
   

املجل�س الدائم يك�سف ال�سبب:
ت�أجيل القمة الفرنكوفونية املقررة يف تون�س!

•• الفجر - تون�س:

اأو�����ص����ى امل��ج��ل�����س ال����دائ����م ل��ل��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة، ب��ت���أج��ي��ل ع��ق��د القمة 
الفرنكوفونية بع�م، بعد اأن ك�ن من املزمع تنظيمه� يف تون�س يومي 

جربة. بجزيرة  الق�دم  نوفمرب  و21   20
وانبثق قرار الت�أجيل عن اجتم�ع انعقد، الثالث�ء، ح�صوري� وعن بعد، 
الدولية  املنظمة  يف  الأع�ص�ء  واحلكوم�ت  ال��دول  ممثلي  مب�ص�ركة 
للفرنكوفونية، برئ��صة الأمينة الع�مة للمنظمة، لويز مو�صيكيوابو، 

وفق بالغ اأدرجته املنظمة يف موقعه� الر�صمي على النرتنيت.
واأتت هذه اجلل�صة اخل�رقة للع�دة للمجل�س الدائم للفرنكوفونية، بعد 
اأ�صبوعني من امل�ص�ورات التي ق�مت به� الأمينة الع�مة للمنظمة، مع 
ال�صلط�ت التون�صية وبع�س الدول الأع�ص�ء يف منظمة الفرنكوفونية 

حول عقد قمة جربة.              )التف��صيل �س10(

تخفيف وت�أييد اأحك�م بق�سية حم�ولة اغتي�ل ال�سي�سي 
•• القاهرة-وكاالت:

ق�صت حمكمة ع�صكرية يف م�صر، الأربع�ء، بتخفيف حكم ال�صجن املوؤبد 
حممد  ع�ص�م  واملتهم  ح��م��دي،  حممد  ك��رمي  املف�صول  ال�ص�بط  �صد 
ال�صيد، اإىل ال�صجن ملدة 15 �صنة، املتهمني يف الق�صية املعروفة اإعالمي� 
ال�صجن  اأحك�م  بت�أييد  املحكمة  ق�صت  كم�  ال�صي�صي.  اغتي�ل  مبح�ولة 

بحق 293 متهم�، من بينهم 32 ب�ملوؤبد، لإدانتهم يف الق�صية ذاته�.
وت�صمن حكم اجلن�ي�ت ال�ص�بق مع�قبة 29 متهم� ب�ل�صجن امل�صدد 15 
ب�ل�صجن  و117 متهم�  �صنوات،   5 امل�صدد  ب�ل�صجن  و81 متهم�  �صنة، 
امل�صدد 3 �صنوات، ومع�قبة 36 متهم� ب�ل�صجن امل�صدد 7 �صنوات، اإ�ص�فة 
وانق�ص�ء  متهمني  ب���راءة  احل��ك��م  ت�صمن  كم�  ب���مل��وؤب��د.  حكم�   32 اإىل 
الدعوى اجلن�ئية ملتهم لوف�ته، واحلكم بعدم الخت�ص��س ملتهم حدث.

احداث 6 ين�ير... ف�صل مفيد للجمهوريني

خم�سون يومًا للخم�سني .. بدء العد التنازيل الحتفاالت اليوم الوطني 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد: خم�سون ع�مً� من الفخر والعز .. اإم�راتن� متحدة .. قلوبن� متوحدة 
•• دبي- اأبوظبي- الفجر:

يف اإط�ر احتف�لت ع�م اخلم�صني، ق�ل �ص�حب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح���ك��م دب���ي )رع�����ه اهلل( يف 

تغريدة على ح�ص�ب �صموه ال�صخ�صي يف )تويرت(:
كدولة  الإم���رات خم�صني ع�م�ً  وتكمل  يوم�ً  خم�صني 
 .. متوحدة  قلوبه�   .. متحدة  … اإم���رات��ه���  واح���دة 
واحد  لد�صتور  ويحتكم  واح����داً  علم�ً  ي��رف��ع  �صعبه� 
لتنطلق  .. خم�صني ع�م�ً  واح��د   رئي�س  ويلتف ح��ول 

احتف�لتن� يف الث�ين من دي�صمرب ٢٠٢١ ب�إذن اهلل 
م��ن ج���ن��ب��ه ق����ل ���ص���ح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الق�ئد  ن����ئ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي�����د 
الأعلى للقوات امل�صلحة يف تغريدة على ح�ص�ب �صموه 

ال�صخ�صي يف )تويرت(:
ب�ليوم  احلبيبة  بالدن�  �صتحتفل  يوم�ً  خم�صني  بعد 
م�صدر  الت�ريخي  ال��وح��دة  ي��وم  اخلم�صني..  الوطني 

من  ن�صتلهم  بينن�،  يعي�س  ملن  و�صع�دة  وعزن�،  فخرن� 
اإرث امل��صي م� يرثي م�صرية الإم�رات نحو م�صتقبل 

اأكرث اإ�صراق�ً وازده�را.
وقد اأعلنت جلنة الحتف�ل ب�ليوبيل الذهبي عن بدء 
اخلم�صني  الوطني  ال��ي��وم  لحتف�لت  التن�زيل  العد 
ل���دول���ة الإم��������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال���ث����ين من 
يعترب  اإىل كل من  الدعوة  2021 موجهة  دي�صمرب 

دولة الإم�رات وطن� له امل�ص�ركة يف الحتف�لت.
ولأول مرة يف ت�ريخ دولة الإم���رات تبداأ الحتف�لت 
ب�ليوم الوطني قبل خم�صني يوم� من املوعد املرتقب 
يف الث�ين من دي�صمرب وذلك مع اإطالق مب�درة حتمل 

�صع�ر خم�صون يوم� للخم�صني.
الحتف�لت  ل��ل��م�����ص���رك��ة يف  اجل��م��ي��ع  امل���ب����درة  ودع����ت 
والن�ص�ط�ت  ال��ف��ع���ل��ي���ت  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  خ����الل  م���ن 
التوا�صل  من�ص�ت  على  ي��وم��ي  ب�صكل  ن�صره�  �صيتم 
الم�رات  الوطني لدولة  ب�ليوم  الجتم�عي اخل��صة 
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•• اأبوظبي-وام:

بحث �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب 
الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة وفخ�مة ديني�س �ص��صو نغي�صو رئي�س جمهورية 
تنميته  و�صبل  الثن�ئي  والتع�ون  ال�صداقة  عالق�ت  اأم�س  ال�صديقة  الكونغو 
مب�  والتنموية  وال�صتثم�رية  والتج�رية  القت�ص�دية  امل�صتوي�ت  جميع  على 

يحقق امل�ص�لح املتب�دلة للبلدين.
ورحب �صموه بزي�رة �صيف الإم���رات والوفد املرافق اإىل الدولة ..ونقل اإليه 
حتي�ت �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل 

..ومتني�ته جلمهورية الكونغو ال�صديقة دوام التقدم وال�صتقرار والزده�ر.
وتب�دل �صموه وفخ�مة رئي�س الكونغو وجه�ت النظر ب�ص�أن عدد من الق�ص�ي� 
جهود  اإىل  اإ�ص�فة  امل�صرتك  الهتم�م  ذات  والدولية  الإقليمية  وامل�صتجدات 

والتقدم  والرخ�ء  ب�خلري  ينعك�س  مب�  والتنمية  وال�صالم  ال�صتقرار  حتقيق 
على �صعوب الق�رة الأفريقية.

كم� تطرق اجل�نب�ن اإىل معر�س اإك�صبو 2020 دبي الذي يوا�صل فع�لي�ته 
وتوا�صل  ال�صتدامة  ق�ص�ي�  واأهمية   2022 ع���م  م�ر�س  �صهر  من   31 اإىل 
العقول واحللول املبتكرة التي يطرحه� لأجل م�صتقبل اأف�صل واأكرث ازده�را 

للب�صرية.

التحالف يدمر زورقني حوثيني ملغمني يف جنوب البحر االأحمر

رئي�س الوزراء اليمني: معركة م�أرب �ستحدد م�س�ر احلرب مع احلوثيني
•• عوا�صم-وكاالت:

ق�ل معني عبد امللك رئي�س الوزراء اليمني يف حوار مع جريدة 
الأهرام امل�صرية ن�صرته اأم�س الأربع�ء، اإن م� يجري على الأر�س 
اإم��ك���ن��ي��ة الق����رتاب من  اأو  ان��ف��راج  ب��ب��وادر  ال��ي��م��ن ل يب�صر  يف 

التو�صل اإىل وقف لإطالق الن�ر، ب�صبب م� مي�ر�صه احلوثيون.
"م� مي�ر�صه النقالبيون احلوثيون يف الوقت احل�يل  واأ�ص�ف 
ال�صعب ومن�طقه و�صن حرب  اأبن�ء  التو�صع يف حربهم على  هو 
الوطني  القت�ص�د  ف�صل  وتكري�س  عليهم  م��وازي��ة  اقت�ص�دية 
وموا�صلة اعتق�ل املع�ر�صني ال�صي��صيني وال�صح�فيني واأ�صح�ب 
وتنفيذ  امل��ع��ت��ق��الت  ���ص��د حقوقهم يف  وارت���ك����ب ج��رائ��م  ال����راأي 

اإعدام�ت ب�جلملة بحقهم.
ت���راوح مك�نه� نتيجة تعنت  الأم��ريك��ي��ة  اأن اجل��ه��ود  اإىل  واأ���ص���ر 
احلوثيني م� ي�صتوجب التفكري يف اإيج�د و�ص�ئل �صغط حقيقية 
اأن املعركة يف م���أرب بني  وح�زمة من املجتمع ال��دويل. واعترب 
اجلي�س اليمني واحلوثيني �صتحدد اإىل حد كبري م�ص�ر احلرب 

يف البالد.
اإىل ذلك، اأعلن حت�لف دعم ال�صرعية يف اليمن، اأم�س الأربع�ء، 

الدولية  الأمم��ي��ة  الإن�ص�نية  املنظم�ت  مقر  اأم���م  اأقيمت  التي 
مبدينة م�أرب، ب�حل�ص�ر احلوثي امل�صتمر على العبدية واملوقف 

الدويل املتق�ع�س جت�ه احل�ص�ر.
ك��م��� ط���ل��ب��ت امل��ح��ت��ج���ت، الأمم امل��ت��ح��دة ب����خل���روج م��ن دائ���رة 
امليلي�صي�ت  على  اأك��رب  �صغوط  ومم�ر�صة  والتق�ع�س  التج�هل 
على  املتزامنة  هجم�ته�  ووق��ف  احل�ص�ر  هذا  لإنه�ء  الإره�بية 
واإجالء  املح��صرين  لإغ�ثة  اإن�ص�نية  قوافل  وت�صيري  املديرية 

اجلرحى.
و�صلمت املحتج�ت ن�صخة من بي�نهن ملمثلي املنظم�ت الأممية، 
و�صددت على �صرورة التدخل الع�جل لإنق�ذ املدنيني يف مديرية 
الإب����دة  م��ن  وم��ر���ص��ى  �صن  وك��ب���ر  واأط��ف���ل  ن�ص�ء  م��ن  العبدية 
اجل��م���ع��ي��ة، وف���ك احل�����ص���ر ع��ن��ه��م وم���د ج�����ص��ر ج���وي لإي�ص�ل 
الأدوية والأغذية التي انعدمت مت�م� مل�ص�عدتهم على مق�ومة 

املوت جوع� ومر�ص�.
وط�لبت الن�ص�ء يف الوقفة الحتج�جية الأمم املتحدة واملجتمع 
وق�دته�  اإره���ب��ي��ة  كجم�عة  احل��وث��ي  جم�عة  بت�صنيف  ال���دويل 
جمرمي حرب يجب مالحقتهم اإن�ص�ف� لل�صح�ي� و�صم�ن� لعدم 

اإفالتهم من العق�ب.

احلوثية  امليلي�صي�ت  ي��ت��ب��ع���ن  مفخخني  زورق����ني  ت��دم��ري  ع��ن 
واإحب�ط تنفيذ هجوم و�صيك.

تهديد خطوط  توا�صل  احلوثية  امليلي�صي�ت  اأن  التح�لف  واأكد 
امل��الح��ة وال��ت��ج���رة يف ب����ب امل��ن��دب وج��ن��وب ال��ب��ح��ر الأح��م��ر يف 
من  ال��ع��دائ��ي��ة  العملي�ت  ب���إط��الق  �صتوكهومل  لت��ف���ق  ان��ت��ه���ك 

حم�فظة احلديدة.
 300 على  نحو  مقتل  عن  الثالث�ء،  اأعلن  قد  التح�لف  وك���ن 
م�صّلح من احلوثيني خالل ال�ص�ع�ت ال�24 الأخرية اإثر ق�صف 

جوي يف منطقة العبدية جنوب حم�فظة م�أرب.
وق�ل التح�لف يف بي�ن نقلته وك�لة الأنب�ء ال�صعودية: ا�صتهدفن� 
ت�صع اآلي�ت ع�صكرية للميلي�صي�ت احلوثية يف العبدية وخ�ص�ئره� 

جت�وزت 134 عن�صرا.
واأكد التح�لف، الثالث�ء، تنفيذ 43 ا�صتهداف� لآلي�ت وعن��صر 
احلوثي يف مديرية العبدية، جنوب م�أرب، خالل ال� 24 �ص�عة 
العبدية  م��دي��ري��ة  ن�ص�ء  م��ن  ال��ع�����ص��رات  ه��ذا ونظمت  امل������ص��ي��ة. 
ون������ص��ط���ت ح��ق��وق��ي���ت، الث���ن���ني، وق��ف��ة اح��ت��ج���ج��ي��ة للتنديد 
ب�حل�ص�ر الذي تفر�صه ميلي�صي�ت احلوثي على املديرية جنوب 
حم�فظة م�أرب منذ 22 يوم�ً. ونددت املحتج�ت خالل الوقفة 

بوتفليقة ل�سقيق  �سجنً�  ع�م�ن 
•• اجلزائر-وكاالت:

حكم�ً  ج��زائ��ري��ة  حمكمة  اأ���ص��درت 
ب���ل�����ص��ج��ن مل���دة ع���م��ني م��ع النف�ذ 
ال�صقيق  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة،  ���ص��ع��ي��د  ���ص��د 
الأ����ص���غ���ر ل��ل��رئ��ي�����س ال���راح���ل عبد 
العزيز بوتفليقة، بعد اإدانته بتهمة 

عرقلة �صري العدالة.
من  طلبت  الع�مة  الني�بة  وك���ن��ت 
البي�ص�ء  ب�لدار  اجلن�ي�ت  حمكمة 
ب�جلزائر الع��صمة، عقوبة ال�صجن 
مدة 7 اأعوام مع النف�ذ لبوتفليقة 
الذي حوكم مع م�صوؤولني �ص�بقني 
العدل  وزي������ر  اأب�����رزه�����م  اآخ�����ري�����ن، 
اإع�قة  بتهم  ل��وح،  الطيب  الأ�صبق 
واإ�ص�ءة  ل��ل��ع��دال��ة،  احل�����ص��ن  ال�����ص��ري 
والتحري�س  الوظيفة،  ا�صتغالل 
ع��ل��ى ال��ت��ح��ي��ز وع���ل���ى ال���ت���زوي���ر يف 

حمررات ر�صمية.
وق�������ص���ت امل��ح��ك��م��ة ب��ح��ب�����س وزي����ر 
اأع����وام، وحب�س  ال��ع��دل الأ���ص��ب��ق 6 
رج�ل  جمعية  رئي�س  ح���داد،  علي 
بوتفليقة،  ع���ه���د  يف  الأع������م�������ل 

ت�أكيد ال�ستب�ه يف تطرف 53 عن�سرًا يف ال�سرطة الأمل�نية
•• برلني-وكاالت:

الراين-وي�صتف�لي� ال�صتب�ه يف  اإعالن �صرطة يف ولية �صم�ل  بعد ع�م من 
وجود تطرف مييني بني �صفوفه�، ت�أكد ال�صتب�ه �صد 53 عن�صراً.

على  رداً  دو���ص��ل��دورف  مدينة  يف  ل��ل��ولي��ة  املحلية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وذك���رت 
ا�صتف�ص�ر اأم�س الأربع�ء، اأنه�  ب�لفعل انتهت من فح�س احل�لت وع�قبته�.

وح�صب البي�ن�ت، طبقت العقوب�ت وفق�ً لق�نون اخلدمة، بف�صل 6 متدربني 
اأعلنت قبل  ل�صغل من�صب مفت�س �صرطة، وك�نت وزارة الداخلية يف الولية 
وفق�ً  نظر،  لفت  ق���رارات  وث��الث��ة  ب�لف�صل،  ق��راري��ن  اإ���ص��دار  قليلة  اأ�ص�بيع 
 84 �صد  ال�صتب�ه  يت�أكد  مل  ال��ب��ي���ن���ت،  وح�صب  العمل.  ق���ن��ون  لإج����راءات 
ل� 138 ح�لة  ح�لة عقب النته�ء من فح�صه�، ول يزال الفح�س م�صتمراً 

متبقية.
�صرطة  �صلط�ت  اأبلغت  امل��صي،  �صبتمرب)اأيلول(  نه�ية  2017 وحتى  ومنذ 
تزال  ل   138 وبينه�  ح���ل��ة،   275 ع��ن  الراين-وي�صتف�لي�  �صم�ل  ولي���ة 

مفتوحة، اونتهى التحقيق اجلن�ئي ب�لفعل يف 79 منه�.

ت�أجيل اجتم�ع احلكومة بعد تعليق التحقيق يف انفج�ر بريوت
•• بريوت-وكاالت:

ق�ل م�صدر م�صوؤول اإن لبن�ن اأرج�أ اأم�س الأربع�ء جل�صة ملجل�س الوزراء 
التحقيق يف  يقود  ال��ذي  الق��صي  على  اأن تبحث خالف�ً  املقرر  ك�ن من 

انفج�ر مرف�أ بريوت يف الع�م امل��صي.
واأ�ص�ف امل�صدر اأنه مل ُيعلن بعد موعد جديد لعقد اجلل�صة.

العديل  املحقق  ق��رر  ال��ك���رث��ة،  يف  التحقيق  ب��داي��ة  منذ  الث�لثة  وللمرة 
وزيرين  م��ن  دع���وى  بعد  الن��ف��ج���ر،  يف  التحقيق  تعليق  بيط�ر،  ط����رق 

�ص�بقني طلب� نقل الق�صية اإىل ق��س اآخر. 
ونقلت و�ص�ئل اإعالم دولية عن م�صدر ق�ص�ئي لبن�ين، اأن تعليق التحقيق 
ج�ء بعد اإ�صدار بيط�ر مذكرة توقيف لأحد الوزيرين ال�ص�بقني لتخلفه 

عن ح�صور جل�صة ا�صتجواب الثالث�ء.
يف  للطريان  اللبن�ين  للن�دي  ت�بعة  ت��دري��ب  ط���ئ��رة  �صقطت  ذل��ك،  اإىل 
الأربع�ء،  �صب�ح  ب���ريوت،  �صم�يل  ح���لت  منطقة  �ص�حل  قب�لة  البحر، 
ح�صبم� اأف�د مرا�صل �صك�ي نيوز عربية. وت�صري املعلوم�ت الأولية اإىل اأن 
�صخ�صني ك�ن� على منت الط�ئرة، فيم� مت�صط الفرق املخت�صة منطقة 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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خليفة بن طحنون يوا�صل 
زياراته لأ�رس ال�صهداء

اأخبار الإمارات

ال�صني: التدريبات الع�صكرية 
بالقرب من تايوان جمرد خطوة 

عربي ودويل

الربازيل والأرجنتني لالقرتاب 
اأكرث من تاأهل متوقع 

الفجر الريا�صي

الهالل الأحمر ي�سلم دفعة من �سي�رات 
اإ�سع�ف لدعم القط�ع ال�سحي يف اأثيوبي�

•• اأدي�س اأبابا-وام:

قدمت دولة الإم�رات عن طريق هيئة الهالل الأحمر دفعة من �صي�رات الإ�صع�ف 
الإنق�ذ  جم���ل  يف  اللوج�صتية  ق��درات��ه  وتعزيز  اأثيوبي�  يف  ال�صحي  القط�ع  لدعم 

والإ�صع�ف والرع�ية ال�صحية الأولية.
 ، الع�م لهيئة الهالل الأحمر  الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني  واأكد �صع�دة 
اأن هذه املب�درة ت�أتي �صمن مب�درات اإن�ص�نية عديدة تبنته� الدولة لتخفيف وط�أة 
يف  الن�زحني  ا�صتقرار  �صبل  وتعزيز  الأثيوبي،  ال�صعب  ك�هل  عن  الإن�ص�نية  املع�ن�ة 

عدد من الأق�ليم التي ت�صهد حتدي�ت اإن�ص�نية على ال�ص�حة الأثيوبية.
يف  الإم����رات  نهج  يج�صد  الأثيوبي  ال�صحي  للقط�ع  النوعي  الدعم  ه��ذا  اإن  وق���ل 
تبني املب�درات التي حتدث فرق� يف حت�صني حي�ة الن��س، من خالل تعزيز اخلدم�ت 
يعترب  ال��ذي  ال�صحي  القط�ع  خدم�ت  مقدمته�  ويف  يحت�جونه�  التي  الأ�ص��صية 

اأولوية من اأجل اإنق�ذ الأرواح ورفع املع�ن�ة ال�صحية.

حممد بن زايد ورئي�س الكونغو يبحث�ن عالق�ت البلدين وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

الدبيبة يتحدث عن موؤامرات لتق�سيم ليبي�

بيع فرقاطات، تقارب ا�سرتاتيجي:
هذا هو �سهر الع�سل بني ب�ري�س واأثين�!

•• الفجر -خرية ال�صيباين

جراء  ر���ص��وخ���  وال��ي��ون���ن  فرن�ص�  ت��ق���رب  ازداد  ع����م،  م�ئتي  منذ  حلف�ء 
التوترات مع تركي� والروؤية امل�صرتكة ب�ص�أن م�صتقبل اأوروب�.

-اأثين�  ب�ري�س  معر�س  لفتت�ح  ج�ء  مفّر...  ول  من��س  ل  له،  ب�لن�صبة 
200 ع�م من حرب  27 �صبتمرب، لإحي�ء ذكرى  يف متحف اللوفر، يف 
ا�صتقالل ال��ي��ون���ن احل��������دي��������ث��������ة.                                       )التف��صيل 

وفد اأممي يف �سرق ال�سودان لبحث اأزمة اإغالق ميناء بورت�سودان

اأنب�ء عن منع املخ�برات ال�سودانية م�سوؤولني كب�ر من ال�سفر
•• اخلرطوم-وكاالت:

ك�صفت م�ص�در يف احلكومة النتق�لية اأن جه�ز املخ�برات الع�مة ال�صوداين 
اأبلغ �صلط�ت اأمن املط�رات بحظر م�صوؤولني رفيعي امل�صتوى يف الدولة من 
�صليم�ن،  الفكي  حممد  النتق�يل  ال�صي�دة  جمل�س  ع�صو  اأب��رزه��م  ال�صفر، 
ووزير جمل�س ال��وزراء خ�لد عمر يو�صف، واأع�ص�ء من جلنة تفكيك نظ�م 

الثالثني من يونيو، يف �ص�بقة اأوىل من نوعه�.
املحظورين  ب�أ�صم�ء  ق�ئمة  �صلمت  ال�صودانية  امل��خ���ب��رات  اإن  م�صدر  وق���ل 
ت�صم  الف��صلة،  النقالبية  املح�ولة  مع  ب�لتزامن  مط�رات،  اأم��ن  ل�صلط�ت 
ع�صو جمل�س ال�صي�دة النتق�يل حممد الفكي �صليم�ن، ووزير وزارة جمل�س 
ال��وزراء خ�لد عمر يو�صف، ومقرر جلنة تفكيك نظ�م الثالثني من يونيو 
وجدي �ص�لح، واملتحدث ب��صم اللجنة �صالح من�ع، واأ�صع�ء اللجنة، ب�بكر 

في�صل، وطه عثم�ن اإ�صح�ق، وفق �صحيفة ال�صرق الأو�صط الأربع�ء.
وح�صب ال�صحيفة، منع الأمن املتحدث ب��صم اللجنة �صالح من�ع من ال�صفر 

اإىل الق�هرة، قبل الرتاجع وال�صم�ح له ب�ل�صفر.
ال��وزراء خ�لد عمر �صكل جلنة  اأن وزير وزارة جمل�س  واأ�ص�فت ال�صحيفة، 
تق�صي م�صرتكة بني جمل�س الوزراء وجه�ز املخ�برات للتحقيق يف الواقعة، 

ومعرفة تف��صيله�، وامل�صوؤولني عنه�.
اإىل ذلك، و�صل اإىل مدينة بورت�صودان، الأربع�ء، وفد من بعثة الأمم املتحدة 
لدعم املرحلة النتق�لية يف ال�صودان، للق�ء قي�دات املجل�س الأعلى لنظ�رات 
لأزمة  املمكنة  احللول  وبحث  ال�صودان،  ب�صرق  امل�صتقلة  والعمودي�ت  البج� 

اإغالق املوانئ والطرق الرئي�صية منذ 27 يوم�.
ل�صح  اأ�صفه  اأوب�ص�ر،  عبداهلل  البج�،  لنظ�رات  الأعلى  املجل�س  مقرر  واأب��دى 

الدقيق واخلبز يف عدد من ولي�ت البالد ب�صبب اإغالق املين�ء،

خطة لتاأمني هيمنة اجلمهوريني يف امل�ستقبل

خطر حدوث انقالب ق�نوين يف اأمريك�!
•• الفجر -مارك كي�صلمان* -ترجمة خرية ال�صيباين

1، ح��ذرت م�ري  اأب���ًدا«  ال��الزم ول يكفي  »اأك��رث من  ال�صهري  يف كت�به� 
على  ح�صل  »اإذا  ق�ئلة:  ترامب،  دون�لد  اأخ  وابنة  النف�س  ع�ملة  ترامب، 
فرتة ولية ث�نية، ف�صتكون هذه نه�ية الدميقراطية الأمريكية«. ولكن، 
هن�ك احتم�ل كبري ب�أن ي�صبح ترامب رئي�ًص� يف النتخ�ب�ت الرئ��صية لع�م 
انقالب ق�نوين ظ�هرًي�: ال�صتيالء على  ينتج فوزه عن  2024. وقد 
الدولة من خالل و�ص�ئل تبدو اأنه� حترتم حرفي� الإجراءات الق�نونية، 
يف حني انه� تنتهك عمداً روحه� 2. لقد �صبق ان اأحدث ترامب واحلزب 
الأهلية،  �صي��صية غري م�صبوقة منذ احل��رب  اأزم��ة  ي�صيطر عليه  ال��ذي 
وهذه الأزمة تت�ص�عد. بداأ حتول احلزب اجلمهوري من حزب حم�فظ 
من ميني الو�صط اإىل حزب �صعبوي مت�صدد مييني متطرف، منذ عقود، 
للموؤ�ص�ص�ت  املعقد  الأداء  اإ�صع�ف  مت  لقد   .3 م��وؤخ��ًرا  التغيري  وت�ص�رع 
ال�صي��صية الأمريكية، املنبثق عن الد�صتور والإ�صالح�ت الالحقة، اإىل 
حد كبري، من خالل ا�صرتاتيجية ت�صتغل غمو�س الد�صتور والإجراءات 

الق�نونية.                 )التف��صيل �س13(

كريي�كو�س ميت�صوت�كي�س واإمي�نويل، ٢8 �صبتمرب ٢٠٢١، يف ق�صر الإليزيه، بعد توقيع عقد ثالث فرق�ط�ت

•• طرابل�س-وكاالت:

عبداحلميد  ال��ل��ي��ب��ي��ة  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ات��ه��م 
تق�صيم  مبح�ولة  ي�صمه�  مل  اأط��راف���  الدبيبة، 
ليبي�، موؤكدا وجود موؤامرات كبرية حت�ك �صّد 
وحدة بالده، وم�صددا على اأنه لن ي�صمح ويقبل 

به� حتت اأي عذر.
اإىل مدينة  الأرب����ع�����ء  زي����رت���ه  واأ����ص����ف خ���الل 
الزنت�ن غرب البالد، �صحبة عدد من الوزراء، 
امل�صكالت  على  والتعرف  املدينة  اأح��وال  لتفقد 
ب�ندلع  ال�صم�ح  ميكن  ل  اأن���ه  تواجهه�،  ال��ت��ي 
ل��ي��ب��ي��� وال��ت��ف��ري��ط يف وحدة  ح���رب ج���دي���دة يف 

البالد مهم� ك�ن الثمن.

وتعي�س حكومة الدبيبة على وقع توتر داخلي، 
ال�صرقية  املنطقة  م��ن  اأع�����ص���ئ��ه���  ت��ه��دي��د  ب��ع��د 
الدبيبة  اإ�صتحواذ  على  احتج�ج�  ب�لإن�صح�ب، 

�صالحي�ت  ع��ل��ى  وال���ت���ع���دي  ال�����ص��ل��ط��ة  ع��ل��ى 
ال����وزراء وال��ت��ف��رد ب���ل��ق��رارات، وكذلك 

ال��ربمل���ن بعد  ع��ل��ى وق���ع قطيعة م��ع 
ف�صله�  ب�صبب  منه�،  الثقة  �صحبه 

تعهدت  ال��ت��ي  امل�����ص���ري��ع  تنفيذ  يف 
ب���ح���ّل���ه����، وق���ط���ي���ع���ة ك���ذل���ك مع 
ت�أخره�  خلفية  ع��ل��ى  اجل��ي�����س، 

م���رت���ب����ت  ������ص�����رف  يف 
اجلي�س  منت�صبي 

ملدة 3 اأ�صهر.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

الوطني  للمجل�س  الربازيلية  الإم�راتية  الربمل�نية  ال�صداقة  جلنة  بحثت 
اللجنة،  رئي�س  الط�ير  حميد  ط���رق  ال��دك��ت��ور  �صع�دة  برئ��صة  الحت����دي 
الإم�راتية  الربازيلية  الربمل�نية  ال�صداقة  جمموعة  مع  اجتم�عه�  خالل 
ال�صيوخ  بول�صون�رو، ويف جمل�س  اإدواردو  �صع�دة  النواب برئ��صة  يف جمل�س 
برئ��صة �صع�دة م�ركو�س دوف�ل، �صبل تعزيز عالق�ت التع�ون الربمل�ين بني 

اجل�نبني.
ح�صر الجتم�ع الذي عقد يف معر�س اك�صبو الدويل 2020 بدبي، اأع�ص�ء 

واأمريك�  الالتينية  اأم��ري��ك���  دول  ب��رمل���ن���ت  م��ع  ال�صداقة  جلنة  جمموعة 
ال�صم�لية �صع�دة كل من: ع�ئ�صة حممد املال ن�ئبة رئي�س املجموعة، و�صعيد 
ومرمي  ج��صم،  وعلي  الطنيجي،  عبيد  �صيخة  والدكتورة  الع�بدي،  را�صد 

م�جد بن ثنية، وهند حميد العليلي.
الربمل�نية  ال�صداقة  عالق�ت  مت�نة  على  الت�أكيد  الجتم�ع  خالل  وج��رى 
التي تربط املجل�س الوطني الحت�دي وجمل�صي النواب وال�صيوخ الربازيلي، 
واأهمية تعزيز التوا�صل والتن�صيق لتوحيد املواقف والروؤى جت�ه خمتلف 
واأن�صطة  اجتم�ع�ت  يف  ل�صيم�  امل�صرتك،  الهتم�م  ذات  الدولية  الق�ص�ي� 

الحت�د الربمل�ين الدويل.

ورحب �صع�دة الدكتور ط�رق الط�ير واأع�ص�ء جمموعة جلنة ال�صداقة مع 
اإىل دولة  اأمريك� الالتينية واأمريك� ال�صم�لية، بزي�رة الوفد  برمل�ن�ت دول 
الإم�رات العربية املتحدة، موؤكدين على عمق عالق�ت ال�صداقة والتع�ون 
ال��ربازي��ل، وال��ت��ي ت�صهد من��وا يف  ب��ني دول��ة الإم�����رات وجمهورية  الق�ئمة 
م�صلحة  يخدم  مب�  والثق�فية،  والقت�ص�دية  ال�صي��صية  املج�لت  خمتلف 

البلدين وال�صعبني ال�صديقني.
واأكد اأع�ص�ء اللجنة على اأهمية تب�دل اخلربات الربمل�نية والت�ص�ور حي�ل 
على  الحت����دي  الوطني  املجل�س  حر�س  اإىل  م�صريين  الق�ص�ي�،  خمتلف 
تفعيل التع�ون امل�صرتك مع جمل�صي النواب وال�صيوخ الربازيلي، مب� يدعم 

اأوجه جم�لت التع�ون بني دولة الإم�رات وجمهورية الربازيل.
من ج�نبه اأعرب الوفد الربازيلي عن �صع�دته بزي�رة دولة الإم�رات العربية 
املتحدة التي تعترب �صريك� مث�لي� للربازيل يف العديد من القط�ع�ت، واأكد 
وعلى  ال�صديقني،  املجل�صني  ب��ني  الثن�ئية  ال��ل��ق���ءات  تعزيز  اأه��م��ي��ة  على 
الوفد  واأ�ص�د  الربمل�نية،  ال�صداقة  جل�ن  بني  والتع�ون  التوا�صل  ا�صتمرار 
الثقة  يعك�س  ال���ذي  دبي"،   2020 "اك�صبو  وا�صت�ص�فة  تنظيم  ب��ن��ج���ح 
امل�ص�ركة يف  موؤكدا حر�س بالدهم على  الم���رات،  لدولة  الرائدة  واملك�نة 
هذا املعر�س الع�ملي الذي يعر�س م� تزخر به الربازيل من بيئة طبيعية 

متنوعة، وخمزون فني وثق�يف عريق. 

•• دبي -وام:

اأعلنت ج�معة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية عن م�ص�ركته� يف معر�صي 
اأبوظبي" و"جن�ح دبي" - اإحدى اأبرز فع�لي�ت التعليم الع�يل الرائدة يف  "جن�ح 
املنطقة املقرر اإق�متهم� يف الفرتة من 27 اإىل 29 اأكتوبر اجل�ري يف اأبوظبي 
لأكرب  للو�صول  دب��ي-  يف  املقبل  نوفمرب   1 وحتى  اأكتوبر   31 من  الفرتة  ويف 

�صريحة طالبية والتعريف برباجمه� الأك�دميية املتنوعة.
وق�ل اأحمد العو�صي مدير اأول اإدارة �صوؤون الطلبة والت�صجيل يف ج�معة حممد 
بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية: "ن�صعى من خالل امل�ص�ركة يف مع�ر�س جن�ح 
اإىل الو�صول لأكرب �صريحة طالبية ممكنة على م�صتوى الدولة لال�صتعرا�س 
اتخ�ذ  م��ن  متكنهم  تعليمية  وف��ر���س  متنوعة  ب��رام��ج  م��ن  اجل�معة  تقدمه  م��� 
اخلطوة الت�لية يف رحلتهم التعليمية �صعي�ً اىل الرتق�ء بجودة خدم�ت الرع�ية 
ال�صحية على م�صتوى املنطقة من خالل رفد القط�ع ال�صحي ب�لكوادر الطبية 
املتمكنة". واأ�ص�ف اأن ر�ص�لة اجل�معة تهدف اإىل النهو�س مب�صتوى ال�صحة يف 

الإبتك�ر  اأك�دميي �ص�مل يتبنى  الإم���رات واملنطقة من خالل نظ�م �صحي  دولة 
منهج�ً ويتف�عل مع املتطلب�ت الوطنية ويواكب التطورات الع�ملية خلدمة الفرد 
واملجتمع حيث تتم��صى برامج اجل�معة مع ر�ص�لته� والأهداف الوطنية الرامية 
اإىل تقدمي رع�ية �صحية مبع�يري ع�ملية يف دولة الإم���رات وحت�صني املخرج�ت 
ال�صحية ومتكني الطلبة من بدء م�صريتهم املهنية التي ترثيهم على امل�صتوى 

ال�صخ�صي ومتكنهم من امل�ص�ركة يف تنمية وتطوير املجتمع وتقدم الدولة.
و�صتعر�س اجل�معة على زوار "مع�ر�س جن�ح" جمموعة متنوعة من براجمه� 

املعتمدة يف جم�لت الطب وطب الأ�صن�ن والتمري�س.
واجلراحة  الطب  بك�لوريو�س  هم�  برن�جمني  اجل�معة  يف  الطب  كلية  وتوفر 
وم�ج�صتري العلوم الطبية احليوية ..اأم� كلية حمدان بن حممد لطب الأ�صن�ن 
امتح�ن�ت ع�صوية  توؤهل خريجيه� لجتي�ز  درا�ص�ت علي�  برامج  فتقدم خم�صة 

الكلية امللكية للجراحني ب�إدنربة واأيرلندا.
املتميز  املنه�ج  الأ�صن�ن من  العلي� يف طب  الدرا�ص�ت  برامج  ي�صتفيد طالب  كم� 
ال�صريك  لالأ�صن�ن  دب��ي  م�صت�صفى  يف  الكلية  تقدمه  ال��ذي  العملي  وال��ت��دري��ب 

الإكلينيكي للج�معة اإ�ص�فة اإىل ذلك تقدم الكلية اأول برن�مج تدريبي لالمتي�ز 
يف طب الأ�صن�ن ب�لتع�ون مع م�صت�صفى دبي لالأ�صن�ن ملدة ع�م ك�مل حيث يقدم 
الأ�صن�ن  رع�ية  على  التعرف  فر�صة  اجل��دد  الأ�صن�ن  طب  خلريجي  الربن�مج 

ال�ص�ملة واملرتكزة على املري�س.
عالج  تخ�ص�ص�ت  �صمن  اأخ�ص�ئيني  اإ���ص��راف  حتت  املم�ر�صة  الربن�مج  وي�صمل 
الأطف�ل  اأ�صن�ن  وط��ب  ال�صنية  وال�صتع��ص�ت  اللثة  واأم��را���س  الأ���ص��ن���ن  ج��ذور 
دبي  ب�لتع�ون مع م�صت�صفى  الكلية  تقدم  ..كم�  الفم  الأ�صن�ن وجراحة  وتقومي 
لالأ�صن�ن اأول برن�مج اإق�مة يف عالج جذور وع�صب الأ�صن�ن معتمد من الهيئة 

ال�صعودية للتخ�ص�ص�ت ال�صحية يف دولة الإم�رات.
والعلوم  للطب  را���ص��د  ب��ن  حممد  ج�معة  يف  والقب�لة  التمري�س  كلية  وت��ق��دم 
برامج  ت�صمل  التخ�ص�صية  العلي�  ال��درا���ص���ت  ب��رام��ج  م��ن  جمموعة  ال�صحية 
�صنة  مل��دة  ك�مل  ب���دوام  ال�صريري  وال��ت��دري��ب  الأب��ح���ث  على  مرتكزة  م�ج�صتري 
واأمرا�س  الأط��ف���ل  �صنتني يف تخ�ص�ص�ت متري�س  مل��دة  ب��دوام جزئي  اأو  واح��دة 
القلب والأوعية الدموية كم� ي�صتفيد الطلبة من التدريب ال�صريري ل�مدة 12 

ال�صم�لية  ب�أيرلندا  اأ�صبوع�ً يف موؤ�ص�صة بلف��صت للرع�ية ال�صحية والجتم�عية 
ج�معة  الأك���دمي��ي  و�صريكه�  اجل�معة  بني  جتمع  ا�صرتاتيجية  �صراكة  ظل  يف 

"بلف��صت" بربيط�ني�. "كوينز" يف 
�صمن  احليوية  الطبية  العلوم  يف  الدكتوراه  برن�مج  موؤخراً  اجل�معة  واأطلقت 
موا�صيع  ع��دة  على  الربن�مج  �صريكز  حيث  العلي�  وال��درا���ص���ت  الأب��ح���ث  عم�دة 
الربن�مج لطالب  ..و�صيوفر  الطبية احليوية  والعلوم  الطب  يف جم�لت علوم 
الدرا�ص�ت جمموعة متنوعة من امل�ص�ق�ت العلمية املتقدمة واملبتكرة والتدريب 

العملي املكثف على اإجراء الأبح�ث املختربية.
الوطني للمع�ر�س  اأبوظبي  اأبوظبي" �صيق�م يف مركز  "جن�ح  اأن معر�س  يذكر 
 "2020 دبي  "اإك�صبو  مركز  يف  دبي"  "جن�ح  معر�س  يق�م  بينم�  "اأدنيك".. 
للع�م  والت�صجيل  ال��ق��ب��ول  طلب�ت  ا�صتقب�ل  يف  اجل���م��ع��ة  و���ص��ت��ب��داأ  للمع�ر�س. 
كلية  العلي� يف  والدرا�ص�ت  البك�لوريو�س  برامج  2022-2023 يف  الأك�دميي 
حمدان بن حممد لطب الأ�صن�ن وكلية الطب وكلية التمري�س والقب�لة يف 15 

من اأكتوبر اجل�ري.

•• اأبوظبي-وام:

ب�إم�رة  املتك�مل  النقل  اأعلن مركز 
البلدي�ت  لدائرة  الت�بع  اأبوظبي، 
النقل  �صبكة  تعزيز  ع��ن  وال��ن��ق��ل، 
ب����حل����ف���الت ال���ع����م���ة م����ن خالل 
اإىل  اإدخ�����������ل ح������ف�����الت ج�����دي�����دة 
اخلدمة واإ�ص�فة عدد 244 رحلة 
ال����ذروة ل�صم�ن  اأوق�����ت  ي��وم��ي���ً يف 
توفري اأف�صل اخلدم�ت للجمهور.

ي�أتي ذلك يف اإط�ر جهوده املتوا�صلة 
م�صتخدمي  اح��ت��ي���ج���ت  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
والرتق�ء  ال��ع���م  ال��ن��ق��ل  ح���ف��الت 

بجودة اخلدم�ت املقدمة لهم.
احل�فالت  ت�����ص��غ��ي��ل  امل���رك���ز  وب������داأ 
رئي�صة  خ��دم���ت   7 اجل��دي��دة على 

اأب���وظ���ب���ي ت���رب���ط بني  يف م��دي��ن��ة 
واأم����ك���ن ح��ي��وي��ة وت�صهد  م��ن���ط��ق 
اإق���ب����ًل ك��ب��رياً م��ن ال���رك����ب، وهي 
 ،67  ،41  ،102 رق���م  ك���ل��ت���يل، 
يف   ،170  ،160  ،110  ،101
اجلديدة  احل���ف��الت  ت�صهم  ح��ني 
ال�صتيع�بية  ال�صعة  م�ص�عفة  يف 
ع��ل��ى ت��ل��ك اخل����دم�����ت م���ن خالل 
توفري 244 رحلة اإ�ص�فية يومي�ً 
خ��الل اأوق����ت ال���ذروة، مب� يح�صن 
ال��ت��وات��ر ال��زم��ن��ي ب��ني ك��ل ح�فلة 
والأخرى ليرتاوح بني 5 اإىل 15 
دق��ي��ق��ة يف ���ص���ع���ت ال�����ذروة، الأمر 
ال���ذي يقلل ف���رتات الن��ت��ظ���ر بني 
الرحالت ويخفف الزدح���م داخل 

احل�فالت.

