك��ارات��ه��م 

ممتد على مدار �ستة �سهور.

•• دبي - الفجر 

 ا�ست�ساف جناح دبي العطاء يف اإك�سبو 
حول   ، نقا�سية،  حلقة  دب��ي   2020
يف  واملوظفني  ال�سركات  م�ساركة  اآلية 
م�سرَتكة  التعليمية  امل�سروعات  دع��م 
املجتمعات  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ف��ائ��دة 

املحلية يف اأفريقيا.
ت�سم جلنة العمل املوؤ�س�سي لأفريقيا، 
املقدمة من "برنامج الأهداف العاملية: 
موؤ�س�سة  م���ن  ال�ستدامة"  ت�����س��ري��ع 
املوؤ�س�سات  م��ن  جم��م��وع��ة  غ��وم��ب��وك، 
الرائدة مقرها دولة الإمارات العربية 
املتحدة، تدعم جميعها الهدف الرابع 
وهو  امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف  م��ن 
وتركز   ال����ق����ارة.  يف  اجل���ي���د  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ه���ذه احل��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���س��ي��ة ع��ل��ى كيفية 
ت�سريع  ع���ل���ى  ال�������س���رك���ات  م�������س���اع���دة 
ج��ه��وده��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���س��ت��دام��ة، من 
خ���الل م��واءم��ت��ه��ا م��ع اأه�����داف الأمم 

لترتك  امل�ستدامة،  للتنمية  امل��ت��ح��دة 
تلك اجلهود اأثر حقيقي.

اإي  ���س��ارة  املتحدثني؛  قائمة  و�سملت 
واآ�سيا  �سباركل،  موؤ�س�سة  م��ن  ب���روك، 
"اإيفولفني  م��وؤ���س�����س��ة  م���ن  ري��ت�����س��ي��و، 
وومني" الجتماعية، اإىل جانب األنا 
توربني، من جمموعة اأومنيكوم ميديا 
اأفريقيا،  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
وت����دي����ر امل��ن��اق�����س��ة ���س��ام��ان��ث��ا ك����ريوز 

غومبوك، من موؤ�س�سة غومبوك.
واتفق املتحدثون يف احللقة النقا�سية، 
الأف����راد  التنمية ودع���م  اأه��م��ي��ة  ح���ول 
املجتمع،  داخ���ل  م��ن  تغيري  لإح�����داث 
يف  م�ستدامة  جمتمعات  لبناء  وذل��ك 
" ل  اإي بروك:  اأفريقيا، وقالت �سارة 
التربعات  العتماد فقط على  ميكننا 
ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات حملية  ال���دول���ي���ة 
ب��ل علينا ال���س��ت��ف��ادة من  م�����س��ت��دام��ة، 
امل������وارد امل��ح��ل��ي��ة امل��ج��م��دة ب��ال��ف��ع��ل يف 
جمهورية م��الوي، والنظر اإىل مدى 

ت���وف���ر ف���ر����س ال���ع���م���ل ه����ن����اك، نحن 
يتمكنوا  لكي  الأف����راد  ل��دع��م  بحاجة 
من العتماد على اأنف�سهم،  واحل�سول 
النهو�س  م��ن  متكنهم  وظ��ائ��ف  ع��ل��ى 

مبجتمعهم."
يف  الأف�������راد  مت��ك��ني  "اأهمية  واأك������دت 
�سواء  اأفريقيا،  يف  املحلية  املجتمعات 
م��ن خ���الل ب��رام��ج ال�����س��ب��اب اخلا�سة 
التابعة ملوؤ�س�سة �سباركل، اأو املجموعات 
جمموعات  اإىل  بالإ�سافة  الن�سائية، 
مع  ان�سجاماً  للبالغني،  الأم��ي��ة  حمو 
اأ�سطاد  كيف  )علمني  القائل:  امل��ب��داأ 
الهتمام  ع��ل��ي��ن��ا  ل���ذل���ك  ال�����س��م��ك��ة(. 
للمجتمع  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ب��الح��ت��ي��اج��ات 
م��ن ال���داخ���ل، وذل���ك ب��الع��ت��م��اد على 
املوؤثر   وال�ستثمار  ال�سغري  التمويل 

طويل املدى يف الأفراد". 
من جانبها، حتدثت اآلنا توربني عن 
الهند  يف  اأومنيكوم  جمموعة  جتربة 
فقد  املا�سية،  الأرب���ع  ال�سنوات  خ��الل 

عملت على ت�سكيل ناد خا�س باأطفال 
اإعادة  اإىل  ال��ن��ادي  وي��ه��دف  ال�����س��وارع، 
لكي  امل����دار�����س  اإىل  الأط����ف����ال  ه�����وؤلء 
التعليم  على  احل�����س��ول  م��ن  يتمكنوا 
املنا�سب الذي ل يقت�سر  على املعارف 
ي�سمل اخلربات  بل  الأكادميية فقط، 
من  الكثري  اأن  حيث  اأي�ساً،  احلياتية 
ه����وؤلء الأط���ف���ال مل ي��ك��ن ل��دي��ه��م اأية 
بداأنا  اأننا  كما  الإط���الق.  على  وثائق 
اأي�ساً بجلب الأطفال اإىل دبي ليعملوا 
خمتلف  يف  ب���ال���ت���ن���اوب  ���س��رك��ت��ن��ا  يف 
الهند  اإىل  للعودة  ا�ستعداداً  الأق�سام، 
من  ال���س��ت��ف��ادة  ميكنهم  كيف  ملعرفة 

مهاراتهم."
موؤ�س�سة  م����ن  ري��ت�����س��ي��و،  اآ����س���ي���ا  اأم������ا 
الجتماعية،  وومني"  "اإيفولفني 
ميكنني  اأن������ه  اأع���ت���ق���د  "ل  ف���ق���ال���ت: 
تغيري  واإح���داث  اأفريقيا  اإىل  ال��ذه��اب 
هناك لأنني ل�ست من اأفريقيا. اأعتقد 
اأن وظيفتي يف املجال الجتماعي هي 

خمتلفاً  �سيئاً  ي��رون  هنا  الن�ساء  جعل 
متاماً، ثم يعدن اإىل اأفريقيا لي�سكلن 
للمجتمع،  باأنف�سهن  التغيري  ع��ام��ل 
يكون  اأن  ب��ال�����س��رورة  ل��ي�����س  ول���ذل���ك 
اإىل هناك  ب��ال��ذه��اب  دائ���م���اً  ال��ت��غ��ي��ري 
لبناء مدر�سة اأو تو�سيل كابل، فتغيري 
التنمية،  خ���الل  م���ن  ي��ك��ون  امل��ج��ت��م��ع 
ف��ه��ذا ت��دخ��ل ط��وي��ل امل���دى ي��ق��وم على 
روؤي������ة ط��وي��ل��ة امل�����دى ك���ذل���ك، فحني 
ت��ع��ل��م واختبار  ع��ل��ى  ال��ن�����س��اء  ت�����س��اع��د 
العودة  ث��م  وخمتلفة،  ج��دي��دة  اأ���س��ي��اء 
تغيري  يف  ي�سهم  فهذا  جمتمعهن  اإىل 
موؤ�س�سة  ه���ي  غ��وم��ب��وك  املجتمع".  
اجتماعية رائدة تروج لأ�سلوب احلياة 
امل�ستدام واملمار�سات اخل�سراء يف دولة 
وغريها،  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
على  ال�سركات  م�ساعدة  على  وتعمل 
مع  تتما�سى  وغ���اي���ات  ع��م��ل��ي��ات  تبني 
امل�ستدامة، عرب زيادة  التنمية  اأهداف 
الوعي، والعمل، وتقدمي امل�سورة ب�ساأن 

التقدم.  واأقيمت احللقة النقا�سية يف 
جناح دبي العطاء، يف غرفة موؤمترات 
 ،"RewirEd" حمادثات ري وايرد
لإعادة  ممت  �سُ التي  العاملية  املن�سة 
���س��ي��اغ��ة م�����س��ه��د ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن اأج���ل 
م�ستقبل مزدهر وم�ستدام بالتعاون مع 
2020 دبي ووزارة اخلارجية  اإك�سبو 
والتعاون الدويل يف الإمارات العربية 
 10:30 ال�ساعة  من  وذل��ك  املتحدة، 

�سباحاً اإىل 12:30 ظهراً.
توفر  عاملية  ح��رك��ة  العطاء  دب��ي  تعد 

التعليم  ف��ر���س  اإىل  متكافئا  و���س��ول 
والتعلم لالأطفال وال�سباب، مل�ساعدتهم 
ويقع  م�ستقبلهم،  يف  ال��ت��ح��ك��م  ع��ل��ى 
جناح دبي العطاء يف منطقة الفر�س، 
ويتاألف من طابقني ياأخذان الزوار يف 
رحلة جتريبية َتِعد باأن تكون تثقيفية 
وخيالية  وجذابة  ومتفائلة  واإيجابية 
نف�سه،  ال��وق��ت  يف  عملي  منحى  وذات 
ُيظهر  اأن  اإىل  اجل���ن���اح  ي��ه��دف  ح��ي��ث 
خالل  م��ن  الفر�س  تكافوؤ  للزائرين 

القوة التحويلية للتعليم.

"م�ستقبلنا  ����س���ع���ار  اجل����ن����اح  ي���رف���ع 
الب�سرية  و�سع  اإىل  وي�سعى  اإن�ساين"، 
الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  �سميم  يف 
بهدف  التقنية،  التطورات  جانب  اإىل 
التعليمية  الأن���ظ���م���ة  ق�����درة  ���س��م��ان 
ال�سريعة،  التغريات  مع  التكيف  على 
وت��ق��ل��ي�����س ال���ف���ج���وة ال���رق���م���ي���ة، عرب 
من  الت�سال  يف  اجلميع  ح��ق  �سيانة 
كو�سيلة  العي�س،  وك�سب  التعلم  اأج��ل 
الأطفال  ب��ني  الفر�س  تكافوؤ  ل��زي��ادة 

وال�سباب يف جميع اأنحاء العامل.

•• دبي اإك�شبو – الفجر
ر�ضالة اإك�ضبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

اخت�سرت املك�سيك اأكرث من 14 األف 
اإك�سبو  م��وق��ع  ع��ن  تف�سلها  كيلومرت 
املميز  جناحها  ب  وق��ررّ دب��ي،   2020
التاريخ  ح�سارته  ��ن  ت��زيرّ بلدا  للعامل 
متحد  الأع����راق  متعدد  �سعبها  وت��ع��د 

الهوية احلا�سر بالكثري.
يف  الوطني  بيومها  احتفالها  و�سمن 
املك�سيك  قدمت  دب��ي،   2020 اإك�سبو 
ت�ستعر�س  وراق�����س��ة  غنائية  عرو�سا 
واأطعمة  ال��را���س��خ،  ال��ث��ق��ايف  ت��اري��خ��ه��ا 
الكبري  التنوع  على  للدللة  تقليدية 

الذي يحفل به هذا ال�سعب العريق.
اإك�سبو  ق���ل���ب  ال���و����س���ل،  ����س���اح���ة  ويف 
دبي   2020 اإك�سبو  احتفى  الناب�س، 
ب���ي���وم امل��ك�����س��ي��ك ب���رف���ع ع��ل��م��ه��ا خالل 

مرا�سم خا�سة.
وزيرة  الها�سمي،  رمي  معايل  بت  ورحرّ
الدولة ل�سوؤون التعاون الدويل، املدير 
مبعايل  دب���ي،   2020 لإك�سبو  ال��ع��ام 
م��ارث��ا دي��ل��غ��ادو ب��ريال��ت��ا، ن��ائ��ب وزير 
الأطراف  املتعددة  لل�سوؤون  اخلارجية 
جاراميليو،  ومارثا  الإن�سان،  وحقوق 

املفو�س العام جلناح املك�سيك.

التنفيذي  املدير  العلي،  جنيب  وق��ال 
 2020 لإك�سبو  العام  املفو�س  ملكتب 
"تفخر دول��ة الإم���ارات العربية  دب��ي: 
املتحدة باأنها ثاين اأكرب �سريك جتاري 
حيث  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  للمك�سيك 
تقدر قيمة التجارة الثنائية مبا يقرب 
من 1.5 مليار دولر اأمريكي، و�سنظل 
التعاون  �ُسبل  تطوير  على  حري�سني 
املك�سيك  ���س��رك��ائ��ن��ا يف  م��ع  وت��ن��وي��ع��ه��ا 
والقطاع  احل���ك���وم���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
الهتمام  جم��الت  جميع  يف  اخل��ا���س 
ال�سياحة،  م��ث��ل  ل��ب��ل��دي��ن��ا،  امل�����س��رتك��ة 

والطريان، وجذب ال�ستثمار الأجنبي 
ال�سغرية  ال�سركات  ومتكني  املبا�سر، 

واملتو�سطة احلجم".
واأ�ساف: "احتفلنا العام املا�سي مبرور 
45 عاماً على العالقات الدبلوما�سية 
املك�سيك  م�ساركة  وعرب  املك�سيك،  مع 
نتطلع  ال��ع��ام،  ه��ذا   2020 اإك�سبو  يف 
اإىل الح��ت��ف��اء مب��زي��د م��ن الإجن���ازات 
م��ع��ا، واإق���ام���ة ع��الق��ة م��زده��رة يكون 
و�سعَبينا  بلَدينا  بني  املتبادل  ال��رخ��اء 

يف �سميمها".
بريالتا،  ديلغادو  مارثا  معايل  وقالت 

نائب وزير اخلارجية لل�سوؤون املتعددة 
الأط�����راف وح��ق��وق الإن�����س��ان، ومارثا 
ال���ع���ام جلناح  امل���ف���و����س  ج��ارام��ي��ل��ي��و، 
اإك�سبو  اإن  املك�سيك، يف ندوة �سحفية، 
ميثل فر�سة رائعة للتوا�سل   2020
والتكامل،  العالقات  من  وال�ستفادة 

ومد ج�سور التوا�سل.
املميزة  اإك�سبو  فعاليات  اأن  واأ���س��اف��ت 
متثل فر�سة عظيمة للرتويج للثقافة 
امل��ك�����س��ي��ك��ي��ة، ودع������ت ال����ع����امل ل���زي���ارة 

املك�سيك لال�ستمتاع بتنوعه وثرائه.
للعمل  تتطلع  املك�سيك  "اإن  وق��ال��ت 

العام  ال���ق���ط���اع���ني  م����ن  ����س���رك���اء  م����ع 
من  الكثري  لوجود  بالنظر  واخل��ا���س 
امل�ساريع املهمة، �سواء التكنولوجية اأو 
اأن توفر فر�سا  ال�سياحية التي ميكن 

جيدة لل�سركات".
منطقة  يف  امل��ك�����س��ي��ك  ج���ن���اح  وي���ق���ع 
التنقل، حيث ينغم�س الزوار يف ثقافة 
ويتابعون  الطبيعي،  وجمالها  الدولة 
رح��ل��ة ه��ج��رة ال��ف��را���س��ة امل��ل��ك��ي��ة، التي 
تعود دائما اإىل املك�سيك. يوجد الكثري 
التقاليد  عن  ا�ستك�سافه  الذي ميكننا 
امل����ت����وارث����ة ل����ل����دول����ة، وم���و����س���وع���ات 

البتكار  م��ث��ل  ���س��ل��ة،  ذات  م��ع��ا���س��رة 
امل�ستدامة،  وال�����س��ي��اح��ة  الق��ت�����س��ادي، 

وريادة الأعمال.
مينديز  فران�سي�سكا  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
دولة  ل��دى  املك�سيك  �سفرية  اإ�سكوبار 
اإن جناح  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
ال����زوار  م���ن  الآلف  ج����ذب  امل��ك�����س��ي��ك 
منذ انطالق احلدث العاملي يف مطلع 

ال�سهر املا�سي.
واأ�سافت اأن اأكرث من 83 األف �سخ�س 
زاروا اجلناح املك�سيكي، بينهم 9 اآلف 
البقية  فيما  فقط،  مك�سيكي  مواطن 

على  ح��ر���س��وا  متنوعة  جن�سيات  م��ن 
ا�ستك�ساف ثقافة هذا البلد املميز.

اأم�س  الح����ت����ف����ال  م���را����س���م  وخ������الل 
الفلكوري  الباليه  ف��رق��ة  ع��ر���س  ب��رز 
امل��ك�����س��ي��ك��ي، وه����و ع���ر����س رائ�����ع ي�سم 
املك�سيكي  ال��زي  ي��رت��دون  راق�سا   70
املك�سيك  تقاليد  وميثلون  التقليدي، 
ب�����الأل�����وان، وك���ذل���ك مغني  ال����زاخ����رة 
اأدرّى  ال��ذي  كامارينا،  خافيري  الأوب���را 
م��ن من�سات  ك��ل  على  غنائية  ف��ق��رات 
اأوقات  يف  والأر���س  وال�سم�س،  البحر، 

خمتلفة من اليوم.

داون����ز  ل��ي��ل��ى  ال��ف��ن��ان��ة  ك���ذل���ك  واأدت 
احلائزة جائزة غرامي عرو�سا خا�سة 
ثقايف  اأداء  عر�س  اإىل  بالإ�سافة  بها، 
دبي  م�سرح  على  كارييو  اإليزا  قدمته 
باليه  راق�����س��ة  اأول  وه���ي  م��ي��ل��ي��ن��ي��وم، 
الباليه  م��در���س��ة  يف  ت����وؤدي  مك�سيكية 

الوطنية يف برلني.
اإك�سبو  مبنا�سبات  املك�سيك  وارتبطت 
ان��ط��الق��ه��ا يف املعر�س  ال��دول��ي��ة م��ن��ذ 
ومن   .1851 ع���ام  ب��ل��ن��دن  ال��ع��ظ��ي��م 
اإك�سبو  يف  ج���ن���اح���ه���ا  ق�������س���ة  خ������الل 
روؤي�����ة  امل��ك�����س��ي��ك  ت���ع���ر����س   ،2020
عميقة عن نف�سها وعالقتها بالعامل، 
باحلنني  مليئة  رح��ل��ة  اإىل  وت��دع��ون��ا 
للزوار  تفتح  اأرا�سيها، حيث  قلب  اإىل 

جمموعة من التجارب املتنوعة.
وت���ع���ت���رب الأي��������ام ال���وط���ن���ي���ة والأي�������ام 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال��ف��خ��ري��ة 
م�ساركينا  م��ن  بكٍل  لالحتفاء  اأوق���ات 
ال��دول��ي��ني ال��ذي��ن ي��زي��د ع��دده��م عن 
ال�سوء  ُي�سلَّط  حيث  م�سارك،   200
وُتعَر�س  واإجنازاتهم،  ثقافاتهم،  على 
اأج��ن��ح��ت��ه��م وب���راجم���ه���م. وي�����س��م كل 
والفخرية  الوطنية  الأي����ام  ه��ذه  م��ن 
الأمم  من�سة  على  العلم  رفع  مرا�سم 
خطابات  ت��ل��ي��ه��ا  ال���و����س���ل،  ���س��اح��ة  يف 

وعرو�س ثقافية.

ي�ضت�ضيفها جناح دبي العطاء يف اإك�ضبو 2020 دبي

حلقة نقا�سية ح�ل �أهمية م�ساهمة �ل�سركات يف دعم �مل�سروعات �لتعليمية باأفريقيا

جناح �ملك�سيك يف �إك�سب� 2020 يعر�س تن�ع �لدولة خالل �الحتفال بي�مها �ل�طني

•• دبي–  الفجر

عاملي  قيا�سي  رقم  عن  اأم�س  دبي   2020 اإك�سبو  يف  الفرن�سي  اجلناح  ك�سف 
جديد مت ت�سجيله يف مو�سوعة غيني�س، لأكرب �سريط توعية مبنا�سبة اليوم 

العاملي ل�سرطان الغدد ال�سماء الع�سبية.
الرقم  م��ت��ج��اوزا  4800 م��رت م��رب��ع،  اإىل  القيا�سي اجل��دي��د  ال��رق��م  وو���س��ل 
من  مبادرة  امل�سروع  وكان  وا�سع،  بفارق  مربعا  مرتا  احلايل البالغ 1849 
لالأورام،  الإم���ارات  "IPSEN" وجمعية  "فري�س" و�سركة  الأدوي��ة  �سركة 

حيث ُعر�س ال�سريط يف وقت �سابق من يوم اأم�س يف منتجع ونادي احلبتور.
"مبادرة  ل���الأورام:  الإم���ارات  رئي�س جمعية  ال�سام�سي،  الدكتور حميد  وق��ال 
الع�سبية،  ال�سماء  الغدد  �سرطان  من  للتوعية  ج��ددي  قيا�سي  رق��م  حتقيق 
من  ال��ن��وع  ه���ذا  ع��ل��ى  ب�سهولة  ال��ت��ع��رف  مي��ك��ن  ل  لأن���ه  للغاية  مهمة  تعترب 

لهذا  حم��ددة،  وغ��ري  غام�سة  الأع��را���س  تكون  اأن  ميكن  حيث  ال�سرطانات، 
ال�سبب يتم ت�سخي�س حالة واحدة من كل حالتني ب�سكل خاطئ. اإن اأكرث ما 
نحتاجه هو تثقيف مقدمي الرعاية ال�سحية بحيث يكون الت�سخي�س املبكر 

ممكًنا".
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن لدى �سرطانات الغدد ال�سماء الع�سبية Net، اأعرا�س 
اأكرث من  اأن  اأم��را �سعبا، كما  اأخ��رى ما يجعل ت�سخي�سها  م�سابهة لأمرا�س 
الأحيان  بع�س  ويف  �سحيحة،  غري  ت�سخي�سات  يتلقون  املر�سى  من   90%
الأطباء  يقوم  وعندما  اخلطاأ،  املر�س  من  العالج  يف  �سنوات  املر�سى  يق�سي 
اأجزاء  انت�سر يف  ال�سرطان قد  املر�س ب�سكل �سحيح، يكون  اأخريا بت�سخي�س 
اأخرى من اجل�سم.  ومن املتوقع اأن يزداد عدد حالت هذا املر�س بن�سبة 5% 
�ستيف   NET �سرطان  ب�سبب  حتفهم  لقوا  الذين  امل�ساهري  وم��ن  ع��ام،  كل 

جوبز، واأريثا فرانكلني.

�جلناح �لفرن�سي يف �إك�سب� 2020 يك�سف عن رقم قيا�سي جديد الأكرب �سريط للت�عية يف �لعامل

ب�روندي حتتفل بي�مها �ل�طني يف �إك�سب� 2020 دبي جناح ب�ليفيا يف �إك�سب� 2020 دع�ة الكت�ساف �لتن�ع �لطبيعي و�ل�سياحة �لبيئية
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العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الرمون للمقاولت 

وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1144959 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سليمان م�سلم �سامل احمد بن هالبى ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف ثامر حممد ثامر حممد املن�سوري

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سيويف 

لدارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1978927 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سقر 

لتجارة الطارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1053072 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/اخلط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي للمقاولت وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2992089 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
لتاأجري  ال�س�����ادة/وديان  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:3768288 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة فهد حممد احمد عبداهلل املعمري ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
لين  �سكاي  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات رجال العمال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2314182 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبدالوهاب احمد كرم حممد ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف وقا�س احمد عبداهلل هادي العولقى

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز �سحة املنزل 

الطبي ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1070750 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ا�سماعيل حممد ابل ح�سني اخلاجه %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سيبان حممد �سيبان اليا�سى املهريي

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:خمبز نوتوريو�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 ،  H1C1 واخرين  ذ.م.م  العقارية  ان   ، فور   ، ال�سركة:وحدة  عنوان 

الظفرة ، الظفرة
CN 2486807 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/احمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات - �سركة ال�سخ�س   2
الواحد ذ.م.م ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/9/20 وذلك 
بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

تاريخ التعديل:2021/11/10  - كاتب العدل بالرقم:2105028206  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
لفندر  ال�س�����ادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الأتوماتكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2383182 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد مبارك �سعيد ع�ساب الرا�سدي ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد م�سلم �سامل م�سلم الرا�سدي

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/فلته  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سويت كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2989006 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتخ�س�س للهواتف الذكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2945400 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سايت لين لل�سيانة العامة ذ.م.م
- وحدة   39 - مكتب   1 - ط   78 ق   -  38 م  ال�سركة:امل�سفح  عنوان 

املالك �سامل هالل غامن هالل واخرين
CN 2047394 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/القمة - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/11/9 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150024606  
- تاريخ التعديل:2021/11/11

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سيفه 

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2920539 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

�ساطئ املرفاأ للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1100147 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كواليتي ريبورت الطباعة والت�سوير
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2564201 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري:�سركة ابوظبي  رقم:1031186 
تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  والتعهدات  البناء  ملواد 

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة را�سد العامرى للمالب�س اجلاهزة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1019674 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امل را�سد �سيف را�سد العامرى ٢5.%6

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيف را�سد �سيف را�سد العامرى 5.١٢%
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حنان را�سد �سيف را�سد العامرى ٢5.%6

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هدى را�سد �سيف العامرى ٢5.%6
تعديل مدير / اإ�سافة حممد را�سد �سيف را�سد العامرى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رمي را�سد �سيف را�سد العامرى ٢5.%6
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد را�سد �سيف را�سد العامرى 5.١٢%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة منى را�سد �سيف را�سد العامرى ٢5.%6
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد را�سد �سيف را�سد العامرى 5.١٢%
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اميان را�سد �سيف را�سد العامرى ٢5.%6

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاطمه را�سد �سيف العامرى ٢5.%6
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خلود را�سد �سيف را�سد العامرى ٢5.%6

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حبيبه نا�سر �سعيد  5.١٢%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد �سيف را�سد العامرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة را�سد العامرى للمالب�س اجلاهزة
RASHID AL ALAMRI READY MADE GARMENTS ESTABLISHMENT

اإىل / را�سد العامري للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م
RASHED ALAMERI READY MADE GARMENTS L.L.C

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة بريزلب ديجتال ديزاين ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3003696 
تعديل ن�سب ال�سركاء / زيد عبداحلفيظ عبدالغنى ابوالفيالت من 49 % اإىل %99

تعديل مدير / اإ�سافة زيد عبداحلفيظ عبدالغنى ابوالفيالت
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مى ه�سام حممود عواوده  ١%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد خليفه حممد الفقاعى ال على
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ادارة العمليات الت�سويقية  73٢٠٠٠٢

تعديل ن�ساط / اإ�سافة تنظيم واإدارة الفعاليات  8٢3٠٠٠9
تعديل ن�ساط / حذف ان�ساء وتاأ�سي�س و�سيانة البنية التحتية للحا�سب الآيل  43٢١٠٠4

 تعديل ن�ساط / حذف ت�سميم نظم اإنتاج النماذج الأولية  6٢٠١٠٠6
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات الت�سميم  74١٠٠٠3

 تعديل ن�ساط / حذف ت�سميم نظم وبرامج املعدات والجهزة اللكرتونية  6٢٠١٠٠3
 تعديل ن�ساط / حذف ت�سميم مواقع ال�سبكة املعلوماتية  6٢٠١٠٠5

 تعديل ن�ساط / حذف املتاجرة الإلكرتونية من خالل مواقع التوا�سل الجتماعي  479١٠١9
 تعديل ن�ساط / حذف املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية  479١٠١8

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
�سركة   - املعدنية  املياه  لتجارة  الظبي  ال�س�����ادة/ماي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سخ�س الواحد ذ م م   رخ�سة رقم:3687171 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ماي الظبي لتجارة املياه املعدنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MAI ALDHABI MINERAL WATER TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ وورد برودكت�س للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

WORLD PRODUCTS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  469٠٠١8

 تعديل ن�ساط / حذف بيع املياه املعدنية - بالتجزئة  47٢٢٠٠4

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - باجلملة  463٠١٠١

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

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قرطا�سية اجلبل الخ�سر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1129473 
تعديل مدير / اإ�سافة حممد اف�سل ا�سرف حميد حاجى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اأ�س هولدجن�س لال�ستثمار يف م�سروعات جتارة التجزئة 
وتاأ�سي�سها وادارتها ذ م م

ASH HOLDINGS For Investment in Retail Trade Enterprises & Management CO. L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نعيم حمد حريز خمي�س احلر�سو�سى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ قرطا�سية اجلبل الخ�سر

AL JABAL AL AKHTHER STATIONERY
اإىل / قرطا�سية اجلبل الخ�سر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL JABAL AL AKHTHER   - .STATIONERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• ال�شارقة-الفجر:

�سمن فعاليات مركز تريندز للبحوث 
وال����س���ت�������س���ارات، ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا على 
ال����  ال��ن�����س��خ��ة  يف  م�����س��ارك��ت��ه  ه��ام�����س 
الدويل  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ر���س  م��ن   40
نقا�سية"  "جل�سة  املركز  عقد  للكتاب، 
بناء  الإع���الم يف  "دور  حملت ع��ن��وان: 
والثقافات"،  ال�����س��ع��وب  ب��ني  اجل�����س��ور 
اأداره��ا الدكتور حممد عبداهلل العلي 
تريندز  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وا�ست�ساف  وال���س��ت�����س��ارات،  للبحوث 
احلمادي  حم��م��د  الأ����س���ت���اذ  خ��الل��ه��ا 
ورئي�س  لالإعالم  ج�سور  مركز  رئي�س 

جمعية ال�سحفيني الإماراتية.
الدكتور  النقا�سية  اجلل�سة  وا�ستهل 
حممد العلي، مرحباً بالأ�ستاذ حممد 
احلمادي ومثمناً دوره البنَّاء والفعال 
يف دعم م�سرية الإع��الم الوطني، كما 
وجه اإليه ت�ساوؤًل حول اأدوات الإعالم 
مب��خ��ت��ل��ف اأ���س��ن��اف��ه وت��وج��ه��ات��ه التي 
ميكنها بناء ج�سور التوا�سل والتقارب 

بني ال�سعوب والثقافات.
فقال حممد احلمادي اإن الإعالم هو 
والتقارب  للتوا�سل  احلقيقي  اجل�سر 
والثقافات،  ال�����س��ع��وب  ب��ني  وال��ت��ف��اع��ل 
م�سدداً على اأن املعنيني بالإعالم يجب 
الر�سائل  نقل  يف  ح��ذري��ن  ي��ك��ون��وا  اأن 
ال��ك��ث��ري من  ه��ن��اك  اإىل اخل�����ارج؛ لأن 
فتيلها  اأ�سعل  وال��ن��زاع��ات  ال�سراعات 

الإعالم.
اإىل  اأن الإع��الم اجلديد يحتاج  وذك��ر 

واأدوات  �سفافة  وروؤي��ة  وا�سحة  ر�سالة 
الو�سول  ع��ل��ى  ق�����ادرة  وق���وي���ة  ب���ن���اءة 
والتاأثري يف الآخر، كما يجب اأن تكون 
اختيار  يف  دقيقة  الإعالمية  الر�سائل 

اجلمهور امل�ستهدف.

�ضرعة نقل املعلومة
املنطقة  ام������ت������الك  م��������دى  وح���������ول 
العربية اإعالماً قادراً على نبذ العنف 
وال�سالم،  الت�سامح  ون�سر  والكراهية 
الأ���س��ا���س يف  اأن  اإىل  احل���م���ادي  اأ����س���ار 
املعلومة  ت��ق��دمي  الإع����الم����ي  امل���ج���ال 
الأخبار  ت��دح�����س  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ح��ة 
املغلوطة والكاذبة والر�سائل املغر�سة، 
اإىل جانب توقيت ن�سر املعلومة الذي 
فور  للحدث  م��واك��ب��اً  ي��ك��ون  اأن  يجب 

ال�سائعات  على  الباب  لإغ��الق  وقوعه 
د. والتكهنات والأقاويل والت�سيُّ

اأ�سبح يتجه  ونوه باأن الإعالم حديثاً 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  من�سات  اإىل 
الهائل  التكنولوجي  للت�سارع  ن��ظ��راً 
الذي ي�سهده العامل؛ ما يلقي مزيداً 
م���ن الأع����ب����اء ع��ل��ى و����س���ائ���ل الإع�����الم 
ودقيقة  �سريعة  تكون  لكي  امل�سوؤولة؛ 

يف نقل املعلومة.

و�ضوح الر�ضالة
ب�سوؤال  العلي  حممد  الدكتور  وتوجه 
املرئي  الإع���������الم  ي��ن��ق�����س  م����ا  ح�����ول 
واملقروء وامل�سموع وحتى الإلكرتوين، 
بنَّاًء وهادفاً ويحمل  كي يكون اإعالماً 
ال�سعوب  ج���م���ي���ع  ت���خ���اط���ب  ر����س���ال���ة 

ال�سوؤال  ه���ذا  ع��ل��ى  ورداً  وال��ث��ق��اف��ات، 
اأن  الإع��الم يجب  اأن  اأو�سح احلمادي 
مبا�سر  ب�سكل  وخماطباً  معرباً  يكون 
وا�سحة  بر�سائل  امل�ستهدف  جمهوره 
و�سريحة، موؤكداً اأن الإعالم الإماراتي 
اإعالم م�سوؤول وميتلك ر�سالة وهدفاً 
قوي  اإع��الم  ينق�سنا  ولكن  وا�سحني، 
الإجنازات  يعك�س  اخل��ارج  اإىل  ه  موجَّ
كي  الآخ����ر  ع��ل��ى  ويعر�سها  ال��وط��ن��ي��ة 
التطورات  اإىل  اأك���رث  ال��ع��امل  ي��ت��ع��رف 

الكربى التي حتدث يف الإمارات.

حتديات معا�ضرة
بدوره، �سارك فهد املهري مدير اإدارة 
"تريندز"  يف  ال���ع���امل���ي  ال���ب���اروم���ي���رت 
يف اجل��ل�����س��ة ال��ن��ق��ا���س��ي��ة، وت�����س��اءل عن 

ظل  يف  التقليدي  الإع����الم  م�ستقبل 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  هيمنة 
اأو���س��ح رئي�س  ال�����س��وؤال  ورداً على ه��ذا 
مركز ج�سور لالإعالم ورئي�س جمعية 
م�ستقبل  اأن  الإم��ارات��ي��ة،  ال�سحفيني 
الإع����������الم امل����ط����ب����وع ي����واج����ه حت���دي���اً 
التحدي جائحة  زاد من  كبرياً، ومما 
اأطلقت ر�سا�سة  التي  "كوفيد19-"، 
التقليدي،  الإع�������الم  ع��ل��ى  ال���رح���م���ة 
م����ن����وه����اً ب�������اأن الإع����������الم الإم������ارات������ي 
�سريعاً  املعا�سرة  التحديات  ا�ستوعب 
واعتمد ا�سرتاتيجيات متقنة للتحول 

الرقمي.
 

جودة املحتوى
النقا�سية  اجل��ل�����س��ة  يف  ���س��ارك  ك��م��ا 

قطاع  رئ���ي�������س  احل�����م�����ادي  ط������الل 
"تريندز"،  يف  الإداري�������ة  ال�������س���وؤون 
ي��ن��ق�����س و�سائل  وت�����س��اءل ح���ول م���ا 
تناف�س  ل���ك���ي  امل���ح���ل���ي���ة  الإع����������الم 
هذا  ع��ل��ى  ورداً  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��ن�����س��ات 
باأن  احلمادي  حممد  اأف��اد  الت�ساوؤل 
نوعية  ه���و  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال���ف���ارق يف 
تقدمه  ال������ذي  امل���ح���ت���وى  وج��������ودة 
اجلمهور،  اإىل  الإع��������الم  و����س���ائ���ل 
العربية  الإع���الم  و�سائل  اأن  مبيناً 
املحتوى  يف  اأزم�����ة  ت���واج���ه  ع��م��وم��اً 
وهذا  امل�ستهدف،  للجمهور  اجل��اذب 
العاملية  الإعالمية  و�سائل  مييز  ما 
التي تعتمد يف �سناعة املحتوى على 
معطيات دقيقة وم�سنوعة بعناية؛ 

لأن الإعالم بدون تاأثري بال قيمة.

ن�ضر الت�ضامح
املرزوقي  رو�سة  �ساركت  جانبها،  من 
والتوزيع  ال��ت�����س��وي��ق  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة 
اجلل�سة  يف  ب����رتي����ن����دز  وامل�����ع�����ار������س 
الفارق  ع���ن  وت�������س���اءل���ت  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة، 
ال�����ذي ي�سبح  ن���وع���ي الإع�������الم:  ب���ني 
ال�سراعات  وت��اأج��ي��ج  ل��ل��ت��ف��رق��ة  اأداة 
والنزاعات، والإعالم الذي ين�سر قيم 
الت�سامح والتعاي�س والأخوة الإن�سانية 
بني ال�سعوب، فاأجاب حممد احلمادي 
اإىل اأنه حينما يكون الإعالم مو�سوعياً 
اأداة  ي�سبح  واإيجابياً  وهادفاً  وحيادياً 
لن�سر قيم ال�سالم والت�سامح والأخوة، 
اأداة  ولكن حينما يتحول الإع��الم اإىل 
اأي��دي��ول��وج��ي��ات م��ع��ي��ن��ة، فاإنه  ت��خ��دم 
والتع�سب  الفرقة  لن�سر  اأداة  ي�سبح 

والكراهية.

اإعالم جديد
حمدان  ت�����س��اءل  ذات������ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
ل�سباب  "تريندز  جمل�س  ع�سو  العلي 
احتياجنا  مدى  عن  البحث العلمي" 
مبتكرة  مبعطيات  ج��دي��د  اإع���الم  اإىل 
اأن الإعالم  اأم  ال�سعوب،  للتقريب بني 
احل���ايل ق���ادر على ب��ن��اء اجل�����س��ور بني 
احلمادي  حممد  واأو���س��ح  ال��ث��ق��اف��ات. 
جديد  اإع����الم  اإىل  فعلياً  ن��ح��ت��اج  اأن��ن��ا 
للتقريب بني  وروؤية مبتكرة وحديثة 
الر�سالة  واإي�سال  والثقافات  ال�سعوب 
بالو�سائل  الآخ�������ر  اإىل  ال���وا����س���ح���ة 
الع�سر  يف  املتاحة  املجانية  والأدوات 
هي  التكنولوجيا  اأن  م��وؤك��داً  احل���ايل، 
التي تقود م�سرية التطور الإعالمي.

�ضكر وتكرمي 
ال��ن��ق��ا���س��ي��ة، تقدم  ويف خ��ت��ام اجل��ل�����س��ة 
العلي  ع�����ب�����داهلل  حم���م���د  ال����دك����ت����ور 
تريندز  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اإىل  بال�سكر  وال���س��ت�����س��ارات  للبحوث 
رئي�س  احل����م����ادي  حم���م���د  الأ�����س����ت����اذ 
مركز ج�سور لالإعالم ورئي�س جمعية 
ال�سحفيني الإماراتية على اإثراء هذه 
واأفكار  باأطروحات  النقا�سية  اجلل�سة 
قيمة وجديرة بالهتمام، ا�ستفاد منها 
ح�سور اجلل�سة، كما اأهداه درع مركز 
تريندز للبحوث وال�ست�سارات تكرمياً 
خ��دم��ة م�سرية  ل�����دوره يف  وت���ق���دي���راً 

الإعالم الوطني.

•• ال�شارقة-الفجر:

ن���اق�������س م���ع���ر����س ال�������س���ارق���ة ال�����دويل 
للكتاب يف الدورة ال� 40 التي تنظمها 
�سعار  حت��ت  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����س��ارق��ة  هيئة 
اإك�سبو  مركز  يف  كتاب"،  لك  "هنا.. 
الإفريقي،  الأدب  خ�سائ�س  ال�سارقة، 
واأه����م امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي مت��ي��ز عمل 
الأدب����اء الأف���ارق���ة، وال��ت��ح��دي��ات التي 
الإفريقي لكي  الأدبي  الوجود  تواجه 
الأدب  ن�سيج  ب��ق��وة يف  ح��ا���س��راً  ي��ك��ون 

الإن�ساين.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ج��ل�����س��ة ح���واري���ة 
"طموحات  ع����ن����وان  حت����ت  اأق���ي���م���ت 
الكاتب  مب�ساركة  الإفريقي"،  الأدب 

والكاتبة  ب��ون��ع��ام��ة  ��ي  م��نرّ امل��وري��ت��اين 
اإفريقية  اأ����س���ول  م���ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ك��ان��دي�����س ك���ارت���ي وي��ل��ي��ام��ز، واأداره�����ا 
الكاتب املوريتاين حممد ولد �سامل. 

اجلل�سة  ���س��امل  ول��د  ال��ك��ات��ب  وا�ستهل 
باحلديث عن الإ�سكالت الكثرية التي 
الإفريقي  الأدب  م�سطلح  يطرحها 
باجلغرافيا  ي��ت��ع��ل��ق  ك����ان  اإذا  ف��ي��م��ا 
لكنه  الثقافة،  اأو  اللغة  اأو  اأوالقومية 
اأو�����س����ح اأن������ه مي���ك���ن ا����س���ت���خ���دام هذا 
امل�سطلح اإجرائياً ا�ستناداً اإىل منظمة 
الوحدة الإفريقية والآداب الإفريقية 
الكاريبي،  م��ن��ط��ق��ة  ويف  اأم���ري���ك���ا  يف 
وكذلك ا�ستناداً اإىل الأداب الإفريقية 

التي يكتبها املهاجرون الأفارقة.

واأ�ساف ولد �سامل :"الأدب الإفريقي 
ال�ستعمار  ق��ب��ل  م���ا  م��رح��ل��ة  يف  ك���ان 
كتابة  لتبداأ  مكتوباً،  ولي�س  منطوقاً 
ع�سر  التا�سع  القرن  بداية  مع  الأدب 
تقريباً، با�ستثناء الأدب املكتوب باللغة 
ال��ع��رب��ي��ة، وال����ذي ي��ع��ود ت��اري��خ��ه اإىل 
وتراوحت  م��ي��الدي.  ال�����س��اب��ع  ال��ق��رن 
ال���وق���ت  ذل�����ك  يف  الأدب  م���وا����س���ي���ع 
امل���ط���روح���ة يف مرحلة  امل�����س��اك��ل  ب���ني 
ومبا  ب��امل�����س��اواة  واملتعلقة  ال�ستعمار 
القهر  من  الإفريقي  الإن�سان  يعانيه 
م�ستويات  يف  وال���ظ���ل���م  وال���ع���ب���ودي���ة 
اأم���ا الآن فاإن  م��ت��ع��ددة م��ن ت��اري��خ��ه؛ 
يعانيه  ت��دور ح��ول ما  الكتابات  واق��ع 
الأفارقة من الفقر واجلوع والهجرات 

الكبرية".
بدوره، اأكد الكاتب بونعامة اأن هناك 
العديد من الطروحات وال�ستقراءات 
ال���ت���ي ح���اول���ت تقدمي  وال����درا�����س����ات 
ت�سور معني حول املعيار الذي ميكن 
الأدب  م�سطلح  اإط����الق  خ��الل��ه  م��ن 
ال��ل��غ��ة هي  اأن  ي���رى  الإف��ري��ق��ي، لكنه 
الوعاء احلا�سن لالإبداع، وكذلك فاإن 
�سمن  من  يعترب  الأدب  منِتج  انتماء 
التعريفية  امل���ع���ي���اري���ة  اخل�����س��ائ�����س 

بطبيعة هذا الأدب.
الإفريقي،  الأدب  ط��م��وح��ات  وح����ول 
موريتانيا  ع����ن  ب���ون���ع���ام���ة  حت������دث 
اإفريقيا  ب���ل���داً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ك��ن��م��وذج 
يف  رواي����������ة  اأول  "ظهرت  ف�����ق�����ال: 

�سبب  ويعود   ،1981 عام  موريتانيا 
مع  مقارنة  اجلن�س  هذا  ظهور  تاأخر 
الثقايف  التكوين  اإىل  العربية  ال��دول 
ارتبط  وال���ذي  امل��وري��ت��اين  للمجتمع 
مالزماً  لي�سبح  بال�سعر  ثم  بالأنظام 
ل���ه���ذا امل��ج��ت��م��ع ول��ث��ق��اف��ت��ه، ل��ك��ن يف 
تطوراً  نالحظ  بداأنا  لحقة  �سياقات 
قبل  م��ن  املقدمة  الأع��م��ال  يف  بنيوياً 
املوريتانيني  وال���ب���اح���ث���ني  ال���ك���ت���اب 
الأجنا�س  عاتقهم  على  حملوا  الذين 
التي  الرواية  ومنها  الأخ��رى  الأدبية 
ك��ان��ت الأك����رث ت��ع��ب��رياً ع��ن طموحات 

املوريتانيني".
كاندي�س  ال��روائ��ي��ة  قالت  جهتها  م��ن 
كارتي ويليامز: "اأكتب ق�س�سي حول 

يف  املهاجرون  يعي�سه  الذي  التهمي�س 
تواجهها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ال��غ��رب، 
ال���ن�������س���اء يف جم��ت��م��ع��ات ال���ل���ج���وء يف 
حماولة لإيجاد مكان يتقبلنا ويفهم 

تاريخنا".
�سوت  اإع��ط��اء  حت��اول  اأنها  واأو�سحت 
لالأقليات املهم�سة يف املجتمع الغربي 

�سواء الإفريقية اأوالهندية عن طريق 
الكتابة، من خالل جمعيتها اخلا�سة 
اأنها  اإىل  م�����س��ريًة  ال��ن��ا���س��ري��ن،  ب��دع��م 
لها  ت��ق��دم  ق�س�سية  ج��ائ��زة  اأط��ل��ق��ت 
ليتم  بالكتابة،  الراغبني  من  الكثري 
روايات  اإىل  الق�س�س  بع�س  حت��وي��ل 

لقت اإقباًل كبرياً لدى القراء.