اأن  املتك�مل  النقل  مركز  واأو���ص��ح 
والرحالت  اجل���دي���دة  احل����ف���الت 
الإ�ص�فية �صتقلل من فرتات انتظ�ر 
ال����رك�����ب يف م����واق����ف احل����ف���الت 
الواقعة على امتداد �ص�رع �صلط�ن 
بن زايد، و�ص�رع زايد الأول، و�ص�رع 
الواقعة يف م�صرف  حمدان، وتلك 
م���ول، وال��وح��دة م���ول، ودمل���� مول، 
ومزيد مول، و�صوق مدينة خليفة، 
الزينة،  ومنطقة  ال��رمي،  وجزيرة 

ومنطقة امل�صفح.
اجلديدة  احل���ف��الت  وتتميز  ه��ذا 
املزودة مبحرك�ت "يورو 6"، وهي 
وفولفو،  بنز  مر�صيد�س-  نوع  من 
مبط�بقته� للموا�صف�ت الأوروبية 
الكربونية  ب���لن��ب��ع���ث���ت  اخل������ص��ة 

امل��ن��خ��ف�����ص��ة، وذل����ك ان��ط��الق���ً من 
البيئة  حم�ية  على  املركز  حر�س 
الط�قة  ا����ص���ت���ه���الك  وت���ر����ص���ي���د 
احلي�ة  ج��ودة  تعزيز  يف  وامل�ص�همة 

ب�لإم�رة.
وي�أتي ت�صغيل احل�فالت اجلديدة 
مت������ص��ي���ً م���ع ان��خ��ف������س ك��ب��ري يف 
الإ�ص�بة  بح�لت  الأخ���رية  الآون���ة 
بفريو�س كورون� يف الدولة و�صمن 
اإىل عودة  ت�����ص��ري  ال��ت��ي  امل��ع��ط��ي���ت 
ح�فالت  م�صتخدمي  بعدد  النمو 
النقل الع�م اإىل م�صتوي�ت م� قبل 

اجل�ئحة.
اأكد مركز النقل  ويف هذا ال�صي�ق، 
الوق�ئية  الإج����راءات  اأن  املتك�مل 
ال�ص�رمة  الح��رتازي��ة  وال��ت��داب��ري 

ال���ت���ع����م���ل مع  ات���خ���ذه���� يف  ال���ت���ي 
اأفراد  ثقة  ع���ززت  ك��ورون���  ج�ئحة 
املجتمع يف ا�صتخدام و�ص�ئل النقل 
اجلم�عي واأ�صهمت يف ت�صريع تع�يف 
ق��ط���ع ال��ن��ق��ل ال��ع���م م��ن تداعي�ت 
19-، و�ص�عدت على عودة  كوفيد 
النقل  ل�صبكة  الت�صغيلية  الط�قة 
�ص�بق  اإىل  ال���ع����م���ة  ب����حل����ف���الت 

عهده�.
احل�فالت  اأن  ب����ل���ذك���ر  اجل���دي���ر 
ت���دع���م م�����ص���ع��ي مركز  اجل���دي���دة 
�صبكة  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ك���م��ل  ال��ن��ق��ل 
وزي�دة  الع�مة  ب�حل�فالت  النقل 
وتوفري  له�  ال�صتيع�بية  ال��ق��درة 
لأ�صطول  اأ�صمل  جغرافية  تغطية 
احل�������ف������الت مب������ ي����ع����زز ال����رب����ط 

واملن�طق  امل����واق����ع  خم��ت��ل��ف  ب����ني 
املقدمة  اخلدم�ت  بجودة  ويرتقي 
مل�������ص���ت���خ���دم���ي احل��������ف�������الت عرب 
وتوفري  الزمني  ال��ت��وات��ر  حت�صني 
اآم��ن��ة و�صريعة،  م��ري��ح��ة،  خ��دم���ت 
وذلك �صمن �صعي املركز لالرتق�ء 
وتعزيز  ال���ع����م  ال��ن��ق��ل  مب��ن��ظ��وم��ة 
جتربة ا�صتخدام احل�فالت الع�مة 

وجعله� اأكرث مالءمة لحتي�ج�ت 
نقل  �صبكة  اإىل  و���ص��ول  اجل��م��ه��ور 
م��ت��ك���م��ل��ة وم�����ص��ت��دام��ة يف اإم������رة 

اأبوظبي.
من ن�حية اأخرى، اأكد مركز النقل 
املتك�مل اأنه �صيوا�صل اتخ�ذ جميع 
الحرتازية  والتدابري  الإج��راءات 
لنت�ص�ر  ل���ل���ت�������ص���دي  ال������الزم������ة 

خدم�ت  وتقدمي  ك��ورون���  فريو�س 
التزام  �صرورة  على  م�صدداً  اآمنة، 
الع�م  ال��ن��ق��ل  و���ص���ئ��ل  م�صتخدمي 
الحرتازية  الوق�ئية  ب���لإج��راءات 
املجتمع،  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  ح���ف����ظ����ً 
وترك  الكم�م�ت  ارت���داء  فيه�  مب� 
داخل  ال��رك���ب  ب��ني  ك�فية  م�ص�فة 

احل�فلة.

•• اأبوظبي-وام:

���ص������ص��و جني�صو  دن��ي�����س  ف��خ���م��ة  زار 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و ج�مع 
املرافق  والوفد  الكبري  زاي��د  ال�صيخ 

و الذي يزور الدولة ح�لي�.
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  ا�صتهل فخ�مته 
اجل��ول��ة ب���زي����رة ���ص��ري��ح امل��غ��ف��ور له 
نهي�ن  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
م�صتذكرين  ثراه"،  اهلل  "طيب 
اأ�صهم يف  اإرثه ونهجه احلكيم الذي 
الثق�فة والت�ص�مح والتع�ي�س  تعزيز 
�صعوب  خم���ت���ل���ف  ب�����ني  وال�����������ص�����الم 

الع�مل.
املرافق  وال���وف���د  ف��خ���م��ت��ه  و جت���ول 
يو�صف  الدكتور  �صع�دة  يرافقهم  له 
ال��ع��ب��ي��ديل م��دي��ر ع����م م��رك��ز ج�مع 
ال�صيخ زايد الكبري يف ق�ع�ت اجل�مع 
واأروق���ت���ه اخل���رج��ي��ة وت��ع��رف��وا من 

الثق�فيني  الأخ�ص�ئيني  اأحد  خالل 
امل���رك���ز ع��ل��ى ر���ص���ل��ة اجل�مع  ل����دى 
للتع�ي�س  ال����داع����ي����ة  احل�������ص����ري���ة 
وال��ت�����ص���م��ح والن���ف���ت����ح ع��ل��ى الآخ���ر 

الوالد  وق���ي���م  م����آث���ر  م���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
املوؤ�ص�س، وال��دور الكبري الذي يقوم 
الكبري  زاي��د  ال�صيخ  به مركز ج�مع 
الإ�صالمية  ب�لثق�فة  ال��ت��ع��ري��ف  يف 

ال�������ص���م���ح���ة، وت����ع����زي����ز ال���ت���وا����ص���ل 
الثق�ف�ت  خمتلف  ب��ني  احل�����ص���ري 
تعرفوا  و  ال��ع���مل..  ح��ول  وال�صعوب 
الكبري،  ال�صرح  ت�أ�صي�س  ت�ريخ  على 

وج��م���ل��ي���ت اجل����م���ع وب���دي���ع فنون 
ال���ع���م����رة الإ����ص���الم���ي���ة ال���ت���ي جتلت 
بو�صوح يف جميع زواي�ه، وم�يحويه 
م�  واأروع  ف����ري����دة،  م��ق��ت��ن��ي���ت  م���ن 
الإ�صالمية على  به احل�ص�رة  ج�دت 
ف��ن��ون وت�ص�ميم  ال��ع�����ص��ور م��ن  م��ر 
اختالفه�  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ت  ه��ن��د���ص��ي��ة 
وتنوعه� يف ت�صميم اجل�مع، لتعك�س 
وتن�غمه�  الثق�ف�ت  ان�صج�م  جم�ل 

يف عمل اإبداعي واحد.
و يف خت�م الزي�رة، مت اإهداء فخ�مة 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و، ن�صخة 
نور"  م����ن  "ف�ص�ءات  ك���ت����ب  م����ن 
ال�صيخ  اإ���ص��دارات مركز ج�مع  اأح��د 
زاي��دال��ك��ب��ري، ال��ذي ي�صم ع��ددا من 
بج�ئزة  اخل��صة  وال�صور  اللقط�ت 
للت�صوير  نور"  م���ن  "ف�ص�ءات 
ب�صكل  املركز  التي ينظمه�  ال�صوئي 
العم�رة  ج��م���ل��ي���ت  وت�����ربز  دوري، 

الإ���ص��الم��ي��ة يف اجل���م��ع اإ���ص���ف��ة اإىل 
اإهدائه ن�صخة من كت�ب "بيوت اهلل" 
ال����ذي ي��ت��ن���ول ت����ري���خ اجل���وام���ع يف 
ج�مع  فيه�  مب�  الإ�صالمي  الت�ريخ 

ال�صيخ زايد الكبري.
اأن ج�مع ال�صيخ زايد الكبري،  يذكر 
الرئ��صة،  �����ص����وؤون  ل�������وزارة  ال���ت����ب���ع 

�صمو  م��ن  ومت�بعة  ب��رع���ي��ة  يحظى 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن���ئ��ب 
���ص��وؤون ال��رئ������ص��ة .. وت���أ���ص�����س مركز 
ج�مع ال�صيخ زايد الكبري ليكون نواة 
التي  وال��ف��ك��ري��ة  الثق�فية  للحركة 
تتمحور حول اجل�مع، انطالق� من 

القيمة الثق�فية والوطنية التي تعرب 
ر�صخه�  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م  املف�هيم  ع��ن 
�صلط�ن  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 
يف  امل��ت��ج��ذرة  القيم  تلك  ن��ه��ي���ن،  اآل 
ت�صكل  وال���ت���ي  وال����وع����ي،  ال����وج����دان 
امل�صتلهمة  الوطنية  للهوية  امتدادا 

من تع�ليم دينن� احلنيف.

جلنة ال�سداقة الربمل�نية الإم�راتية الربازيلية تبحث �سبل تعزيز عالق�ت التع�ون بني اجل�نبني

ج�معة حممد بن را�سد للطب ت�س�رك يف معر�سي جن�ح اأبوظبي وجن�ح دبي

مركز النقل املتك�مل ي�سغل ح�فالت جديدة ويوفر 
الذروة اأوق�ت  خالل  يومي�  اإ�س�فية  رحلة   244

رئي�س جمهورية الكونغو يزور ج�مع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

نط�ق  وزي�����دة  لتو�صيع  املجتمع  ووق���ي��ة  ال�صحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع    مت��صي� 
امل�ص�بة  احل����لت  وح�صر  املبكر  الكت�ص�ف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�ص�ت 
اأعلنت  19" واملخ�لطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  امل�صتجد  بفريو�س كورون� 
الوزارة عن اإجراء 321،515 فح�ص� جديدا خالل ال�ص�ع�ت ال� 24 امل��صية 
الفح�س  تقني�ت  واأح��دث  اأف�صل  ب��صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئ�ت  على 

الطبي.
نط�ق  وت��و���ص��ي��ع  ال��دول��ة  يف  وال��ف��ح�����س  التق�صي  اإج�����راءات  تكثيف    و�ص�هم 
126 ح�لة اإ�ص�بة جديدة  الفحو�ص�ت على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 
م�صتقرة  امل�صتجد من جن�صي�ت خمتلفة، وجميعه� ح�لت  كورون�  بفريو�س 
وتخ�صع للرع�ية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احل�لت امل�صجلة 
وذل��ك من  وف���ة ح�لة م�ص�بة  ال���وزارة عن  اأعلنت  ح�لة.   كم�   738،152
يف  الوفي�ت  عدد  يبلغ  وبذلك  امل�صتجد،  كورون�  بفريو�س  الإ�ص�بة  تداعي�ت 

اأ�صفه�  عن  املجتمع  ووق�ية  ال�صحة  وزارة  ح�لة.   واأعربت   2،116 الدولة 
وخ�ل�س تع�زيه� وموا�ص�ته� لذوي املتويف، ومتني�ته� ب�ل�صف�ء الع�جل جلميع 
والتقيد  ال�صحية  اجل��ه���ت  م��ع  ال��ت��ع���ون  املجتمع  ب���أف��راد  مهيبة  امل�ص�بني، 

ب�لتعليم�ت واللتزام ب�لتب�عد الجتم�عي �صم�ن�ً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
كورون�  بفريو�س  مل�ص�بني  جديدة  ح�لة    كم� اأعلنت الوزارة عن �صف�ء 163 
تلقيه�  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت���م  19" وتع�فيه�   - "كوفيد  امل�صتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�صت�صفى،  دخوله�  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرع�ية 

ال�صحة  وزارة  اأعلنت  اأخ��رى  ح���ل��ة.  من جهة   731،632 ال�صف�ء  ح���لت 
ووق�ية املجتمع عن تقدمي 29،400 جرعة من لق�ح "كوفيد19-" خالل 
ال�ص�ع�ت ال� 24 امل��صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرع�ت التي مت تقدميه� حتى 
ام�س 20،578،116 جرعة ومعدل توزيع اللق�ح 208.06 جرع�ت لكل 
100 �صخ�س. وي�أتي ذلك مت��صي� مع خطة الوزارة لتوفري لق�ح كوفيد19- 
و�صعي�ً اإىل الو�صول اإىل املن�عة املكت�صبة الن�جتة عن التطعيم والتي �صت�ص�عد 

يف تقليل اأعداد احل�لت وال�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.

اأجرت 321،515 فح�سا ك�سفت عن 126 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سف�ء 163 ح�لة جديدة من كورون�
تقدمي 29،400 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

�صهد �صمو ال�صيخ خ�لد بن حممد بن زايد اآل نهي�ن، ع�صو املجل�س التنفيذي 
التحليل  من�صة  اإط��الق  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإم����رة 
توفري  بهدف  الإح�ص�ء-اأبوظبي،  مركز  اأن�ص�أه�  التي  املتطورة  وال�صتقراء 
بي�ن�ت اإح�ص�ئية ب��صتخدام اأحدث م� تو�صلت اإليه تقني�ت الذك�ء ال�صطن�عي 

يف حتليل البي�ن�ت، لدعم �صن�عة ال�صي��ص�ت والتخطيط امل�صتقبلي.
وتوفر املن�صة لوح�ت تف�علية ومن�ذج حتليلية وعملي�ت حم�ك�ة من خالل 
اأبوظبي  القرار على م�صتوى حكومة  الإح�ص�ئية، م� ميّكن �صن�ع  البي�ن�ت 
من درا�صة اأثر ال�صي��ص�ت املختلفة على القط�ع�ت القت�ص�دية والجتم�عية، 

والتنبوؤ به�، وحتقيق اأعلى درج�ت الكف�ءة يف اإدارة وا�صتخدام وتك�مل املوارد 
عرب اجله�ت احلكومية.

كم� تعمل املن�صة على متكني جمتمع الأعم�ل من تخطيط ا�صرتاتيجي�تهم 
وفق بي�ن�ت اإح�ص�ئية دقيقة.

وتعتمد املن�صة على جمع البي�ن�ت من املوؤ�ص�ص�ت احلكومية والقط�ع اخل��س، 
وبوا�صطة التعلم الذاتي من خالل خوارزمي�ت متطورة.

ومدراء  روؤ�ص�ء  للمع�ر�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  املن�صة  اإط��الق  ح�صر 
الفع�لية على مزاي�  اأبوظبي، واطلعوا خالل  عموم عدة جه�ت حكومية يف 

املن�صة واأهدافه�.
واأ�ص�د �صمو ال�صيخ خ�لد بن حممد بن زايد بجهود مركز الإح�ص�ء – اأبوظبي 

لبن�ء املن�صة التكنولوجية املتطورة، م�صرياً اإىل اأهمية ال�صتف�دة من قدرات 
املن�صة لدعم �صن�عة ال�صي��ص�ت ال�صتب�قية والتخطيط امل�صتقبلي.

و�صلط �صموه ال�صوء على الإمك�ن�ت التي توفره� م�ص�ركة البي�ن�ت اجلم�عية 
للح�صول على حتليالت عميقة وتنبوؤات جمدية.

تعد  الإح�ص�ء-اأبوظبي  مركز  ع�م  مدير  فكري  حممود  اأحمد  �صع�دة  وق�ل 
التقني�ت  اإليه  تو�صلت  م�  اأح��دث  متثل  التي  وال�صتقراء،  التحليل  من�صة 
الكبرية  والبي�ن�ت  التقليدية  وغري  التقليدية  البي�ن�ت  حتليل  يف  احلديثة 
اأبوظبي يف  بوا�صطة الذك�ء ال�صطن�عي، ثورة جديدة ت�ص�ف اإىل اإجن�زات 
اآف�ق�  ال�صب�ق الع�ملي نحو العقد الجتم�عي اجلديد مع البي�ن�ت، م� يفتح 

وا�صعة على امل�صتوى القت�ص�دي والجتم�عي والعلمي.

كم�  والتحليالت،  الإح�ص�ءات  من  منتظم�ً  اإنت�ج�ً  املن�صة  تقدم  اأن  واأ�ص�ف 
ميكنه� اإعداد درا�صة لالحتم�لت امل�صتقبلية و�صين�ريوه�ت حت�كي حتليالت 
متعددة بوا�صطة الذك�ء ال�صطن�عي، ومعرفة اأثر تلك الحتم�لت م�صبق�ً 
اأو  القت�ص�دية  الن�حية  م��ن  ���ص��واء  املجتمع،  يف  املختلفة  القط�ع�ت  على 

الجتم�عية اأو اخلدمية. 
واأ�ص�ر اإىل اأن اإنت�ج املن�صة يعد من عن��صر التمكني للق�دة ووا�صعي اخلطط 
املنطقة  م�صتوى  ع��ل��ى  ج��دي��دة  متميزة  وخ��دم��ة  احل��ك��وم��ي��ة،  وال�����ص��ي������ص���ت 
اأبوظبي، وكذلك �صك�ن الإم�رة،  اإم�رة  العلمي يف  ملجتمع الأعم�ل واملجتمع 
ب�لواقع  �صلة  وذات  وحديثة  �صف�فة  وحتليالت  اإح�ص�ءات  من  تقدمه  مب� 

واهتم�م�ت املتع�ملني.

خ�لد بن حممد بن زايد ي�سهد اإطالق من�سة التحليل وال�ستقراء ملركز الإح�س�ء- اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

اأكملت بلدية مدينة اأبوظبي، الت�بعة لدائرة البلدي�ت والنقل، ا�صتعداداته� 
ل�صتقب�ل مو�صم الأمط�ر املقبل 2021–2022، من خالل تعزيز ورفع 
الرئي�صي،  وال��رب  اأبوظبي  جزيرة  يف  الأم��ط���ر  مي�ه  ت�صريف  �صبكة  كف�ءة 
وو�صع خطة متك�ملة لت�صريف وا�صتيع�ب املي�ه الف�ئ�صة الن�جتة عن مي�ه 
الأمط�ر، وكذلك توفري اأ�صطول من الآلت واملعدات للتع�مل مع خمتلف 
احل�لت ب�ل�صكل الذي ي�صمن ا�صتمرارية الأعم�ل، وحم�ية اأفراد املجتمع 

من اأي اآث�ر ن�جتة عن التقلب�ت اجلوية، وحم�ية املرافق الع�مة.
امل�������ص���روع م���ع ع����دد م���ن ال�صرك�ء  اأع���م����ل  ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ب��ل��دي��ة يف  وت���ع����ون���ت 
والكوارث،  الطوارئ والأزم���ت  الوطنية لإدارة  الهيئة  ال�صرتاتيجيني هم 

و�صرطة اأبوظبي، والدف�ع املدين، ومركز اأبوظبي لإدارة النف�ي�ت /تدوير/، 
و�صركة اأبوظبي لل�صرف ال�صحي، و�صركة اأبوظبي للتوزيع.

ت�صريف  ل�صبكة  متفرقة  اأعم�ل  تنفيذ  اأبوظبي من  بلدية مدينة  وانتهت 
مي�ه الأمط�ر يف منطقة الرب الرئي�صي �صملت الب�هية، وال�صمحة، والرحبة، 
وال�صه�مة، وعجب�ن، ومدينة خليفة، حيث ت�صمن امل�صروع الأعم�ل املدنية، 
يف  الأمط�ر  مي�ه  ت�صريف  خلدم�ت  ال�صرورية  وامليك�نيكية  والكهرب�ئية، 
الرب الرئي�صي، وا�صتكم�ل �صبك�ت ت�صريف مي�ه الأمط�ر مع حمط�ت ال�صخ 
الدورية وامل�صتمرة  ال�صي�نة  ب�إجراء  اأنه� تقوم  البلدية  ال�صرورية. وتوؤكد 
ل�صبك�ت وم�صب�ت وحمط�ت �صرف مي�ه الأمط�ر يف جزيرة اأبوظبي والرب 
بداية  منذ  املو�صوعة  لل�صي�نة  ال�صنوية  اخلطة  ح�صب  وذل��ك  الرئي�صي، 
الع�م. وتكثف البلدية هذه الأعم�ل قبل حلول موا�صم الأمط�ر، حيث تقوم 

الفرق الفنية الت�بعة لفريق �صي�نة اأنظمة �صرف مي�ه الأمط�ر يف بلدية 
اأبوظبي بزي�رات ميدانية للمواقع ب�صكل م�صتمر، ليتم الت�أكد من  مدينة 
عمل هذه الأنظمة ب�لكف�ءة املطلوبة اأثن�ء املوا�صم املطرية، وكذلك حتديث 

خطط ال�صتج�بة ب�صكل م�صتمر والت�أكد من ج�هزيته�.
وب�ص�أن امل�ص�ريع اجلديدة املتعلقة بت�صريف مي�ه الأمط�ر، اأو�صحت بلدية 
مدينة اأبوظبي اأنه� ت�صتكمل ح�لي�ً اإن�ص�ء �صبك�ت ت�صريف مي�ه الأمط�ر يف 
املن�طق التي حتت�ج لرفع الط�قة ال�صتيع�بية لل�صبكة، مت��صي�ً مع التطورات 
يف املنطقة املحيطة، منوهة ب�أنه� تتبع املع�يري احلديثة يف �صبك�ت ت�صريف 
اأنظمة  اإن�ص�ء مدن جديدة، وتعتمد يف ت�صميم وتنفيذ  مي�ه الأمط�ر عند 
�صبك�ت ت�صريف مي�ه الأمط�ر على املع�يري الواردة يف دليل ت�صميم جمل�س 

اأبوظبي للجودة واملط�بقة.

بلدية مدينة اأبوظبي ت�ستكمل ا�ستعداداته� ل�ستقب�ل مو�سم الأمط�ر

•• ال�صارقة-الفجر:

اأن�ص�أت حديث�  التي  اأحد املج�ل�س  بحث جمل�س �ص�حية اخلرو�س 
�صمن جم�ل�س دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى واملخ�ص�س لأه�يل 
اخلرو�س  منطقة  يف  لل�صكن  املنتقلني  م��ن  احل�صن  دب���  مدينة 
تعنى  التي  واملو�صوع�ت  الق�ص�ي�  اأه��م  عن  بحث  حيث  اجل��دي��دة 

ب�لأه�يل .
اأعم�ل جمل�س �ص�حية  ب�كورة  يعد  ال��ذي  اللق�ء  ذلك خالل  ج�ء 
الأه����يل م��ن خالل  التوا�صل م��ع  اإىل تعزيز  اخل��رو���س وال��رام��ي 
مب�درة )يل�صتن�( التي درجت جم�ل�س ال�صواحي على تنظيمه� يف 

ح�صور الأه�يل وطرح املو�صوع�ت املتنوعة .

ح�صر اللق�ء كال من جمعة عبداهلل املغني رئي�س جمل�س �ص�حية 
اخلرو�س وعبداهلل حممد �صبيع�ن ن�ئب الرئي�س والع�صوان ح�صن 
ابراهيم  حممد  وامل��وظ��ف  ال��ع��واين  علي  وعمر  الظهوري  حممد 
رئي�س  املغني  ع��ب��داهلل  ال��ل��ق���ء رح��ب جمعة  ب��داي��ة  ال�����ص��رق��ي. ويف 
مق�م  اإىل  الأه����يل  ب��صم  ال�صكر  وق��دم  الأه����يل  بح�صور  املجل�س 
ح�صرة �ص�حب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلط�ن بن حممد الق��صمي 
ع�صو املجل�س الأعلى ح�كم ال�ص�رقة واأثنى على توجيه�ت �صموه 
ت��وف��ري اخل��دم���ت وت���أم��ني م�صتوى احلي�ة  ال��دائ��م��ة يف  وج��ه��وده 

الكرمية والالئقة لكل مواطن على اأر�س اإم�رة ال�ص�رقة.
واأعرب يف ذات ال�صي�ق عن �صكره لك�فة اجلهود الدائمة لالأه�يل 
والأع�ص�ء ب�ملجل�س على تعزيز التوا�صل  ليكون هذا اللق�ء بداية 

للق�ءات مقبلة تتالقى مع روؤى ح�كم ال�ص�رقة من اإن�ص�ء املج�ل�س 
لتكون حلقة و�صل بني احلكومة واملجتمع .

على  ال�ص�حية  اأه���يل  اإىل  والتقدير  ال�صكر  كلم�ت  املغني  ووج��ه 
اأوىل  التف�عل ل�صيم� مع  ح�صورهم وم�ص�ركتهم وحر�صهم على 
تعزيز  على  جممله�  يف  تعمل  وال��ت��ي  )يل�صتن�(  م��ب���درة  ل��ق���ءات 
اأن جمل�س �ص�حية  اأفراده� موؤكداً  الأ�صر واحلف�ظ على  مت��صك 

اخلرو�س �صيبذل ُجّل جهوده من اأجل خدمة املواطنني .
الأه�يل  بني  النق��س  يل�صتن� مت  م��ب���درة  لق�ء  خ��الل  وم��ن  بعده� 
واآرائهم  اله����يل  مالحظ�ت  وا�صتعرا�س  اخل��رو���س  �ص�حية  م��ن 
ومالحظ�تهم واحتي�ج�تهم مب� يخ�س املنطقة وتعزيز العالق�ت 

الجتم�عية بني اله�يل .

••اأبوظبي-الفجر: 

جن����ح الأط�����ب������ء يف م�����ص��ت�����ص��ف��ى دان����ة 
الإم�������������رات ل���ل���ن�������ص����ء والأط������ف�������ل يف 
مب�دلة  ل�����ص��ب��ك��ة  ال��ت���ب��ع��ة  اأب���وظ���ب���ي، 
للرع�ية ال�صحية، يف اإنق�ذ حي�ة طفل 
ولد يف الأ�صبوع 23 من احلمل، وبلغ 
اإدخ�له  م��� تطلب  غ���رام،   600 وزن��ه 
ال��ع��ن���ي��ة امل����رك����زة ل���الأط���ف����ل اخل���دج 
يوم�ً،   160 مل����دة  ال�������ولدة  ح��دي��ث��ي 
تلقى خالله� العن�ية الالزمة واأف�صل 
اخلدم�ت ال�صحية، وقد غ�در موؤخراً 
غرام،  كيلو   3.88 ب���وزن  امل�صت�صفى 

وب�صحة جيدة. 
عبدالغني  م��ه��ي��م��ن  ال��دك��ت��ور  وث��م��ن 
دانة  مل�صت�صفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اأبو  الإم�������رات ل��ل��ن�����ص���ء والأط���ف����ل يف 
ظ��ب��ي، ج��ه��ود ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي وهيئة 
التمري�س امل�ص�ركني يف اإنق�ذ الأطف�ل 
املبت�صرين واتب�عهم لأف�صل املم�ر�ص�ت 
مثل  م��ع  التع�مل  يف  الع�ملية  الطبية 
هذه احل�لت الن�درة مثل ح�لة الطفل 
العن�ية  وح���دة  اأن  اإىل  م�صرياً  ع����دل، 
امل�صت�صفى  املركزة لالأطف�ل اخلدج يف 
م��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل دائ����رة ال�����ص��ح��ة يف 
ال�صحية  اخل��دم���ت  لتقدمي  اأبوظبي 

التع�مل  اأي  امل���ت���ق���دم  امل�����ص��ت��وى  م���ن 
ال�����ص��ع��ب��ة م��ن الأطف�ل  م��ع احل�����لت 
اخل��دج وق��د مت حتى الآن ع��الج اأكرث 
قبل  ول����دوا  مبت�صر  ط��ف��ل   130 م��ن 
اك��ت��م���ل 27 اأ����ص���ب���وع م���ن احل��م��ل يف 
اخلم�س �صنوات امل��صية واليوم نحتفل 
ب���أ���ص��غ��ره��م وه���و ال��ط��ف��ل ع����دل الذي 
ولد يف الأ�صبوع 23 من احلمل وهذا 
يعك�س مدى تطور م�صتوى اخلدم�ت 
الذي  الق�صم  خ���الل  م��ن  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
ع�لية  ك��ف���ءة  ذات  طبية  ك���وادر  ي�صم 
مع  للتع�مل  توؤهله  متطورة  واأجهزة 
به� لفرتات  والعن�ية  اأ�صعب احل�لت 

طويلة.
فريق  ي�����ص��م  امل�صت�صفى  اأن  واأو����ص���ح 
وال���ولدة  الن�ص�ء  ط��ب  يف  متخ�ص�س 
 5500 من  اأك��رث  ولدة  على  ي�صرف 
اإجم�يل  اأن  اإىل  م�صرياً  �صنوي�ً،  طفل 
افتت�حه  م��ن��ذ  امل�صت�صفى  يف  امل��وال��ي��د 
 2015 الأول  ت�����ص��ري��ن  اك��ت��وب��ر/  يف 
مولود  األ������ف   26 ن���ح���و  اإىل  ارت����ف����ع 
وكون امل�صت�صفى ي�صم وحدة خمت�صة 
املركزة  العن�ية  ووح��دة  الأجنة  بطب 
يف  متك�مل  وق�صم  اخل���دج  ب���لأط��ف���ل 
طب الأطف�ل، فيعترب م�صت�صفى دانة 
الإم��������رات م���رك���زاً ل���ص��ت��ق��ب���ل ح�لت 

املبكرة  وال�������ولدات  احل���رج���ة  احل��م��ل 
رع�ية  ي��ت��ط��ل��ب��ون  ال���ذي���ن  وامل���وال���ي���د 
ب���أن��ه ح�صب  طبية وج��راح��ي��ة م��وؤك��داً 
 –  10 ف�����إن  امل�صت�صفى  اإح�����ص���ئ��ي���ت 
%15 من مواليد امل�صت�صفى يتطلب 
املركزة  ال��ع��ن���ي��ة  ل���وح���دة  اإدخ����ل���ه���م 
م�ص�كل  ب�صبب  اإم����  ال����ولدة  حلديثي 
قبل  ول���دوا  خ��دج  لكونهم  اأو  مر�صية 

اكتم�ل 35 اأ�صبوع من احلمل. 
واأكد الدكتور �صعدون �ص�مي �صعدون، 
دانة  م�صت�صفى  يف  ال��ط��ب��ي  ال��رئ��ي�����س 
ال��ك���در الطبي يف  اأن جن���ح  الإم������رات 
والعن�ية  ع����دل،  الطفل  م��ع  التع�مل 
اأ�صغر  160 يوم�ً وهو  به على مدى 
طفل مت عالجه يف الوحدة من حيث 
عدد اأ�ص�بيع احلمل هو اإجن�ز جديد يف 
امل�صت�صفى الذي يقدم  اإجن�زات  ق�ئمة 
خ���دم����ت م��ت��ط��ورة ل��ل��م��وال��ي��د اجلدد 
اأن  اإىل  والأط���ف����ل وال��ن�����ص���ء، م�����ص��رياً 
الك�در الطبي تع�مل بنج�ح ملفت مع 
الطفل على الرغم من �صغره وح�لته 
الأوىل  اللحظة  منذ  وذلك  ال�صحية، 
امل�صت�صفى  م��غ���درت��ه  وح��ت��ى  ل���ولدت���ه 
ب�صحة جيدة وهلل احلمد حيث تطلب 
اجلراح�ت  من  وع��دد  حثيثة  مراقبة 
والعالج�ت على مدى الفرتة ك�ملة. 

املركزة  العن�ية  وح��دة  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 
دانة  م�صت�صفى  يف  اخل���دج  ل��الأط��ف���ل 
الإم����������رات ت��ع��ت��رب واح������دة م���ن اأك���رث 
اأبو  العن�ية تقدم�ً وتطوراً يف  وحدات 
ظبي والإم�رات ككل حيث توفر رع�ية 
�ص�ملة ودقيقة، وتتكون من 33 �صريراً 
التكنولوجي�  و�ص�ئل  ب�أحدث  جمهزة 
اأجهزة  ت�صمل  امل�صتوي�ت،  اأع��ل��ى  وف��ق 
وتربيد  م��ت��ط��ورة  ا�صطن�عي  تنف�س 
اجل�صم الك�مل ومراقبة وظ�ئف املخ، 
وت�����ص��م ال���وح���دة 3 ا���ص��ت�����ص���ري��ني و7 
خمت�صة  مم��ر���ص��ة  و44  اأخ�����ص���ئ��ي��ني 
وجود  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة  اخل���دج  برع�ية 
خدم�ت جراحة الأطف�ل وتخ�ص�ص�ت 
الأطف�ل الدقيقة املختلفة ك�لأمرا�س 
واأمرا�س  القلب  واأم��را���س  ال�صدرية 
والعالج  ال��ب��ل��ع  واأخ�����ص���ئ��ي��ي  ال��ع��ي��ون 

الطبيعي وغريهم. 
امل�صري  دع��������ء  ال����دك����ت����ورة  وق�����ل����ت 
ال�����ولدة يف دانة  ا���ص��ت�����ص���ري��ة ح��دي��ث��ي 
الإم�����رات واإح���دى الأط��ب���ء امل�صرف�ت 
الطفل  اأن  ع����دل،  الطفل  ح���ل��ة  على 
 20 ب���ولدة طبيعية يف  )ع�����دل( ول��د 
من  الأول  ال���ي���وم  يف  امل������ص��ي  م����ر����س 
الأ���ص��ب��وع 23 م��ن احل��م��ل، وه���ي من 
اأن فر�صة  احل���لت الن�درة جداً حيث 

جن�����ة الأط����ف�����ل ال���ذي���ن ي����ول����دون يف 
23 م����ن احل���م���ل ه����ي م�  الأ�����ص����ب����وع 
الدرا�ص�ت  ح�صب   30%  -  10 ب��ني 
ب�لأمل  مت�����ص��ك��ن���  اأن���ن����  اإل  ال��ع���مل��ي��ة، 
واأج���ري���ن���� ���ص��ل�����ص��ل��ة م���ن الإج��������راءات 
الطبية ال�صريعة للحف�ظ على حي�ته 
منه� الإنع��س القلبي، ومت و�صعه على 
وتغذيته  ال�صطن�عي  التنف�س  جه�ز 

ب�ملح�ليل الوريدية.
الوقت  م������رور  وم�����ع  اأن������ه  واأ�����ص�����ف����ت 
اإىل  يحت�ج  الطفل  اأن  لالأطب�ء  تبنّي 
ال��ت��دخ��ل اجل���راح���ي ل���وج���ود ث��ق��ب يف 
الأمع�ء الدقيقة، وك�نت ح�لته ت�صوء 
يوم�ً بعد يوم وقد ا�صتدعت ح�لته اإىل 
وبع�س  احليوية  امل�����ص���دات  ا�صتخدام 
وع���ل���ى عمر11  الأخ��������رى،  الأدوي��������ة 
على  جراحية  عملية  اإج���راء  مت  يوم�ً 
ال��رغ��م م��ن �صغر �صنه ووزن���ه مت من 
من  ب�صيط  ج���زء  ا�صتئ�ص�ل  خ��الل��ه��� 
الأم����ع�����ء ال��دق��ي��ق��ة وع���م���ل ف��ت��ح��ة يف 
جدار الأمع�ء الدقيقة لتغيري جمرى 
ك����إج���راء موؤقت  اخل�����رج  اإىل  ال��ط��ع���م 
التع�يف وحتى  الأمع�ء  لب�قي  ليت�صنى 
العملية  ب����إج���راء  ع����دل  ح���ل��ة  ت�صمح 
ق�م  ب�صهرين  وبعده�  الت�صحيحية، 
ب�إجراء  ل��الأط��ف���ل  اجل��راح��ي  الفريق 
عملية اأخرى لإغالق الفتحة م�صرية 
الأطف�ل  ج���راح���ة  ف��ري��ق  ج��ه��ود  اإىل 

ال���ولدة  ح��دي��ث��ي  ب��ج��راح���ت  املخت�س 
ح��ي��ث ل��دي��ه��م اخل������ربات وامل����وؤه����الت 
لإجراء جراح�ت لأطف�ل بوزن �صغري 

جداً مثل ح�لة ع�دل.
اأن ح�لة الطفل بداأت يف  اإىل  واأ�ص�رت 
ع�دل  التدريجي حيث مكث  التح�صن 
الطبية  ال��رع���ي��ة  حت��ت  ي��وم���ً   160
ال�صم�ح  ومت  اخل����دج،  بق�صم  ال��ف���ئ��ق��ة 
موؤخراً،  امل�صت�صفى  م��ن  ب���خل��روج  ل��ه 
قبل  امل�صت�صفى  اأ���ص��رت��ه  راج��ع��ت  وق���د 
ب�صعة اأي�م ووجدن� اأن ح�لته ال�صحية 
اأن  اإىل  م�����ص��رية  اهلل،  بف�صل  مم��ت���زة 
دانة  م�صت�صفى  يف  املتبع  الربوتوكول 
ي�صمح  والأط���ف����ل  للن�ص�ء  الإم�������رات 
املركزة  العن�ية  من  الأط��ف���ل  بخروج 
اأن  ب�صرط  ال���الزم،  ال��ع��الج  تلقي  بعد 
اأو  كيلوجرام   1.8 الطفل  وزن  يكون 
اأ�صبوع�ً   35 اأمت  قد  يكون  واأن  اأك��رث، 
م��ن ح��ي��ث ع���دد اأ���ص���ب��ي��ع احل��م��ل، واأن 
الطبيعية  ال���ر����ص����ع���ة  م����ن  ي��ت��م��ك��ن 
تكون  واأن  ال�����الزم،  احل��ل��ي��ب  وت���ن����ول 
م�صتقرة.  احل��ي��وي��ة  ع��الم���ت��ه  جميع 
اخلدج  الأطف�ل  ح�لة  اأن  اإىل  ونوهت 
التي حتدد  ال��ولدة هي  ال�صحية بعد 
�نة حتت العن�ية  مدة بق�ئهم يف احل�صّ
الطفل  ول���د  وك��ل��م���  امل��ك��ث��ف��ة،  الطبية 
مبكراً ك�نت مدة بق�ئه حتت املالحظة 
اأطول، حيث ميكن اأن متتد من �صهر 

اإىل 6 اأ�صهر اأحي�ن�ً اأو اأكرث.
ال��دك��ت��ور �صريدار  وم���ن ج���ن��ب��ه، ق����ل 
اأمرا�س  ق�صم  مدير  ك�لي�ن�صوندرام 
دانة  م�صت�صفى  يف  ال������ولدة  ح��دي��ث��ي 
 8 اأن  الإح�ص�ئي�ت تبني  اأن  الإم���رات 
بعمر  ي��ول��دون  املواليد  م��ن   10%  -
اأق����ل م���ن 37 اأ����ص���ب���وع م���ن احل��م��ل و 
الأ�صبوع  قبل  يولدون   2% –  1.5
29 من احلمل، واأن وجود ق�صم طب 
يف  ي�ص�عد  امل�صت�صفى  يف  متقدم  اأجنة 
وحتديد  ل��الأج��ن��ة  املبكر  الت�صخي�س 
العالج  وخ���ط���ة  م���ب���ك���راً  امل���ت���ط���ل���ب����ت 
م�صرياً  اخل���دج  امل��وال��ي��د  م��ع  للتع�مل 
اأخرى  تخ�ص�ص�ت  وج���ود  اأهمية  اإىل 
ال�صدرية  الأم���را����س  م��ث��ل  م��ت��ط��ورة 
وطب  القلبية  والأم��را���س  ل��الأط��ف���ل 
العيون  وج�����راح�����ة  وط������ب  ال����ع����ظ�����م 
الطبيعي  وال���ع���الج  ال��ت���أه��ي��ل  واإع������دة 
الطبيعية  ال��ر���ص���ع��ة  واأخ�����ص���ئ��ي���ت 
ي�صكل  وال���ذي  امل�صت�صفى  يف  وغ��ريه��� 
الطبية  التخ�ص�ص�ت  متعدد  ن��ظ���م���ً 
ال���ت���ع����م���ل الأم����ث����ل مع  وي�������ص����ع���د يف 
احل�������لت ال�����ص��ع��ب��ة ب��ي��ن��ه��� الأط���ف����ل 

اخلدج واملواليد اجلدد.  
الن�جحة  نت�ئجن�  م��ع��دلت  اأن  واأك���د 
والإح���������ص�����ئ����ي�����ت ت�������ص����ه���ي وح�����دات 
املراكز  يف  ل��ل��خ��دج  امل���رك���زة  ال��رع���ي��ة 
الفريق  ك�مل  اأن  اإىل  م�صرياً  الع�ملية، 

املتميز  التمري�س  فريق  ذل��ك  يف  مب� 
لدين� يعمل على دعم الع�ئالت خالل 
يواجهونه�  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��ب��ة  الأوق�������ت 

اأثن�ء بق�ء اأطف�لهم يف الوحدة. 
�ص�مر  الطفل  وال��د  اأع��رب  من ج�نبه 
ابنه  ب�صف�ء  ���ص��ع���دت��ه  ع��ن  �صنينة  اأب���و 
امل�صت�صفى  مبغ�درة  له  وال�صم�ح  ع���دل 
الن���ت���ظ����ر والرتقب  م���ن  ب��ع��د رح��ل��ة 
وق�ل  يوم�ً،   160 اأكرث من  ا�صتمرت 
"اإنن� �صعداء جًدا بعودتن� مع ع�دل اإىل 
املنزل. اإن روؤية ع�دل بني يدي زوجتي 
هي حًق� اأف�صل النعم. مل تكن الفرتة 
امل��صية �صهلة على كلين�. اعتدن� على 
زي���رة م�صت�صفى دان��ة الإم����رات يومي�ً 
عدة مرات. مل نتمكن من البتع�د عن 
عالقة  وبنين�  طويلة،  ل��ف��رتات  ع���دل 
خ��صة مع فريق وحدة العن�ية املركزة 
حلديثي الولدة. ك�نوا جميع�ً كع�ئلة 
الأهل  ب��ه  م��� مي��ر  اإن��ه��م يعرفون  لن�. 
يف مثل ه��ذه احل����لت. نحن ممتنون 
الطبي  ال��ف��ري��ق  �صيم�  ول  للجميع، 
والتمري�س يف وحدة العن�ية ب�خلدج، 
وجراحي الأطف�ل، واأخ�ص�ئيي العالج 
ال��ع��ي��ون، وك��ل من  واأط��ب���ء  الطبيعي، 
اع��ت��ن��ى ب���ب��ن��ن��� ور����ص���م اب��ت�����ص���م��ة على 
للغ�ية  حم��ظ��وظ��ني  ك��ن���  وج���وه���ن����. 
الإم�رات  دانة  لأنن� اخرتن� م�صت�صفى 

لرع�ية ع�دل.

اأم�سى 160 يومًا يف العناية املركزة حلديثي الوالدة وخ�سع جلراحة ا�ستغرقت حوايل 3 �ساعات

اأطب�ء م�ست�سفى دانة الإم�رات يف اأبوظبي 
ينقذون طفاًل ولد بعمر 23 اأ�سبوعً� من احلمل 

النبوي  املولد  اإج�زة  اأكتوبر   21
يف دوائر حكومة ال�س�رقة 

•• ال�صارقة -وام:

النبوي  املولد  اإج����زة  ان  ال�ص�رقة  بحكومة  الب�صرية  امل���وارد  دائ��رة  اأعلنت 
ال�صريف لدوائر وهيئ�ت وموؤ�ص�ص�ت حكومة ال�ص�رقة �صتكون يوم اخلمي�س 
يف 21 اأكتوبر اجل�ري على اأن ي�صت�أنف الدوام الر�صمي يوم الأحد 24 من 

اكتوبر اجل�ري ب��صتثن�ء اجله�ت احلكومية التي تعمل بنظ�م املن�وبة .
ورفعت الدائرة اأ�صمى اآي�ت الته�ين والتربيك�ت اإىل دولة الإم�رات العربية 
امل�صلمني  قلوب  العزيزة على  املن��صبة  بهذه  و�صعب�ً  قي�دة وحكومة  املتحدة 

جميع�ً .  

جمل�س �س�حية اخلرو�س يب�در بجمع الأه�يل ومن�ق�سة ق�س�ي�هم مع ب�كورة اأعم�له �سمن مب�درة يل�ستن� 
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•• ال�صارقة-وام:

ت�صت�صيف الن�صخة ال� 40 من معر�س 
التي تق�م يف  ال�ص�رقة الدويل للكت�ب 
الفرتة  خ��الل  ال�ص�رقة  اأك�صبو  مركز 
املقبل  نوفمرب  م��ن   13 حتى   3 م��ن 
ال���ف����ئ���زي���ن ب���ج���وائ���ز ن���وب���ل ل������الآداب 
الن�صو�س  اأ���ص��ه��ر  و���ص��ن���ع  وال��ب��وك��ر 
واأبرز  الع�صرين  ال��ق��رن  يف  ال��درام��ي��ة 
املبدعني والفنيني يف الع�مل واملنطقة 
ليحتفوا  واح��دة  من�صة  على  العربية 
م����ع جمهور  ال�������ص����رق���ة  اأر��������س  ع���ل���ى 
لك  "هن�..  ب�صع�ر  وال��ك��ت���ب  امل��ع��رف��ة 
الكتب  مب���الي���ني  حم����ط���ني  كت�ب"، 
التي يعر�صه� اأكرث من 1566 ن��صرا 

عربي� واأجنبي� من 83 دولة.
على  ال�ص�رقة  اإك�صبو  مركز  ويتحول 
ع�ملي  ك��رن��ف���ل  اإىل  ي��وم���   11 م����دار 
اإذ  وامل�����ص��رح  وال��ف��ن  والإب�����داع  للكت�ب 
هيئة  تنظمه  ال����ذي  امل��ع��ر���س  ي��ج��م��ع 
ال�����ص���رق��ة ل��ل��ك��ت���ب وت��ق��ود ف��ي��ه جهود 
 85 ال��ع���مل  يف  الن�صر  �صن�عة  ت��ع���يف 
ك�تب� من 22 دول��ة وينظم اأك��رث من 
وعر�ص�  اإبداعية  وور�صة  ندوة   970

واأم�صية وحوارا.
ال�صنني  اآلف  ت���ري��خ  املعر�س  وينقل 
دولة  اإىل  الإ�صب�ين  والأدب  الفن  من 
الإم���������رات وامل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة حيث 
يحتفي ب�إ�صب�ني� �صيف �صرف ن�صخته 
41 ك�تب� وفن�ن�  اجلديدة م�صت�صيف� 
مع  مفتوح  ح��وار  يف  اإ�صب�ني�  ومبدع� 
يتج�صد يف  ال��ع��رب��ي  ال��ث��ق���يف  امل�����ص��ه��د 
وفع�لية تتوزع على الأدب  ن�ص�ط�   25

والفنون ب�أنواعه�.
ج���ء الإع���الن خ��الل م��وؤمت��ر �صحفي 
عقدته الهيئة ام�س يف "بيت احلكمة" 
حتدث خالله �صع�دة اأحمد بن رك��س 
الع�مري رئي�س هيئة ال�ص�رقة للكت�ب 
ب���ل���ص��ي��و �صفري  اي��ن��ي��غ��و دي  و���ص��ع���دة 
وحممد  الدولة  ل��دى  اإ�صب�ني�  مملكة 
ال�ص�رقة  ح�صن خلف مدير ع�م هيئة 
لالإذاعة والتلفزيون والعميد الدكتور 
ال��ن���ع��ور م��دي��ر ع���م العملي�ت  اأح��م��د 
املركزية �صرطة ال�ص�رقة وعبد العزيز 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م�صت�ص�ر  ت���رمي 
املن�طق  ات�ص�لت يف  مدير ع�م �صركة 
ع�م  من�صق  املجيني  وخولة  ال�صم�لية 

معر�س ال�ص�رقة الدويل للكت�ب.
وق�ل �صع�دة اأحمد بن رك��س الع�مري 
" تعلمن� درو�ص� كثرية وجوهرية من 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  جهود �ص�حب 
ع�صو  ال��ق������ص��م��ي  حم��م��د  ب��ن  �صلط�ن 
املجل�س الأعلى ح�كم ال�ص�رقة واإمي�نه 
احل�ص�ري  ال�ص�رقة  م�صروع  بر�ص�لة 
ال��ذي ب��داأ قبل اأك��رث من اأربعني ع�م� 
وكل  ل��ه  نطمح  منجز  ك��ل  اأن  اأه��م��ه��� 
من  يبداأ  اإليه  للو�صول  نعمل  تغيري 
كت�ب م� وكل ح��وار نفتحه مع الآخر 
لت�ريخن�  فهمن�  واأن  كت�ب  م��ن  ي��ب��داأ 

وح��صرن� يبداأ من كت�ب".
من  ال�40  الن�صخة  "ت�صكل  واأ���ص���ف 
امل��ع��ر���س ع���الم���ة ف������ص��ل��ة ن���ري���د من 
حمرك�  امل��ع��ر���س  ي���ك���ون  اأن  خ��الل��ه��� 
وحمفزا  ال��ع���مل  يف  ال��ن�����ص��ر  ل�صن�عة 
الهتم�م�ت  خمتلف  من  ج��دد  لقراء 
ودافع� لتحولت يف توجه�ت الن��صرين 
الوقت  القراء اجلدد ويف  تلبي ح�جة 
والب�حثني  للكت�ب  دع��وة  يوجه  نف�صه 
جم�لت  لتو�صيع  والع�مل  املنطقة  يف 
يحتفي  �صيظل  ف�ملعر�س  اهتم�م�تهم 
ال��ب�����ص��ري��ة م���ن منجزات  ت��ق��دم��ه  مب���� 

معرفية واإبداعية.
تك�مل  ك��ل��م��ت��ه  ال���ع����م���ري يف  وك�����ص��ف 
ال�ص�رقة  ت����ق����وده�����  ال����ت����ي  اجل����ه����ود 
للنهو�س ب�لكت�ب م�صتلهم� من مك�ن 
حيث  احلكمة"  "بيت  امل��وؤمت��ر  اإنعق�د 
ق�ل " ونحن يف بيت احلكمة بني اآلف 
الكتب يف ال�صرح الذي يوثق لذكرى 
الع�ملية  الع��صمة  لقب  ال�ص�رقة  نيل 
ب�لفخر  اأ�صعر   2019 للع�م  للكت�ب 
اأنني اأنتمي واأعمل يف م�صروع ال�ص�رقة 
الثق�يف الكبري الذي و�صع روؤيته وق�د 
توجهه �ص�حب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلط�ن بن حممد الق��صمي وقدم فيه 
الإم�راتية  ال��ث��ق���ف��ة  ال�صمو  ���ص���ح��ب 

والعربية اإىل الع�مل كله".
ك�صف  خ��س  تقدميي  عر�س  وخ��الل 
�صع�دة اأحمد الع�مري وخولة املجيني 
اأ�صم�ء �صيوف الدورة ال�40 وتف��صيل 
للمعر�س  امل�������ص����ح���ب���ة  ال���ف���ع����ل���ي����ت 
الإج��������راءات  ح���زم���ة  اإىل  ب����لإ����ص����ف���ة 
الح����رتازي����ة امل��ت��خ��ذة ل��ل��ح��ف���ظ على 
�صالمة الزوار وامل�ص�ركني يف املعر�س.

وجت��م��ع اأج��ن��ح��ة امل��ع��ر���س ه���ذا الع�م 
دار  و637  ع��رب��ي��ة  ن�����ص��ر  دار   929
 110 جمتمعة  تعر�س  اأجنبية  ن�صر 
الع�مل  ل��غ���ت  مبختلف  ع��ن��وان  اآلف 
ع�صرة  من  لأك��رث  ت�صل  م�ص�حة  على 
امل�ص�رك�ت  ق�ئمة  وتت�صدر  مرت  اآلف 
دار   295 ب�  العربية  جمهورية م�صر 
ن�صر ودولة الإم�رات ب� 250 دارا كم� 
 138 املتحدة  اململكة  م��ن  �صي�ص�رك 
دارا ومن   112 لبن�ن  وم��ن  ن�صر  دار 
اجلمهورية العربية ال�صورية 93 دارا 

ومن الأردن 76 دارا.

ومن اأبرز دور الن�صر الأجنبية امل�ص�ركة 
87 دارا من الهند و 48 من الولي�ت 
 26 ل���  ب�لإ�ص�فة  الأمريكية  املتحدة 
من ايط�لي� و16 من كندا والربازيل 
املك�صيك  من  و12  ا�صب�ني�  من  و14 
وفرن�ص� وت�ص�رك لأول مرة يف املعر�س 
9 دول هي كولومبي� وجنوب ال�صودان 
ورواندا  وكيني� وم�لوي  والك�مريون 

وت�نزاني� واأوغندا وزميب�بوي.
وت�����ص��ت�����ص��ي��ف ال��ن�����ص��خ��ة ك��ذل��ك نخبة 
والفنية  الأدبية  ال�صخ�صي�ت  اأمل��ع  من 
وال��ث��ق���ف��ي��ة ح��ي��ث جت��م��ع ع��ل��ى اأر����س 
 22 85 ك�تب� من  اأك��رث من  املعر�س 
الن�صخة  هذه  اأجندة  تت�صمن  و  دول��ة 
نخبة  يقدمه�  ثق�فية  فع�لية   440

من املبدعني يف خمتلف املج�لت.
اجلديدة  دورت��ه  يف  املعر�س  ويحتفي 
الرف�عي  ال��ك��وي��ت��ي ط���ل��ب  ب���ل��روائ��ي 
للمعر�س  الثق�فية  ال��ع���م  �صخ�صية 
كت�بة  يف  الإب��داع��ي��ة  مل�صريته  تقديرا 
ال��ق�����ص��رية والنقد  ال���رواي���ة وال��ق�����ص��ة 
الكت�بة  ف����ن����ون  وت����دري���������س  الأدب���������ي 
الإبداعية ودوره يف التجديد يف الأدب 
اخلليجي ونقل جم�لي�ت املك�ن وعمق 
بني  توا�صل  ج�صر  وب��ن���ء  اأه��ل��ه  ثق�فة 
ونظريه  ال���ع���رب���ي  ال���ث���ق����يف  احل������راك 
اأك��رث من ثالثة عقود  الغربي خ��الل 

متوا�صلة.
وي�ص�رك يف الربن�مج الثق�يف امل�ص�حب 
اأملع  م��ن  نخبة  ال��ع���م  ه���ذا  للمعر�س 
ال�صخ�صي�ت الأدبية والفنية والثق�فية 
ي�صرتكون يف اإحي�ء فع�لي�ت وجل�ص�ت 
متنوعة  مو�صوع�ت  تتن�ول  ح��واري��ة 
امل�ص�ركة:  العربية  الأ�صم�ء  اأبرز  ومن 
الرحمن  عبد  خ�لد  والفن�ن  ال�ص�عر 
وال�ص�عر  امل�صتغ�مني  اأح��الم  والك�تبة 
�صبحي  حممد  وال��ف��ن���ن  اجل��خ  ه�ص�م 
والك�تبة  ال��ع��دواين  في�صل  وال�ص�عر 
امل���ج���وه���رات ع����زة فهمي  وم�����ص��م��م��ة 
والك�تب  ال���ع���دل  م��دح��ت  وال���دك���ت���ور 
النملة  ال��دك��ت��ور علي  م��ع���يل  وامل����وؤرخ 
والدكتور اأحمد عم�رة وجالل برج�س 
وال�ص�عر ووزير الثق�فة ال�ص�بق حيدر 

حممود والفن�ن اأحمد اجل�صمي.
امل�ص�ركة  الأجنبية  الأ�صم�ء  اأبرز  ومن 
ق��رن��ح احل��صل  ع��ب��دال��رزاق  ال��ك���ت��ب 

ل�����الآداب يف الع�م  ن��وب��ل  ع��ل��ى ج����ئ���زة 
يف  م�����ص���رك��ت��ه  ت��ع��د  وال�����ذي   2021
املعر�س اأول ح�صور ع�ملي له بعد نيله 
اجل�ئزة وكري�س غ�ردنر �ص�حب كت�ب 
فرن�ص�  ال�صع�دة" ومن  اإىل  "الطريق 
واأميت�ف  خ�����ص��راء  ي��صمينة  ال��ك���ت��ب 
غو�س احل��صل على ج�ئزتني "غرامي 
ليف ت�مي" لالإجن�زات وج�ئزة "دان 
واملخرتعة  به�ج�ت  ديفيد" وت�صيت�ن 
وغريهم  راو  ج��ي��ت���جن���يل  ال�����ص��غ��رية 

من الكت�ب واملبدعني والفن�نني.
�صيف   - ا�صب�ني�  ب��رن���م��ج  ويت�صمن 
ن�ص�ط   25 ت��ق��دمي  ال������دورة-  ���ص��رف 
زوار  لتعريف  تهدف  ثق�فية  وفع�لية 
يقدمه�  ال�صب�نية  ب�لثق�فة  املعر�س 
يف  ي�ص�رك  حيث  اإ�صب�ني�  �صيف�   41
من:  كل  الإ�صب�ين  الثق�يف  الربن�مج 
اأف�لو�س  ودي���ي���غ���و  ج��وم��ي��ز  خ���ف��ي��ري 
 Money Heist: La "كت�ب 
وغ�بي   "  Casa de Papel
و فرن�ندو  ���ص��ول  واي��ري��ن  م���رت��ي��ن��ي��ز 
م���ري������س وم���ي��ت��ي م��وت��وب��ري��� وك�ري 

�ص�نتو�س ورو�صيو بونيال.
الإ�صب�ن  الفن�نني  من  نخبة  و�صيقدم 
 La" ب���ع���ن���وان  م�����ص��رح��ي��ة غ���ن����ئ���ي���ة 
اأحداثه�  تدور  Caramba" التي 
فرين�نديز"  اأن��ط��ون��ي���  "م�ري�  ح���ول 
والكت�ب  الفن�نني  حي�ته�  تن�ول  التي 
والع�صرين  ع�صر  الت��صع  القرنني  يف 
ت�ريخ  يف  مم��ي��زة  ل�صخ�صية  لتتحول 

الفن الإ�صب�ين.
و ي��ق��دم امل��ع��ر���س ه����ذه ال���ع����م 355 
تتن�ول  عمل  وور����س  وعر�ص�  فع�لية 
الأطف�ل  ت��خ�����س  م��ت��ن��وع��ة  م��وا���ص��ي��ع 

مب�ص�ركة متخ�ص�صني من 9 دول.
كم� ينظم املعر�س خالل هذه الدورة 
امل�صرحي�ت  ب��ني  ت��ت��وزع  ع��ر���ص���   80
وال����ع����رو�����س ال���راق�������ص���ة وال���ع���رو����س 
الغن�ئية  وال�����ص��ي��م��ف��ون��ي���ت  امل��ت��ن��ق��ل��ة 
ومن  دول   9 م��ن  م�ص�ركون  يقدمه� 
م�صرحية  امل�صرحية  ال��ع��رو���س  اأب����رز 

. "الأرانب" الكويتية 
اأبوابه لطلبة املدار�س  ويفتح املعر�س 
واجل����م���ع����ت يف ه���ذه ال��ن�����ص��خ��ة حيث 
جميع  م��ن  ال��ط��الب  ك���ف��ة  �صي�صتقبل 
امل���راح���ل ال��درا���ص��ي��ة ع��ل��ى م����دار 11 

يوم� وذلك بن�صبة ح�صور ت�صل ل� 80 
ب�مل�ئة من الزي�رات املقررة يومي� مع 
الحرتازية  الإج���راءات  ك�فة  مراع�ة 
الت�صجيل  خ������ص��ي��ة  ت��ف��ع��ي��ل  و���ص��ي��ت��م 
امل�صبق لك�فة املدار�س الراغبة يف زي�رة 
 SIBF الرابط:  خالل  من  املعر�س 
كم� �صيتم تنظيم العديد من الزي�رات 
للمدار�س واجل�مع�ت يف جميع اإم�رات 
الدولة ي�ص�رك فيه� نخبة من الكت�ب 

و �صيوف املعر�س.
 35 تنظيم  ال��ط��ه��ي  رك���ن  و�صي�صهد 
فع�لية يقدمه� 10 طه�ة وخرباء من 
الأمريكية-الكورية  اأب��رزه��م  دول   9
جودي جو و�صر�صون لي�م من م�ليزي� 
لبن�ن  وم��ن  ك�بور  كون�ل  الهند  وم��ن 

لين� �صعد.
التوا�صل  من�صة  يف  امل�ص�ركون  ويقدم 
ور�صة   11 م����ن  اأك������رث  الج���ت���م����ع���ي 
التوا�صل  مب��واق��ع  متخ�ص�صة  ع��م��ل 
متنوعة  موا�صيع  تتن�ول  الجتم�عي 
من�ص�ت  وحتديث�ت  توجه�ت  ت�صمل: 
املحتوى  التوا�صل الجتم�عي وكت�بة 
الإبداعي وغريه� ومن اأبرز امل�ص�ركني 
: عمر م�صكون و حممد ط�رق و هديل 

مرعي.
وي�����ق�����دم رك�������ن دع�������م ال����ر�����ص�����م����ني و 
ب�لتع�ون   – وامل��خ��رج��ني  امل�صممني 
الأطف�ل  لكتب  بولوني�  معر�س  م��ع 
تدريبية  ودورات  عمل  ور���س  �صل�صلة 
لتعزيز  ت���ه���دف  اأي�������م   3 م�����دار  ع��ل��ى 
خ����ربات����ه����م وجت�����رب����ه����م وق����درات����ه����م 
تعريفهم  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة  الإب��داع��ي��ة 
ب���أف�����ص��ل امل��م���ر���ص���ت ال��ع���مل��ي��ة يف هذا 

املج�ل.
املعر�س  م��ن  الن�صخة  ه��ذه  و�صت�صهد 
خ�رجية  ث���ق����ف���ي���ة  ف���ع����ل���ي���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
ت��ق��دم��ه��� دول�����ة ك���ن���دا ب��ع��ن��وان "قلب 
رح�ل" والتي تت�صمن معر�س يحتفي 
ب� 35 �صنة من احلي�ة الأدبية للك�تب 
"داين  اله�ييتية  الأ�صول  الكندي ذي 
 7 امل��ع��ر���س  ���ص��ي��ق��دم  لفريري" ح��ي��ث 
م�صتوح�ة  خمتلفة  تف�علية  ع��رو���س 

من 3 رواي�ت م�صورة للك�تب.
من   11 الن�صخة  املعر�س  ويحت�صن 
ي�صت�صيف  الن��صرين" الذي  "موؤمتر 
واملتخ�ص�صني  ال��ع���م��ل��ني  م��ن  ن��خ��ب��ة 

يف ق��ط���ع ال��ن�����ص��ر ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اأهم 
بهذه  ب�لنهو�س  تعنى  التي  الق�ص�ي� 
الإحت�د  مع  ب�لتع�ون  وذلك  ال�صن�عة 
الدويل للن��صرين على امتداد 3 اأي�م 
خالل الفرتة من 31 اأكتوبر اجل�ري 
حتى 2 نوفمرب املقبل يف مركز اإك�صبو 
ال�ص�رقة مب�ص�ركة 520 ن��صرا منهم 
و35  اأج��ن��ب��ي���   319 ع��رب��ي���   201
الع�مل  اأن��ح���ء  خمتلف  م��ن  متحدث� 
ل���ق����ءات  و3  ج���ل�������ص����ت   8 ي���ق���دم���ون 

تعريفية جتمع الن��صرين.
الدورة  اإق���م��ة  عن  الهيئة  اأعلنت  كم� 
الث�منة من موؤمتر املكتب�ت ب�ل�صراكة 
الأمريكية"  امل��ك��ت��ب���ت  "جمعية  م���ع 
خ�����الل ال����ف����رتة م����ن 9 وح���ت���ى 11 
نوفمرب يف مركز اإك�صبو ال�ص�رقة حيث 
اخل��صة  اجلل�ص�ت  م��ن  ع��دد  �صتعقد 
واأخرى  ال��واق��ع  اأر����س  ب���مل��وؤمت��ر على 
"عن بعد" مب�ص�ركة 17 متحدث� من 
موا�صيع  �صل�صلة  ين�ق�صون  دول   10
�صع�ر  حت��ت  امل��ك��ت��ب���ت  م�صتقبل  ح���ول 
 200 امل�صتقبل" بح�صور  نحو  "مع� 

متخ�ص�س ومكتبي من 20 دولة.
"قمة  ا�صت�ص�فة  ع��ن  الهيئة  واأعلنت 
املكتب�ت الوطنية" التي �صتعقد يومي 
8 و9 نوفمرب، حتت �صع�ر "احل�صور 
مب�ص�ركة  والت�أثري"   .. ال��ت��ف���ع��ل   ..
دولة   20 60 م�ص�رك� من  اأك��رث من 
مكتبة   20 م�����ص���رك��ة  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة 

وطنية من خمتلف اأنح�ء الع�مل.
و�صت�صهد دورة هذا الع�م من املعر�س 
اإ�ص�فة مميزة تتمثل يف اإطالق تطبيق 
يحمل اإ�صم "معر�س ال�ص�رقة الدويل 
للكت�ب" ميكن حتميله من على متجر 
�صتور" وي�صمح  �صتور" و"اآبل  "بالي 
املعر�س  ب���رن����م���ج  ع���ل���ى  ب������لإط�����الع 
م���ن ج��ل�����ص���ت وور������س ع��م��ل وعرو�س 
امل�ص�ركني  الن��صرين  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة 
خ��صية  يوفر  كم�  املعرو�صة  والكتب 
توقيت  ب�����ق����رتاب  امل�����ص��ت��ع��م��ل  ت��ن��ب��ي��ه 

الفع�لي�ت التي يريد امل�ص�ركة فيه�.
وي���ع���ق���د امل���ع���ر����س ح���زم���ة اإج��������راءات 
ذاتية على  اإج��راءات  ت�صمل  اإحرتازية 
اتب�عه�  فيه  وامل�ص�ركني  املعر�س  زوار 
وارتداء  اجل�صدي  التب�عد  وتت�صمن 
ال��ك��م���م��ة ب���لإ���ص���ف��ة اإىل الإر����ص����دات 
التنظيمية التي ت�صمل حتديد الط�قة 
ب�مل�ئة   80 ب���  للمعر�س  الإ�صتيع�بية 
فقط وتوزيع املتطوعني على مداخل 

وخم�رج الق�ع�ت لإر�ص�د اجلمهور.
ك���ذل���ك توفري  وت�����ص��م��ل الإج���������راءات 
واأجهزة  ال��ي��دوي��ة  واملعقم�ت  الأق��ن��ع��ة 
توزيع  ج����ن���ب  اإىل  ل��ل��ك��ت��ب  ت��ع��ق��ي��م 
املداخل  ع��ل��ى  احل���راري���ة  ال��ك���م��ريات 
4 بواب�ت للدخول واخلروج  وحتديد 
كم� مت حتديد مدخل خ��س للطالب 
و�صعودهم  لنزولهم  خ��صة  ومواقف 

وحتديد م�ص�رات للزوار.
ال�ص�رقة  "من�صة  ���ص��ت�����ص��ت�����ص��ي��ف  و 

الثق�فية  الفع�لي�ت  من  ع��ددا  تقراأ" 
ل��ت��ك��ون ن����ف���ذة ل��ل��ج��م��ه��ور م���ن خ�رج 
الدولة حيث ي�صتوجب على الراغبني 
ب���ح�������ص���ور ال���ف���ع����ل���ي����ت والأن�������ص���ط���ة 
بعد"  "عن  امل�������ص����ح���ب���ة  ال���ث���ق����ف���ي���ة 
الرابط  ع��رب  الت�صجيل  املن�صة  ع��رب 
وق�ل   sharjahreads.com
اإنيو دي ب�ل�صيو �صفري اململكة  �صع�دة 
اإن معر�س  ال��دول��ة  ل���دى  الإ���ص��ب���ن��ي��ة 
ال�����ص���رق��ة ال�����دويل ل��ل��ك��ت���ب ه���و اأكرب 
الع�مل  واأه��م��ه��� يف  ال��ك��ت���ب  م��ع���ر���س 
ال��ع��رب��ي وي�����ص��ع��دن��� اأن م�����ص���رك��ت��ن��� يف 
امل��ع��ر���س ل��ن مت��ث��ل اإ���ص��ب���ن��ي��� فح�صب 
اأك��������رث م�����ن 450  واإمن���������� ����ص���ت���م���ث���ل 
ب�للغة  الن�طقني  من  �صخ�س  مليون 

الإ�صب�نية حول الع�مل.
وتوجه �صع�دة ال�صفري ب�ل�صكر لإم�رة 
ال�ص�رقة لقبوله� دعوة اإختي�ره� �صيف 
�صرف على فع�لي�ت دورة ع�م 2019 
للكت�ب وق�ل  "ليرب" ال��دويل  ملعر�س 
اأن تق�بل كرم ال�ص�رقة  اإ�صب�ني�  "ي�صر 
وامل�ص�ركة  ال��دع��وة  بقبول  ومب�درته� 
ك�صيف �صرف دورة الع�م اجل�ري من 
معر�س ال�ص�رقة الدويل للكت�ب وبعد 
زي�رة هيئة ال�ص�رقة للكت�ب للع��صمة 
الزي�رة  ه��ذه  �صتمثل  م��وؤخ��را  م��دري��د 
فر�صة كبرية لتعزيز م�صرية العالق�ت 

والتع�ون الإم�راتي الإ�صب�ين.
م��ن ج���ن��ب��ه ق����ل حم��م��د ح�صن خلف 
نب�رك ل�ص�حب ال�صمو ح�كم ال�ص�رقة 
" انطالق الدورة الأربعني من معر�س 
نب�رك  كم�  للكت�ب  ال���دويل  ال�ص�رقة 
والقراء  الإم�����رات����ي  امل��ج��ت��م��ع  لأب���ن����ء 
حجر  فهو  ال��ع���مل  ب��ل��دان  خمتلف  يف 
الثق�يف  ال�ص�رقة  م�صروع  يف  الأ�ص��س 
الأ���ص��ي��ل وه��و امل�����ص��روع ال���دويل الذي 
احل�ص�رية  وجتربته�  الإم���رات  يقدم 
اإىل الع�مل وهو ر�ص�لة اأمتن� العربية.. 
الكت�ب  معنى  تدرك  اأمة "اقراأ" التي 
وت���وؤم���ن ب����أن ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة "ترفع 

بيوت� ل عم�د له�".
املتك�مل  التغطي�ت  ب��رن���م��ج  وك�����ص��ف 
ال�ص�رقة  ه��ي��ئ��ة  ق���ن���وات  ت��ع��ده  ال����ذي 
فع�لي�ت  لنقل  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة 
" اإمي�ن� ب�أن م� حتققه  املعر�س وق�ل 
من  وغ��ريه���  للكت�ب  ال�����ص���رق��ة  هيئة 
ب�صكل  ي��ن��ع��ك�����س  الإم��������رة  م��وؤ���ص�����ص���ت 
م��ب������ص��ر ع��ل��ى م���� ن���ق���وده م���ن جهود 
على  �صنظل حري�صني  ف�إنن�  اإعالمية 
دوراته  وتوثيق  املعر�س  فع�لي�ت  نقل 

احتف�وؤن�  و���ص��ي��ك��ون  الآخ����ر  ت��ل��و  ع���م��� 
ويليق  ا�صتثن�ئي�  الع�م  ه��ذا  ب�ملعر�س 
ل�صن�عة  متثله  وم�  الأربعني  بدورته 

الن�صر عربي� وع�ملي�".
من ج�نبه ق�ل العميد الدكتور اأحمد 
املركزية  العملي�ت  ع�م  الن�عور مدير 
القي�دة  " ن��ح��ن يف  ال�����ص���رق��ة  ���ص��رط��ة 
الع�مة ل�صرطة ال�ص�رقة نوؤكد حر�صن� 
مبعر�س  ال�����ص��ن��وي��ة  امل�������ص����رك���ة  ع��ل��ى 
ج�ء  وال��ذي  للكت�ب  ال��دويل  ال�ص�رقة 
بجهود دولة الإم�رات العربية املتحدة 
اجل�ئحة  حت�����دي������ت  م�����ع  ل���ل���ت���ع����م���ل 
التع�يف وعلين�  بن� نحو م�ص�ر  م��صية 
امل�ص�ر  امل�صي يف هذا  اأهمية  ن��درك  اأن 
اإىل  ون�صعه  اجل���ئ��ح��ة  م��ن  امل�����ص��ت��دام 
ج�نب تواجدن� يف هذا العر�س الثق�يف 
للتوا�صل مع العقول الق�رئة واملفكرة 
واإب���راز  الأم��ن��ي��ة  ب�لثق�فة  وتعريفه� 
ال�ص�رقة التي  القي�دة الع�مة ل�صرطة 
الرامية  الداخلية  وزارة  به�  ت�صطلع 
الأجهزة  ب���ني  ال��ت��وا���ص��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ي�صكل  حيث  املجتمع  واأف���راد  الأمنية 
م��ع��ر���س ال��ك��ت���ب ن����ف���ذة م��ه��م��ة لهذا 

التوا�صل".
م��ن ج���ن��ب��ه ق����ل ���ص��ع���دة ع��ب��د العزيز 
ب����أن نكون  ات�����ص���لت  " نعتز يف  ت��رمي 
ال�صنوي  احل��دث  لهذا  رئي�صي�  راع��ي��� 
والأدب  ال����ك����ت�����ب  ع�������مل  يف  الأب����������رز 
لأهداف  دعمن�  نوا�صل  واأن  والثق�فة 
امل��ع��ر���س يف حت��ف��ي��ز ال��ف��ك��ر والإب�����داع 
امل��واط��ن��ني واملقيمني  واإث����راء م��ع���رف 
ب�أحدث اإ�صدارات الكتب التي متدهم 

ب�لعلوم واخلربات.
واأ�ص�ف " ت�صرفت ات�ص�لت برع�يته� 
للن�صخ امل��صية من املعر�س مب� يعك�س 
اإمي�نن� ب�لدور الذي تلعبه الفع�لي�ت 
جمتمع  ب��ن���ء  يف  والثق�فية  الوطنية 
مثقف وق�در على احلف�ظ على املك�نة 
ل���دول���ة الإم��������رات يف ك�فة  ال���ري����دي���ة 
الأ�صعدة والرتق�ء ب�مل�صهد الثق�يف يف 
املجيني  خولة  وا�صتعر�صت  الدولة". 
ر�ص�لة �صع�ر املعر�س لهذا الع�م ق�ئلة 
حني اخت�رن� "هن�.. لك كت�ب" �صع�را 
�صعرن�  املعر�س  من  اجلديدة  للدورة 
الأ�صهر  خ��الل  كن�  التي  الر�ص�ئل  اأن 
مهتم  "اإذا  حملة  يف  نرفعه�  امل��صية 
�صرناه�  ب�لكتب"  مهتم  يعني  ب�صي 
نعمل  فجميعن�  ال���واق���ع  اأر������س  ع��ل��ى 
ليكون لكل زائر للمعر�س كت�ب يثري 

حم��صه ويعزز فيه ال�صغف للقراءة.

•• اأبوظبي-وام:

الذهبي  ب�ليوبيل  اأعلنت جلنة الحتف�ل  احتف�لت ع�م اخلم�صني،  اإط���ر  يف 
عن بدء العد التن�زيل لحتف�لت اليوم الوطني اخلم�صني لدولة الإم�رات 
العربية املتحدة يف الث�ين من دي�صمرب 2021 موجهة الدعوة اإىل كل من 

يعترب دولة الإم�رات وطن� له امل�ص�ركة يف الحتف�لت.
قبل  الوطني  ب�ليوم  الحتف�لت  تبداأ  الإم����رات  دول��ة  ت�ريخ  م��رة يف  ولأول 
اإطالق  الث�ين من دي�صمرب وذل��ك مع  املرتقب يف  املوعد  خم�صني يوم� من 

مب�درة حتمل �صع�ر "خم�صون يوم� للخم�صني".
ودعت املب�درة اجلميع للم�ص�ركة يف الحتف�لت من خالل �صل�صلة من الفع�لي�ت 

الجتم�عي  التوا�صل  من�ص�ت  على  يومي  ب�صكل  ن�صره�  �صيتم  والن�ص�ط�ت 
.OfficialUAEND@ اخل��صة ب�ليوم الوطني لدولة الم�رات

وتت�صمن طرق الحتف�ل العديد من الأن�صطة منه� زي�رة املن�طق والوجه�ت 
الن�صيد  واأداء  ال��دول��ة  اأن��ح���ء  جميع  يف  جديدة  اأم���ك��ن  واكت�ص�ف  ال�صي�حية 
الوطني لدولة الإم�رات العربية املتحدة، وامل�ص�ركة ب�صور ملواقع خمتلفة يف 
الدولة متثل ذكرى خ��صة ب�لن�صبة لهم، عالوة على امل�ص�ركة يف الحتف�لت 

التي ت�صبق اليوم الوطني مع اأ�صدق�ئهم وع�ئالتهم.
كم� دعت املب�درة اجلميع لالحتف�ل وم�ص�ركة جت�ربهم من خالل ا�صتخدام 

الو�صم #احتف�لت_اخلم�صني.
وتعليق� على مب�درة "خم�صون يوم� للخم�صني" .. ق�لت �صيخة الكتبي مدير 

نحتفي  اأن  فخرن�  دواع��ي  "من  اخلم�صني:  لع�م  الإبداعية  الإ�صرتاتيجية 
ب�لإجن�زات التي حققته� دولة الإم���رات على مدى اخلم�صني ع�م� امل��صية 

وننوه ون�صيد به� تتويج� لع�م ا�صتثن�ئي.
200 جن�صية ونحن ندعو  اأك��رث من  اأر���س الإم���رات حتت�صن  واأ�ص�فت ان 
ت�صنع  ال��ت��ي  وال���ع����دات  التق�ليد  على  اأك���رث  وال��ت��ع��رف  لالحتف�ل  اجلميع 
الحتف�ل  ت�صبق  التي  الفرتة  يف  اليومية  اأن�صطتن�  يف  وامل�ص�ركة  جمتمعن� 

الر�صمي ب�ليوم الوطني اخلم�صني.
ودعت جلنة الحتف�ل ب�ليوبيل الذهبي ك�فة اجله�ت احلكومية وال�صرك�ت 
اخلم�صني  مدار  على  بهم  خ��صة  بفع�لي�ت  للم�ص�ركة  واملوؤ�ص�ص�ت  واملدار�س 

يوم� الق�دمة.

من  الث�ين  ي��وم  يق�م  للدولة  الوطني  ب�ليوم  الر�صمي  الحتف�ل  اأن  يذكر 
دي�صمرب املقبل و�صوف يتم الإعالن عن مزيد من التف��صيل يف هذا ال�ص�أن 

قريب�.
وك�ن �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة "حفظه 
احتف�ل  اخلم�صني" وذل���ك  "ع�م  ب���   2021 ال��ع���م  ت�صمية  اأع��ل��ن  اهلل" ق��د 

ب�لذكرى ال�� 50 على ت�أ�صي�س الدولة يف ع�م 1971.
وم��ن��ذ اأب��ري��ل 2021 مت��ت دع���وة ك��ل م��ن يعترب دول���ة الإم������رات وط��ن��� له 
وكت�بة  ع�ئالتهم  يف  الأوائل"  "احل�ملني  وت��ك��رمي  ب���إجن���زات��ه  لالحتف�ل 
يرغبون يف روؤيته يف اخلم�صني  الذي  التقدم  امل�صتقبل" حول  اإىل  "ر�ص�ئل 

ع�م� املقبلة.

خم�سون يوما للخم�سني .. بدء العد التنازيل الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

خم�سون طريقة مبتكرة واإبداعية لالحتف�ل ب�ليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإم�رات

•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز اأبوظبي لل�صحة الع�مة برن�جم� تدريبي� افرتا�صي� حول مع�يري 
اإم�رة  التدخني يف  ع��ن  الإق���الع  خ��دم���ت  لتقدمي  ال�صحة  دائ���رة  م��ن  خ��صة 
يلتزمون  الذين  ال�صحية  الرع�ية  زي�دة عدد مقدمي  بهدف  وذلك  اأبوظبي 
 - ال�صحة  دائ��رة  مع�يري  مع  تتوافق  التي  املعتمدة  الدولية  املع�يري  ب�أف�صل 

اأبوظبي خلدم�ت الإقالع عن التدخني.
توفري  زي���دة  اإمك�نية  اأهمه�  معطي�ت  لعدة  التطرق  الربن�مج  خ��الل  ومت   
ي�صهم توفري خدم�ت  وق��د  اأبوظبي  اإم���رة  التدخني يف  الإق��الع عن  خدم�ت 
الإقالع عن التدخني يف امل�صت�صفي�ت ب�إت�حة الفر�صة ملقدمي اخلدمة مل�ص�عدة 
املدخنني لالإقالع عن التدخني حيث يعد ارتب�ط احل�لت ب�لأمرا�س املتعلقة 
الإقالع  خدم�ت  على  للح�صول  للتوجه  املر�صى  لت�صجيع  فر�صة  ب�لتدخني 
عن التدخني اإ�ص�فة اإىل توفري خدم�ت الإقالع عن التدخني كمن�ص�أة ق�ئمة 

بذاته� ل�صم�ن اجلودة واملتطلب�ت الآمنة لالإدارة والرع�ية لالأفراد امل�صجلني 
يف هذه اخلدمة. وق�لت الدكتورة بدور ال�صحي رئي�س ق�صم الأمرا�س املزمنة 
مرخ�صة  فقط  ع��ي���دة   14 ح�لًي�  ي��وج��د  الع�مة  لل�صحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز   -
اإىل  لفتة   .. اأبوظبي  اإم����رة  يف  التدخني  عن  الإق���الع  خدمة  تقدم  ومفعلة 
اأن التوعية عن�صر اأ�ص��صي وم�ص�هم يف تو�صيح بع�س الأفك�ر الرا�صخة لدى 
املدخن. وي�ص�هم مركز اأبوظبي لل�صحة الع�مة ب�صكل كبري يف الو�صول اإىل 
املن��صب  الدعم  تقدمي  خالل  من  التبغ  ا�صتخدام  من  للحد  الع�ملي  الهدف 
ات��ب���ع جمموعة من  امل��ث���ل  �صبيل  التدخني على  ع��ن  الإق���الع  ل��زي���دة فر�س 
عن  الإق��الع  على  مل�ص�عدتهم  واملجموع�ت  لالأفراد  امل�صورة  لتقدمي  الآلي�ت 
ال�صخ�صي  الدعم  لتقدمي  املج�ين  اله�تف  خدم�ت  ا�صتخدام  مثل  التدخني 
املراهقني  املدخنني  اإىل  التدخني وتو�صيع اخلدمة لت�صل  اآفة  للتخل�س من 
اإ�ص�فة اإىل الن�ص�ء احلوامل عدا ذلك ا�صتخدام ح�ص�ب�ته على و�ص�ئل التوا�صل 

الجتم�عي للتوعية اجلمهور على جميع امل�صتوي�ت.

•• ال�صارقة -وام:

للفلك  الإم����رات  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  اجل��روان  اإبراهيم  ق�ل 
ع�صو الحت�د العربي لعلوم الف�ص�ء والفلك اإن موقع غروب ال�صم�س 
حلظة غروبه� يف دولة الإم���رات �صيتط�بق مع اجت�ه القبلة والكعبة 
امل�صرفة يف مكة املكرمة بني 15 - 20 اأكتوبر اجل�ري وبذلك ميكن 
ب��دق��ة ع��رب ر���ص��د اجت����ه غ���روب ال�صم�س تلك  حت��دي��د اجت����ه القبلة 

الأي�م.
ال�صم�س حلظة غروبه� يتط�بق مع اجت�ه  اأن موقع غ��روب  واأ�ص�ف   
القبلة للكعبة امل�صرفة مبكة املكرمة يف الإم�رات خالل الن�صف الث�ين 

من �صهري فرباير و منت�صف اأكتوبر من كل ع�م.

و ت�بع يتط�بق موقع غروب ال�صم�س مع اجت�ه القبلة مبكة املكرمة 
املن�طق  اأق�صى  "عدا  262 درج��ة يف ع��م��وم  الإم�����رات   - 257 ب��ني 
اجلنوبية و الغربية" يف موعدين الأول يف الن�صف الث�ين من فرباير 
اأكتوبر وحتديدا بني  والث�ين يف  25 فرباير،   -  20 و حتديدا بني 
اأق�صى  "عدا  اأكتوبر وذل��ك يف عموم املن�طق يف الإم����رات   20  - 15
املن�طق اجلنوبية و الغربية" وبذلك ميكن حتديد اجت�ه القبلة بكل 

دقة عرب ر�صد اجت�ه غروب ال�صم�س تلك الأي�م.
243 درج��ة يف  اأن ال�صم�س تغرب يف الإم���رات عموم� بني  اإىل  ي�ص�ر 
 297 بني  و  الغربي  اجلنوب  نحو  فتميل  �صت�ء  دي�صمرب   21/22
اأم��� يف  21- يونيو �صيف� فتميل نحو ال�صم�ل الغربي   20 درج��ة يف 

العتدالني فيكون غروبه� عند الغرب مت�م�  270 درجة.