روايتها  ع����ن  ك���ان���دي�������س  وحت����دث����ت   
بالكويل  بجائزة  الفائزة  "كويني" 
واملركز   ،2019 ع��ام  الأول  للكتاب 
للرواية  ك��و���س��ت��ا  ج���ائ���زة  يف  ال���ث���اين 
حتكي  ال��رواي��ة  اأن  مو�سحة  الأوىل، 
ع��ن م��ع��ان��اة ف��ت��اة اإف��ري��ق��ي��ة يف الغرب 

وامل�سكالت التي يواجهها جيلها.

•• اأبوظبي-الفجر:  

وال�سباب،  الثقافة  وزارة  من  وفد  زار 
اأب��رق ومعبد ال��دور الأثري  موقع تل 
يف اإمارة اأم القيوين، للوقوف على اآخر 
والتنقيب  احلفر  اأع��م��ال  م�ستجدات 
التي يقوم بها فريق من علماء الآثار 
التنقيب فيه  اأع���ادت  ال���ذي  امل��وق��ع  يف 
دائرة ال�سياحة والآثار يف اأم القيوين، 
والبعثة  املحلي  فريقها  مع  بالتعاون 

الإيطالية منذ 2019.
���س��ع��ادة م���ب���ارك الناخي  ال���وف���د  ���س��م 
وكيل وزارة الثقافة وال�سباب، وال�سيد 
لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  ال�سعايل  علي 
الرتاث والفنون – املكلرّف، واطلع على  
وجود  ك�سفت  ال��ت��ي  التنقيب  اأع��م��ال 
اأبرق  تل  الدائم يف موقع  ال�ستيطان 
امليالد  ق��ب��ل   2500 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
بو�سوح  ذل����ك  وظ���ه���ر  300م،  اإىل 
يف ال��ط��ب��ق��ات الأث����ري����ة، ك��م��ا اأب�����رزت 
متثاًل  املوقع  يف  الأثرية  الكت�سافات 
م�سنوعاً من احلجر على هيئة رجل 
ُيعد الأول من نوعه يف دولة الإمارات، 
اآخر على هيئة غزال  ومتثاًل �سغرياً 

وحرفية  بدقة  الربونز  من  م�سنوعاً 
عالية، ما جعل تل اأبرق مرجعاً رئي�ساً 
لعلماء الآثار يف جنوب �سرق اجلزيرة 

العربية ككل.
التنقيب  اأع����م����ال  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
واحل���ف���ري���ات امل�����س��ت��م��رة يف ت���ل اأب����رق، 
قال �سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة 
الكت�سافات  اإن  وال�����س��ب��اب:  ال��ث��ق��اف��ة 
��د م�سدراً  ُت��عرّ اأب�����رق،  ت��ل  الأث���ري���ة يف 
تاريخياً مهماً ل يقدر بثمن، لطبيعة 

الثالث  الأل��ف  منذ  املاأهولة،  املنطقة 
احلديدي.  الع�سر  اإىل  امل��ي��الد  ق��ب��ل 
لها  الأث��ري��ة  الكت�سافات  اأن  م�سيفاً 
التاريخية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  اأه��م��ي��ت��ه��ا 
والعلمية، واأن وزارة الثقافة وال�سباب 
تعمل على دعم م�ساريع التنقيب عن 
اأن  ال��ن��اخ��ي  واأك���د  املنطقة.  الآث����ار يف 
باملواقع  اهتمامها  ال��وزارة من خالل 
اإىل خلق  الأث��ري��ة وال��رتاث��ي��ة، تهدف 
الوطني  ل��ل��رتاث  متكاملة  منظومة 

الهوية الوطنية، وتعمل على  وتعزيز 
جمع وتوثيق واأر�سفة املوروث الثقايف 
اأج����ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه، وتطوير  م��ن 
وت��ن��م��ي��ة ق����درات ال��ع��ام��ل��ني يف جمال 
اإىل اأن ال��وزارة تويل  ال��رتاث، م�سرياً 
قطاع الآثار اهتماماً خا�ساً لرتباطه 
ب��ه��وي��ة الإن�����س��ان وت��اري��خ��ه ووج����وده؛ 
اإب������راز امل���زي���د من  ومب����ا ي��ف�����س��ي اإىل 
وا�ستمع  املهمة.  التاريخية  احلقائق 
اأرج��اء موقع  يف  اجلولة  اأثناء  الوفد، 

م��ف�����س��ل من  ����س���رح  اإىل  اأب���������رق،  ت����ل 
الأث���ري،  امل��وق��ع  ع��ن  التنقيب،  ف��ري��ق 
ح��ي��ث ُك�����س��ف ع��ن ب��ن��اء دائ����ري لقلعة 
���س��ك��ل م���درج���ات مبنية  ك���ب���رية ع��ل��ى 
دائري  وق��رب  البحرية،  الأح��ج��ار  من 
يرجع تاريخه اإىل فرتة اأم النار ي�سم 
من  تبلغ  لفتاة  كاماًل  عظمياً  هيكاًل 
اإىل عدد  اإ���س��اف��ة  ع���ام���اً،   18 ال��ع��م��ر 
من اللقى الأثرية املتنوعة، من جرار 
ف��خ��اري��ة واآن���ي���ة م���ن احل��ج��ر الناعم 
من  وم�سط  وخناجر  اأ�سهم  وروؤو�����س 
ال��ق��ط��ع الأثرية  ال��ع��اج وغ��ريه��ا م��ن 
ال�سياحة  دائ�������رة  وك�����س��ف��ت  امل���ه���م���ة. 
اكت�ساف  ع���ن  ال��ق��ي��وي��ن  ب����اأم  والآث������ار 
عدد من التماثيل الأثرية على هيئة 
�سخ�سيات ب�سرية وحيوانات كاجلمال 
م��ا بني  اإىل  تاريخها  ي��ع��ود  واخل��ي��ول 

القرنني الأول والثاين امليالديني.
د الوفد موقع الدور الأثري؛  كما تفقرّ
امل��واق��ع الأثرية،  اأك��رب  ال��ذي ُيعد من 
و�ساهداً على عراقة الرتاث احل�ساري 
يوؤكد  وال����ذي  امل��ن��ط��ق��ة،  وال��ث��ق��ايف يف 
والروابط  وال�����س��الت  املنطقة  ت��اري��خ 

بني خمتلف املناطق.

يف جل�ضة حوارية �ضمن برناجمه الثقايف 

رو�ئي�ن يناق�س�ن خ�سائ�س �الأدب �الأفريقي وطم�حاته يف �ل�سارقة �لدويل للكتاب

ك�ضف طبيعة احلياة يف اأم القيوين قبل 2500 عام 

وفد من وز�رة �لثقافة و�ل�سباب يزور م�قع تل �أبرق ومعبد �لدور �الأثري ملتابعة عمليات �لتنقيب و�حلفريات

�ضمن جل�ضة نقا�ضية ا�ضت�ضافها جناح تريندز يف معر�ش ال�ضارقة للكتاب

حممد �حلمادي: نحتاج �إىل �إعالم جديد لبناء �جل�س�ر بني �ل�سع�ب و�لثقافات

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�سارك دار روايات، اإحدى �سركات جمموعة كلمات 
للن�سر، يف "معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب" الذي 
اإك�سبو  مركز  يف  الأرب��ع��ني  دورت��ه  فعاليات  تتوا�سل 
ال�����س��ارق��ة ح��ت��ى 13 ن��وف��م��رب اجل����اري، وت��ع��ر���س يف 
اأعمالها  اأح�����دث  م���ن  ج��ن��اح��ه��ا اخل���ا����س جم��م��وع��ة 
العاملي  الأدب  ع��ن  وامل��رتج��م��ة  بالعربية  ال�����س��ادرة 
الأعمال  ثقافات خمتلفة. ومن  روائية من  لأ�سماء 
و"حياة  بانفيل،  جل��ون  ن"  "املح�سرّ تعر�سها:  التي 

عنيفة" لبازوليني، وتقدم لنغوغي وا ثيونغو "بتالت 
اليع�سوب"  الدم"، و"�سيطان على ال�سليب"، و"بحر 
جلو  الطبرّاع"  و"هدم  اأوور،  اأده��ي��ام��ب��و  لإي���ف���ون 
دي�سبينزا، و"النور ي�سيء يف الظلمة" لييتيناجاباه. 
لل�ساعر  �سعرية  خمتارات  العربية  لقراء  تقدم  كما 
بابا  ل��زوج��ات  ال�����س��ري��ة  و"احلياة  زاغ��ي��ف�����س��ك��ي،  اآدم 
�ساغي" للول �سونني، و"رق�سة اجلاكاراندا" لبيرت 
ماغنو�سون،  للرحيل" ملارغريتا  كيماين، و"التاأهب 
نغوزي  ل��ت�����س��ي��م��ام��ان��دا  احلزن"  ع���ن  و"تدوينات 
اأديت�سي. وتطلق "روايات" يف هذه الدورة اجلديدة 

من املعر�س، كتاباً جديًدا لل�سفري الإماراتي ال�سابق 
���س��ع��ادة ع��ل��ي ع���ب���داهلل الأح���م���د بعنوان  اأمل���ان���ي���ا،  يف 
�سفية  للكاتبة  جديًدا  وعماًل  الأملانية"،  "التجربة 

ال�سحي بعنوان "ابتكر نغمة فارغة".

اأ�ضماء عربية وعاملية
وت��ع��ر���س ال�����دار ع��ن��اوي��ن روائ���ي���ة واأدب���ي���ة خمتلفة 
مل��وؤل��ف��ني م��ن الإم�����ارات واخل��ل��ي��ج وال��ع��امل العربي، 
اأم�������ريي، واأحمد  ل��ق��ا���س��م ح������داد، واأح����م����د  وم��ن��ه��ا 
ورمي  احلقيل،  واأحمد  النا�سر،  وعبداهلل  الوا�سل، 

ويا�سر  العبا�س،  وحممد  ال�سعيدي،  واأم��ل  الكمايل، 
الطا�سان،  وفهد  ال�سقعبي،  وعبدالعزيز  الأطر�س، 
الذين  وال��روائ��ي��ني  الأدب����اء  ال��ب��ازع��ي. وم��ن  و�سعد 
العربية:  اإىل  مرتجمة  اأع��م��اًل  ال���دار  لهم  تعر�س 
نيوبورت،  ك��ال  اأون��داجت��ي،  اآت���وود، مايكل  مارغريت 
جون بانفيل، ديرك والكت، ونغوغي وا ثيونغو، جو 
دي�سبينزا، بيرت كيماين، اإيفون اأدهيامبو اأوور، بيري 
باولو بازوليني، مارغريتا ماغنو�سون، ت�سيماماندا 
اآدم زاغايف�سكي، لول  اأديت�سي، بيتينا جاباه،  نغوزي 

�سوِننَي. 

جتمع ال�ضعر والرواية وال�ضرديات التاأملية والروحّية
ترجمات للمرة �الأوىل بالعربية و�أعمال �أدبية جديدة لد�ر رو�يات يف �ل�سارقة �لدويل للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

عقدت اإدارة املتابعة ال�سرطية والرعاية الالحقة يف قطاع 
ال�سركاء  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  خلوة  املجتمع  اأم��ن 
اإطار  يف  العني  مبدينة  خليفة  ب��ن  حممد  ال�سيخ  بيت  يف 
وال�سياحة  الثقافة  ودائ���رة  اأبوظبي  �سرطة  ب��ني  التعاون 

-اأبوظبي .
ناق�س احل�سور �سمن " جولة ال�ساحة "ممار�سات تدابري 
اخلدمة  ب��رام��ج  �سمن  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  املجتمعية  اخل��دم��ة 
املجتمعية بدياًل عن الأ�سلوب التقليدي وبلغ عدد املنفذين 
لالأحكام الق�سائية لدى ال�سركاء 71 �سخ�سا خالل العام 

اجلاري.
ال�سرطية  امل��ت��اب��ع��ة  اإدارة  اإجن�����ازات  اخل��ل��وة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
وال��رع��اي��ة ال��الح��ق��ة خ���الل ال��ع��ام احل���ايل م��وؤك��دة اأهمية 
النقاط  برامج  ودور  الإلكرتوين  ال�سرطية  املراقبة  نظام 
من  واحل��د  املركبات  قائدي  �سلوكيات  تعديل  يف  امل��روري��ة 

احلوادث املرورية .
و اأ�سارت اإىل ا�ستفادة 1001 �سائق مركبة م�سجلة بحقهم 
دورات تخفي�س  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  م���روري���ة يف  ن��ق��اط 
النقاط املرورية، وا�سرتجاع رخ�س القيادة خالل الن�سف 
الأول من العام اجلاري 2021 �سمن جهود ق�سم برامج 

النقاط املرورية.
وذكرت اأن اخلدمة م�ستمرة عرب تقنية الفيديو كونفري�س 
للتوا�سل عن بعد يف اأبوظبي والظفرة والعني بعدة لغات 
والإجنليزية والأوردو" مع توفري خدمات  العربية  "اللغة 
يف  الراغبني  وت�سجيل  املراجعني،  ا�ستف�سارات  على  ال��رد 
الل��ت��ح��اق ب��ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة، مب��ا ي��ع��زز م��ن الرتقاء 
مبفهوم التوا�سل مع اجلمهور من خالل ات�سالهم هاتفياً 

على رقم بدالة عونك املبا�سر/ 8003333/.

الالحقة،  والرعاية  ال�سرطية  املتابعة  نظام  وا�ستعر�ست 
عليهم،  ل��ل��م��ح��ك��وم  الح���رتازي���ة  ال��ت��داب��ري  تفعيل  واآل���ي���ة 
ومنعهم من ارتياد اأماكن معينة من خالل ا�ستخدام تقنية 
الإلكرتوين  ال�����س��وار  اأن  اإىل  م�سرية  الل��ك��رتوين  ال�����س��وار 
ميكن  متكاماًل  تقنياً  برناجماً  يعد  ال�سرطية،  للمراقبة 
اأحكاماً  بحقهم  ال�سادرة  املحكومني  مراقبة  خالله  من 
من اجلهات الق�سائية و يعد و�سيلة مهمة لتطبيق اأحكام 
النطاق  لتحديد  و  الق�سايا  اأن���واع  خمتلف  على  املراقبة 
امل�سمولني  على  املفرو�سة  والقواعد  والأوق���ات  اجل��غ��رايف 
وقرارات  الق�سائية،  الأحكام  حيثيات  على  بناًء  باملراقبة، 
ال�سرطية  باملراقبة  املحكومني  اإجمايل  بلغ  حيث  النيابة 

الإلكرتوين 217 حمكوما حتى �سهر اأكتوبر 2021.
ت��وف��ر خيارات  امل��ب��ت��ك��رة  اخل���دم���ات  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
املجتمعي  الدمج  واإع��ادة  الإ�سالح  فاعلية يف عملية  اأك��رث 
اإيجابية للمحكومني عن طريق  للمحافظة على عالقات 
ا���س��ت��ب��دال ع��ق��وب��ات احل���ج���ز ب��ت��داب��ري اج��ت��م��اع��ي��ة حتقق 
امل�سلحة املجتمعية، وتعطي الفر�سة للمحكومني للتعبري 
واإتاحة  التغيري،  على  قدرتهم  و  الإيجابية  �سماتهم  عن 

الفر�سة اأمامهم ل�ستكمال حياتهم.
بامل�ساركني  ال��رتح��ي��ب  ال�����س��اح��ة  ج��ول��ة  اأج���ن���دة  ت�سمنت 
تقدمي  و  خليفة  بن  حممد  بيت  يف  بجولة  وا�سطحابهم 
�سرح حول البيت ودوره التاريخي. ح�سر الفعالية العقيد 
ال�سرطية  امل��ت��اب��ع��ة  ادارة  م��دي��ر  اخل��ي��ي��ل��ي  ج��م��ع��ة  اأح���م���د 
بيت  مدير  التميمي  منى  و  ب��الن��اب��ة  الالحقة  وال��رع��اي��ة 
حممد بن خليفة اأثناء اجلولة التعريفية برفقة عدد من 
ال�سباط وممثلي اجلهة اخلارجية. اأ�ستلهمت فكرة مفهوم 
ال�ساحة من �ساحة الو�سل يف اإك�سبو 2020 اإذ تعد مكانا 
الأفكار  لتبادل  اندماجهم  تعك�س  النا�س  لتوا�سل  عاما 

واخلربات لتطوير اأ�ساليب جديدة .

�سرطة �أب�ظبي تعقد خل�ة �ل�سر�كة �ال�سر�تيجية لتعزيز �لريادة و�لتميز
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عربي ودويل

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• بيري مارتن

احلزب  ب���اأن  الع����رتاف  يجب  مو�سوعية،  بكل     
بع�س  �سلوك  واأن  ع��ادي��اً،  ح��زب��اً  لي�س  اجلمهوري 

اأع�سائه مثري للقلق.
الكبري  “احلزب  اجل���م���ه���وري،  احل����زب  ي��ت��م��ت��ع     
من  ل��الإع��ج��اب،  ومثري  طويل  بتقليد  القدمي”، 
ودوايت  روزفلت  بتيودور  م��رورا  لنكولن  اأب��راه��ام 
اليوم،  ن��درك  اأن  علينا  ريغان.  ورون��ال��د  اأيزنهاور 
حتى لو متكنا من اإقناع اأنف�سنا باأن دونالد ترامب 
قد ل يعود، اأن هذا احلزب اأ�سبح مزحة -ولي�ست 

بال�سرورة مزحة م�سحكة اأو طريفة.
   لناأخذ على �سبيل املثال حالة النائب بول جو�سار 
من ولية اأريزونا. رمبا جند لطبيب الأ�سنان هذا 
عذرا فقد يكون تناول جرعة زائدة من �سيء ما، 
اأفعاله الأخ��رية جمنونة ب�سكل خطري. قبل  لكن 
اأيام قليلة، ن�سر ر�سوما متحركة ل طعم لها على 
ح�سابه على تويرت، يظهر فيها وهو يغتال النائب 
الدميقراطية األك�ساندريا اأوكا�سيو كورتيز، ويقتل 
م�سحكة  هاهاها  �سيف.  بطعنات  بايدن  الرئي�س 
باتت  نف�سه  جو�سار  اأخ��ت  ان  درج��ة  اىل  للغاية... 
ت�سعر بالقلق من اأن �سقيقها الأكرب اأ�سبح معتاًل 

اجتماعًيا خطرًيا.
اإج����راءات �سد النائب     ت�سدر ال��دع��وات لت��خ��اذ 
اأن قيادة احلزب  جو�سار من كل مكان، لكن يبدو 
ل تنوي معاقبة هذا التابع غري امل�سروط لدونالد 
ترامب، الذي ا�ستمر يف الإ�سرار على اإلغاء نتائج 
اأن  بعد  يناير،   6 يوم  الرئا�سية م�ساء  النتخابات 
اأ�سخا�س،  ت�سببت ع�سابة عنيفة يف مقتل خم�سة 
الكوجنر�س.  اأع�����س��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  بقتل  وه���ددت 
زعامة  �ستظل  اإذ  ج��ف��ون��ه،  م��لء  ي��ن��ام  اأن  وميكنه 

حزبه تثق به.
   ميكن قول نف�س ال�سيء عن م�سوؤولني جمهوريني 
توؤدي  ما  ع��ادة  وكلمات  باإيحاءات  متيزوا  اآخرين 
النائب  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ���س��ارم��ة.  عقوبات  اإىل 
عن ولية كولورادو لورين بويربت، بالإ�سافة اإىل 
الغاز  اإيجارها وفواتري  القب�س عليها وهي تدفع 
باأموال احلملة، حتدت �سراحة القواعد ال�سحية 
للكونغر�س من خالل التجول يف مبنى الكابيتول 
امة اأو لقاح، ناهيك عن ت�سريحاتها، التي  دون كمرّ

كل منها اأكرث �سرا�سة وجنونا من الأخرى.
مارجوري  ج��ورج��ي��ا،  ممثلة  اأي�����س��ا  ُت�ستبعد  ل     
تتمنى  اأنها  امل��الأ  على  اأعلنت  التي  جرين،  تايلور 
دون حماكمة،  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ن��ظ��رائ��ه��ا  اإع����دام 
اأوكا�سيو  األ��ك�����س��ان��دري��ا  زميلتها  ح��رف��ي��اً  وه����ددت 

كورتيز بال�سرب، خالل م�ساجرة عامة يف مايو.
ك��ارول��ي��ن��ا ال�سمالية     م��ن ج��ه��ت��ه، مم��ث��ل ولي����ة 
ا�ستخدام  دع����وات  ���س��اع��ف  ك���اوث���ورن،  م��ادي�����س��ون 
اأن  درج��ة  اىل  ال�سيا�سيني،  خ�سومه  �سد  ال�سالح 
التي  اأوب���زرف���ر،  ���س��ارل��وت  �سحيفة  حت��ري��ر  هيئة 
تعترب حمافظة اإىل حد ما، اأدانت اأفعاله، وطالبت 

ه جمل�س النواب لئحة لوم �سده. وماذا  باأن يوجرّ
عن ممثل فلوريدا مات جايتز، الذي تتعدد ب�ساأنه 
�سبهات �سوء �سلوك جن�سي خطرية �سد قا�سرات، 

ه التهام اإليه ر�سمًيا يف اأي وقت؟ وقد يوجرّ
ه���وؤلء الرتامبيني  اأي م��ن  ل��و مل يكن     وح��ت��ى 
ب�سلوكهم وبياناتهم اخلارجة عن نطاق ال�سيطرة 
عر�سة لأي لوم من اأي نوع من قيادتهم احلزبية 
النواب  ف���اإن   ، زم��الئ��ه��م  م��ن  معاقبة  مطالب  اأو 
ل�سالح  ����س���وت���وا  ال���ذي���ن   13 ال�����  اجل���م���ه���وري���ني 
وابل  مو�سوع  هم  التحتية  البنية  قانون  م�سروع 
م��ن الن��ت��ق��ادات م��ن ال��ع��دي��د م��ن اأع�����س��اء حزبهم 
اأع��اله( ، الذين  )مبا يف ذلك الأع�ساء املذكورين 
يقول  عليهم.  ف��وري��ة  عقوبات  بفر�س  يطالبون 
ت ل�سالح  ممثل مي�سيغان ، فريد اأبتون، الذي �سورّ
من  بالقتل  تهديدات  تلقى  اإن��ه  القانون،  م�سروع 
باخليانة  يتهمونه  الذين  ال�سابق  الرئي�س  اأن�سار 

)من بني اأ�سياء اأخرى(.
الذين يطالبون بجلد هوؤلء  اأن  الغريب  وم��ن     
النواب ل يقولون �سيًئا عن اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ 
اأيدوا م�سروع قانون  الت�سعة ع�سر الذين �سبق ان 
البنية التحتية نف�سه، لكن من املوؤكد اأنه ل ميكن 
التناغم.  ع���دم  يف  بال�سقوط  ال��رتام��ب��ي��ني  ات��ه��ام 
اأنه عندما تبداأ  ففي احلالتني، من املوؤكد متاًما، 
الدولرات يف الت�ساقط يف مناطقهم، فاإن امل�سرعني 
اجلمهوريني الذين يتذمرون من زمالئهم الذين 
جعلوا تلك ال�ستثمارات ممكنة، �سيكونون اأول من 
الكامريات، وين�سبون كل ال�ستحقاق  اأمام  يبت�سم 

والإجناز لأنف�سهم. 
   ل، احل���زب اجل��م��ه��وري لي�س ح��زًب��ا ع��ادًي��ا، واأنا 
احلزب،  ه��ذا  يف  ال��غ��راب��ة  �سطح  فقط  ي  اأع����ررّ هنا 
الذي ل يزال غالبية موؤيديه يعتقدون اأن دونالد 
الغياب  رغ���م   ،2020 ان��ت��خ��اب��ات  ف���از يف  ت��رام��ب 
التام لأدلة تدعم هذه الدع��اءات الباطلة بتزوير 
املبذولة  اأذك��ر اجلهود  اأنني ل  النطاق. كما  وا�سع 
لطم�س اجتياح مترد 6 يناير العنيف يف كابيتول 
بارزون  اأع�ساء  لعبه  ال��ذي  الرئي�سي  وال��دور  هيل 
نف�سه.  ترامب  دون��ال��د  مقدمتهم  ويف  احل��زب،  يف 
ول نن�سى اأن الرئي�س ال�سابق واملر�سح اجلمهوري 
دزينة  لن�سف  هدف  نف�سه  هو  للرئا�سة  املفرت�س 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة املدنية  ال����دع����اوى  ع��ل��ى الأق������ل م���ن 

واجلنائية التي ت�سق طريقها ببطء مزعج.
   لكن با�سم احلياد املقد�س، توا�سل معظم و�سائل 
الإع�����الم الدع�����اء ب���وج���ود ن���وع م���ن ال���ت���وازن بني 
يعتقدون  امل��واط��ن��ني  معظم  ي���زال  ول  احل��زب��ني، 
ع��ل��ى نف�س  اأن احل���زب���ني م��ت��ك��اف��ئ��ان وي��ت��ع��اي�����س��ان 
�سرح  اإىل  امل����رء  ي�سعى  ع��ن��دم��ا  ل��ذل��ك،  ال��ك��وك��ب. 
النتخابات  �سوء  يف  للحزبني  النتخابية  الآف��اق 
الن���ح���راف���ات جمرد  ه���ذه  ك��ل  ال��ن�����س��ف��ي��ة، ت�سبح 
حم�سو�س...  غري  يكون  يكاد  اخللفية  يف  �سجيج 

ملاذا ا؟ �سوؤال جيد.
ترجمة خرية ال�سيباين

�ل�اليات �ملتحدة: �حلزب �جلمه�ري يف ماأزق...!

*اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية - مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية

وزارة  والإنرتنت يف  املعلومات  اأم��ن  و�سرح مدير  الطبي.  القطاع  متبعة يف 
اأثناء جل�سة ا�ستماع عقدت ب�ساأن تزايد  اإلياهو  ال�سحة الإ�سرائيلية روؤوفني 
الهجمات الإلكرتونية على اإ�سرائيل خالل الفرتة الأخرية، قائال: “نحن يف 
حرب عاملية ثالثة على الإنرتنت. اإ�سرائيل متنع املئات من مثل هذه الهجمات 
كل �سهر«. وحلل خرباء اأمنيون اإ�سرائيليون نوعية الهجمة الإلكرتونية التي 
�سنت على القطاع ال�سحي الإ�سرائيلي، واعتربوا اأنه “ل ميكن �سنها اإل عرب 
تعر�س  الهجوم مع ما  ويت�سابه هذا  املجال«.  بال يف هذا  ذات  دولة  اإمكانية 
له مركز “كالليت” الإ�سرائيلي قبل عدة اأ�سهر، الذي يعترب اأكرب �سندوق 

للمر�سى يف اإ�سرائيل، حيث تعر�س لهجمة اأوقفته عن اخلدمة متاما.
الهجمة الإلكرتونية التي تعر�س لها القطاع ال�سحي الإ�سرائيلي يبدو اأنها 
اأكتوبر   26 يف  الإيرانية  الوقود  حمطات  قطاع  تعر�س  بعد  مبا�سرة  �ُسنت 
املا�سي لهجوم اإلكرتوين، ت�سبب بتوقف خطوط الإمداد وم�سخات التوزيع 

يف املرة املقبلة اأن تغلق املزيد من الأنظمة احليوية، مثل اجلي�س اأو الرعاية 
ال�سحية اأو غريها من ال�سبكات املهمة«. وح�سب الباحث واخلبري يف الهجمات 
ال�سيربانية �سريوان بطي، ف�”ل ميكن التنبوؤ اإىل اأي مدى ميكن اأن ت�سل مثل 
اإ�سرائيل واإيران حري�ستني على  هذه الأعمال. طوال املرحلة املا�سية كانت 
الع�سكري  ال�سدام  اإىل حلظة  الو�سول  بينهما لعدم  �سعرة ما  احلفاظ على 
املبا�سر، خل�سية كل منهما على تاأثريات ذلك على الأمن القومي وا�ستقرار 
“كانت  عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  بطي  وي�سيف  منهما«.  كل  يف  النظام 
موجعة  كانت  واإن  �سحايا،  دون  من  مواجهة  مبثابة  الإلكرتونية  الهجمات 
للغاية يف القطاعات احليوية يف البلدين، لكن مع اإمكانية عدم الو�سول اإىل 
اأي حلول �سيا�سية للملفات ال�سيا�سية العالقة، بالذات امللف النووي الإيراين، 
لقطاعات  وحتطيما  م�سا  اأك��رث  لتكون  تتطور  اأن  ميكن  الهجمات  تلك  ف��اإن 

حيوية يف اإ�سرائيل اأو اإيران، بالذات لو طالت اجلي�س وقطاعات الت�سليح«.

•• عوا�شم-وكاالت

فيما ي�ستمر الطرفان يف الإعالن عن رفع اجلاهزية ا�ستعدادا لأي مواجهة 
ع�سكرية حمتملة بينهما، فاإن رحى معركة اأخرى تدور بني اإيران واإ�سرائيل، 
وب�سكل �سبه يومي، اأ�سا�سها �سن هجمات اإلكرتونية على املوؤ�س�سات وامل�سالح 
املبا�سرة  اليومية  باخلدمات  املتعلقة  تلك  بالذات  الآخ��ر،  للطرف  احليوية 
لل�سكان. فبعد اأيام من التحقيقات املو�سعة، اأعلنت وزارة ال�سحة الإ�سرائيلية 
الطبي يف بلدة اخل�سرية،  “هيليل يافا”  موؤخرا عودة اخلدمات اإىل مركز 
مليون  لقرابة  خ��دم��ات  وي��ق��دم  اإ�سرائيل  م�ستوى  على  الأك���رب  يعترب  ال��ذي 
املركز  ك��ان  بعدما  الإع��الن  وياأتي  البالد.  وو�سط  �سمال  �سكان  من  �سخ�س 
واأتلفت  يقدمها،  التي  اخلدمات  كامل  �سلت  اإلكرتونية  لهجمة  تعر�س  قد 
كل الأنظمة والربجميات والأر�سيف واآليات التعامل الإلكرتوين التي كانت 

والتن�سيق فيما بينها. واأدى ذلك الهجوم اإىل اأزمة �سعبية داخل البالد، حيث 
كاملني،  اأ�سبوعني  طوال  الوقود  حمطات  اأم��ام  املنتظرين  طوابري  ا�ستمرت 

وارتفعت الأ�سوات داخل البالد ب�ساأن ح�سانة املجال الإلكرتوين الوطني.
ورغم عدم اعرتاف اأي من الطرفني بامل�سوؤولية عن الهجمات املتبادلة، فاإن 
اأمنيون  ويرى خرباء  اخللفية.  منهما يف  كل  وقوف  على  وا�سحة  املوؤ�سرات 
اأن كال البلدين يح�سالن على دعم تقني من حلفائهم الدوليني، فالقطاع 
من  وم�ساندة  تدخل  دون  وم��ن  وطني  ب�سكل  حمايته  ميكن  ل  ال�سيرباين 
اإلكرتوين  خبري  عن  معلومات  نقل  “املونيتور”  موقع  العاملية.  ال�سركات 
تو�سع  اأن  “اإ�سرائيل ميكن  اإن  ا�سمه، قال فيها  الك�سف عن  اإ�سرائيلي رف�س 

نطاق ا�ستهدافها للموؤ�س�سات احليوية الإيرانية يف امل�ستقبل املنظور«.
نظام وطني حيوي  �سل  اإثباتها يف  التي مت  “القدرات  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 
امل��رة، ميكن  العادية هذه  املركبات  اأث��رت على  التي  البنزين،  لإم���دادات مثل 

معارك �لظل.. ك��لي�س �حلرب �الإلكرتونية بني �إير�ن و�إ�سر�ئيل

•• وا�شنطن-وكاالت

�سبكة  يف  ال�سيا�سي  الكاتب  ح�س 
رئي�س  غ���و����س  ب���وب���ي  ب���ل���وم���ربغ، 
م�سطفى  ال���ع���راق���ي  احل���ك���وم���ة 
ال�����ك�����اظ�����م�����ي ع�����ل�����ى ال����ت���������س����دي 
و�سادتها  الإيرانية،  للميلي�سيات 
الغتيال  بعد حم��اول��ة  اإي���ران  يف 
ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا، ف��ج��ر الأح���د 

املا�سي.
كان  ال��ك��اظ��م��ي  اأن  غ��و���س  وراأى 
حماولة  م��ن  بالنجاة  حمظوظاً 
خفيف  بجرح  واإ�سابته  الغتيال 
الأي�سر  م��ع�����س��م��ه  ظ���ه���ر  ح���ي���ث 
خالل  تبني  كما  ب�سمادة  مغطى 
ك��ل��م��ت��ه ع����رب ال���ت���ل���ف���زي���ون، اإث����ر 

الهجوم.
العراقيني  دع���وت���ه  ورغ�����م  ل��ك��ن 
مل  النف�س،  و�سبط  ال��ه��دوء  اإىل 
اجلرح  اإخ��ف��اء  الكاظمي  ي�ستطع 
باجل�سم  حل����ق  ال������ذي  اخل���ط���ري 

ال�سيا�سي العراقي. 
ول يجب اأن يحاول، وفق ن�سيحة 

الكاتب.
م���ن���ذ ت��ع��ي��ي��ن��ه يف م���اي���و )اأي�������ار( 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  ح����اول   ،2020
التو�سل اإىل ت�سوية مع امليلي�سيات 
املدعومة من اإيران، والتي تف�سد 
يف  اله�س  الدميوقراطي  النظام 
مواجهتها  عليه  والآن  ال��ع��راق. 

و�سادتها يف طهران.
اإن املحاولة الوقحة لقتله تعطي 
بقمع  ل��ي��اأم��ر  ال��ت��ربي��ر  الكاظمي 
يجب  ك��ان  قمع  وه��و  امليلي�سيات، 

••ب كني-اأ ف ب

اأغلقت مدينة بكني مركًزا جتارًيا 
عديدة   �سكنية  وجممعات  كبرًيا 
اإ�سابة بع�س  اأم�س اخلمي�س بعد 
بوؤرة  يف  بكوفيد-19  الأ�سخا�س 
العا�سمة  وبائية �سغرية يف قلب 

ال�سينية.
د ان��ت�����س��ار ال��وب��اء املحدود   وجت����درّ
مقارنة باأنحاء اأخرى من العامل 
فيما تعقد قيادة احلزب ال�سيوعي 
بح�سور  بكني  يف  مهًما  اجتماًعا 

مئات الأع�ساء.
كبري  ح��د  اإىل  ال�سني  و�سيطرت 
ع��ل��ى ال��وب��اء ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��ا منذ 
حجر  ب��ف�����س��ل   ،2020 رب����ي����ع 
وق���ي���ود �سارمة  اإل���زام���ي  ���س��ح��ي 
وع�������زل امل���خ���ال���ط���ني وامل����راق����ب����ة 
اأو  الدوليني  للوافدين  ال�سارمة 

حتى تتبع التحركات.
يف  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  وع����ادت 
حالة  يف  ال�سلطات  ان  اإلرّ  البلد 
لوقف  املا�سي  ال�سهر  منذ  تاأهب 
تف�س مرتبط بتحركات جمموعة 
من ال�سياح امل�سابني والذي يوؤثر 

على العديد من املقاطعات.
���ل���ت ب���ك���ني ����س���ترّ اإ����س���اب���ات  و����س���جرّ
جديدة بكوفيد-19 يف منطقتْي 
بح�سب  وه���اي���دي���ان،  ت�����س��اوي��ان��غ 

و�سائل اإعالم حملية.
“رافلز  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز  واأُغ���ل���ق 
العا�سمة  قلب  يف  مول”  �سيتي 
زيارة  ب�سبب  الأرب��ع��اء  م�ساء  منذ 
قبل  املركز  بكوفيد-19  م�ساب 
�سحيفة  ذك��رت  كما  اأي���ام،  ب�سعة 

ال�سباب يف بكني.
وق���ال���ت اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة يف 
البلدية اإن اأكرث من 280 حالة 
خمالطة ُك�سف عنها فيما اأُجريت 
فحو�سات على اأكرث من 12 األف 

�سخ�س يف ت�ساويانغ وهايديان.
ولفت املتحدث با�سم البلدية �سو 
د  هيجيان اخلمي�س اإىل اأن “جتدرّ
مفاجًئا”.  ك���ان  ال���وب���اء  ان��ت�����س��ار 
حا�سم”،  “يوم  ان�����ه  واأ������س�����اف 
“تتبع م�سدر التف�سي  اأن  موؤكدا 

�سروري يف اأ�سرع وقت ممكن«.
�سكنية  جممعات  خم�سة  واأُغلقت 
وجممعني  اب��ت��دائ��ي��ة  وم���در����س���ة 
الذي  الأم��ر  اخلمي�س،  للمكاتب 

طويل.  زم����ن  م��ن��ذ  ي��ح�����س��ل  اأن 
اأن  يف  ك��ث��رياً  الت�سكيك  ميكن  ل 
الهجوم كان من �سنع واحدة من 

اأدوات اإيران.
م�سلحة  جم���م���وع���ات  ب����ني  م����ن 
ف�����اإن هذه  ال����ع����راق،  م���ت���ع���ددة يف 
امليلي�سيات وحدها مينها الو�سول 
التي  ط��ي��ار  دون  ال��ط��ائ��رات  اإىل 
يف  لت�ستخدمها  اإي�����ران  ت��وف��ره��ا 
بريوت  من  ب��دءاً  العربي،  العامل 

و�سوًل اإىل اليمن.
يف العراق، ا�ستخدمت امليلي�سيات 
طيار  دون  ال��ط��ائ��رات  ال�سيعية 
القواعد  مل��ه��اج��م��ة  الإي����ران����ي����ة 
اأمريكيني.  الع�سكرية التي توؤوياً 
بطائرات  هجمات  اأي�����س��اً  و�سنت 
عمق  يف  مناطق  على  طيار،  دون 
من�ساآت  م��ن  انطالقاً  ال�سعودية 

عراقية.
يخ�سى  ال������ذي  ال���ك���اظ���م���ي  ل���ك���ن 
اإعالن  يكره  ك��ان  م��ع��اداة طهران 
امل��ج��م��وع��ات امل�����س��وؤول��ة ع���ن تلك 
ال���ه���ج���م���ات، ن���اه���ي���ك ع����ن اإدان������ة 

داعميها.
يرى غو�س اأنه اإذا متكن الكاظمي 
ال�سجاعة  ا���س��ت��ج��م��اع  م���ن  الآن 
لت�����ه�����ام امل����ذن����ب����ني وق����ادت����ه����م، 
على  العتماد  باإمكانه  ف�سيكون 
كان  ق������وي  �س�����يا�س����ي  ���س��الح 
القريب،  الأم�������س  ح��ت��ى  ينق�سه 

دعم مواطنيه.
فرتة  منذ  العراقيون  تعب  لقد 
طويلة من تدخل اإي��ران اخلبيث 
قياداتهم  وح���ث���وا  ���س��وؤون��ه��م،  يف 

مينع ع�سرات اآلف ال�سكان )من 
اأ�سل 22 مليون ن�سمة يف بكني( 
عليهم  وي���ف���ر����س  اخل�������روج  م����ن 

اإجراء فحو�سات.
واأظ���ه���رت و���س��ائ��ل اإع����الم حملية 
اخل���م���ي�������س م���وظ���ف���ني ي����رت����دون 

ون  بدلت حماية كاملة فيما يعدرّ
ال�سكان  اإىل  لت�سليمه  ال��ط��ع��ام 

املحجورين..
 واأُغلقت العديد من دور ال�سينما 
الرتفيه  واأم������اك������ن  وامل�����������س�����ارح 
الأخ����������رى يف الأي����������ام الأخ�������رية 

وتوا�سل  اح���������رتازي.  ك�����اإج�����راء 
ال�������س���ني ت��ط��ب��ي��ق ���س��ي��ا���س��ة عدم 
كوفيد-19  جت��اه  نطلق  ت�سامح 
مع  وحالًيا  املن�سرم  ال��ع��ام  من1 
الأوملبية  الأل��ع��اب  اق��رتاب موعد 

ال�ستوية.

ال�سيا�سية على مواجهة وكالئها 
وع�سائب  اهلل  ح��زب  كتائب  مثل 
اأه����ل احل����ق، وم��ن��ظ��م��ة ب���در التي 
ترهب املدنيني ب�سورة اعتيادية، 
على  للح�سول  امل�����س��اري��ع  وت��ب��ت��ز 
النا�سطني  وت���ق���ت���ل  الأم�����������وال، 

احلقوقيني.
يف  الكاظمي  اإخ��ف��اق  �ساهم  لقد 
تزايد  يف  امليلي�سيات  نفوذ  تقييد 
العاديني  العراقيني  ب��ني  الياأ�س 
ان���خ���ف���ا����س  يف  ظ����ه����ر  وال������������ذي 
النتخابات  يف  الق�����رتاع  ن�����س��ب��ة 

الت�سريعية يف ال�سهر املا�سي.
اإحباطاً  ه��ن��اك  اأن  غ��و���س  اأ���س��اف 
اأي�ساً،  ال���ع���راق���ي  اجل��ي�����س  ل����دى 
وه���و ال����ذي ي��واج��ه خ��ط��ر حلول 

امليلي�سيات مكانه.
عوا�سم  يف  مت�ساعد  قلق  وث��م��ة 
عربية اأخرى، ويف وا�سنطن، من 
ا�ستخدام طهران تلك املجموعات 
لقيادة ال�سيا�سة يف العراق، ب�سكل 

كامل.