اأبوظبي لل�سحة الع�مة ي�سلط ال�سوء على خدم�ت الإقالع عن التدخني يف الإم�رة  الإم�رات للفلك: تط�بق موقع غروب ال�سم�س مع اجت�ه القبلة والكعبة يف الدولة 15 اأكتوبر

حتت �سعار هنا.. لك كتاب

دولة و970 فع�لية الكتب يف الن�سخة الـ 40 من ال�س�رقة الدويل للكت�ب  22 من  ك�تب�   85
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•• اأبوظبي-وام:

الع�مة جل�ئزة خليفة  الأم�نة  نظمت 
بعنوان  تطبيقية  ور����ص���ة  ال��رتب��وي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ع���ن بعد 
اأهمية هذا املج�ل  اأكدت خالله� على 
دوراته�  يف  اجل����ئ���زة  ت��ط��رح��ه  ال����ذي 
امل��خ��ت��ل��ف��ة اإدراك��������ً م��ن��ه��� لأه��م��ي��ة دور 
التعليم يف خدمة املجتمع وا�صت�صراف 
العلمية  اخل��ربات  وتوجيه  م�صتقبله 
الق�ص�ي�  ر����ص���د  ن��ح��و  والأك�����دمي����ي����ة 
عن  والبحث  يع�ين  التي  وامل�صكالت 
ال��ط��رق وامل��م���ر���ص���ت ملواجهة  اأف�����ص��ل 
وكذلك  ب���ه����  امل���رت���ب���ط���ة  ال���ت���ح���دي����ت 
عرب  املجتمع�ت  م�صتقبل  ا�صت�صراف 
التي  وال��ف��ك��ري��ة  العلمية  ال��درا���ص���ت 

تر�صم خ�رطة امل�صتقبل للمجتمع .
عميد  العثم�ن  ح�صني  الدكتور  واأك��د 
الن�ص�نية  وال���ع���ل���وم  الآداب  ك��ل��ي��ة 
ع�صو  ال�ص�رقة  بج�معة  والجتم�عية 
اهتم�م  ان  ب���جل���ئ��زة  التحكيم  جلنة 
اجل�ئزة بهذا املج�ل ي�أتي من منطلق 
اجلميع"  م�صوؤولية  "التعليم  مب�درة 
وُت���ع���ّد م���ب����درات وم�����ص��روع���ت خدمة 
الرئي�صة  اخل�����ص���ئ�����س  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
ويتّم  امل��ت��م��ّي��زة  التعليمية  ل��الأن��ظ��م��ة 
املُقّدمة  وامل�صروع�ت  الربامج  اعتم�د 

املجتمع  وخ���دم���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  جل����ئ���زة 
جمموعة  تطبيق  نت�ئج  اإىل  ا�صتن�داً 
على  امل��ب��ن��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأدوات  م���ن 
وموؤ�صرات  وا���ص��ح��ة  علمية  م��ع���ي��ري 
املج�ل  ه�����ذا  وي�������ص���م  حُم��������ّددة  اأداء 
الفئ�ت امل�صتهدفة وهي ك�لت�يل " فئة 
اأو  الع�م  التعليم  مدار�س  املوؤ�ّص�ص�ت" 
واملوؤ�ّص�ص�ت  حكمه�  يف  وم��ن  اخل������س 
يف  املجتمع  وخدمة  للتعليم  الداعمة 
املج�لت ك�فة وفئة الأ�صرة الإم�راتية 

املتمّيزة.
امل��ال رئي�س  اأح��م��د  اأ���ص���ر  وم��ن ج�نبه 
الفريق الف�ئز مب�صروع برن�مج كلي�ت 
اإىل  التطوعي  للعمل  العلي�  التقنية 
لن�صر  العلي�  التقنية  ك��ل��ي���ت  جت��رب��ة 
ث��ق���ف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف خمتلف 
بحيث  ال��دول��ة  م�صتوى  على  الكلي�ت 
مي���ث���ل ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي وخ���دم���ة 
التي  الأ�ص��صية  الرك�ئز  اأحد  املجتمع 
به�  وت��دف��ع  الكلية  م�صرية  م��ن  ت��ع��زز 

الأك�دميية  امل��وؤ���ص�����ص���ت  م�����ص���ف  اإىل 
ال����رائ����دة حم��ل��ي���ً واق��ل��ي��م��ي���ً ودول���ي����ً 
م���وؤك���داً ع��ل��ى اله��ت��م���م ال��ك��ب��ري الذي 
توليه قي�دة كلي�ت التقنية العلي� لهذا 
التوجه بحيث تر�صخت لدى الط�لب 
اآلي�ت  حول  وا�صحة  ومب�دئ  مف�هيم 
املجتمع  وخ���دم���ة  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
وقد جنحت الكلي�ت من خالل فريق 
متميز يف ح�صد هذه اجل�ئزة للدورة 

الرابعة ع�صرة .

ومن ج�نبه حتدث �ص�مل عبدالرحمن 
املطوع الف�ئز بفئة الأ�صرة املتميزة يف 
الدورة الرابعة ع�صرة وعر�س جتربة 
ب�مل�ص�ركة  ال�����ص��رف  لن�  ق���ئ��اًل  اأ���ص��رت��ه 
جم�ل  يف  الرتبوية  خليفة  ج���ئ��زة  يف 
الأ�صرة  فئة  املجتمع  وخدمة  التعليم 
14 وك��ل��ن��� فخر  امل��ت��م��ي��زة يف دورت���ه���� 
ن�صكر  املتميزة  الأ�صرة  بج�ئزة  لفوزن� 
لن�  وت�صجيعكم  ال��دائ��م  دع��م��ك��م  ل��ك��م 
الأ�صر  ل���دع���م  امل���ب���ذول���ة  ج��ه��ودك��م  و 
من  فريده  جتربتن�  ك�نت  و  املتميزة 
البداية  ه��ذه  اأن  و  متميزة  و  نوعه� 

للتميز و املث�برة عليه.
واأكد املطوع على اأهمية دور الوالدين 
بغر�س ثق�فة التميز لدى اأبن�ء وبن�ت 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً   ، ال����واح����دة  الأ�����ص����رة 
اأ�صبح منهج عمل لدى الأ�صر  التميز 
الإم���رات��ي��ة م��ن خ��الل احل��ر���س على 
وتوفري  �صليمة  تن�صئة  البن�ء  تن�صئة 
والري�دة  الإب���داع  على  امل��ع��ززة  البيئة 
والأم  الأب  دور  ي���أت��ي  وهن�  والب��ت��ك���ر 
والبن�ت  الأب�����ن������ء  م����واه����ب  دع�����م  يف 
وت��وج��ي��ه��ه��م ن��ح��و ال��ت��م��ي��ز وه�����ذا م� 
الأ�صر  وتفعله  واأ���ص��رت��ي،  اأن����  فعلن�ه 
وال��ت��ي حتر�س على  الإم���رات��ي��ة ك�فة 
والبن�ت يف حي�تهم  ب�لأبن�ء  النهو�س 

العلمية والعملية .

•• ال�صارقة - وام: 

اأكد �صمو ال�صيخ �صلط�ن بن حممد بن �صلط�ن الق��صمي ويل عهد ون�ئب ح�كم 
التعليمية  املنظومة  اأن  ال�صرطية،  العلوم  اأك���دمي��ي��ة  جمل�س  رئي�س  ال�ص�رقة 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  وتطلع�ت  روؤى  حتقيق  يف  م��صية  ب�لأك�دميية 
�صلط�ن بن حممد الق��صمي ع�صو املجل�س الأعلى ح�كم ال�ص�رقة، يف جعل الإم�رة 

واحة فكرية وعلمية يف ك�فة املج�لت والقط�ع�ت.
ج�ء ذلك خالل تروؤ�س �صموه اجتم�ع جمل�س الأك�دميية الذي عقد �صب�ح ام�س، 

يف مقر الأك�دميية ب�ملدينة اجل�معية ب�ل�ص�رقة.
وثّمن �صمو ويل عهد ال�ص�رقة دعم وت�صجيع �ص�حب ال�صمو ح�كم ال�ص�رقة الدائم 
برامج  ال�ص�رقة يف  اإم���رة  لأبن�ء  درا�صية  وتوفري منح  الأك�دميية،  لأبن�ئه طلبة 
الدرا�ص�ت العلي� التي تطرحه� الأك�دميية، مم� ي�صهم يف تخريج اأجي�ل قي�دية 

موؤهلة، وق�درة على امل�ص�همة يف دفع عجلة التنمية ودعم ال�صتقرار والزده�ر 
الذي ت�صهده اإم�رة ال�ص�رقة يف �صتى املي�دين.

التعليمية  ك��وادره���  وبجهود  اهلل  ب����إذن  �صتغدو  الأك���دمي��ي��ة،  اأن  �صموه  واأ���ص���ف 
ال�ص�رقة،  مك�نة  من  ُي��ع��ّزز  ب����رزاً،  اأمني�ً  تعليمي�ً  م��رك��زاً  والإداري����ة،  والتدريبية 
ويدعم جهوده� يف حتقيق قفزات نوعية يف التعليم اجل�معي والع�يل مبختلف 

تخ�ص�ص�ته.
واعتمد املجل�س خالل الجتم�ع موعد تخريج منت�صبي الفوج الث�لث من طلبة 
ال�صرطة،  اإدارة  تخ�ص�ص�ت  يف  ط��الب   106 عددهم  والب�لغ  العلي�  ال��درا���ص���ت 
والبحث اجلن�ئي، واجلودة والتميز يف العمل الأمني، واملقرر يف نه�ية نوفمرب 
تت�صمنه�  ال��ت��ي  والأن�����ص��ط��ة  والفع�لي�ت  ال��ربام��ج  على  املجل�س  واط��ل��ع  املقبل. 
احتف�لت الأك�دميية مبن��صبة ذكرى مرور 25 ع�م�ً على ت�أ�صي�صه� والتي متتد 
اإجن�ز  ح��ول  عر�س  اإىل  املجل�س  وا�صتمع  املقبل.  ال��ع���م  م��ن  م���ر���س  �صهر  لغ�ية 

اكتم�ل  يف  التقدم  ومراحل  والتحمل  البدنية  ب�للي�قة  اخل��س  امليدان  م�صروع 
امليدان يف �صورته احلديثة، والذي من املنتظر اأن ُي�صّكل نقلة نوعية على �صعيد 
تعزيز قدرات وكف�ءة طلبة الأك�دميية ومنت�صبي الأجهزة ال�صرطية، ف�صاًل عن 

ا�صت�ص�فته للبطولت واملن�ف�ص�ت الحت�دية واملحلية.
بزي�رة  الج��ت��م���ع،  نه�ية  بعد  ال�ص�رقة،  ح�كم  ن�ئب  العهد  ويل  �صمو  وتف�صل 
والذي  ب�ل�ص�رقة،  ال�صرطية  العلوم  ب�أك�دميية  الداخلي  الذكي  الرم�ية  ميدان 
الع�م  لت�أ�صي�صه� يف  الف�صي  ب�ليوبيل  الأك�دميية  احتف�لت  مع  ب�لتزامن  افتتح 

1996م.
وا�صتمع �صموه اإىل �صرح مف�صل عن املوا�صف�ت الع�ملية احلديثة للميدان الذكي، 
والتي ت�صم معدات متطورة متك�ملة، جتعله �صمن اأف�صل املي�دين ذات الأنظمة 
8 ممرات  املتقدمة يف الرم�ية. ويتميز املج�ل الذكي ب�مليدان والذي تتوفر به 
افرتا�ص�ت  على  احل�����ص��ول  ت�صمن  حديثة  بتقني�ت  ك��ب��رية،  ح��راري��ة  و�ص��صة 

ال�صالمة املطلوبة واإمك�نية الت�صوير من م�ص�ف�ت خمتلفة.
ويوّفر املج�ل الذكي خي�رات متعددة للمتدربني يف امليدان، حيث ميكن ا�صتخدام 
اأنواع خمتلفة من الأ�صلحة، ويتوفر به اأكرث من 900 جتربة حقيقية ملح�ك�ة 
الواقع، مم� يجعل فر�صة التدريب تتن��صب واأعلى درج�ت ال�صتف�دة والإتق�ن، 
كم� ي�صمح املج�ل بتطوير ال�صين�ريوه�ت واإ�ص�فة احلديث منه�، مم� ي�صهم يف 

ترقية عملي�ت التدريب والرتقية للمنت�صبني يف مه�رات الرم�ية املختلفة.
ح�صر الجتم�ع والزي�رة كل من اللواء �صيف الزري ال�ص�م�صي ق�ئد ع�م �صرطة 
ال�ص�رقة ن�ئب رئي�س املجل�س، واأع�ص�ء املجل�س العميد عبد اهلل مب�رك بن ع�مر، 
والعميد عبد اهلل اإبراهيم بن ن�ص�ر، �صلط�ن علي بن بطي املهريي، و�ص�مل عبيد 
الدكتور حممد  والعميد  اله�جري،  ال�ص�م�صي، و�صلط�ن حممد عبيد  احل�ص�ن 
مقرر  ال�صويدي  حمد  حممد  واملقدم  الأك���دمي��ي��ة،  ع���م  مدير  العثمني  خمي�س 

املجل�س.

ويل عهد ال�س�رقة يرتاأ�س اجتم�ع جمل�س اأك�دميية العلوم ال�سرطية ويزور ميدان الرم�ية الذكي

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت ج�معة خليفة للعلوم والتكنولوجي� ام�س عن قي�م 49 ط�لب� وط�لبة 
برن�مج  ل��درا���ص��ة  ال�صحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية  يف  حديث�  امل�صجلني  م��ن 
الأمريكي  املنه�ج  يتبع  علي�  درا���ص���ت  برن�مج  وه��و  الطب"  يف  "الدكتور 
مرا�صم احلفل الرتحيبي الذي  خالل  وذلك  الطبيب  ق�صم  "4+4" ب�أداء 

اأقيم لهم اإيذان� ببدء الف�صل الأك�دميي الأول 2021.
الرئي�س  ن���ئ��ب  احل��م���دي  �صلط�ن  ع����رف  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  الفع�لية  وخ���الل 
التنفيذي يف ج�معة خليفة للعلوم والتكنولوجي� والدكتور جون روك عميد 
ميثلون  ال��ذي  للطلبة  ترحيبيتني  كلمتني  ال�صحية  والعلوم  الطب  كلية 
2025 ليقوم الطلبة بعد  الدفعة الث�لثة ومن املتوقع تخرجهم يف الع�م 

ذلك ب�أداء الق�صم والتعهد ب�للتزام ب�أخالقي�ت املهنة الطبية.
وي�صم ح�لي� برن�مج "الدكتور يف الطب" والذي ميتد لأربع �صنوات م� بعد 

البك�لوريو�س م� جمموعه 113 ط�لب� وط�لبة.
والعلوم  ال��ط��ب  كلية  "اأحرزت  احل���م����دي:  �صلط�ن  ع����رف  ال��دك��ت��ور  وق����ل 
ال�صحية يف ج�معة خليفة تقدم� ملحوظ� خالل ال�صنوات امل��صية ويف هذا 
يف  ال�صحية  والعلوم  الطب  كلية  يف  الث�لثة  الدفعة  بطلبة  نرحب  الإط���ر 
ج�معة خليفة الذين �صيتولون تطوير منظومة الرع�ية ال�صحية يف الدولة 
من خالل رع�ية املر�صى والبحوث العلمية والطبية املتطورة التي �صتعود 

ب�لف�ئدة على املجتمع ب�صكل ك�مل".
من ج�نبه ق�ل الدكتور جون: "ي�صرن� اأن نرحب بهذه الدفعة والتي تعترب 
الأكرب من نوعه� حتى الآن وتعد هذه املن��صبة م�صدر فخر للطلبة الذين 

�صين�صمون للربن�مج اجلديد "دكتور يف الطب" حيث متكن� خالل ال�صنوات 
اإ�صراف اأع�ص�ء الهيئة  امل��صية من عقد ال�صراك�ت التي تتيح للطلبة حتت 
الأك�دميية فر�صة النخراط ب�صكل ك�مل يف جمتمع اأبوظبي بهدف توفري 

الرع�ية ال�صحية يف امل�صت�صفي�ت والعي�دات واملن�زل".
وح�صلت كلية الطب والعلوم ال�صحية يف ج�معة خليفة يف ال�صنوات امل��صية 
على موافقة هيئة العتم�د الأك�دميي يف الدولة لتنفيذ املرحلة ال�صريرية 
من برن�مج "الدكتور يف الطب" حيث اأت�حت الكلية التي متثل اإجن�زا كبريا 
جل�معة خليفة الفر�صة لطلبة الدفعة الأوىل البدء بتدريب�تهم ال�صريرية 

يف اأبريل الع�م امل��صي.
الطلبة  حتفيز  اإىل  ت�صعى  التي  ال��ربام��ج  توفري  خليفة  ج�معة  وت��وا���ص��ل 
برن�مج  ق��دم  حيث  العلمية  م��وؤه��الت��ه��م  وت��ع��زي��ز  ال��ط��ب  لكلية  املتقدمني 

فر�س  من  جمموعة  ك�مل  لأ�صبوع  امتد  ال��ذي  ال�صيفي  الطبي  التدريب 
الراغبني  ال��ث���ن��وي��ة  امل��رح��ل��ة  يف  الإم���رات��ي��ني  للطلبة  وال��ت��ط��وي��ر  التعليم 
ب�للتح�ق ب�ملهن املتعلقة ب�لطب والعلوم ال�صحية كم� ق�م املنتدى البحثي 
الذي اأجراه الربن�مج التمهيدي الطبي يف ج�معة خليفة بدور حموري يف 
تزويد الطلبة املنتقلني لدرا�صة الطب ب�لفر�س التي متكنهم من ا�صتعرا�س 

جهودهم البحثية.
مه�م  ت��ت��وىل  خليفة  ج���م��ع��ة  يف  ال�صحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية  اأن  ي��ذك��ر 
للو�صع  امل��ح��ددة  الجتم�عية  ال��ع��وام��ل  على  ال��رتك��ي��ز  تت�صمن  جمتمعية 
"بل�صم" وهو  برن�مج  الكلية  توفر  امل�صتقبل حيث  اأطب�ء  وتطوير  ال�صحي 
برن�مج يركز على اجلوانب الطبية اخل��صة ب�ملجتمع والتعليم املتخ�ص�س 

ال�ص�مل وتوفري الرع�ية ال�صحية التي تعتمد على الأدلة العلمية.

�س�مل بن �سلط�ن الق��سمي: ا�ست�س�فة الإم�رات 
لإك�سبو ح�س�د مل�سرية بن�ء وطن مبع�يري ع�ملية

خليفة الرتبوية: دور حيوي للتعليم يف 
ا�ست�سراف م�ستقبل املجتمع

•• ال�صارقة -وام: 

ع�صو  الق��صمي  �صقر  بن  �صلط�ن  بن  �ص�مل  املهند�س  ال�صيخ  اأك��د 
املجل�س التنفيذي رئي�س دائرة الطريان املدين براأ�س اخليمة.. اأن 
2020 دبي الع�ملي، اإمن� يعد  اإك�صبو  ا�صت�ص�فة الإم���رات ملعر�س 
ح�ص�داً لروؤية دولة ت�أ�ص�صت منذ ت�صيد مرتكزات احت�ده� املب�رك 
الإم�رات  جعل  مم�  فريدة،  ع�ملية  تنموية  وروؤى  مم�ر�ص�ت  على 
حتظى بجدارة ب�إحقية ا�صت�ص�فة ذلك احلدث الع�ملي ال�صتثن�ئي 
ال��ع���مل��ي��ة، وم��وج��ه���ت اجل���ذب��ي��ة القت�ص�دية  امل��ع���ر���س  يف خ���رط��ة 
للدول. وق�ل ال�صيخ �ص�مل بن �صلط�ن الق��صمي اإن املعر�س يتج�وز 
املوؤ�صرات الإيج�بية امل�ص�حبة له اإىل تعزيز الثقة يف حداثة ومقدرة 
دولة الإم�رات على ك�صب ثقة دول الع�مل اأجمع، وم� ينعك�س على 
متتع دولة الإم�رات ب�هتم�م ع�ملي �صيرتجم مل� ين�هز اأكرث من 25 
اأن دولتن� يف �صوء  يوؤكد  الع�مل، ومب�  زائ��ر من ك�فة دول  مليون 
روؤية قي�دته� الر�صيدة "حفظه� اهلل " قطعت خطى �ص��صعة على 
واملجتمعية  واحل�ص�رية  القت�ص�دية  م�ص�رته  بك�فة  التطور  درب 

والثق�فية.

ج�ءت كلمتة ال�صيخ �ص�مل بن �صلط�ن الق��صمي خالل ا�صت�ص�فته 
ال��ري������ص��ي حول  ال��ث��ق���يف  امل����دام  ن����دي  ح��واري��ة نظمه�  يف جل�صة 
التعريف مبعر�س اإك�صبو 2020 دبي كونه جتربة ت�صتلهم روؤية 
الإم�رات وج�صوره� للتوا�صل الع�ملي وا�صتعرا�س اأهدافه املن�صودة 
حيث �ص�رك فيه� عدد من �صخ�صي�ت املجتمع واخلرباء. واأ�ص�ف 
ال�صيخ �ص�مل اإن اأهمية دولة الإم���رات تت�صح من خالل تنظيمه� 
ع�ملية  و�صي�حية  جت�رية  ومظلة  وملتقى  ترويجي  كممر  لأك�صبو 
ا�صت�ص�فة  ج��راء  الدولة من  ه�ئلة لقت�ص�د  الفر�س  اىل  م�صريا 
وتنظيم ذل��ك امل��ع��ر���س، م��ع ت��زاي��د اأع����داد امل�����ص���رك��ني م��ن ممثلي 
ال�����ص��رك���ت والأج��ن��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وال���وف���ود احل��ك��وم��ي��ة م��ن الدول 
الدولة  يف  وال�صتثم�رية  التج�رية  البيئة  على  للتعرف  الأخ��رى 
اإبرام  ، وكذا  وهذا الأمر �صي�ص�هم يف ا�صتك�ص�ف فر�س ال�صتثم�ر 
يعزز  مم�  الدولة  يف  الوطنية  ال�صرك�ت  مع  التج�رية  التع�قدات 

مك�نة الدولة على خ�رطة القت�ص�د الع�ملي.
وق�ل ال�صيخ �ص�مل بن �صلط�ن الق��صمي " اإنن� نرى الأهمية الب�لغة 
لذلك احلدث حتديداً على �صعيد القط�ع ال�صي�حي، اإذ كم� نعلم 
تعد بلدن� الإم�رات وبف�صل توجيه�ت قي�دة الدولة الر�صيدة ، من 

اأكرث بلدان الع�مل انفت�ح�ً وا�صت�ص�فة للج�لي�ت حيث يعي�س على 
ترافق�ً  الع�مل.  دول  200 جن�صية من خمتلف  من  اكرث  اأر�صه� 
مع املمكن�ت واملقوم�ت ال�صي�حية اله�ئلة التي تتمتع به� الدولة - 
اإن ك�ن على �صعيد التجهيزات والبنية التحتية للقط�ع الفندقي 
الت�صوق  م��راك��ز  اأح���دث  �صعيد  على  اأو  ع�ملية،  مبع�يري  ومتتعه� 
اأو  ال��ف��ري��دة،  ال�صحراوية  وال�صي�حة  ال���رباري  و�صي�حة  الع�ملية 

ال�صي�حة البحرية وغريه� من مقوم�ت.
واأ�ص�ف " علين� اأي�ص�ً اأن ننظر لطفرة �صي�صهده� قط�ع الطريان 
الطريان  �صرك�ت  اأو  الوطنية،  الطريان  ل�صرك�ت  �صواء  ب�لدولة 
موؤكدة  املعر�س  ذل��ك  يف  م�ص�رك�ت  عن  نتحدث  فنحن  الأخ���رى، 
من اأكرث من 190 دوًل ف�صاًل على م� يقدر مباليني الزائرين 
ب�إم�رة  امل��دين  ال��ط��ريان  ل��دائ��رة  رئ��صته  واق��ع  وم��ن  وال�صواح" 
راأ�س اخليمة لفت ال�صيخ �ص�مل بن �صلط�ن الق��صمي لتبني مط�ر 
ودعم  للتع�مل  اجل�هزية  م�صتوي�ت  لأعلى  ال��دويل  اخليمة  راأ���س 
احلدث  ذلك  لجن�ح  ب�لدولة  املرافق  ك�فة  وا�صتعدادات  توجه�ت 
كهدف وم�صوؤولية وطنية ن�صعى جميع�ً للعمل على اأن تكون �صورة 

الدولة و�صمعته� وعرب خمتلف القط�ع�ت.

ت�س�ركية  تعليم  منهجية   .. اأبوظبي   42
مبتكرة وجم�نية لإعداد اأجي�ل من 

•• اأبوظبي-وام:

تقدم مدر�صة الربجمة 42 اأبوظبي من�صة تعليمية رائدة 
مبتكرة وجم�نية  ت�ص�ركية،  تعليمية  على منهجية  تعتمد 
الوطنية  اجلهود  وتدعم  امل�صتقبل  اأجي�ل  اإع��داد  يف  ت�صهم 

املبذولة للتحول الرقمي وتر�صيخ اقت�ص�د املعرفة.
حل�صرية  النمطية  النظرة  تغيري  اإىل  امل��در���ص��ة  وت��ه��دف 
ت��ع��ل��م ال��ربجم��ة واإح�����داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف م��ن���ه��ج تعليم 
ال���ربجم���ة واإي���ج����د ال��ف��ر���س امل��ج��زي��ة م���ن خ���الل متكني 
ال�صب�ب وتزويدهم ب�خلربات التي تعزز قدرتهم على بن�ء 
اأدوات  ب��صتخدام  املعرفة  على  الق�ئم  الرقمي  القت�ص�د 

الربجمة املبتكرة وع�لية الكف�ءة.
وتعد مدر�صة الربجمة 42 اأبوظبي الأوىل من نوعه� يف 
اإىل  ان�صمت  وقد  اخلليجي  التع�ون  جمل�س  دول  منطقة 
مدار�صه�  اأوىل  افتتحت  التي  ع�ملي�  املتن�مية   42 �صبكة 
ك�أحد  امل��در���ص��ة  ت�أ�صي�س  ج���ء  كم�   2013 ع���م  ب�ري�س  يف 
اأبوظبي   - واملعرفة  التعليم  دائ��رة  بني  امل�صرتكة  املب�درات 

وبرن�مج اأبوظبي للم�صرع�ت التنموية "غدا 21".
التعليم  اأعم�ل  تطوير  اإدارة  ال�ص�م�صي مدير  واأك��د م�جد 
اإطالق  اأن  اأب��وظ��ب��ي   - وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  ال��ع���يل يف 
لتعزيز  الإم����رة  روؤي���ة  م��ع  يتم��صى  اأبوظبي   42 م�صروع 
ب��ي��ئ��ة الب���ت���ك����ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي مب���� ي��دع��م ج��ه��ود الدولة 
والتنويع  القط�ع�ت  الرقمي يف خمتلف  التحول  لتحقيق 
الإم�رات  اأن��ب���ء  لوك�لة  ت�صريح�ت  يف  وق���ل  القت�ص�دي. 
هي لغة امل�صتقبل ونحن نتطلع اإىل  الربجمة  "وام" ..اإن 
متكني ال�صب�ب من هذه اللغة وتزويدهم ب�مله�رات الرقمية 
القت�ص�د  متطلب�ت  يدعم  م�  وهو  العمل  ل�صوق  املطلوبة 
الربجمة  مدر�صة  اأن  اإىل  ..م�����ص��ريا  املعرفة  على  الق�ئم 
لتزويد  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  اأبوظبي تدعم جهود   42
الطلبة مبه�رات القرن احل�دي والع�صرين م� ميكنهم من 

تلبية متطلب�ت خمتلف قط�ع�ت العمل.
اأب��رز ح��صن�ت  اأح��د  تكون  لكي  املدر�صة تطلع  اأن  واأ���ص���ف 
الأعم�ل  البتك�ر واملواهب من خالل تر�صيخ ثق�فة ري�دة 
اأن م� مييز املدر�صة تطبيق منظومة  اأبوظبي. واأو�صح  يف 
تعليمية ت�ص�ركية ومبتكرة تقوم على نظ�م تعليم الأقران 
ف�لطلبة يتعلمون من بع�صهم البع�س فال يوجد معلمون 
اأو �صفوف اأو ح�ص�س درا�صية فمنه�ج املدر�صة اأ�صبه بلعبة 
 "gamified approach" يعرف  م�  وهو  الفيديو 
يف  اأن��ه  لو  كم�  التعليمية  امل��راح��ل  �صمن  ينتقل  ف�لط�لب 
لعبة ومن اأجل النتق�ل من مرحلة اإىل اأخرى يجب عليه 

تطوير مه�راته وحتقيق اأهداف تعليمية معينة.
حيث  ب�ملرونة  املدر�صة  منه�ج  اأي�ص�  ميت�ز  "كم�  واأ���ص���ف: 
ق���درات���ه ال�صخ�صية  ي��ت��ع��ل��م ح�����ص��ب  ب�����أن  ل��ل��ط���ل��ب  ي�����ص��م��ح 
ب�لذك�ء  الط�لب مهتم�  ك�ن  اإذا  اهتم�م�ته فمثال  وح�صب 
هذا  يف  نف�صه  وي��ط��ور  يتخ�ص�س  اأن  ميكن  ال�صطن�عي 
اأي جم�ل  املج�ل واإن ك�ن الط�لب يحمل خربة عملية يف 
اأو اأي جم�لت اأخر  اأو الفنون  اأو الهند�صة  �صواء يف الطب 

ب�إمك�ني�ت  عمله  جم���ل  تطوير  �صبل  ا�صتك�ص�ف  فيمكنه 
الربجمة".

امل��در���ص��ة ف�ملبنى  ه��ن���ك م��رون��ة يف ح�����ص��ور  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اأي�م   7 ط��وال  �ص�عة   24 م��دار  على  الطلبة  اأم����م  مفتوح 
املدر�صة  اأن  م��وؤك��دا  وق��ت  اأي  يف  اإليه�  ال��ذه���ب  وي�صتطيع 
اأي���ة ر���ص��وم درا���ص��ي��ة وه���و م�  جم���ن��ي��ة للجميع ول ت��وج��د 
املجتمع  اأف��راد  اأم���م ك�فة  املج�ل  روؤيتن� لفتح  يتم��صى مع 

لكت�ص�ف قدراتهم الك�منة يف جم�ل الربجمة.
واأو�صح اأن ميكن لأي �صخ�س الت�صجيل لاللتح�ق ب�ملدر�صة 
ب�صرط اأن يكون عمره اأكرث من 18 ع�م� وت�صتقبل املدر�صة 
طلب�ت الت�صجيل من اأي �صخ�س يرغب يف اكت�ص�ب مه�رات 
جديدة وتطوير جم�لت عمله، اأو اإن ك�ن يبحث عن فر�س 
عمل يف جم�ل الربجمة والتكنولوجي� وقد �صهدن� اإقب�ل 

وا�صع� يف الت�صجيل على املدر�صة منذ اإطالقه�.
ولفت اإىل وجود اإقب�ل من الطلبة املواطنني على اللتح�ق 
يف   70 نحو  ي�صكلن  ال��الئ��ي  امل��واط��ن���ت  ل�صيم�  ب�ملدر�صة 

امل�ئة من الطلبة الإم�راتيني.
اجلدير ب�لذكر اأن مدر�صة الربجمة 42 اأبوظبي تعد من 
الإم�راتي  ال�صرتاتيجي  للحوار  ال�صراكة  م�ص�ريع  اأحدث 
الفرن�صي، وبعد افتت�ح مدر�صة "42 اإيكول" يف ب�ري�س ع�م 
2013 جنحت �صبكة 42 ب�لتو�صع يف جميع اأنح�ء الع�مل 
ال�صبكة  اإىل  اأبوظبي   42 الربجمة  مدر�صة  تن�صم  حيث 
املتن�مية التي ت�صم اليوم 35 مدر�صة ولتكون الأوىل له� 

يف منطقة دول جمل�س التع�ون اخلليجي.
 42 �صبكة  ت��وف��ره  ال��ذي  الفريد  التعليم  من��وذج  وير�صي 
التقليدية  التعليم  مف�هيم  تتج�وز  كلي�  جديدة  مف�هيم 
تنفيذ  ع��رب  والت��ق���ن  الأق����ران  تعليم  منهجية  تعتمد  اإذ 
امل�ص�ريع كم� تتج�وز مدار�س �صبكة 42 املف�هيم التقليدية 
دون  اأنف�صهم  على  ب�لعتم�د  الطلبة  يتعلم  حيث  للتعليم 
مدار�س  يف  التعليم  ومي��ت���ز  درا���ص��ي��ة.  ف�صول  اأو  معلمني 
�صبكة 42 بط�بعه الت�ص�ركي حيث يتطور الطلبة ب�ل�صكل 
بحب  التحلي  عليهم  ي�صتوجب  م�  تطلع�تهم  يلبي  ال��ذي 
وامتالك  والإب��داع  ال�صتب�قي  والتفكري  واللتزام  املعرفة 
طلبة  م��ه���رات  تطوير  وي��ت��م  للتعلم.  ال�صخ�صي  ال��داف��ع 
وحل  التع�ون  على  تقوم  منهجية  اإىل  ا�صتن�دا   42 �صبكة 
ب�لك�مل  امل��رت��ك��ز  التعليم  ج���ن��ب  اإىل  والإب�����داع  امل�صكالت 
على تنفيذ امل�ص�ريع. وتعتمد منهجية التعليم يف مدار�س 
ال�صبكة على التعلم عن طريق اللعب حيث يكت�صب الطلبة 
درج�تهم بح�صب التقدم الذي يحرزونه يف برن�مج التعليم 
ولتحقيق التقدم يتعني على الطلبة العتم�د على العمل 
اجل��م���ع��ي ل��ت��ب���دل امل��ع��ل��وم���ت وا���ص��ت��خ��دام��ه��� ا���ص��ت��ن���دا اإىل 
ع�ملية  �صهرة  على   42 �صبكة  وح����زت  اجل��م���ع��ي  ذك���ئ��ه��م 
اخلرباء  اأمهر  من  عدد  تقدمي  يف  جن�حه�  بف�صل  وا�صعة 
واملبدعني يف جم�ل الربجمي�ت على م�صتوى الع�مل ..ويتم 
توظيف طلبة املدر�صة حتى قبل ا�صتكم�لهم الربن�مج من 
توظيف  ن�صبة  ت�صل  حيث  ال�صرتاتيجيني،  ال�صرك�ء  قبل 

خريجي املدر�صة اإىل 100 يف امل�ئة.

برن�مج الدرا�س�ت العلي� يف الطب بج�معة خليفة ي�ستقطب 49 ط�لب� وط�لبة جددا

امل����دع����و / رودال�������ني  ف���ق���د 
الفلبني     ، ب��صتوران  لن��وزا 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )P1628506B( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص����ل 

0544770959

فقدان جواز �سفر
عز  ادم  /ن����ب�����  امل����دع����و  ف���ق���د 
ال�����������ص�����ودان    ، ادم  ال������ع������رب 
 اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم

يرجى   -  )P2678733(  
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�صودانية  ب�ل�صف�رة 

مركز �صرطة ب�لم�رات.

فقدان جواز �سفر
ازه������ر احمد  امل���دع���و /  ف��ق��د 
ب�ك�صت�ن   ، اح����م����د  اف���ت���ك����ر 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)DQ1165382( يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب�ل�صف�رة الب�ك�صت�نية او اقرب 

مركز �صرطة ب�لم�رات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
املجل�س ال�ست�س�ري للج�معة الق��سمية يعقد اجتم�عه الأول للع�م الأك�دميي 2022-2021

•• ال�صارقة-الفجر:

للع�م  الأول  اجتم�عه  الق��صمّية  للج�معة  ال���ص��ت�����ص���رّي  املجل�س  عقد 
عّواد  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت���ذ  ���ص��ع���دة  بح�صور   2021-2022 الأك����دمي���ي 
ح�صن  الدكتور  الأ�صت�ذ  و�صع�دة  اجل�معة،  مدير  ب�أعم�ل  الق�ئم  اخللف، 

امللخ، الق�ئم ب�أعم�ل ن�ئب مدير اجل�معة لل�صوؤون الأك�دميّية.
ب الأ�صت�ذ الدكتور عّواد اخللف ب�أع�ص�ء املجل�س   ويف بداية الجتم�ع رَحّ
الأك�دميّية،  ل��ل�����ص��وؤون  اجل���م��ع��ة  م��دي��ر  ن���ئ��ب  ال���ذي ي�صم  ال���ص��ت�����ص���ري 
والعمداء، وممثلي اأع�ص�ء هيئة التدري�س، وممثلي طلبة كلي�ت اجل�معة 

املختلفة، متمني� ع�م� درا�صي� جن�ح�.

براجمه�  اعتم�د  يف  جنحت  اجل�معة  اأَنّ  الجتم�ع  خالل  اخللف  واأ�ص�ر 
كّله� من مفّو�صية العتم�د، كم� جنحت يف جتديد ترخي�صه� الأك�دميّي، 
وهي تتطلع بعون اهلل، ثم برع�ية �ص�حب ال�صمّو ال�صيخ الدكتور �صلط�ن 
بن حممد الق��صمّي ع�صو املجل�س الأعلى ح�كم ال�ص�رقة رئي�س اجل�معة 
الق��صمية اإىل موا�صلة التقّدم والنج�ح لتحقيق ر�ص�لة اجل�معة الق��صمّية 
الع�ملّية وم�  ال�ص�رقة واللتزام بر�ص�لته�  اإ�صع�عه� احل�ص�رّي من  يف بث 
حتمله من اهتم�م بن�صر ثق�فة الإ�صالم ال�صمح املعتدل وبي�ن جم�ل اللغة 

العربّية وتفرده�.
واأكد اخللف اأن اجل�معة توا�صل تقدميه� ملنح درا�صية ك�ملة للطلبة من 
خ�رج الدولة من خمتلف دول الع�مل بعد اأن طّورت اآلي�ت انتق�ء الطلبة 

والذكري�ت  الن�فع  ب�لعلم  بالدهم  اإىل  ليعودوا  وا�صتقط�بهم  املتميزين 
اجلميلة عن الإم�رات واأهله�.

اأو�صح الأ�صت�ذ الدكتور ح�صن امللخ؛ الق�ئم ب�أعم�ل ن�ئب مدير   ب��دوره  
لتحقيق  �صريه�  توا�صل  اجل�معة  اأَنّ  اإىل  الأك�دميّية  لل�صوؤون  اجل�معة 
التحتّية،  والبنية  الأك�دميّية،  الربامج  م�صتوى  على  اإجن���ز،  تلو  اإجن���ز 
اإىل  ال��ط��ل��ب��ة وث��ق���ف���ت��ه��م م��ن��وه���  ال��ت��ن��ّوع يف جن�صي�ت  وامل��ح���ف��ظ��ة ع��ل��ى 
لت�أكيد  اللوائح  ح�صب  للكلي�ت  ال�صت�ص�رّية  املج�ل�س  انعق�د  ا�صتمرارية 
امل�ص�ركة املجتمعّية العلمّية يف العملية الأك�دميّية والإدارية يف اجل�معة.

ك�إجراء  الأك�دميية  الق�ص�ي�  من  ع��ددا  تن�ول  الجتم�ع  اأن  امللخ  واأ���ص���ر 
والإر�ص�د  الت�صجيل،  واإج����راءات  اجل�معة،  داخ��ل  ح�صوري�  المتح�ن�ت 

الأك�دميي، ومت التطرق اإىل تطوير اخلطة الدرا�صّية وحتديثه� ب�إدخ�ل 
البدء  اإىل  اإ�ص�فة  الإم�رات" �صمن متطلب�ت اجل�معة،  "جمتمع  م�ص�ق 

ب�إدخ�ل م�ص�ق "الإبداع وري�دة الأعم�ل" �صمن املتطلب�ت اجل�معية.
ل�ص�حب  �صكرهم  عن  اجل�معة  طلبة  ممثلو  اأع��رب  الجتم�ع  نه�ية  ويف 
ال�صمّو ال�صيخ الدكتور �صلط�ن بن حممد الق��صمي ع�صو املجل�س الأعلى 
ورع���ه _على  اهلل  الق��صمية  _حفظه  رئي�س اجل�معة  ال�ص�رقة  ح�كم 
توا�صل رع�يته للطلبة، وحر�س �صموه على مت�بعة �صوؤونهم، واحلف�ظ 
على �صالمتهم ل �صيم� يف ظروف اجل�ئحة التي مر  به�  الع�مل ب�أ�صرة 
قي�دته�  بف�صل  اإىل طبيعته�  الإم���رات فع�دت احلي�ة  دول��ة  ، وجت�وزته� 

الر�صيدة مقدمة اأعلى من�ذج العط�ء الإن�ص�ين.

•• ابوظبي-الفجر:

وال�صت�ص�رات  للبحوث  "تريندز"  مركز  اإج���راءات  دويل  اأك���دمي��ي  تقرير  ثمن 
الروؤى وال�صت�ص�رات ب�ص�أنه� للمجتمع و�صن�ع القرار،  جل�ئحة كورون� وتقدمي 
حيث و�صع تقرير حديث ملعهد لودر يف ج�معة بن�صيلف�ني� الأمريكية العريقة، 
عقب اجتم�ع �ص�رك فيه 375 مديراً تنفيذي�ً وب�حث�ً، من 163 مركزاً فكري�ً 
اأف�صل ع�صرة مراكز يف منطقة ال�صرق  "تريندز" �صمن  86 دولة، مركز  ومن 
الأو�صط و�صم�ل اأفريقي� يف جم�ل التع�مل العلمي والبحثي مع ج�ئحة كورون� 

وتقدمي ا�صت�ص�رات ل�صن�ع القرار.
وذكر التقرير ال�ص�در عن املعهد الأمريكي اأن مركز تريندز للبحوث وال�صت�ص�رات 
�صرع منذ اأن بداأت ج�ئحة كوفيد19- تعرقل الأن�صطة الع�دية، يف البحث عن 
على  وللحف�ظ  الك�مل  الوجه  على  ب�أن�صطته  ال�صطالع  يف  لال�صتمرار  ط��رق 

عن�صرْي الإنت�جية والكف�ءة فيم� يقوم به من اأعم�ل. 
وبني التقرير اأن "تريندز" ك�ن اأول موؤ�ص�صة يف ال�صرق الأو�صط تنظم �صل�صلة من 
الفع�لي�ت الفرتا�صية ب�ص�أن موا�صيع خمتلفة، بدءاً ب�لآث�ر الطبية والجتم�عية 

والإن�ص�نية والقت�ص�دية للج�ئحة. كم� ك�ن املركز اأول موؤ�ص�صة يف املنطقة تعتمد 
البث املب��صر مب� جعله رائداً يف جم�ل الفع�لي�ت املق�مة عرب الإنرتنت.

واأ�ص�ر التقرير اإىل اأن "تريندز" اأدرك قيمة تزويد مقرري ال�صي��ص�ت ب�ملعلوم�ت 
تتن�ول  اإ�صداراً   70 اأكرث من  اأ�صدر املركز  ثة. ونتيجة لذلك،  الدقيقة واملحدَّ
اجل�ئحة، بدءاً من الروؤى وو�صوًل اإىل الأوراق ال�صرتاتيجية. كم� اأ�صدر كت�ب�ً 
بعنوان "الإم�رات وج�ئحة كوفيد19-: منوذج يف اإدارة الأزمة وحتقيق التع�يف 
امل�صتدام" ب�لتع�ون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم�ت والكوارث. كم� 
الت�صدي جل�ئحة كوفيد19- من خالل  "تريندز" على نط�ق وا�صع يف  اأ�صهم 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  م��ع  ب�لتع�ون  اأي�����ص���ً  راأي،  ا�صتطالع  اإج���راء 
فيم�  الع�م  الوعي  الدولة وحتليل  لتقييم مدى ج�هزية  وال��ك��وارث،  والأزم���ت 
يتعلق ب�جل�ئحة، وا�صتطالع اآراء ب�ص�أن اللق�ح�ت املختلفة التي ك�نت عندئذ يف 
مراحل خمتلفة من التطوير. وذكر التقرير اأن ال�صتج�بة الكبرية ل�صتطالع 
الراأي من مقرري ال�صي��ص�ت �ص�عدت على فهم الأبع�د املتعددة للتحدي�ت امل�ثلة 
اأن جهود املركز بلغت  اإىل  اأي�ص�ً  تهم للتع�مل مع جميع التطورات. واأ�ص�ر  واأعدَّ

القمة مل�ص�عدة �صّن�ع القرار يف هذا الكف�ح ال�ص�ق �صد اجل�ئحة.