اإن �سيا�سياً ماهراً قد يكون قادراً 
والإحباط  ال��ي��اأ���س  حت��وي��ل  ع��ل��ى 
�سد  م��ن�����س��ق  ج��ه��د  اإىل  وال���ق���ل���ق 

م�سدره.
هنالك  الكاظمي،  اإىل  بالن�سبة   
الغتيال  فمحاولة  اإ���س��ايف،  زخ��م 
ت��وح��ي ب����اأن امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات مل تعد 
بعيداً  وتريده  را�سية عن متلقه 

من دربها.
بعد النتائج الأولية لالنتخابات، 
ك��ان��ت امل��ج��م��وع��ات امل��دع��وم��ة من 
اإىل  ���س��ق طريقها  اإي����ران حت���اول 

ال�سلطة بالتنمر.
 لقد �سككت يف �سرعية الت�سويت، 
الأمنية  ب��الأج��ه��زة  وا���س��ط��دم��ت 

خارج املنطقة اخل�سراء.
ياأمل الكاظمي البقاء يف من�سبه 
لأنه املر�سح الأقل اإزعاجاً لغالبية 

الأفرقاء.
وتفكر  ذل��ك  امليلي�سيات  وت���درك   
لتعزيز  امل��ع��ادل��ة  م���ن  اإزال���ت���ه  يف 
اإىل  رجلها  اإي�����س��ال  يف  حظوظها 

هذا املن�سب.
تكون  ق��د  امل��ح��اول��ة،  ف�سل  وب��ع��د 
معاك�سة  نتيجة  الأخ��ري  للهجوم 
اعتماد  اأوراق  ب���ت���اأك���ي���د  مت����ام����اً 
ويف  و�سطياً.  مر�سحاً  الكاظمي 
اأكرث  ك��ان��ت  اإذا  امل���ط���اف،  ن��ه��اي��ة 
البالد  يف  امل���ك���روه���ة  امل��ن��ظ��م��ات 
م�����س��م��م��ة ع���ل���ى ال��ت��خ��ل�����س منه 
ف��ق��د مت��ي��ل الأط������راف الأخ����رى، 

لاللتفاف حوله.
العراقي  ال��وزراء  رئي�س  �سيحتاج 
اأي�ساً.  اخل��ارج��ي��ة  امل�����س��اع��دة  اإىل 

ي�����س��ت��ل��زم الأم�������ر ج����ه����داً دول���ي���اً 
لل�سغط على طهران لتكبح جماح 
وكالئها، وا�سطرار الأمني العام 
للمجل�س الأعلى لالأمن القومي 
علي �سمخاين اإىل نفي امل�سوؤولية 
عن حماولة الغتيال، يظهر اأنه 
الإح���راج، على  ي�سعر بدرجة من 
الأقل ما يعطي دوًل اأخرى هدفاً 

للعمل عليه.
اإن طهران حري�سة على موا�سلة 
ال��ذي��ن تعاديهم  م��ع  حم��ادث��ات��ه��ا 
الآن  ال����ع����رب  ول������دى  ت���ق���ل���ي���دي���اً، 
الإيرانيني  على  لل�سغط  فر�سة 
الأقل  ع��ل��ى  اأو  اأت��ب��اع��ه��م  لتقييد 
اجلي�س  ي��ت��وىل  بينما  ال���رتاج���ع 

العراقي مبهمته.
ح�سد  ال���ك���اظ���م���ي  ا����س���ت���ط���اع  اإذا 
الداخلي  ال���دع���م  م���ن  ي��ك��ف��ي  م���ا 
فر�سة  هناك  ف�ستكون  وال���دويل 
اإطالق  دون  امليلي�سيات  ملواجهة 

ر�سا�س.
احتماًل  الأك���رث  ال�سيناريو  لكن 
اإراق���ة الدماء،  ح�سب غ��و���س، ه��و 
واأ�سلحة  ت��دري��ب  فللميلي�سيات 

اإيرانية.
اأك��رث من  العراقي  لكن اجلي�س   
قادر على هزميتها، بعدما اأظهر 
داع�س،  ���س��د  ال��ق��ت��ال��ي��ة  م��ه��ارات��ه 
واأ�سلحة  ب��دع��م  متتعه  وب��ف�����س��ل 

غربية.
وفق غو�س.  املواجهة حتمية  اإن   
ويد الكاظمي املغطاة ب�سمادة قد 
الق�سوى  قوتها  يف  ال��ي��وم  ت��ك��ون 

بعد حماولة اغتياله.

بكني تفر�س �إجر�ء�ت جديدة للت�سدي للجائحة 

بل�مربغ: �لكاظمي �أق�ى من �أي وقت م�سى مل��جهة �مليلي�سيات

�الإخ��ن ف�سل�� بح�سد �لليبيني.. وبيان �مليلي�سيات يف�سح ن��ياهم
اأعلنت  ميلي�سياوي،  حت��رك  ويف 
ميلي�سيا “عملية بركان الغ�سب” 
يف  الإخ������وان  لتنظيم  اخل��ا���س��ع��ة 
بيان رف�سها لقوانني النتخابات 
كخطوة  دي�����س��م��رب؛   24 امل���ق���ررة 
�سرعية  يف  للطعن  بها  مي��ه��دون 

النتخابات.
رئ��ي�����س مفو�سية  ال��ب��ي��ان  ��ل  وح��مَّ
الن���ت���خ���اب���ات وجم���ل�������س ال���ن���واب 
ال���ع���واق���ب التي  امل�����س��وؤول��ي��ة ع���ن 
تن�سف  وق���د  ب��اخل��ط��رية  و�سفها 

ال�ستقرار يف ليبيا.
الليبي  ال�سيا�سي  املحلل  ويعلق 
اإب���راه���ي���م ال���ف���ي���ت���وري ع��ل��ى هذا 
امل�سري  ح���دي���ث  ب�����اأن  ال��ت�����س��ع��ي��د 
اأن  بع������د  باخل������ارج  “ا�س������تقواء 
ل����وح ق���ائ���ال ل ت�����س��ت��ه��ي��ن��وا مبن 
هذا  اأن  اإىل  لف���ت���ا  يدعمنا”، 
لي�س بجديد على التنظيم الذي 
جلب املرتزقة وقوات اأجنبية اإىل 

ليبيا.

حديثه  يف  ال����ف����ي����ت����وري  �����ه  ون�����بَّ
الليبيني  نيوز عربية”  ل�”�سكاي 
على  التهديدات  هذه  ياأخذوا  اأن 
ل  “فالتنظيم  اجل������د  حم���م���ل 
ي��وج��د ل��دي��ه ���س��يء ي��ب��ك��ي عليه، 
و�سيفعل كل ما يف و�سعه لتعطيل 
النتخابات بعد تاأكده اأن من�سب 
ال��رئ��ي�����س واأغ��ل��ب��ي��ة ال���ربمل���ان لن 

تكون له«.
كما طالب جمل�س الأمن الدويل 
قواعد  بو�سع  احل���ازم  بالتدخل 
ت��������������ردع ال��ت��ن��ظ��ي��������������������م الإخ������واين 
ليبيا  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل  ب����ات  “الذي 
فق  على اأنها مرياث اأجدادهم”، 

تعبريه.
ال�سحفي،  ال��ك��ات��ب  ت��ق��دي��ر  ويف 
امل�سري  ف����اإن  ال��ع��ب��ي��دي،  ج��ربي��ل 

اأحرج نف�سه بدعوته للتظاهر.
من�س���������ور  يف  ذك  وي��و���س�����������������������ح 
موقع  ع��ل��ى  ح�س��������ابه  ع��رب  ل���ه، 
اأح���رج  “امل�سري  “في�سبوك”: 
�ساآلة  بك�سف  وج��م��اع��ت��ه،  نف�سه 
ح��ج��م الإخ�������وان يف ل��ي��ب��ي��ا. اأي���ن 

احل�س����ود يا م�سري؟«.

رئي�س مفو�سية النتخابات عماد 
قائد  تر�سح  قبول  مت  اإن  ال�سايح 

حفرت للرئا�سة.

على  امل����ح���������س����وب  ال�������س���وي���ح���ل���ي 
الإخوان، املقيم يف بريطانيا، عرب 
بخطف  هاو�س”  “كلوب  تطبيق 

وع�سرات الآلف اإن مل يكن مئات 
الآلف«.

وب��ال��ت��زام��ن، ه��دد ال��ك��ات��ب اأحمد 

وخ����الل اج��ت��م��اع ب��ط��راب��ل�����س مع 
ليبيا  غ���رب  يف  امليلي�سيات  ق���ادة 
دعا  ال���ث���الث���اء  اأم�������س  اأول  اأول 
امل�ساركة  لعدم  الليبيني  امل�سري 
كناخبني  ����س���واء  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
ع��ل��ن��ا من  وه�����دد  م��ر���س��ح��ني،  اأو 
بهذا  ت�����س��ت��ه��ي��ن��وا  “ل  ي�������س���ارك: 
وراءنا”،  ي���ق���ف  وم������ن  اجل����م����ع 
“�سنفعل اأي �سيء لتجنب انتخاب 
م�سبًها  نريدهم”،  ل  اأ�سخا�س 

تر�سحهم بالنازية والفا�سية.
وقالت م�سادر ملوقع “�سكاي نيوز 
عربية” اإن امل�سري و�سع مع قادة 
مقرات  حل�سار  خطة  امليلي�سيات 
ال��ت�����س��وي��ت مل��ن��ع ال��ن��اخ��ب��ني من 

الو�سول اإليها.
تهديدا  امل�سري  اأعلن  اأي��ام،  وقبل 
بحار  يف  ليبيا  ب���اإغ���راق  �سريحا 
ت�سريحات  يف  ق����ائ����ال  ال���������دم، 
يحكم  ل��ن  “حفرت  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة: 
ليبيا اأبدا، ولو على جثث الآلف 

•• طرابل�س-وكاالت

اأمام  بعد فرتة من تقدمي نف�سه 
اإمتام  على  حري�س  ب��اأن��ه  ال��ع��امل 
الليبية، دعت قيادات  النتخابات 
الإرهابي  الإخ��وان  لتنظيم  تابعة 
واخل���روج  مبقاطعتها،  ���س��راح��ة 
احلكومة  لإج��ب��ار  م��ظ��اه��رات  يف 
بف�سل  دم  �سُ اأن��ه  اإل  وقفها،  على 

جديد.
احل�سود  الأرب�����ع�����اء  ت���خ���رج  ف��ل��م 
الإخ���������واين خالد  دع����اه����ا  ال���ت���ي 
امل�سري، رئي�س ما ُي�سمى باملجل�س 
للتجمع  بليبيا،  للدولة  الأع��ل��ى 
املفو�سية  مقر  اأم���ام  والح��ت��ج��اج 
وجمل�س  ل���الن���ت���خ���اب���ات  ال��ع��ل��ي��ا 
النواب وكافة املقرات احلكومية، 
ل�����الح�����ت�����ج�����اج ع�����ل�����ى ق�����وان�����ني 
الأ�سماء  وب���ع�������س  الن���ت���خ���اب���ات 
للرئا�سة،  ت��ر���س��ح��ه��ا  امل���ت���وق���ع 
وخ���ا����س���ة امل�����س��ري خ��ل��ي��ف��ة حفرت 
الليبي،  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  ق��ائ��د 
و���س��ي��ف الإ�����س����الم ال���ق���ذايف جنل 

الرئي�س الراحل معمر القذايف.

 طلب �ل�سجن 4 �سن��ت 
لت�سان�سلي يف �قتحام �لك�نغر�س 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ع�����اء ال��ع��ام ال���ف���درايل يف  ط��ل��ب الدرّ
ال�سجن  عقوبة  ��ح��دة  امل��ترّ ال��ولي��ات 
ت�سان�سلي،  جل��اي��ك��وب  ���س��ه��راً   51
ال����ذي  القرنني”  ذي  “الرجل 
ان��ت�����س��رت ���س��ورت��ه ح���ول ال��ع��امل يف 
الثاين/يناير  كانون  من  ال�ساد�س 
حني اقتحم ب�سدره العاري وقبعته 
دة بقرنني مبنى الكونغر�س مع  املزورّ
ال�سابق  الرئي�س  اأن�����س��ار  م��ن  جمع 

دونالد ترامب.
ب�”�سامان  اأي�ساً  ب  امللقرّ وت�سان�سلي 
ينتمي  ال��ت��ي  احل��رك��ة  اآنون”،  كيو 
املوؤامرة،  بنظريات  وت��وؤم��ن  اإل��ي��ه��ا 
اقتحام  واقعة  اأي��ام من  بعد  اأوق��ف 
ت�سل  تهم  اإليه  هت  ووجرّ الكابيتول 

عقوبتها اإىل ال�سجن 20 �سنة.
ويف مطلع اأيلول/�سبتمرب اأقررّ املترّهم 
وا�سنطن  اأم��ام حمكمة فدرالية يف 
غري  ي  ال��ت��ع��درّ بتهمتي  مذنب  ��ه  ب��اأنرّ
الغري  ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات  ال���ق���ان���وين 

وممار�سة �سلوك عنيف.
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ح حتالف الفتح، املظلة ال�سيا�سية للف�سائل امل�سلحة، امل�ساركة يف   لورّ
على  احتجاجاً  ال�سيا�سية،  العملية  مبقاطعة  العراقية،  النتخابات 
نتائج النتخابات، فيما �سكك مراقبون بتلك اخلطوة، بداعي اإمكانية 
ال�سيا�سية  “املظلة  الفتح  والهيمنة.  وح�سل حتالف  النفوذ  خ�سارة 
لالأجنحة امل�سلحة” على 16 مقعداً فقط، نزوًل من 48 مقعداً كان 
ول يزال العراق، يعي�س  قد ح�سل عليها يف انتخابات عام 2018. 
وتلويحها  الن��ت��خ��اب��ات  نتائج  الف�سائل  تلك  رف�����س  ت��داع��ي��ات  على 
امل�ستمر بال�سالح و�سوًل اإىل حماولة اغتيال رئي�س الوزراء م�سطفى 
الكاظمي، الأحد املا�سي، عرب 3 طائرات م�سرية مفخخة. وطرحت 
ال�سيا�سية  العملية  مقاطعة  خيار  م��رة  م��ن  اأك��رث  املجموعات  تلك 
�سواًء ب�سكل تام اأو الذهاب نحو املعار�سة وهو ما اأثار ت�ساوؤلت حول 
اإمكانية تخليها عن مكا�سبها �سمن احلكومة املقبلة. ويرى اخلبري 
لت�سكيل  احلالية  “املرحلة  اأن  عباتني  اأب��و  اأحمد  العراقي  ال�ساأن  يف 
احلكومة بداأت تاأخذ طابعا �سيا�سيا بحتا ي�سعى اجلميع من خالله 
التنفيذية  ال�سيا�سية  املكا�سب  من  ممكن  ق��در  اأك��رب  على  للح�سول 

التي تبقيهم يف دائرة التاأثري والقرار«.
 

تو�سلت جمموعة بوينغ الأمريكية اإىل اتفاق مع اأ�سر �سحايا حتطم 
طائرة “737 ماك�س” الذي اأودى بحياة 157 �سخ�سا يف اإثيوبيا 
2019، واعرتفت مب�سوؤوليتها عن احل��ادث ح�سب  اآذار/م��ار���س  يف 

وثائق قانونية مت تقدميها اإىل حمكمة يف �سيكاغو .
“بوينغ  اإن  املجموعة  قالت  بر�س،  فران�س  لوكالة  �سوؤال  على  وردا 
ملتزمة �سمان اأن تتلقى كل العائالت التي فقدت اأقارب يف احلادث 
واأ�سافت اأن “اعرتافا مب�سوؤوليتها، ي�سمح  تعوي�سا كامال وعادل”. 
العائالت لالأطراف برتكيز جهودهم على حتديد  اتفاق بوينغ مع 
التابعة   302 رق��م  الرحلة  وكانت  عائلة«.  لكل  املنا�سب  التعوي�س 
ل�سركة الطريان الإثيوبية متوجهة اإىل نريوبي عندما حتطمت يف 
حقل جنوب �سرق العا�سمة اأدي�س اأبابا بعد �ست دقائق من اإقالعها 
وق��ف حتليق  اإىل  احل��ادث  واأدى  ال��ك��رتوين.  برنامج  ب�سبب خلل يف 
تاريخ جمموعة  اأزم��ة يف  اأ���س��واأ  يف  “737 ماك�س”  بوينغ  ط��ائ��رات 
ال�سناعات اجلوية الأمريكية لأنه تلى حادثا اآخر قبل اأ�سهر لطائرة 
اندوني�سيا  يف  اير”  “لين  الطريان  ل�سركة  تابعة  نف�سه  النوع  من 
�سقوط  واأ�سفر هذا احل��ادث عن   .2018 الأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف 

189 قتيال.

حذر الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ اخلمي�س من عودة اأجواء توتر ت�سبه 
ت�ساعد  ا�ستمرار  مع  ال��ه��ادي  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  ال��ب��اردة  احل��رب 

متزايد للخالفات خ�سو�سا حول تايوان.
بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س  ومع اقرتاب قمة افرتا�سية متوقعة مع 
ال���دول يف  ���س��رورة عمل جميع  �سي جينبينغ على  اأك��د  املقبل،  الأ���س��ب��وع 
املنطقة مًعا على مواجهة التحديات امل�سرتكة من وباء كوفيد-19 اإىل 

التجارة مرورا بالتحرك من اأجل املناخ.
التعاون  منتدى  قمة  هام�س  على  اف��رتا���س��ي  م��وؤمت��ر  خ��الل  �سي  وق��ال 
ر�سم  “حماولت  اإن  )اأب��ي��ك(  ال��ه��ادي  واملحيط  اآ�سيا  ل��دول  القت�سادي 
جيو�سيا�سي  اأ�سا�س  على  �سغرية  جمموعات  ت�سكيل  اأو  عقائدية  ح��دود 
منطقة  تعود  اأن  يجب  ول  ميكن  “ل  واأ���س��اف  بالف�سل«.  عليها  حمكوم 

اآ�سيا واملحيط الهادي اإىل مواجهات وانق�سامات احلرب الباردة«.
وجاءت ت�سريحات �سي بعد �ساعات من الإعالن املفاجئ للوليات املتحدة 
ملكافحة  م�سرتك  ب�سكل  جهودهما  م�ساعفة  غال�سكو،  قمة  يف  وال�سني 

الحتبا�س احلراري.

عوا�شم

بغداد

وا�سنطن

بكني

 زعماء �إ�سر�ئيل يلج�ؤون ملخباأ ح�سني 
خالل تدريب يتعلق بك�فيد-19 

•• القد�س-رويرتز

مبخباأ  م�ساعديه  وكبار  بينيت  نفتايل  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  احتمى 
جديد  تف�س  ظهور  ملحاكاة  ت��دري��ب  اأث��ن��اء  اخلمي�س  اأم�����س  ح�سني  حربي 
الذي  “تدريب اأوميجا”  وو�سف  قاتل ل�ساللة متحورة من كوفيد-19. 
باأنه  كورونا،  وهمية من فريو�س  �ساللة  ا�سم  ويحمل  كامال  يوما  ا�ستمر 
كان املجمع  اإجراء احرتازي للتاأكد من ا�ستعداد اإ�سرائيل “لأي �سيناريو”. 
امل�ساد لالنفجارات النووية يف تالل القد�س واملعروف با�سم “مركز الإدارة 
الوطنية” قد ا�ستخدم كذلك لتن�سيق ال�ستجابات الأولية لفريو�س كورونا 
وفر�ست اإ�سرائيل اإجراءات اإغالق يف اإطار  امل�ستجد يف مار�س اآذار 2020. 
حماولت ال�سيطرة على ثالث موجات من تف�سي كوفيد-19 لكنها وا�سلت 
فتح القت�ساد واملدار�س منذ بدء املوجة الرابعة يف يونيو حزيران، معتمدة 
الكمامات.  وو�سع  من�سطة  جرعات  واإعطاء  التطعيم  منها  اإج��راءات  على 
املدنيني  ال��ق��ادة  اإخ�����س��اع  ي�سمل  ال��ت��دري��ب  اإن  بيان  يف  بينيت  مكتب  وق��ال 
والع�سكريني لفحو�س جماعية واإجراءات دخول امل�ست�سفيات وفر�س حظر 
جتول. و�ست�سارك اإ�سرائيل نتائج التدريب مع �سركاء اأجانب. ونقل البيان 
عن رئي�س الوزراء قوله “اإ�سرائيل اآمنة وحممية. ومن اأجل احلفاظ على 
ذلك وعلى ا�ستمرارية احلياة الطبيعية، يتعني علينا ال�ستمرار يف مراقبة 

الو�سع عن كثب وال�ستعداد لأي �سيناريو«.

ذ� هيل: �إير�ن لن جتازف بحرب تقليدية �سد �أمريكا و�إ�سر�ئيل

بينهم عرب.. من هم �ملهاجرون �لذين ي�سعل�ن �أزمة يف �أوروبا؟

و��سنطن حتّذر �لق��ت �لرو�سية من خطاأ جديد يف �أوكر�نيا 

�سحف عربية: لبنان وحزب �هلل... �ل�سحية و�جلالد
كما لو اأنه جزء من بنيته الطائفية التي يقوم عليها نظامه ال�سيا�سي«.

فاإن  اأه��داف��ه،  اإىل  الو�سول  “اإذا كان حزب اهلل قد خطط وجنح يف  واأ�ساف 
ذلك النجاح يعد ف�ساًل لالآخرين الذين تقاع�سوا وتكا�سلوا وفاتهم القطار 
غري مرة ومل يتعلموا النهو�س من النوم مبكرين، مل ي�ستنجدوا اإل بعد اأن 
فعله حزب اهلل  “ما  الكاتب  واأو�سح  خ��ارج احللبة«.  يقفون  اأنف�سهم  وج��دوا 
من اأجل الإم�ساك بقرين الدولة اللبنانية كان مرئياً وحتت النظر، مل يفعل 
اأي �سيء يف اخلفاء، كان وا�سحاً اإىل الدرجة التي ميكن من خاللها توجيه 
التهام اإىل الآخرين بالتواطوؤ معه اأو العمى الذي كان �سببه الغرق يف امل�سالح 
ال�سخ�سية، بحيث مل يكن لبنان اإل �سبباً للح�سول على املزيد من الأموال«. 
وتابع “لقد اأُهدرت اأموال تكفي لإقامة دولة مثالية يف ذلك البلد ال�سغري، 
يف ملء جيوب زعماء طوائف مت ا�ست�سعافها حتى غدت غري مرئية يف ظل 
م�سرياً اإىل اأن اإيران مل تنفق ما اأنفقه الآخرون يف  �سطوع جنم حزب اهلل”، 

لبنان، وقال “اخلطاأ يكمن يف غياب امل�سروع، اأما التخلي عن لبنان وهو يف 
اأم�س احلاجة اإىل َمن يحميه من فظاظة ورثاثة وتفاهة وانحطاط وف�ساد 

فهو خطوة ميكن اأن تو�سع من حجم النهيار ال�سامل«.
ويف �سحيفة ال�سرق الأو�سط، قالت هدى احل�سيني، اإن حزب اهلل اللبناين بعد 
الت�سعيد الكبري الأخري يف لبنان، وتعمده ال�سغط على احلكومة من جهة 
وعلى اللبنانيني ب�سكل عام من جهة اأخرى، ُيخفي على عك�س ما ي�سدر عنه 
يف الإعالم ويف الت�سريحات، حجم الأزمة اخلانقة التي تردى فيها، بعد قطع 
طهران خط التمويل. وُيدرك احلزب اأنه ل خال�س من الأزمة، اإل التفاق 
النووي املعلق، وعودة اإيران اإليه، طمعاً يف ا�ستئناف متويله بعد رفع العقوبات 
عن طهران. وت�سيف الكاتبة “يجاهر ن�سر اهلل باأعلى �سوته اأن للحزب 100 
األف مقاتل تكلفتهم ال�سهرية باأقل تقدير تفوق 50 مليون دولر بني رواتب، 
وعتاد، وطبابة، وهو يعلم اأنه حتى لو كان هذا الرقم �سحيحاً، وهو غري ذلك، 

ات  فاإن العدد هو اأمر ثانوي ل قيمة له يف ظل التكنولوجيا احلديثة وامل�سريرّ
اجلوية، والأهم من هذا، حرب القت�ساد والتجويع التي حتول اجليو�س اإىل 
عبء«. وتعترب الكاتبة اأن اإيران “ويف و�سع �سيئ كهذا، كان من البديهي اأن 
تتوقف الدولة عن متويل كثري من ن�ساطات اأذرعها يف اخلارج وطلب املر�سد 
من قيادات الأذرع اأن ت�سعى اإىل التمويل الذاتي ب�ستى الطرق املتاحة، وهنا 
لب م�ساكلها” ما دفع حزب اهلل اإىل تعزيز التوجه لإن�ساء اخلاليا وال�سبكات 
اإنتاج املخدرات حملياً،  اأمريكا الالتينية لتهريب املخدرات، والعمل على  يف 
ذاع  التي  الكبتاغون  �سناعة  فكانت  امل��ال  جلني  اخلليج  دول  اإىل  وتهريبها 
�سيتها عند القا�سي والداين” كلها موؤ�سرات على حجم املاأزق املايل اخلطري 
اتفاق  اإىل  التو�سل  للنجاة،  الوحيد  اأمله  ما يجعل  اهلل،  يعانيه حزب  ال��ذي 
جديد مع اإيران، ورفع العقوبات عنها، طمعاً يف عودة تدفق الأموال، لإنقاذ 

ما مُيكن اإنقاذه.

•• عوا�شم-وكاالت

ك�سف التطورات املت�سارعة يف الأزمة اجلديدة بني لبنان ودول اخلليج العربية، 
حجم املاأزق الذي وقعت فيه بريوت ب�سبب حزب اهلل من جهة، وب�سبب عجزها 
عن جلمه من جهة ثانية، ما و�سعها بني فكي كما�سة تدهور �سيا�سي وانهيار 
اأم�س اخلمي�س، يبدو حزب  اقت�سادي خميف. ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة 
اهلل، مثل اآلة هدم ل تكل ول متل �سرب جذور لبنان، وهز بنيانه، من اأجل 
اأهداف ل عالقة لها بانتظارات وطموحات اللبنانيني، الذين حتولت حياتهم 
اإىل جحيم حقيقي، بعد انهيار العملة، وتوقف عجلة القت�ساد، يف انتظار ما 

�سيحمله قادم الأيام. 
ويف �سحيفة العرب اللندنية، يقول فاروق يو�سف: “لبنان بلد منَهك ومنتَهك، 
حُمَتل بطريقة تبتز الوطني املقاوم بال�سيادي الزائف، بحيث يبدو احتالله 

•• وا�شنطن-وكاالت

الإعالم  و�سائل  الثوري  احلر�س  اأبلغ 
الإيرانية الر�سمية يف طهران اأخرياً، 
باأنه �سيك�سف عملية جديدة �ستجعل 
النظام،  يدعمون  الذين  الإي��ران��ي��ني 

ي�سعرون بالفخر.
يفاخر  احل���ر����س  اأن  لح���ق���اً  وت���ب���ني 
اإىل  وحتويلها  نفط  ناقلة  مب�سادرة 
ميناء اإيراين. وزعم احلر�س اأنه تفوق 
الأمريكي.  اخلام�س  الأ�سطول  على 
امل�����س��وؤول��ني الأم��ري��ك��ي��ني قالوا  ل��ك��ن 
وغري  “خاطئة  الإيرانية  املزاعم  اإن 

�سحيحة«.
وبالتزامن مع هذا ال�سلوك الإيراين 
ال����غ����ري����ب، ي����ن����درج اإع�������الن م���ع���اودة 
امل���ف���او����س���ات ال���ن���ووي���ة يف ف��ي��ي��ن��ا يف 
ويف  ال��ث��اين(.  نوفمرب)ت�سرين   29
الأول(  )ت�����س��ري��ن  اأك��ت��وب��ر  منت�سف 
اخلا�س  الأم����ري����ك����ي  امل���ب���ع���وث  ق�����ال 
باإيران روبرت مايل، اإن ال�سرب على 
اإىل  تعد طهران  اإذا مل  ينفد،  اإي��ران 
املفاو�سات ملناق�سة برناجمها النووي.

وُيذكر ذلك بنقا�سات يف 2015 حول التفاق النووي 
كان  واإذا  امل�����س��رتك��ة،  ال�ساملة  العمل  بخطة  امل��ع��روف 

رف�س اإيران للتو�سل اإىل اتفاق �سيت�سبب يف “حرب«.
كان   ،2015 ات���ف���اق  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  امل��ف��او���س��ات  ويف 
اأوباما  ب����اراك  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  يف  امل�����س��وؤول��ون 
مع  اتفاق  اإىل  التو�سل  اإن  الإع���الم،  لو�سائل  يقولون 

اإيران، هو الطريقة الأف�سل لتفادي احلرب.
هيل”  “ذا  م��وق��ع  يف  فرنتزمان  �سيث  الكاتب  وي��ق��ول 
ي��زال يحتل موقعاً  ل  اأو احلرب”  “التفاق  القول  اإن 
جديد،  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  ف��ك��رة  ت�سويق  يف  م��رك��زي��اً 
كل هذا  اأخ��رى،  ودول  املتحدة  الوليات  انتظار  و�سبب 

الوقت، اإيران لتعود اإىل طاولة التفاو�س.
ال�سياق، هو:  اأن يطرح يف هذا  ال��ذي يجب  ال�سوؤال  اإن 

•• عوا�شم-وكاالت

عاد ملف الهجرة اإىل ت�سدر عناوين الأخبار يف القارة 
العالقني  املهاجرين  اآلف  اأزمة  ا�ستعال  الأوروبية، مع 

على احلدود بني بيالرو�سيا وبولندا.
طق�س  يف  م��ه��اج��ر  اآلف   4 اآلف-   3 ب��ني  م��ا  ويعي�س 
احل��دود بني  التجمد على  و�سلت حد  ال���ربودة  �سديد 
بيالرو�سيا وبولندا، الدولة الع�سو يف الحتاد الأوروبي 
وحلف �سمال الأطل�سي )الناتو(، ومن بني هوؤلء ن�ساء 

واأطفال.
الغابات  داخ����ل  م��وؤق��ت��ة  ه�����وؤلء يف خم��ي��م��ات  وي��ع��ي�����س 
احلدودية، ويفتقدون ملقومات احلياة مثل املاء وحليب 
الأطفال، ول يجدون �سبيال للدفء اإل بالتحلرّق حول 

مواقد النار التي ي�سعلونها.
الأوروب���ي���ة حل��ر���س احلدود  ال��وك��ال��ة  وت��ق��ول معطيات 
وال�سواحل “فرونتك�س” اإن غالبية املهاجرين يف هذه 

املنطقة قادمون من دول عربية واأفغان�ستان.
املهاجرين  اأك��رث  اأن  الأوروب��ي��ة  الوكالة  اأرق���ام  وتظهر 
واأفغان�ستان  العراق  دول:  قادمون من  العالقني هناك 

و�سوريا والكونغو ورو�سيا.
يطلقون  وه��م  بيالرو�سيني  ج��ن��ودا  لقطات  واأظ��ه��رت 
ال��ذع��ر يف قلوبهم،  ال��ذي��ن دب  امل��ه��اج��ري��ن،  ال��ن��ار على 

�سخمة فوق احلدود ال�سمالية مع لبنان، بينما اأجرت 
م�سرتكة  ت��دري��ب��ات  والأم��ري��ك��ي��ة  الإ�سرائيلية  ال��ق��وات 

قرب اإيالت، على البحر الأحمر.
يف  احلمراء”  “اخلطوط  اإىل  اإ�سرائيل  ملحت  وبينما 
ال��ذي يجب  ال�سوؤال  ف��اإن  ال��ن��ووي الإي���راين،  الربنامج 
اأن يطرح هو اإذا كانت اإيران م�ستعدة للمخاطرة بحرب 

�سد الوليات املتحدة واإ�سرائيل.
اأن طهران تف�سل هذا  اإىل  الآن، ت�سري الدلئل  وحتى 
احلر�س  نفذها  التي  الدعائية  البهلوانيات  من  النوع 
مقاتلة  نفط، ل  ناقلة  الثوري يف خليج عمان بخطف 
الأ�سطول اخلام�س الأمريكي، لأنه ل ميكنها اأن جتازف 

بحرب تقليدية حقيقية.

االبتزاز النووي
قاتلت  عندما  الثمانينات  منذ  حرباً  اإي���ران  تدخل  مل 

كيف �ستبدو هذه احلرب؟ ومل تكون احلرب بال�سرورة 
بدياًل لالتفاق؟.

�ضدام مع اإ�ضرائيل
ويلفت فرنتزمان اإىل اأن نقا�س حول احلرب �سد اإيران 
ي�ستند اإىل القلق من اإ�ستمرارها يف تخ�سيب الأورانيوم 

الذي يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل �سدام مع اإ�سرائيل.
من  الأوىل  الأرب����ع����ة  الأي������ام  يف  اإ����س���رائ���ي���ل،  وت���درب���ت 
اندلع  احتمال  على  اجل��اري  الثاين(  نوفمرب)ت�سرين 

حرب.
اإق���دام ح��زب اهلل على  التدريبات على فر�سية  ورك��زت 
و�سملت  اإ�سرائيل.  على  يومياً  ال�سواريخ  اآلف  اإط��الق 
داخل  ا�سطرابات  اندلع  التعامل مع  اأي�ساً  التدريبات 

اإ�سرائيل.
ا�ستطالع  بالونات  اإ�سرائيل  اأطلقت  الوقت نف�سه،   ويف 

من �سوريا، الذي ذكرت تقارير اأنه تعر�س لل�سرب على 
اأيدي حر�س احلدود البيالرو�سي.

وج��رى ت��داول �سورة لعطا اهلل اأظهرت وج��ود كدمات 

خا�سة الن�ساء منهم، وكان هوؤلء ي�سعون لعبور احلدود 
مع بولندا.

القادم  اهلل،  عطا  با�سم  ا�سم  برز  املهاجرين،  بني  ومن 

واحلكومة  العراق،  يف  ح�سني  �سدام 
�سعيف  ونظامها  ف��ق��رية  الإي��ران��ي��ة 

ن�سبياً بفعل العقوبات.
والورقة الوحيدة التي متلكها طهران 
هي البتزاز النووي، الذي ت�ستخدمه 
كما  ديبلوما�سياً.  النقاط  لت�سجيل 
اأنها ت�سلح وكالء خطريين يف ال�سرق 
الأو�سط، يف اليمن، والعراق، ولبنان، 

و�سوريا.
ل���ذل���ك، ف�����اإن ق����وة اإي�������ران ت��ك��م��ن يف 
حت�سل  التي  وامليلي�سيات  وك��الئ��ه��ا، 
على الطائرات دون طيار، وال�سواريخ 
الإيرانية. وا�ستخدمت اإيران طائرات 
دون طيار ملهاجمة القوات الأمريكية 
يف العراق و�سوريا، وا�ستهدفت ناقلة 
قبالة �سواحل عمان يف يوليو )متوز( 

املا�سي.
ه����ذه الأن��������واع م���ن ال��ه��ج��م��ات تتيح 
الإنكار.  م��ن  معقولة  ن�سبة  لإي����ران 
فهي مل تقل يوماً اإنها نفذت هجوماً 
عر�س  رغ�����م  ط����ي����ار،  دون  ب���ط���ائ���رة 
اإيران  اأدلة عن دور  املتحدة  الوليات 
والطائرات  ال�سواريخ  اأج��زاء من  نقل  لكن  اليمن.  يف 

دون طيار، ل يعني اأنها دولة ت�ستعد حلرب تقليدية.
الإي��ران��ي��ة �سغرية  ال��ب��ح��ري��ة  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وخ��ل�����س 

و�سعيفة وقطعها معر�سة دائماً للحريق اأوالغرق.
احلر�س  اإىل  احل��رب  مهمة  اإي���ران  اأ���س��ن��دت  وباخت�سار 
نزاع  واأي منهم غري جمهز خلو�س  الثوري ووكالئه، 
رئي�سي. وطاملا اأن اإيران عاجزة عن حتمل نزاع اأ�سا�سي، 
النووي،  التفاق  اإذا ف�سل  ان��دلع حرب  احتمالت  ف��اإن 

تراجعت.
ا�ستمرار  ه��و  الت��ف��اق  غ���اب  اإذا  ي��ح��دث  اأن  وم���ا مي��ك��ن 
التوترات يف املنطقة. ويف ظل اتفاق من عدمه، �ستوا�سل 
اإيران ن�ساطاتها اخلبيثة، لكن هذا لن يوؤدي اإىل حرب 
التي  النزاعات بالوكالة  اأن��واع من  اإىل  تقليدية، واإمن��ا 

جتتاح ال�سرق الأو�سط، منذ عقود.

�سديدة حول عينيه، بينما تعر�س اأنفه للك�سر.
البيالرو�سي،  الرئي�س  الأوروب����ي  الحت���اد  دول  وتتهم 
للقدوم �سوب  املهاجرين  باإغراء  لوكا�سينكو،  األك�سندر 
املفرو�سة  العقوبات  من  انتقاما  بولندا،  مع  احل��دود 

على بالده.
�سفري  عن  الربيطانية  ميل”  “ديلي  �سحيفة  ونقلت 
بيالرو�سي ان�سق عن حكومة لوكا�سينكو قوله اإن القوات 
اأفغان�ستان  م��ن  مهاجرين  ب���ت  دررّ ل��الأخ��رية  اخل��ا���س��ة 
والعراق من اأجل اخرتاق احلدود، لكن مين�سك تنفي 

�سلوعها يف الأمر.
تاأ�سرية  طريق  عن  اأول  بيالرو�سيا  اإىل  ه��وؤلء  وي��اأت��ي 
�سياحة، وعادة من يتوقفون يف العا�سمة مين�سك قبل 
اأن يوا�سلون طريقهم �سوب احلدود مع بولندا، التي 

تعني احلدود مع الحتاد الأوروبي.
رحالتها  وق���ف  ب��غ��داد  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�س  ويف 
اإث����ر م��ق��ت��ل ع���راق���ي يف تلك  ب��ي��الرو���س��ي��ا  اجل���وي���ة اإىل 

البالد.
م�سوؤول  طالب  بعدما  العراقية  ال�سلطات  ق��رار  وج��اء 
ال�سيا�سة اخلارجية يف الحتاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
مين�سك،  اإىل  اجلوية  ال��رح��الت  تزايد  بتف�سري  بغداد 
العراقيني  عبور  ن�سبة  ارتفاع  مع  تزامن  ال��ذي  الأم��ر 

ب�سكل غري �سرعي اإىل داخل الحتاد الأوروبي.

تفا�سيل.  دون  م���ن  كثب”،  م���ن 
وخ�����������الل امل��������وؤمت��������ر ال���������س����ح����ايف 
وزير  ���ب  رحرّ بلينكن  م��ع  امل�����س��رتك 
الدعم  بهذا  الأوك���راين  اخلارجية 
طريقة  “اأف�سل  لأنرّ  الأم���ريك���ي 
مواجهة  يف  ردع  هناك  يكون  لكي 
“باأن نظهر  هي  عدوانية رو�سيا” 
اأوكرانيا  اأنرّ  ب��و���س��وح  ل��ل��ك��رم��ل��ني 
ق��وي��ة، وب����اأنرّ ل��دي��ه��ا اأي�����س��اً حلفاء 
اأق���وي���اء ل��ن ي��رتك��وه��ا ل��وح��ده��ا يف 
مواجهة عدوانية مو�سكو املتزايدة 

با�ستمرار«.

وا�ستقاللها  اأوك��ران��ي��ا  ل�”�سيادة 
دعا  اأرا�سيها«. من جهته،  ووح��دة 
“احرتام  اإىل  مو�سكو  البنتاغون 
تن�سرّ  ال��ت��ي  مين�سك”  ات��ف��اق��ي��ات 
خ�����س��و���س��اً ع��ل��ى ن���زع ال�����س��الح من 
الرو�سية-الأوكرانية.  احل�����دود 
وكانت و�سائل اإعالم اأمريكية اأفادت 
يف نهاية ت�سرين الأول/اأكتوبر عن 
بالقرب  الرو�سية  للقوات  كات  حتررّ
ر  من احل��دود الأوك��ران��ي��ة، يف تطورّ
بالتعليق  يومها  البنتاغون  اكتفى 
“يراقب احلدود  اإنرّه  بالقول  عليه 

ا�ستفزازات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  “اإذا  ���ه  اأنرّ
ت��اأت��ي م��ن رو�سيا، مع  ال��ي��وم، فهي 
كات للقوات التي نراها  هذه التحررّ
الأوكرانية”.  احل���دود  ط��ول  على 
الوليات  اأنرّ  ع��ل��ى  بلينكن  د  و���س��درّ
التحركات  ه����ذه  ت��ت��اب��ع  ���ح���دة  امل���ترّ
وبالت�ساور  “من كثب”  الع�سكرية 
ب�”�سبط  ه���اً  م���ن���ورّ ح��ل��ف��ائ��ه��ا،  م���ع 
اأظهرته  ال��ذي  امللحوظ”  النف�س 
ر الوزير  كييف يف هذا ال�سدد. وكررّ
الأم����ريك����ي ل��ن��ظ��ريه الأوك�������راين 
“الثابت”  املتحدة  ال��ولي��ات  دع��م 

ترتكب  اأن  “نخ�سى  الأم����ريك����ي 
رو���س��ي��ا خ���ط���اأً ف���ادح���اً ب����اأن حتاول 
2014 عندما  تكرار ما فعلته يف 
احلدود  على طول  قواتها  ح�سدت 
ودخ���ل���ت اأرا�����س����ي اأوك����ران����ي����ة ذات 
�ست  تعررّ اأنرّها  كذباً  عية  مدرّ �سيادة، 
اأنرّ  بلينكن  واأو���س��ح  ل��ال���س��ت��ف��زاز«. 
ال�سرتاتيجية التي اترّبعها الرو�س 
يف اأوكرانيا يف املا�سي هي “القيام 
طوا  خطرّ م��ا  لتنفيذ  ب��ا���س��ت��ف��زازات 
ر رئي�س  ل��ه م��ن��ذ ال���ب���داي���ة«. وح����ذرّ
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة الأم����ريك����ي����ة من 

الع�سكري غري العتيادي يف رو�سيا 
داً  موؤكرّ قرب احلدود الأوكرانية”، 
ب�����س��اأن هذه  ال��ري��ب��ة  ي��ث��ري  م���ا  اأنرّ 
الرو�سية هو  الع�سكرية  التحركات 

“حجمها” و”نطاقها«.
وزي����ر اخلارجية  ق���ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
خالل  بلينكن  اأن��ت��وين  الأم��ريك��ي 
م�����وؤمت�����ر ����س���ح���ايف م�������س���رتك مع 
نظريه الأوكراين دمييرتو كوليبا 
و�سوح  لدينا  “لي�س  وا�سنطن  يف 
نعرف  لكنرّنا  مو�سكو  ن��واي��ا  ب�ساأن 
الوزير  واأ���س��اف  ا�سرتاتيجيتها«. 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

مو�سكو  م����ن  وا����س���ن���ط���ن  ط���ل���ب���ت 
“غري  كات  “تو�سيحاً” ب�ساأن حتررّ
الرو�سية  ل���ل���ق���وات  اعتيادية” 
اأوكرانيا،  بالقرب من احل��دود مع 
“اخلطاأ  رة رو�سيا من تكرار  حم��ذرّ
الفادح” الذي ارتكبته يف 2014 

واأ�سعل حرباً يف �سرق اأوكرانيا.
البنتاغون  ب��ا���س��م  ث  امل��ت��ح��درّ وق���ال 
رو����س���ي���ا  “ندعو  ك����ريب����ي  ج�������ون 
لتو�سيح نواياها” ب�ساأن “الن�ساط 

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���د ال�������س���ي���د/ اح���م���د حممد 
�سهادة  اخل������وري  ع��ل��ي  ���س��ري��ف 
�سركة  م�����ن  �������س������ادرة  ا�����س����ه����م 
ال�سهادة  برقم  العقارية  منازل 
ا�����س����ه����م  ب�������ع�������دد   10770
من  على  الرجاء   250،000
ال�سركة   اىل  ارج��اع��ه��ا  ي��ج��ده��ا 
املذكورة او الإت�سال على الرقم 

0506430100

املدعو / حممد ح�سيب  فقد 
الهند   ، ن�سراهلل  قا�سي  اهلل 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )J7959620(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن ج��ز �سفر
ف�����ري�����ده   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اجلن�سية  اوغ����ن����دا   ، ن���ك���اي���زا 
 ج��������������������واز ���������س��������ف��������ره رق��������م

يرجى   )A00021744(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب�سفارة اوغندا او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقد�ن ج��ز �سفر فقدان �شهادة اأ�شهم
فقدت �ضهادات اأ�ضهم �ضادرة من م�ضرف ابوظبي 
حرمول  �ضعيد  حممد  م�ضارى  با�ضم/  االإ�ضالمي  
ال�ضام�ضي ، برقم ال�ضهادة 10159166 و عددها 
150 �ضهما فمن يعرث عليها الرجاء االإت�ضال على 

الرقم التايل : 0502202219 

جي�سا   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
م�������������رمي ج���������و����������س ج�����و������س 
م��اث��ان��ات�����س��رياث��وب��ي��ل ���س��اك��و ، 
الهند اجلن�سية - جواز �سفره 
من   )7332823N( رقم 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0565054305    

فقد�ن ج��ز �سفر
ح�سني  اخ�����رت   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ب���اك�������س���ت���ان   ، اح������م������د  ب���������س����ري 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   )6895543AM(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�ستانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن ج��ز �سفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف��ق��د ال�����س��ي��د/ ه��ا���س��م حممد 
�سريف �سهادة ا�سهم �سادرة من 
ال�سهادة  برقم  اأ�سماك  �سركة 
     ASMAK171755
يجدها  م�����ن  ع���ل���ى  ال������رج������اء 
ارجاعها اىل ال�سركة  املذكورة 
ال����رق����م  ع����ل����ى  الإت�����������س�����ال  او 

0501095353
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العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
املا�سي  ال�س�����ادة/حالل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب للموا�سي  رخ�سة رقم:3661948 

ال�سخ�س  �سركة  اإىل  فردية  موؤ�س�سة  من   / قانوين  �سكل  تعديل 
الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ حالل املا�سي للموا�سي
HLAL AL MADI FOR LIVESTOCK

اإىل/ حالل املا�سي للموا�سي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
HLAL AL MADI FOR LIVESTOCK SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/انرجي �سبورت�س كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2240048 
تعديل مدير / اإ�سافة زياد يو�سف اخلورى

تعديل مدير / حذف ي�سن حممود ي�سن مو�سى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ انرجي �سبورت�س كافيه
NRG SPORTS CAFE

اإىل/ مريديان بالزا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 MERIDIEN PLAZA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيتي مارت لاللكرتونيات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والآناره   رخ�سة رقم:1738787 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ساره احمد على جابر ١٠٠%

تعديل مدير / اإ�سافة �ساره احمد على جابر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد احمد حممد دميوه ال�سحى

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
للخ�سار  ال�س�����ادة/املخمري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والفواكه   رخ�سة رقم:1042987 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد خور�سد عامل ما�سى لي�س مياه ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ها�سل عبداهلل حممد املخمرى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 ها�سل عبداهلل حممد املخمرى من ١٠٠ % اإىل ٠%
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
كيك  اند  ال�س�����ادة/كاكاو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب للحلويات رخ�سة رقم:2031223 

تعديل اإ�سم جتاري من/ كاكاو اند كيك للحلويات
CACAO AND CAKE SWEETS

اإىل/ كاكاو �سوكليت
  CACAO CHOCOLATE

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
للتطوير  العربية  برتو  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:1242546 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يو�سف حممد على نا�سر النوي�س  %8٠

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بدور يو�سف حممد على النوي�س  ٢٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف حممد على نا�سر النوي�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف من�سور يو�سف حممد على النوي�س

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
ذ.م.م   حم�س  م�سرت  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3861296 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /

اإ�سافة عبداهلل حممد معروف �سميط الها�سمى %5١

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يا�سر حممد املحمود %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد طيب حممد على العو�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سني على فاعور

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
احلفالت  لتنظيم  ال�س�����ادة/فاراي�ستني  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:2615366 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انطونيو اديجر باني�س  ٢5%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد مبارك �سيف على ال�ساحلى %5١
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انا مي�سارى كابرال ديفيد ٢4%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف انطونيو اديجر باني�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف برنارد دكاناى رايو�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على �سامل فرج �سلطان ال على
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف انا مي�سارى كابرال ديفيد

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/زينت لل�سفر والعطالت - ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2241460 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة طارق ح�سني حممد �سادق %5٠

تعديل مدير / اإ�سافة طارق ح�سني حممد �سادق
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امل خاتون زوجه طارق ح�سني %5٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف طارق ح�سني حممد �سادق
تعديل مدير / حذف طارق ح�سني حممد �سادق

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امل خاتون زوجه طارق ح�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد �سعيد عبيد مر�سد املقباىل

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
لتاأجري  ليفت  ال�س�����ادة/�ستيدي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املعدات ذ.م.م  رخ�سة رقم:2872707 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سامل ب�سري حممد على ح�سني %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد حجى حميل حجى الكعبى

تعديل مدير / حذف حممد عمر فائز

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دام�سيق للنقليات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:3754032 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مالك �سامل �سليمان العامرى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مالك �سامل �سليمان العامرى من 5١ % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مرياز حممد �سكور حممد �سكور تارامال

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ دام�سيق للنقليات ذ.م.م
DAMSHIQUE TRANSPORTATION L.L.C

اإىل/ دام�سيق للنقليات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 DAMSHIQUE TRANSPORTATION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة النقل باحلافالت املدر�سية  49٢٢٠٠8
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا في�سيتور�س لل�سجائر والتبغ

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1466329 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حبيب الرحمن نور حممد  ١5%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ساكوات ح�سني حاجى عبدالر�سيد  ١9%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عامر را�سد عامر عفاد املن�سورى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عامر را�سد عامر عفاد املن�سورى من ١٠٠ % اإىل %5١
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سافى اياليودات كالينجال ١5%

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة ٢*١ اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ذا في�سيتور�س لل�سجائر والتبغ

THE VISITORS CIGARETTES AND TOBACCO
اإىل/ ذا في�سيتور�س لل�سجائر والتبغ ذ.م.م

THE VISITORS CIGARETTES AND TOBACCO L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
املواد  لتجارة  ال�س�����ادة/انفي�سن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الكيميائية ذ.م.م رخ�سة رقم:1394155 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد �سيف حممد بوحوينى املهريى  %5١
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رامي�س ماتراتيل بالياليل  %37

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سعيد حممد نبيل �ساكانتافيتا فيالبورات �سيد احمد  ١٢%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد �سيف حممد بوحوينى املهريى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رامي�س ماتراتيل بالياليل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/القاهرة للهند�سة الليكرتوميكانيكة - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ م م   رخ�سة رقم:1160252 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / طارق احمد عبداحلميد حممد من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / طارق احمد عبداحلميد حممد من 49 % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد �سالح على بن نا�سر

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 3*٢ اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ القاهرة للهند�سة الليكرتوميكانيكة - ذ م م
CAIRO ELECTROMECHANICAL ENGINEERING - L L C

اإىل / القاهرة للهند�سة الليكرتوميكانيكة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CAIRO ELECTROMECHANICAL ENGINEERING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفر�ساه و الدلو لأعمال الأ�سباغ

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1084367 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاطمه احمد عبداهلل املال  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ابراهيم عبدالرحمن حممد كرم�ستجى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / ابراهيم عبدالرحمن حممد كرم�ستجى من ١٠٠ % اإىل %5١

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ الفر�ساه و الدلو لأعمال الأ�سباغ
BRUSH AND BUCKET PAINTS WORKS

اإىل/ الفر�ساه و الدلو لأعمال الأ�سباغ ذ.م.م
BRUSH AND BUCKET PAINTS WORKS L.L.C

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اأو�سكار برجر

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2550815 
تعديل اإ�سم جتاري من/ اأو�سكار برجر

OSCAR BURGER

اإىل/ فلري برجر
  FLARE BURGER

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
العامة   لل�سيانة  ال�س�����ادة/الثائر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4071025 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 �سيخه حبيب ح�سن احمد الها�سمى من وكيل خدمات اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 �سيخه حبيب ح�سن احمد الها�سمى من ٠% اإىل ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نعمان حيدر حممد يون�س

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلليج ملعاينة خطوط النابيب

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1181950 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ابراهيم حميد على بن �سرم ال على من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ابراهيم حميد على بن �سرم ال على من ١٠٠ % اإىل %5١
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فينيت راما�ساندران ديفاديجا  ٢9%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سانتانو �ساها برييندرا لل  ١٠%
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امري�س ماجومدار  ١٠%

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 3*٠.8 اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ اخلليج ملعاينة خطوط النابيب
GULF PIPE LINES INSPECTION

اإىل/ اخلليج لفح�س ومعاينة خطوط النابيب ذ.م.م
GULF PIPE LINE TESTING AND INSPECTION L.L.C

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سركة الكويتية لالغذية )امريكانا( 

�س.م.ك / بيتزا هت - فرع �سارع املطار
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1003174 

تعديل مدير / اإ�سافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتية لالغذية )امريكانا( - �س.م.ك

KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لالغذية / بيتزا هت فرع �سارع املطار
KUWAIT FOOD COMPANY/PIZZA HUT - AIRPORT ROAD BRANCH

اإىل / ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا م م 4 - فرع اأبو ظبي 19
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 19  

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

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

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1120876-1 بال�سم التجاري:م�سغل الثوب 
تعديل  طلب  بالغاء   ، فرع   - ال�سيدات  لزياء  النيق 

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

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

•• الفجر -بول فريونيك 
–ترجمة خرية ال�شيباين

حتليل اخباري

الفروف يحّمل »املغامرات الع�ضكرية« الغربية م�ضوؤولية تدفق املهاجرين

بوتني يكتفي بالدعوة للحوارازمة مهاجرين جديدة على حدود الحتاد الوروبي

 فرن�س�� ه�الند يد�فع عن �حلرب �سد د�ع�س
واأفرادا اختلطوا بالالجئني الذين تدفقوا، قادة يف �سوريا... كنا نعرف 
كل ذلك«. وتابع الرئي�س ال�سرتاكي ال�سابق )2012-2017( “لكننا 
مل نكن نعرف اأين ومتى وكيف �سي�سربون«. ومل ُيلق هولند اأي نظرة 
على قف�س التهام على ي�ساره، لكنه رد على تف�سريات املتهم الرئي�سي 
�سالح عبد ال�سالم الذي برر الهجمات باأنها رد على التدخل الع�سكري 
“�سنوا علينا احلرب فقمنا  ال�سابق  الفرن�سي يف �سوريا. وقال الرئي�س 
ب��ال��رد«. وذك���ر ب���اأن ال�����س��رب��ات يف ���س��وري��ا مل ت��ب��داأ حتى “27 اأي��ل��ول/
امل�سلحة  املجموعة  اأن  “يعني  ذلك  اأن  اإىل  م�سريا   ،2015 �سبتمرب” 

ا�ستعدت جيدا من قبل«.
اخلارج  يف  عملنا  طريقة  ب�سبب  ي�سربنا  “مل  داع�س   تنظيم  اأن  واأك��د 
املتهم  عن  ال��دف��اع  هيئة  �سغط  وحت��ت  هنا«.  حياتنا  اأ�سلوب  ب�سبب  بل 

•• باري�س-اأ ف ب

دافع الرئي�س الفرن�سي ال�سابق فرن�سوا هولند يف اإفادته خالل جل�سة 
من حماكمة املتهمني باعتداءات 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2015 
دعي اإليها ب�سفة �ساهد، عن احلرب �سد تنظيم داع�س الإرهابي موؤكدا 

“اأنهم �سنوا علينا احلرب فقمنا بالرد«.
اأن��ه ي��درك حجم  اأرب��ع �ساعات  واأك��د هولند يف �سهادته التي ا�ستغرقت 
لكنه لفت اإىل اأن “لالأ�سف مل تكن لدينا املعلومات  “معاناة ال�سحايا”، 
اأنه  واأ���س��اف  الهجمات”.  ملنع  حا�سمة  تكون  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان  التي 
�سحيفة  ا�ستهدفا  اللذين   2015 الثاين/يناير  كانون  اعتداءي  منذ 
“�ساريل ايبدو” الأ�سبوعية ال�ساخرة . علمنا اأن هناك عمليات جارية 

الرئي�سي �سالح عبد ال�سالم لتو�سيح التدخل الع�سكري الفرن�سي �سد 
تنظيم داع�س ب�سكل اأعمق، بدا هولند م�ستاًء.

قد  الفرن�سية  ال�سربات  تكون  اأن  ميكن  “هل  رون��ني  اأوليفيا  و�ساألته 
هولند  ف��رد  والعراق؟”،  �سوريا  يف  جانبيني  �سحايا  ب�سقوط  ت�سببت 

“ما معنى �سوؤالك؟«.
ميكن  ل  والهجمات  نفعله  ما  بني  الربط  “تريدين  هولند  واأ���س��اف 
�سحايا  ب�سقوط  علم  على  “لي�س  اأن���ه  م��وؤك��دا  دقة”،  اك��رث  اك���ون  اأن 
�سحايا  هناك  يكن  مل  “اإًذا  �سوؤالها  على  رون��ني  وا���س��رت  جانبيني”. 
اأ�سئلة طرحها الدفاع عن ا�سرتاتيجية فرن�سا يف  واأثارت  جانبيون؟”. 
ال�سرق الأو�سط غ�سب هولند اأي�سا. وقال “يف الواقع، حمامو الدفاع 

يعملون يف ال�سيا�سة الدولية ولي�سوا يف ال�سيا�سة اجلزائية«.

وخالل املحاكمة، بثت يف 28 ت�سرين الأول/اأكتوبر مقاطع من ت�سجيل 
فيديو يكرر فيه اأحد املهاجمني بني طلقتني ناريتني “ل تلوموا �سوى 
اأحد حمامي الدعاء املدين هولند  و�ساأل  رئي�سكم فرن�سوا هولند”. 
فردرّ الرئي�س ال�سابق انه  “هل ا�ستمعت اإىل هذا ال�سريط ال�سوتي؟”. 
و�سوريا”  ال��ع��راق  يف  تدخالتنا  وق��ف  اإىل  “دفعنا  اأج��ل  م��ن  “ر�سالة” 

ولفر�س “قطيعة، حرب دينية” بني الفرن�سيني.
واأكد اأن ورود ا�سمه يف الق�سية “جعله يفكر يف م�سوؤوليته ال�سخ�سية”. 
اأنه  اإىل  م�سريا  اليوم”،  نف�سه متاما  الأم��ر  �ساأفعل  “كنت  اأ�ساف  لكنه 
ي��ق��ول “ذلك اأم���ام الأط����راف امل��دن��ي��ني ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون، ال��ذي��ن فقدوا 
الثالثاء  ب���الع���ت���داءات  امل��ت��ه��م��ني  حم��اك��م��ة  و�ست�ستاأنف  اأحباءهم”. 

بجل�سات ا�ستماع لباحثني واأكادمييني.

الهجوم  منفذ  ه��و  »لوكا�سينكو     
الأخ������ري، ل��ك��ن راع���ي���ه م���وج���ود يف 
الرئي�س  ه���و  وال����راع����ي  م��و���س��ك��و، 
الوزراء  لرئي�س  بالن�سبة  بوتني”. 
فاإن  موراويكي،  ماتيوز  البولندي 
اأزمة  يف  ال��رو���س��ي  الرئي�س  ت���ورط 
بولندا  ب��ني  احل���دود  على  الهجرة 
�سك.  م��و���س��ع  لي�س  وب��ي��الرو���س��ي��ا 
من  “املهاجرون  الثالثاء،  ح  و�سررّ
اإح�سارهم  ي��ت��م  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
اإىل بيالرو�سيا بالطائرة، ويعملون 
ا�ستقرار  ل��زع��زع��ة  ب�سرية  ك���دروع 
ملقيا  بولندا والحتاد الأوروبي”، 

باللوم على اأح�سن اأعدائه.
الهجرة  اأزم���������ة  ب�����داي�����ة  م���ن���ذ     
القارة  اجل��دي��دة ه��ذه على ح���دود 
ال���ذي لعبته  ال���دور  اأدى  ال��ع��ج��وز، 
رو�سيا -الداعم الر�سمي واملخل�س 
اإثارة  -اإىل  البيالرو�سية  جلارتها 
الأق����ل. ويف  الأوروب���ي���ني على  قلق 
مع  اليوم  نف�س  يف  اأجريت  مقابلة 
الأملانية،  اليومية  بيلد  �سحيفة 
ات���ه���م وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة الأمل������اين 
ا،  اأي�سً مو�سكو  زي��ه��وف��ر،  هور�ست 
دول  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  “يجب  ق���ائ���ال: 
هنا،  تتحد  اأن  الأوروب�����ي  الحت���اد 
لأن لوكا�سينكو، بدعم من الرئي�س 
الرو�سي فالدميري بوتني، ي�ستغل 
ا�ستقرار  ل��زع��زع��ة  ال��ن��ا���س  حم��ن��ة 

التي  ال��ق��رارات  على  للغاية  مهمة 
ما  ه���ذا  بالده”،  داخ����ل  ي��ت��خ��ذه��ا 
اأ�ستاذة  ليبيديف،  كولني  اآن��ا  ت��راه 
ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  يف  حم��ا���س��رة 
ف�����س��اء م���ا بعد  وم��ت��خ�����س�����س��ة يف 
جامعة  يف  ال�����س��وف��ي��ات��ي  الحت������اد 

باري�س نانتري.
   وعلى اأمل اإيجاد خمرج لالأزمة، 
حتدثت امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال 
اأم�����س الأول الأرب���ع���اء مع  م��ريك��ل 

نظريها الرو�سي.
�سيربت،  �ستيفن  امل��ت��ح��دث  وق���ال   
“�سددت  ت��وي��رت،  ت��غ��ري��دة ع��ل��ى  يف 
امل�ست�سارة على اأن ا�ستغالل النظام 
البيالرو�سي للمهاجرين اأمر غري 
اإن�ساين وغري مقبول، وطلبت من 

الرئي�س بوتني التحرك«.
بوتني  ف���الدمي���ري  ت���دخ���ل  »اإذا     
ف�سُيتاح  ل���الأزم���ة،  خم���رج  لإي��ج��اد 
واإذا  ك��و���س��ي��ط.  دوره  مت��ج��ي��د  ل���ه 
مل ي��ف��ع��ل ذل����ك، ف�����س��ت��ظ��ل اأوروب�����ا 
اأزمة  زع��زع��ة  ب�سبب  اخل��ا���س��ر  ه��ي 
ال��ه��ج��رة ه���ذه ل���س��ت��ق��راره��ا. ويف 
احل���ال���ت���ني، ���س��ت��ك��ون رو����س���ي���ا هي 
تقول  الو�سع،  ه��ذا  من  امل�ستفيدة 

كارول غرميو بوتر.
اق��ت�����س��ر �سيرّد  ال��وق��ت احل����ايل،  يف 
الكرملني على الدعوة اإىل احلوار، 

مدرًكا جيًدا اأن الأوراق يف يده.

مو�سًحا دعمه لبولندا. الغرب”، 

رحالت جوية رو�ضية
 حتت املراقبة

   نفت مو�سكو ب�سدة هذه التهامات، 
الرئا�سة  با�سم  املتحدث  وو�سفها 
باأنها  بي�سكوف،  الرو�سية دميرتي 
الإط�����الق  ع��ل��ى  م�������س���وؤول���ة  “غري 
�سحيفة  وكانت  مقبولة”.  وغ��ري 
ب��ي��ل��د ق����د زرع������ت ال�������س���ك���وك منذ 
اإىل  اأ���س��ارت فيه  الث��ن��ني يف مقال 
ل�سركات  احلا�سمة”  “امل�ساهمة 
ال����ط����ريان ال���رو����س���ي���ة اإي���روف���ل���وت 
واخل���ط���وط اجل��وي��ة ال��رتك��ي��ة، يف 
نقل املهاجرين من ال�سرق الأو�سط 
اإىل بيالرو�سيا، قبل توجيههم اإىل 

اأوروبا.

وقال اإن “هوؤلء النا�س ل يريدون 
تركيا،  اأو  ب��ي��الرو���س��ي��ا  يف  ال��ب��ق��اء 
اأوروبا،  اإىل  املجيء  ي��ري��دون  اإنهم 
التي ظلت ل�سنوات تقوم بالدعاية 
عليها  ي��ج��ب  ح��ي��ات��ه��ا...  لطريقة 
نا�سبا  اليفاء باأقوالها واأفعالها”، 
“املغامرات  اإىل  املهاجرين  تدفق 

الع�سكرية” الغربية.
   »ميكن لرو�سيا بالتاأكيد اأن تكون 
مت�ساحمة، بل وم�ساعدة، يف بع�س 
القرارات التي تتخذها بيالرو�سيا، 
ف��ائ��دة يف  ت��وج��د  عندما  �سيما  ول 
الأوروبي.  الحت��اد  مع  مواجهتها 
وم���ع ذل���ك، م��ن امل��م��ك��ن مت��اًم��ا اأن 
ت�سرف  ق����د  ل��وك��ا���س��ي��ن��ك��و  ي���ك���ون 

مبفرده. 
ب�سيادة  يتمتع  اإن��ه  نن�سى  األ  يجب 

   وعلى ال�سعيد الأوروب���ي، قالت 
الثالثاء  اأم�����س  اأول  اأول  بروك�سل 
اإنها �سرتاقب قائمة ت�سم ع�سرين 
دولة، من بينها رو�سيا، حول دورها 
يف نقل املهاجرين اإىل اجلمهورية 

ال�سوفياتية ال�سابقة.
م�ساركة  ح���ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا   
قال  التحديد،  وج��ه  على  مو�سكو 
الدبلوما�سية  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث 
الأوروبية بيرت �ستانو، اإن “رو�سيا 
فيها  نراقب  التي  ال��دول  بني  من 
م�سيفا  كبري”،  باهتمام  الو�سع 
بتقييم  ونقوم  رادارن���ا،  على  “اإنها 

ل���ه ب���اإث���ارة ال���ت���وت���رات ب���ني ال���دول 
الأوروبية حول كيفية التعامل مع 
ملف املهاجرين، مع تقوية مواقف 
وهو  الأوروب�����ي،  امل��ت��ط��رف  اليمني 

اأمر مواٍت له ب�سكل عام«. 

رو�ضيا رابحة
 يف احلالتني؟

ي������رتدد وزي����ر     م����ن ج���ه���ت���ه، مل 
�سريجي  ال����رو�����س����ي،  اخل����ارج����ي����ة 
الثالثاء  اأم�����س  اأول  اأول  لف���روف 
الأوروبية  باملواقف  ال�ستهزاء  يف 
الإن�سان.  حقوق  عن  الدفاع  ب�ساأن 

امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي لدينا 
الرو�سية  اجل��وي��ة  ال���رح���الت  ع��ن 

والتورط الرو�سي املحتمل«.
ك����ارول  ال��ب��اح��ث��ة  ت�����س��ت��ب��ع��د     ول 
ب���وت���ر، م��وؤ���س�����س��ة مركز  ج���رمي���ود 
ال�سرقية  واأوروب�����ا  رو���س��ي��ا  اأب��ح��اث 
حمتماًل  دوًرا  ج���ن���ي���ف،  وم����ق����ره 
الكوالي�س.  وراء  الرو�سي  للرئي�س 
فر�سية  “هذه  ان  اىل  وت��خ��ل�����س 
يكن  مل  ل��و  حتى  م�سداقية،  ذات 
نتمكن من  ك��اف حتى  دليل  لدينا 
امل����ن����اورة ميزة  ت��اأك��ي��ده��ا. ف��ل��ه��ذه 
الأوروبي  الحتاد  ا�ستقرار  زعزعة 

على  ال�����س��وء  ت�سليط  خ���الل  م���ن 
يواجهها”،  ال����ت����ي  ال�������س���ع���وب���ات 
��رة ع��الوة على ذل��ك، ب�سابقة  م��ذكرّ
اآلف  ع���رب  ع��ن��دم��ا   ،2015 ع���ام 
امل���ه���اج���ري���ن ال�������س���وري���ني احل����دود 

الرنويجية من رو�سيا.
التي  بالدول  الفو�سى  “زرع  اإن     
تعتربها رو�سيا معادية، وبالتحديد 
الأول،  امل��ق��ام  يف  وليتوانيا  بولندا 
ه�����و خ����ب����ز م�����ب�����ارك ل���ف���الدمي���ري 
الفرن�سية  املوؤرخة  ترثي  بوتني”، 
جاليا  الباحثة  والكاتبة  الرو�سية 
ي�سمح  “هذا  ان  معتربة  اأك��رم��ان، 

رغم نفي �ضّيد الكرملني تورطه:

�أزمة �لهجرة مع بيالرو�سيا: نعمة لفالدميري ب�تني...!
�ضرياقب االحتاد االأوروبي قائمة ت�ضم ع�ضرين دولة، من بينها رو�ضيا، حول دورها يف نقل املهاجرين 

�إثارة �لت�تر�ت بني �لدول �الأوروبية ح�ل كيفية �لتعامل مع ملف �ملهاجرين, وتق�ية م��قف �ليمني �ملتطرف �الأوروبي

�ضيد  اأن��ك��ر  ل��ئ��ن      
ال��ك��رم��ل��ني ت��ورط��ه 
الهجرة  اأزم�����ة  يف 
ع��ل��ى احل�����دود بني 
وبولندا،  بيالرو�ضيا 
فاإن ال�ضعوبات التي 
يواجهها االأوروبيون 
الق�ضية  هذه  ب�ضاأن 
اأن  اإال  مي���ك���ن  ال 

تر�ضيه.

حك�مة كرد�ستان تتعّهد معاجلة �أزمة �لهجرة 
•• اأربيل-اأ ف ب

منه  ر  يتحدرّ وال��ذي  الذاتي  احلكم  ذي  العراق  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  اأعلنت 
اأنرّها تعتزم  املئات من املهاجرين العالقني عند احلدود بني بيالرو�س وبولندا، 
للهجرة.  املنطقة  اأب��ن��اء  تدفع  التي  للم�ساكل  اجلذرية”  “الأ�سباب  معاجلة 
وتتزايد املخاوف ب�ساأن م�سري اأكرث من األفي مهاجر غالبيتهم من اأكراد ال�سرق 
“ل  باأنرّها  املتحدة  الأمم  و�سفتها  ظ��روف  يف  احل���دود،  عند  عالقني  الأو���س��ط، 
اأ�سابيع  الأمر. وتترّهم حكومات غربية منذ  ك ملعاجلة  مطالبة بتحررّ حتتمل”، 
اإ�سدار  خ��الل  من  التوتر  بتاأجيج  لوكا�سنكو  األك�سندر  البيالرو�سي  الرئي�س 
الحتاد  يف  الع�سو  بولندا  مع  احل��دود  اإىل  واإح�سارهم  للمهاجرين  تاأ�سريات 
الأوروبي وحلف �سمال الأطل�سي انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فر�ست على 
بلده لقمعه حركة املعار�سة بعد النتخابات الرئا�سية يف 2020. وقال املتحدث 
تدفع  التي  العوامل  بني  من  اإنرّ  ع��ادل  جوتيار  العراق  كرد�ستان  حكومة  با�سم 
�سباب كرد�ستان العراق اإىل الهجرة “م�ساكل الأمن الإقليمي والركود العاملي«.

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 35945٠:تاريخ: ١4/٢٠٢١/٠9
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ترجمة ال تي دي
جزر   ،١١١٠ جي  يف  تورتول،  ت��اون،  رود  الثاين،  كاي  ويكهامز  ال�سركات،  خلدمات  في�سرتا  مركز  وعنوانه: 

العذراء الربيطانية.
�ضورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، ن�سر مواد الدعاية والإعالن، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر، 

امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات تنظيم الأعمال.
كلمة  وط���ري���ق���ة مم���ي���زة حت��ت��ه��ا  ب���خ���ط   tarjama ك��ل��م��ة  ع����ن  ع����ب����ارة  ال���ع���الم���ة  ال����ع����الم����ة:  و����س���ف 

الإجنليزية باللغة  الكلمات  وجميع  �سغري  بخط   WORDSMITHS
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  12 نوفمرب 2021 العدد 13390

EAT 175391

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 35945٢:تاريخ: ١4/٢٠٢١/٠9
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ترجمة ال تي دي
جزر   ،١١١٠ جي  يف  تورتول،  ت��اون،  رود  الثاين،  كاي  ويكهامز  ال�سركات،  خلدمات  في�سرتا  مركز  وعنوانه: 

العذراء الربيطانية.
�ضورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١
خدمات الرتجمة، خدمات ترجمة اللغات، تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(، تنظيم واإدارة املوؤمترات، 
القابلة  غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات  توفري  التعليمية،  اأو  الثقافية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم 

للتنزيل، ترجمة الأفالم.
كلمة  وط���ري���ق���ة مم���ي���زة حت��ت��ه��ا  ب���خ���ط   tarjama ك��ل��م��ة  ع����ن  ع����ب����ارة  ال���ع���الم���ة  ال����ع����الم����ة:  و����س���ف 

الإجنليزية باللغة  الكلمات  وجميع  �سغري  بخط   WORDSMITHS
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  12 نوفمرب 2021 العدد 13390

EAT 175392

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 359453:تاريخ: ١4/٢٠٢١/٠9
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ترجمة ال تي دي
جزر   ،١١١٠ جي  يف  تورتول،  ت��اون،  رود  الثاين،  كاي  ويكهامز  ال�سركات،  خلدمات  في�سرتا  مركز  وعنوانه: 

العذراء الربيطانية.
�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، ن�سر مواد الدعاية والإعالن، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر، 

امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات تنظيم الأعمال.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة tportal باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  12 نوفمرب 2021 العدد 13390

EAT 175397

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 359454:تاريخ: ١4/٢٠٢١/٠9
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ترجمة ال تي دي
جزر   ،١١١٠ جي  يف  تورتول،  ت��اون،  رود  الثاين،  كاي  ويكهامز  ال�سركات،  خلدمات  في�سرتا  مركز  وعنوانه: 

العذراء الربيطانية.
�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4٢
حتميل  الكمبيوتر،  برامج  ا�ست�سارات  الكمبيوتر،  برامج  ن�سخ  الكمبيوتر،  برجمة  الإنرتنت،  مواقع  تفعيل 
برامج كمبيوتر، ال�ست�سارات يف برامج الكمبيوتر، ت�سميم برامج كمبيوتر، تاأجري برامج كمبيوتر، حتديث 
وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة   tportal كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  كمبيوتر.و�سف  برامج 

مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  12 نوفمرب 2021 العدد 13390

EAT 175398

Date 12/ 11/ 2021  Issue No : 13390
Dubai Courts of First Instance 

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No.   211/2021/834- Real Estate Execution 
Heard in   Seventh Execution Tribunal No. 228 
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 191/2020, by 
paying the execution amount of (AED 1,003,225), including the charges and the 
expenses
Execution Applicant    Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point 
Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- 
Email execution1@omalc.ae, Makani 3244594826
Party to be notified
1- Mohammad Arif Sarwar - Capacity: Execution Respondent
Service Subject    The execution applicant filed the above mentioned execution 
case against you ordering you to pay the execution amount of (1003225) dirhams 
to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with 
the said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hoda Ali Alzarooni

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 11/ 2021  Issue No : 13390
Dubai Courts of First Instance 

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No.  211/2021/833- Real Estate Execution
Heard in Fourth Execution Tribunal No. 186 
Execution Subject   Executing the verdict issued in Case No. 65/2020, by paying 
the execution amount of (AED 723,074), including the charges and the expenses
Execution Applicant   Real Estate Investment Public Corporation
Address   Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point 
Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- 
Email execution1@omalc.ae, Makani 3244594826
Party to be notified
1- Kamal Ahmed Mohammad Qasim - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution 
case against you ordering you to pay the execution amount of (723074) dirhams to 
the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence 
the execution procedures against you in case of non- compliance with the said 
order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hesa Mohammed Albloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 11/ 2021  Issue No : 13390
Commercial Execution Appeal 117/2021/324

Details of service by publication
To the appellee / 1-Abdulkader Ahmad Sankari
 Unknown place of residence
Whereas the apellant  / Taher Jebraeil Babapour Kalkoran
Represented by / Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al 
Shamsi
Appealed the order verdict issued in case No. 19/2021 subjective 
dispute commercial execution dated 29-08-2021.  
The hearing of Wednesday 08-12-2021 at 05:30 PM on the 
online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney has 
to attend and in case of your failure to do the same, you shall be 
trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS



اجلمعة   12  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13390  
Friday     12   November   2021   -  Issue No   1339014

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8934(

رقم املحرر  2021/1/216878 
املنذر : عادل غافان �سيعد الب�سطي

املنذر اإليه: اجود لتجارة املواد الغدائية
اإىل  فاأننا نطلب ما يلي: فاإن املنذر يوجه هذا الإن��ذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي 
 23000 اإياه ب�سرورة �سداد امل�ستحقات الإيجارية املتاأخرة عليكم البالغة  اإليه خمطراً  املنذر 
اإ�ستالمكم لهذا الإنذار  ت��اري��خ  30 ي��وم م��ن  دره��م م��ن القيمة الإي��ج��اري��ة وذل��ك خ��الل ف��رتة 
املمنوح  الإج��ل  بال�سداد خالل  الإن��ذار  لهذا  اإ�ستجابتكم  عدم  باأنه يف حالة  وتنذركم  القانوين، 
اإتخاذ  واإن��ه �سوف يتم  امل�ستحقات،  �سداد كافة  املوؤجرة و  العني  اأخ��الء  فاإنه يتوجب عليكم  لكم 
كافة الإجراءات القانونية املتبعة ل�سداد امل�ستحقات املتاأخرة عليكم حتى تاريخة ، بال�سافة ايل 
الزامكم باخالء املاجور وت�سليمه للموؤجر خاليا من ال�سواغل بالإ�سافة اإيل اإلزامكم بالفوائد 

القانونية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )9157/2021(

املنذر: البنك التجاري الدويل �س م ع
املنذر اإليه : دامني جيم�س بايرن

ت�سعة  )فقط  دره��م   29،426،317.85 وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر 
وع�سرون مليون واربعمائة و�ستة وع�سرون الفا وثالثمائة و�سبعة ع�سر درهما وخم�سة وثمانون 
ال�سداد خالل هذه  امتناعكم عن  تاريخه وحال  للمنذر خالل ثالثون يوما من  فل�سا لغري( 
املديونية  بت�سوية  للزامكم  قبلكم  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  فان  املهلة 
املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم S11 بالطابق رقم b1 مببنى جمريا لى تاور 
اك�س3 رقم 1 البالغ م�ساحته 441.32 مرت مربع واملواقف b1-15 على قطعة الر�س رقم 
مبنطقة الثنية اخلام�سة باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون   907
واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة 

دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032428 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

باب  بقالة   ( جتارية  الرخ�سة  ميلك  اجلن�سية  – هندي  كوتى  حممد  كلينغال  ال�سيد:  اأن  حيث 
ان  ( حيث   563465  ( بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم  تاأ�س�ست  والتي  ( رخ�سة جتارية  الو�ساح 
كامل ح�سته يف  والتنازل عن  البيع  – هندي اجلن�سية يرغب يف  كلينغال حممد كوتى   : ال�سيد 
بن  عبيد  علي  �سعيد   : ال�سيد  اإىل  الرخ�سة التجارية ))بقالة باب الو�ساح(( البالغة ) %100( 

نايح القايدي - اماراتي اجلن�سية ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
ال�سبل  اتباع  عليه  ذلك  على  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  ا�سبوعني من  بعد  اليه 

القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032481 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

اأن ال�سيد: �سيف �سلطان را�سد غا�سم الكتبي - اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�سة جتارية )  حيث 
بقالة الراية ( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم ) 114331 ( يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))بقالة الراية (( البالغة ) %100( 
اإىل ال�سيد : عبدل حني�س �سري �سام فيتل بوتنبورايل - هندي اجلن�سية ، تنازل �ساحب الرخ�سة 

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

القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032435 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / �سالح بخيت مرزوق بن منينه، اجلن�سية : المارات يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / حممد غزوان ماجد عبد 
ربه، اجلن�سية: �سوريا بالرخ�سة امل�سماه )�سالون ال�سطورة للحالقة( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )508808( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت 

اخرى: • تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
2013 يف  وعمالبن�س امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032580 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

يف  – يرغب  ال�سني   : – اجلن�سية  زهيك�سيان  �سني  ال�سيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
 – �سني  قيواى  ال�سيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  التجارية(  )�سنجيدا  امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية:ال�سني،  

الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )518941(،  تعديالت اأخرى: • ليوجد
 2013 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032385 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بنغالدي�س   : اجلن�سية  عابدين،  جوينال  نورونابى  حممد   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الزمان  قمر   / ال�سيد  اىل  وذلك   %100 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
مفي�س الرحمن بوهيان، اجلن�سية: بنغالدي�س بالرخ�سة امل�سماه )دار الذهبي لتجارة الدوات 
الكهربائية وال�سحية( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )773430( ال�سادرة من 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: • ل يوجد
2013 يف  وعمالبن�س امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032578 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن / ال�سيد/ �سني زهيك�سيان – اجلن�سية: ال�سني – يرغب يف البيع 
اإىل ال�سيد/ قيواى �سني - اجلن�سية:  والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  املتحركة(  للهواتف  )الوائل  امل�سماه  الرخ�سة  يف  ال�سني، 

الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )500323(، تعديالت اأخرى : ليوجد،
 2013 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032572 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / ابراهيم كوليكونديل كوليكونديل امو، اجلن�سية : الهند 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / �سهري كوىل 
كونديل، اجلن�سية: الهند بالرخ�سة امل�سماه )كافترييا افراح املدينة( تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة 
بال�سارقه،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )733695( رقم  رخ�سة  مبوجب 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032408 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�سيد / نادر�ساه بانديكا�سال بارامبيل حممد بانديكا�سال بارا – 
هندي اجلن�سية اأرغب يف التنازل عن كامل ح�ستي البالغة )100%( اإىل ال�سيد / بادينجارا 
باإ�سم  الرخ�سة  يف   ،  )%100( ن�سبته  لت�سبح  اجلن�سية  ه��ن��دي   - ب��وراك��ال  �سابور  ب��وراك��ال 
 : رقم  الرخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  الكهربائية(  الدوات  لتجارة  )املنخول 

)739568(، • تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر، تغيري وكيل خدمات،
2013 يف  وعمالبن�س امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032422 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل عن رخ�شة  

يرجي العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق علي تنازل عن الرخ�سة بني 
الطراف املذكورة ا�سماوؤهم ادناه : 

من ال�سيد / خالد حممد عبداهلل �سليمان اآل علي اجلن�سية : المارات 
ايل ال�سيد / مدحت �سمري يو�سف املهدي اجلن�سية : م�سر

التنمية  دائ��رة  من  ���س��ادرة  رخ�سة  القلوب(  �سفري  مقهي   ( التجاري  بال�سم 
و�سناعة  جت��ارة  بغرفة  امل�سجلة   )102832( بالرقم  بعجمان  القت�سادية 
عجمان وعليه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق علي التنازل بعد انق�ساء 14 

يوما من تاريخ هذا العالن
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
اعالن بالن�شر 

 2065/2020/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/١-  جوان جابريل جمنيز فويرتي�س ٢- مطلق �سحمى مطلق

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة العربية للتاأمني

وميثله:�سمري حليم كنعان
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١737٢١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : اجريكوم انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 33-9 - ال�سيخ احمد بن را�سد بن �سعيد ال مكتوم - ديرة - رقة 
البطني. ال�سكل القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 66١١68  رقم القيد 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن  ١٠84967 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
اأعاله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 9/٢٠٢١/١١   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   ٢٠٢١/١١/9 بتاريخ   دبي  حماكم 
مكتب    : العنوان  احل�ضابات  لتدقيق  االن�ضاري  & ام  ايه  املعني  امل�سفي  اإىل 
رقم ١-٢9٠3 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري 
الول - الهاتف:٠4٢95558٢ - الفاك�س:٠4٢955598،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ايه & ام االن�ضاري لتدقيق احل�ضابات 
العنوان :  مكتب رقم ١-٢9٠3 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
- املركز التجاري الول - ال��ه��ات��ف:٠4٢95558٢ - ال��ف��اك�����س:٠4٢955598، مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اجريكوم انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  وذلك  اأعاله لت�سفية  
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   ٢٠٢١/١١/9 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   ٢٠٢١/١١/9 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله 
، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3926/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم ١56

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )٢6١١9.5٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:الغرير لالن�ساءات خر�سانة ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد مركز دبي املايل العاملي البوابة رقم 3 

الطابق ال�ساد�س مكتب 6٠5 - رقم مكاين:٢68٢58968٠ - وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب اإعالنه :  ١- بالتينيوم �ساين ملقاولت البناء �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
)٢6١١9.5٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢١/١٢/١4  ال�ساعة ٠8.3٠ �س يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
مذكرة اعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة الحتادية , املحكمة البتدائية املدنية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003963 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : عثمان علي حممد منري - العنوان:9٢79834 
نحيطكم علما بانه بتاريخ:٢٠٢١/8/4 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح:اوروم لفح�س املعادن الثمينة ، بالتايل:ن�س احلكم 
املدعي  للحانوت  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  املحكمة مبثابة احل�سوري  قررت 
مبلغا مقداره )8693١( درهم �ستة وثمانون الفا وت�سعمائة وواحد وثالثون درهما 
 - املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومببلغ  والر�سوم  بامل�ساريف  والزمته   ،

حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية. 
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
مذكرة اعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة الحتادية , املحكمة البتدائية املدنية 
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0008602 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : معاذ زيد �سليمان احل�سن - العنوان:94٠79٢3 
نحيطكم علما بانه بتاريخ:ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح:ا�سرف حجازي حممد 
حجازي ، بالتايل:ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا 
قابال  غري  حكما   - بامل�سروفات  والزمته  درهم   )345٠٠( وقدره 

لال�ستئناف. 
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007233 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالرحيم حممد حممد رم�سان 
جمهول حمل الإقامة  : دبي جمريا �سارع الو�سل رقم A3٠ بناء الفردو�س 4 مكتب رقم ١٢8 

بالقرب من �سيتي ووك مكتب اأماين دروي�س للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ٠55٢٠593٠٠
بناء على طلب املدعي:�سادي ابراهيم الد�سوقي حممد الكحل

املخالفات  ودفع  ال�سيارة  ملكية  بنقل  ب�����:املطالبة  يطالبكم  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
املرت�سدة بذمة املدعي عليه وقدرها )4.٠5٠( درهم من تاريخ بيع ال�سيارة - الزام املدعي عليه 

بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة ٢٠٢١/١١/١7 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم ٢ ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
 اعالن بالن�شر

324/2021/117 ا�شتئناف تنفيذ جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /١- عبدالقادر احمد �سنكرى - جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / طاهر جربائيل بابابور كلخوران - وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل 
ال�سادر بالدعوى رقم  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  ال�سام�سي - قد  العوي�س  رحمه 
٢٠٢١/١9 منازعة مو�سوعية التنفيذ التجاري ، بتاريخ ٢٠٢١/8/٢9 ، وحددت 
بقاعة  م�����س��اءا   ٠5.3٠ ال�ساعة   ٢٠٢١/١٢/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  834/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم ٢٢8
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ١9١/٢٠٢٠ ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)١.٠٠3.٢٢5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:٠5٠4643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3٢445948٢6
املطلوب اإعالنه : ١- حممد عارف �سروار  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )١٠٠3٢٢5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  833/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 65/٢٠٢٠ ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)7٢3.٠74( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:٠5٠4643947 - بريد اللكرتوين
مكاين:3٢445948٢6