على  ق�ئم�ً  من��وذج���ً  ذل��ك  يف  اتبع  وال�صت�ص�رات  للبحوث  "تريندز"  اأن  وذك��ر 
اإىل جنب مع هيئ�ت حكومية  ال�صراكة يف جميع هذه اجلهود، حيث عمل جنب�ً 

وغري حكومية لتحقيق الأهداف املتب�دلة واملن�صودة.
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  العلي  عبداهلل  حممد  الدكتور  اأع��رب  املن��صبة  وبهذه 
تريندز للبحوث وال�صت�ص�رات عن �صع�دته بهذه الإ�ص�دة من موؤ�ص�صة اأك�دميية 
اإن هذا  وق���ل  املركز و���ص��واب توجهه وه��دف��ه،  يوؤكد ع�ملية  ال��ذي  الأم��ر  ع�ملية، 
الت�صنيف ُيعدُّ تقديراً جلهود اأ�صرة مركز "تريندز" ك�ملة واعرتاف�ً ع�ملي�ً ب�أنه 
ا�صرتاتيجيته  لتحقيق  ال�صحيح  الطريق  يف  ي�صري  م�صتقل  ع�ملي  بحث  كمركز 
التي ترى يف املعرفة طريق�ً ل�صنع امل�صتقبل، م�صرياً اإىل اأنه من هذا املنطلق ج�ء 

�صع�ر "تريندز"، "من ا�صت�صراف امل�صتقبل اإىل امل�ص�ركة يف �صنعه".
د الدكتور العلي على اأن مركز "تريندز" م��ٍس يف ر�ص�لته وبجهود فريقه  و�صدَّ
البحثي والإداري من اأجل معرفة ق�ئمة على البحث العلمي الر�صني الذي يخدم 
�صن�ع القرار والإن�ص�نية جمع�ء، مبين�ً اأن املركز ومن خالل فع�لي�ته ون�ص�ط�ته 
واإ�صداراته وبحوثه ي�صعى لكي يكون ج�صر توا�صل معريف حول الع�مل، ي�صهم يف 

ن�صر قيم التع�ي�س والت�ص�مح وال�صالم ونبذ العنف والكراهية.

•• اأبوظبي- وام: 

حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
ن���ئ��ب ح�كم  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ص���د  ب���ن 
دب���ي ن���ئ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
اع��ت��م���د جمل�س  اأن  امل����ل���ي���ة..  وزي����ر 
ال�صمو  ���ص���ح��ب  ب��رئ������ص��ة  ال�������وزراء 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب 
اهلل"،  "رع�ه  دب����ي  ح����ك���م  ال�������وزراء 
امليزانية الحت�دية للخطة اخلم�صية 
لل�صنوات 2022-2026 ب�إجم�يل 
اأن حكومة  ملي�ر دره��م دليل   290
وبقي�دة  املتحدة  العربية  الإم�����رات 
بن  ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب 
زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة "حفظه 
لتحقيق  العمل  يف  م�صتمرة  اهلل" 
�صع�دة �صعبه� وتوفري الأمن والعي�س 

الكرمي لأبن�ء الوطن.
واأ�ص�ر �صموه اإىل اأن اعتم�د امليزانية 
الأكرب يف ت�ريخ دولة الم�رات يوؤكد 
ل�����ص��ع��ب دول���ة  ال��ك��رمي��ة  اأن احل���ي����ة 
رئي�صية،  اأول��وي��ة  �صتبقى  الم�����رات 
الأكرث  الوطني  القت�ص�د  بن�ء  واأن 
اأ���ص������ص��ي لتحقيق  ن��ه��ج  ه���و  ت����وازن�����ً 
ل����الحت�����د، واأن  ال�����ص���م��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
دع�ئم  اأر���ص��ت  ق��د  الر�صيدة  ال��ق��ي���دة 
را�صخة للعمل احلكومي، تعمل على 

ال�صرتاتيجية  امل�صتهدف�ت  حتقيق 
ل���ل���دول���ة، وت����رف����د م�����ص��ريت��ه��� نحو 
والجتم�عية  القت�ص�دية  التنمية 
امل�صتدامة، والتي تعد ركيزة رئي�صية 

للخم�صني ع�م�ً املقبلة.
واأك��د �صموه اأن توجيه امل��وارد امل�لية 
لتحقيق م�صتهدف�ت التنمية يف دولة 
الإم�رات هو اأولوية للقي�دة الر�صيدة، 
م�صدداً �صموه على اأهمية ال�صتثم�ر 
يف ال��ك��ف���ءات ال��ب�����ص��ري��ة، م��ن خالل 
التعليم  ق��ط���ع���ت  تطوير  موا�صلة 
الجتم�عية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال�����ص��ح��ة 
وتوطيد  م��رن��ة،  اأع��م���ل  بيئة  وخ��ل��ق 
التي  ال�����رائ�����دة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ة 
ب�أ�ص�س  لالرتق�ء  الدولة،  به�  تتمتع 

القت�ص�د الرقمي واملعريف.

م���ن ج���ن��ب��ه اأو����ص���ح م���ع����يل حممد 
ب��ن ه�����دي احل�����ص��ي��ن��ي وزي����ر الدولة 
ل���ل�������ص���وؤون امل����ل���ي���ة، اأن������ه مت اإع������داد 
م�����ص��روع امل��ي��زان��ي��ة ال��ع���م��ة لالحت�د 
 ،2026  2022 اخل��ط��ة  ل�����ص��ن��وات 
بق�نون  امل��ر���ص��وم  لأح���ك����م  ا���ص��ت��ن���داً 
 2019 "26" ل�صنة  رق��م  احت����دي 
لأف�صل  ووفق�ً  الع�مة،  امل�لية  ب�ص�أن 
املم�ر�ص�ت الع�ملية، وذلك بهدف رفع 
وتوجيهه،  احلكومي  النف�ق  كف�ءة 
ل��ت��م��ك��ني اجل����ه�����ت الحت������دي�����ة من 
وبراجمه�  اأهدافه�  وحتقيق  تنفيذ 

ب�لكف�ءة املن�صودة.
التن�صيق  اأه���م���ي���ة  م���ع����ل���ي���ه  واأك��������د 
امل�لية  وزارة  ال��ذي مت بني  والتع�ون 
ب�ص�أن  الحت���دي��ة  اجل��ه���ت  وخمتلف 

امل��ي��زان��ي��ة، م�صرياً  اإع�����داد  اإج������راءات 
توجيه�ت  ع��ل��ى  وب���ن����ء  مت  اأن����ه  اإىل 
القي�دة الر�صيدة تخ�صي�س ميزانية 
اخل���دم����ت  ل��ت��ط��وي��ر   2022 ع������م 
م�صتوي�ت  اأعلى  وتقدمي  احلكومية، 
واخلدم�ت  الج��ت��م���ع��ي��ة  ال���رع����ي���ة 
البنية  وتعزيز  والتعليمية  ال�صحية 
تنموية  ج�ذبة  بيئة  وخلق  التحتية 

واقت�ص�دية.
عر�صت  ق���د  امل����ل���ي���ة  وزارة  وك����ن���ت 
م�����ص��روع امل��ي��زان��ي��ة ال��ع���م��ة لالحت�د 
�صمن   2022 امل�����ل����ي����ة  ل���ل�������ص���ن���ة 
-2022 لل�صنوات  امل��ي��زان��ي��ة  دورة 
ال��������وزراء  جم���ل�������س  ع���ل���ى   2026
القت�ص�د  ت���ع����يف  ظ����ل  يف  امل����وق����ر، 
اأن�صطة  خمتلف  وانتع��س  الوطني 

ب�لدولة،  الق��ت�����ص���دي��ة  ال��ق��ط���ع���ت 
تبلغ  للم�صروف�ت  تقديرية  بتكلفة 
"58،931،000،000" - ثم�نية 
وواحد  وت�صعم�ئة  ملي�ر  وخم�صون 

وثالثون مليون درهم.
ومت توزيع اعتم�دات امليزانية الع�مة 
على   2022 امل�لية  لل�صنة  لالحت�د 
ال�صكل  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ق��ط���ع���ت 
الجتم�عية  التنمية  اأوًل:  ال��ت���يل: 
واملن�فع الجتم�عية: بلغت تقديرات 
للتنمية  امل���خ�������ص�������ص���ة  ال������ربام������ج 
الجتم�عية  وامل��ن���ف��ع  الج��ت��م���ع��ي��ة 
بن�صبة  دره�������م  م���ل���ي����ر   "24،2"
امليزانية  اإجم�يل  من   "41،2%"

الع�مة.
وبلغت العتم�دات املخ�ص�صة لربامج 

 "9،6" ال��ع���م واجل���م��ع��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ملي�ر درهم بن�صبة "%16،3" من 

اإجم�يل امليزانية.
برامج  ت��ك���ل��ي��ف  ت���ق���دي���رات  وب��ل��غ��ت 
درهم  ملي�ر   "6،1" ال��ع���م  التعليم 
اإجم�يل  م��ن  "%10،4ط  بن�صبة 

امليزانية الع�مة.
اجل�معي  التعليم  تقديرات  وبلغت 
"3،5" ملي�ر درهم بن�صبة "5،9%" 

من اإجم�يل امليزانية الع�مة.
امل�لية للخدم�ت  املخ�ص�ص�ت  وبلغت 
 "4،9" املجتمع  ووق���ي��ة  ال�صحية 
"%8،4" من  بن�صبة  دره��م،  ملي�ر 
اإج��م���يل امل��ي��زان��ي��ة ال��ع���م��ة، لتقدمي 
الرع�ية  خ��دم���ت  م�����ص��ت��وي���ت  اأرق����ى 

ال�صحية.

�صم�ن  ب���رام���ج  اع���ت���م����دات  وب��ل��غ��ت 
احلقوق الجتم�عية وتفعيل الدمج 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ب������وزارة  امل��ج��ت��م��ع��ي 
"3،5" ملي�ر درهم، بن�صبة "6%" 
رع�ية  لت�أكيد  امليزانية  اإجم�يل  من 
الدولة للفئ�ت التي ت�صتحق الدعم، 
الفئ�ت  اإىل  الإع�������ن�������ت  وت����ق����دمي 

اخل��صة التي حتت�ج اإىل الرع�ية.
املن�فع  ب���رام���ج  اع���ت���م����دات  وب��ل��غ��ت 
الجتم�عية - املع��ص�ت "4،8" ملي�ر 
درهم، بن�صبة "%8،2" من اإجم�يل 
لتوجيه�ت  تنفيذاً  الع�مة  امليزانية 
ب��ت��وف��ري احلي�ة  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي���دة 
من  املتق�عدين  للع�ملني  الكرمية 

املدنيني والع�صكريني.
الأخرى  اخلدم�ت  اعتم�دات  وبلغت 
ن�صبته  "1،5" ملي�ر درهم م�  مبلغ 
امليزانية  اج��م���يل  م��ن   "2،6%"

الع�مة.
ال�����ص��وؤون احلكومية:  ق��ط���ع  ث���ن��ي���ً: 
احلكومية  ال�صوؤون  لقط�ع  خ�ص�س 
بقيمة  م���ل��ي��ة  اع���ت���م����دات  ال���ع����م���ة 
اأي م� ن�صبته  درهم  "21،5" ملي�ر 
امليزانية  اإجم�يل  من   "36،5%"
وتقدمي  احلكومية،  ال�صوؤون  لإدارة 
اأرقى خدم�ت الأمن وحتقيق العدالة 
روؤية  وتنفيذ  املجتمع  اأف���راد  لك�فة 
القي�دة الر�صيدة، ب�أن تكون الإم�رات 

للمواطنني  والأم�������ن  الأم�����ن  دول����ة 
واملقيمني.

ملي�ر   "2،3" مبلغ  تخ�صي�س  ومت 
والقت�ص�دية  التحتية  للبنية  درهم 
اإج���م����يل  م����ن   "3،8%" ب��ن�����ص��ب��ة 

امليزانية.
التنمية  ل���ق���ط����ع  ت��خ�����ص��ي�����س  ومت 
ملي�ر   "19،4" مبلغ  الجتم�عية 
من   "32،9%" ب��ن�����ص��ب��ة  دره�������م 

اجم�يل امليزانية.
ملي�ر   8،5"" م��ب��ل��غ  اع���ت���م����د  ومت 
اأي  اأخ��رى،  درهم م�ص�ريف احت�دية 
اجم�يل  "%14،5" من  ن�صبته  م� 

امليزانية.
درهم  م��ل��ي���ر   2،4 تخ�صي�س  ومت 
لال�صتثم�رات امل�لية، اأي م� ن�صبته " 

امليزانية. اجم�يل  %4"من 
مبلغ  ادراج  مت  اأن���ه  اإىل  اأي�����ص���ً  ي�ص�ر 
"980،5" مليون درهم للم�صروع�ت 
ت��خ�����ص��ي�����س مبلغ  م���ع  الحت������دي�����ة، 
مل�صروع�ت  درهم  "751،5" مليون 

الط�قة والبنية التحتية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

جت�����ص��ي��داً مل��ف��ه��وم ال��ت��ع��ل��م م��ن خالل 
اأم  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف ح��دي��ق��ة   ، ال���رتف���ي���ه 
الإم���رات ب�لتع�ون مع حديقة العني 
موؤقتة  ع���رو����س  ث���الث  ل��ل��ح��ي��وان���ت 
و22  و18   15 يف  ل���ل���ح���ي���وان����ت 
اأكتوبر، لتقدم للزوار فر�صًة مل�ص�هدة 
للتف�عل  ح��ي��وان���ت ج��دي��دة ومم��ي��زة 
الربامج  م���ن  ك���ج���زء  وذل�����ك  م��ع��ه���، 

احلديقة  ت���وف���ره����  ال���ت���ي  وامل����راف����ق 
املعرفة  ح����ب  غ���ر����س  اإىل  وت����ه����دف 
الزوار من جميع  وال�صتك�ص�ف لدى 

الأعم�ر.
م�����ن حمبي  ال������������زوار  و����ص���ي�������ص����ه���د 
العرو�س  ه����ذه  خ����الل  احل���ي���وان����ت 
الببغ�ء  طيور  م��ن  مميزة  جمموعة 
واأنواع خمتلفة من الطيور اجل�رحة 
�صتت�ح  ك��م���  وال����زواح����ف،  وال��ث��ع���ب��ني 
والتف�عل  ل��الق��رتاب  الفر�صة  لهم 

ال�صور  والتق�ط  احليوان�ت  هذه  مع 
م���ع���ه����. و����ص���ي���ت���واج���د خم��ت�����ص��ون يف 
الأوق�ت  جميع  يف  احليوان�ت  رع�ية 
املعلوم�ت  وم�����ص���رك��ة  ب��ه���،  للتعريف 
واحلق�ئق حوله� مب� ي�صمن جتربة 

ترفيهية �صيقة واآمنة للجميع.
املع�مل واملرافق الرتفيهية  ومن بني 
حتت�صنه�  التي  املختلفة،  والع�ئلية 
حظرية  الإم�����������������رات،  اأم  ح����دي����ق����ة 
احل�����ي�����وان������ت ال����ت����ي ت����ت����م اإدارت������ه������� 

حديقة  م����ع  ب����ل���ت���ع����ون  وت�����ص��غ��ي��ل��ه��� 
العني للحيوان�ت، وحتتوي عدداً من 
احليوان�ت املحبوبة مثل امل�عز واملهر 
والأران��ب وال�صالحف والإب��ل وطيور 

الإميو )النع�م الأ�صرتايل(.
ويف هذا الإط���ر، ق�لت ر�ص� قبالوي، 
مديرة الت�ص�ل املوؤ�ص�صي يف حديقة اأم 
الإم�رات: "تقدم حديقة اأم الإم�رات 
ل����زواره����� م���ن ال���ع����ئ���الت والأط���ف����ل 
فر�صة مميزة مل�ص�هدة اأنواع خمتلفة 

عنه�  املزيد  ومعرفة  احليوان�ت  من 
والتف�عل معه� يف حظرية احليوان�ت. 
وي�صعدن� ب�ل�صراكة مع حديقة العني 
الفع�لية  ه��ذه  ا�صت�ص�فة  للحيوان�ت 
لعر�س احليوان�ت على مدار  املوؤقتة 
ل����ل����زوار فر�صة  ل��ن��ق��دم  اأي�������م  ث����الث 
مل�����ص���ه��دة ه����ذه الأن�������واع امل��م��ي��زة من 
والتق�ط  معه�  والتف�عل  احليوان�ت 

ال�صور اإىل ج�نبه�".
ومي��ك��ن ل���ل���زوار اأي�������ص����ً امل�����ص���رك��ة يف 

حظرية  يف  احليوان�ت  اإطع�م  جت���رب 
اأو املهر.  اأو ركوب اجلمل  احليوان�ت، 

اأبوابه�  الإم������رات  اأم  حديقة  وتفتح 
ي��وم��ي���ً اأم�����م ال�����زوار م��ن ال�����ص���ع��ة 8 

بعد   12 ال�����ص���ع��ة  ول��غ���ي��ة  ���ص��ب���ح���ً 
منت�صف الليل. 

بالتعاون مع حديقة احليوانات بالعني

حديقة اأم الإم�رات ت�ست�سيف ثالثة عرو�س للحيوان�ت يف اأكتوبر

تقرير اأكادميي دويل

مركز تريندز �سمن اأف�سل ع�سرة مراكز بحثية مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اأفريقي� يف التف�عل مع ج�ئحة كوفيد-19 
د. حممد العلي: ما�سون يف البحث العلمي ون�سر املعرفة التي ت�سنع امل�ستقبل

مكتوم بن حممد بن را�سد : اعتم�د امليزانية الحت�دية الأكرب يف ت�ريخ 
الم�رات دليل اأن احلكومة م�ستمرة يف العمل لتحقيق �سع�دة �سعبه�
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي-وام:

اتف�قية  بعجم�ن  القت�ص�دية  التنمية  ودائرة  العلي�  التقنية  كلي�ت  وقعت 
تنمية  يدعم  الطرفني مب�  بني  وف�علة  ا�صرتاتيجية  �صراكة  لبن�ء  تع�ون 
وتطوير راأ�س امل�ل الب�صري و يعزز اجلهود على م�صتوى التوطني وت�صجيع 

امل�ص�ريع والبتك�رات وري�دة العم�ل بني ال�صب�ب.
جممع  مدير  ال�ص�م�صي  عبداللطيف  الربوفي�صور  �صع�دة  التف�قية  وقع 
دائرة  ع���م  مدير  احلمراين  اأحمد  عبداهلل  و�صع�دة  العلي�  التقنية  كلي�ت 
وذلك  الطرفني  من  امل�صوؤولني  وبح�صور  بعجم�ن  القت�ص�دية  التنمية 

مبقر كلي�ت التقنية العلي� ب�ل�ص�رقة.
الكوادر  وت���أه��ي��ل  اإع����داد  على  ال��ط��رف���ن  ي��ت��ع���ون  التف�قية  لبنود  وطبق� 
الوطنية على م�صتوى اجل�هزية الأك�دميية والتقنية واملهنية وذلك وفق 
خريجي  ا�صتقط�ب  على  والعمل  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  احتي�ج�ت 
الكلي�ت للعمل يف الدائرة وفق ال�صواغر والتخ�ص�ص�ت والكف�ءات املطلوبة 
مب��� ي��دع��م ت��وظ��ي��ف اخل��ري��ج��ني، وك��ذل��ك ال��ع��م��ل م��ع��� يف جم����ل ت�صميم 

يف  واملتغريات  الدائرة  احتي�ج�ت  وفق  ومهنية  اأك�دميية  برامج  وتطوير 
�صوق العمل، كم� �صيحر�س الطرف�ن على ال�صعي لدمج ال�صه�دات املهنية 
القت�ص�دي  ب�ملج�ل  تتعلق  التي  التخ�ص�ص�ت  الع�ملية �صمن  والحرتافية 

وامل�يل مب� يدعم كف�ءة اخلريجني وميكنهم من مه�رات امل�صتقبل.
امل�صرتكة  والدرا�ص�ت  الأبح�ث  ت�صجيع  اأي�ص� يف جم�ل  الطرف�ن  ويتع�ون 
وتنفيذ الأن�صطة الداعمة لالإبداع والبتك�ر وكذلك حتفيز ال�صب�ب على 
ري�دة الأعم�ل من خالل امل�ص�ريع الن��صئة حيث �صتعمل الدائرة على دعم 
امل�ص�عدة  اأ�صح�ب الأفك�ر وامل�ص�ريع املبتكرة من خالل  طلبة الكلي�ت من 
اإ�صدار  لدعم  اإ�ص�فة  اجل���دوى  درا���ص���ت  واإع���داد  امل�ص�ريع  ه��ذه  درا���ص��ة  يف 

الرتاخي�س القت�ص�دية الالزمة.
دائرة  مع  التع�ون  اأن  ال�ص�م�صي  عبداللطيف  الربوفي�صور  �صع�دة  واأك��د 
الكلي�ت  ب��ني  ال��ف���ع��ل��ة  ال�����ص��راك��ة  يعك�س  ب��ع��ج��م���ن  الق��ت�����ص���دي��ة  التنمية 

اأف�صل فر�س الرع�ية  امل�صتمر لتوفري  وموؤ�ص�ص�ت املجتمع يف ظل ال�صعي 
على  ال��ت��ع���ون  اىل  ب�لإ�ص�فة  واخل��رج��ني  للطلبة  والتوظيف  وال��ت��دري��ب 
م�صتوى الأبح�ث وامل�ص�ريع وري�دة الأعم�ل وهو م� يتم��صى مع املبداأ الرابع 
من وثيقة اخلم�صني والذي يعترب راأ�س امل�ل الب�صري هو املحرك الرئي�صي 
..م�صريا  الدولة  والره�ن احلقيقي للحف�ظ على تفوق  للنمو  امل�صتقبلي 
اىل اأن هذا التف�ق يهدف اىل دعم اإعداد وت�أهيل الكف�ءات الوطنية للعمل 

يف القط�ع القت�ص�دي اأحد القط�ع�ت احليوية واله�مة ب�لدولة.
وامل�ص�ريع  والب�����داع  الب��ت��ك���ر  جم����ل  ك��ذل��ك  �صي�صمل  ال��ت��ع���ون  اأن  وذك���ر 
مت  ب�لدولة  ع�يل  تعليم  موؤ�ص�صة  اأول  متثل  التقنية  كلي�ت  اأن  ..مو�صح� 
حرة  اب��داع��ي��ة  اقت�ص�دية  من�طق  اىل  لتتحول   2019 ال��ع���م  اعتم�ده� 
للطلبة  القت�ص�دية  الأن�صطة  ت�صجيع  م�صتوى  على  جديدا  دورا  لتلعب 
وتطوير اأفك�رهم م�ص�ريعهم املبتكرة للو�صول اىل تخريج ال�صرك�ت ورواد 

الأعم�ل. واأ�ص�ف اأن الكلي�ت جنحت يف ت�أ�صي�س برن�مج "تطوير ال�صرك�ت 
خالله  من  ومتكنت  وط�لبة  ط�لب�   2316 اليوم  ي�صم  الن��صئة" ال��ذي 
ملزاولة  رخ�س  على  ح�صلت   26 منه�  ن��صئة  �صرك�ت   108 اإط��الق  من 
اأن  ..موؤكدا  ال�صوق  يف  مواقعه�  واأخ��ذت  انطلقت  و20  التج�ري  ن�ص�طه� 
الكلي�ت  جهود  �صيدعم  بعجم�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ��رة  مع  التع�ون 
الن��صئة والذي يحظى بدعم  ال�صرك�ت  يف جم�ل ري�دة العم�ل وت�أ�صي�س 
القي�دة ورع�يته� وذلك من خالل توجيه الأفك�ر وتقدمي الدعم واخلربة 
على  احل�صول  اإج���راءات  وت�صهيل  اجل��دوى  درا���ص��ة  م�صتوى  على  للطلبة 
الرتاخي�س التج�رية. من ج�نبه ذكر �صع�دة عبد اهلل اأحمد احلمراين اأن 
الدائرة حتر�س دائم� على ال�صراكة مع املوؤ�ص�ص�ت التعليمية بهدف تنمية 
وتطوير راأ�س امل�ل الب�صري موؤكدا اأن كلي�ت التقينه العلي� تعترب اأحد اأهم 
واأكرب موؤ�ص�ص�ت التعليم الع�يل ب�لدولة وتتالقى توجه�تهم مع التوجه�ت 
اقت�ص�دية م�صتدامة  تنمية  لتحقيق  ت�صعى  والتي  للدائرة  ال�صرتاتيجية 
الروؤية  م��ع  مت��صي�  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  والب��ت��ك���ر  املعرفة  على  ق�ئمة 

ال�صرتاتيجية الدولة.

اتف�قية بني كلي�ت التقنية واقت�س�دية عجم�ن

•• الفجرية -وام:

�صهد �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن 
الفجرية  ع��ه��د  ال�����ص��رق��ي ويل  حم��م��د 
الفجرية  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الأمريي،  ب�لديوان  مكتبه  يف  للبيئة، 
الهيئة  ب���ني  ت��ف���ه��م  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع 

ومركز حممد بن را�صد للف�ص�ء.
الفجرية  ع���ه���د  ويل  ����ص���م���و  واأّك����������د 
امل���ج����ل البيئي  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
اأف�صل  ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب  ال���ف���ج���رية  يف 
اإىل  م�صرًيا  ع�ملًي�،  املعتمدة  التقني�ت 
توجيه�ت �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حمد 
ال�����ص��رق��ي ع�����ص��و املجل�س  ب���ن حم��م��د 
دعم  ب�صرورة  الفجرية  ح�كم  الأعلى 
ت�صهم  التي  الوطنية  البيئية  امل�ص�ريع 
الطبيعية،  املوارد  ا�صتدامة  يف حتقيق 
ون�صر مف�هيم الوعي البيئي واأهميته 

يف املجتمع.
���ص��م��وه ع��ل��ى ���ص��رورة التع�ون  و���ص��ّدد 
وتعزيز  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل���ه����ت  ب���ني 

الدولة  ا�صرتاتيجية  لدعم  جهوده� 
عرب تطوير العمل يف املج�لت البيئية 
املم�ر�ص�ت  م��ن  وال�صتف�دة  املختلفة، 

وامل�ص�ريع  ال��ت��ط��ب��ي��ق���ت  يف  ال��ع���مل��ي��ة 
وتدعم  البيئة  حم�ية  يف  ت�صهم  التي 

ا�صتدامته� على املدى البعيد.

وت���ت�������ص���م���ن م�����ذك�����رة ال���ت���ف����ه���م بني 
الطرفني العمل على موا�صيع رئي�صية 
يف  والبي�ن�ت  املعلوم�ت  تب�دل  اأهمه� 

اخل��صة  الف�ص�ئية  ال�صور  تطبيق�ت 
لالأقم�ر  ال��ه��ن��د���ص��ي��ة  ب���ل��ت�����ص���م��ي��م 
املتطلب�ت  ودرا�������ص������ة  ال�������ص���ن����ع���ي���ة، 

املرتبطة  وامل�������ص���ت���ق���ب���ل���ي���ة  احل�����ل����ي����ة 
ُبعد،  ع����ن  ال���ص��ت�����ص��ع���ر  ب��ت��ط��ب��ي��ق���ت 
وال�صور الف�ص�ئية، وجم�ل الت�صميم 

والت�ص�لت  اجل����غ����رايف،  وال��ت��ح��ل��ي��ل 
الع�ملية،  املالحة  واأنظمة  الف�ص�ئية، 
التطور  مراقبة  قط�ع  �صتخدم  التي 
واملوارد  النب�تي،  والغط�ء  العمراين، 
امل�ئية، والتطبيق�ت البيئية، ومراقبة 
ال�����ص��واط��ئ وال���ت���ل���وث، مب���� ي�����ص��ه��م يف 
اإم���رة الفجرية بتطبيق  حتقيق روؤي��ة 
يف  البيئية  ال�صتدامة  مع�يري  اأف�صل 
اأ�صيلة  م�ص�ريعه�. وقع املذكرة �صع�دة 
الفجرية  م��دي��ر هيئة  امل��ع��ال  ع��ب��داهلل 
للبيئة، و�صع�دة يو�صف حمد ال�صيب�ين 
م��دي��ر ع�����م م��رك��ز حم��م��د ب���ن را�صد 

للف�ص�ء.
�ص�مل  �صع�دة  التف�قية  توقيع  ح�صر 
ال���زح���م���ي م���دي���ر م��ك��ت��ب ���ص��م��و ويل 
ع��ه��د ال��ف��ج��رية، و���ص��ع���دة ح��م��د عبيد 
مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املن�صوري 

حممد بن را�صد للف�ص�ء.

•• ابوظبي-الفجر:

الجتم�عية  ال�����ص��وؤون  جلنة  ن�ق�صت 
الب�صرية  وامل����وارد  وال�����ص��ك���ن  وال��ع��م��ل 
خالل  الحت���دي  الوطني  املجل�س  يف 
اجتم�ع برئ��صة �صع�دة �صرار ب�لهول 
ال��ل��ج��ن��ة، مو�صوع  رئ��ي�����س  ال��ف��ال���ص��ي 
ب�ص�أن  املجتمع  تنمية  وزارة  �صي��صة 
ال�صم�ن الجتم�عي، بح�صور ممثلني 

عن املوؤ�ص�ص�ت اخلريية يف الدولة.
اأع�����ص���ء اللجنة  ���ص���رك يف الج��ت��م���ع 
العليلي  حميد  هند  م��ن:  ك��ل  �صع�دة 
اأحمد  وج���م���ي���ل���ة  ال���ل���ج���ن���ة،  م����ق����ررة 
ال�ص�م�صي،  ع��ل��ي  وح��م��ي��د  امل���ه���ريي، 
وحممد  ال�ص�م�صي،  را���ص��د  وخ��ل��ف���ن 
عبدالرحمن  ون�عمة  الك�صف،  عي�صى 

املن�صوري.
وق�����ل ���ص��ع���دة ���ص��رار ح��م��ي��د ب�لهول 

ا�صتمعت  ال���ل���ج���ن���ة  اإن  ال���ف���ال����ص���ي، 
الهيئ�ت  جهود  اإىل  الجتم�ع  خ��الل 
وامل���وؤ����ص�������ص����ت اخل����ريي����ة يف ال���دول���ة 
امل�لية  امل�ص�عدات  �صرف  اآل��ي��ة  ب�ص�أن 
والتحدي�ت  للم�صتحقني  والعينية 
ال��ت��ط��رق لآلية  ت��واج��ه��ه���، ومت  ال��ت��ي 
امل�صتفيدة،  ال��ف��ئ���ت  وحت���دي���د  ب��ح��ث 
خمتلف  ب��ني  الل��ك��رتوين  والتن�صيق 

املوؤ�ص�ص�ت. 

�����ص�����رك يف الج���ت���م����ع مم���ث���ل���ون عن 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر الإم�����رات����ي، 
اآل مكتوم  وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
حميد  وموؤ�ص�صة  اخلريية،  لالأعم�ل 
بن را�صد النعيمي اخلريية، وجمعية 
دب���ي اخل��ريي��������������ة، وم��وؤ���ص�����ص��ة تراحم 
اخل�����ريي�����ة، وج���م���ع���ي���ة ب���ي���ت اخل����ري. 
�صي��صة  م��و���ص��وع  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ن���ق�����س 
ال�صم�ن  ب�ص�أن  املجتمع  تنمية  وزارة 

الج��ت��م���ع��ي، ���ص��م��ن ث��الث��ة حم����ور، 
املتعلقة  ال��ت�����ص��ري��ع���ت  ت��ط��وي��ر  ه���ي: 

ال�����ص��م���ن الج��ت��م���ع��ي وفق�ً  ب��ن��ظ���م 
والجتم�عية،  القت�ص�دية  للتغريات 

املجتمع  تنمية  وزارة  وا�صرتاتيجية 
ب�����������ص������أن ال���������ص����م�����ن الج����ت����م�����ع����ي، 

واملم�ر�ص�ت الدولية املطبقة يف الدول 
املتقدمة ب�ص�أن ال�صم�ن الجتم�عي.

•• دبي-وام:

"ترّيا"  ال���ص��ت��دام��ة  ��م��م ج��ن���ح  ���صُ
دبي   2020 اإك�صبو  زوار  لتمكني 
من فهم وحت�صني ب�صمتهم البيئية 
فهو ميثل اأحد التج�رب املميزة يف 
املعر�س حيث ي�أخذ الزوار يف رحلة 

غ�مرة وج�ذبة عرب عج�ئب الع�مل 
الطبيعية ويلهمهم ل�صنع م�صتقبل 

اأف�صل واأكرث ا�صتدامة.
لت�صميم  من���وذج����  اجل���ن����ح  مي��ث��ل 
�ُصيدت  ح��ي��ث  امل�����ص��ت��دام��ة  امل���ب����ين 
اإرث  مب����ث�����ب����ة  ل����ت����ك����ون  م���ب����ن���ي���ه 
ال�صت�ر  ا�صدال  بعد  يبقى  عمراين 

�صيتحول  اأن����ه  ك��م���   ، احل����دث  ع���ن 
املدينة  �صمن  ل��ل��ع��ل��وم  م��رك��ز  اإىل 
2020 وهي  امل�صتقبلية د�صرتكت 
ع���مل��ي من���وذج���ي م�صمم  جم��ت��م��ع 
ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى اأح����دث 
الب��ت��ك���رات وال��ع��ل��وم لإن�����ص���ء بيئة 
و�صحة  واأم�����ن�����  ا���ص��ت��دام��ة  اأك�����رث 

لالإق�مة والعمل.
لي�صتويف  اجل�����ن������ح  ���م���م  ����صُ وق������د 
متطلب�ت املع�يري اخل��صة ب�صه�دة 
/ل��ي��ي��د/ ال��ب��الت��ي��ن��ي��ة ل���ل���ري����دة يف 
امل�صتدامة  امل����ب�����ين  ت�����ص��م��ي��م���ت 
وكف�ءة الط�قة للمب�ين اخل�صراء 
- وهي اأعلى �صه�دة اعتم�د مت�حة 

للهند�صة املعم�رية امل�صتدامة.
ت��ت��م��ي��ز امل�������ص����ح����ت امل������زروع������ة يف 
ري  بتقني�ت  م���زودة  ب�أنه�  اجل��ن���ح 
م��ب��ت��ك��رة مب��� يف ذل���ك ن��ظ���م اإع����دة 
ف�صال  الرم�دية"  "املي�ه  ت��دوي��ر 
خ�صراء  مب�صطح�ت  تغطيته�  عن 
م���زروع���ة ب��ن��ب���ت���ت حم��ل��ي��ة بهدف 
 75 بن�صبة  املي�ه  ا�صتخدام  تقليل 

يف امل�ئة.
كم� يوجد يف منطقة اجلن�ح تقنية 
املي�ه"  "�صجرة  ُت���دع���ى  م��ت��ط��ورة 
ح��ي��ث مي��ك��ن��ه��� ا���ص��ت��خ��ال���س امل����ء 
م���ن رط���وب���ة اجل����و وي�����ص��م املك�ن 
"اأ�صج�ر  م��ن  ���ص��ج��رة   18 ك��ذل��ك 
الط�قة" والتي تتكون من 2160 
ب�لتزامن  ت��ت��ح��رك  �صم�صي�  ل��وح��� 
حلركة  ال����ي����وم����ي  الإي�������ق��������ع  م�����ع 
لزهرة  عمله�  يف  م�ص�به  ال�صم�س 
يبلغ  امل��ج��م��وع  ويف  ال�صم�س.  دوار 
جن�ح  يف  ال�صم�صية  الأل�����واح  ع���دد 
لوح�   4912 "ترّيا"  ال�صتدامة 

�صم�صي� ذات موا�صف�ت ع�لية.
ي��ق��ع اجل���ن����ح ب�����ص��ك��ل ج��زئ��ي حتت 
م�صتوى �صطح الأر�س م� يعني اأنه 
ب�صكل ع�م اأكرث برودة من املن�طق 
م��زود مبظلة  اأن��ه  كم�  به  املحيطة 
ف�صاًل  ال�صم�س  اأ���ص��ع��ة  م��ن  تظله 
ال�صم�صية  للط�قة  ا�صتخدامه  عن 
امللوث�ت  واإزال���������ة  امل����ي�����ه  ل��ت��ع��ق��ي��م 

احليوية الدقيقة.
لوك�لة  خ������ص��ة  ت�����ص��ري��ح���ت  ويف 
اأنب�ء الإم�رات "وام" ق�لت منى اآل 

الإ�صتدامة  اأول-ج��ن���ح  مدير  علي 
اإك�صبو2020 دبي اأن تريا –جن�ح 
الأجنحة  اأهم  اأحد  هو  الإ�صتدامة 
من  ن��ت��ط��رق   2020 اإك�����ص��ب��و  يف 
الإ�صتدامة  م��و���ص��وع  اىل  خ��الل��ة 
وال�����ذي ي��ع��د م��و���ص��وع ك��ب��ري جدا 
و�صخم ومهم ولكن بطريقة غري 
خلق  ع��ل��ى  اأع��ت��م��د  ح��ي��ث  تقليدية 
لطرح  وم�صرحية  ح�صية  جت����رب 
اأن رحلة  هذا املو�صوع ..لفتة اىل 
الزائر يف اجلن�ح مق�صمة اىل ثالثة 
م��راح��ل يف ال��ب��داي��ة ي��ت��ع��رف فيه� 
وعج�ئبه�  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ج��م���ل  ع��ل��ى 
وب��ع��ده��� ي��رى اجل���ن��ب املظلم من 
على  كب�صر  ن��ح��ن  واأث���رن����  الق�صة 
تنتهي  النه�ية  يف  ولكن  الطبيعة 
اإيج�بي ويرى  رحلة الزائر بط�بع 
الو�صع  ت��غ��ي��ري  امل��م��ك��ن  ك��ي��ف م���ن 
املح�فظة  ن�صتطيع  حيث  احل����يل 
لن� ولالأجي�ل  الأر���س  على كوكب 
الق�دمة يف ح�ل اأخذن� على ع�تقن� 

مو�صوع الإ�صتدامة.
اجلن�ح  ت�����ص��م��ي��م  اأن  واأو����ص���ح���ت 
"جرمي�صو  ����ص���رك���ة  ق���ب���ل  م����ن  مت 
رواد  من  تعترب  التي  اأركيتكت�س" 
الت�ص�ميم امل�صتدامة.. م�صرية اىل 
�صم�صية  ب���أل��واح  مغطى  اجلن�ح  اأن 
ت��ن��ت��ج اأك������رث م����ن 4 ج���ي���ج����وات/ 
وهذا  �صنوي�  الكهرب�ء  م��ن  �ص�عة 
املقدار يكفي لقي�دة �صي�رة "ني�ص�ن 
امل�ص�فة  لن�صف  الكهرب�ئية  ليف" 
املريخ  لكوكب  الأر����س  كوكب  م��ن 
مت  اجل��ن���ح  ت�صميم  اأن  ..م�صيفة 
لنف�صه  ال��ذات��ي  الإك��ت��ف���ء  لتحقيق 
من ن�حية الط�قة واملي�ه ف�أعتمدن� 
و�ص�ئل خمتلفة لإع�دة تدوير املي�ه 
وغريه�  امل��ي���ه  اإ�صتهالك  وخف�س 
ت�ص�عدن�  ال��ت��ي  التكنولوجي�  م��ن 
ب�صكل  امل�����ي������ه  اإ�����ص����ت����ه����الك  ع���ل���ى 
واأي�ص�  تدويره�  واإع���دة  منخف�س 
ن��ن��ت��ج ن�صبة  ال��ط���ق��ة  ن���ح��ي��ة  م���ن 
كبرية من اإحتي�ج�تن� من الط�قة 
التي  ال�صم�صية  الل��واح  من خالل 
ت��غ��ط��ي ه���ذا اجل��ن���ح واأ����ص����رت اىل 
ي��ه��دف اجلن�ح  ال��ت��ي  ال��ت��ج��رب��ة  اأن 
ه����ي جتربة  ل��������زواره  ل��ت��و���ص��ي��ل��ه��� 
حت�كي  جت�رب  لت�صكيل  اإ�صتثن�ئية 
ك���ل ف���رد م���ن اأف������راد امل��ج��ت��م��ع من 
م�زالوا  ال��ذي��ن  ال�صغ�ر  الأط��ف���ل 
يتعرفون على مو�صوع الإ�صتدامة 
يف  واملتخ�ص�صني  املهند�صني  اىل 

جم�ل التكنولوجي� املتخ�ص�صة يف 
يف  يوجد  حيث  الإ�صتدامة  جم���ل 

لكل  لالإهتم�م  مثري  �صيء  اجلن�ح 
فرد من اأفراد املجتمع.

جن�ح ال�ستدامة ..اإرث عمراين ومركز للعلوم �سمن د�سرتكت 2020

حممد بن حمد ال�سرقي ي�سهد توقيع مذكرة تف�هم بني الفجرية للبيئة ومركز حممد بن را�سد للف�س�ء

جلنة ب�لوطني الحت�دي تن�ق�س مو�سوع ال�سم�ن 
الجتم�عي مع ممثلي املوؤ�س�س�ت اخلريية

املوافق  الرب��ع���ء  ي��وم  م�ص�ًء  ال�ص�د�صة  ال�ص�عة  مت���م  يف  علني  م��زاد  �صينعقد  ب�أنه  للجميع   الحت���دي��ة  البتدائية  ال�ص�رقة  حمكمة  تعلن 
 www.emiratesauction.ae2021/10/20 وذلك لبيع املركب�ت املبني او�ص�فه� يف املوقع اللكرتوين لالإم�رات للمزادات

وعلى كل من له اعرتا�س التقدم ب�عرتا�صه معززا  اإي�ه مب� يربره من م�صتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأي�م على القل .