املطلوب اإعالنه : ١- كمال احمد حممد قا�سم  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )7٢3٠74( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
جزئي  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0003496 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : التفاح الحمر لتجارة مواد البناء ذ.م.م 
نعلمكم بان املدعي/وليد ل�سناعة املواد العازلة ذ.م.م 

قد اقام الدعوى املذكورة اعاله و�سدر احلكم حكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري بالزام املدعي عليها الوىل بدفع مبلغ )١٢١56.9٠( درهم 
بالزام   - فل�سا  وت�سعني  درهما  وخم�سني  و�ستة  ومئة  الفا  ع�سر  اثني 
املدعي عليها الوىل بالر�سوم وامل�ساريف - برف�س الدعوى مبواجهة 

املدعي عليه الثاين - حرر بتاريخ:٢٠٢١/١١/١٠
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032372 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يرغب   ، الهند  اجلن�سية   ، ح�سني  ال�سيد:امبايابويل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد:رفيق  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
امبايابويل ، اجلن�سية الهند يف الرخ�سة )موؤ�س�سة الدوار لقطع غيار ال�سيارات( 
من  ال�سادرة  رقم:113836  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي 
دائرة التنمية القت�سادية. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 
MOJAU_2021- 0032510 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:جام�سيد عامل احمد علي ، اجلن�سية بنغالدي�س ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة:نيلوفا �سافور علي 
، اجلن�سية بنغالدي�س ، يف الرخ�سة امل�سماه )و�سط املمزر للمقاولت الفنية( والتي تاأ�س�ست 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  رقم:746536  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة 
ان�سطة  تغيري   ، التجاري  ال�سم  تغيري   ، لخر  الرخ�سة  �ساحب  اخرى:تنازل  تعديالت   -
الرخ�سة . وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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عربي ودويل

الرئا�سة  العالقات، حتاول  تدهور 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ن�����زع ف��ت��ي��ل الأزم�������ة. 
اأنه  اإلإل��ي��زي��ه  من  م�سدر  ويو�سح 
كان  اأع�������وام،  اأرب���ع���ة  م����دى  “على 
رئي�س الدولة يتخذ مبادرات حول 

الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ي��ت��وا���س��ل 
ت�سريحات  ب�سبب  ال��ه��ات��ف،  ع��رب 
ماكرون يف اأكتوبر )ت�سرين الأول( 
امل���ا����س���ي ال���ت���ي ���س��ك��ك��ت يف وج����ود 
ال�ستعمار  ق��ب��ل  ج���زائ���ري���ة  اأم�����ة 
فرن�سا«.  و”كراهية  ال��ف��رن�����س��ي، 
ردود  م��اك��رون  ت�سريحات  واأث���ارت 
واتخذ  اجل��زائ��ر.  يف  �ساخطة  فعل 
باإغالق املجال اجلوي  تبون قراراً 
اجل�����زائ�����ري يف وج�����ه ال���ط���ائ���رات 
واعترب  ال��ف��رن�����س��ي��ة.  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
حديثه  يف  اجل����زائ����ري  ال��رئ��ي�����س 
ل�”دير �سبيغل” اأن ماكرون “اأ�سر 
اأن  م��وؤك��داً  اجلزائريني”،  بكرامة 
ب�سعبها،  ق��ائ��م��ة  “كانت  اجل��زائ��ر 
ومل ن��ك��ن ق��ب��ائ��ل ب���دوي���ة، ق��ب��ل اأن 
مواجهة  يف  ال��ف��رن�����س��ي��ون«.  ي��اأت��ي 

•• باري�س-وكاالت

“لوبينيون”  ���س��ح��ي��ف��ة  ك�����س��ف��ت 
اإميانويل  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  اأن 
الت�سال  ع��ب��ث��اً  ح�����اول  م����اك����رون 
املجيد  ع��ب��د  ب��ن��ظ��ريه اجل���زائ���ري 

تبون يف الفرتة الأخرية.
اأن  الفرن�سية  ال�سحيفة  واأك����دت 
الثنني  م�������س���اء  ح������اول  م����اك����رون 
امل��ا���س��ي ال��ت��وا���س��ل م��ع ت��ب��ون عرب 
موؤمتر  بح�سور  لإقناعه  الهاتف، 
اجلمعة،  اليوم  ليبيا  حول  باري�س 
عليه،  ال������رد  رف�������س  ت���ب���ون  ل���ك���ن 
ا���س��ت��م��رار تدهور  ع��ل��ى  يف م��وؤ���س��ر 

العالقات بني الرئي�سني.
لفرن�سا  ���س��ب��ق  �����ه  اأنرّ اإىل  واأ�����س����ارت 
ل��ل��ج��زائ��ر عرب  اأن وج��ه��ت ر���س��ال��ة 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اإىل  ال����دويل  دع���ا جمل�س الأم����ن 
بورما،  يف  “فوراً”  العنف  اإن��ه��اء 
اإزاء  العميق”  “قلقه  عن  معرباً 
يف  اأخ��رياً  دارت  التي  ال�ستباكات 
ال��ب��ل��د ال���غ���ارق يف ال��ف��و���س��ى منذ 
اأن����ه����ى ان����ق����الب ع�����س��ك��ري فرتة 
وجيزة من احلكم الدميوقراطي 

ا�ستمرت عقداً من الزمن.
اإنرّ  رئا�سي  بيان  يف  املجل�س  وق��ال 
اأعربوا  الأم���ن  جمل�س  “اأع�ساء 
ع���ن ق��ل��ق��ه��م ال��ع��م��ي��ق ب��ع��د وقوع 
اأع��م��ال ع��ن��ف ج��دي��دة م���وؤخ���راً يف 

اأنحاء بورما«.
دعوا  املجل�س  اأع�ساء  اأنرّ  واأ�ساف 
اإىل “اإنهاء فوري للعنف و�سمان 

�سالمة املدنيني«.
ر الأع�ساء ال�15 يف بيانهم  كما كررّ
اأن  م���ن  ق��ل��ق��ه��م  ع���ن  “التعبري 
يات  ل الأحداث الأخرية حتدرّ ت�سكرّ
العودة  على  خا�س  ب�سكل  خطرة 
والكرمية  والآم����ن����ة  ال��ط��وع��ي��ة 
الروهينغيا  لالجئني  وال��دائ��م��ة 
الداخل”.  يف  ول���ل���م���ه���ج���ري���ن 

لإقناعها  الدبلوما�سية  ال��ق��ن��وات 
ب���ح�������س���ور ق���م���ة ب����اري���������س. واأك������د 
ال���رئ���ي�������س اجل������زائ������ري يف وق���ت 
“دير  جملة  م��ع  مقابلة  يف  �سابق 
يعد  مل  اأن�����ه  الأمل���ان���ي���ة  �سبيغل” 

ال�����ذي اأث������ار خم�����اوف م���ن ع���ودة 
كانت  ل��ط��امل��ا  منطقة  يف  ال��ع��ن��ف 

مبثابة برميل بارود يف البالد.

ف���رباي���ر ان��دل��ع��ت ا���س��ت��ب��اك��ات يف 
ولي��ة راخ��ني يف غرب بورما بني 
دين اإتنيني، الأمر  اجلي�س ومتمررّ

النقالب  م��ن��ذ  الأوىل  ول��ل��م��رة 
باحلكومة  اأط��اح  الذي  الع�سكري 
�س��������باط/ م��ن  الأول  يف  املدنية 

اجلزائرية.  واحل����رب  ال���س��ت��ع��م��ار 
للعمل  ج��زائ��ري��ني  �سباباً  وال��ت��ق��ى 
بنيامني  ت��ق��ري��ر  ت���وج���ه���ات  ع��ل��ى 
����س���ت���ورا ع����ن امل����و�����س����وع. وحت����دث 
���س��ي��ا���س��ت��ه حول  ب���امل���ن���ا����س���ب���ة ع����ن 
الأ�سئلة.  من  عدداً  املا�سي، وطرح 
وهو ياأ�سف للتعليقات التي ن�سرتها 
كبرياً  اح��رتام��اً  ويكن  ال�سحافة، 
وهو  وتاريخها.  اجلزائرية  لالأمة 
الثنائية  العالقات  بتطوير  ملتزم 

ل�سالح �سعبي البلدين«.
باأن  الفرن�سية  ال�سحيفة  وذك��رت 
ت��ب��ون اأك����د اأخ������رياً اأن����ه ل���ن يتخذ 
لتخفيف  الأوىل”  “اخلطوة 
ال���ت���وت���ر ب���ني ب���اري�������س واجل����زائ����ر، 
يحاول  “الإليزيه  اأن  م��ع��ت��ربة 

املبادرة” بذلك.

دي  متمررّ ب��ا���س��م  ث  م��ت��ح��درّ وق����ال 
فران�س  لوكالة  اأراكان”  “جي�س 
بر�س اإنرّ “اجلنود دخلوا الثالثاء 
ع��ل��ي��ه��ا ودارت  ن�����س��ي��ط��ر  م��ن��ط��ق��ة 

ا�ستباكات«.
اأي  ث على ذك��ر  امل��ت��ح��درّ ي���اأت  ومل 
ال���س��ت��ب��اك��ات. ويف  ل��ه��ذه  ح�سيلة 
الأمن  جمل�س  د  �س��������درّ بيان�������ه 
“حت�سني  �����س����رورة  ع��ل��ى  اأي�������س���اً 
��ي يف  ال��و���س��ع الإن�����س��اين وال�����س��حرّ

بورما..
اإي�سال  ت�����س��ه��ي��ل  ذل�����ك  يف  مب����ا   
كوفيد- �سدرّ  اللرّقاحات  وت��وزي��ع 

وبدون  واآم����ن  ع���ادل  ب�سكل   19
عوائق«.

الع�سكري  الن������ق������الب  وم����ن����ذ 
والنار  ب��احل��دي��د  ي��ق��م��ع اجل��ي�����س 
اأ�سفرت  ح��م��ل��ة  يف  م���ع���ار����س���ي���ه، 
 1200 اأك������رث م����ن  ع����ن م��ق��ت��ل 
م��دين واع��ت��ق��ال اأك���رث م��ن �سبعة 
منظمة  بح�سب  ���س��خ�����س،  اآلف 
غ����ري ح���ك���وم���ي���ة حم���ل���ي���ة ت���وؤك���د 
تعذيب  عمليات  ح�����س��ول  ك��ذل��ك 
اإطار  خارج  واإعدامات  واغت�ساب 

القانون.

تب�ن ال يرد على �ت�ساالت ماكرون...�الإليزيه ي�سعى الإنهاء �الأزمة

�إد�نة �إ�سبانية يف �إ�سر�ئيل بتم�يل �جلبهة �ل�سعبية •• القد�س-اأ ف ب

 13 بال�سجن  اإ�سبانية  ام��راأة  على  اإ�سرائيلية  ع�سكرية  حكمت حمكمة 
ال�سعبية  “اجلبهة  اأم��وال ل�سالح  بتهمة اختال�س  اأدانتها  بعدما  �سهراً 
لتحرير فل�سطني”، الف�سيل الفل�سطيني الذي تعتربه الدولة العربية 

“منظمة اإرهابية«.
ت مبوجبه  و�سدر احلكم مبوجب اتفاق بني املحكمة واملترّهمة التي اأقررّ
الفل�سطينية  احلكومية  غري  مة  املنظرّ ي”،  ال�سحرّ العمل  “جلان  ب��اأنرّ 
لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  امل��دين  “الذراع  هي  حل�سابها،  عملت  التي 

الف�سيل الفل�سطيني امل�سلرّح املارك�سي اخللفيرّة. فل�سطني”، 
لعت عليه وكالة فران�س بر�س  ومبوجب ُحكم املحكمة الع�سكرية الذي اطرّ
فاإنرّ خوانا ر�سماوي املوقوفة منذ ني�سان/اأبريل وافقت على اأن تق�سي 
عقوبة ال�سجن ملدة 13 �سهراً وعلى اأن تدفع اأي�ساً غرامة قدرها 50 

األف �سيكل )14 األف يورو(.

ويعترب �سدور اأحكام ق�سائية مبوجب اتفاقات بني املترّهمني والق�ساء 
الع�سكري الإ�سرائيلي اإجراء �سائعاً يف ال�سفة الغربية املحتلرّة.

لتجنرّب  ��ف��اق��ات  الترّ ه��ذه  الفل�سطينيني  الن�سطاء  من  العديد  ويختار 
غري  يعتربونها  حم��اك��م��ات  نهاية  يف  هم  بحقرّ اأق�����س��ى  ع��ق��وب��ات  ���س��دور 
هم. وتاأتي اإدانة ر�سماوي يف الوقت الذي و�سعت  �سرعية ومنحازة �سدرّ
�سترّ  الأول/اأك���ت���وب���ر  ت�سرين  منت�سف  يف  الإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  فيه 
 ” “احلقرّ “موؤ�س�سات  بينها  من   - فل�سطينية  حكومية  غري  مات  منظرّ
الإرهابية”،  “للجماعات  قائمتها  على   - و”بي�سان”  و”ال�سمري” 

وذلك ب�سبب �سالتها املفرت�سة باجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني.
ويف حينه ا�ستنكرت منظمتا “هيومن رايت�س ووت�س” والعفو الدولية 
احلكومة  ق����رار  ح��ك��وم��ي��ة  غ���ري  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ات  “اأمن�ستي” 

املنظمات  هذه  متويل  م�سادر  ف  يجفرّ اأن  �ساأنه  من  ال��ذي  الإ�سرائيلية 
الأرا�سي  يف  ال��ع��ام��ل��ة  الفل�سطينية  ال��ب��ن��وك  ع��رب  مت��وي��ل��ه��ا  وي��ع��رق��ل 
الفل�سطينية. وتعليقاً على ُحكم الإدانة قال وزير اخلارجية الإ�سرائيلي 
اإ���س��رائ��ي��ل ملنع  ال����دويل ال��ع��م��ل م��ع  “يجب ع��ل��ى املجتمع  ي��ائ��ري لب��ي��د 
اإره��اب��ي��ة م��ن ال��ع��م��ل حت��ت غ��ط��اء م���دين ومت��وي��ل منظمات  منظمات 
ي” التي كانت ر�سماوي تعمل  داً اأنرّ “جلان العمل ال�سحرّ اإرهابية”، موؤكرّ
ل “على غرار” املنظمات غري احلكومية ال�سترّ “الذراع  حل�سابها ت�سكرّ

املدنية” للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني.
املناه�سة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ق��وق��ي��ة  “بت�سيلم”  م��ن��ظ��م��ة  و���س��ارع��ت 
لال�ستيطان اإىل التنديد مبا اعتربته حماولة من احلكومة الإ�سرائيلية 
“للربط” بني ق�سية ر�سماوي واملنظمات ال�سترّ التي �سنرّفتها الدولة 

“تربير”  هو  املحاولة  ه��ذه  من  الهدف  اأنرّ  معتربة  اإرهابية،  العربية 
القرار الإ�سرائيلي ال�سادر “من دون اأيرّ دليل” بحقرّ هذه املنظمات.

من  ت��ق��ري��راً  ن�سر  )���س��اب��اك(  الإ�سرائيلي  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  وك��ان جهاز 
املنظمات  ال�سترّ على قائمة  مات  املنظرّ اإدراج  74 �سفحة لتربير قراره 
لي�س  بر�س  فران�س  وكالة  عليه  اطلرّعت  الذي  التقرير  لكنرّ  الإرهابية. 
فيه اأيرّ دليل على وجود عالقة بني اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني 
. وا�ستند التقرير خ�سو�ساً اإىل اإفادات اأدىل بها �سعيد  مات ال�سترّ واملنظرّ
كان  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  يف  نا�سط  ع�سو  وهو  عبيدات 

ي. يعمل يف جلان العمل ال�سحرّ
موظفي  اإنرّ  معه  التحقيق  خالل  الإ�سرائيلية  لل�سرطة  عبيدات  وقال 
املنظمات ال�سترّ غالباً ما يتعاونون مع اجلبهة ال�سعبية، لكنرّ اأقواله مل 
تتقاطع مع اأقوال ثالثة غريه مترّ ا�ستجوابهم يف الق�سية، كما اأنرّ جلان 
ي التي كان يعمل فيها لي�ست يف عداد املنظمات ال�سترّ التي  العمل ال�سحرّ

ا�ستهدفها قرار احلكومة الإ�سرائيلية.

 �ليابان ت�سعى لعالقات جيدة مع �ل�سني 
•• طوكيو-رويرتز

 اأكد وزير اخلارجية الياباين اجلديد اأم�س اخلمي�س اأهمية اإقامة عالقات 
بناءة وم�ستقرة مع ال�سني ودعا اجلارة الكربى لبالده اإىل التحلي ب�سلوك 

ينم عن م�سوؤولية.
اأك���رث �سراحة يف  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  ال��ق��وي  احلليف  ال��ي��اب��ان،  واأ�سبحت 
اجلنوبي  ال�سني  بحر  مثل  ق�سايا  جت��اه  ال�سني  ت�سرفات  يف  الت�سكيك 
جزءا  بكني  تعتربها  والتي  الذاتي  باحلكم  املتمتعة  وتايوان  عليه  املتنازع 
من اأرا�سيها. ومن ناحية اأخرى يعتزم احلزب احلاكم يف اليابان مراجعة 
زيادة  يعتزم  كما  جي�سها،  لقدرات  ال�سني  تعزيز  و�سط  الدفاعي،  الو�سع 

النفاق الع�سكري بدرجة كبرية.
واأكد وزير اخلارجية يو�سيما�سا هايا�سي يف اأول موؤمتر �سحفي له اأهمية 

اإقامة عالقات بناءة وم�ستقرة مع ال�سني.
بالن�سبة  لي�س فقط  اأهميتها  تزداد  وال�سني  اليابان  “العالقات بني  وقال 

للدولتني ولكن اأي�سا من اأجل �سالم ورخاء املنطقة واملجتمع الدويل«.
واأ�ساف “نطالب ب�سلوك م�سوؤول ونوؤكد على ذلك مع احلفاظ يف الوقت 

نف�سه على احلوار والتعاون يف مواجهة التحديات امل�سرتكة«.
ومل يو�سح ماذا يق�سد بال�سلوك امل�سوؤول.

وت�سهد العالقات بني اليابان وال�سني توترات منذ �سنوات ب�سبب نزاع على 
جمموعة من اجلزر ال�سغرية يف بحر ال�سني ال�سرقي بالإ�سافة اإىل اإرث 

العدوان الع�سكري الياباين يف املا�سي.

�ألف �إ�سابة جديدة بك�فيد-19 يف �أملانيا   50

و��سنطن تزود مناطق �لنز�عات بلقاحات �سد ك�فيد-19 

•• برلني-اأ ف ب

اجلديدة  الإ���س��اب��ات  م��ن  قيا�سًيا  ع���دًدا  اأمل��ان��ي��ا  �سجلت 
 24 اإ�سافية خالل  50،196 حالة  بلغ  بكوفيد-19 
ت�سرب  التي  الوباء  موجة  عنف  اإىل  موؤ�سر  يف  �ساعة، 
ال�سحي.  للر�سد  ك���وخ  روب����رت  معهد  ح�سب  ال��ب��الد، 
وهذه هي املرة الأوىل التي يتجاوز فيها عدد الإ�سابات 
اليومية اخلم�سني األفا منذ بداية الوباء يف اأملانيا حيث 
ت�سجل اأعداد قيا�سية من الإ�سابات. وبلغ عدد الوفيات 
235 خالل ال�ساعات ال�24 الأخرية. وكانت امل�ست�سارة 
اأن  الأرب��ع��اء  �سرحت  مريكل  اأنغيال  وليتها  املنتهية 
ال��ب��الد خ�سو�سا  ارت���ف���اع ع���دد الإ����س���اب���ات جم����ددا يف 
وعربرّ  “ماأ�ساوي”.  الأول/اكتوبر  ت�سرين  مطلع  منذ 
املتحدث با�سمها عن الأ�سف لأن “الوباء ينت�سر جمددا 
املخت�سة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�سلطات  داع��ي��ا  وا�سع”  ب�سكل 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأع��ل��ن وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي اأن��ت��وين بلينكن عن 
اتفاق لتاأمني لقاحات م�سادة لكوفيد19- يف مناطق 

ت اأعداد �سئيلة من النا�س اللقاح. النزاعات حيث تلقرّ
وقال بلينكن يف اجتماع حكومي افرتا�سي اإن الوليات 
ال�سحة  )منظمة  كوفاك�س  اآل��ي��ة  م��ع  تعاونت  املتحدة 
ال��ع��امل��ي��ة وجم��م��وع��ة ال��ع��م��ل امل�����ايل( ال��داع��م��ة للدول 
النامية من اأجل توفري جرعة من لقاح جون�سون اآند 

بال�سوؤون ال�سحية اإىل اتخاذ اإجراءات جديدة لحتواء 
اأي�سا على وحدات العناية يف  الو�سع. وتزايد ال�سغط 
اإىل  للوباء  اجلديد  التف�سي  هذا  وين�سب  امل�ست�سفيات. 
اأملانيا  يف  ال�سكان  بني  ن�سبيا  املنخف�س  التلقيح  معدل 
ح��ي��ث ي��زي��د ق��ل��ي��ال ع��ن 67 ب��امل��ئ��ة. وف��ر���س��ت وليات 
مت�سررة عدة بينها �ساك�سونيا وبافاريا وبرلني موؤخرا، 
اأول  امللقحني  الأ�سخا�س غري  ت�ستهدف  قيودا جديدة 
واعتبارا من  الوباء.  النتعا�س يف  املت�سررين من هذا 
من  امللقحني  غري  الأ�سخا�س  برلني  �ستمنع  الثنني، 
واحل��ان��ات وقاعات  لها  �سرفات  التي ل  املطاعم  دخ��ول 
ي�سمح  ول���ن  ال�����س��ع��ر.  ت�سفيف  و���س��ال��ون��ات  ال��ري��ا���س��ة 
الختبار الذي يثبت عدم الإ�سابة لأي �سخ�س بعد الآن 
بدخول هذه الأماكن ما مل يتلق لقاحا اأو يثبت تعافيه 
م��ن امل���ر����س. يف امل��ج��م��وع، اأ���س��ي��ب ن��ح��و 4،9 ماليني 

�سخ�س بكوفيد-19 يف اأملانيا منذ بداية الوباء.

جون�سون ملناطق النزاعات والأزمات الن�سانية.
يف  الأ�سخا�س  ح�سول  على  حري�سون  “نحن  واأ�ساف 
ال�سعبة على احلماية �سد كوفيد19-  الظروف  هذه 
املعركة  ه��ذه  “نعلم كم  وتابع  وق��ت ممكن”.  اأ���س��رع  يف 
اأن  علينا  ال��وب��اء.  تف�سي  لوقف  نحتاج  ما  نعلم  ة.  ُملحرّ

نقوم بهذا الآن«.
الوليات  اإن  امل���ايل )غ����ايف(  ال��ع��م��ل  وق��ال��ت جم��م��وع��ة 
املتحدة تو�سطت يف اتفاق للتنازل عن مطالب التعوي�س 

على لقاحات جون�سون اآند جون�سون.

جمل�س �الأمن قلق �إز�ء �أعمال �لعنف يف ب�رما 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 359455:تاريخ: ١4/٢٠٢١/٠9
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ترجمة ال تي دي
جزر   ،١١١٠ جي  يف  تورتول،  ت��اون،  رود  الثاين،  كاي  ويكهامز  ال�سركات،  خلدمات  في�سرتا  مركز  وعنوانه: 

العذراء الربيطانية.
�ضورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4٢
حتميل  الكمبيوتر،  برامج  ا�ست�سارات  الكمبيوتر،  برامج  ن�سخ  الكمبيوتر،  برجمة  الإنرتنت،  مواقع  تفعيل 
برامج كمبيوتر، ال�ست�سارات يف برامج الكمبيوتر، ت�سميم برامج كمبيوتر، تاأجري برامج كمبيوتر، حتديث 

برامج كمبيوتر.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات CleverSo باللغة الإجنليزية بخط مميز باللون الأزرق على 

ي�سارهم ر�سم هند�سي مميز باألوان تدرجات البنف�سجي والربتقايل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  12 نوفمرب 2021 العدد 13390

EAT 175401

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 359456:تاريخ: ١4/٢٠٢١/٠9
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ترجمة ال تي دي
جزر   ،١١١٠ جي  يف  تورتول،  ت��اون،  رود  الثاين،  كاي  ويكهامز  ال�سركات،  خلدمات  في�سرتا  مركز  وعنوانه: 

العذراء الربيطانية.
�ضورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4٢
حتميل  الكمبيوتر،  برامج  ا�ست�سارات  الكمبيوتر،  برامج  ن�سخ  الكمبيوتر،  برجمة  الإنرتنت،  مواقع  تفعيل 
برامج كمبيوتر، ال�ست�سارات يف برامج الكمبيوتر، ت�سميم برامج كمبيوتر، تاأجري برامج كمبيوتر، حتديث 

برامج كمبيوتر.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة kaptions باللغة الإجنليزية بخط مميز.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  12 نوفمرب 2021 العدد 13390

EAT 175404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  12 نوفمرب 2021 العدد 13390 العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
تعلن وزارة الطاقة والبنية التحتية )الإدارة البحرية( 
باأن /يونيك يخت - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
البحرية  الدارة  يف  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  م��راج��ع��ة 

خالل مدة اق�ساها 6٠ يوما من تاريخ هذا العالن.
 اإدارة �شوؤون النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة الطاقة والبنية التحتية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                     اإ�ضم ال�ضفينة                      رقم الت�ضجيل ال�ضابق       العلم ال�ضابق
UAE                  216302          جمل�س                  
UAE                 218276              سي�سلي�                  

                  لوجن - 4            --                          --

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك : وداي الق�سيم لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : القد�س

بيانات الأولوية : بتاريخ :6/9/٢٠٢١  املودعة بالرقم : 35٢888 
باإ�سم : وداي الق�سيم لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

 ،  ٠4٢84٠٠85  ، هاتف:  دب��ي،  د�سرة  بور�سيعد  ح��ارب  �سعيد  حممد  اعمال  مركز   36 مكتب   : املوطن 
  wadialqaseemtrading@gmail.com :سندوق الربيد: 9١59 - امييل�

�ضورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٢9
متور

و�سف العالمة : مربع بداخله �سكل هند�سي ومكتوب فيه القد�س ب�سكل مميز باللون الذهبي وا�سفلها 
عبارة متر جمدول فل�سطيني ويوجد زخارف ب�سكل طويل و�سورة حبات متر و�سعف النخيل وخلفية 

ذهبيه
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  12 نوفمرب 2021 العدد 13390 العدد 13390 بتاريخ 2021/11/12 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2021 /0007833 جتاري )جزئي(
اإل�ى املدعي عليه : ايان الو ي�سيو�س مونتاليجري 

جمهول حمل الإقامة اإمارة ال�سارقة منطقة النهدة برج الباكر 3 �سقة رقم 201 هاتف 0551065169 
ian.montalegre@gmail.com الربيد اللكرتوين

نعلمكم اأن املدعي بنك م�سر )فرع ال�سارقة ( قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها بالتي
وقت ممكن و اإعالن املدعى عليه بالئحة الدعوى اأ�سول” باأقرب  بها  للنظر  جل�سة  وحتديد  الدعوى  قيد   -  1

ع�سر  خم�سة  و  مئة  اإماراتي-  درهم  )اأ�سليا” ( اإلزام املدعى عليه باأن ي�سدد للمدعي مبلغا” و قدره 115،655.04   -2
األف و �ستمائة وخم�سة و خم�سون درهم و اأربعة فل�س

– ندب خبري ح�سابي وفقا جلدول املحكمة لبيان املديونية املرت�سدة بذمة املدعى عليه واإلزامه بها من  3 - )احتياطيا” ( 
حيث النتيجة - تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى و ما يقدم فيها من م�ستندات – و مطالعة �سائر اأوراق وم�ستنداتها 
و اأ�سولها وماع�سى اأن يقدم اإليه من الأطراف و النتقال اإىل مقر البنك املدعي لالطالع على نظامه املحا�سبي لبيان ماهية 
املديونية املرت�سدة مبوجب القر�س املتح�سل من ت�سوية املديونية و ت�سوية الديون و بيان ما مت التفاق ب�ساأنه و حتديد 
مبالغ امل�سحوبات و مبلغ املدفوعات و احت�ساب �سعر الفائدة املطبق و قيمتها و بيان قيمة املبالغ املدفوعة من قبل املدعى 

عليه و املبالغ املرت�سدة بذمتهم و يف اخلتام ت�سفية احل�ساب بني الطرفني من واقع ما يقدم من م�ستندات
اأ�سول” الق�سية  مللف   )  2021/5310( رقم  عري�سة  على  الأمر  ملف  �سم   -  4

مبلغ املطالبة بواقع 12% وذلك ابتداء من تاريخ املطالبة و حتى  عن  القانونية  الفوائد  ب�سداد  عليه  املدعى  اإلزام   -5
ال�سداد التام.

و اتعاب املحاماة  امل�ساريف  و  بالر�سوم  عليه  املدعى  اإلزام   -  6
املحكمة  الإحت��ادي��ة  ال�سارقه  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2021/11/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأن��ت  لذلك 
البتدائية املدنية - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى ( �سخ�سيا” اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  اأي��ام من تاريخ  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  الدعوى مرفقا بها كافة 

املذكور رقمها اأعاله – بو�سفك مدعى عليه. 
مكتب اخلدمات الق�شائية

حميد عبداهلل ال�شعيدي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 12/ 11/ 2021  Issue No : 13390
Certification No. MOJB00088754

Judicial notice of performance and payment of cheques
Notifying: Sydney Metals Trading LLC, issued by the Department of Economic Development 
in Sharjah, License No.: 529502, represented by Mr. Kishan Ko Mar Diaram Khokhani, an Indian 
Nationality, as a partner and director in the above-mentioned license, and represented by power of 
attorney, by Mr. Kanuel Shahzad Munir Hussain, a Pakistani nationality, and holding an ID card: 
784197261695759 under power of attorney No. 2955/2020 on 3/3/2020. Address/Sharjah - Al Musalla 
area-Clock Circle - Dimas Building - Office 804 - Fax: 065214576-phone: 0509172029
1- Notified party: Al Qaser Fabrication Works LLC, issued by the Department of Economic 
Development in Dubai, License No.: 553109
2- Mr. Shirovakat Murali Krishnan, an Indian nationality in his capacity as authorized a principal to 
sign the above-mentioned license.
Address/Dubai - Warehouse No. 1 owned by Saif Rashid and Ghanem - Bur Dubai, Al Quoz Industrial 
Area 3, Intersection of St. (21B PO Box 114362) Telephone No.: 043406220
The subject: Judicial notice to pay an amount of AED 56988.75
The two notified parties has issued 6 cheques to the notifying with a total value AED 56988.75 for 
some business It took place between the notified party and the notifying. Accordingly, the notifying 
under this notification instructs the two notified patties to pay the value of the cheques owed by them, 
otherwise, unfortunately, she will have to take all legal measures against them.
And since on the due date of the cheque, the notifying went to cash them, but it bounced back without 
cashing due to the lack of sufficient balance. The details of the cheques are as follows:
Cheque No. 250089 with amount of AED 9859.50 with due date on 9/04/2020 Drawn on FAB
Cheque No. 250087 with amount of AED 8523.75with due date on 25/05/2020Drawn on FAB
Cheque No. 250088 with amount of AED 8523.75with due date on 11/6/2020 Drawn on FAB 
Cheque No. 250085 with amount of AED 11970with due date on 18/06/2020Drawn on FAB
Cheque No. 250086 with amount of AED 11970with due date on 03/07/2020Drawn on FAB
Cheque No. 003963 with amount of AED 6142.50 with due date on 10/05/2020 Drawn on RAK BANK 
As the two notified parties were unable to pay the cheques amount despite the lapse of their due date 
and the amicable claim repeatedly, but to no avail.
Therefore, we notify you of the need to pay the value of the above-mentioned cheques owed to you 
within five days from the date of your notification, otherwise we will have to take legal measures.
And I ask the notary public to authenticate this notification for your information.
This is notification by us

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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املال والأعمال

قرية »ديكاثل�ن « ت�ستقبل �لزو�ر للتعرف 
على منازل �مل�ستقبل �لذكية و�مل�ستد�مة

•• دبي-وام:

يف  ديكاثلون  قرية  زوار  ا�ستقبال  بدء  عن  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية التي ت�ست�سيف الدورة 
الثانية من امل�سابقة العاملية للجامعات لت�سميم الأبنية املعتمدة على الطاقة 
ال�سم�سية /ديكاثلون الطاقة ال�سم�سية ال�سرق الأو�سط- مب�ساركة 8 فرق 
من 12 جامعة حول العامل حيث تتناف�س الفرق يف 10 جمالت خمتلفة 
ت�سمل: الهند�سة املعمارية والهند�سة والبناء واإدارة الطاقة وكفاءة الطاقة 

معايري الراحة وكفاءة اأداء الأجهزة املنزلية والنقل امل�ستدام وال�ستدامة.
واأو�سحت اأنه باإمكان اجلمهور زيارة القرية والطالع على البيوت املبتكرة 
اإىل  اليوم  امل�سابقة وذلك عتبارا من  الفرق اجلامعية يف  بها  ت�سارك  التي 
اجلامعات  ط���الب  ت�سجيع  اإىل  امل�سابقة  وت��ه��دف  ن��وف��م��رباجل��اري.   25
بالطاقة  تعمل  ملنازل  وم�ستدامة  ذكية  مناذج  وت�سغيل  وبناء  ت�سميم  على 
ال�سم�سية تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة وا�ستهالك الطاقة مع الرتكيز 

على احلفاظ على البيئة ومراعاة الظروف املناخية للمنطقة.
وتنظم الهيئة امل�سابقة حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
بني  ال�سراكة  اإط��ار  يف  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
هيئة كهرباء ومياه دبي واملجل�س الأعلى للطاقة يف دبي مع وزارة الطاقة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ع  جممرّ يف  امل�سابقة  اإق��ام��ة  وتتيح  الأمريكية. 
موقع  يف  العامل  يف  ال�سم�سية  الطاقة  م�سروعات  اأك��رب  ال�سم�سية  للطاقة 
واحد وفق نظام املنتج امل�ستقل الفر�سة اأمام الطالب والزوار لزيارة مركز 
عالوة  ع  املجمرّ �سمن  للهيئة  التابعني  البتكار  ومركز  والتطوير  البحوث 

على التعرف على م�ساريع املنازل الذكية وامل�ستدامة امل�ساركة.
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
عملية  يف  ال�سباب  اإ���س��راك  يف  امل�سابقة  “ت�سهم  دب��ي:  ومياه  كهرباء  لهيئة 
التنمية امل�ستدامة وت�سجيعهم على البتكار واإتاحة الفر�سة لهم لإطالق 
العاملية ملواجهة  الإبداعية لتطوير حلول مبتكرة تدعم اجلهود  قدراتهم 
اآثار التغري املناخي. وتكت�سب هذه الدورة من امل�سابقة اأهمية خا�سة حيث 
تعقد بالتزامن مع اإك�سبو 2020 دبي الذي ي�ست�سيف العامل حتت �سعار 
ومو�سوعات  ال�سعار  هذا  وين�سجم  امل�ستقبل”  و�سنع   .. العقول  “توا�سل 
مع  متاماً  و”الفر�س”  و”التنقل”  “ال�ستدامة”  دب��ي:   2020 اإك�سبو 
جناحها  �سمن  من�سة  الهيئة  وتخ�س�س  العاملية.  امل�سابقة  ه��ذه  اأه���داف 
يف  الفرق  بها  ت�سارك  التي  للبيوت  من��اذج  لعر�س  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف 
املنزل  جانب  اإىل  العام  ه��ذا  الأو���س��ط  ال�سرق  ال�سم�سية  الطاقة  ديكاثلون 
الذكي وامل�ستدام الذي حقق املركز الأول يف الدورة الأوىل من امل�سابقة التي 

نظمتها الهيئة عام 2018 للمرة الأوىل يف ال�سرق الأو�سط واإفريقيا.”

•• دبي-وام:

�سهد فخامة عثمان غزايل رئي�س 
جمهورية القمر املتحدة “منتدى 
الأع����م����ال ح����ول ال���س��ت��ث��م��ارات يف 
اأقيم يف مركز  الذي  جزر القمر” 
2020 دبي  “ اإك�سبو  الأعمال يف 
امل�سوؤولني  م���ن  ع���دد  ب��ح�����س��ور   “
وامل���������س����ت����ث����م����ري����ن الإم������ارات������ي������ني 
وال��دول��ي��ني ال��ذي��ن ح��ر���س��وا على 
املنتدى الهام من  امل�ساركة يف هذا 
اأجل اكت�ساف الفر�س ال�ستثمارية 

يف جزر القمر .
ودع��ا فخامة الرئي�س غ��زايل - يف 
احل�سور   - املنتدى  خ��الل  كلمته 
لال�ستثمار وامل�ساهمة يف ال�سراكات 

ويف  “�سادك”  اجلنوبية  لأفريقيا 
للقارة  احل�����رة  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ط��ق��ة 
الأفريقية غري امل�ساركة فى ال�سوق 
باأكرث من مليار و500 م�ستهلك 
عظيمة  فر�سة  يعد  ال���ذي  الأم���ر 

للم�ستثمرين .
جمهورية  رئي�س  فخامة  واأع����رب 
القمر املتحدة عن �سعادته باهتمام 
الذي  ال��ع��ر���س  مبتابعة  احل�����س��ور 
كبار  و  ال����������وزراء  م���ع���ايل  ق���دم���ه 
امل�����س��وؤول��ني ال��ق��م��ري��ني م��ن الوفد 
املرافق لفخامته الرئي�س للتعريف 
الإجتاهات  و  ال���س��ت��ث��م��ار  ب��ف��ر���س 
امل�ساريع  وك��ذل��ك  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الطموح  مب�����س��روع��ه��م  اخل���ا����س���ة 

جلعل جزر القمر دولة مزدهرة.

مع بالده و تبادل الأفكار املبتكرة 
اإىل جزر  والتقنيات  املهارات  ونقل 
ال��ع��م��ل و  اإىل  ال��ق��م��ر .. ك��م��ا دع���ا 
امل�����س��ارك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  ب��الده 
ميثالن  ك���ون���ه���م���ا  وامل���ت���و����س���ط���ة 
بالنمو  ل��ل��ن��ه��و���س  ه���ام���ا  ج������زءا 

القت�سادي.
واأو�سح اأن جزر القمر اليوم لتزال 
بلدا ذات اإمكانيات غري م�ستغلة .. 
كثرية  فر�سا  ه��ن��اك  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
عديدة  قطاعات  يف  بها  للم�ساركة 
وال�سياحة  وال�سيد  ال��زراع��ة  مثل 
وال�����ط�����اق�����ة وال����ن����ق����ل وال����ق����ط����اع 
الإج���ت���م���اع���ي وال���ع���م���ل م����ن اأج����ل 
حماية الإقت�ساد الأخ�سر وم�سدر 

ال�����س��رك��اء م���ن دول�����ة الإم��������ارات و 
اأنحاء  جميع  فى  اخلا�س  القطاع 
التي  ال�ستثمار  فر�س  من  العامل 
تقدمها بالده .. لفتا اإىل اأن هذا 
لكن   ، مبهًرا  املوؤمتر لقى جناًحا 
ظهور  ب�سبب  تعطل  ق��د  احلما�س 
الذى  الأم����ر   19  - ك��وف��ي��د  وب����اء 
ال��ت��ي مت  ال��ن��ق��اط  ب�سببه  ت��اأج��ل��ت 
الإعالن عنها واإجناز الإ�ستثمارات 
العديدة املرتبطة مب�سروع اخلطة 

النا�سئة جلزر القمر.
العودة  ال��ي��وم وم��ع  اأن  اإىل  اأ���س��ار  و 
وفر�سة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  احل���ي���اة  اإىل 
ال��ت��واج��د يف دول���ة الإم������ارات اأحد 
ال���دول الأك���رث ازده����اًرا يف العامل، 
ف����اأن����ه م����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي ع���ق���د مثل 

الطاقة املتجددة.. موؤكدا اأن بالده 
يجب اأن تكون من البلدان الأكرث 
ت���ك���ون من  اأن  م���ن  ب����دل  ت���ق���دًم���ا 

البلدان املتو�سطة الدخل .
تعترب  ال��ق��م��ر  ج���زر  اأن  اأ����س���اف  و 
الطبقة اخل�سراء  ذات  البالد  من 
الق�ساء  اإىل  وذل��ك يرجع  م��وؤخ��را 
الفعال على وباء “ كوفيد - 19” 
الإم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  م�سريا   ..
قد �ساركت كثريا يف هذه النتيجة 
امل�سجعة وقدمت الدعم يف النه�سة 
الإق��ت�����س��ادي��ة ل���ب���الده ع���ن طريق 
ت�سجيع ال�ستثمار الإماراتي فيها.
 واأو�سح فخامة عثمان غزايل اأنه 
لتطوير  ال�سركاء  موؤمتر  عقد  مت 
لي�ستفيد  ب��اري�����س  يف  ال��ق��م��ر  ج���زر 

الإمارات  اإىل  لنقدم  املنتدى  ه��ذا 
املوجودين  امل�ستثمرين  وخمتلف 
هنا نقاط القوة اخلا�سة ببالده .. 
2020 دبي”  “ اإك�سبو  اأن  موؤكدا 
القمر  ج��زر  على  للتعرف  فر�سة 

وما متتلكه.
و اأ�سار اإىل بع�س نقاط القوة لدى 
جديرة  جتعلها  ال��ت��ي  القمر  ج��زر 
بال�سراكة .. مو�سحا اأنه بالإ�سافة 
اإىل التنوع الثقايف والفني ، تتمتع 
جزر القمر ب�سباب ملىء بالطاقة 
وخ��الق وُي�سكل اأك��رث من 60 % 

من ال�سعب.
وقال اإن جزر القمر ع�سو يف ال�سوق 
اأفريقيا  وجنوب  ل�سرق  امل�سرتكة 
“كومي�سا” ويف جمموعة التنمية 

رئي�س جمه�رية �لقمر ي�سهد منتدى �الأعمال للتعريف بفر�س �ال�ستثمار يف بالده خالل »�إك�سب� 2020«

ارتفعت قيمتها من 14.68 مليار درهم يف العام 2010 
لت�سل اىل 26.68 مليار درهم يف العام 2020 بنمو بلغ 
81.7 يف املائة خالل الفرتة 2010 – 2020 و�سهدت 
جتارة دبي مع اإيطاليا يف الن�سف الأول من العام 2021 
 15.84 املائة لت�سل قيمتها اىل  68.6 يف  بن�سبة  منواً 
الأول  الن�سف  يف  دره��م  مليار   9.4 مقابل  دره��م  مليار 
ال��واردات يف الن�سف  2020 حيث بلغت قيمة  العام  من 
11.33 مليار درهم فيما بلغت  الأول من العام احلايل 
قيمة ال�سادرات 3.65 مليار درهم وقيمة اإعادة الت�سدير 
اأن جت��ارة دب��ي مع  862 مليون دره��م. واأو���س��ح العر�س 
التجارة  اإىل  ت��وزع��ت   2021 الأول  الن�سف  يف  اإيطاليا 

•• دبي-وام:

نظمها  التي  حوارية  اجلل�سة  يف  دبي  جمارك  ا�ستعر�ست 
وال�سادرات  ال����واردات  ح��ول  الإي��ط��ايل  الأع��م��ال  جمل�س 
مع  دب��ي  جت��ارة  تطور  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف 
وامل�سوؤولني  اخل���رباء  م��ن  ع��دد  بح�سور  وذل���ك  اإي��ط��ال��ي��ا 
ال�����س��ن��اع��ة وال��ت�����س��دي��ر ومتويل  امل��خ��ت�����س��ني يف جم����الت 
�سهادات  واإ�����س����دار  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ال�������س���ادرات واخل���دم���ات 
الإج����راءات  ق�سم  مدير  امل��ه��ريي  را���س��د  وق��ال  الت�سدير. 
اإدارة التعرفة اجلمركية واملن�ساأ فى عر�س  اجلمركية يف 
اإيطاليا  م��ع  دب���ي  اإن جت����ارة  ت��و���س��ي��ح��ي خ���الل اجل��ل�����س��ة 

املناطق  وجت��ارة  دره��م  مليار   12.954 بقيمة  املبا�سرة 
امل�ستودعات  وجت��ارة  دره��م  مليار   2.839 بقيمة  احل��رة 
قيمة  وبلغت  دره��م  مليون   46.683 بقيمة  اجلمركية 
9.12 مليار درهم وقيمة التجارة  املنقولة جواً  التجارة 
املنقولة بحراً 4.99 مليار درهم وقيمة التجارة املنقولة 
1.72 مليار درهم ومت عر�س املبادرات التي طورتها  براً 
جمارك دبي يف جمال التجارة اللكرتونية حيث اطلقت 
لدعم  احل���دود  ع��رب  الكرتونية  ال��ت��ج��ارة  ال��دائ��رة من�سة 
ال����دور ال��ع��امل��ي ل��دب��ي يف ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ك��م��ا ت�سمن 
ل�سركات  دبي  جمارك  تقدمها  التي  الت�سهيالت  العر�س 

املناطق احلرة بالإ�سافة اىل الت�سهيالت املقدمة 

�لهند تدع� دول جمل�س �لتعاون �خلليجي لال�ستثمار يف قطاعات �لطاقة �مل�ستد�مة % ن�سبة من� �لرخ�س �جلديدة يف �لربع �لثالث يف ر�أ�س �خليمة  23.6

طري�ن �الإمار�ت تعر�س �الإيربا�س A380 باأربع درجات يف معر�س دبي للطري�ن

الرخ�س  اإج���م���ايل  م���ن   53% ال���ف���ردي���ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
نحو  بن�سبة  اخل��دم��ات  وكيل  تليها  امل�سدرة  اجل��دي��دة 
%25، يف حني مثلت ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 
بن�سبة  املدنية  الأع��م��ال  �سركات  تلتها   ،  13% ن�سبة 
الرخ�سة فقد بلغت الرخ�س  اأما من حيث فئة   ،5%
العادية %81 من اإجمايل الرخ�س اجلديدة امل�سدرة، 
الغد(  )رخ�سة  املنزل  من  العمل  رخ�س  عدد  بلغ  وقد 
179 رخ�سة بن�سبة %13، مقابل 50 رخ�سة تاجر 
مناطق  هيئة  رخ�س  وتتبعها   ،4% بن�سبة  افرتا�سي 
وبن�سبة  رخ�سة   26 بعدد   القت�سادية  اخليمة  راأ���س 
ب��الإ���س��اف��ة لرخ�سة واح����دة يف   ، %2 م��ن الإج���م���ايل 
اإدارة  مدير  ال�سميلي  م��وزة  واأ���س��ارت  ال��زراع��ي.  املجال 
يف  زي��ادة  تظهر  الأداء  موؤ�سرات  باأن  التجارية  ال�سوؤون 
مقارنة  الثالث  ال��رب��ع  بنهاية  ال�سارية  الرخ�س  ع��دد 
بنهاية الربع الثاين من هذا العام، ومبا يو�سح املنحنى 
املتفائلة  ال��ت��ن��م��وي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  للم�سرية  ال�����س��اع��د 

والن�سيطة يف راأ�س اخليمة.

50” احتفاًل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية 
مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  وق��ال  املتحدة. 
ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 
اإن معر�س دبي للطريان ر�سخ مكانته  طريان الإم��ارات 
اأه��م الأح��داث على تقومي �سناعة الطريان  كواحد من 
والف�ساء و�سترتكز اأنظار العامل على دبي هذا العام مع 
م�سي ال�سناعة قدما على درب النتعا�س والعودة الفعلية 
لالعبني الرئي�سيني لإبرام �سراكات جديدة وامل�ساركة يف 
باعتباره  احل��دث  ه��ذا  اإىل  و�سينظر  ا�سرتاتيجي  ح��وار 
التقنيات  اأح��دث  لعر�س  وميدانا  التعايف  لوترية  رائ��دا 
التي �ستقود تقدم ال�سناعة يف امل�ستقبل و�ستمهد طريان 
الإمارات درب التعايف بعر�س اأحدث منتجاتها وخدماتها 

اإىل جانب �سركائها يف خمتلف اأن�سطة املعر�س.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اقت�سادية  ع��ن  ال�����س��ادر  الأع��م��ال  ح��رك��ة  تقرير  ك�سف 
راأ������س اخل��ي��م��ة ع���ن من���و اإج���م���ايل ال��رخ�����س اجلديدة 
حيث   2021 اجل��اري  العام  من  الثالث  الربع  خ��الل 
و�سلت اإىل 413 رخ�سة جديدة مقابل 334 رخ�سة 
2020 بن�سبة  ال��رب��ع الثالث م��ن ع��ام  ج��دي��دة خ��الل 
الرخ�س  ع��دد  اإج��م��ايل  ي�سل  وب��ذل��ك   ،23.6% من��و 
�سهر  نهاية  وحتى  العام  بداية  منذ  امل�سدرة  اجلديدة 
جديدة  رخ�سة   781 مقابل  رخ�سة   1350 اأكتوبر 
خالل نف�س الفرتة من العام ال�سابق بن�سبة زيادة تقدر 
ب�� %73. وبح�سب البيانات ال�سادرة من اإدارة ال�سوؤون 
التجارية  الرخ�س  �سكلت  املن�سرم،  للربع  التجارية 
 53% بن�سبة  الرخ�س اجلديدة  الأك��رب من  الن�سيب 
من اإجمايل الرخ�س اجلديدة امل�سدرة، تلتها الرخ�س 
املهنية بن�سبة %45 من الإجمايل، وال�سناعية بنحو 
�سكلت  ف��ق��د  ال��ق��ان��وين  بال�سكل  يتعلق  وف��ي��م��ا    .2%

•• دبي - وام:

الإيربا�س  طائراتها  اإح���دى  الإم����ارات  ط���ريان  تعر�س 
دبي  م��ع��ر���س  الأرب������ع يف  ال����درج����ات  ب��ت��ق�����س��ي��م   A380
 18 اإىل   14 م��ن  دب��ي  يقام يف  ال��ذي   2021 للطريان 
ال���ط���ائ���رة ع��ل��ى مق�سورة  ن��وف��م��رب اجل������اري. وحت���ت���وي 
الناقلة موؤخرا  اأطلقتها  التي  املمتازة  ال�سياحية  الدرجة 
اإىل الت�ساميم الداخلية املحدثة واملح�سنة يف  بالإ�سافة 

جميع املق�سورات على اأحدث طائراتها العمالقة.
وداأب��ت طائرة طريان الإم��ارات A380 على ا�ستقطاب 
ع�ساق الطريان والزوار التجاريني يف خمتلف املعار�س. 
A380 يف م��ع��ر���س دبي  الإي���رب���ا����س  وت��ت��زي��ن ط��ائ��رة 
املتحدة  العربية  “الإمارات  بك�سوة   2021 للطريان 

اإنرّ  ق���ال  ح��ي��ث  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
ال�سعودية  العربية  واململكة  الهند 
العالقات  واإنرّ  النمو  ط��ري��ق  على 
ًنا م�ستمًرا يف  التجاريرّة ت�سهد حت�سرّ

. ظلرّ العامل الديناميكيرّ املتغريرّ
ا ال�سيد بدر علي، املدير الإقليمي  اأمرّ
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ملنطقة 
ال�ستثمار،  من�ساأ   - واآ�سيا  اإفريقيا 
يف  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  جم��ل�����س 
بني  العالقات  اإن  فقال  البحرين، 
اأقوى،  اأ�سبحت  والبحرين  الهند 
واإنرّ الأعمال التجاريرّة تزدهر دائًما 

عندما ُتتاح الفر�سة املنا�سبة.

•• دبي-الفجر: 

اأم��ام ممثلي  األقاها  يف كلمته التي 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
 2020 اإك�سبو  يف  الهند  جناح  يف 
دبي، قال ال�سيد فيبول، ال�سكرتري 
وال�سرق  اخلليج  ملنطقة  امل�سرتك 
قطاعات  اإن  واأف��ري��ق��ي��ا،  الأو����س���ط 
الهند تتمتع  امل�ستدامة يف  الطاقة 
الهند  اتخذت  وقد  هائلة،  بفر�س 
ت�سمل  الإج���������راءات،  م���ن  �سل�سلة 
الأجنبي  ال�ستثمار  ح���دود  زي���ادة 
املبا�سر بالإ�سافة اإىل فتح قطاعات 

العام للهند يف دبي ونائب املفو�س 
 2020 اإك�����س��ب��و  ل��ل��ه��ن��د يف  ال���ع���ام 
اإن دبي تعاونت موؤخًرا  دبي، فقال 
وك�سمري  ج����ام����و  ح���ك���وم���ت���ي  م����ع 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف ال����ولي����ة. وه���ذه 
فر�سة �سخمة جلميع دول جمل�س 

ا. التعاون اخلليجي اأي�سً
هذا ودعا ال�سيد نا�سر العقيل، نائب 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات  رئي�س 
برنامج  احل��ك��وم��ي��ة، يف  وال�����س��وؤون 
ت���روي���ج ال�������س���رك���ات ال���وط���ن���ي���ة، يف 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سركات 
الهندية لال�ستثمار يف دول جمل�س 

يف  ذات���ه  ب��ح��درّ   ”2020 “اإك�سبو 
والنظر  الأم��ام  اإىل  دف��ع عالقاتنا 
يف ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت���ن���درج حتت 

ال�ستدامة والتنقل والفر�س.«
�����ه من  واأ����س���اف ال�����س��ي��د ف��ي��ب��ول اأنرّ
اأن   ،2025 العام  بحلول  املتوقع 
اأجنبية  ا�ستثمارات  الهند  جتتذب 
 160-120 اإىل  ت�سل  مبا�سرة 
اخلليج  ودول  �سنوًيا،  دولر  مليار 
لة ل�ستغالل  هي اأكرث البلدان املوؤهرّ
هذه الفر�سة نظًرا للعالقات التي 

تربطنا بها وتوا�سلنا الثقايف.
ا الدكتور اأمان بوري ، القن�سل  اأمرّ

والت�سالت  ال��دف��اع  م��ث��ل  اأخ����رى 
والتاأمني.

ال���وزراء مودي  رئي�س  اأن  واأ���س��اف 
قد اأعلن اأن الهند �ستمتلك 500 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م��ن  ج��ي��ج��اوات 
وميكن   2030 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول 
الفر�سة.  ه����ذه  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة 
اإىل تطوير  بحاجة  “نحن  وق��ال: 
جمالت تعاوننا، و�ستكون املن�سات 
الهدف  ه����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����الزم����ة 
تكنولوجيا  مم������رات  م���ث���ل  م���ه���مرّ 
مو�سوع  ي�������س���اع���دن���ا  الأع������م������ال. 

»�سيتي �سكيب �إنتلجن�س« تعلن قائمة نخبة �لقطاع �لعقاري 2021
•• دبي -وام:

الرائدة  البوابة   - اإنتلجن�س”  �سكيب  “�سيتي  من�سة  اأعلنت 
يف جمال حتليل الأ�سواق العقارية باملنطقة  اأم�س عن اإ�سدار 
الن�سخة الثانية من قائمة نخبة القطاع العقاري والتي حتتفي 
باأبرز 20 �سخ�سية يف قطاعات ال�سياحة والعقارات واجلهات 
احلكومية الإقليمية ممن �ساهموا يف تعزيز جهود ال�ستدامة 
يف مقدمة اأجندات موؤ�س�ساتهم واأظهروا قدرات قيادية متميزة 

واأمناط تفكري متقدمة ومبتكرة على مدار العام املا�سي.
جاء ذلك على هام�س فعاليات معر�س” �سيتي �سكيب 2021 
للمعار�س يف موقع  دب��ي  اليوم مبركز  ال��ذي يختتم م�ساء   “

معر�س “اإك�سبو 2020 دبي«.
اللوج�ستية  واخلدمات  والعقارات  ال�سياحة  قطاعات  و�سهدت 
التطعيم  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  بف�سل  ملحوظاً  انتعا�ساً  دب��ي  يف 
دبي”   2020 “اإك�سبو  م��ث��ل  ال��ك��ربى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وان��ط��الق 

والإ���س��الح��ات احلكومية اجل��ذري��ة وال�����س��راك��ات ال��ق��وي��ة بني 
القطاعني العام واخلا�س والتي �ساعدت مبجموعها الأ�سواق 
ال�سحية  الأزم��ة  تداعيات  املختلفة على مواجهة  والقطاعات 
للتعايف  �سعيها  القطاعات  من  العديد  موا�سلة  مع  بالتزامن 
وتعترب ال�ستدامة من  “كوفيد-”19.  من تداعيات جائحة 
املوا�سيع الرئي�سية على اأجندة هذا العام من “�سيتي �سكيب” 
مبواكبة  املنطقة  يف  العقاريني  امل��ط��ورون  بع�س  جن��ح  حيث 
متطلبات التغري املناخي وحتقيق التقدم من خالل م�ساريعهم 
التي تركز ب�سكل اأكرب على حتقيق التجدد والتطور رغم تنامي 
التاأثريات ال�سلبية للتغري املناخي اإىل درجة ي�سعب جتاهلها.

و�سهدت املناطق املحيطة مبوقع “اإك�سبو 2020 دبي” زيادة 
كبرية يف عدد امل�ساريع ال�سكنية والتجارية منذ الإع��الن عن 
ا�ست�سافة احلدث اإذ من املقرر ا�ستكمال جمموعة جديدة من 
بالإ�سافة  مطعم   400 من  واأك��رث  والفنادق  الت�سوق  مراكز 
اإىل الكثري من امل�ساكن الفاخرة وامل�سارات املخ�س�سة لركوب 

يف  الأ�سخم  احلدث  فعاليات  اختتام  قبل  الهوائية  الدراجات 
موؤ�س�سة  ل��دى  املجموعة  مدير  �سبيلر  كري�س  وق��ال  ال��ع��امل. 
�سكيب”:  “�سيتي  ملعر�س  املنظمة   – ماركت�س”  “اإنفورما 
“ت�سري الن�سخة الثانية من قائمة نخبة القطاع العقاري التي 
جمدداً  فيها  �سهدنا  والتي  اإنتلجن�س  �سكيب  �سيتي  ت�سدرها 
ا�ستجابة وا�سعة من اجلهات الفاعلة يف القطاع مل�ساعدتنا على 
على  كبرياً  اإيجابياً  فارقاً  اأحدثت  التي  ال�سخ�سيات  حتديد 
قة على الإجنازات  مدار العام املا�سي ..وعند اإلقاء نظرة معمرّ
التي حتققت اليوم باملقارنة مع العام املا�سي جند باأن فعاليات 
اإك�سبو 2020 دبي مت�سي على قدم و�ساق فيما يعاود قطاع 
حني  يف  اإيجابية  م�ستويات  لت�سجيل  تدريجياً  تعافيه  ال�سفر 
الإمارات  خمتلف  يف  مذهاًل  انتعا�ساً  العقاري  القطاع  ي�سهد 
�سمن بع�س فئات الأ�سول والأ�سواق. ونحن فخورون بقدرتنا 
على القيام بدورنا يف تكرمي جميع املر�سحني يف القائمة ممن 

�ساهموا يف حتقيق هذا النمو بطريقة اأو باأخرى«.

% �إىل 15.84 مليار درهم يف �لن�سف �الأول 2021 جتارة دبي �خلارجية مع �إيطاليا تنم� بن�سبة 69 
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املال والأعمال

�سنايدر �إلكرتيك ت�ستعر�س �أحدث �بتكار�تها لقطاع �لطاقة خالل »�أديبك 2021«
ال�سركة على من�ستها يف  �ست�ستعر�س  اأديبك حيث  يف موؤمتر 
 »L&T»و  »AVEVA« م��ن  احل��ل��ول  م��ن  جمموعة  املعر�س 
و«ProLeiT« و«ETAP«. كما ي�سهد موؤمتر اأديبك م�ساركة 
اأ�سرتيد بوبارت لفارج رئي�س القطاع العاملي ل�سناعة النفط 
والذي  اإلكرتيك،  �سنايدر  �سركة  يف  والبرتوكيماويات  والغاز 
�سناعات  مثل  الهامة  املفاهيم  م��ن  العديد  ح��ول  �سيتحدث 
ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  مثل  لتقنيات  ميكن  وك��ي��ف  امل�ستقبل، 
حت�سني  على  فقط  لي�س  اإيجاباً  توؤثر  اأن  ال�سخمة  والبيانات 
انبعاثات  وخف�س  امل�سانع  ربحية  على  اأي�����س��اً  ول��ك��ن  الأداء، 
الكربون. وقالت لفارج: “ا�ستخدمنا على مدار العقود املا�سية 
 »EcoStruxure« برجميات  منظومة  مثل  عديدة  تقنيات 

تعر�س �سنايدر اإلكرتيك خالل احلدث حل الروبوت الرباعي 
»ANYmal« والذي �سممته �سركة »ANYbotics« للعمل 
هذا  ا�ستخدام  ال�سناعية، حيث ميكن  البيئات  ذاتي يف  ب�سكل 
عدد  متطلبات  لتلبية  الطاقة  �سركات  ج��ان��ب  م��ن  ال��روب��وت 
املختلفة  احل�����س��ي��ة  امل���ع���دات  بف�سل  وذل����ك  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات،  م��ن 
واحلرارية  الب�سرية  ال��ك��ام��ريات  ذل��ك  يف  مب��ا  يحملها،  التي 
وامليكروفونات واأجهزة ا�ست�سعار الك�سف عن الغازات والإ�ساءة 
احلقيقي،  الوقت  املراقبة يف  عملية  وبهدف متكني  الن�سطة. 
ب�سرية  حتكم  وح���دة  اإىل  البيانات  ب��ث  ال��روب��وت  ل��ه��ذا  ميكن 
�سنايدر  »EcoStruxure Advisor« من  عرب برجميات 

اإلكرتيك.

•• اأبوظبي-وام:

التحول  جم���ال  يف  املتخ�س�سة  اإل��ك��رتي��ك،  ���س��ن��اي��در  ت��ع��ر���س 
من  وا�سعة  حمفظة  الآيل،  والتحكم  الطاقة  لإدارة  الرقمي 
التقنيات واحللول امل�سممة مل�ساعدة ال�سركات العاملة يف قطاع 
اإنتاجها، وزيادة كفاءة عملياتها وجعلها  الطاقة على حت�سني 
وموؤمتر  معر�س  يف  م�ساركتها  خ��الل  وذل��ك  ا�ستدامة  اأك��رث 
ال��ع��امل لقطاع  2021، احل��دث الأك���رب م��ن نوعه يف  اأدي��ب��ك 
الطاقة، والذي ي�ست�سيفه مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، 

خالل الفرتة من 15 اإىل 18 نوفمرب 2021.
وتاأتي الرقمنة وال�ستدامة يف �سميم م�ساركة �سنايدر اإلكرتيك 

حيث  القطاعات،  خمتلف  عرب  البتكار  لدفع  طورناها  التي 
ال�سناعي  الأ���س��ي��اء  اإن��رتن��ت  مثل  تقنيات  ت�سخري  يف  جنحنا 
وزي���ادة  ال�����س��الم��ة  م��ع��اي��ري  وحت�����س��ني  العمليات  ذك���اء  لتعزيز 
م�ستوى الإنتاج. وقد عززت جائحة كورونا احلاجة اإىل تغيري 
القطاع  رواد  اأ�سبح  حيث  الرقمنة،  ا�سرتاتيجيات  وت�سريع 
نحو  على  املنا�سبة  ال��ق��رارات  لتخاذ  وا�ستعداداً  مرونة  اأك��رث 
اأ�سرع لتح�سني مناذج الأعمال. و�سن�سلط خالل م�ساركتنا يف 
معر�س /اأديبك/ هذا العام، ال�سوء على الإيجابيات والفوائد 
التي توفرها اأحدث التقنيات الرقمية لي�س فقط على �سعيد 
على �سعيد دعم ق�سايا مهمة  اأي�ساً  واإمن��ا  العمليات  حت�سني 
مرة  ولأول  وال���س��ت��دام��ة«.  والإن��ت��اج��ي��ة  ال��ك��ف��اءة  تعزيز  مثل 

معهد دبي للت�سميم و�البتكار يعر�س �بتكار�ت طالبه يف �أ�سب�ع دبي للت�سميم

»�الحتاد للقطار�ت« �سريك ��سرت�تيجي للقمة �لعاملية لل�سناعة و�لت�سنيع

•• دبي-الفجر: 

للت�سميم  دب������ي  م���ع���ه���د  ي�������س���ارك 
يف  ج���ام���ع���ة  اأول  وه�����و  والب����ت����ك����ار، 
بالت�سميم  م��ت��خ�����س�����س��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
للت�سميم  دبي  اأ�سبوع  يف  والبتكار، 
املتميزين  الطلبة  م��ن  نخبة  ع��رب 

واأع�ساء الهيئة التدري�سية.   
وت���ت�������س���م���ن م�������س���ارك���ة امل���ع���ه���د يف 
بال�سراكة  املقام  الإبداعي  املهرجان 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة م������ع ح������ي دب����ي 
ل��ل��ت�����س��م��ي��م وامل�����س��ت��م��ر ل��غ��اي��ة 13 
معر�س  تنظيم  اجل����اري،  ن��وف��م��رب 
الذي  مرة”  ك��ل  يف  واح����دة  “حبة 
طالبية  اأعمال  على  ال�سوء  ي�سلط 
يتم  جمتمعي  ت��اأث��ري  ذات  مبتكرة 
اخلريجني  م���ع���ر����س  يف  ع��ر���س��ه��ا 
واأفريقيا  الأو������س�����ط  ال�������س���رق   –
معر�س  مظلة  حتت  يندرج  وال��ذي 
اإىل  بالإ�سافة  العاملي،  اخلريجني 
اأرب��ع��ة م�����س��اري��ع يف معر�س  ع��ر���س 
ي�سارك  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي.  اخل��ري��ج��ني 
املعهد  من  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
قبل  من  املعماريني  املهند�سني  مع 
فعاليات  �سمن  جي”  اإم  ج��ي  “اأى 
امللتقى  م�����ن  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ن�������س���خ���ة 

ل��ل��ت��ع��رف على  ت��ف��اع��ل��ي��اً  م��ع��ر���س��اً 
خالل  م��ن  امل�ستقبلية  دب��ي  مالمح 
ل مدينتك” التي تاأخذ  من�سة “�سكرّ
ت��ع��ري��ف��ي��ة تدمج  ال������زوار يف رح���ل���ة 

املج�سمات مع ال�سور الرقمية. 
للت�سميم  دب������ي  م���ع���ه���د  ت���اأ����س�������س 
املواهب  رع���اي���ة  ب��ه��دف  والب���ت���ك���ار 
واإع�����������������داد اجل������ي������ل ال��������ق��������ادم من 
ت��ل��ب��ي��ة للطلب  وذل����ك  امل�����س��م��م��ني، 
الت�سميم  ك���ف���اءات  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د 
املعهد  ويعترب  ب��ال��دول��ة،  والب��ت��ك��ار 
جامعة خا�سة غري ربحية، معتمدة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن 
ب���ال���دول���ة، وه����ي ث���م���رة ت���ع���اون مع 
للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد 
بار�سونز  وم����در�����س����ة   )MIT(

للت�سميم.
للت�سميم،  دب���ي  اأ���س��ب��وع  وي��ح��ت��ف��ل 
ال����ذي ي��ق��ام يف ال��ف��رتة م��ن 8 اإىل 
للت�سميم  13 نوفمرب يف حي دبي 
يف  والإب��������داع  ب��ال��ت�����س��م��ي��م   ،)d3(
دولة الإم��ارات وخارجها من خالل 
املعار�س  م����ن  م��ت��ك��ام��ل  ب���رن���ام���ج 
وجل�سات  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  والأن�������س���ط���ة 
احلوار وور�س العمل املتاحة جماناً 

للزوار على جميع امل�ستويات.

ما  اأخ���رى،  لأغ��را���س  وا�ستخدامها 
ي�سهم يف تقليل هدر املياه.

ب��ي��ن��م��ا ي���ت���م ا����س���ت���ع���را����س اأع����م����ال 
تقنيات  ع���رب  ال���دول���ي���ني  ال���ط���الب 
هذه  وت�سمل  ب��الإن��رتن��ت،  الت�سال 
 )Themis( ث��ي��م��ي�����س  الأع���م���ال 
بالذكاء  ي��ع��م��ل  م���ي���ك���روف���ون  وه����و 
ال���س��ط��ن��اع��ي ون��ظ��ام م��ك��رب �سوت 

با�سم  اب����ت����ك����ار  ع����ر�����س  ي���ت���م  ك���م���ا 
 ،)Wastology( واي�ستولوجي 
املطبخ  نفايات  بتحويل  يقوم  الذي 
الع�سوية اإىل �سماد ميكن ا�ستخدامه 
ابتكار  وك��ذل��ك  ال��ن��ب��ات��ات.  لتغذية 
وحدة  وه��و   )Hydria( ه��اي��درا 
م��ن��زل��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى اإع�����ادة تدوير 
املطبخ  اأع��م��ال  يف  امل�ستخدمة  املياه 

اأم����ام اجلماهري  امل��ب��دع��ة  اأع��م��ال��ه��م 
الخت�سا�س  ذات  وامل���وؤ����س�������س���ات 
امل�سرتكة من خمتلف دول العامل«. 
واأ�ساف: “متكن طالبنا من خالل 
من�سات املعر�س من م�ساركة روؤاهم 
يف  م��ب��ا���س��رة  امل�ستقبلية  واأف��ك��اره��م 
الذين  ال����زوار  م��ع  تفاعلية  اأج����واء 
م�ستجدات  اأب��������رز  ع����ن  ي���ب���ح���ث���ون 
على  املرتكزة  البداعية  ال�سناعات 
مواجهة  يف  واأث���ره���ا  التكنولوجيا 

التحديات الأكرث اإحلاحاً«.
يقدم  امل��ع��ه��د،  م�����س��ارك��ة  اإط�����ار  ويف 
يف  اآراءه  ع�����س��ف��ور  ه����اين  ال��ع��م��ي��د، 
ف  جل�سة حوارية �سمن �سل�سلة “تعررّ
للحديث  الإمارات”  مبدعي  على 
يوم  الت�سميم  علوم  م�ستقبل  حول 
يف  م�ساًء   5 ال�ساعة  نوفمرب؛   11
 OneLife( لي����ف  ون  م��ق��ه��ى 

.)café
للت�سميم  دب��ي  معهد  �سيقدم  كما 
 RMJM مع  بالتعاون  والبتكار 
 AESGو  Desert Inkو

 6 امل��ب��ن��ى  يف  زواره  مرة’’  ك���ل  يف 
ويعر�س  ل��ل��ت�����س��م��ي��م،  دب����ي  ح���ي  يف 
ت�سميم  ت���ق���دم  ط���الب���ي���ة  اأع����م����ال 
املتعددة،  الو�سائط  وت�سميم  املنتج، 
الت�سميم  واإدارة  الأزي���اء،  وت�سميم 
ال�سرتاتيجي التي مت تطويرها يف 
خمترب ت�سنيع معهد دبي للت�سميم 

والبتكار.
الطلبة  يقدم  م�ساركتهم  اإط��ار  ويف 
من  ع��دداً  ت�ستهدف  م�ساريع  �سبعة 
جمالت التاأثري على املجتمع وذلك 
اخلريجني  م���ع���ر����س  خ�����الل  م����ن 
واأفريقيا  الأو������س�����ط  ال�������س���رق   –
معر�س  مظلة  حتت  يندرج  وال��ذي 
يعر�س  وال���ذي  العاملي  اخلريجني 

فيه اأي�ساً اأربعة م�ساريع مبتكرة. 
ووردن  اب���ت���ك���ار  الأع����م����ال  وت�����س��م��ل 
ذكي  م�سباح  وه��و   )Warden(
للرعاية  ال��ن��ب��ات  اح��ت��ي��اج��ات  ينقل 
املثلى عرب م�سابيح LED متعددة 
التي  املعلومات  با�ستخدام  الأل���وان 

يتم جمعها من اأجهزة ال�ست�سعار.

ي�ستمع اإىل امل�ستخدمني ويحذرهم 
من الكلمات امل�سيئة.

ابتكار  ع����ر�����س  ك����ذل����ك  ي���ت���م  ك���م���ا 
وهو   ،)A‘seedbot( اأ�سيدبوت 
خم�س�س  م�ستقل  ���س��غ��ري  روب����وت 
لل�سحراء، يزرع البذور اأثناء الليل 
بينما يعاد �سحنه بالطاقة ال�سم�سية 

اأثناء النهار.
اآلغرو  اأي�����س��اً  الب���ت���ك���ارات  وت�����س��م��ل 
مكتفية  اآل����ة  وه���ي   )Algrow(
ذاتياً تعمل على حتقيق الالمركزية 
اإن��ت��اج الأغ��ذي��ة ال��ف��ائ��ق��ة. ونينو  يف 
)Nino( وهي جمموعة مالب�س 
م�سممة با�ستخدام مواد م�ستدامة 
ال��ع��م��ر وقابلية  م��ع م���راع���اة ط���ول 

اإعادة التدوير.
ويف هذا ال�سياق، قال هاين ع�سفور 
للت�سميم  دب�������ي  م���ع���ه���د  ع���م���ي���د 
خ���الل  م����ن  “متكنا  والب�����ت�����ك�����ار: 
دبي  اأ���س��ب��وع  فعاليات  يف  م�ساركتنا 
للت�سميم من تقدمي فر�سة مثالية 
لطالبنا بهدف ت�سليط ال�سوء على 

املعمارية  ل��ل��ه��ن��د���س��ة  الإق���ل���ي���م���ي 
للت�سميم  دب���ي  ح��ي  ينظمه  ال���ذي 
اإىل جانب   ،»d3:2040“ بعنوان 
جل�سات  ���س��ل�����س��ل��ة  يف  ال������س�����رتاك 
الإمارات”  م��ب��دع��ي  ع��ل��ى  “تعرف 
احل����واري����ة. وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة؛ قال 
معهد  رئ����ي���������س  ع�����ب�����داهلل  حم����م����د 
“تعرب  والب��ت��ك��ار:  للت�سميم  دب���ي 
املواهب  اأه���م���ي���ة  ع���ن  امل���ع���رو����س���ات 
العمل  ن��وع��ي��ة  وت��ع��ك�����س  امل�����س��ارك��ة 
املبتكر ومنظومة الدرا�سة املتطورة 
كفاءاتنا  و  ط��الب��ن��ا  جت��م��ع  ال���ت���ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ك��م��ا اأن���ه���ا ت��اأك��ي��د على 
مبهارات  الطلبة  بتزويد  اهتمامنا 
التكنولوجيا  ح��ل��ول  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ل��ت��ط��وي��ر ح��ل��ول مفيدة  امل��ت��ق��دم��ة 
اإب�����داع�����ي يف  م���ن���ظ���ور  اإىل  ت�����س��ت��ن��د 
ت�سليط  ي�سعدنا  الت�ساميم.  ط��رح 
ال�����س��وء ع��ل��ى روؤي����ة اجل��ي��ل القادم 
من امل�سممني من خالل م�ساركات 

الطلبة يف اأ�سبوع دبي للت�سميم«. 
واح���دة  “حبة  م��ع��ر���س  وي�����س��ت��ق��ب��ل 

2021، يف مركز دبي للمعار�س 
يف اإك�سبو دبي، مب�ساركة اأكرث من 
125 متحدًثا من قادة ال�سناعة 
القطاعني  م���ن  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

العام واخلا�س.
الثالث  يومها  القمة  وتخ�س�س 
من  ك�����ل  ل���ع���ق���د  ن����وف����م����رب،   24
وموؤمتر  العاملي  الزده��ار  موؤمتر 
ال�������س���ال����س���ل اخل���������س����راء وال���ي���وم 
اأ�سبوع  �سي�سهد  كما  الأ���س��رتايل، 
ال����ق����م����ة ع����ق����د جم����م����وع����ة من 
تقام  التي  والفعاليات  الن�ساطات 
بالتعاون مع كل من اململكة املتحدة 
معر�س  اإىل  بالإ�سافة  واإيطاليا، 
املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�سناعة 
اأحدث  ل�ستعرا�س  يهدف  والذي 
البتكارات واملنتجات يف القطاعني 
ال�سناعي والتكنولوجي والقدرات 

ال�سناعية لدولة الإمارات.

•• دبي - وام: 

لل�سناعة  العاملية  القمة  اأع��ل��ن��ت 
توقيعها  ع���ن  ال���ي���وم  وال��ت�����س��ن��ي��ع 
اتفاقية �سراكة مع �سركة الحتاد 
للقطارات، املطور وامل�سغل ل�سبكة 
الوطنية  احل����دي����دي����ة  ال�������س���ك���ك 
العربية  الإم��������������ارات  دول��������ة  يف 
على  ال�����س��وء  لت�سليط  امل��ت��ح��دة، 
ال�سكك  ل�سبكات  احل��ي��وي  ال���دور 
احلديدية يف دعم م�سرية التقدم 
ال�سناعي،  القطاع  ي�سهدها  التي 
وب���ن���اء ���س��ب��ك��ات ���س��ال���س��ل اإم�����داد 
م�ستدامة يف دولة الإمارات وحول 

العامل.
ا�سرتاتيجياً  �سريكاً  وباعتبارها 
لل�سناعة  ال����ع����امل����ي����ة  ل���ل���ق���م���ة 
�سركة  �ست�ستعر�س  وال��ت�����س��ن��ي��ع، 
الحت����اد ل��ل��ق��ط��ارات ال����دور الذي 

يف دول���ة الإم�����ارات م���وؤخ���راً، مثل 
ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعة 
“م�سروع  املتقدمة  والتكنولوجيا 
“ا�سنع  وم��ب��ادرة  مليار”،   300
اإىل  تهدف  والتي  الإمارات”،  يف 
ال�سناعي  القطاع  وت�سجيع  دع��م 
امل��ح��ل��ي. وت��ع��ت��رب ���س��رك��ة الحت���اد 
للقطارات من ال�سركات الرئي�سية 
الأمر  املحلي،  للت�سنيع  الداعمة 
الذي بدا وا�سحاً من خالل اإن�ساء 
اخلر�سانية،  للعوا�س  م�سنعني 
“�سنع  مل��ب��ادرة  دعمها  عن  ف�ساًل 

يف الإمارات.
و�ستناق�س القمة العاملية لل�سناعة 
التي  التقنيات  اأح��دث  والت�سنيع 
م�ستقبل  ���س��ي��اغ��ة  يف  ���س��ت�����س��اه��م 
القطاع ال�سناعي العاملي، وحتديد 
�ستعزز  التي  اجلديدة  التوجهات 
الب�سر  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ك��ام��ل 
والآلت يف �سياق الثورة ال�سناعية 

الرابعة.
العديد  ملناق�سة  القمة  و�ستتطرق 
الهامة،  واملوا�سيع  الق�سايا  من 
املتنامية  الأه��م��ي��ة  ذل���ك  يف  مب���ا 
ل��ل��ب��ي��ان��ات والت�����س��ال ك��ون��ه��ا من 
حتدد  ال��ت��ي  الرئي�سية  ال��ع��وام��ل 
م�����س��ت��ق��ب��ل ����س���ال����س���ل ال����ت����وري����د، 
واحلد  رق��م��ي��ة،  جمتمعات  وب��ن��اء 

م���ن الن���ب���ع���اث���ات ال��ك��رب��ون��ي��ة يف 
واحلكومات  ال�����س��ن��اع��ي،  ال��ق��ط��اع 
الطاقة  وم�ستقبل  امل�ستقبلية، 
امل��ت��ج��ددة، وت��وظ��ي��ف الب��ت��ك��ار يف 

�سنع ال�سيا�سات.
العلماء،  ب����در  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
للقمة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
والت�سنيع:  ل��ل�����س��ن��اع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
على  ل��ل��ق��ط��ارات  الحت����اد  “تعمل 
ن��وع��ي��ة يف قطاع  ن��ق��ل��ة  اإح�������داث 
اللوج�ستية  واخل����دم����ات  ال��ن��ق��ل 
ودول جمل�س  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
ال��ت��ع��اون اخلليجي ..ك��م��ا اأن��ه��ا يف 
ط��ل��ي��ع��ة ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة على 
مبتكرة  ت��ق��ن��ي��ة  ح���ل���ول  ت���ط���وي���ر 
ال�سركات  مل�����س��اع��دة  وم�����س��ت��دام��ة 
كفاءة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
�سال�سل الإم��داد وخف�س تكاليف 
معاً،  التعاون  خالل  ومن  النقل. 
املزايا  ا���س��ت��ع��را���س  ع��ل��ى  �سنعمل 
لقطاعي  امل���ت���ط���ورة  وال�����ق�����درات 
دول������ة  وال���������س����ن����اع����ة يف  ال����ن����ق����ل 
على  ال�سوء  وت�سليط  الإم����ارات، 
ب��ه��ا الدولة  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  امل���زاي���ا 

كمركز لوج�ستي عاملي«.
و����س���ت���ق���ام ال��������دورة ال���راب���ع���ة من 
ال��ق��م��ة ع��ل��ى م���دار اأ���س��ب��وع خالل 
الفرتة من 22 اإىل 27 نوفمرب 

احلديدية  ال�سكة  �سبكات  تلعبه 
القت�سادي  النمو  عجلة  دف��ع  يف 
ودع�����م ال�����س��رك��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة يف 
دولة الإمارات ب�سكل خا�س، ودول 
على  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
نطاق اأو�سع، اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س 
تطوير  يف  ال����ري����ادي����ة  خ���ربت���ه���ا 
�سبكة  عرب  اقت�سادية  نقل  حلول 
لربط  وم�ستدامة  اآمنة  ق��ط��ارات 
الإمارات وتقدمي خدمات متميزة 
للقطاعات القت�سادية واملجتمع، 
اأه���داف مئوية  وذل���ك مب��ا يحقق 
الإم��ارات 2071 وروؤي��ة اأبوظبي 

القت�سادية 2030.
وت�����س��ارك الحت�����اد ل��ل��ق��ط��ارات يف 
الدورة الرابعة من القمة العاملية 
لل�سناعة والت�سنيع والتي �ستقام 
يف مركز دبي للمعار�س يف اإك�سبو 
و27   22 ب���ني  ال���ف���رتة  يف  دب����ي 
�ست�سلط  حيث  اجل���اري،  نوفمرب 
ال�سوء على اأهمية �سبكات ال�سكك 
تكاليف  خ��ف�����س  يف  احل���دي���دي���ة 
�سال�سل الإم��داد، وبالتايل تعزيز 
القطاع  واإن����ت����اج����ي����ة  ت��ن��اف�����س��ي��ة 

ال�سناعي.
و�ست�ستفيد القمة من خربة �سركة 
تطوير  يف  ل���ل���ق���ط���ارات  الحت������اد 
ح���ل���ول رق��م��ي��ة م��ت��ط��ورة حلركة 

الق��ت�����س��ادي يف دول����ة الإم������ارات 
والعامل اأجمع«.

للقطارات،  الحتاد  �سركة  وتعمل 
 ،2009 ال��ع��ام  يف  تاأ�س�ست  ال��ت��ي 
“قطار  م�������س���روع  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
الحتاد” والذي يعترب اأحد اأكرب 
م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة على 
حيث  واملنطقة،  ال��دول��ة  م�ستوى 
للقطارات  الحت���اد  �سركة  تعمل 
ال�سكك  ����س���ب���ك���ة  ت�����س��غ��ي��ل  ع���ل���ى 
احل����دي����دي����ة ال���وط���ن���ي���ة ل���دول���ة 
والتي  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
تربط املراكز الرئي�سية لل�سناعة 
والإنتاج واملراكز ال�سكانية بنقاط 

ال�سترياد والت�سدير يف الدولة.
احلديدية  ال�سكك  �سبكة  وت��رك��ز 
اأب��وظ��ب��ي مقراً  ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن 
الطاقة  ك��ف��اءة  حت�سني  ع��ل��ى  ل��ه��ا 
ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  وم�����س��اع��دة 
ممار�سات  تبني  ع��ل��ى  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اأكرث ا�ستدامة ..اإذ حققت الحتاد 
الأوىل  املرحلة  خ��الل  للقطارات 
الحتاد”  “قطار  م�������س���روع  م���ن 
�����س����ج����اًل ح�����اف�����اًل ب�������الإجن�������ازات 
منذ  جنحت  حيث  ال�ستثنائية، 
وحتى   2016 يف  الت�سغيل  ب��دء 
اأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي ب��ن��ق��ل اأك����رث من 
ُحبيبات  م����ن  ط����ن  م���ل���ي���ون   39

والإ�سهام  الركاب  و�سفر  ال�سحن 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول���ة الإم����ارات 
باعتبارها  العاملية  اخلريطة  على 
النقل  جم�����ال  يف  و�����س����ل  ح���ل���ق���ة 
العاملية.  اللوج�ستية  واخل��دم��ات 
وق�������ال ع���م���ر ال�������س���ب���ي���ع���ي امل���دي���ر 
التجارية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
����س���رك���ة الحت������اد  ب�����الإن�����اب�����ة، يف 
للقطارات: “تلتزم �سركة الحتاد 
لدفع  جهودها  بتعزيز  للقطارات 
عجلة النمو القت�سادي والتطور 
الجتماعية  والتنمية  ال�سناعي 
ودول جمل�س  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، ف�����س��اًل عن 
توفري حلول نقل اآمنة وم�ستدامة 
املنطقة  يف  والأف�������راد  ل��ل�����س��رك��ات 
تطوير  ع���ل���ى  ن���ع���م���ل  ..وف����ي����م����ا 
اجل��ي��ل ال��ت��ايل م��ن ح��ل��ول النقل 
ن�سعى  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة،  واخل���دم���ات 
�سراكات جديدة  لإبرام  با�ستمرار 
مع كافة اجلهات التي تهدف اإىل 
تعزيز تناف�سية دولة الإمارات على 
وال���دويل  الإق��ل��ي��م��ي  ال�سعيدين 
قائمة  اإىل  الن�����س��م��ام  ..وي�����س��رن��ا 
للقمة  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
والت�سنيع  ل��ل�����س��ن��اع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ودع����م م��ه��م��ت��ه��ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف دفع 
والتطور  ال�سناعي  التقدم  عجلة 

الإمارات  دول��ة  لت�سبح  الكربيت، 
الكربيت،  حلبيبات  الأول  امل�سدر 
�ستتمكن  ا���س��ت��ك��م��ال��ه��ا  ومب���ج���رد 
�سبكة ال�سكك احلديدية الوطنية 
ل���دول���ة الإم��������ارات م���ن ن��ق��ل 60 

مليون طن من الب�سائع �سنوياً.
ال����ع����امل����ي، تعد  ال�����س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
اأكرث  بني  من  احلديدية  ال�سكك 
ا�ستخدام  يف  كفاءة  النقل  و�سائل 
ال�سحن  لعمليات  ���س��واء  الطاقة، 
ما  ول مي��ث��ل  ال���رك���اب،  ل��ن��ق��ل  اأو 
 2% ���س��وى  ط��اق��ة  م��ن  ت�ستهلكه 
الطاقة  على  الطلب  اإجمايل  من 
الدولية  ال��ط��اق��ة  ل��وك��ال��ة  وف���ق���اً 
احلديدية  ال�سكك  �ست�سهم  ..كما 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  تقليل  يف 
التي تنتج عن النقل عرب القطار 
من  اأق�����ل   80%  -  70 ب��ن�����س��ب��ة 
الناجتة  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات 
اإزالة  ي��ع��ادل  مب��ا  ال�ساحنات،  ع��ن 
الطرقات  م���ن  ���س��اح��ن��ة  م��ل��ي��وين 
مع  ين�سجم  مب���ا  وذل����ك  ���س��ن��وي��اً، 
وال�سناعية  البيئية  الأول���وي���ات 

والجتماعية واحلكومية.
ال�سوء  ال�����س��راك��ة  �ست�سلط  ك��م��ا 
ع���ل���ى ال�������س���ي���ا����س���ات وامل������ب������ادرات 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا وزارة  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 

�لهيدروجني �الأخ�سر  .. فر�س و�عدة باالزدهار ل�ق�د �مل�ستقبل يف �أب�ظبي •• اأبوظبي-وام:

التزامها  الإم�����������ارات  دول������ة  ����س���ت  ك���رَّ
احلياد  بتحقيق  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ب��ت��ع��ه��دات��ه��ا 
خالل  م���ن   2050 ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي 

ا�سرتاتيجياتها الوا�سحة يف خف�س النبعاثات الكربونية مبا يعزز م�سرياتها 
اأوائ��ل دولة  يف العمل من اأجل املناخ على امل�ستويني املحلي والعاملي كونها من 

املنطقة التي وقعت على “اتفاق باري�س للمناخ«.
وتبنرّت الإمارات جمموعة كبرية من الت�سريعات وطبقت العديد من الإجراءات 
مع  يتما�سى  مبا  امل�ستدامة  احللول  وتقدمي  النبعاثات  خف�س  اإىل  الهادفة 
وال�سناعة  الطاقة  فيها  مبا  احليوية،  القطاعات  جميع  يف  املمار�سات  اأف�سل 

والزراعة.
اأ�سا�سية لتحقيق اأهداف  وي�سكل قطاع الطاقة ل �سيما الكهرباء واملياه ركيزة 
الإمارات لتحقيق احلياد املناخي مع �سمان اأمن توريد الكهرباء واملياه اإ�سافة 
يف  اخل�سراء  امل�ساريع  يف  ال�ستثمار  فر�س  م��ن  لال�ستفادة  اجل��ه��ود  دف��ع  اإىل 

اأبوظبي التي باتت اأحد املراكز الرئي�سية للطاقة على م�ستوى العامل.