حمكمة ال�شارقة االبتدائية 
االحتادية

        
628034 SCANIA 94G YS2P6X40011264229 Dubai D 26877 69/2017
829677   6T1BE32K34X460518 Sharjah 2 88413 3765/2020
200557    1GYDE637650128839 Sharjah 2 20848 2107/2016
670405  MHFYX59G2D8046579 Sharjah 1 57098 2022/2021
615846 1.8   MDHBN7AD6FG720536 Sharjah 2 59741 140/2017
625028  JL7B6G1P6EK011062 Sharjah 1 57163 3098/2019
820983  3N6DD23X5GK011151 Dubai Q 36408 2027/2020
821014  JTGJX02P5C0043167 Dubai K 23963 2027/2020
822691  1N4AL2A93CC128312 Dubai F 48352 1241/2010
839128  4T1BF32K13U052608 Dubai M 58537 424/2020
632116  LSYGN4AF47K057035 Sharjah White 70916 2171/2012
822691  1N4AL2A93CC128312 Dubai F 48352 1241/2010
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/بيك�دور 

ا�س للبيع احللوي�ت
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2875017 

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/�ص�ف  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كوت لك�ص�صوارات الهواتف
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2635555 

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
�صقر  ال�ص������دة/موؤ�ص�صة  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الم�رات للمق�ولت الع�مة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1114690 

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
 ا�ص�فة �ص�مل �صعيد خلف �صعيد الكعبي ١٠٠% 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
حذف ع�ئ�صة حممد �صلط�ن حممد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
واحة  ال�ص������دة/عي�دة  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احليوان�ت البيطرية
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1198884 

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
 ا�ص�فة �ص�مل �صعيد خلف �صعيد الكعبي ١٠٠% 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
حذف ع�ئ�صة حممد �صلط�ن حممد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مون �صون للنقلي�ت 

واملق�ولت الع�مة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:3784481 

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
 ا�ص�فة �ص�مل عبداهلل �ص�مل ح�صن احلو�صني ١٠٠% 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
حذف را�صد جنم عبداهلل �صي�ر احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
واملطبخ  ال�ص������دة/املطعم  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البخ�ري امللكي
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1414946 

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
 ا�ص�فة ج�ر اهلل ق��صم احمد علي الع�مري ١٠٠% 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
حذف �صعود بن عبدالكرمي بن حممد الرخي�س

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ج�ردن بول للنقلي�ت 

واملق�ولت الع�مة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:3817810 

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
 ا�ص�فة �ص�مل عبداهلل �ص�مل ح�صن احلو�صني ١٠٠% 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
حذف را�صد جنم عبداهلل �صي�ر احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
جوهره  ال�ص������دة/�صمندري  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقلي�ت واملق�ولت الع�مة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:3872348 

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
 ا�ص�فة �ص�مل عبداهلل �ص�مل ح�صن احلو�صني ١٠٠% 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
حذف را�صد جنم عبداهلل �صي�ر احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/درمي ت�ج للنقلي�ت  التنمية القت�ص�دية ب�ن  تعلن دائ���رة 

واملق�ولت الع�مه
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:3873029 

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
 ا�ص�فة �ص�مل عبداهلل �ص�مل ح�صن احلو�صني ١٠٠% 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 
حذف را�صد جنم عبداهلل �صي�ر احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

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

ال�صم التج�ري:عبداهلل امل�صعود واولده للمعدات ال�صن�عية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:اأبوظبي - �ص�رع النجدة - �س 11 - ق 31 - ط 14 - 

مكتب رقم 2 ، وحدة امل�لك/عبداهلل حممد امل�صعود املحريبي
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�ص�دي: 1003826 

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

واملراجعة  للتدقيق  منتورز  ال�ص�دة/�صت�ندرد  تعيني   -  2
بن�ء  وذلك  بت�ريخ:2021/10/7  لل�صركة  ق�نوين  كم�صفي    ،
لدى  املوثق  الع�دية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على 
ت�ريخ     -  2297B40FFC456EDA991:ب�لرقم العدل  ك�تب 

التعديل:2021/10/13
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مطعم دايت ب�يت ذ.م.م

قد تقدموا الين� بطلب  CN  رخ�صة رقم:2227599 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حممد خمي�س حممد فريح القبي�صى من �صريك اإىل م�لك

 تعديل ن�صب ال�صرك�ء / حممد خمي�س حممد فريح القبي�صى من 5٠ % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف �صلمى خمي�س حممد القبي�صى

تعديل �صكل ق�نوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جت�ري من/ مطعم دايت ب�يت ذ.م.م
DIET BITE RESTAURANT L.L.C

اإىل / مطعم دايت ب�يت - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
DIET BITE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/م�ء املدينة ملواد البن�ء ذ.م.م

قد تقدموا الين� بطلب  CN  رخ�صة رقم:3928254 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اف�صر الدين �صفيق العلم من �صريك اإىل م�لك

 تعديل ن�صب ال�صرك�ء / اف�صر الدين �صفيق العلم من ٢5 % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبداهلل ال�صيد �ص�لح ال�صعيدى

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف م ن�ص�ر ح�صني عبدال�صمد �صوداجور
تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ص�حة null*null اىل ١*١

تعديل �صكل ق�نوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جت�ري من/ م�ء املدينة ملواد البن�ء ذ.م.م

MAA ALMADINA BULDING MATERALS L.L.C
اإىل / م�ء املدينة ملواد البن�ء - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

MAA ALMADINA  BULDING MATERALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ديلز اك�صربت�س العق�رية ذ.م.م

قد تقدموا الين� بطلب  CN  رخ�صة رقم:3990388 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / �ص�مل حممد احمد حممد املريخى من �صريك اإىل م�لك

 تعديل ن�صب ال�صرك�ء / �ص�مل حممد احمد حممد املريخى من 8٠ % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد عي�صى يو�صف احمد البلو�صى

تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ص�حة ١*١ اىل ١*١
تعديل �صكل ق�نوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ ديلز اك�صربت�س العق�رية ذ.م.م
DEALS EXPERTS REAL ESTATE L.L.C

اإىل / ديلز اك�صربت�س العق�رية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
DEALS EXPERTS REAL  ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�صيدلية العني احلديثة - ذ م م

قد تقدموا الين� بطلب  CN  رخ�صة رقم:1122966 
تعديل جن�صية ال�صرك�ء / زي�د امري احمد �ص�لح من الأردن اإىل الإم�رات العربية املتحدة

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / زي�د امري احمد �ص�لح من �صريك اإىل م�لك
 تعديل ن�صب ال�صرك�ء / زي�د امري احمد �ص�لح من 49 % اإىل ١٠٠%

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف ن��صر خ�لد حممد مرتف اجل�برى
تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ص�حة ١*١ اىل ١*١

تعديل �صكل ق�نوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جت�ري من/ �صيدلية العني احلديثة - ذ م م

AL AIN MODERN PHARMACY - L L C
اإىل/ �صيدلية العني احلديثة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ALAIN MODERN PHARMACY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مركزانفنتي الطبي ذ.م.م

قد تقدموا الين� بطلب  CN  رخ�صة رقم:1835959 
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة احمد ذكى بيط�ر  ٢4.5%

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة حمدان على حممد على احلم�دى %5١
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة ان�س وليد �صنو  ٢4.5

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف احمد ذكى بيط�ر
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف حمد حممد حمد ب�رك املرى

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف ان�س وليد �صنو
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/الواحه امل��صية لتج�رة املواد الغذائية

قد تقدموا الين� بطلب  CN  رخ�صة رقم:2821768 

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ص�حة null* null اىل ١*١

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ الواحه امل��صية لتج�رة املواد الغذائية

AL WAHA AL MASIA FOODSTUFF TRADING

اإىل / الواحه امل��صية لتج�رة املواد الغذائية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

WAHA AL MASIA  FOODSTUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ال�صركة الكويتية لالغذية- امريك�ن� - 

قد تقدموا الين� بطلب  CN بيتزاهت   رخ�صة رقم:2136238 
تعديل مدير / اإ�ص�فة عرفه �صعيد عرفه ح�فظ ج�مع

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريك�ن� ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف ال�صركة الكويتية لالغذية - امريك�ن�
KUWAIT FOOD CO -AMERICANA

تعديل مدير / حذف عرفه �صعيد عرفه ح�فظ ج�مع
تعديل اإ�صم جت�ري من/ ال�صركة الكويتية لالغذية- امريك�ن� - بيتزاهت

KUWAIT FOOD CO-AMERICANA-PIZZAHUT
اإىل/ ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريك�ن� ذ م م 2 - فرع اأبو ظبي 4

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 2 - BRANCH OF ABU DHABI 4
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
امريك�ن�  لالغذية  الكويتية  ال�ص������دة/ال�صركة  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الين� بطلب  CN بيتزاهت فرع اليحر   رخ�صة رقم:3941467 
تعديل مدير / اإ�ص�فة عرفه �صعيد عرفه ح�فظ ج�مع

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريك�ن� ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل مدير / حذف عرفه �صعيد عرفه ح�فظ ج�مع
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف ال�صركة الكويتية لالغذية امريك�ن�

KUWAIT FOOD CO AMERICANA
تعديل اإ�صم جت�ري من/ ال�صركة الكويتية لالغذية امريك�ن� بيتزاهت فرع اليحر

KUWAIT FOOD CO AMERICANA PIZZAHUT ALYAHAR BR
اإىل / ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريك�ن� ذ م م - فرع اأبو ظبي 28

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 28 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
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•• العني-الفجر: 

العربية  الإم������رات  اأّك����دت ج���م��ع��ة 
بدعم  الت�م  التزامه�  على  املتحدة 
اجل��ه��ود احل��ك��وم��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
احل���ّد م��ن خم���ط��ر ال���ك���وارث عرب 
العلمية  الأب����ح�����ث  يف  امل�����ص���ه��م��ة 
امل�صروع�ت  وت��ن��ف��ي��ذ  وال���درا����ص����ت 
�ص�أنه�  من  التي  والعملية  العلمية 
الإم����رات على مدار  روؤي��ة  حتقيق 

اخلم�صني ع�م�ً املقبلة.
وبهذه املن��صبة ق�ل الدكتور �ص�بر 
حم����م����ود ح�������ص���ني، حُم����������ص����ر  يف 
العلوم  كلية  اجل��ي��ول��وج��ي���-  ق�صم 
"ين�صّب  الإم��������������رات:  ب���ج����م���ع���ة 
ت��رك��ي��ز اجل��م��ع��ي��ة ال��ع���م��ة لالأمم 
امل��ت��ح��دة يف ال��ي��وم  ال����دويل للحّد 
م��ن خم���ط��ر ال���ك���وارث ه���ذا الع�م 
ال���دويل  "التع�ون  م��و���ص��وع  ع��ل��ى 
احلّد  الن�مية   للبلدان  ُيتيح  مب��� 
من خم�طر الكوارث وخ�ص�ئره�"، 
ال�ص�د�س من  ال��ه��دف  ُي��ع��ّد  وال���ذي 
ونفخر  ال�صبعة.  �صينداي  اأه���داف 
ب����أن دول���ة الإم�����رات حت��ت��ّل مركزاً 
متقدم�ً اإقليمي�ً وع�ملي�ً على �صعيد 
متك�ملة  وط��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن���ء 
ل��ل��ط��وارئ والأزم�������ت مت��ث��ل روؤي���ة 
اأهداف  م�صرتكة ملواءمة وان�صج�م 
الدولة مع الأهداف التي حّددته� 
املتحدة  الأمم  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
للحّد  �صنداي"  "اإط�ر  يف  الدولية 
للفرتة  ال�����ك�����وارث  خم����ط���ر  م����ن 
ق����درة  وب����ن�����ء   2030-2015
مواجهة  على  واملجتمع�ت  الأمم 
ُم�ص�رعته�  اإىل  اإ���ص���ف��ة  ال��ك��وارث. 
الإن�ص�نية  امل�����ص���ع��دات  ت��ق��دمي  يف 
والإمن�ئية جلميع البلدان الن�مية، 
من  ال���ت���خ���ف���ي���ف  يف  واملُ�������ص����ه���م���ة 
القت�ص�دية  واخل�ص�ئر  الأ���ص��رار 
ال��ب��ل��دان نتيجة  ب��ه��ذه  ال��ت��ي تلحق 
الكوارث املن�خية ال�صديدة وغريه� 
من الأخط�ر الطبيعية". واأو�صح: 
الكوارث الطبيعية حوادث  "متثل 
تن�ص�أ يف الطبيعة وتوؤّثر على منط 
مم�  مفزع  ب�صكل  الب�صرية  احلي�ة 
يت�صّبب يف تدمري البنية التحتية، 
مكون�ته  ب��ك��ل  ال��ب��ي��ئ��ي  وال���ن���ظ����م 
واحليوانية  وال��ن��ب���ت��ي��ة  الآدم���ي���ة 
الت�أثري على نوعية  اإىل  ب�لإ�ص�فة 
الطبيعية  وال����������رثوات  امل���������ص�����در 
ال�صطحية  املي�ه  وخ��صة  احليوية 
امل��ت��وّق��ع تزايد  واجل���وف���ي���ة. وم���ن 
الهيدرولوجية-املن�خية  الكوارث 
ب�لتغري  الآن  ي���ع���رف  م����  ب�����ص��ب��ب 

املن�خي الع�ملي". 
"وُتعّد  ���ص���ب��ر:  ال��دك��ت��ور  واأردف 
الإم������رات ح��ج��ر الأ���ص������س يف بن�ء 
املنظومة الع�ملية ملواجهة تداعي�ت 
بف�صل  وذل��ك  الطبيعية  ال��ك��وارث 
ونهجه�  اجل����ري����ئ����ة  م����ب�����درات����ه����� 

على  يقوم  ال��ذي  املتفرد  الإن�ص�ين 
تقدمي العون والإغ�ثة مل�صتحقيه� 
ودين.  ع��رق  اأو  دون متييز جلن�س 
كم� ب�تت تلعب دوراً مهّم�ً يف احلّد 
من اأخط�ر هذه الكوارث الطبيعية 
بكل  البيئي  النظ�م  وت�أثريه� على 
ات���خ���ذت خطوات  ف��ق��د  م��ك��ون���ت��ه، 
ج������دة وت��ن��ف��ي��ذي��ة م��ن��ذ الإع�����الن 
ب�لتغري  ا���ص��ط��الح��ي���ً  ���ص��ّم��ي  ع��م��� 
املن�خي الع�ملي وت�أثرياته املحتملة 
على  وذل��ك  والبيئة  الإن�ص�ن  على 
وزارة  م��ث��ل  احل���ك���وم���ي  امل�����ص��ت��وى 
مُبختلف  البيئة  وه��ي��ئ���ت  البيئة 
البحث  وموؤ�ص�ص�ت  الدولة  اإم���رات 
العربية  الإم�����رات  ب��دول��ة  العلمي 
اإط����الق اخلطة  ك��م��� مّت  امل��ت��ح��دة. 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��غ��رّي امل��ن���خ��ي لدولة 
 ،2050-2017 الإم����������������رات 
ال��ت��ي مُت��ّث��ل خ���رط��ة ط��ري��ق لدعم 
الوطنية  وامل�����ب������درات  الأن�������ص���ط���ة 
التحّدي�ت  مواجهة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
�ص�بر  الدكتور  واختتم  املن�خية". 
ب�أن  "نفتخر  ب���ل��ق��ول:  ت�صريحه 
ب�إن�ص�ء  ق���م��ت  الإم�������رات  ج���م��ع��ة 
والط�قة،  للمي�ه  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
الأولوية  اإع���ط����ء  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة 
بدرا�صة  ت��ه��ت��م  ال���ت���ي  ل���الأب���ح����ث 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة واحل�����ّد منه�.  ال���ك���وارث 
وه����ذه امل�����ص��روع���ت ال��ب��ح��ث��ي��ة يتّم 
طرحه� ومتويله� ومت�بعة النت�ئج 
والتو�صي�ت حتت الإ�صراف املب��صر 
اجل�معة  لرئي�س  امل�ص�رك  للن�ئب 
ل�������ص���وؤون ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي. وعلى 
املث�ل ل احل�صر فقد مّت يف  �صبيل 
العديد  تنفيذ  اجليولوجي�  ق�صم 
جم�ل  يف  البحثية  امل�صروع�ت  من 
الكيمي�ئي  اجل��وف��ي��ة  امل��ي���ه  ت��ل��وث 
والإ�صع�عي وو�صع مع�يري واإن�ص�ء 
ق�عدة بي�ن�ت للحّد من ت�أثري هذه 
ويف  البيئي  ال��ن��ظ���م  على  امل��ك��ون���ت 
مقدمته� العن�صر الب�صري. كم� مّت 
اأي�ص�ً تنفيذ العديد من الدرا�ص�ت 
ملعرفة  ال�صدود  بع�س  ج�نبي  على 
وت�صريف  ح���ج���ز  ع���ل���ى  ق���درت���ه���� 
للحّد من  والأمط�ر  ال�صيول  مي�ه 
وال�صتف�دة  الفي�ص�ن�ت  خم���ط��ر 
املي�ه يف تغذية اخلزان�ت  من هذه 

اجلوفية يف الدولة".

•• اأبوظبي-وام: 

ام�س  والنقل  البلدي�ت  دائ��رة  اأعلنت 
ل���وائ���ح خ������ص��ة بتنظيم  اإ����ص���دار  ع���ن 
ت�صتمل  اأبوظبي،  يف  املرا�صي  عملي�ت 
اأعلى  م���ع  م��ت��واف��ق��ة  ع��ل��ى ����ص���واب���ط 
والبيئة  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة  مع�يري 
الأن�صطة  على  يتوجب  التي  الع�ملية 
التج�رية البحرية اللتزام به� �صمن 

اإم�رة اأبوظبي.
املرا�صي  عملي�ت  ا���ص��رتاط���ت  وت�صكل 
والتي  اأب��وظ��ب��ي  اإم�������رة  ال��ب��ح��ري��ة يف 
اأبوظبي  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون  اإع����داده�����  مت 
والواردة  العالقة،  واأ�صح�ب  البحرية 
لع�م   37 رق��م  الإداري  ال��ق��رار  �صمن 
البلدي�ت  دائرة  عن  ال�ص�در   2021
ا�صرتاتيجية  م����ن  ج�������زءاً  وال���ن���ق���ل، 
البنية  ت��ط��وي��ر  يف  املتك�ملة  ال���دائ���رة 
البحري  ال���ن���ق���ل  ل���ق���ط����ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ا�صتثن�ئية  خ��دم���ت  ت��ق��دمي  ل�����ص��م���ن 
وامل�صتثمرين،  اأبوظبي  اإم����رة  ل�صك�ن 
اإدارة  وت�صهيل  ت��ع��زي��ز  يف  ي�صهم  مب��� 
اإم�رة  الأ�صول البحرية وعملي�ته� يف 
الروؤية  دع���م  يف  وي�����ص���ع��د  اأب���وظ���ب���ي، 
ال�صرتاتيجية طويلة الأمد والرامية 
اإىل تعزيز مك�نة اأبوظبي لت�صبح من 

�صمن اأول خم�صة مراكز بحرية ع�ملي�ً 
بحلول ع�م 2030.

على  البحرية"  "اأبوظبي  وت�����ص��رف 
عملي�ت تنظيم املرا�صي، وتطبيق هذه 
ال��ل��وائ��ح ال��ت��ي ت�����ص��م��ل جم��م��وع��ة من 
ال�صروط والأحك�م الواجب مراع�ته� 
يف  العالقة  اأ���ص��ح���ب  جميع  قبل  م��ن 
جم�لت ال�صالمة والبيئة، والطوارئ، 
والت�ص�ل، والفح�س و�صي�نة املرا�صي، 
والأمن ..وميكن للمتع�ملني الطالع 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اجلديدة  ال��الئ��ح��ة  ع��ل��ى 
ال��ب��ل��دي���ت والنقل  دائ����رة  ال�����ص���درة ع 
www.dmt. ع���ل���ى:  م���ت���واف���رة 

.gov.ae
ال�صرتاط�ت  اأن  ال��دائ��رة  واأو���ص��ح��ت 
املع�يري  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ت�صتمل 
ال���رئ���ي�������ص���ي���ة ت���ت�������ص���م���ن اإج������������راءات 
وخطط  الطوارئ  حل�لت  ال�صتج�بة 
ا�صتمرارية الأعم�ل حلم�ية ال�صرك�ت 
من املخ�طر املحتملة، واإت�حة الفر�صة 
ملوا�صلة العملي�ت ب�صرعة بعد حدوث 
تدفق  ت�صهيل  يف  وت�صهم  ط����رئ،  اأي 
الت�ص�ل  ق��ن��وات  وت��ع��زي��ز  امل��ع��ل��وم���ت 
بني  والجن��ل��ي��زي��ة  العربية  ب�للغتني 
والزوار  واملتع�ملني  ال��ط��واق��م  اأف���راد 
وذلك  العالقة  واأ�صح�ب  واملتع�قدين 

اإر�ص�دية  ل���وح����ت  و����ص���ع  خ����الل  م���ن 
الت�ص�ل  و���ص���ئ��ل  وت��وظ��ي��ف  ميدانية 
ال��رق��م��ي م��ث��ل ال���ربي���د الإل���ك���رتوين 

والر�ص�ئل واملن�صورات.
ن�صت  ف���ق���ت  ذل������ك،  اإىل  ب����لإ����ص����ف���ة 
ت�صديق  اإل��زام��ي��ة  على  ال���ص��رتاط���ت 
ع��ق��ود ت���أج��ري امل��را���ص��ي ال��ب��ح��ري��ة من 
قبل دائرة البلدي�ت والنقل يف موعد 
ت�ريخ  م���ن  اأ����ص���ه���ر  ���ص��ت��ة  ي���ت���ج����وز  ل 
اأو يف وقت التجديد الت�يل  �صدوره�، 
اأول، وذلك بهدف  ي�أتي  اأيهم�  للعقد، 
املعي�رية  والأح��ك���م  ال�صروط  حتديد 
الواجب على م�لكي القوارب واإدارات 

ت��ط��ب��ي��ق��ه��� والل�����ت�����زام به�،  امل���را����ص���ي 
واحل���د م��ن الأ���ص��ب���ب ال��ت��ي ق��د توؤدي 
اإىل ح���دوث خ��الف���ت ب��ني الأط����راف، 
ال��ت�����ص��دي��ق اجلديدة  وت��ت�����ص��م خ��دم��ة 
عرب  وبتوفره�  ال���ص��ت��خ��دام  ب�صهولة 
ب���واب���ة اإل���ك���رتون���ي���ة، وب��ت��واف��ق��ه��� مع 
اإم�رة  املعمول به يف  ق�نون الإيج�رات 
القواعد  واإدارة  ولإن���ف����ذ  اأب���وظ���ب���ي. 
ب�ل�صحة  امل���ت���ع���ل���ق���ة  والإر����������ص����������دات 
اأبوظبي  �صتقوم  والبيئة،  وال�صالمة 
ب�إجراء عملي�ت تدقيق على  البحرية 
املرا�صي  وام��ت��ث���ل  والأم����ن  ال�����ص��الم��ة 

البحرية لال�صرتاط�ت ال�ص�درة.

وكيل  ال�ص�هي،  عبداهلل  �صع�دة  واأ�ص�ر 
دائرة البلدي�ت والنقل، اإىل اأن اإ�صدار 
ه����ذه ال�����ص����رتاط�����ت، ي�����ص��ك��ل حمطة 
اجلهود  دع�����م  يف  ت�����ص���ه��م  رئ��ي�����ص��ي��ة 
احلكومية يف التطوير امل�صتمر للبنية 
اأبوظبي  م��ك���ن��ة  وت���ع���زي���ز  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
و�صل  ونقطة  كمركز  ع�ملي�ً  ال��رائ��دة 

بحرية بني ال�صرق والغرب.
ال�����ص����رتاط�����ت  "تعك�س  واأ�������ص�������ف: 
دائرة  الأم��د يف  ا�صرتاتيجيتن� طويلة 
ت��ط��وي��ر قط�ع  ال��ب��ل��دي���ت وال��ن��ق��ل يف 
النقل البحري امل�صتدام مب� ي�ص�هم يف 
النمو القت�ص�د غري النفطي يف دولة 
امل��ت��ح��دة، وتعمل  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������رات 
ه����ذه ال���ل���وائ���ح يف ن��ف�����س ال���وق���ت على 
حتفيز منو اأعم�ل الأن�صطة التج�رية 
اخل��صة ب�لفع�لي�ت البحرية يف اإم�رة 
تر�صيخ  ت�ص�هم يف  اأنه�  ..كم�  اأبوظبي 
الأ�ص�س التنظيمية الفع�لة التي تعزز 
البحرية،  ملرافقن�  الآم��ن  ال�صتخدام 
البتك�ر  ث��ق���ف��ة  غ���ر����س  ع���ن  ف�����ص��اًل 
وتوظيف التقني�ت الرقمية يف القط�ع 
�صمن رحلة ال�صتعداد للخم�صني ع�م�ً 
اأ�ص�ر الك�بنت �صيف  املقبلة". وب��دوره، 
اأبوظبي البحرية  املهريي، مدير ع�م 
تبذله�  ال��ت��ي  ال���دوؤوب���ة  اجل��ه��ود  اإىل 

املنظومة  لت�صغيل  البحرية  اأبوظبي 
اإط�ر  يف  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����رة  يف  البحرية 
اآمن  ت�صغيلي  من��وذج  لبن�ء  م�ص�عيه� 
وحيوي وم�صتدام لالأن�صطة البحرية 
القي�دة  وروؤي����ة  تطلع�ت  م��ع  مت��صي�ً 
مك�نة  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  الر�صيدة 
يتمتع  ع�ملي  بحري  كمركز  اأب��وظ��ب��ي 
وال�صالمة  الأم����ن  م�صتوي�ت  ب���أع��ل��ى 

وال�صتدامة.
الدائرة  اإ�����ص����دار  ي�����ص���ع��د  واأ�����ص�����ف: 
ل�صرتاط�ت عملي�ت املرا�صي البحرية 
م�صتخدمي  جميع  جتربة  حت�صني  يف 
اأب��وظ��ب��ي، وي�صمن  اإم����رة  امل��را���ص��ي يف 
الدولية  امل���ع����ي���ري  ب����أع���ل���ى  الل����ت����زام 
اجلدير  وال�صالمة.  ب���لأم��ن  املتعلقة 
"ابوظبي  ت���أ���ص��ي�����س  مت  اأن����ه  ب���ل��ذك��ر 
البحرية" يف �صهر يوليو ع�م 2020، 
البلدي�ت  دائ��رة  بني  اتف�قية  مبوجب 
اأبوظبي،  م��وان��ئ  وال��ن��ق��ل وجم��م��وع��ة 
ل�"الق�ب�صة"  اإحدى ال�صرك�ت الت�بعة 
تعد واحدة من اأكرب  التي   ،  ADQ
م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ق���ب�����ص��ة  ال�����ص��رك���ت 
املنطقة، ومتتلك حمفظة وا�صعة من 
املوؤ�ص�ص�ت الكربى الع�ملة يف قط�ع�ت 
يف  امل��ت��ن��ّوع  الق��ت�����ص���د  �صمن  رئي�صية 

اإم�رة اأبوظبي.

•• اأبوظبي -وام: 

اأعتمدت م�صت�صفي�ت الظفرة الت�بعة 
ل�صركة اأبوظبي للخدم�ت ال�صحية 
خدمة  لتقدمي  مراكز  "�صحة" 6 
 19� ل��ك��وف��ي��د  امل�صتعجل  ال��ف��ح�����س 
النتيجة يف مدة ل  واحل�صول على 

تتج�وز 5 �ص�ع�ت.
الظفرة  م�����ص��ت�����ص��ف��ي���ت  وخ�����ص�����ص��ت 
مركز تقييم كوفيد19- املتميز يف 
مدينة زايد ومراكز �صحة خلدم�ت 
من  كل  يف  املركبة  من  كوفيد19- 
مدينة زايد ومدينة غي�ثي ومدينة 
امل���رف����أ وم��دي��ن��ة ل��ي��وا وج���زي���رة دمل� 
اإر�ص�ل  �صيتم  الفح�س  اإج��راء  وبعد 
ق�صرية  ن�صية  ر�ص�لة  عرب  النت�ئج 
بهم  اخل��صة  ال��ه��وات��ف  اأرق����م  على 
النت�ئج  كم� ميكنهم احل�صول على 
عرب تطبيق احل�صن الإلكرتوين و 

تطبيق �صحة الإلكرتوين.
وميكن للراغبني يف احل�صول على 
نت�ئج فح�س كوفيد19- امل�صتعجل 
 250 ���ص���ع���ت م��ق���ب��ل   5 ن��ح��و  يف 

دره����م ع��ن��د ال��ت�����ص��ج��ي��ل م���ن خالل 
للت�صهيل  وذل����ك  ال��ف��ح�����س  م��راك��ز 
���ص��رع��ة احل�صول  امل��راج��ع��ني  ع��ل��ى 

على نت�ئج كوفيد 19 دون احل�جة 
لالنتظ�ر .

خلدم�ت  ���ص��ح��ة  م����راك����ز  وت���ع���م���ل 

مدن  يف  امل��رك��ب��ة  م���ن  كوفيد19- 
منطقة الظفرة ملدة 12�ص�عة تبداأ 
وحتى  �صب�ح�  الث�منة  ال�ص�عه  من 
ال�ص�عة الث�منة م�ص�ء بينم� ي�صتمر 
كوفيد19-  تقييم  مركز  يف  العمل 
املتميز يف مدينة زايد من ال�ص�عة 8 

�صب�ح� وحتى 10 م�ص�ء .
اإدارة م�صت�صفي�ت الظفرة  وحر�صت 
م��راك��ز متخ�ص�صة   8 ت��وف��ري  ع��ل��ى 
ل���ت���ق���دمي خ����دم�����ت ك���وف���ي���د- 19 
تغطي مدن منطقة الظفرة ك�فة يف 

كل من مدينة زايد وغي�ثي و ال�صلع 
وج��زي��رة دمل��� وامل��رف���أ وليوا وبط�قة 
ا�صتيع�بية ت�صل اإىل 3500 فح�س 
تلك  على  احل�صول  ومي��ك��ن  يومي� 
اخل��دم���ت م��ن خ���الل ح��ج��ز موعد 
م�صبق عرب تطبيق �صركة "�صحة".

كم� مت تزويد جميع مراكز خدم�ت 
منطقة  يف  فح�صكوفيد19- 

الظفرة ب�أحدث الأجهزة والتقني�ت 
وب���ك���ف����ءات م��ت��م��ي��زة م���ن ال���ك���وادر 
الطبية والتمري�صية والإدارية من 
تدريبهم  مت  حيث  "�صحة"  �صركة 
املع�يري  لأع���ل���ى  وف���ق����  وت���أه��ي��ل��ه��م 
املختلفة  الآل����ي�����ت  و����ص���ع  ب��ج���ن��ب 
اإجن�ز الفح�س خالل زمن  ل�صرعة 

قي��صي.

خليفة بن طحنون يوا�سل زي�راته لأ�سر ال�سهداء

م�ست�سفي�ت الظفرة تخ�س�س 6 مراكز لتوفري نت�ئج 
الفح�س امل�ستعجل لكوفيد ـ 19

•• اأبوظبي -وام:

�صوؤون  مكتب  تنفيذي  مدير  نهي�ن،  اآل  طحنون  بن  خليفة  ال�صيخ  وا�صل 
اأ�صر ال�صهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي، اأم�س �صل�صلة الزي�رات التي بداأه� 
لأ�صر وذوي ال�صهداء مطلع الأ�صبوع احل�يل، يف اإط�ر تعزيز التوا�صل معهم 

ومت�بعة احتي�ج�تهم ومتطلب�تهم املعي�صية.
يف  ال�صهداء  اأ���ص��ر  م��ن  ع���دداً  نهي�ن  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  زار  فقد 
واأف���راد  ال�صهداء  ذوي  م��ن  ع���دداً  والتقى  الفجرية  اإم����رة  من�طق  خمتلف 

اأ�صرهم وتب�دل معهم الأح�ديث الودية وا�صتمع اإليهم مطمئن�ً على اأحوالهم 
يف خمتلف املج�لت.

اأ�صر ال�صهداء وذويهم خالل  اآل نهي�ن اإىل  ونقل ال�صيخ خليفة بن طحنون 
زي�رته من�زلهم حتي�ت �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن، ويل 
اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة، ومتني�ته لهم ب�ل�صحة  عهد 
والع�فية، موؤكداً لهم اأن ت�صحي�ت ال�صهداء ودم�ئهم الزكية التي �ص�لت يف 
وب�قية يف �صمري كل  الأم��ة  �صتظل خ�لدة يف وج��دان  واأم��ن��ه  الوطن  �صبيل 
العمل والبن�ء وحت�فظ  املقبلة لتوا�صل  الأجي�ل  ت�صتنري ب�صي�ئه�  اإم�راتي 

على مكت�صب�ت الوطن ومنجزاته يف ظل قي�دتن� الر�صيدة.
املب�درات  وطرح  العمل  �صيوا�صل  ال�صهداء  اأ�صر  �صوؤون  مكتب  اأن  اإىل  واأ�ص�ر 
وتنفيذ اخلطط التي من �ص�أنه� توفري البيئة املن��صبة لأ�صر وذوي ال�صهداء 
التي ي�صتطيعون من خالله� حتقيق اأهدافهم وطموح�تهم وامل�صي يف حي�ة 

كرمية ت�صمن لهم م�ص�ركة فع�لة يف تنمية الوطن وتعزيز اإجن�زاته.
اأ�صر  ���ص��وؤون  اإط����ر حر�س مكتب  ال��دوري��ة يف  ال��زي���رات  وت���أت��ي �صل�صلة ه��ذه 
خمتلف  يف  الوطن  �صهداء  وذوي  اأ�صر  مع  ال��دائ��م  التوا�صل  على  ال�صهداء 
اأرج�ء الدولة لتتبع اأحوالهم وال�صعي من اأجل توفري �صبل احلي�ة الكرمية.

حممد الكويتي: اعتم�د تطبيق 
املع�يري الوطنية لالأمن ال�سيرباين 

يعزز اأمنن� الوطني الرقمي
•• اأبوظبي-وام:

ال�صيرباين حلكومة  الأمن  رئي�س  الكويتي  الدكتور حممد  �صع�دة  اأكد 
الوطنية  املع�يري  تطبيق  ال����وزراء  جمل�س  اعتم�د  اأن  الإم�����رات  دول���ة 
يف  ي�صهم  ال�صيرباين  الأم��ن  جمل�س  من  ال�ص�درة  ال�صيرباين  لالأمن 
تعزيز اأمنن� الوطني الرقمي ويرفع مك�نة الإم�رات ع�ملي� يف املوؤ�صرات 

التن�ف�صية الع�ملية دولة رائدة يف جم�ل الأمن ال�صيرباين.
اإن املع�يري الوطنية لالأمن  املن��صبة  وق�ل �صع�دته يف ت�صريح له بهذه 
وت�أمني  حم�ية  يف  للدولة  ال�صرتاتيجية  الأه��داف  حتقق  ال�صيرباين 
القط�ع�ت  خمتلف  يف  املتفردة  واإجن�زاته�  مكت�صب�ته�  على  واحلف�ظ 
وفق اأعلى املع�يري الع�ملية. واأكد رئي�س الأمن ال�صيرباين حلكومة دولة 
دف�ع�ت  بتعزيز  ال�صرك�ء  ك�فة  مع  ب�لتع�ون  الك�مل  اللتزام  الإم���رات 
وامل�صتقبلية  املحتملة  الرقمية  الهجم�ت  ملواجهة  ال�صيربانية  الوطن 
وت�أمني وحم�ية الف�ص�ء اللكرتوين الإم�راتي من خالل منظومة اأمن 
�صيرباين تت�صم ب�ملرونة وال�صتدامة وال�صالبة وتواكب م�صرية الإم�رات 

للخم�صني ع�م� املقبلة وطموح�ته� ال�صتثن�ئية نحو امل�صتقبل.
متين�  اأ�ص��ص�  ت�صكل  ال�صيرباين  الأم��ن  مع�يري  اأن  اإىل  �صع�دته  واأ���ص���ر 
لتوحيد اجلهود الوطنية يف الت�صدي ب�حرتافية وا�صتب�قية للهجم�ت 
ف�ئقة  ال�صيرباين  الأم���ن  منظومة  اأداء  يرفع  مب���  اخلبيثة  الرقمية 
رقمية  حتتية  بنية  تعزيز  يف  وي�صهم  القط�ع�ت  خمتلف  يف  ال��ت��ط��ور 

مبع�يري ع�ملية.

•• اأبوظبي- وام:

ا�صتعداداته�  ال��رق��م��ي��ة  واحل��ك��وم��ة  الت�����ص���لت  تنظيم  هيئة  ا�صتكملت 
للم�ص�ركة يف اأ�صبوع جيتك�س للتقنية 2021، والذي تق�م فع�لي�ته يف مركز 

دبي للمع�ر�س واملوؤمترات يف الفرتة من 17 اإىل 21 اأكتوبر احل�يل.
م�ص�ريع  ت�صعة  وا�صتعرا�س  اإط��الق  الع�م  لهذا  الهيئة  م�ص�ركة  وتت�صمن 
مبتكرة من م�ص�ريعه� التي جت�صد اأ�صلوب احلي�ة الذكي يف دولة الإم�رات.

للحكومة  م��وح��دة  مبن�صة  للتقنية  جيتك�س  اأ���ص��ب��وع  يف  الهيئة  وت�����ص���رك   
اإجن�زاته�  اأه��م  وتعر�س  احت���دي��ة،  حكومية  جهة   19 حتت�صن  الرقمية 
ت��ق��دمي اخلدم�ت  ت�صهيل  وت�����ص��خ��ريه��� يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت  يف جم����ل 

وخدم�ت  الواحدة  احلكومة  مبداأ  وتعزيز  املتع�ملني،  واإ�صع�د  احلكومية، 
التكنولوجي� املميزة.

 ومتثل امل�ص�ريع جملة جديدة من م�ص�هم�ت الهيئة يف تعزيز اأ�صلوب احلي�ة 
الذكي يف دولة الإم�رات، ودعم�ً لعملية النتق�ل اإىل امل�صتقبل الق�ئم على 
تقني�ت  مع  التع�مل  اآلية  وتطوير  الذكية،  واملدينة  ال�صطن�عي  الذك�ء 
ترتبط  ع�صرية  تقنية  حلول  تقدمي  خالل  من  الإن�ص�ن،  خلدمة  الع�صر 

مبتطلب�ت حي�ة الإن�ص�ن اليومية.
 وحول هذه امل�ص�ركة ق�ل �صع�دة املهند�س م�جد �صلط�ن امل�صم�ر مدير ع�م 
من  الع�م  ه��ذا  دورة  "تعد  الرقمية:  واحلكومة  الت�ص�لت  تنظيم  هيئة 
اأ�صبوع جيتك�س ا�صتثن�ئية ب�لفعل، فهي توؤكد عودة الن�ص�ط واحليوية اإىل 

مع  تتزامن  وه��ي  الإم�����رات.  دول��ة  يف  الكربى  والفع�لي�ت  املع�ر�س  قط�ع 
املزيد من  الذي ننطلق فيه نحو مرحلة جديدة لتحقيق  ع�م اخلم�صني، 
الإجن���زات برع�ية قي�دتن� الر�صيدة. ونحن �صعداء ب�أن تكون هيئة تنظيم 
الت�ص�لت واحلكومة الرقمية يف قلب احلدث من خالل من�صته� املوحدة، 
ال�صراكة والفريق الوطني  ت�أكيد لروح  19 جهة احت�دية، يف  والتي ت�صم 
و�صنعززه  الرقمي،  التحول  م�صرية  امتداد  على  به  متّيزن�  ال��ذي  الواحد 

اأكرث ف�أكرث خالل املرحلة املقبلة".
اإط��الق م��ب���درات غري م�صبوقة يف جم���ل تقدمي  الع�م   وت�صهد دورة ه��ذا 
وعلى  وق��ت  اأي  م��ن  الرقمية  املن�ص�ت  خمتلف  ع��رب  احلكومية  اخل��دم���ت 
مدار ال�ص�عة، وان�صج�م�ً مع مبداأ احلكومة ال�ص�ملة التي ت�صع احتي�ج�ت 

املتع�مل يف راأ�س الأولوي�ت.
اخل��صة  والح�ص�ئي�ت  والأرق�����م  امل�صتجدات  اأب���رز  الهيئة  و�صت�صتعر�س 
اأخرى  ومب�درات  الرقمية،  واملحفظة  الرقمي  والتوقيع  الرقمية  ب�لهوية 
مبتكرة، ومن خالل عر�س تف�علي فريد �صت�صتعر�س الهيئة اأهمية قط�ع 
اأطلقته�  التي  امل��ب���درات  واأه��م  الط�رئة،  احل���لت  يف  خ�صو�ص�ً  الت�ص�لت 
الهيئة ل�صم�ن ا�صتمرار تقدمي اخلدمة يف خمتلف الظروف، كم� �صتك�صف 

الهيئة عن خ�رطة الطريق للحكومة الرقمية.
اإدارة املن�صة املوحدة   وتتوىل هيئة تنظيم الت�ص�لت واحلكومة الرقمية 
ل��ل��ج��ه���ت احل��ك��وم��ي��ة الحت����دي���ة ان��ط��الق���ً م��ن دوره����� يف مت��ك��ني التحول 

الرقمي.

جيتك�س  يف  الرقمية  واحلكومة  الت�س�لت  تنظيم  هيئة  مظلة  حتت  ت�س�رك  احت�دية  جهة   19

البلدي�ت والنقل تعلن اإ�سدار ا�سرتاط�ت لعملي�ت املرا�سي

ج�معة الإم�رات ُت�س�رك يف اليوم الدويل 
للحّد من الكوارث الطبيعية 2021 
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عربي ودويل
  كوفيد يودي بحي�ة جرنال ك�ن موالي� لت�س�فيز 

•• كراكا�س-اأ ف ب

اأعلن املدعي الع�م الفنزويلي على تويرت اأن اجلرنال راوؤول ب�دويل “66 ع�م�” اأحد اأ�صهر ال�صجن�ء ال�صي��صيني 
الفنزويليني وك�ن من قبل حليف� للرئي�س ال�ص�بق هوغو ت�ص�فيز تويف يف ال�صجن . وكتب املدعي الع�م الفنزويلي 
ط�رق ولي�م �صعب “ن�أ�صف لوف�ة راوؤول اأ�صي��س ب�دويل ب�صكتة قلبية تنف�صية بعد اإ�ص�بته بكوفيد-19”، مو�صح� 
اأن اجلرنال تلقى جرعة اأوىل من لق�ح م�ص�د لكورون�. و�ص�عد اجلرنال ب�دويل هوغو �ص�فيز )2013-1999( 
على ا�صتع�دة ال�صلطة خالل حم�ولة النقالب يف 2012 يف فنزويال. فقد اأعلن ق�ئد اللواء املتمركز يف م�راك�ي 
)200 كلم غرب ك�راك��س( مت�صكه ب�لد�صتور و�صمح لت�ص�فيز الذي ك�ن ب�أيدي النقالبيني ، ب��صتع�دة ال�صلطة. 
وقد �صغل من�صب� وزاري� ثم اأ�صبح مع�ر�ص� لل�صلطة و�ُصجن ثم�ين �صنوات بتهمة الف�ص�د. واأفرج عنه يف 2015 
واعتقل مرة اأخرى لكن هذه املرة بتهمة الت�آمر. وجرد من رتبته الع�صكرية وعزل من كوادر اجلي�س. كم� اتهم 
اأدولفو ب�دويل معتقل  اإمييليو ب�دويل حر ح�لي� لكن �صقيقه خو�صن�ر�س  ف��راوؤول  ب�لت�آمر.  ابن� راوؤول ب�دويل 

بتهمة امل�ص�ركة يف حم�ولة غزو بحري ف�صلت يف 2019 وك�ن هدفه� اإط�حة الرئي�س نيكول�س م�دورو.

اأنه �صين�صر علن�ً “ر�ص�لة اإىل ملك اإ�صب�ني�” يعرب فيه� “ب�حرتام كبري”، 
�صتعك�س  الر�ص�لة  اإن هذه  وق���ل  �صعبن�«.  اأذه���ن  ي��دور يف �صميم  “عم� 
ا�صتي�ء ال�صك�ن الأ�صليني. حتتفل اإ�صب�ني� يف 12 ت�صرين الأول-اأكتوبر 
ويتم فيه اإحي�ء  بعيده� الوطني، وُيطلق عليه اأي�ص�ً “يوم الإ�صب�نية”، 

ذكرى و�صول كري�صتوفر كولومبو�س اإىل اأمريك� ع�م 1492.
يف فنزويال، اأ�صبح هذا الت�ريخ، منذ ع�م 2002 يف ظل ولية الرئي�س 
ال�صك�ن  مق�ومة  “يوم   ،”2013-1999“ �ص�فيز  ه��وغ��و  ال��راح��ل 

وتنظم م�صرية يف ك�راك��س بهذه املن��صبة. الأ�صليني”. 
اأم��ريك��� التي تط�لب ملك  اإىل الأ���ص��وات يف  “نن�صم  واأ���ص���ف م����دورو 
عن  اأمريك�  من  ال�صفح  ويطلب  يفكر  واأن  موقفه،  بت�صحيح  اإ�صب�ني� 

الإب�دة اجلم�عية التي ا�صتمرت 300 ع�م«.