جميع  يف  ح�سرية  بحقوق  تتمتع  كونها  اأب��وظ��ب��ي  يف  الأخ�����س��ر  ال��ه��ي��دروج��ني 
م�����س��اري��ع ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه يف الإم�����ارة ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��د امل��ق��ب��ل وق���د حددت 
التزامها املتعلق باإزالة الكربون وحتقيق النمو امل�ستدام يف ا�سرتاتيجيتها للنمو 
وقال جا�سم ح�سني ثابت، الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�سو   .»2030“
“�سيوا�سل الطلب العاملي على الهيدروجني الأخ�سر يف  املنتدب يف “طاقة”: 

النمو، وهي فر�سة اأخرى ل�� “طاقة” �سوف نح�سن توظيفها«.
رئي�سيتني  تفاهم مع جهتني  توقيعها مذكرتي  موؤخرا عن  “طاقة”  واأعلنت 
الأخ�سر  الهيدروجني  بهدف تطوير م�سروع لإنتاج  اأبوظبي”  “موانئ  وهما 
وحتويله اإىل الأمونيا اخل�سراء، التي �سيتم ت�سديرها وا�ستخدامها على نطاق 
بهدف تطوير من�ساأة بقدرة 160  �سناعي. اإ�سافة �سركة “حديد الإمارات”، 
ميغاواط لإنتاج الهيدروجني الأخ�سر وا�ستخدامه يف ت�سنيع اأول حديد �سلب 
مكانة  تر�سخ  اأن  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  ه��ذه  �ساأن  وم��ن  املنطقة.  يف  اأخ�سر 

تعمل  الكربون  منخف�س  م�ستقبل  نحو  ال��ع��امل  فيه  يتجه  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
ال�سركات الوطنية يف الإمارات بن�ساط على ال�ستفادة من الفر�س التي تتيحها 
املرتابطة  ال��ت��وري��د  و�سال�سل  ال�سم�س  اأ���س��ع��ة  وف���رة  وم��ع  املناخية.  الأه����داف 
التنظيمية  ال�ستثمار  بيئة  توفره  ما  جانب  اإىل  مالياً  الناجحة  وال�سراكات 
الداعمة، فاإن اأبوظبي قد حجزت بقوة موقعها املزدهر على اخلارطة امل�ستقبلية 

ل�سناعة الهيدروجني الأخ�سر.
اأ�سدرته  لتقرير  وفقاً  النا�سئة  الفر�س  اأح��د  الأخ�سر  الهيدروجني  وميثل 
ال�سوق فقد  واملتخ�س�سة يف معلومات  الأمريكية  ري�سريت�س”  “اآليد ماركت 
مت تقدير حجم ال�سوق العاملي للهيدروجني الأخ�سر ب�� 300 مليون دولر يف 
يقارب  �سنوي مركب  الرقم مبعدل  ينمو هذا  اأن  املتوقع  2020. ومن  العام 

%55 خالل الأعوام من 2021 - 2028.
وت�سهم �سركة “طاقة” اإىل جانب ال�سركات الوطنية يف ر�سم مالمح م�ستقبل 

لت�سدير  عامليا  مركزا  اأبوظبي  اإم���ارة 
وت�سدير  الأخ���������س����ر  ال����ه����ي����دروج����ني 
الأخ�سر  واحلديد  اخل�سراء  الأمونيا 
اإىل الأ�سواق العاملية، مع ت�سنيع منتج 
حملي وطرحه باأ�سعار اأكرث جاذبية للم�سرتين يف الأ�سواق العاملية خارج دولة 
اأهم  من  بعن�سرين  يتعلق  فيما  تناف�سية  مبيزة  “طاقة”  وتتمتع  الإم���ارات. 
عنا�سر اإنتاج الهيدروجني الأخ�سر، وهما: حجم اأعمالها على ال�سعيد العاملي، 
يف  وتنتجها  تولدها  التي  وامل��ي��اه  للكهرباء  والتناف�سية  املنخف�سة  والتكلفة 
حمطاتها للطاقة ال�سم�سية وحتلية املياه، حيث متتلك “طاقة” وتدير وت�سغل 
حالياً اأكرب حمطة للطاقة ال�سم�سية يف العامل، وهي حمطة “نور اأبوظبي”، 

التي تبلغ قدرتها 1.2 جيجاواط.
اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  الظفرة  منطقة  يف  الإن�ساء  قيد  اأخ��رى  حمطة  لديها  كما 
وهي حمطة “الظفرة للطاقة ال�سم�سية” التي �ستبلغ قدرتها عند الت�سغيل 2 
جيجاواط. اإ�سافة لذلك من املتوقع اأن يتم ت�سغيل حمطة “الطويلة لتحلية 
التي تعمل بتقنية التنا�سح العك�سي يف عام 2022 لتنتج 200 مليون  املياه”، 

جالون من املياه املُحالة يومياً با�ستخدام تقنيات عالية الكفاءة.
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•• ال�شاملية-وام:

تنطلق ال��ي��وم اجل��م��ع��ة م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة العامل 
، مب�ساركة  الكويت  ال�ساملية يف  �ساطىء  على  تقام  التي  املائية  للدراجات 
اأنحاء  م��ن خمتلف  دول���ة   26 م��ن  دراج���ة   52 وا���س��ع��ة �سمن  اإم��ارات��ي��ة 
العامل. وتاأتي هذه اجلولة لتكون ثاين حمطة لهذه البطولة القوية بعد 

النطالقة الأوىل يف اأوملبيا الإيطالية �سبتمرب املا�سي.
اأبوظبي املناف�سات عن طريق را�سد املال البطل العاملي يف  ويدخل فريق 
حمرتفني،  جال�س  فئة  يف  الطاير  ورا�سد  ال�ستعرا�سية،  احلركات  فئة 
واإميا نويل يف فئة واقف �سيدات. و�ستقت�سر مناف�سات اجلمعة على فئات 
���س��ي��دات، ومرحلة واحدة  جال�س حم��رتف��ني وواق���ف حم��رتف��ني وواق���ف 

غدا  املناف�سات  ت�ستكمل  بينما  ال�ستعرا�سية،  احلركات  فئة  مراحل  من 
للحركات  الثانية  واملرحلة  الفئات  جلميع  الثالثة  املرحلة  م��ع  ال�سبت 

ال�ستعرا�سية فقط.
مو�سم  ختام  �ستكون  الكويت  جولة  اأن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
واألقاب  باألقاب اجلولة  الفائزين  املائية وبالتايل �سيتم تتويج  الدراجات 

املو�سم اأي�سا يف اليوم اخلتامي.
وحتمل هذه اجلولة حتديا كبريا لفريق اأبوظبي، خا�سة واأن املال يت�سدر 
50 نقطة، وي�سعى  الرتتيب العام لفئة احلركات الإ�ستعرا�سية بر�سيد 
50 نقطة عن  للمو�سم احلايل بح�سد  البطولة  بلقب  تاأمني فوزه  اإىل 
مرحلتي هذه اجلولة والبقاء يف ال�سدارة، فيما حتمل اجلولة اأي�سا اأمال 
كبريا لإميا نويل باأن تتوج بلقب فئة واقف �سيدات خا�سة واأنها يف املركز 

الثالث حاليا بر�سيد 56 نقطة ولديها 3 مراحل يف هذه اجلولة و75 
نقطة، ت�ستطيع من خاللها اأن تغري من مالمح ال�سدارة متاما يف حال 
تفوقها، ويحمل الطاير طموحات خا�سة يف الفوز بلقب هذه اجلولة ل 

�سيما واأنه مل يتمكن من امل�ساركة يف اجلولة املا�سية من البطولة.
وكانت جتهيزات جولة الكويت قد بداأت م�ساء اأم�س الأول مع الت�سجيل 
الر�سمي والفح�س الفني لكافة الدراجات امل�ساركة يف املناف�سة، بالإ�سافة 
بينما  اخلمي�س،  ام�س  زم��ن  اأف�سل  و�سباق  احل��رة  التجارب  مراحل  اإىل 
يف  املت�سابقني  لكافة  التنويري  بالإجتماع  اجلمعة  اليوم  فقرات  �ستبداأ 

ال�سباح الباكر، قبل انطالق املناف�سات الر�سمية.
اأبوظبي  فريق  اأب��ط��ال  يف  التامة  ثقته  الرميثي  �سامل  ج��دد  ناحيته  من 
وال�ستمرار  ال��ك��وي��ت،  ج��ول��ة  يف  التميز  وحتقيق  الأوىل  امل��راك��ز  حل�سد 

�سابقة.  كثرية  منا�سبات  الفريق يف  قدمه  ال��ذي  نف�سه  العطاء  نهج  على 
وقال الرميثي: "لو مت قيا�س النتائج بالتدريبات والتمارين التي قدمها 
ملن�سة  بال�سعود  اجل��ول��ة  ه��ذه  الأب��ط��ال  ينهي  اأن  نتوقع  فاإننا  ال��ف��ري��ق، 

التتويج، واأن ي�سنعوا الفارق على م�ستوى الرتتيب العام".
اأن  اأمله يف  اأبوظبي عن  اأع��رب را�سد الطاير اأحد جنوم فريق  من جهته 
يتمكن من ح�سد لقب جولة الكويت يف فئة جال�س حمرتفني، واأن يقدم 
املت�سابق،  خ��روج  يف  تت�سبب  التي  الأع��ط��ال  عن  بعيدا  احلقيقي  م�ستواه 
"قد يكون الأم��ل �سعيفا   : ال��ق��وي. وق��ال  واإع���داده  بالرغم من جتهيزه 
بالن�سبة يل يف املناف�سة على لقب املو�سم يف الفئة التي اأ�سارك فيها، ب�سبب 
عدم التواجد يف اجلولة املا�سية، ولكن اأريد اخلروج من املو�سم واأنا على 

من�سة التتويج ، وهذا اإجناز بحد ذاته".

�لي�م.. فريق �أب�ظبي يبحث عن �ملر�كز �الأوىل يف ختام م�نديال �لدر�جات �ملائية بالك�يت

•• دبي-الفجر:

املجتمعية  مل�سوؤولياتها  جت�����س��ي��داً 
ال��ق��ائ��م��ة على  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
ومواكبة  ت���ع���زي���ز  يف  ال����س���ت���ث���م���ار 
املتوا�سلة  الإجن�����������ازات  م�������س���رية 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
واملالية  الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ج��الت  يف 
والجتماعية والريا�سية وغريها، 
اأعلنت "اآفاق الإ�سالمية للتمويل"، 
املايل  القطاع  يف  الرائدة  املوؤ�س�سة 
منتجاٍت  م  ت��ق��درّ وال��ت��ي  املنطقة،  يف 
وخدماٍت مالية متوافقة مع اأحكام 
رعايتها  عن  الإ�سالمية،  ال�سريعة 
املا�سية للعام الرابع على التوايل ل� 
العاملية ملحرتيف  اأبوظبي  "بطولة 

اجلوجيت�سو" املقامة يف الفرتة من 
14 حتى 19 نوفمرب يف العا�سمة 
اجلوجيت�سو  "عا�سمة  اأب��وظ��ب��ي، 
اآلف   6 ت�ست�سيف  التي  العاملية" 
لع��ب ولع��ب��ة م��ن خمتلف قارات 

العامل.
وتاأتي رعاية "اآفاق" لهذه البطولة 
ان��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى دعم 
، ه��و ق��ط��اع ال�سباب  ق��ط��اٍع ح��ي��ويرّ
بينها  ال�سراكة  وتعزيز  والريا�سة، 
وب���ني م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخلا�س 
التزاماً  ال���ري���ا����س���ي���ة،  وال���ه���ي���ئ���ات 
مب�����س��اه��م��ت��ه��ا ال���ث���اب���ت���ة ب���ال���روؤي���ة 
احلكيمة لقيادة وحكومة الإمارات، 
لدعم  تطلقها  وال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 
والأن�سطة  الإم��ارات��ي��ة،  الريا�سة 

والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  وال��ب��ط��ولت 
والعاملية التي ت�ست�سيفها الدولة.

را�سد القبي�سي، الرئي�س التنفيذي 
ل� "اآفاق الإ�سالمية للتمويل" علرّق 

قائاًل: "بطولة العامل للجوجيت�سو 
مع  وخ�سو�ساً  ال��ك��ث��ري،  لنا  تعني 

ال�سمو  ل�ساحب  الكرمية  الرعاية 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����س��ل��ح��ة، والتي  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
واللجنة  العام  هذا  بطولة  اأعطت 
امل���ن���ظ���م���ة وال����الع����ب����ني وال�����رع�����اة 
تقديره.  مي��ك��ن  ل  ك���ب���رياً  داف���ع���اً 
العامل  اأنظار  ب��اأنرّ  فخورون  ونحن 
عا�سمة  اإىل  اإ���س��اف��ي��ة  م���رًة  تتجه 
�سون  اجلوجيت�سو اأبوظبي، ومتحمرّ
ج��������داً ل��ن�����س��ه��د رف������ع ع���ل���م دول�����ة 
التتويج يف  الإم��ارات على من�سات 
هذه البطولة، مع احتالل اأبطالنا 

املراكز الأوىل فيها".
هذا  ب��ط��ول��ة  "تتزامن  واأ�����س����اف: 
بالعام  الدولة  احتفالت  مع  العام 
معر�س  وا�ست�سافتها  اخلم�سني، 
"اإك�سبو 2020 دبي" الذي ت�سارك 

ي���وؤك���د على  دول���ة،مب���ا   192 ف��ي��ه 
وا�ستعدادها  الإم��ارات  دولة  مكانة 
يف  امل�سبوقة  غري  وكفاءتها  الدائم 

اإجناح كربى البطولت العاملية".
قائاًل:"لطاملا  ال��ق��ب��ي�����س��ي  وخ��ت��م 
من  ف��اع��اًل  ج����زءاً  "اآفاق"  �سكلت 
ن�سيج هذا الوطن، من خالل دعمها 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  لكل  ال��دائ��م 
يعربرّ  نهٌج  وهو  عة،  املتنورّ الوطنية 
وا�سرتاتيجيتها  ال�سركة  روؤية  عن 
ال��وط��ن��ي��ة وج��ه��وده��ا امل�����س��ت��م��رة يف 
تقدمي اأرقى اخلدمات لأبناء هذه 
املقيمني  وجميع  ة  اخل���ريرّ ال��دول��ة 
ومواكبتها  ��ب��ة،  ال��ط��يرّ اأر���س��ه��ا  على 
ح�سورها  تعزيز  �ساأنه  من  ما  ك��لرّ 

املتاألق يف جميع املجالت".

•• ال�شارقة-الفجر

�سري  م�ستجدات  الريا�سي  ال�سارقة  بنادي  الفردية  الأل��ع��اب  اإدارة  ناق�ست 
العمل بال�سوؤون الإدارية واملالية.

واأطلعت الإدارة على اخلطط والربامج املقدمة من ع�سو الإدارة املهند�س 
حميد �سام�س عن حت�سريات لعبة الكاراتيه الإدارية والفنية خالل املو�سم 

الريا�سي 2021-2022 واآليات تنفيذها.
�سعادة  برئا�سة  الفردية  الألعاب  لإدارة  ال��دوري  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 
اإدارة  ال�سارقة رئي�س  نادي  اإدارة  الهاجري، ع�سو جمل�س  �سليمان  املهند�س 

الألعاب الفردية، وح�سور اأع�ساء الإدارة، يف مقر النادي باحلزانة.
حيث ا�ستهل �سعادة رئي�س واأع�ساء اإدارة الألعاب الفردية الجتماع بتوجيه 
املبذولة  جهوده  على  عا�سور،  بن  �سعيد  حممد  نا�سر  ال�سيد:  اإىل  ال�سكر 
خالل فرتة تواجده يف النادي متمنني له التوفيق يف م�سريته القادمة مع 

احتاد الإمارات العربية املتحدة لألعاب القوى.
اجلديد  الإدارة  بع�سو  الإدارة  واأع�����س��اء  رئي�س  رح��ب  نف�سه   ال�سياق  ويف 
نا�سر حممد  لل�سيد:  الذي حل بدياًل  ال��رزاق ح�سن،  املهند�س ح�سن عبد 
�سعيد بن عا�سور، م�سرفاً على األعاب ال�سرعة وامل�سمار، متمنني له التوفيق 

يف مهامه اجلديدة.
 6 ت��اري��خ  اآخ���ر حت��دي��ث لإجن����ازات الأل��ع��اب حتى  كما ا�ستعر�س الج��ت��م��اع 

نوفمرب 2021.
ويف هذا الإطار اأ�ساد �سعادة املهند�س �سليمان الهاجري باأداء وجهود م�سرف 
لعبة اجلودو واجلهاز الفني والإداري والالعبني، بعد حتقيق الفريق كاأ�س 
املركز الأول فئة النا�سئني يف بطولة كاأ�س ال�سفري الياباين للجودو، والتي 

اأقيمت يف �سالة فاطمة بنت مبارك باإمارة اأبو ظبي.
واأثنى رئي�س الإدارة على اإجنازات فرق الألعاب الفردية من ميداليات ملونة 

ومراكز اأوىل منذ انطالق املو�سم الريا�سي 2022-2021.

»�آفاق �الإ�سالمية للتم�يل« �لر�عي �ملا�سي لبط�لة �لعامل للج�جيت�س� يف �أب�ظبي

وجهوا ال�ضكر ل�نا�ضر بن عا�ضور..

�الألعاب �لفردية بنادي �ل�سارقة تناق�س خطط �لكار�تيه

•• اأبوظبي -وام:

ع���امل���ي���اً،   149 امل�������س���ن���ف���ة  ت�������س���درت 
التايالندية ناثاكريتا فوجنيتافيالب 
اليوم  نهاية  مع  العام  الرتتيب  اأم�س 
اآ���س��ي��ا واملحيط  ب��ط��ول��ة  م���ن  ال���ث���اين 
الهادي جلولف ال�سيدات الهواة، التي 
ي�ست�سيفها نادي اأبوظبي للمرة الأول 
 10 بر�سيد  وذل���ك  املنطقة،  دول  يف 

�سربات حتت املعدل.
على  ناثاكريتا  التايالندية  وحافظت 
ثاين  بعد  ال��ع��ام،  للرتتيب  �سدارتها 
اأي������ام امل��ن��اف�����س��ات، جن��ح��ت خ���الل���ه يف 
18 حفرة،  م��ن  امل��ك��ون  ال�سباق  اإن��ه��اء 
اأه��ل��ه��ا حل�سد خم�سة  ���س��رب��ة،   67 ب��� 

اأ�سافتها  التي  امل��ع��دل،  حت��ت  �سربات 
حتت  ذات������ه  ال�������س���رب���ات  ر����س���ي���د  اإىل 
مناف�سات  عليها  اأنهت  اأن  بعد  املعدل 
خاللها  م���ن  م���ع���ززة  الأول،  ال���ي���وم 
�سربات   10 ب��اإج��م��ايل  الأول  امل��رك��ز 
ال�سربتني على  ب��ف��ارق  امل��ع��دل،  حت��ت 
ميزوكي  اليابانية  مناف�ساتها  اأق���رب 
بر�سيد  الثاين  مبركزها  ها�سيموتو 
واملركز  املعدل،  حتت  �سربات  ثمانية 
ال��ث��ال��ث ل��ال���س��رتال��ي��ة ك��ا���س��ي بورتري 

املعدل،  حت��ت  �سربات  �سبعة  بر�سيد 
ي��وم��ني هافانغ  وال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة 
راب����ع����ة ب���ر����س���ي���د ث���الث���ة ���س��ت��ة حتت 

املعدل.
�سعادتها  عن  فوجنتافيالب  واأع��رب��ت 
بالأداء الذي قدمته على مدار اليومني 
يف  "جنحت  وق��ال��ت:  وال��ث��اين،  الأول 
اليوم الثاين يف البتعاد عن الأخطاء 
وحت��ق��ي��ق م��زي��ٍد م��ن ال�����س��رب��ات حتت 
املعدل، خا�سة يف احلفرة الثانية التي 

وقعت فيها باليوم الفتتاحي يف خطاأ 
اإ�سافية  ل�سربة  واحتياجي  البوغي 
لإدخال الكرة يف احلفرة، واأتطلع اإىل 
موا�سلة تقدمي الأداء ذاته يف اليومني 
اخلتاميني، والقرتاب من حلم انتزاع 
بح�سد  الأك���رب يف م�سريتي،  الإجن���از 
واملحيط  "اآ�سيا  بطولة  يف  اأول  لقب 
نتائجها لالرتقاء  الهادئ" املانحة يف 
يف  واملناف�سات  الطموحات  مب�ستوى 

بطولت عاملية كربى يف 2022.

يذكر اأن هذه البطولة ت�سمح لبطالت 
وامل�ساركة  ب��ال��ت��اأه��ل  الأوىل  امل���راك���ز 
 "AIG" ب����ح����ج����م  ب�������ط�������ولت  يف 
و"اأمونديا  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  امل��ف��ت��وح��ة 
اخلم�س  ال��ب��ط��ولت  اإح����دى  اإيفيان" 
العامل،  يف  ال�سيدات  جلولف  الكربى 
بطاقة  على  احل�سول  اإىل  بالإ�سافة 
"اأوغو�ستا  بطولة  يف  للم�ساركة  دعوة 
�سنوياً  جت��ري  للهواة" التي  الوطنية 
الأمريكية. ومن  املتحدة  الوليات  يف 

لفتيات  حتققت  ال��ت��ي  امل��ك��ا���س��ب  اأك���رب 
الإمارات اخلربة الناجتة عن امل�ساركة 
و�سط هذه الكوكبة من النجمات. ويف 
ال�سويدي،  حمدة  اأعربت  ال�سياق  هذا 
لعبة منتخبنا الوطني عن ارتياحها 
الكثري  "كان هناك  للم�ساركة، قائلة: 
انطالق  يف  وال���ت���وت���ر  ال�����س��غ��ط  م���ن 
تدريجيا  ذه��ب  ذل��ك  لكن  املناف�سات، 
بعد ال�سعور بالفخر لتمثيل الإمارات، 
وت�سديدي ال�سربة الأوىل للبطولة.. 

ب�سكل عام هذه فر�سة كبرية للعب �سد 
اأف�سل الالعبات الهواة يف منطقة اآ�سيا 
من  كثرياً  تعلمت  ال��ه��ادي..  واملحيط 
اأخو�سها  التي  واملناف�سات  التدريبات 
على مدار هذه الأيام.. و�ستعود علينا 
يف  البعيد  امل���دى  على  بالنفع  جميعاً 
اعتربت  ف��ي��م��ا  الإمارات".  م��ن��ت��خ��ب 
علياء العمادي، اأن معاي�سة اأجواء هذه 
اأف�سل  مب�ساركة  الر�سمية  البطولت 
لعبات العامل، فر�سة كبرية لتطوير 

القدرات، وال�سعي لكت�ساب ممار�سات 
"حاولت  ق���ال���ت:  ح��ي��ث  الح���رتاف���ي���ة 
يف  نتيجة  باأف�سل  واخل���روج  الرتكيز 
هذه امل�ساركة، هذا النوع من البطولت 
يجعلك حت�سل على اإيجابيات كثرية، 
وت�سكل حافزاً لنا للم�سي يف م�سريتنا 

كالعبات اإماراتيات حمرتفات".
مالك  الكعبي،  �سعيد  خلفان  واعترب 
وع�سو  ل���ل���ج���ول���ف  اأب����وظ����ب����ي  ن�������ادي 
جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للجولف، 
اأن ا�ست�سافة هذا النوع من البطولت 
النادي  م�ساعي  �سمن  ي��اأت��ي  ال��ك��ربى 
الدولة  يف  اجل���ول���ف  ري��ا���س��ة  ل���دع���م 
وال���ع���امل، وه���و ال���ن���ادي ال���ذي حر�س 
ا�ست�سافة  ع��ل��ى  م��ت��وا���س��ل��ة  ل�����س��ن��وات 
وال�سعي  ال���ب���ط���ولت،  اأك����رب  وت��ن��ظ��ي��م 
الإمارات  لدولة  امل�سرق  الوجه  لإبراز 

من خالل هذه الأحداث.
البطولة  ه��ذه  اأن  على  الكعبي  ورك���ز 
حتظى باأهمية خا�سة بالنظر لكونها 
مت��ث��ل حم��ط��ة م��ا ب��ني و���س��ول هوؤلء 
اإىل الحرتاف  الهواية  الالعبات من 
ال��ك��ام��ل، وه��و م��ا ي��ت��واف��ق م��ع اأهداف 
النادي الذي حر�س دائماً على تدريب 
وت��ن��م��ي��ة امل����واه����ب وال����س���ت���ث���م���ار بها 

للم�ستقبل.

�لتايالندية ناثاكريتا تت�سدر مناف�سات �سيد�ت �آ�سيا و�ملحيط �لهادي جل�لف �له��ة

•• دبي-الفجر:

للبادل  دب���ي  ك��اأ���س  ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق   
الرئي�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإح����دى  ت��ن�����س، 
العام،  ل��ه��ذا  للياقة  دب���ي  حت���دي  م��ن 
مع املناف�سات املفتوحة لفئة ال�سيدات 
حيث  الأ���س��ب��وع،  ه��ذا  نهاية  عطلة  يف 
وا�سعة من  م�ساركاٍت  البطولة  ت�سهد 
خمتلف اأنحاء دولة الإمارات يف دوري 
الهواة لل�سيدات الذي ي�ستمر لثالثة 
الفرق  م��ن��اف�����س��ات  وت��ت�����س��م��ن  اأي�������ام. 
�سمن  لل�سيدات  املخ�س�سة  الزوجية 
مباريات  �سل�سلة   )+C(و  )C( فئات 
ب���ن���ظ���ام خ������روج امل���غ���ل���وب ع���ل���ى اأر������س 
را���س��د بني  ب��ادل مبيناء  ملعب ج�ست 
وتعليقاً  اجل��اري.  نوفمرب  و13   11
على هذا املو�سوع، قال اأحمد حمادة، 
للبادل  دب��ي  لكاأ�س  امل�����س��ارك  املوؤ�س�س 
يف  الأ���س��ا���س��ي  هدفنا  "متحور  تن�س: 
تقدمي  ع��ل��ى  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة  الأول  ال���ع���ام 
برامج عامة لتعزيز امل�ساركة ال�سعبية 
م�ساركة  واأدرّت  ال���ري���ا����س���ة.  ه����ذه  يف 
العامليني  املحرتفني  الالعبني  اأب���رز 
رفع  اإىل  ال�ستعرا�سية  امل��ب��اري��ات  يف 
ال��وع��ي ب��ه��ذه ال��ري��ا���س��ة وب����دور دبي 
تر�سخ  التي  الفعالية  ه��ذه  تنظيم  يف 
ال���دول���ة. كما  ال��ب��ادل تن�س يف  م��ك��ان��ة 

الإقبال  م�ستويات  تعزيز  اإىل  نهدف 
الريا�سة  لت�سبح  تن�س  ال��ب��ادل  على 
دب��ي من خالل  الأوىل يف  الرتفيهية 
حتدي  ���س��م��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  اإدراج 
دوري  مناف�سات  وتبداأ  للياقة".  دب��ي 
 ،)+C(و  )C( ف��ئ��ات  �سمن  ال��رج��ال 
ال�����س��ي��دات يف  م��ن��اف�����س��ات دوري  ب��ع��د 
ن��ه��اي��ة ه���ذا الأ����س���ب���وع، ح��ي��ث تنطلق 
اأر�س مالعب منطقة  املناف�سات على 
زع��ب��ي��ل ال��ري��ا���س��ي��ة وب����ادل ب��وي��ن��ت يف 
راأ����س اخل���ور، على ال��ت��وايل، ب��ني 17 
وينتهي  اجل���������اري.  ن���وف���م���رب  و20 
املخ�س�سة  البطولة  على  الت�سجيل 

 ،)B(و  )A( الفئات  �سمن  للرجال 
نوفمرب  و27   21 ب��ني  ُت��ق��ام  وال��ت��ي 
باأكادميية البادل تن�س العاملية يف دبي، 
دبي  كاأ�س  ويتعاون  نوفمرب.    17 يف 
اأندية   10 اأكرث من  للبادل تن�س مع 
تدريب  ج��ل�����س��ات  ل��ت��وف��ري  تن�س  ب���ادل 
دبي  حت��دي  تطلعات  لتلبية  جمانية 
للياقة 30×30. للحجز يف جل�سات 
الت�سجيل  اأو  امل���ج���ان���ي���ة،  ال���ت���دري���ب 
املخ�س�سة  ال��ب��ط��ول��ة  اأو  ال�����دوري  يف 
وملزيد  وامل�����س��ت��وي��ات،  ال��ف��ئ��ات  جلميع 
للبادل  دبي  كاأ�س  املعلومات حول  من 
تن�س، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين: 

www.dubaipadelcup.
com

اأن ال��دورة الأوىل من كاأ�س  ُي�سار اإىل 
قائمًة  ت�ستقطب  تن�س  ل��ل��ب��ادل  دب���ي 
ال��ب��ارزي��ن، مب��ا يف ذلك  ال�سركاء  م��ن 
2021، وجمل�س  للياقة  دبي  حتدي 
دب���ي ال��ري��ا���س��ي واحت����اد ال��ب��ادل تن�س 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 
وبنك الإم��ارات دبي الوطني، و�سركة 
وم�ست�سفى  لل�سيارات،  والطاير  ووب، 
اأوكادوك،  و�سركة  فاليانت،  وع��ي��ادات 
و�سركة بركات، وريد ُبل، و�سركة فيد 

فيت، وتطبيق واتروا. 

دوري الهواة بنظام خروج املغلوب

كاأ�س دبي للبادل تن�س ي�سهد مناف�سات �ل�سيد�ت يف عطلة نهاية هذ� �الأ�سب�ع
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الفجر الريا�ضي

يخو�س منتخب اإيطاليا، بطل اأوروبا، مواجهة �سعبة مع �سيفته �سوي�سرا، اليوم اجلمعة �سمن ت�سفيات مونديال 2022 يف كرة 
القدم، حماوًل طرد �سياطني الن�سخة الأخرية عندما ف�سل بالتاأهل اإىل نهائيات 2018.

ر فريق املدرب روبرتو مان�سيني  بعد ن�سوة اإحراز اللقب القاري عندما مل يكن مر�سحاً لل�سعود على من�سة التتويج، يت�سدرّ
 6 من  نقطة  ب�14  معه  املتعادلة  �سوي�سرا  عن  هدفني  بفارق  لكن  الأوروب��ي��ة،  الت�سفيات  من  الثالثة  املجموعة  ترتيب 

مباريات.
رها فقط، فيما يخو�س اأ�سحاب املركز الثاين مباريات امللحق للتاأهل اإىل احلدث  ويتاأهل عن كل جمموعة مت�سدرّ

املنتظر يف نهاية 2022.
وا�ستلم مان�سيني الإدارة الفنية ل�"�سكوادرا اأتزورا" بعد ف�سيحة عدم التاأهل اإىل مونديال 

الأوىل يف �ستة عقود. للمرة  النهائيات  عن  مرات  اأربع  اللقب  حامل  ليغيب   ،2018
يدرك مان�سيني متاماً اأهمية اإعادة املنتخب الأزرق اإىل احلدث العاملي "من الهام اأن نلعب 
جيداً، لأنه بعد كاأ�س اأوروبا �ستكون املباراة الأهم هذه ال�سنة. ندرك متاماً اأهمية حتقيق 

الفوز".
اأر�س  على  الأخ��رية  املواجهة  تخو�س  اإيطاليا  باأن  علماً  منطقياً،  التاأهل  الفائز  و�سي�سمن 

اإيرلندا ال�سمالية الثنني فيما ت�ستقبل �سوي�سرا �سيفتها بلغاريا.
لإنرت  ال�سابق  امل���درب  مان�سيني،  ح���اول   ،2017 يف  ال�سويد  اأم���ام  امل��وج��ع��ة  ال��ه��زمي��ة  وب��ع��د 
طال  ق��اري��اً  لقباً  حم��رزاً  بذلك  جنح  وق��د  مفقودة،  اإيجابية  روح  �سخ  الإنكليزي،  �سيتي  ومان�س�سرت 

انتظاره.
تابع املهاجم ال�سابق حماوًل تخفيف ال�سغوط على لعبيه "�سحيح اأنه اإذا حققنا الفوز �سنفتح اأبواب التاأهل اإىل 

كاأ�س العامل، لكن يف نهاية املطاف هي جمرد مباراة كرة قدم".
لورن�سو  روم��ا  و�سط  لعبي  اإىل  بالإ�سافة  �ساقه،  بربلة  لإ�سابته  اإميوبيلي  ت�سريو  املهاجم  مان�سيني  ويفتقد 

بيليغريني ونيكولو زانيولو.
ترك مع�سكر  اإىل  دفعه  ما  بفخذه،  اإ�سابة  تعافيه من  لعدم  كييليني  املخ�سرم جورجو  دفاعه  قائد  يغيب  كما 

املنتخب الربعاء.
األف متفرج على ال�ستاد  اأن يح�سرها خم�سون  يف املقابل، يعود لعب الو�سط نيكولو باريال يف مباراة يتوقع 

الأوملبي يف العا�سمة روما.
انتهى بالتعادل، لكنه تدررّب  اأر�س ملعب �سان �سريو لإ�سابة ع�سلية خالل دربي ميالنو الذي  وترك باريال 

الأربعاء مع الفريق.
على الطرف املقابل، يغيب عن املنتخب ال�سوي�سري جنمه غرانيت ت�ساكا بالإ�سافة اإىل مهاجم بنفيكا الربتغايل 

هاري�س �سيفريوفيت�س.
اإمبولو  بريل  الأمل��اين  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  مهاجم  اإ�سابة  بعد  اأي�ساً  ياكني  م��راد  امل��درب  خطط  وتعكرّرت 
بفخذه خالل التعادل مع ماينت�س اجلمعة املا�سي. قال ياكني يف حديث �سحايف "مل اأ�سدق ذلك، قلت لنف�سي 

اإن هذا الأمر غري ممكن، لي�س قبل مباراة بهذه الأهمية".
ال��دوري الأمل��اين هذا املو�سم، لكنه وقع ثنائية خالل �سحق بايرن  اإمبولو )24 عاماً( مرة وحيدة يف  و�سجل 
ميونيخ -5�سفر يف الكاأ�س املحلية قبل نحو اأ�سبوعني. كما برز يف اآخر مباراتني ل�سوي�سرا يف الت�سفيات، من 
خالل �سنع هدفني خالل الفوز على اإيرلندا ال�سمالية وت�سجيله مرتني خالل التفوق على ليتوانيا برباعية 

نظيفة.
يذكر اأن املواجهة الأخرية بني املنتخبني يف الت�سفيات انتهت بتعادل �سلبي يف �سوي�سرا، وذلك بعد الفوز الكبري 

لإيطاليا بثالثية نظيفة يف كاأ�س اأوروبا.
تبدو طريق اإنكلرتا، و�سيفة بطل اأوروبا، معبرّدة نحو املونديال القطري، وهي بحاجة ح�سابياً من دون النظر اإىل 
نتائج املباريات الأخرى لأربع نقاط من مواجهتني �سهلتني �سد األبانيا اجلمعة على ملعب وميبلي ثم �سان مارينو 

حلجز بطاقة املجموعة التا�سعة.
ر منتخب "الأ�سود الثالثة" الرتتيب مع 20 نقطة من 8 مباريات، بفارق ثالث عن بولندا الثانية التي  ويت�سدرّ

حتل على اأندورا ال�سعيفة.
واأعلن الإحتاد النكليزي الأربعاء ان�سحاب لعب خط و�سط و�ست هام يونايتد ديكالن راي�س ب�سبب املر�س.

توالت الن�سحابات يف �سفوف رجال املدرب غاريث �ساوثغيت، حيث تخلف عن اللتحاق مبع�سكر املنتخب لأ�سباب بدنية 
خمتلفة كل من ثنائي مان�س�سرت يونايتد ماركو�س را�سفورد ولوك �سو ولعب و�سط �ساوثمبتون جيم�س وورد-براو�س.

ل يف ظل الن�سحابات. وقرر �ساوثغيت ا�ستدعاء مهاجم اأر�سنال اإميل �سميث رو للمرة الوىل مع املنتخب الأورّ
ويف املجموعة ال�ساد�سة التي �سمنت بطاقتها الدمنارك، تاأمل ا�سكتلندا الثانية )17( يف حجز بطاقة الو�سيف عندما حتل 

على مولدوفا املتوا�سعة.
وفيما ميثل 13 منتخباً القارة الأوروبية يف املونديال املقبل، �سمن حتى الآن منتخبا اأملانيا والدمنارك ظهورهما.

ويتاأهل اىل النهائيات مبا�سرة اأ�سحاب املركز الأول يف كل من املجموعات الع�سر، فيما تخو�س املنتخبات الو�سيفة ملحقاً 
فا�ساًل بينها مب�ساركة منتخبني متاأهلني من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية املنتخبات الثالثة الأخرى املتاأهلة عن 

القارة العجوز.
وخالفاً للنظام القدمي، لن يقام امللحق الفا�سل مبواجهات مبا�سرة من مباراتي ذهاب واإياب، بل �ستق�سم املنتخبات ال�12 على 
اآذار/مار�س املقبل(  ثالثة م�سارات حتدد مبوجب قرعة ويتناف�س يف كل منها اأربعة منتخبات بنظام ن�سف نهائي )25-24 
اآذار/مار�س املقبل( يتاأهل الفائز فيها اىل املونديال )ثالثة م�سارات = ثالثة منتخبات متاأهلة عن  ومباراة نهائية )29-28 

كل م�سار(.

••  دبي-الفجر: 

ُتقام اليوم اجلمعة ثالث مباريات يف انطالق مواجهات 
حيث   ، الأوىل  ال���درج���ة  ل�����دوري  ال�����س��اد���س  الأ����س���ب���وع 
ويلتقي   ، دب��ا  ن���ادي  مبلعبه  الفجرية  ن���ادي  ي�ست�سيف 
ن���ادي ال��ذي��د م���ع  ن���ادي احل��م��ري��ة ع��ل��ى ملعب ال��ذي��د ، 
وُتلعب املباراتان ال�ساعة 4:40 م�ساًء ، فيما يحل نادي 
البطائح �سيفاً على نادي جلف اأف �سي ال�ساعة 4:45 

على ا�ستاد خالد بن حممد يف نادي ال�سارقة .
 وُي�ستمكل الأ�سبوع ال�ساد�س باإقامة اأربع مباريات ُتلعب 
اجلزيرة  ن��ادي  ي��واج��ه  عندما   ، ال�سبت  غ��د  ي��وم  م�ساء 
احلمراء نادي حتا على ا�ستاد �سعود بن �سقر القا�سمي 
 ، الرم�س على ملعب م�سايف  ن��ادي  م��ع  ون���ادي م�سايف   ،
يلتقي  بينما   ، م�ساًء   4:40 ال�ساعة  امل��ب��ارات��ان  وُت��ق��ام 
نادي م�سفوت مبلعبه مع نادي التعاون ، ونادي �سيتي 
املباراتان  وُتلعب  العربي  ملعب  على  العربي  ن��ادي  مع 

ال�ساعة 4:45 م�ساًء.
 وكانت نتائج مبارات الأ�سبوع اخلام�س قد اأ�سفرت عن 
– 2 ( ، ودب��ا احل�سن   4 ف��وز م�سفوت على الرم�س ) 
على �سيتي ) 4 – 0 ( ، بينما فاز حتا على جلف اأف �سي 
، والعربي على اجلزيرة احلمراء بنتيجة ) 2 – 1 ( ، 
والبطائح على   ، التعاون  الفوز على  الذيد  بينما حقق 

م�سايف ، واحلمرية على الفجرية بنتيجة ) 1 – 0 (.
 ويت�سدر العربي جدولة امل�سابقة بر�سيد 15 نقطة ، 
 13 ، ودبا احل�سن )3( ولكالهما  البطائح )2(  يليه 
وال��ذي��د )6(   ، ، واحل��م��ري��ة )5(  دب��ا )4(  ث��م   ، نقطة 
ولكل منهم ت�سع نقاط ، فيما حل حتا )7( ثمان نقاط 
 ، الفجرية )9(  ثم   ، نقاط  �ست  �سي )8(  اأف  ، وجلف 
وم�سايف )10( ولكالهما خم�س نقاط ، يليهما م�سفوت 
 ، ث��م اجل���زي���رة احل���م���راء )12(   ، ن��ق��اط  اأرب����ع   )11(
فيما   ، واحدة  بنقطة   )14( و�سيتي   ، والتعاون )13( 

حل الرم�س )15( دون نقاط.

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي املراكز الأوىل يف بطولة العامل للرتايثلون  حقق فريق �سرطة 
للرتايثلون  ال��دويل  والحت��اد  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  نظمها  والتي 
اأبوظبي  اأب��وظ��ب��ي ���س��م��ن ال���س��ت��ع��دادات ل���س��ت�����س��اف��ة  6 يف  و   5 ي��وم��ي 
لنهائيات بطولة العامل للرتايثلون، واملقررة يف نهاية مو�سم الرتايثلون 

عام 2022.
والإجراءات  الوقائية  والتدابري  ال�سالمة  معايري  اأعلى  �سمن  واأقيمت 
الريا�سية،  والفعاليات  الأن�سطة  عودة  لربوتوكول  ووفقاً  الحرتازية، 
حفاظاً على �سالمة جميع امل�ساركني و�سملت امل�سابقات ال�سوبر �سربنت 
400 مرت �سباحة ، و ال�سربنت يف ال�سباحة م�سافة 750مرت والدراجات 

الهوائية م�سافة 20 كيلومرت واجلري م�سافة 5 كيلو مرتات والدراجات 
2.5 كيلومرت وذلك  10 كيلومرتات واجلري م�سافة  الهوائية م�سافة 

و�سط مناف�سات كبرية بني امل�ساركني من خمتلف دول العامل .
ريا�سياً  م�ستوى  اأبوظبي  �سرطة  بطل  اللقيطي  عبداهلل  الالعب  وقدم 
متميزاً خالل م�ساركته يف ال�سربنت الفردي وح�سوله على املركز الثالث 
على م�ستوى جمل�س التعاون اخلليجي وح�سل فريق �سرطة اأبوظبي يف 
الفرقي تتابع فئة املختلط يف نف�س ال�سباق على املركز الأول ، كما ح�سل 
وال��ذي ميثله ثالث  ال�سوبر �سربنت  �سباق  الأول يف  املركز  الفريق على 
لعبني الالعب حممد احلو�سني يف ال�سباحة والالعبة لبنى احللواين 
�سمن  اجل��ري  يف  الظنحاين  �سلطان  وال��الع��ب  الهوائية  ال��دراج��ات  يف 

مناف�سات قوية مب�ساركة كبرية من خمتلف اجلن�سيات.

اأبوظبي  �سرطة  ل�سجالت  ت�ساف  ج��دي��دة  اأرق���ام  على  الفريق  وح�سل 
متميزة  �سورة  وق��دم  ودول��ي��ا  واإقليميا  حملياً  الريا�سية  الإجن���ازات  يف 
على  تنعك�س  كبرية  عاملية  بطولة  يف  جديد  ريا�سي  حت��دي  مواجهة  يف 
ح�����س��ور ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي يف ري��ا���س��ة ال��رتاي��ث��ل��ون وغ��ريه��ا من 
قطاع  مدير  النعيمي  �ساهني  �سامل  ال��ل��واء  واأك��د  الريا�سية.  الأن�سطة 
املتميزة  الريا�سية  ل��الإجن��ازات  ال�سرطية  القيادة  دع��م  الب�سرية  امل��وارد 
الهتمام  يف  عاملياً  العامة  للقيادة  متميزة  �سورة  نقل  اإىل  تهدف  والتي 
اإىل  لف��ت��اً  الريا�سيني  اأب��ط��ال��ه��ا  ودع���م  منت�سبيها  وحتفيز  بالريا�سة 
من  املزيد  لتحقيق  الريا�سة  مبنظومة  الرتقاء  على  امل�ستمر  احلر�س 
الأرقام الريا�سية حملياً وعربيا وعاملياً موؤكدا اأن القيادة العامة جنحت 

يف الو�سول اإىل م�ستويات ريادية .

م��جهة �سبه حا�سمة بني �إيطاليا و�س�ي�سر� لفتح باب �لتاأهل 

�سرطة �أب�ظبي حت�سد �ملر�كز �الأوىل يف بط�لة �لرت�يثل�ن �لعاملية  

ي��رغ��ب لع���ب ال��و���س��ط ال�����دويل اجل���زائ���ري �سفيان 
فيغويل، قبل اأ�سهر قليلة من انتهاء عقده مع فريقه 
ال���رتك���ي، يف مت��دي��د ح��ل��م��ه باللونني  ���س��راي  غ��ل��ط��ة 
الأحمر والذهبي على �سواطئ البو�سفور اإىل ما بعد 

مو�سمه اخلام�س.
يقول لعب الو�سط املولود يف فرن�سا يف حديث لوكالة 
فران�س بر�س "و�سلت اإىل هنا يف ال�سابعة والع�سرين 
األقابي مع غلطة �سراي واأنا  من عمري، وفزت باأول 

ر مطالب اجلمهور الرتكي والنادي". اأقدرّ
هي  فالهزمية  ت��ف��وز،  اأن  دائ��ًم��ا  عليك  "هنا،  وي��ت��اب��ع 
مع  يتما�سى  لنه  ج��داً  ينا�سبني  وه��ذا  العامل.  نهاية 

عقليتي".
م��ه��م��ني مع  ا���س��ت��ح��ق��اق��ني  ف��ي��غ��ويل خل��و���س  ي�ستعد 
اخلام�سة  املرحلتني  مناف�سات  �سمن  ب��الده  منتخب 
الثاين  ال���دوري  م��ن  الوىل  املجموعة  يف  وال�ساد�سة 
 2022 مونديال  اإىل  املوؤهلة  الإفريقية  للت�سفيات 

يف قطر.
نقاط   10 مع  فا�سو  بوركينا  مع  اجلزائر  وتت�ساوى 
ل�"ثعالب  �سا�سع  الأه���داف  ف��ارق  اأن  اإل  منهما،  لكل 
ال�سدارة  على  املبا�سر  مبناف�سه  مقارنة  ال�سحراء" 

)17+ مقابل 8+(.
)خالية  دج��ي��ب��وت��ي  اجل��زائ��ر يف  �ستكون حم��ط��ة  ل���ذا 
الر�سيد( ومباراة بوركينا فا�سو �سد �سيفتها النيجر 
)3 نقاط( اجلمعة مهمتني للخروج بالنت�سار، قبل 
املواجهة امل�سريية املرتقبة بينهما يف اجلولة الأخرية 

يف اجلزائر.
النجوم  م��ن  ال��ع��دي��د   2019 اإف��ري��ق��ي��ا  بطل  وي�سم 
امل��ح��رتف��ني يف اأوروب������ا، ع��ل��ى راأ���س��ه��م لع��ب��ا ال����دوري 
مان�س�سرت  مهاجم  حم��رز  ري��ا���س  املمتاز  الإن��ك��ل��ي��زي 
املو�سم مع و�ست  املتاألق هذا  �سيتي و�سعيد بن رحمة 
نا�سر لعب و�سط  وا�سماعيل بن  ال��دوري  هام ثالث 

ميالن اليطايل.
ال��ث��ال��ث احل��ا���س��م م��ن الت�سفيات  ال���دور  وي��ت��اأه��ل اىل 
يخو�س  اأن  على  الع�سر،  املجموعات  من  كل  مت�سدر 
كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب واإياب ويتاأهل 

خم�سة اإىل النهائيات يف قطر.
على �سعيد النادي، يقرتب غلطة �سراي من التاأهل 
الوروب����ي  ال�����دوري  م�سابقة  م��ن  ال��ت��ايل  ال����دور  اإىل 
يت�سدر جمموعته اخلام�سة مع  حيث  ليغ"،  "يوروبا 
8 نقاط، متقدماً بفارق 3 نقاط عن و�سيفه لت�سيو 
املركز  ال��ف��رن�����س��ي  مر�سيليا  يحتل  فيما  الإي���ط���ايل، 

الثالث متاأخراً بفارق 4 نقاط.
والنادي  و�سراي  غلطة  بني  املنتظرة  املواجهة  وقبل 
املتو�سطي يف 25 ت�سرين الثاين/نوفمرب املقبل، يبدو 
�سفيان واثقاً من تاأهل فريقه "لقد فزنا على لت�سيو 
جمموعتنا.  ���س��دارة  ون��ح��ت��ل  مر�سيليا  يف  وت��ع��ادل��ن��ا 
علينا فقط اأن ن�ستمر على هذا النحو واأن نتعامل مع 

املباريات الواحدة تلو الأخرى".
يف  حتدياً  والأك��رث  متجان�سة  جمموعة  "هي  ويتابع 
ولدينا  ج��ي��دة،  نتائجنا  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  املناف�سة. 
والكثري منهم يكت�سف هذا امل�ستوى  فريق �ساب جداً 

)يوروبا ليغ(، وهو اأمر اإيجابي".
�سفيان  يتوقع  مر�سيليا  اأم���ام  املنتظرة  امل��ب��اراة  وع��ن 

مت�سوق  انه  للغاية" موؤكداً  ة  "حاررّ الأج��واء  تكون  اأن 
اأن  اأمت��ن��ى  جماهرينا،  اأم���ام  امل��ب��اراة  ه��ذه  "خلو�س 
املباريات  خو�س  اإىل  اإ�سارة  يف  ممتلًئا"،  امللعب  يكون 
اأب����واب م��و���س��دة ب�سبب  يف ال��ع��ام��ني الخ��ريي��ن خلف 

تداعيات تف�سي فريو�س كورونا.
اجلزائري  بالعبها  ���س��راي  غلطة  ج��م��اه��ري  ��ب��ت  رحرّ
فور و�سوله اإىل املطار يف ا�سطنبول يف اآب/اأغ�سط�س 
ناحيته  من  وه��و  ال��روك،  مو�سيقى  كنجم   2017
على  للح�سول  التواقة  اجلماهري  ه��ذه  مع  يت�سارك 
"ودودون  عنهم  فيقول  �سلفي،  �سورة  اأو  منه  توقيع 

دائماً وممتعون وغري متطفلني اأبداً".
اأثارت ال�سحافة الرتكية يف الأ�سابيع الأخرية اإمكانية 
مغادرة فيغويل فريقه قبل انتهاء عقده، وحتديداً يف 
كانون الثاين/يناير املقبل على خلفية اأ�سباب مالية، 
حيث ي�سل مرتب الدويل اجلزائري �سنوياً اإىل قرابة 
ُيعاين من وطاأة الت�سخم  بلد  3.5 ماليني يورو يف 

املايل وانخفا�س قيمة عملته.
ة، قائاًل "عقدي مع  ينفي فيغويل هذه ال�سائعات ب�سدرّ
واآمل يف  الفريق ميتد حتى حزيران/يونيو )املقبل( 

اأن اأمتكن من التفاو�س على متديد املغامرة هنا".
ا�سطنبول"  يف  احل��ي��اة  اأح��ب  اأن��ا  ���س��راً،  "لي�س  ويتابع 
رين. فزت  "غلطة �سراي هو منزيل والنا�س تقدرّ واأن 
بالألقاب هنا، واأ�سعر اأنني بحالة جيدة يف هذا النادي، 

يف هذه املدينة، يف هذا البلد".
كانون   26( ع��اًم��ا   32 العمر  م��ن  "�ساأبلغ  واأردف 
الول/دي�����س��م��رب امل��ق��ب��ل( واأ���س��ع��ر اأن����ه ل ي����زال لديرّ 

الكثري لأقدمه".
��ل خ���الل فرتة  اأق�����ررّ ف��ي��غ��ويل اأن غ��ل��ط��ة ����س���راي ف�����سرّ
لذا  �سباب،  لعبني  مع  التعاقد  الأخ���رية  النتقالت 
بالالعبني  الإح���اط���ة  ب��ام��ك��اين  "هل  ق��ائ��اًل  ت�����س��اءل 
دور  ام��ت��الك  ذل��ك.  اأعتقد  الفريق؟  ه��ذا  يف  ال�سباب 
قيادي هو �سيئ اأفعله ب�سكل طبيعي، لطاملا ا�ستمتعت 

مب�ساعدة زمالئي يف الفريق".
ال����دويل اجل���زائ���ري )71 م���ب���اراة و17  ��ط  ل ي��خ��طرّ
هدفاً( للعودة اإىل فرن�سا حيث ولد يف ليفالوا-برييه 
التي تبعد 6 كيلومرتات عن العا�سمة باري�س، وحيث 
اأن  ال��ك��روي��ة يف غ��رون��وب��ل، ق��ب��ل  ن�����س��اأ وب����داأ م�سريته 
ينتقل يف عام 2010 اإىل فالن�سيا ال�سباين وثم اإىل 
و�ست هام الإنكليزي حيث بقي ملو�سم واحد 2016-

�سراي. بغلطة  ويلتحق  ليعود   ،2017
اجلزائري،  املنتخب  بقمي�س  باللعب  ق����راره  وب��ع��د 
�سحيفة  مع  مقابلة  )يف  فيغويل  اأو�سح  والديه،  بلد 
ليكيب( يف عام 2015 اأنه "مل يجد مكانه اأبًدا" يف 

فرن�سا.
ني ذلك حالياً، واأفكر يف النتقال اإىل  واأ�ساف "ل يهمرّ
تركيا بدًل من ذلك، كما ميكنني اأن اأرى نف�سي اأبقى 
اأنه مبا  هناك حتى بعد اعتزايل كرة القدم"، موؤكداً 
م اجلن�سية ب�سخاء لرجال  اأن اجلمهورية الرتكية تقدرّ
الأعمال الأثرياء ولعبي كرة القدم الناجحني، فاإنه 

يعتزم التقدم للح�سول عليها.
ولد  الثالث  فطفله  تركيا،  يف  اأك��رث  فيغويل  يتجذر 
اللغة  يتكلمون  عائلته  وجميع  وه��و  ا�سطنبول،  يف 

الرتكية بطالقة.

 فيغ�يل يف تركيا... »�مللك �ملت�ج« بكرة �لقدم 

  3 مباريات يف �نطالق �الأ�سب�ع 
�لثالث لدوري �لدرجة �لثانية �لي�م

•• دبي-الفجر: 

دوري  مل�سابقة  الثالث  الأ�سبوع  انطالق  يف  مباريات  ثالث  اجلمعة  اليوم  ُتقام 
اأرابيا مع فريق لفال يونايتد يف  اأتلتيكو  الدرجة الثانية ، حيث يلتقي فريق 
متام ال�ساعة 16:00 على ملعب نادي دبي لأ�سحاب الهمم ، وفريق املوج مع 
 ، الرم�س  بنادي  الفرعي  امللعب  على   17:00 ال�ساعة  �سبورت  يونايتد  فريق 
ا�ستاد  ملعب  على   19:00 ال�ساعة  يونايتد  ال��ه��الل  فريق  م��ع  ليوا  وف��ري��ق 
اأكتيف �سبورت.  وتختتم مباريات اجلولة م�ساء ال�سبت املقبل حني يلعب فريق 
ريجينال اأمام فريق ل ليغا اأت�س بي ال�ساعة 17:00 م�ساًء على ملعب ا�ستاد 
ال�ساعة  يونايتد  اأمام فريق  فور�سان هي�سبانيا  ، وفريق  للكريكت  زايد  ال�سيخ 
18:30 م�ساًء على ملعب ذا �سيفنز ، وفريق بينونة اأمام فريق التفاق ال�ساعة 

على ملعب ا�ستاد ال�سيخ زايد للكريكت. م�ساًء   20:00
 وكانت مباريات اجلولة الثانية التي اأقيمت الأ�سبوع املا�سي قد اأ�سفرت نتائجها 
عن فوز بينونة على لفال يونايتد ) 4 – 2 ( ، وريجينال على املوج ) 3 – 1 
هي�سبانيا  وفور�سان   ،  )  0 –  1  ( �سبورت  يونايتد  على  يونايتد  والهالل   ،  )
على الأتفاق ) 2 – 1 ( ، ول ليغا اأت�س بي �سي على اأتلتيكو اأرابيا ) 4 – 1 
جدول  ترتيب  ويت�سدر   .) ( ، بينما تعادل يونايتد مع ليوا اإيجابياً ) 1 – 1 
امل�سابقة فريق ريجينال بر�سيد 6 نقاط ، بالت�ساوي مع الهالل يونايتد )2( 
اأربع  ، وفور�سان هي�سبانيا )3( ، يليهم ل ليغا )4( ، وبينونة )5( ولكالهما 
نقاط ، ثم الأتفاق )6( ، واأتلتيكو اآرابيا )7( بر�سيد ثالث نقاط ، وحل ليوا 
واملوج   ،  )10( �سبورت  يونايتد  يليهما   ، واحدة  بنقطة  )8( ، ويونايتد )9( 

)11( ، ولفال يونايتد )12( بدون نقاط .

 ثالث م��جهات يف �نطالق �الأ�سب�ع 
�ل�ساد�س لدوري �لدرجة �الأوىل �لي�م



�سبط طبيبة ت�ليد مزيفة 
األقت اأجهزة الأمن امل�سرية، �سباح  اأم�س الأول الأربعاء، القب�س 
 11 يف  ومطلوبة  وتوليد  ن�ساء  طبيبة  �سفة  انتحلت  �سيدة  على 

ق�سية مبحافظة �سوهاج جنوبي القاهرة.
"�سكاي نيوز عربية" اأن الق�سة بداأت  اأمني ملوقع  واأو�سح م�سدر 
حينما ا�ستبهت قوة من مباحث ق�سم �سرطة ثان �سوهاج يف املتهمة 
املقيمة بنجع حمادي بقنا. وبعد الك�سف عن �سجلها اجلنائي، تبني 
اأنها مطلوبة لتنفيذ اأحكام باحلب�س �سادرة �سدها يف 11 ق�سية، 

فتم القب�س عليها ونقلها اإىل ديوان ق�سم ال�سرطة.
اأن���ه خ��الل ات��خ��اذ الإج�����راءات القانونية �سد  امل�����س��در  وا���س��ت��ط��رد 
ال�سرطة بطاقة مدون به  الق�سم قدمت لرجال  املتهمة يف ديوان 

اأنها طبيبة ن�ساء وتوليد يف م�ست�سفى �سوهاج اجلامعي.
فا�ستعلموا عنه  البطاقة  ت�سككوا يف �سحة  الأمن  اأن رجال  وتابع 
�سوهاج،  اأط��ب��اء  نقابة  م��ن  وك��ذل��ك  اجلامعي  �سوهاج  مب�ست�سفى 
ن�ساء  طبيبة  �سفة  تنتحل  املتهمة  واأن  مزيفة  البطاقة  اأن  فتبني 
الأم��ن بحوزتها على دفرت  املتهمة عرث رجال  وتوليد. وبتفتي�س 
اأطباء  با�سم  عالجية  رو�ستات  وكذلك  با�سمها  عالجية  رو�ستات 
اأنها انتحلت �سفة طبيبة  اأنهم زمالوؤها، واعرتفت  اآخرين ادعت 
املري�سات،  على  الك�سف  وراء  من  الرتبح  اأج��ل  من  وتوليد  ن�ساء 

وكذلك للتهرب من الق�سايا املطلوبة فيها.

يخل�س نف�سه بـ �أعج�بة من فكي مت�ساح
جنح �سياد اأ�سرتايل �ستيني يف التخل�س من مت�ساح مفرت�س قام 
ب�سحبه اإىل املياه، بعدما متكن من طعنه يف راأ�سه ب�سكني �سغرية 
ا�سمه،  ُي��ذك��ر  ال���ذي مل  ال��رج��ل  وك���ان  بها يف جيبه.  ك��ان يحتفظ 
ي�سطاد بالقرب من منزله على �سفاف نهر ماكيفور، يف مقاطعة 
الثالث من نوفمرب، عندما تعر�س لهجوم مباغت  كوينزلند يف 
من مت�ساح مفرت�س. وبداأ التم�ساح ال�سخم بجر الرجل الذي كان 
انتزاع  اإىل  املياه، مما دفعه  اإىل  �ساقه  النهر، من  يقف على �سفة 

غ�سن �سجرة قريبة من ال�سفة وبداأ ب�سرب التم�ساح على راأ�سه.
غري اأن التم�ساح مل يتاأثر ب�سربات الرجل، وا�ستمر بجره اإىل املياه 
بهدف افرتا�سه. واأثناء هذه اللحظات الع�سيبة، تذكر الرجل باأنه 
بتوجيه  وق��ام  الفور  على  باإخراجها  فقام  جيبه،  يف  �سكيناً  يحمل 
طعنات متالحقة للتم�ساح يف راأ�سه، الأمر الذي اأجرب التم�ساح على 
ال�سفة مبتعداً  اإىل  بالعودة  الرجل  �سارع  �ساقه. بعد ذلك  اإف��الت 
اأن  قبل  كوكتاون،  اإىل م�ست�سفى  ب�سيارته  توجه  ثم  التم�ساح،  عن 

يتم نقله جواً اإىل م�ست�سفى كرينز لتلقي املزيد من العالج.

دع�ى �سد بالدوين وفريق ر��ست بتهمة �الإهمال
ت��ق��دم اأح����د ال��ت��ق��ن��ي��ني احل��ا���س��ري��ن خ���الل احل���ادث���ة ال��ت��ي راحت 
�سحيتها �سينمائية بر�سا�س عر�سي اأطلقه األيك بالدوين خالل 
بتهمة  اأجنلي�س  لو�س  الأربعاء يف  ب�سكوى  "را�ست"،  فيلم  ت�سوير 
يف  الأ�سلحة  وم�سوؤولة  الإنتاج  و�سركة  املمثل  حق  "الإهمال" يف 

املوقع التي قالت اإنها �سحية "موؤامرة".
وكان كبري م�سوؤويل الإ�ساءة يف الفيلم �سريج �سفيتنوي موجودا 
ل هذا  بجانب األيك بالدوين يف 21 ت�سرين الأول/اأكتوبر حني �سغرّ
الأخري م�سد�سا قيل للممثل عنه من اأحد م�سوؤويل الت�سوير اإنه 
امل�ساهد. غري  اأحد  التمرين على  بالر�سا�س، خالل  غري حم�سو 
ر�سا�سة  اجتازت  وق��د  حقيقية  بذخرية  حم�سوا  ك��ان  امل�سد�س  اأن 
�سدر مديرة الت�سوير هالينا هات�سينز ما اأدى اإىل مقتلها، قبل اأن 

ت�ستقر على كتف املخرج جويل �سوزا الذي اأ�سيب بجروح.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

و�ت�ساب يحذركم من �سديق يف حمنة
حذر تطبيق التوا�سل الفوري "وات�ساب" م�ستخدميه من ر�سائل احتيال ترد اإىل ح�ساباتهم، من هواتف اأ�سدقائهم 

على �سكل كالم مكتوب.
وذكرت �سبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية اأم�س اخلمي�س اأن "وات�ساب" اأطلق حملة توعية بالتعاون مع هيئة معنية 

بحماية امل�ستهلك يف بريطانيا حيال هذا الأ�سلوب اجلديد من الحتيال.
وتقول حملة التوعية اإن 59 باملئة من الربيطانيني تلقوا ر�سائل احتيالية اأو يعرفون �سخ�سا تعر�س لذلك العام 

املا�سي.
ر، وات�سل، وترمي احلملة اإىل تنبيه ال�سحايا  وتقوم حملة التوعية على ثالث خطوات اأ�سا�سية: توقف قليال، وفكرّ

املحتملني عن طريقة الحتيال اجلديدة، وكيفية الت�سدي لها.
وتف�سيال، تقول احلملة: "خذ وقتك قبل اأن ترد على هذه الر�سالة، وتاأكد من تفعيل نظام التحقق يف التطبيق 
النا�س  ي�ستغلون لطف  املحتالني  اأن  دائما  تذكر  امل��ال؟  الطلب منطقي؟ وهل يطلبون  : هل  وفكررّ نف�سه،  حلماية 

وثقتهم. وات�سل، فاملكاملة مهمة جتعلك تتاأكد من اأن �سديقك بالفعل يف حمنة".
وميكن لقرا�سنة الإنرتنت اأن يخرتقوا ح�سابات على "وات�ساب"، عرب ا�ستخدام ح�سابات اأخرى اخرتقوها بالفعل، 

وي�ستغلوها يف توجيه ر�سائل "طلب م�ساعدة".
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�ل�سحر�ء �لرمادية.. غبار �لربكان ي�سنع ظاهرة غريبة
غطى الرماد املنبعث من بركان جزيرة ل باملا الإ�سبانية يف املحيط الأطل�سي 

منازل يف اجلزيرة، يف و�سفه البع�س ب�"�سحراء الرماد".
واأظهرت �سورة الرماد وقد غطى منزل بالرماد، الذي امتدت على طول 

املنطقة املحيطة يف �سكل ي�سبه الكثبان الرملية يف ال�سحراء.
وذكرت �سبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية، اخلمي�س، اأن بركان كمرب فيجا ل 

يزال يبعث الغاز والرماد واملاغما، رغم م�سي 5 اأ�سابيع على ثورانه.
واأدى رماد الربكان اإىل تعطيل الرحالت اجلوية والدرا�سة يف اجلزيرة.

يعي�سون  الذين  الأ�سخا�س  �سابق  املحلية حذرت يف وقت  ال�سلطات  وكانت 
انخفا�س  ب�سب  البقاء يف منازلهم  اإىل  اإياهم  داعية  الربكان،  بالقرب من 
اإن  بالهواء. وقالت  ال�سغرية  الهواء، مع تزايد م�ستويات اجلزئيات  جودة 

اأعداد املت�سررين من هذه الظاهرة �سغري مقارنة بعدد �سكان اجلزيرة.
والأربعاء، اأطلق الربكان حمما �سديدة ال�سخونة تدفقت اإىل مياه املحيط 

الأطل�سي، وترافق ذلك، مع ت�ساعد اأعمدة الدخان والرماد.
لكن ال�سلطات قالت اإنه ل حاجة للبقاء يف املنازل، فجودة الهواء ظلت جيدة 
يف معظم اأنحاء اجلزيرة. وكانت هناك خ�سية يف بداية ثوران الربكان من 
اإطالق  اإىل  البحر  ومياه  احل���رارة  �سديدة  احلمم  بني  التفاعل  ي��وؤدي  اأن 

انفجارات قوية وت�سكيل �سحب غازات �سامة.

�لعامل ي��جه خطر تف�سي مر�س �سهري
الأمرا�س  ملكافحة  الأم��ريك��ي��ة  وامل��راك��ز  العاملية  ال�سحة  منظمة  ح���ذرت 
عدم  ب�سبب  احل�سبة  مر�س  تف�سي  احتمالت  ت��زاي��د  م��ن  منها  وال��وق��اي��ة 
ح�سول اأكرث من 22 مليون ر�سيع على اجلرعة الأوىل من التطعيم امل�ساد 

للمر�س خالل جائحة كوفيد19- يف 2020.
حالت  اأن  الأربعاء  الأول  اأم�س  واملراكز  للمنظمة  م�سرتك  تقرير  واأظهر 
املا�سي مقارنة مع  العام  باملئة   80 باأكرث من  امل�سجلة انخف�ست  احل�سبة 
امل��ر���س يجعلهم  الأط��ف��ال �سد  م��ن  اأك���رب  ع��دد  ع��دم تطعيم  لكن   ،2019

عر�سة لالإ�سابة به.
ويهدد عدم تطعيم نحو 3 ماليني طفل يف 2020 اأكرث من العام ال�سابق 
عليه، وهو اأكرب زيادة خالل 20 عاما، اجلهود العاملية للق�ساء على املر�س 

الفريو�سي �سديد العدوى.
الأمرا�س  ملكافحة  الأم��ريك��ي��ة  امل��راك��ز  يف  التطعيمات  اإدارة  رئي�س  وق���ال 
املطعمني  الأطفال غري  الكبرية من  "الأعداد  كيفن كني:  والوقاية منها 
حتويلها  مت  التي  الت�سخي�س  وجهود  املر�س  واكت�ساف  احل�سبة  وتف�سي 
وفيات  ح��دوث  احتمالت  تزيد  عوامل  كلها  لكوفيد19-،  الت�سدي  لدعم 

مرتبطة باحل�سبة وم�ساعفات خطرية يف الأطفال".

يقلع�ن  ف�ساء  رو�د   4
يف �سباي�س �إك�س

اأمريكيون  ف�ساء  رواد  ثالثة  اأق��ل��ع 
وراب�����ع اأمل�����اين م�����س��اء الأرب����ع����اء اإىل 
منت  على  الدولية  الف�ساء  حمطة 
يف  مهمة  يف  اإك�����س  �سباي�س  م��رك��ب��ة 
املدار ت�ستمر �ستة اأ�سهر كان مفرت�ساً 
اأن تبداأ قبل ع�سرة اأيام لكنرّها اأرجئت 
مراراً. و�سيحلرّ رواد الف�ساء الأربعة 
حم���لرّ ال��ط��اق��م ال����ذي غ����ادر حمطة 
اإىل  اأي��ام وعاد  الدولية قبل  الف�ساء 
الثالثاء، ومن  الثنني  ليل  الأر���س 
اأف��راده الفرن�سي توما بي�سكيه.  بني 
على  ف��ل��وري��دا  م��ن  الطاقم  وانطلق 
م����نت ك��ب�����س��ول��ة ي��ح��م��ل��ه��ا �����س����اروخ 
�سباي�س  �سركة  اإنتاج  من   9 فالكون 
 2،03(  21،03 ال�����س��اع��ة  يف  اإك�������س، 
املفرت�س  وم�����ن  اخل���م���ي�������س(.  غ  ت 
"دراغون"  كب�سولتهم  ت��ل��ت��ح��م  اأن 
ال�ساعة  اخلمي�س  الف�ساء  مبحطة 
19،10 )00،10 ت غ اجلمعة(. وكان 
اأواخر  يف  الطاقم  ينطلق  اأن  راً  مقررّ
عملية  لكنرّ  الأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�سرين 
�سيرّما  ول  م�����راراً،  اأرج���ئ���ت  الإق�����الع 
ب�سبب الأح���وال اجل��وي��ة، ث��م ب�سبب 
اأ�سيب  طفيفة"  �سحيرّة  "م�سكلة 
تك�سف  ومل  الف�ساء  رواد  اأح���د  بها 
نا�سا تفا�سيل ب�ساأنها. وقررت النا�سا 
عندها اأن تعيد فريق "كرو2-" قبل 
واأطلق  "كرو3-".  ف��ري��ق  اإط�����الق 
لأنها  "كرو3-"  ا�سم  الطاقم  على 
الف�ساء  حم��ط��ة  اإىل  م��ه��م��ة  ث��ال��ث 
اإك�س  ���س��ب��اي�����س  ��ذه��ا  ت��ن��فرّ ال���دول���ي���ة 
الواقع  ��ه��ا يف  ل��ك��نرّ ال��ن��ا���س��ا،  حل�����س��اب 
�سركة  ف��ي��ه��ا  ت��ط��ل��ق  م�����رة  خ���ام�������س 
اإىل امل�����دار، اإذ  اإي���ل���ون م��ا���س��ك ب�����س��راً 
وكرو2- مبهمة  كرو1-  قبل  قامت 
خاللها  نقلت  "دميو2-"  اختبارية 
الف�ساء  حمطة  اإىل  ف�ساء  رائ���دي 

بدء حماكمة �ل�سقيقات 
�لثالث يف مقتل �لطفلة

بداأت حمكمة اجلنايات الكربى يف 
ان، حماكمة 3 �سقيقات و�ساب،  عمرّ
الولدة  حديثة  طفلة  قتل  بتهمة 
واإخفاء جثتها داخل ثالجة لأيام، 
ال�سارع  ه����زت  ب�����س��ع��ة  ج���رمي���ة  يف 

الأردين.
تهمة  لل�سقيقات  املحكمة  ووجهت 

القتل العمد بال�سرتاك.
ووف���ق���ا ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات، ف����اإن اإح���دى 
ال��ف��ت��ي��ات ت��ع��رف��ت ع��ل��ى ���س��اب عرب 
العام  الجتماعي  للتوا�سل  موقع 
املا�سي، ون�ساأت بينهما عالقة حب 
اإىل م��واع��ي��د غ��رام��ي��ة، وبعد  اآل���ت 

اأ�سهر تبني اأنها حامل.
حيث  �سقيقتيها  ال��ف��ت��اة  واأب��ل��غ��ت 
الطفل  من  التخل�س  على  اتفقوا 
بعد ولدت��ه، وظلت مقيمة مبنزل 
���س��ق��ي��ق��ت��ه��ا امل��ط��ل��ق��ة ط�����وال فرتة 
احل��م��ل ح��ت��ى و���س��ع��ت م���ول���ودة يف 
���س��ه��ر ف��رباي��ر م��ن ال��ع��ام اجل���اري 

مب�ساعدة �سقيقتيها.
ب����ع����د ذل�������ك ارت����ك����ب����ت امل���ت���ه���م���ات 
الر�سيعة  بخنق  الب�سعة  اجلرمية 
يف  وو�سعها  احل��ي��اة،  ف��ارق��ت  حتى 
ملدة  الثالجة  اإىل  نقلها  ثم  خزانة 
3 اأيام ملنع انبعاث رائحة للجثمان. 
وات�سلت الفتيات لحقا ب�سقيقهن 
حيث ذهبوا اإليه باجلثة، ودفنوها 

ان. خارج عمرّ
اجلرمية  ع��ن  معلومات  وو���س��ل��ت 
لأجهزة الأمن التي فتحت حتقيقا 
فاعرتفن  ال��ف��ت��ي��ات،  م���ع  م��و���س��ع��ا 
دفن  مكان  عن  وك�سفن  بارتكابها 
عليها،  ي��ع��رث  مل  اأن����ه  اإل  اجل���ث���ة، 
ملحكمة  املتهمني  حت��وي��ل  مت  فيما 

اجلنايات الكربى.

ي�تي�ب حتجب عدد عالمات عدم �الإعجاب 
عدم  عالمات  عدد  حجب  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�س  يوتيوب  اأعلنت 
الإع���ج���اب ع��ن م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و امل��ن�����س��ورة ع��ل��ى من�ستها من 
امل�سايقات  من  املحتوى  �سانعي  حماية  بهدف  ف�ساعدا،  الآن 

والهجمات املوجهة.
واأ����س���ارت امل��ن�����س��ة ال��ع��م��الق��ة ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة غ��وغ��ل اإىل اأن 
يعجبني  "مل  زر  على  النقر  اإمكانهم  يف  �سيظل  م�ستخدميها 
هذا الفيديو"، لكنهم لن يروا عدد عالمات عدم الإعجاب على 

املقطع.
روؤي��ة عدد نقرات عدم  اأما �سانعو املحتوى ف�سيظل يف و�سعهم 
حيث  �ستوديو"  "يوتيوب  اخل��ا���س��ة  م�ساحتهم  يف  الإع���ج���اب 

ميكنهم الإطالع على بيانات خمتلفة مرتبطة بقناتهم.
وقالت يوتيوب يف بيان "اأردنا اإن�ساء بيئة قائمة على الحرتام 
وعدم الإق�ساء تتيح ل�سانعي املحتوى حتقيق النجاح والتعبري 

عن اأنف�سهم بكل اأمان".
"جزء  اجل��دي��د  التدبري  ه��ذا  اأن  اإىل  العمالقة  املن�سة  ولفتت 
من تدابري كثرية نتخذها ملوا�سلة حماية �سانعي املحتوى من 

امل�سايقات".

تاك�سي �لدبابة.. �أجرته �أغلى من تذكرة �لطائرة
اآلية مدرعة يف �سوارع مدينة نورت�س  يثري م�سهد مرور 
ا�ستغراب الكثريين، فال لونها ع�سكري ول  الربيطانية 
اأجرة  اإنها يف احلقيقة �سيارة  يوجد بداخلها ع�سكريون. 
"تاك�سي  ت�ستخدم يف الأعرا�س واجلنازات. ويقول مالك 
الدبابة"، مريلني بات�سلور اإن امل�سروع كلرّفه نحو 35 األف 
دولر اأمريكي، ل�سراء الآلية الع�سكرية واإجراء تعديالت 
اأنها  ورغ��م  املدنية.  الأغ��را���س  موؤهلة  ت�سبح  عليه حتى 
اأن  ل  يف�سرّ بات�سلور  اأن  اإل  اجل��ن��د،  لنقل  م��درع��ة  اآل��ي��ة 
دائرة  اإن  بات�سلور  وق���ال  الدبابة".  ب�"تاك�سي  ي�سميها 
الأج��رة اجلديدة  �سيارة  ال�سعود على منت  الراغبني يف 
اأ�س"  ب���ي  "�سي  ل�سبكة  و����س���رح  ف�����س��ي��ئ��ا.  ���س��ي��ئ��ا  ات�����س��ع��ت 
اأ�سدقاء  ثم  كان هناك جريان  البداية،  "يف  الأمريكية: 
ث��م اأ���س��دق��اء ل���ه���وؤلء ث��م اآخ���ري���ن ل اأع��رف��ه��م يطلبون 
كانوا  ه��وؤلء  اأن  واأ�ساف  اأ�سطحبهم يف جولة".  اأن  مني 
يريدون الذهاب اإىل نوع �سهري من احلفالت املو�سيقية 
الكال�سيكية يف بريطانيا التي تعرف ب�"برومز". ويعر�س 
بات�سلور خدماته لقاء 1000 دولر اأمريكي عن كل مرة 
حفالت  يف  ���س��واء  الدبابة"  "التاك�سي  فيها  ي�ستخدم 
له  ت���اأذن  اللتان  املنا�سبتان  وهما  اجل��ن��ازات،  اأو  ال��زف��اف 

ال�سلطات با�ستخدام املدرعة.

دولة �إفريقية ت�ستعيد كنز� نهبته فرن�سا قبل 130 عاما
اأعادت فرن�سا ر�سميا، اإىل بنني 26 قطعة فنية اأثرية من 
ال�ستعمارية  القوات  نهبتها  التي  لأبومي  امللكية  الكنوز 
الفخر  م��ن  تاريخية  "حلظة  يف  ع�سر،  التا�سع  ال��ق��رن  يف 
يف  الثقافة  وزي���را  ���ع  ووقرّ البنينية.  لل�سلطات  الوطني" 
اأبيمبول يف ق�سر  با�سيلو وجان-مي�سال  روزلني  البلدين 
الإليزيه عقد نقل ملكية هذه ال�سلع التي �ستعود اإىل الديار 
الأربعاء بعد 130 عاما. وقال الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
ال��رتاث الإفريقي  اإع��ادة   2017 ال��ذي تعهد عام  ماكرون 
املوجود فرن�سا "اإنها حلظة رمزية وموؤثرة وتاريخية طال 
انتظارها وغري متوقعة". من جانبه، قدم نظريه البنيني 
لهذه  ف��رن�����س��ا  اإىل  ج���اء خ�سي�سا  ال���ذي  ت��ال��ون  ب��ات��ري�����س 
امتنانه  عن  يعرب  بنني  "�سعب  اإن  قائال  �سكره  املنا�سبة 
لكم"، لكنه �سدد على اأن "اإعادة 26 عمال لي�ست اإل خطوة 
واحدة". واأ�ساف: "كيف تريدون اأن يكون حما�سي كامال 
اأعمال مثل منحوتة دي��و غو يف فرن�سا،  يف وق��ت ما زال��ت 

وهو اأمر يثري ا�ستياء اأ�سحاب الق�سية".

ت�سرف �سادم من زب�نة مع م�ظفة �ملطعم
ع��ل��ى من�سات  ك��ب��ري  ب�سكل  ان��ت�����س��ر  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  ر���س��د 
بعد  غا�سبة،  لم��راأة  عنيفا  ت�سرفا  الجتماعي،  التوا�سل 
ذائب يف وجبة طلبتها من مطعم  عثورها على بال�ستيك 
مك�سيكي بولية تك�سا�س الأمريكية. وح�سب �سحيفة "ديلي 
بال�ستيك  على  العثور  ال�سيدة  زعمت  الربيطانية،  ميل" 
خالي�سكو"  دي  "�سول  مطعم  م��ن  طلبته  ح�ساء  يف  ذائ��ب 
مبدينة متبل، ثم انفجرت غا�سبة يف وجه موظفة املطعم 
جانيل برولند. ويظهر الفيديو املراأة وهي ت�سرخ يف وجه 
اإن الغطاء البال�ستيكي للكوب  برولند )24 عاما(، قائلة 
ذاب يف احل�ساء بفعل �سخونته ال�سديدة. وبعد �سد وجذب، 
املوظفة  وج��ه  على  ال�ساخن  احل�ساء  ف��ج��اأة  الزبونة  رم��ت 

ب�سكل مهني، ثم غادرت املطعم مع مرافقتها.

حجرة خمفية يف �ملايكروويف يجب �حلفاظ على نظافتها
ن�����س��رت اإح�����دى م�����س��ت��خ��دم��ات ت��ي��ك توك 
املايكروويف  ف���رن  لتنظيف  ن�سائحها 
وك�سفت يف نف�س الوقت عن حجرة �سرية 

يف الفرن يغفل الكثريون عن تنظيفها.
و�سدمت املدونة امل�ساهدين عندما ك�سفت 
عن حجرة خمفية من املحتمل اأن يحتوي 
عليها امليكروويف اخلا�س بك، لكن رمبا 
مل تكن تعلم بوجودها. وقدت يف مقطع 
ف��ي��دي��و ع��ل��ى ت��ي��ك ت����وك دل���ي���اًل خطوة 
ال�سامل  التنظيف  كيفية  ح��ول  بخطوة 

ملر�سح امليكروويف.
القطعة  ب��اإزال��ة  التنظيف  خبرية  وقامت 
امليكروويف  م��ن  ال��ع��ل��وي��ة  البال�ستيكية 
منطقة  ع�����ن  وك�������س���ف���ت  ب����ه����ا،  اخل�����ا������س 
املاء  ونقعتها يف  اأزالتها  ثم  ق��ذرة،  مر�سح 
وال�سابون، ووا�سلت تنظيف غطاء املر�سح 

البال�ستيكي باإ�سفنجة، مع تو�سيح اأهمية 
تعقيم الفلرت ب�سكل �سحيح.

ا ن�سيحة اأخرى لالأ�سخا�س  وقدمت اأي�سً
�سراء  ب���اأن  بالتنظيف  يهتمون  ل  ال��ذي��ن 
مر�سح ميكروويف جديد هو بديل ب�سيط 
الواقع  كانت يف  اإنها  امل��راأة  وقالت  ن�سبًيا، 
تنتظر و�سول مر�سح جديد، وكانت تقوم 
فقط بتنظيف الفلرت احلايل اأثناء انتظار 

الت�سليم.
مبعرفة  امل�ساهدين  م��ن  الكثري  وف��وج��ئ 
هناك  واأن  ال�����س��ري،  امل��ي��ك��رووي��ف  عن�سر 
مر�سح يحتاج اإىل التنظيف، وردت اإحدى 
م�ستخدمات تيك توك قائلة اإنها مل تقم 
اأبًدا با�ستبدال مر�سح امليكروويف اخلا�س 
بها، وهي الآن "تخ�سى النظر" اإىل احلالة 

التي كان عليها.

املمثلة االإيرلندية كايرتيونا بالفي حت�ضر العر�ش االأول لفيلم »بلفا�ضت« يف املتحف االأكادميي لل�ضور املتحركة يف لو�ش اأجنلو�ش.ا ف ب 

�أمل كل�ين: �ل�سركات عن�سر �أ�سا�سي لتعزيز �حلق�ق 
قالت املحامية احلقوقية البارزة اأمل كلوين اإنه ينبغي للحكومات الليربالية وال�سركات 
اأ�سا�سي  "عن�سر  باأنها  ال�سركات  وا�سفة  الإن�سان،  لدعم حقوق  اإىل جنب  العمل جنبا 

للغاية" لتعزيز احلقوق.
الهادي  اآ�سيا-املحيط  ملجموعة  الف��رتا���س��ي  املنتدى  خ��الل  حديث  يف  كلوين  ودع��ت 
خمتلف  من  ا�ستجابة  اإىل  نيوزيلندا،  ت�ست�سيفه  ال��ذي  )اأب���ك(  القت�سادي  للتعاون 
للدول  املت�سابك  ال���دور  على  ال�سوء  و�سلطت  الإن�����س��ان  حقوق  لدعم  املعنية  اجل��ه��ات 

وال�سركات لتاأمينها.
وقالت "ال�سركات لي�ست جزءا هام�سيا، بل اإنها كثريا ما تكون عن�سرا اأ�سا�سيا للنهو�س 

بحقوق الإن�سان يف عاملنا املرتابط".
جاءت تعليقاتها يف الوقت الذي �سدد فيه زعماء ال�سيا�سة والأعمال من خمتلف دول 
منطقة اأبك على اأهمية اإبقاء حقوق الإن�سان يف قلب عملية �سنع القرار، وبينما ات�سع 

التفاوت القت�سادي الجتماعي ب�سبب جائحة كوفيد- 19.