•• كراكا�س-اأ ف ب

اعترب الرئي�س الفنزويلي نيكول�س م�دورو اأن اإ�صب�ني� “ت�صيء” لذاكرة 
الأول-اأكتوبر،  ت�صرين   12 يف  الوطني  بيومه�  حتتفل  عندم�  اأمريك� 
ميثل  ال��ت���ري��خ  ه��ذا  لأن  كولومبو�س،  كري�صتوفر  و���ص��ول  ي��وم  امل��واف��ق 

“الإب�دة اجلم�عية” لل�صك�ن الأ�صليني.
اإ�صب�ني�  ملك  ي�صتمر  اأن  ب�أ�صره�  لأم��ريك���  اإه���ن��ة  “اإنه�  م����دورو  ق���ل 
ب�لحتف�ل “بذكرى” 12 ت�صرين الأول-اأكتوبر، وهو اليوم الذي �صهد 
الت�ريخ، من خالل  اإب���دة جم�عية يف  واأك��رب  الأمريكي  ال�صتعم�ر  بدء 

الحتف�ل به ب�عتب�ره يوم� وطني�، كم� لو اأنه يوم ح�ص�ري«.
ويف كلمة األق�ه� اأم�م اأن�ص�ره املجتمعني اأم�م الق�صر الرئ��صي، اأ�ص�ر اإىل 

م�دورو: احتف�ل اإ�سب�ني� بكولومبو�س ي�سيء اإىل ذاكرة اأمريك� 

•• الفجر –خرية ال�صيباين
اأن يكون مطبخ البيت  هل ميكن 
وزن  زي���دة  عن  م�صوؤوًل  الأبي�س 
دون������ل�����د ت����رام����ب خ������الل ف���رتة 
ولي���ت���ه؟ ه���ذا م���� ق���ل��ه جي�صون 
للرئي�س  ال�ص�بق  امل�صت�ص�ر  ميللر، 
قن�ة  بثته�  مق�بلة  يف  الأمريكي، 
الأحد  يوم  بريط�نية  تلفزيونية 

10 اأكتوبر.
 ف��ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب������ص��رة، وعرب 
موقع جي بي نيوز، اأكد اأن رئي�س 
اأف�صل  ح���ل��ة  يف  ال�ص�بق  ال��دول��ة 

منذ غ�در من�صبه.
اليوم  ترامب  اإن��ه���ء ولي��ت��ه،  بعد 
�صّرح  ومرت�ًح�،  �صع�دة”،  “اأكرث 
جي�صون ميللر، لريوي اإنه حتدث 

عن  و�ص�أله  ال�ص�بق  الرئي�س  م��ع 
موؤخًرا.  ل��ل��وزن  خ�����ص���رت��ه  ���ص��ب��ب 
وبح�صب م� ورد، رّد امللي�ردير ب�أن 
مطبخ   ام��ت��الك��ه  “عدم  يف  ���ص��ّره 
البيت الأبي�س  على مدار ال�ص�عة 
طوال اأي�م الأ�صبوع، ولعب القليل 
م���ن اجل���ول���ف، واحل�������ص���ول على 

الكثري من الدعم«.

وجب�ت �صريعة يف البيت الأبي�س
اأبريل امل��صي، ذكر م�صت�ص�ر �ص�بق 
فقدان  ت���رام���ب  ل���دون����ل���د  اآخ�����ر 
ال������وزن ه�����ذا. واأك������د ع��ل��ى موقع 
الرئي�س  اأن  اإن�����ص���ي��در،  ب��ي��زن�����س 
ال�ص�بق فقد 6 كيلوغرام�ت منذ 

مغ�درته املقر الرئ��صي.
ك�صف   ،2019 ف�����رباي�����ر  ويف 

اأن���ه يزن  ل��رتام��ب  ب���دين  فح�س 
بزي�دة  اأي  ك��ي��ل��وغ��رام���ت،   110
ق��دره��� ك��ي��ل��وغ��رام��ني ع��ن الع�م 

ال�ص�بق.
 وك����ن���ت ع����دات���ه ال��غ��ذائ��ي��ة غري 
ال�����ص��ح��ي��ة حم����ور ح��دي��ث كثري. 
يتن�ول وجب�ت  املث�ل،  �صبيل  على 
ب����ي����ج م���������ك، ورغ�����ي�����ف ال���ل���ح���م، 

وكنت�كي.
ب�لإ�ص�فة  ل��ل�����ص���ئ��ع���ت،  ووف����ًق����� 
ميكن  ال�����ص��ري��ع��ة،  ال��وج��ب���ت  اإىل 
امل�صروب�ت  ال�ص�بق طلب  للرئي�س 
مب��صرة  م��و���ص��وع  زر  ب�����ص��غ��ط��ة 
روين  وق������������ل  م����ك����ت����ب����ه.  حت�������ت 
ج�ك�صون، طبيب البيت الأبي�س، 
اإخف�ء  اإىل  اإن املوظفني ا�صطروا 

اخل�صروات يف طع�مه لي�أكله�.

م�ست�سار �سابق يك�سف:

بدانة ترامب �سببه� البيت الأبي�س...!

ا�صطر موظفو الإق�مة الرئ��صية اإىل اإخف�ء اخل�ص�ر يف الطع�م لي�أكله� الرئي�س ال�ص�بق

كله�، ق�ئال “اإن قبلوا ب�ملجيء اإىل 
تون�س يف اإط�ر قمة الفرنكوفونية 
واإذا  ت�أمينهم  على  العمل  ف�صيتم 

رف�صوا املجيء فتلك اإرادتهم«.
   واع��ت��رب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ص��ي اأن 
الدعوة اإىل تدخل القوى الأجنبية 
ملم�ر�صة �صغوط على تون�س هي من 
الف�ص�ئح التي لن ين�ص�ه� الت�ريخ، 
وذلك يف اإ�ص�رة اإىل الرئي�س املوؤقت 
ال�����ص���ب��ق امل��ن�����ص��ف امل���رزوق���ي الذي 
ال�ص�أن  يف  التدخل  اإىل  فرن�ص�  دع� 

الوطني التون�صي.

ق�����م ف��ع��ال مب�����ص���ع ل��ت���أج��ي��ل قمة 
فخره  ع��ن  معرب�  الفرنكوفونية 

بهذا الدور الذي لعبه.
�صبق  التون�صي  الرئي�س  اأن  يذكر 
اأن اأ�ص�ر يف خط�ب له عند تن�صيب 
احل���ك���وم���ة ال��ت��ون�����ص��ي��ة اجل���دي���دة، 
ودع���وات و�صلت  ات�����ص���لت  اأن  اىل 
اإلغ�ء  اإىل  لدفعهم  دول��ة   50 اإىل 
الفرنكوفونية  قمة  يف  ح�صورهم 
بتون�س، م�صيف�  املقبل  يف نوفمرب 
اأنه ل ميكن مق�ي�صة �صي�دة تون�س 
الدني�  بخزائن  ول  ب���مل��وؤام��رات  ل 

لق�ء �صعيد ب�لمينة الع�مة للفرنكوفونية يف 9 اكتوبر اجل�ري

•• الفجر -تون�س
ال�����دائ�����م  امل����ج����ل���������س  اأو��������ص�������ى     
ب���ت����أج���ي���ل عقد  ل��ل��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة، 
اأن  القمة الفرنكوفونية بع�م، بعد 
ك�ن من املزمع تنظيمه� يف تون�س 
الق�دم  ن��وف��م��رب  و21   20 ي��وم��ي 

بجزيرة جربة.
   وانبثق قرار الت�أجيل عن اجتم�ع 
انعقد اأم�س الأول الثالث�ء ح�صوري� 
وعن بعد، مب�ص�ركة ممثلي الدول 
واحل��ك��وم���ت الأع�����ص���ء يف املنظمة 
برئ��صة  للفرنكوفونية،  ال��دول��ي��ة 
لويز  للمنظمة،  ال��ع���م��ة  الأم��ي��ن��ة 
اأدرجته  ب��الغ  وف��ق  مو�صيكيوابو، 
على  الر�صمي  موقعه�  يف  املنظمة 
الن��رتن��ي��ت.    واأت��ت ه��ذه اجلل�صة 
الدائم  للمجل�س  للع�دة  اخل���رق��ة 
من  اأ�صبوعني  بعد  للفرنكوفونية، 
الأمينة  به�  ق�مت  التي  امل�ص�ورات 
ال�صلط�ت  م��ع  للمنظمة،  ال��ع���م��ة 
الأع�ص�ء  الدول  وبع�س  التون�صية 
ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة حول  يف م��ن��ظ��م��ة 

عقد قمة جربة.
ب���ني ممثلي  اإث����ر م���� دار     وع��ل��ى 
ال������دول واحل���ك���وم����ت الأع�������ص����ء، 
م��ف��ت��وح ح���ول م�ص�ألة  ن��ق������س  م���ن 

الآج�ل  تون�س يف  القمة يف  تنظيم 
املحددة �ص�بق� )20 و21 نوفمرب 
اإط���ر احلر�س  2021(، وذلك يف 
على �صم�ن الن�صج�م والت�ص�من، 
ل املجتمعون اإىل قرار توافقي  تو�صّ
انعق�د  ت���أج��ي��ل  ب�����ص��رورة  ي��ق�����ص��ي 
الفرنكوفونية،  للقمة   18 الدورة 
اأج��ل متكني تون�س من  ب��ع���م، م��ن 
اأف�صل  تنظيم هذا املوعد اله�م يف 

الظروف املمكنة.
اأجل امل�ص�دقة �صريع� على     ومن 
هذا املقرتح، اأو�صى اأع�ص�ء املجل�س 
الدائم للفرنكوفونية بعقد جل�صة 
ال���وزاري  للموؤمتر  ل��ل��ع���دة  خ���رق��ة 

للفرنكوفونية يف اأ�صرع الآج�ل.
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  ُي����ذك����ر      
ع�صويته�  يف  ت�صم  للفرنكوفونية 
بلدا   54 اأي  وحكومة،  دول��ة   88
ع�صوا و7 بلدان �صرك�ء و27 بلدا 

ب�صفة مالحظ.

الرواية التون�سية
ل���وزارة اخل�رجية  ب��الغ     وح�صب 
ال���ت���ون�������ص���ي���ة، ف���ق���د ج�������ّدد ال���وف���د 
ال���ت���ون�������ص���ي، يف ه�����ذا الج���ت���م����ع، 
الت�م  تون�س  ا�صتعداد  على  الت�أكيد 
من  ب�لرغم  الك�ملة،  وج�هزيته� 

وعلى  وا���ص��ع��ة  ح�صورية  م�ص�ركة 
ال�صطرار  وع���دم  م�صتوى  اأع��ل��ى 

اإىل عقده� عن بعد.
   و�صيتم، يف الأي�م القليلة الق�دمة، 
املجل�س  امل��ق��رتح على  ه��ذا  ع��ر���س 

الوزاري للفرنكوفونية لإقراره.

...واأخرى كندية
   وبني الروايتني، ك�صف ال�صحفي 
ايتي�ن فورتني غوتييه يف  الكندي 
ال�صخ�صي  ح�����ص���ب��ه  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة 
الجتم�عي  ال���ت���وا����ص���ل  مب���وق���ع 
الكندي  الر�صمي  امل��وق��ف  ت��وي��رت، 
من القمة الفرنكوفونية بتون�س. 

   واأك������د ال�����ص��ح��ف��ي ال���ك���ن���دي، اأن 
القمة  ت��ن��ظ��ي��م  ت���دع���م  مل  ب�����الده 
وطلب  ب���ت���ون�������س،  ال��ف��رن��ك��ف��ون��ي��ة 
تو�صيح� حول هذا الأمر من وزير 

اخل�رجي الكندي م�رك غ�رنو.
ال�صحفي، مرا�صلة تلق�ه�    ون�صر 
غ�رنو،  م�رك  اخل�رجية  وزير  من 
اأو�صح من خالله� موقف كندا من 
تنظيم القمة التي ك�ن من املزمع 

عقده� هذا الع�م يف تون�س.
  وق���ل ال��وزي��ر م���رك غ���رن��و، ‘’م� 
الو�صع  اإزاء  ب���ل��ق��ل��ق  ن�صعر  زل��ن��� 
ال�صي��صي يف تون�س، ول �صيم� عدم 

ال�صعب،  الق���ت�������ص����دي  ال���و����ص���ع 
لتنظيم هذه القمة يف املوعد املتفق 
ال�صي�ق،  عليه، وا�صتعر�س، يف هذا 
التقدم الكبري يف اجلهود احلثيثة 
ومن  امل�صتوي�ت  كل  على  املبذولة، 
اأج��ل توفري  جميع الأط���راف، من 
لإجن�ح  املن��صبة  ال��ظ��روف  اأف�صل 
ه�����ذا ال����ص���ت���ح���ق����ق ال����ه�����م وذل����ك 
املنظمة  م���ع  ال��ك���م��ل  ب���ل��ت��ن�����ص��ي��ق 

الدولية للفرنكوفونية.
التون�صي  امل���وق���ف  ح��ظ��ي  وق����د     
بدعم وا�صع من العديد من الدول 
يف  الأع�ص�ء  وال�صديقة  ال�صقيقة 
للفرنكوفونية  ال��دول��ي��ة  املنظمة 
ب������ن�������ء ع�����ل�����ى ال�����ت�����ق������ري�����ر ح�����ول 
اجل�رية  اجل����ّدي����ة  ال��ت��ح�����ص��ريات 
لحت�ص�ن القمة بجزيرة جربة، يف 
حني اأعربت بع�س الدول الأع�ص�ء 
تهيئة  اإىل  تطلعه�  ع��ن  الأخ�����رى 
ه��ذا احلدث،  جميع �صروط جن���ح 
مب���� يف ذل����ك ال���ت����أّك���د م���ن حت�صن 

الظروف الوب�ئية الع�ملية.
توافق  ع��ن  النق��ص�ت  واأ���ص��ف��رت     
مم��ث��ل��ي ال�������دول الأع���������ص�����ء حول 
احت�ص�ن تون�س هذه القمة وت�أجيل 
م��وع��د ان��ع��ق���ده��� ب��ج��زي��رة جربة 
ت�أمني  اأج��ل  2022 من  �صنة  اإىل 

   و����ص���دد م�����رك غ����رن���و، ع��ل��ى اأن 
وتكرر  القيم  بهذه  ملتزمة  “كندا 
دعمه� لل�صعب التون�صي يف انتق�له 

الدميقراطي«.
   وخل�س وزير اخل�رجية الكندي 
النق��س  “�صنوا�صل  ال��ق��ول،  اإىل 
�صرك�ئن�  م���ع  امل���و����ص���وع(  )ح�����ول 
النظر  ذل�����ك  يف  مب�����  ال����دول����ي����ني، 
جميع  ل�ص�لح  اأخ���رى  خ��ي���رات  يف 

مكون�ت املنظمة الفرنكوفونية«.
املرزوقي  امل��ن�����ص��ف  واأق�����ر  ه����ذا      
ب�أنه  امل����وؤق����ت  الأ����ص���ب���ق  ال��رئ��ي�����س 

وجود �صقف زمني للعودة ال�صريعة 
ال����ذي  ال���د����ص���ت���وري  الإط���������ر  اإىل 
مهًم�’’،  دوًرا  ال��ربمل���ن  فيه  يلعب 
عن  ‘’اأعربت  قد  كندا  اأن  م�صيف� 
املوؤ�ص�ص�ت  تعليق  ح�لة  اإزاء  قلقه� 

الدميقراطية يف تون�س...<<.
ال����ك����ن����دي،  ال������وزي������ر    واأ��������ص��������ف 
الق�نون  و���ص��ي���دة  “الدميقراطية 
اأ�ص��صية  قيم  هي  الإن�ص�ن  وحقوق 
روؤ����ص����ء دولن�  وي��ل��ت��زم  مل��ن��ظ��م��ت��ن���، 
وحكوم�تن� بدعمه� وفق م� ين�س 

عليه اإعالن ب�م�كو«.

املجل�س الدائم يك�سف ال�سبب:

ت�أجيل القمة الفرنكوفونية املقررة يف تون�س...!
املرزوقي يعرتف: �سعيت الإف�سال عقد القمة واأفتخر...

الأمم املتحدة حتذر من جم�عة يف كوري� ال�سم�لية ال�سني: التدريب�ت الع�سكرية ب�لقرب من ت�يوان جمرد خطوة 
•• �صيول-اأ ف ب

حذر مقرر الأمم املتحدة اخل��س حلقوق الإن�ص�ن اأم�س 
اأن فئ�ت من �صعب كوري�  الأرب��ع���ء من 
املج�عة”  خ��ط��ر  “تواجه  ال�����ص��م���ل��ي��ة 
ب�صبب  القت�ص�دي  الو�صع  تدهور  مع 
الإغ��������الق ال������ذي ف��ر���ص��ت��ه ال����ب����الد يف 
تخفيف  اىل  داع���ي����  ال���وب����ء  م��واج��ه��ة 
ال���ع���ق���وب����ت الأمم����ي����ة امل���ف���رو����ص���ة على 

البالد ب�صبب براجمه� النووية.
لإغالق  الفقرية  ال��دول��ة  ه��ذه  تخ�صع 
امل��صية  ال�����ص��ن��ة  م��ط��ل��ع  م��ن��ذ  حم��ك��م 
حل��م���ي��ة ن��ف�����ص��ه��� م���ن ال����وب�����ء يف ظل 
مع�ن�ة القت�ص�د وت�ص�وؤل املب�دلت مع 

ال�صني، �صريكه� التج�ري الرئي�صي.
التلفزيون  اأق����ر  ح���زي���ران/ي���ون���ي���و  يف 
البالد  اأن  ال�صم�يل  ال��ك��وري  الر�صمي 
تواجه “اأزمة غذائية” م� دق ن�قو�س 
القط�ع  ف��ي��ه  واج�����ه  ب��ل��د  يف  اخل���ط���ر 
ال����زراع����ي ع��ل��ى ال������دوام ���ص��ع��وب���ت يف 

ت�أمني الغذاء لل�صك�ن.
كيم  الزعيم  اأع��ل��ن  نف�صه،  ال�صهر  يف 
الغذائي  ال���و����ص���ع  ان  اأون  ج���ون���غ 
“يزداد �صعوبة«. وق�ل توم��س اأوخي� 
كينت�ن� مقرر الأمم املتحدة اخل��س 
الكوريني  اإن  الن�����ص���ن  ح��ق��وق  ح��ول 

ال�صم�ليني الع�ديني “يك�فحون يومي�، من اأجل ت�أمني 
املتدهور قد يتحول  الإن�ص�ين  والو�صع  حي�ة كرمية” 
“اإىل اأزمة«. تخ�صع بيونغ ي�نغ ل�صل�صلة عقوب�ت دولية 
�صهدت  ال��ت��ي  وال��ب���ل�����ص��ت��ي��ة  ال��ن��ووي��ة  ب��راجم��ه���  ب�صبب 

اإن مثل هذه  كينت�ن�  وق���ل  كيم.  ت�ص�رع� يف ظل عهد 
القيود يجب اأن تخفف من اأجل حم�ية الفئ�ت الأكرث 
يف  النق�س  مواجهة  يف  ال��ب��الد  يف  �صعف� 

املواد الغذائية.
واأ�ص�ف “الأطف�ل وامل�صنون يواجهون 

ب�صكل خ��س خطر املج�عة«.
فر�صه�  ال����ت����ي  “العقوب�ت  وت�����ب����ع 
جمل�س الأمن الدويل يجب ان تراجع 
لت�صهيل  ال���������ص����رورة  ع���ن���د  وت���خ���ف���ف 
امل�����ص���ع��دة الإن�����ص���ن��ي��ة وامل�����ص���ع��دة التي 
ت��ن��ق��ذ اأرواح���������«. ي���ت��ي ال��ت��ق��ري��ر بعد 
حوايل ثالثة اأ�صهر من اإعالن برن�مج 
الأغذية  وم��ن��ظ��م��ة  ال��ع���مل��ي  الأغ���ذي���ة 
ب�أن  املتحدة  ل��الأمم  الت�بعة  وال��زراع��ة 
املواد  ال�صم�لية تواجه نق�ص� يف  كوري� 
األف طن   860 يبلغ حوايل  الغذائية 
هذا الع�م وميكن اأن متر بفرتة ق��صية 
ت�صت�أنف  مل  امل��ح������ص��ي��ل.  ن��ق�����س  م���ن 
برن�جمه�  ب�ص�أن  املح�دث�ت  ي�نغ  بيونغ 
بني  الث�نية  القمة  انهي�ر  منذ  النووي 
اآن��ذاك دون�لد  كيم والرئي�س الأمريكي 
ترامب يف ه�نوي ورف�صت جهود كوري� 

اجلنوبية لإحي�ء احلوار.
يف ع���ه���د ال���رئ���ي�������س ج����و ب�����ي����دن، اأب�����دت 
ا�صتعداده�  مرات  عدة  املتحدة  الولي�ت 
للق�ء ممثلني عن كوري� ال�صم�لية موؤكدة 
م�ص�عيه� لنزاع ال�صالح النووي. لكن هذا الأ�صبوع حمل 
اجلزيرة،  �صبه  يف  التوتر  عن  امل�صوؤولية  وا�صنطن  كيم 
و�صدد على اأن اأ�صلحة بيونغ ي�نغ هي للدف�ع عن النف�س 

ول ت�صتهدف اأي دولة ب�صكل خ��س.
 
 

•• بكني-رويرتز

ال�صني  يف  ت�يوان  �صوؤون  مكتب  ق�ل 
ال���ت���دري���ب����ت  اإن  الأرب�������ع��������ء  اأم�����������س 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ب���ل��ق��رب من 
التي  ال�����ق�����وات  ت�����ص��ت��ه��دف  ت������ي�����وان 
الر�صمي  اجلزيرة  ل�صتقالل  ت�صعي 
خطوة  “جمرد”  واإن��ه���  ال�صني  ع��ن 

حلم�ية ال�صالم وال�صتقرار.
التدريب�ت  اأن  اأي�ص�  املكتب  واأ���ص���ف 
به�  تقوم  التي  التدخالت  ت�صتهدف 
ق���وى خ���رج��ي��ة. وق����ل وزي���ر الدف�ع 
اإن  ال����ت�����ي����واين الأ�����ص����ب����وع امل��������ص���ي 
التوترات الع�صكرية مع ال�صني، التي 
له�، يف  ت�بعة  اأر���س  ت�يوان  اإن  تقول 
اأ�صواأ ح�لته� منذ اأكرث من 40 ع�م� 
ق�درة  �صتكون  ال�صني  اأن  م�صيف�   ،
بحلول  “�ص�مل”  بغزو  القي�م  على 
الدف�ع  وزي����ر  وك�����ن   .2025 ع�����م 
ال�صني وعلى  اأن ق�مت  بعد  يتحدث 
بعملي�ت  متت�لية  اأي����م  اأرب��ع��ة  م���دار 
قواته�  ط�ئرات  من  ب�أعداد  اخ��رتاق 
اجل����وي����ة مل��ن��ط��ق��ة حت����دي����د ال����دف�����ع 
اجلوي الت�يوانية بدءا من الأول من 
وهو  اجل����ري  الأول  ت�صرين  اأكتوبر 
جزء من منط تعتربه ت�يبه ت�صعيدا 

للتحر�س الع�صكري من قبل بكني.
�صحفية  اإف�������دة  خ���الل  ح��دي��ث��ه  ويف 
�صي�وجوانغ  م�  ق���ل  بكني،  دوري��ة يف 
ت�يوان  �صوؤون  مكتب  ب��صم  املتحدث 

يف ال�صني اإن �صبب التوترات احل�لية 
الدميقراطي  احل��زب  “تواطوؤ”  هو 
التقدمي احل�كم يف ت�يوان مع قوى 
املتمثلة يف  اأجنبية و”ال�صتفزازات” 

�صعي ت�يوان لال�صتقالل.
ال�صينية  امل�����ن������ورات  اأن  واأ������ص������ف 
اإ�ص�رة  يف   - ال��ت��واط��وؤ  ه��ذا  ت�صتهدف 
املتحدة  ال��ولي���ت  دع��م  اإىل  م�صترتة 
النف�ص�لية  والأن�����ص��ط��ة   - ل��ت���ي��وان 

بعينه، وهو اته�م ك�ذب. »اإذا وا�صلت 
����ص���ل���ط����ت احل��������زب ال����دمي����ق����راط����ي 
والتع�مل  امل�صتمر  عن�ده�  التقدمي 
ا�ص�فة  بطريقة خ�طئة،  الأم��ور  مع 
ل���ع���دم ق���درت���ه���� ع��ل��ى ال����رتاج����ع عن 
يوؤدي  ف��ل��ن  ال��ه���وي��ة،  ح���ف��ة  �صي��صة 
و�صع  نحو  ت�يوان  لدفع  �صوى  ذل��ك 
اإنه�  ت�يوان  وتقول  خطورة”.  اأك��رث 
و�صتدافع عن حريته�  دولة م�صتقلة 

اإ�����ص�����ف����ة حل���م����ي���ة �����ص����ي�����دة ال���ب���الد 
و�صالمته� الإقليمية وكذلك ال�صالم 

وال�صتقرار يف م�صيق ت�يوان.
جمرد  “اإنه�  �صي�وجوانغ  م���  وت���ب��ع 
“ت�صخيم  اأن  واأ���ص���ف  اجراءات”. 
����ص���ل���ط����ت احل��������زب ال����دمي����ق����راط����ي 
التهديد  ي�������ص���م���ى  مل������  ال����ت����ق����دم����ي 
الق�دم من الرب الرئي�صي  الع�صكري 
ه���و ق��ل��ب ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ب���ل ه���و اخلط�أ 

ودمي��ق��راط��ي��ت��ه���. وع��ل��ى ال��رغ��م من 
ال�صيني  الرئي�س  األقى  م�،  تعليق�ت 
�صي جني بينغ ورئي�صة ت�يوان ت�ص�ي 
ن�صبي�  اإنغ-ون بخط�بني ت�ص�حليني 
وذلك  الأ���ص��ب��وع  نه�ية  عطلة  خ��الل 
ت���ي��وان حتت  بو�صع  �صي  تعهد  رغ��م 
���ص��ي��ط��رة ال�����ص��ني وق�����ول ت�����ص���ي اإن 
لالنحن�ء  م�صطرة  لي�صت  ب��الده��� 

لل�صني.
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عربي ودويل

 حذرت حكومة ط�لب�ن اجلديدة مبعوثي الولي�ت املتحدة والحت�د 
العقوب�ت  ع��رب  احل��رك��ة  على  ال�صغط  موا�صلة  اأن  م��ن  الأوروب�����ي 
�صيقو�س الأم��ن وقد ي��وؤدي اىل موجة لجئني جديدة. وق�ل وزير 
للدبلوم��صيني  متقي  خ����ن  اأم���ري  ط���ل��ب���ن  ح��ك��وم��ة  يف  اخل���رج��ي��ة 
ال��غ��رب��ي��ني خ���الل ل��ق���ءات معهم يف الأي�����م امل������ص��ي��ة يف ال��دوح��ة اإن 
الأمر  اأحد لأن هذا  الأفغ�نية لي�س يف م�صلحة  “اإ�صع�ف احلكومة 
ميكن اأن يوؤثر مب��صرة على الع�مل يف جم�ل الأم��ن واأن ي��وؤدي اىل 
وقت  يف  ن�صر  بي�ن  يف  وذل��ك  البالد”  من  للفرار  اقت�ص�دية  هجرة 
م��ت���أخ��ر م�����ص���ء ال��ث��الث���ء. وق���د اأط���ح��ت ح��رك��ة ط���ل��ب���ن ب�حلكومة 
الأفغ�نية املدعومة من الولي�ت املتحدة يف اآب/اغ�صط�س بعد حرب 
ا�صتمرت ع�صرين ع�م� واأق�مت “اإم�رة اإ�صالمية«. لكن عقوب�ت دولية 
م�صددة فر�صت على البالد وامل�ص�رف تنق�صه� ال�صيولة ول يتم دفع 
رواتب املوظفني احلكوميني. بح�صب البي�ن ق�ل متقي خالل لق�ء 
للم�ص�رف  وال�صم�ح  العقوب�ت  بوقف  الع�مل  دول  “نط�لب  الدوحة 
ب�لعمل ب�صكل طبيعي لكي تتمكن املنظم�ت اخلريية واحلكومة من 

دفع رواتب موظفيه� من احتي�طه� اخل��س وامل�ص�عدة الدولية«.
تتخوف الدول الأوروبية ب�صكل خ��س من انه يف ح�ل انهي�ر القت�ص�د 
الفغ�ين ف�ن العديد من امله�جرين �صيغ�درون اىل اأوروب�، م� يزيد 
ال�صغط على دول جم�ورة مثل ب�ك�صت�ن وايران واحلدود الأوروبية.
واأبدت وا�صنطن والحت�د الأوروبي ا�صتعدادا لدعم املب�درات الن�ص�نية 
يف اأفغ�ن�صت�ن لكنه� ترتدد يف تقدمي دعم مب��صر اىل ط�لب�ن بدون 

�صم�ن�ت ب�نه� �صتحرتم حقوق الإن�ص�ن وخ�صو�ص� حقوق املراأة.

 
ا�صرتاتيجية  لو�صع  جلنة  الأرب��ع���ء  اأم�����س  اجلنوبية  ك��وري���  �صكلت    
على الأمد الطويل، بينم�  “التع�ي�س مع كوفيد-19”  ب�ص�أن كيفية 
ومع�ودة  تدريجي�  كورون�  فريو�س  قيود  من  للتخل�س  البالد  ت�صعى 
ال�صحة  وزارة  وق�لت  التطعيم.  معدلت  زي���دة  و�صط  القت�ص�د  فتح 
اإىل  ال�صرتاتيجية  هذه  ظل  يف  تهدف  احلكومة  اإن  امل��صي  الأ�صبوع 
ح�صولهم  اإثب�ت  ميكنهم  الذين  للمواطنني  كورون�  قيود  تخفف  اأن 
�صن  دون  امل��ر���ص��ى  ت�صجع  بينم�  ال��ف��ريو���س،  م��ن  ك���م��ل  تطعيم  على 
اأعرا�س  عليهم  ظهرت  اأو  اأعرا�س  عليهم  تظهر  مل  الذين  ال�صبعني 
طفيفة على تلقي العالج يف املنزل. وذكرت وك�لة يونه�ب لالأنب�ء اأن 
والوفي�ت  امل�صت�صفى  دخ��ول  ح���لت  على عدد  اأي�ص�  �صرتكز  احلكومة 
الإ�ص�بة  ح�لت  عدد  ن�صر  عدم  و�صتدر�س  اليومية،  الإ�ص�ب�ت  ولي�س 
اجتم�ع  اأول  يف  كيوم  بو  كيم  ال���وزراء  رئي�س  ق���ل  يومي.  اأ�ص��س  على 
للجنة اليوم “�صنحول كوفيد-19 اإىل مر�س معد حتت ال�صيطرة.. 
ال�صي��صة  اأن  م�صيف�  الك�ملة”،  الطبيعية  للحي�ة  املواطنني  و�صنعيد 
تفر�س  ومل  الكم�مة.  بو�صع  الإل���زام  الفور  على  تلغي  لن  اجل��دي��دة 
كوري� اجلنوبية اإغالق� ك�مال على الإطالق لكنه� تطبق منذ يوليو 
تقلي�س  تلك  القيود  وت�صمل  للتب�عد الجتم�عي.  اأ�صد قيوده�  متوز 
�ص�ع�ت العمل يف املط�عم واملق�هي والنوادي ال�صحية و�ص�لت الألع�ب 
�صخ�صني  من  لأكرث  للتجمع�ت  اأق�صى  جد  وو�صع  املغلقة  الري��صية 
بعد ال�ص�د�صة م�ص�ء )0900 بتوقيت جرينت�س( يف �صول وم� حوله�.

 
�صد  امللقحني  امل�ص�فرين  ع��ن  قريب�  ال��ق��ي��ود  رف��ع  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  بعدم�   
كوفيد-19 الوافدين جوا، �صتفتح الولي�ت املتحدة اعتب�را من “مطلع 
اأم�م  وك��ن��دا،  املك�صيك  مع  الربية  ح��دوده���  الث�ين-نوفمرب”  ت�صرين 
الأبي�س  البيت  اأعلن م�صوؤول كبري يف  اأي�ص�، كم�  املطعمني  امل�ص�فرين 
اإّن  اله�تف  عرب  موؤمتر  خ��الل  امل�صوؤول  وق���ل  الأرب��ع���ء.  الثالث�ء  ليل 
الإدارة الأمريكية �صتعلن “قريب�ً جداً عن املوعد املحدد” لفتح حدوده� 
الربية وكذلك اأم�م الرحالت الدولية جوا غري ال�صرورية للم�ص�فرين 
نني. وك�نت الولي�ت املّتحدة اأعلنت يف 20 اأيلول/�صبتمرب اأّنه�  املح�صّ
�صتفتح اعتب�راً من “مطلع ت�صرين الث�ين/نوفمرب” حدوده� اجلوية 
القيود  بذلك  رافعًة  كوفيد-19  �صّد  امللّقحني  امل�ص�فرين  اأم���م جميع 
املفرو�صة منذ اآذار/م�ر�س 2020 على الرحالت الدولية والتي ك�نت 
تثري ا�صتي�ء عدد من �صرك�ئه�، خ�صو�ص�ً الأوروبيون. واأّكد امل�صوؤول اأّن 
�صهراً،   18 “ب�لتزامن«. وعلى مدى  �صتفتح  الربية واجلوية  احل��دود 
ُيح�صى  بعدد ل  وت�صّبب  الأ�صخ��س  اآلف  مئ�ت  ال�صفر”  “حظر  فّرق 

من الأحوال ال�صخ�صية والع�ئلية املوؤملة.

عوا�صم

كابول

�صول

وا�صنطن

املف�و�س الأوروبي للملف 
النووي الإيراين يزور طهران 

•• طهران-اأ ف ب

ي�صل مف�و�س الحت���د الأوروب��ي املكلف امللف النووي الي��راين، الإ�صب�ين 
اليوم اخلمي�س، وفق م� ذكرت وزارة اخل�رجية  اإىل طهران  انريكي م��ورا، 
الثالث�ء  م�ص�ء  زاده  خطيب  �صعيد  ال��وزارة  ب��صم  املتحدث  ق�ل  الإيرانية. 
ب�ص�أن  اجل�نبني  بني  م�ص�ورات  اأعق�ب  يف  الزي�رة  هذه  “ت�أتي  لل�صح�فيني 
الق�ص�ي� ذات الهتم�م امل�صرتك، مب� يف ذلك العالق�ت بني اإيران والحت�د 
الأوروبي واأفغ�ن�صت�ن والتف�ق النووي«. وك�ن املتحدث قد اأ�ص�ر الثنني اإىل 
اأن اإيران تط�لب الدول الأوروبية ب�صم�ن احرتام التف�ق النووي الإيراين 
ح��زي��ران/ يف  امل��ح���دث���ت  توقفت  اأن  بعد  فيين�  يف  قريب�  �صين�ق�س  ال���ذي 
للجمهورية  ك�ملة  �صم�ن�ت  تقدمي  عليه�  “ينبغي  اأنه  على  و�صدد  يونيو. 
الإيرانية ب�أنه هذه املرة لن ينتهك اأي طرف التف�ق النووي«. واو�صح اأن 
“امل�ص�ورات والت�ص�لت بني الطرفني مل تنقطع قط وتتوا�صل ب��صتمرار 
حول خمتلف الق�ص�ي�، وتندرج هذه الزي�رة يف الإط�ر نف�صه«. ن�ّس التف�ق 
اإي��ران من جهة، والولي�ت  2015، بني  اأب��رم يف فيين� ع�م  ال��ذي  النووي 
اأخرى، على  املتحدة وبريط�ني� وال�صني ورو�صي� وفرن�ص� واأمل�ني� من جهة 
رفع جزء من العقوب�ت الغربية والأممية عن اإيران يف مق�بل التزامه� عدم 
اأ�صلحة نووية وتخفي�س كبري يف برن�جمه� النووي وو�صعه حتت  تطوير 

رق�بة �ص�رمة من الأمم املتحدة.

اأزمة جديدة يف الأفق بني اأمريك� واإيران

رو�سي�.. عودة »الرعب« من كورون� جمددا بعد تعرث حمالت التلقيح

كيف حتولت الب�غوز اإىل اأهم جيب لل�سراع يف ال�سرق الأو�سط؟

مت�سدد م�يل يعتذر مل�س�ركته يف تدمري اأ�سرحة متبكتو   لندن تدعو اإىل حترك ع�ملي ملواجهة اأزمة الإمدادات 
وخالل الجتم�ع�ت ال�صنوية ل�صندوق النقد الدويل والبنك 
وزراء  اجتم�ع  �صون�ك  ال�صيد  �صيح�صر  وا�صنطن،  يف  ال��دويل 
نه�ية  حتى  لندن  ترتاأ�صه�  التي  الع�صرين  جمموعة  م�لية 

الع�م اجل�ري.
ت��ع��زي��ز دعمهم  اإىل  ال��دول��ي��ني  ن��ظ��راءه  ي��دع��و  اأن  وي��ف��رت���س 
�صد  اللق�ح�ت  ت��وزي��ع  ب�����ص���أن  �صيم�  ل  ف��ق��را  الأك���رث  للبلدان 

كوفيد-19، والعمل على النتق�ل اإىل احلي�د الكربوين.
الأخرية  التقديرات  بن�صر  �صون�ك  رح��ب  منف�صل  بي�ن  ويف 
�صجلت  بريط�ني�  اأن  اىل  ت�صري  التي  ال��دويل  النقد  ل�صندوق 
اأ�صرع منو بني دول جمموعة ال�صبع يف 2021، مع اأنه خّف�س 

اإىل 6،8 ب�ملئة مق�بل 7 ب�ملئة يف التوقع�ت ال�ص�بقة.

•• لندن-اأ ف ب

يدعو وزير اخلزانة الربيط�ين ري�صي �صون�ك جمموعة الدول 
ال�صن�عية ال�صبع الكربى التي يعقد وزراء م�له� اجتم�ع� يف 
وا�صنطن اإىل مزيد من “التن�صيق” جلعل �صال�صل التوريد يف 

الع�مل “اأكرث مرونة«.
وم�ص�كل الإمدادات الع�ملية التي جنمت عن اإ�صراب�ت وزي�دة يف 
الطلب على النقل اللوج�صتي مع النتع��س بعد وب�ء كوفيد، 

ت�صرب بريط�ني� خ�صو�ص� وتف�قمت ب�صبب بريك�صت.
والعم�ل  الب�ص�ئع  لعبور  ال�صكلية  الإج�����راءات  يعقد  وه���ذا 

ويتجلى خ�صو�ص� يف نق�س مئة األف �ص�ئق �ص�حنة.

ال��ذي ق�س �صعره الطويل  ه��ذه اجل��رائ��م«. واأ���ص���ف املهدي 
الأجعد وحلق حليته “اأوؤكد لك اأنني ابتعدت مت�م� عن ع�مل 

اجلرمية ولن اأعود اأبدا«.
الدولية  اجلن�ئية  املحكمة  اأدانته  �صخ�س  اأول  املهدي  وك���ن 
الثق�يف  ال���رتاث  مه�جمة  يف  تتمثل  ح��رب  جرمية  ب���رت��ك���ب 
املتحدة  الأمم  اأدرجته منظمة  تدمريه موقع�  ب�صبب  لأم��ة، 

للعربية والعلوم والثق�فة )يوني�صكو( يف متبكتو.
املجموع�ت  اإح�����دى  اهلل  اأن�������ص����ر  ج��م���ع��ة  م�����ص��ل��ح��و  واح���ت���ل 
م�يل  �صم�ل  على  �صيطرت  التي  الق�عدة  بتنظيم  املرتبطة 
اأن يطرده� تدخل دويل  2012 قبل  اأ�صهر يف  لنحو ع�صرة 

بقي�دة فرن�ص�.

•• اهاي-اأ ف ب

اعتذر مت�صدد م�يل عن دوره يف تدمري الأ�صرحة الأ�صطورية 
يف متبكتو وطلب من ق�ص�ة املحكمة اجلن�ئية الدولية اإطالق 

�صراحه من ال�صجن.
الفقي  اأحمد  اإن  الدولية  اجلن�ئية  للمحكمة  حم�ميه  ق���ل 
 2016 يف  �صنوات  ت�صع  ب�ل�صجن  عليه  ُحكم  ال��ذي  امل��ه��دي 
رجل متقلب تعلم العزف على الغيت�ر واحلي�كة اأثن�ء وجوده 
يف ال�صجن. و�صرح املهدي اأم�م املحكمة “اأقف اأم�مكم اليوم 
لأع���رب ل��ل��ع���مل اأج��م��ع ع��ن ن��دم��ي وح���زين واأ���ص��ف��ي ع��ل��ى كل 
عن  الن�جمة  والأ���ص��رار  امل��صي  يف  ارتكبته�  التي  اجل��رائ��م 

•• لندن-وكاالت

“اإيكونومي�صت”  جم��ل��ة  ت��وق��ع��ت 
الربيط�نية ن�صوب اأزمة جديدة بني 
الولي�ت املتحدة واإيران، مذكرة ب�أن 
نيكول  ال�����ص���ب��ق  الفرن�صي  ال��رئ��ي�����س 
�ص�ركوزي رمب� ك�ن اأف�صل من خل�س 
ال��و���ص��ع م���ع اإي������ران ع��ن��دم��� ق�����ل يف 
النووية  الديبلوم��صية  اإن   ،2007
الطريقة  ه��ي  اإي����ران،  م��ع  ال�ص�رمة 
الأجدى لتف�دي اخلي�ر الك�رثي بني 

“قنبلة اإيرانية اأو ق�صف اإيران«.
الرئي�س  امل�أزق، يح�ول  ولتجنب هذا 
التف�ق  اإحي�ء  ب�يدن  جو  الأمريكي 
ال����ذي تف�و�س  اإي������ران،  ال���ن���ووي م��ع 
ال�ص�بق  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ي��ه 
واألغ�ه   ،2015 يف  اأوب�����م�����  ب������راك 
منذ  ترامب  دون�لد  ال�ص�بق  الرئي�س 

ثالثة اأعوام.
لكن اإيران ل ت�صهل الأمور. اإذ رف�صت 
امل�صوؤولني  اإىل  م��ب������ص��رة  ال��ت��ح��دث 
ال�صت  اجل���ولت  خ��الل  الأمريكيني 
من املف�و�ص�ت يف فيين� والتي انتهت 
يف يونيو)حزيران( امل��صي، وح�ورت 

الو�صط�ء الأوروبيني والرو�س وال�صينيني.
ب�لإنتخ�ب�ت  متعللة  مت�طل  وهي  الت�ريخ  ذلك  ومنذ 
فوز  عن  اأ�صفرت  التي  )ح��زي��ران(  يونيو  يف  الرئ��صية 
املت�صدد،  املع�صكر  اإىل  ينتمي  ال���ذي  رئي�صي  اإب��راه��ي��م 

وب�حل�جة اإىل تعيني وزراء جدد وفريق تف�و�صي.
اإي�����ران اإن امل��ف���و���ص���ت مي��ك��ن اأن ت�����ص��ت���أن��ف يف  وت��ق��ول 

نوفمرب )ت�صرين الث�ين( املقبل.

االأورانيوم املخ�سب
ويف الوقت الذي ت�صخر فيه من اأمريك�، ت�صعد اإيران 
برن�جمه� النووي، ويف 9 اأكتوبر-ت�صرين الأول، اأعلنت 

•• مو�صكو-وكاالت

يف م�ص�ر مع�ك�س مل�ص�عي مك�فحة تف�صي ج�ئحة كورون� 
مبك�فحة  اخل��صة  العملي�ت  غرفة  اأعلنت  رو�صي�،  يف 
اأرق�����م الإ���ص���ب��ة وال�صح�ي� خالل  ال��وب���ء ع��ن و���ص��ول 
�صهور،  منذ  م�صتوي�ته�  اأع��ل��ى  اإىل  امل��صيني  اليومني 
يومية،  األ��ف ح�لة   29 الإ���ص���ب��ة  عتبة  حيث جت����وزت 
فيم� لم�صت اأعداد الوفي�ت املوؤكدة حدود الألف يوم�.

وتنذر الأرق�م بو�صع وب�ئي �صعب للغ�ية، خ�صو�ص� اأن 
ه��ذه امل��وج��ة اجل��دي��دة ت���أت��ي م��ع اق���رتاب ف�صل ال�صت�ء 
رو�صي�، حيث ت�صعب فيه  للغ�ية يف  ق��صي�  ال��ذي يكون 
اأعلنت  اإذ  املزدحمة،  املدن  الوب�ء، خ�صو�ص� يف  مك�فحة 
غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي���ت اأن م��و���ص��ك��و ���ص��ه��دت اأك����رب ع���دد من 
�ص�ن  مدينة  وج���ءت  يومي�،   6500 بواقع  الإ�ص�ب�ت 

بطر�صربغ يف املرتبة الث�نية بحدود 2200 اإ�ص�بة.
الفرتة  خ���الل  ن��ف��ذت  ق��د  ال��رو���ص��ي��ة  ال�صلط�ت  وك���ن��ت 
امل��صية ا�صرتاتيجية مركزية يف التع�مل مع الوب�ء يف 
اأطلقت خطط� حكومية موحدة تنفذ يف  البالد، حيث 

خمتلف املن�طق.
كذلك ك�نت رو�صي� الدولة الأوىل يف الع�مل التي اأعلنت 
يف”،  “�صبوتنيك  للفريو�س  م�ص�د  لق�ح  اإىل  تو�صله� 
وق�ية  حملة  واأعلنت   ،2020 ع���م  اأغ�صط�س  �صهر  يف 

وطنية �ص�ملة ملك�فحة الوب�ء منذ اأوائل الع�م احل�يل.
ل��ك��ن الأرق������م الكلية لأع����داد الإ���ص���ب���ت وال��وف��ي���ت يف 
عموم البالد مل حتقق نت�ئج ب�رزة، فقد و�صل جمموع 
امل�ص�بني اإىل قرابة 8 ماليني، اأي اأكرث من 4.5 ب�ملئة 
على  املتو�صط  ح��دود  تتج�وز  ن�صبة  وه��ي  ال�صك�ن،  من 

م�صتوى الع�مل، التي ك�نت بحدود 3 ب�ملئة.
كذلك ف�إن الوب�ء اأودى بحي�ة 220 األف رو�صي، بن�صبة 

حت��وي��ل غ����ز ���ص���د���س ف��ل��وراي��د الأوران���ي���وم اإىل معدن 
القن�بل،  يف  ي�صتخدم  اأن  ي��رج��ح  وال���ذي  الأوران���ي���وم، 
الدولية  ال��وك���ل��ة  مفت�صي  ع��م��ل  ع��رق��ل��ة  ع��ن  ف�����ص��اًل 

للط�قة الذرية.

ب�سعة اأ�سهر
لبلوغ  اإي��ران  ال��ذي حتت�جه  الوقت  اإن  ويقول اجلميع 
الوقت الالزم للح�صول على املواد  “العتبة النووية”،  
فقط،  �صهر  نحو  اإىل  تقل�س  ع�لية،  بن�صبة  املخ�صبة 
العلوم  موؤ�ص�صة  م��ن  األ���رباي���ت  دي��ف��ي��د  ح�����ص���ب���ت  وف���ق 

والأمن الدويل لالأبح�ث.

اأنه� اأنتجت حتى الآن 120 كيلوغرام�ً من الأورانيوم 
الوك�لة  اأعلنه� مفت�صو  84 كيلوغرام�ً،  املخ�صب، من 
واقرتبت  امل��صي،  ال�صهر  يف  الذرية  للط�قة  الدولية 
املطلوبة ل�صنع قنبلة نووية  170 كيلوغرام�ً  ال�  من 

بعد مزيد من التخ�صيب.
وب��صرت فعاًل جتميع خمزون من الأورانيوم املخ�صب 
التخ�صيب  م��ن  ���ص��ع��رة  ب��ع��د  ع��ل��ى  اأي   ،60% بن�صبة 

الالزم لإنت�ج مواد ان�صط�رية.
املزيد  تركيب  على  اإي���ران  التخ�صيب  ت�صريع  و�ص�عد 
وامل���زي���د م���ن اأج���ه���زة ال���ط���رد امل���رك���زي لإن���ت����ج امل����واد 
يت�صمن  للقلق  اآخر مثري  تطور  وهن�ك  الن�صط�رية. 

برو�صي� نف�صه� التي ا�صرتت اللق�ح�ت من مو�صكو.
امللف  يف  مب��صر  ب�صكل  ال��رو���ص��ي��ة  ال��رئ������ص��ة  وت��دخ��ل��ت 
الكرملني  ب��صم  املتحدث  اع��رتف  اإذ  امل��صي،  الأ�صبوع 
لأغلب  ال���ص��ت��ي��ع���ب��ي��ة  ال��ط���ق��ة  اإن  بي�صكوف  دم��ي��رتي 
املراكز ال�صحية يف البالد قد و�صلت حلده� الأق�صى، 
واأن الإ�ص�ب�ت والوفي�ت يف جزء منه� هي من جراء هذا 

الو�صع.
�صي�ق مط�لبة  ت�أتي يف  الكرملني  ت�صريح�ت م�صوؤويل 
اللتزام  من  ب�ملزيد  الرو�صي  الجتم�عية  القط�ع�ت 

وهي  امل�ص�بني،  جمموع  م��ن  ب�ملئة   2.75 على  تزيد 
ن�صبة تق�رب �صعف الن�صبة الع�ملية.

الآن وب��ع��د م���رور ق��راب��ة 10 اأ���ص��ه��ر م��ن ب��دء حمالت 
 48 اإل  تطعيم  ي��ت��م  مل  رو���ص��ي���،  م�صتوى  يف  التلقيح 
م��ل��ي��ون رو���ص��ي م��ن اأ���ص��ل 146 م��ل��ي��ون��� ه��م جمموع 
ك�ن  فيم�  ب�ملئة،   33 تتج�وز  مل  بن�صبة  البالد،  �صك�ن 
وهذه  بكثري،  ذلك  من  اأق��ل  ك�ملة  بجرع�ت  املطعمون 
الكثري من  ال���دول الأورب���ي���ة، وح��ت��ى  اأق���ل م��ن  الن�صب 
دول الع�مل الث�لث، واأي�ص� العديد من الدول املحيطة 

وق��در امل�����ص��وؤول��ون الأم��ري��ك��ي��ون املدة 
ل  احل�لتني،  ويف  اأ�صهر”.  “بب�صعة 
فر�صه�  ال��ت��ي  ال�صنة  الأم���ر  يتعدى 
اأن  كم�  اإي��ران.  النووي على  التف�ق 
و�صع راأ�س نووي على �ص�روخ ميكن 

اأن ي�صتغرق  ع�مني اآخرين.
اإيران  وي�صيطر بني الذين يراقبون 
يف الولي�ت املتحدة، �صعور ب�قرتاب 
وزي���ر اخل�رجية  وي��ق��ول  امل��واج��ه��ة. 
الأمريكي اأنطوين بلينكن اإن “املدرج 

ب�ت اأق�صر«.
اإنه  الأمريكيون  امل�صوؤولون  وي��ق��ول 
تقدم يف وقت قريب،  يتحقق  اإذا مل 
اإىل  ال����ت����ح����ول  ف�����ص��ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��م 

“خي�رات اأخرى«.
الإ�صرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وك�����ن 
ق�ل  ع��ن��دم���  اأو����ص���ح،  بينيت  ن��ف��ت���يل 
اأم�������م اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل���الأمم 
املتحدة  ال�صهر امل��صي اإن “الربن�مج 
النووي الإيراين، و�صل اإىل منعطف. 

وكذلك �صربن�«.

حملة �سرية
ك��ث��رياً حملته�  اإ���ص��رائ��ي��ل  ت��خ��ف��ي  ل 
اإي��ران، وتخريب  النووين يف  العلم�ء  ال�صرية لغتي�ل 
الإ�صرائيلي  الأرك����ن  رئي�س  وق���ل  ال��ن��ووي��ة.  من�ص�آته� 
اأفيف كوخ�يف اإن “العملي�ت لتدمري القدرات النووية 
اأي  ويف  ال�����ص���ح���ت،  خم��ت��ل��ف  يف  �صت�صتمر  الإي���ران���ي���ة 
الوقت  يف  الفع�ل  ال��رد  دائ��م���ً  اإ�صرائيل  و�صتجد  وق��ت، 

املن��صب«.
العالق�ت  جلنة  يف  ال��ب���رز  اجل��م��ه��وري  الع�صو  وق����ل 
اخل�رجية يف جمل�س ال�صيوخ الأمريكي جيم ري�صت�س، 
اإحي�ء الإتف�ق النووي، حمكوم  اإن  للرئي�س جو ب�يدن 
ب�إلغ�ئه من اأي رئي�س جمهوري مقبل. واقرتح ت�صديد 

العقوب�ت القت�ص�دية وال�صتعداد لالأ�صواأ.

وتوخي احلذر يف التع�مل مع الوب�ء، الذي قد يكون له 
البالد  اأن  رو�صي�، خ�صو�ص�  على  املدى  بعيدة  ت�أثريات 

تع�ين تن�ق�ص� ح�دا يف اأعداد ال�ُصك�ن، ومنذ �صنوات.
الب�حث املخت�س ب�ل�صحة الع�مة الدكتور �صوقي نيلو، 
املقيم يف الع��صمة الرو�صية، �صرح يف حديث مع موقع 
الوب�ء على  تف�صي  ع��ودة  اأ�صب�ب  نيوز عربية”  “�صك�ي 
كدولة  تت�صرف  “رو�صي�  ق���ئ��ال:  ال��وط��ن��ي،  امل�����ص��ت��وى 
الع�مة،  ال�صحة  جت���ه  �صي��ص�ته�  يف  املركزية  �صديدة 
وتلتزم الأغلبية املطلقة من مديري�ته الع�مة بتف��صيل 
اخلطط احلكومية يف املج�ل ال�صحي، م� عدا مو�صكو 

وبع�س املدن الكربى وال�صي�حية«.
م��وج��ة رف�س  اأو���ص��ع  ���ص��ه��دت  “رو�صي�  ن��ي��ل��و:  واأ����ص����ف 
الأري�ف  يف  خ�صو�ص�  ال��ع���مل،  م�صتوى  على  للتطعيم 
واملن�طق اجلنوبية من البالد، حيث تنت�صر ن�صبة ع�لية 
مم� ميكن ت�صميته� ب�لأمية ال�صحية يف خمتلف طبق�ت 
املجتمع. طبيعة التعليم ل ت�ص�عد على خلق وعي �صحي 
من��صب، خ�صو�ص� يف وجه الع�دات والتق�ليد واخلراف�ت 
ال�صعبية، حيث اإن الطب ال�صعبي منت�صر بكث�فة يف هذه 
املن�طق، وتع�ين ال�صلط�ت ال�صحية �صعوبة يف تطبيق 

اخلطط احلكومية«.
اأعلنت وك�لة الف�ص�ء  ويف واحدة من املف�رق�ت الدالة، 
ال�صواريخ  حم��رك���ت  يف  الخ��ت��ب���رات  اإي��ق���ف  الرو�صية 
يف م��ن�����ص���أة ف���رون��ي�����س ال��رو���ص��ي��ة، وذل���ك ل��ت��وف��ري كمية 

الأوك�صجني الالزمة ملر�صى وب�ء كورون�.
ال�صاللت  اأن  اع��ت��ربت  ق��د  الرو�صية  احلكومة  وك���ن��ت 
الوب�ء جم��ددا يف  الوب�ء هي �صبب تف�صي  املتحورة من 
اأ�صب�ب عودة  اإىل ج�نب  دلت�،  رو�صي�، خ�صو�ص� متحور 
املاليني من ال�صي�ح الرو�س من خمتلف من�طق الع�مل 

بعد نه�ية العطلة ال�صيفية.

منتدى دويل حول الت�سدي 
ملع�داة ال�س�مية يف ال�سويد 

•• ماملو-اأ ف ب

دولي�  م���ن���ت���دى  ال�������ص���وي���د  ت��ن��ظ��م 
ال��ي��ه��ود ويف ذكرى  ك��راه��ي��ة  ���ص��د 
امل��ح��رق��ة ال��ن���زي��ة يف م��دي��ن��ة م�ملو 
ال���ت���ي حت�������ول احل�����د م����ن موجة 
جديدة ملع�داة ال�ص�مية يف ال�صنوات 
امل��ن��ت��دى رئي�س  ي��ج��م��ع  الأخ������رية. 
مي�ص�ل  ���ص���رل  الأوروب�����ي  املجل�س 
امل��ت��ح��دة وح���وايل  الأمم  ومم��ث��ل��ي 
اأربعني دولة ب�لإ�ص�فة اإىل ممثلي 
يف  لالنرتنت  عمالقة  جمموع�ت 
املدينة املتعددة الثق�ف�ت يف جنوب 
الوزراء  رئي�س  بدعوة من  ال�صويد 

�صتيف�ن لوفني.
ال�صرتاكي  احل����زب  زع��ي��م  وق�����ل 
يف  الثالث�ء  م�ص�ء  الدميوقراطي 
“اي  اإن  اأقيم يف كني�س م�ملو  حفل 
���ص���ب ���ص��وي��دي ي�����ص��ع ق��ل��ن�����ص��وة اأو 
بذلك  ي��ع��رب  ب��ف��خ��ر،  داوود  جن��م��ة 

عن موقف �صد الكراهية«.

•• لندن-وكاالت

“غ�ردي�ن”  ����ص���ح���ي���ف���ة  ك�������ص���ف���ت 
ال���ربي���ط����ن���ي���ة حتول  الأ����ص���ب���وع���ي���ة 
م��ن��ط��ق��ة ال���ب����غ���وز، امل��ع��ق��ل الأخ����ري 
اأكرث  اإىل  �صوري�،  يف  داع�س  لتنظيم 
ال�صرق  يف  ع��ل��ي��ه���  امل���ت���ن����زع  امل��ن���ط��ق 
الأو�����ص����ط، ح��ي��ث ت�����ص��ع��ى اإي������ران اإىل 
البوكم�ل  نفوذه� يف منطقة  تو�صيع 
ب�عتب�ره� نقطة عبور رئي�صة اإيرانية 

من العراق، و�صوري�، اإىل لبن�ن.
منطقة  اأن  ال�������ص���ح���ي���ف���ة  وذك���������رت 
العراق،  م���ع  احل���دودي���ة  ال��ب��وك��م���ل 
حت���ول���ت ب��ع��د ه���زمي���ة  داع�������س منذ 
اأع��وام، اإىل �ص�حة معركة بني  ثالثة 
ال�صيعية  امليلي�صي�ت  خمتلفة،  ق��وى 
م����ن ال������ع������راق، واإي������������ران، ول���ب���ن����ن، 
ال��رو���س، وق���وات الع�ص�ئر  وامل��رت��زق��ة 
والقوات  ال�صوري،  واجلي�س  ال�صنية، 

ال��ك��ردي��ة ال��ت��ي ت��راق��ب امل��ن��ط��ق��ة من 
اجل�نب الآخر من نهر الفرات.

ودم�����رت ال���ص��ط��راب���ت ال��ك��ث��ري من 
ق���رى وم����دن حم���ف��ظ��ة دي���ر ال����زور، 
ول ي�����زال ال��ع��دي��د م���ن ال�����ص��ك���ن يف 
اأو ال��ن���زح��ني، ول  ع����داد امل��ف��ق��ودي��ن 
تزال احلرب �صد اجلم�عة الإره�بية 

حمتدمة.
الرئي�صية،  ال�صريعة  ال��ط��رق  وع��ل��ى 
تف�صح اجلرارات والن�قالت الطريق، 
الع�صكرية  الآل����ي�����ت  م���ن  ل���ق���واف���ل 
بينم� حتلق  وال��رو���ص��ي��ة،  الأم��ري��ك��ي��ة 
هجومية  ه���ل���ي���ك���وب���رت  ط�������ئ������رات 
ف��رن�����ص��ي��ة، واأم���ري���ك���ي���ة يف الأج������واء، 
حيث ل تزال قوات التح�لف الدويل 

حتتفظ بقواعده�.
ك�نت  “لط�مل�  اأنه  ال�صحيفة  وذك��رت 
ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ب��وك��م���ل اإح����دى 
فيلق  لق�ئد  الإ�صرتاتيجية  اخلطط 

الدميقراطية املدعومة من الولي�ت 
جنود  يقف  بينم�  دوري�����ت،  امل��ت��ح��دة 
���ص��وري��ون ع��ل��ى ال��ن�����ص��ف الآخ�����ر من 
يربط بني  ك�ن  ال��ذي  املنه�ر  اجل�صر 

بلدات املدينة.
وق�ل ال�ص�بط الكردي اأجني عفرين 
لل�صحيفة، اإن “داع�س اأ�صقط اجل�صر 
مل��ن��ع الآخ����ري����ن م���ن م��ه���ج��م��ت��ه. ثم 

ح�ول بن�ء ج�صر خ��س به«.
واأ�ص�ف عفرين “الكل ق�تل على هذه 
الأر�س. م�ت م� ل يقل عن 5000 
الب�غوز.  يف  داع���������س  م����ن  ���ص��خ�����س 
اأ�صبح هذا اجلزء من  اأت�ص�ءل، كيف 
وكيف  ج��داً؟  مهم�ً  الأو���ص��ط  ال�صرق 

�صيبدو بعد ع�مني؟«.
“عن��صر  اآخ��ر:  ك��ردي  وق���ل �ص�بط 
داع���������س ي���ع���ت���ق���دون اأن����ه����� اأر����ص���ه���م، 
واآخرون لهم راأي يف ذلك مبن فيهم 

نحن. ل اأرى نه�ية للقت�ل«.

���ص��ل��ي��م���ين، وحليفه  ق������ص��م  ال��ق��د���س 
النفوذ  لتو�صيع  املهند�س،  اأبو مهدي 
الإي��راين عرب ممر على �صكل هالل 
مي��ت��د م���ن ال����ع����راق، و����ص���وري����، اإىل 

لبن�ن«.
واأ�ص�فت “على مدى الأعوام الثالثة 
البوكم�ل الطريق  اأ�صبحت  امل��صية، 
امل�صلحة  اجل��م���ع���ت  لنقل  الرئي�صي 
الأ�صلحة  اإي���������ران،  م����ن  امل���دع���وم���ة 

والأموال من العراق، اإىل �صوري�«.
وب���ع���د مقتل  ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة،  ووف�����ًق������ 
ل����ل����ق����وات  ه������ج������وم  يف  �����ص����ل����ي����م�����ين 
اإي������ران اجلهود  ك��ث��ف��ت  الأم���ري���ك���ي���ة، 

لتحقيق هذا الهدف.
البوكم�ل  ����ص���ك����ن  م����ن  ع�����دد  وق�������ل 
لل�صحيفة اإن “املدينة تغريت ب�صكل 
داع�س،  بتنظيم  الإط���ح��ة  منذ  كبري 

وو�صول اجلم�ع�ت املوالية لإيران«.
البوكم�ل  ���ص��ك���ن  م���ن  ث��الث��ة  واأك�����د 

م��� ق���ل��ه م�����ص��وؤول��ون اأوروب���ي���ون عن 
الدور الب�رز ل�ص�بط اإيراين يلقب ب� 
“ح�ج ع�صكر” يف املنطقة. وق�لوا اإن 
امليلي�صي� التي يقوده� “اللواء 47” 
ب�تت  العراقي،  من كت�ئب حزب اهلل 

ت�صيطر على معظم املدينة.
ي���ن���ح���در معظم  ل���ل�������ص���ك����ن،  ووف�����ًق������ 
املجندين املحليني يف اللواء 47، من 
وقولون  واجلغيفي،  امل�صهد  قبيلتي 
بثمن  لإي����ران  امل��دي��ن��ة  “ب�عوا  اإن��ه��م 

بخ�س«.
املدينة  “ت�صهد  ال�صك�ن:  اأح��د  وق���ل 
تغريات كبرية. هن�ك مدار�س تدر�س 
ال��ت���ري��خ الإي�����راين، وزع��م���ء دينيون 

�صيعة، يوؤثرون يف املجتمع«.
ويف ال���ب����غ���وز، ع��ل��ى اجل����ن���ب الآخ���ر 
داع�س  �صن  حيث  ال��ف��رات،  نهر  م��ن 
 ،  2019 اأوائ�������ل  يف  م���ع����رك���ه  اآخ�����ر 
ي�صري �صب�ط اأكراد من قوات �صوري� 



اخلميس   14  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13366  
Thursday    14   October   2021   -  Issue No   1336612

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/موؤ�ص�صة الينكو للتج�رة الع�مة   

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم  1002745 
تعديل راأ�س امل�ل / من ٠ اإىل ٢5٠٠٠٠٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ص�حة 8*4٠ اىل ١*١
تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ موؤ�ص�صة الينكو للتج�رة الع�مة
ELENCO GENERAL TRADING ESTABLISHMENT

اإىل/ �صركة الينكو للتج�رة الع�مة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ELENCO   GENERAL TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/موؤ�ص�صة املميز الفنيه

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم  1120138 
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة عبداجلليل �صراج احلق  ١٠٠%
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبداهلل فهد على فهد النعيمى

تعديل راأ�س امل�ل / من ٠ اإىل 5٠٠٠٠
تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ص�حة ١*4 اىل ١*١

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جت�ري من/ موؤ�ص�صة املميز الفنيه

SPECIALIZED TECHNICAL EST
اإىل / املميز الفنيه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

SPECIALIZED TECHNICAL - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ذا به�رات للفع�لي�ت

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم  4143067 
تعديل مدير / اإ�ص�فة ج�وراف م�تور براهم براك��س

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة الدني� لتمثيل ال�صرك�ت - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL DUNIA REPRESENTATION OF COMPANIES   .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف على ن�در ال�صيخ خزعل
تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ص�حة null*null اىل ١*١

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جت�ري من/ ذا به�رات للفع�لي�ت

THE BHARAT EVENTS
اإىل/ ذا به�رات للفع�لي�ت- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

THE BHARAT EVENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�صيدلية الأمزون

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم  1052021 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة رج�ئى عبدال�صالم عبداملجيد اجلندى  ٢4.5%

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة احمد عبدالكرمي م�صطفى املدهون  ٢4.5%
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة �صعيد على �صيف حنديو الزع�بى  %5١

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد على حممد حلمى احمد ب�صيونى
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ص�حة 5.8٠*١ اىل ١*١
تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جت�ري من/ �صيدلية الأمزون
AL AMAZON PHARMACY

اإىل / �صيدلية المزون ذ.م.م
  AL AMAZON PHARMACY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/بيت الك�صخة للعطور

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�صة رقم  1136255 

تعديل اإ�صم جت�ري من/ بيت الك�صخة للعطور

BAITUL KASHKA PERFUMES

اإىل/ بيت الك�صخة للتج�رة

  BAITUL KASHKA TRADING

 تعديل ن�ص�ط / اإ�ص�فة خي�طة املالب�س الرج�لية العربية  ١4١٠9٠3

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

ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ح�ص�نة الدانة اخل��صة - فرع 

قد تقدموا الين� بطلب  CN 14  رخ�صة رقم  1000903-14 
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل فرع
تعديل اإ�صم جت�ري من/ ح�ص�نة الدانة اخل��صة - فرع 14
AL DANA PRIVATE NURSARY - BRANCH  14

اإىل/ ح�ص�نة الدانة اخل��صة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م - فرع
ALDANA PRIVATE     NURSARY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/كنيدي�ن ل�صت�ص�رات الهجرة

قد تقدموا الين� بطلب  CN  رخ�صة رقم:4063307 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / ا�صي�س كوم�ر راى انيل كوم�ر راى من م�لك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صرك�ء / ا�صي�س كوم�ر راى انيل كوم�ر راى من ١٠٠ % اإىل ٢5%
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة اومي�س ب�نت  ٢4%

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة الدني� لتمثيل ال�صرك�ت - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL DUNIA REPRESENTATION OF COMPANIES .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل وكيل خدم�ت / حذف على ن�در ال�صيخ خزعل
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�ص�حة null* null اىل ١*١
تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جت�ري من/ كنيدي�ن ل�صت�ص�رات الهجرة
CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANTS

اإىل/ كنيدي�ن ل�صت�ص�رات الهجرة ذ.م.م
CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANTS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية خالل 
اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/اف�دا  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كدافرا للتج�رة الع�مة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:3725191 

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
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قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/بيت  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ص�ملون للم�أكولت
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2891484 

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/داون �صوبر م�ركت 

CN قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:2460074 
 تعديل ن�صب ال�صرك�ء 

 ي��صر مب�رك عو�س �ص�مل املري من 4١% اىل %5١ 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 

حذف عثم�ن ن��صر حممد اله�جري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 
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عربي ودويل

الــرابــع  العن�سر 
ا�سرتاتيجية  يف 
اجلـــمـــهـــوريـــني، 
ــــل يف ــــث ــــم ــــت ي
الهزائم  حتــويــل 
ـــيـــة  ـــخـــ�ب ـــت الن
انت�س�رات اإىل 

ول����ئ����ن ف�������ص���ل ت�����رام�����ب وح����ل����ف�����وؤه 
انت�ص�ر  ع��ك�����س  يف  اجل���م���ه���وري���ون 
لع�م  ال���رئ��������ص���ي  ب�����ي����دن  ج����وزي����ف 
ه����ذه  ����ص���ج���ع���ت���ه���م  ف����ق����د   ،2020
تو�صيع  ع���ل���ى  ال��ف������ص��ل��ة  امل���ح����ول���ة 
الوقت  نف�س  يف  ت�صمل  ا�صرتاتيجية 
م�صتوح�ة  واأخ����رى  ق��دمي��ة  عن��صر 
اخلطة،  وت���ه���دف  ه��زمي��ت��ه��م.  م���ن 
بو�ص�ئل ق�نونية ظ�هري�، اإىل ت�أمني 
هيمنة جمهورية يف امل�صتقبل، اإذا لزم 
الأمر عن طريق اإبط�ل النت�ص�رات 

النتخ�بية للدميقراطيني.
ق���رار  ع��ل��ى  الأول،  ال��ع��ن�����ص��ر  ي��ب��ن��ي 
ق�صية  يف  الت�ريخي  العلي�  املحكمة 
 )1803( م�دي�صون  �صد  م�ربوري 
الق�ص�ئية”،  “املراجعة  ي���خ���ول 
ال��ق�����ص���ء الحت������دي احلق  م��ن��ح  اأي 
ال�����ق�����رارات  ت���ق���ري���ر د�����ص����ت����وري����ة  يف 
العقود  م����دى  ف��ع��ل��ى  ال�����ص��ي������ص��ي��ة. 
اجلمهوري  احل����زب  جن��ح  امل������ص��ي��ة، 
بن�ء ق�ص�ء متع�طف. على �صبيل  يف 
ح�لًي�  العلي�  املحكمة  تتكون  امل��ث���ل، 
م���ن ���ص��ت��ة ق�����ص���ة م��ع��ي��ن��ني م���ن قبل 
وث��الث��ة من  ال��روؤ���ص���ء اجلمهوريني 
-وهو  الدميقراطيني  الروؤ�ص�ء  قبل 
معي�ر  انته�ك  �صّهله  حزبي  اختالل 
را���ص��خ م��ن ق��ب��ل اجل��م��ه��وري ميت�س 
يف  اآن���ذاك  الأغلبية  زعيم  م�كونيل، 
اأحك�م  و���ص��م��ح��ت  ال�����ص��ي��وخ.  جم��ل�����س 
اأ�صدرته�  التي  املح�فظة  الأغلبية 
اإج���������راءات لثني  ب����ت���خ����ذ  امل��ح��ك��م��ة 
مييلون  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني  ت�صويت 

اإىل تف�صيل الدميقراطيني.
ب�لتالعب  ال��ث���ين  العن�صر  ويتعلق 
يف الدوائر النتخ�بية، اأي ال�صيطرة 
احل����زب����ي����ة ع����ل����ى ع���م���ل���ي���ة حت���دي���د 
والدوائر  ال��ك��ون��غ��ر���س  دوائ����ر  �صكل 
املج�ل�س  تر�صم  للولية.  الت�صريعية 
يهيمن  ال��ت��ي  ل��ل��ولي���ت  الت�صريعية 
تركز  ح�����دوًدا  اجل��م��ه��وري��ون  عليه� 
الن�خبني  م��ت��ن������ص��ب  غ����ري  ب�����ص��ك��ل 
انتخ�بية  دوائ���ر  يف  الدميقراطيني 
العديد  “تهدر”  وب���ل��ت���يل  معينة، 
م����ن الأ������ص�����وات يف ت���ل���ك ال����دوائ����ر، 
الدميقراطي  احلزب  اآف���ق  وت�صعف 
يف ال���دوائ���ر الن��ت��خ���ب��ي��ة الأخ�����رى. 
 � اأي�صً ال���دمي���ق���راط���ي���ون  )مي�����ر�����س 
ولكن  ال��دوائ��ر،  ت��وزي��ع  يف  التالعب 
مع جرعة اعلى من �صبط النف�س(. 
واأع����ط����ت ال��ت��ق�����ص��ي��م���ت ال���دائ���ري���ة 
كبرية،  ا�صبقية  اجل��م��ه��وري  احل��زب 
قي��ص� لثقله النتخ�بي احلقيقي، يف 
الكونغر�س والولي�ت وعلى امل�صتوى 

املحلي.
�صطب  ه������و  ال�����ث������ل�����ث،  ال���ع���ن�������ص���ر 
ال��ن���خ��ب��ني. يف ���ص��ب��ع ع�����ص��رة ولي���ة، 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة التي  ال��ه��ي��ئ���ت  ت��ب��ن��ت 
موؤخًرا  اجلمهوريون  عليه�  ي�صيطر 
تبدو  اأنه�  رغ��م  انتخ�بية،  اإج���راءات 
غري حزبية، اإل اأنه� م�صممة لتقليل 

الأ�صوات ل�ص�لح الدميقراطيني.
وتتمثل هذه القيود يف احلد من اأهلية 
والت�صويت،  للت�صجيل  امل��واط��ن��ني 
حتديد  متطلب�ت  تعزيز  خ��الل  من 
طريق  عن  وكذلك  الن�خبني،  هوية 
تق�صري الفرتة التي ميكنهم خالله� 
عدد  وتقليل  والت�صويت،  الت�صجيل 
املوؤيدة  الأح��ي���ء  الق���رتاع يف  مراكز 
التطهري  وت�صهيل  للدميقراطيني، 

احلزبي للقوائم النتخ�بية.
ت�صويت  من  التغيريات  هذه  وتقلل 
املنخف�س  ال��دخ��ل  ذوي  الأ���ص��خ������س 
وهي  والإ���ص��ب���ن،  ال�صود  والن�خبني 
اأ���ص������ص��ي��ة ل��ق���ع��دة احلزب  ع��ن������ص��ر 
الدميقراطي. وتزيد هذه الإجراءات 
م���ن ت��ق��ل��ي�����س ن�����ص��ب��ة امل�������ص����رك���ة، يف 
ب��ل��د ي��ع��ّد ف��ي��ه م��ع��دل امل�����ص���رك��ة من 
البلدان  جميع  ب��ني  امل��ع��دلت  اأدن����ى 

الدميقراطية.

ت�صريعية  هيئ�ت  اىل  احلزبية  غ��ري 
عليه�  ت�����ص��ي��ط��ر  ان��ت��خ���ب��ي��ة  وجل������ن 
الحزاب. ب�لإ�ص�فة اإىل ذلك، مب� ان 
حتى  اأنه  اأظهرت   2020 انتخ�ب�ت 
امل�����ص��وؤول��ني اجل��م��ه��وري��ني ل ميكن 
العتم�د عليهم، يقوم ترامب ح�لًي� 
من�ف�ص�ت  لإج���راء  امل��وال��ني  بتجنيد 
التمهيدية ل�صتبدال  النتخ�ب�ت  يف 
اجل���م���ه���وري���ني احل�����ل����ي����ني ال���ذي���ن 
اللج�ن  مت�أكًدا من ولئهم يف  لي�س 

النتخ�بية5.
ف�صل  اأن  امل���ع���ل���ق���ني،  ب���ع�������س  راأى 
ب�نتخ�ب�ت  الإط������ح�����ة  يف  ت����رام����ب 
ومرونة  ق����وة  ع��ل��ى  دل���ي���ل   2020
الأم��ري��ك��ي��ة. وعلى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال��ن��ق��ي�����س م����ن ه�����ذا ال���������راي، ف�ن 
ه�����ص������ص��ة ال��ن��ظ���م ه���ي ال��ت��ي ب����رزت. 
الدميقراطية  م�صري  ارت��ه��ن  ل��ق��د 
الأم��ري��ك��ي��ة وك����ن وق��ف��� ع��ل��ى حفنة 
م�����ن امل���������ص����وؤول����ني اجل���م���ه���وري���ني. 
التي  الإ����ص���الح����ت  اإىل  وب���ل��ن��ظ��ر 
منذئذ  اجل�����م�����ه�����وري�����ون  رع�������ه������� 
انتخ�ب�ت  نتيجة  ك�نت  اإذا  -وخ��صة 
2024 متق�ربة جدا -ف�صيكون من 
التو�صل  اإمك�نية  جت�هل  ال�صذاجة 

اإىل نتيجة خمتلفة.
الذي  ال��رئ��ي�����ص��ي  ال���در����س  اأن  ي��ب��دو 
من  اجل��م��ه��وري  احل���زب  ا�صتخل�صه 
اإىل  احل���ج��ة  ه��و   2020 انتخ�ب�ت 
امل�صروعة  غ���ري  ال���و����ص����ئ���ل  ت��ك��ث��ي��ف 
وهذا   .2024 ع���م  ال��ف��وز  ل�صم�ن 
احل�لية.  الأزم�����ة  ع��م��ق  اإىل  ي�����ص��ري 
ومن املف�رق�ت، اأن النتيجة الرئي�صية 
ل��ت��م��رد 6 ي��ن���ي��ر ال��ف������ص��ل مي��ك��ن اأن 
تكون زي���دة احتم�ل ح��دوث انقالب 

ق�نوين يف امل�صتقبل.
ماري ترامب ، اأكرث من الالزم   -  1
خلقت  كــيــف   : اأبـــــًدا  يــكــفــي  وال 
يف  خطورة  االأكــرث  الرجل  عائلتي 
اند  �ساميون   ، نيويورك   ، الــعــامل 

�سو�سرت ، 2020.
2 -للح�سول على حتليل اآخر يطور 
هذا االدعاء ، انظر روبرت كاجان 
، “اأزمتنا الد�ستورية قائمة فعال” 
�سبتمرب   23  ، بو�ست  وا�سنطن   ،
افتتاحية  ــا  اأيــ�ــسً انــظــر   .2021
كان  يناير   6“ تــاميــز،  نــيــويــورك 
اأكــتــوبــر   3 يبدو”،  ممـــا  ـــواأ  ـــس اأ�
هنا  املـــجـــال  يــ�ــســمــح  ال   .2021
وتوازنات  �سوابط  وجــود  لو�سف 
قوية يف الواليات املتحدة تعار�س 

هذه النتيجة.
 3 - انظر جريار غرونبريغ ، “موت 
 ، االأمريكي”  اجلمهوري  احلــزب 
جاكوب  ؛   2021 مايو   7  ، تيلو�س 
هاكر وبول بري�سون ، دعهم ياأكلون 
ليفرايت   ، نيويورك   ، التغريدات 
“رد   ، كي�سلمان  ومــارك  ؛   2020  ،
�سعبوي مييني متطرف على االأزمة 
�سرييرا  ــال  ــي دان  ،“ ال�سيا�سية؟ 
 ، كي�سلمان  ومــارك  غروك�س  وغــي 
املتحدة  الواليات  متقاطعة  نظرة 
االأمــريــكــيــة-فــرنــ�ــســا. احلــركــات 
االأزمــــات،  اأوقــــات  يف  وال�سيا�سة 
ال�سجرة  ــورات  ــس ــ� ــن م بـــاريـــ�ـــس، 

الزرقاء، �سي�سدر عام 2022.
بوب وودوارد وروبرت كو�ستا   -  4
اند  �ساميون   ، نيويورك   : خطر   ،

�سو�سرت ، 2021
“ترامب  جــوزيــف،  كــامــريون   -  5
يوؤيد املر�سحني الذين قد يحاولون 
 ،”2024 �ــســرقــة  يف  م�ساعدته 

فاي�س نيوز، 24 �سبتمرب 2021.
ال�سيا�سية  للعلوم  ممّيز  *اأ�ستاذ 

بجامعة كولومبيا بنيويورك

�صبب  اإن  الق�دة اجلمهوريون،  يقول 
وج����ود ه����ذه الإ����ص���الح����ت ه���و منع 
ذلك،  وم��ع  الن�خبني.  تزوير  تف�صي 
النتخ�ب�ت  جُت���رى  ل��ل��خ��رباء،  وف��ًق��� 
الأمريكية ب�صكل ع�م بطريقة نزيهة 
مت���ًم���. ومت ت�أكيد ذل��ك م��رة اأخرى 
ع�م  النتخ�بية  ترامب  هزمية  بعد 
احل����زب  ت����ق����دمي  ف����رغ����م   .2020
�صكوى  �صتني  م��ن  اأك��رث  اجلمهوري 
على  العثور  يتم  مل  اأن��ه  اإل  ت��زوي��ر، 
قبل  م���ن  م�����ص��داق��ي��ة  ذات  واح������دة 
الق�ص�ة، مب� يف ذلك تلك التي عينه� 
ترامب وروؤ�ص�ء جمهوريون اآخرون.

ففي طعن اأم�م املحكمة العلي� لأحد 
قوانني �صطب الن�خبني هذه، اأو�صح 
حم�م من احلزب اجلمهوري ال�صبب 
القيود،  ه��ذه  مثل  ب��دون  احلقيقي: 
“يف  اجلمهوريون  املر�صحون  يكون 
ب�لن�صبة  م��وات  غ��ري  تن�ف�صي  و�صع 

للدميقراطيني«.
غري  الأ���ص���ل��ي��ب  ه���ذه  اأن  ث��ب��ت  واإذا 
ك����ف���ي���ة، ف�������إن ال��ع��ن�����ص��ر ال����راب����ع يف 
يتمثل  اجل��م��ه��وري��ني،  ا�صرتاتيجية 
اإىل  النتخ�بية  ال��ه��زائ��م  حت��وي��ل  يف 

انت�ص�رات.
ب�يدن  انت�ص�ر  قلب  يف  الف�صل  ك���ن 
مفيًدا للحزب اجلمهوري: بدًل من 
العرتاف بهزميته بعد النتخ�ب�ت، 
النتخ�ب�ت  اأن  م����راًرا  ت��رام��ب  اأك���د 
نتيجته�.  ع��ك�����س  وي��ج��ب  م�����ص��روق��ة 
وجت�����د ه�����ذه ال���ك���ذب���ة ����ص���دى لدى 
ق��واع��د احل���زب اجل��م��ه��وري. ووجد 
يف  ان  ان  ����ص���ي  ل�����ص��ب��ك��ة  ا����ص���ت���ط���الع 
من  ب�مل�ئة   78 اأن  امل��صي،  �صبتمرب 
م��وؤي��دي اجل��م��ه��وري��ني ا���ص��ت��م��روا يف 
الرئ��صية  النتخ�ب�ت  ب���أن  العتق�د 

لع�م 2020 قد �ُصرقت.
 مل ي��خ��دع ت��رام��ب اجل��م��ه��ور فقط، 
ب����ل ح�������ول ق���ل���ب الن���ت���خ����ب����ت من 
خ������الل ال�������ص���غ���ط ع���ل���ى م�������ص���وؤويل 
الن��ت��خ���ب���ت وح��ك���م ال���ولي����ت التي 
الأ�صوات  فرز  لعك�س  ب�يدن  به�  ف�ز 
دائرة  يف  الأ�صوات  ومنحه  الر�صمي 
ال��ولي��ة. ق��د تبدو حم���ولت��ه فّجة، 
م��ث��ل ال��ت��ي ن������ص��د ف��ي��ه��� ك���ت��ب دولة 
“توفري”  )ج���م���ه���وري(  ج���ورج���ي���� 
يف  النت�ص�ر  متنحه  ك�فية  اأ���ص��وات 

النواب يف الولية يقرر كيف ينبغي 
اأن ت�����ص��وت ن��ي���ب��ة ال���ولي���ة، وان����ه يف 
الغلبية  ك���ن��ت   2021 ع���م  ب��داي��ة 
ممثلي  م���ن   26 يف  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني 
اخلم�صني،  ال��ن��واب  جمل�س  ن��ي���ب���ت 

خمنوا من ك�ن �صيفوز!
على  ه�ئلة  �صغوًط�  ت��رام��ب  م���ر���س 
بن�س. عالوة على ذلك، مل� ك�ن ن�ئب 
اأظ���ه���ر اىل ح���د تلك  ال��رئ��ي�����س ق���د 
واأن جميع  له،  اللحظة ولًء مطلق� 
اجلمهوريني املنتخبني تقريًب� اأيدوا 
الدع�����ء ال���ذي ل اأ���ص������س ل��ه م��ن اأن 
انت�ص�ر ب�يدن ك�ن مزوًرا، ف�إن فر�س 
جن�ح هذه احليلة ك�نت كبرية. ومع 
ذل��ك، ورغ��م اأن بن�س فكر بجدية يف 
اجلمهوريني  ق���دة  وا�صت�ص�ر  الأم���ر، 
ال�صتج�بة.  رف�س  اأن��ه  اإل  م��ط��وًل، 
التي  الرئي�صية  الولي�ت  يف  وب�ملثل، 
ف�����ز ف��ي��ه��� ب�����ي����دن، مل ي��خ�����ص��ع اأي 
عن  النظر  بغ�س  انتخ�بي،  م�صوؤول 
قن�عته ال�صي��صية، ل�صغوط ترامب.

 ل��ك��ن ه���ذا احل���ج��ز ه�����س. ل��ق��د عّلم 
 2020 انتخ�ب�ت  اإل��غ���ء  يف  الف�صل 
ترامب واحلزب اجلمهوري، اأنه من 
املمكن، دون عواقب �صلبية ملحوظة، 
النتخ�ب�ت.  نت�ئج  تغيري  حم���ول��ة 
الطريق  متهيد  كيفية  تعلموا  كم� 
فرتة  قبل  النتخ�ب�ت  نتيجة  لقلب 
ط��وي��ل��ة م���ن الن��ت��خ���ب���ت ب����دًل من 
بعد  م�  عجل  على  املح�ولة  ارجت���ل 
ك�م�ل  لأن  ن��ظ��ًرا  اأخ���رًيا،  الهزمية. 
�صه�دة  ����ص���ت���رتاأ����س  ال���ت���ي  ه����ري�������س، 
ع�م  للكونغر�س  النتخ�بية  الهيئة 
فهموا  فقد  دمي��ق��راط��ي��ة،   ،2024
اأنه ل بد من انتداب اعوان انتخ�ب�ت 
م��ت��ع���ون��ني، وع��ل��ى ا���ص��ت��ع��داد لقلب 
وقت  قبل  الدميقراطيني،  انت�ص�ر 

طويل.
وع����ل����ى ع���ك�������س حم���������ولت م����� بعد 
الن����ت����خ�����ب�����ت امل��خ�����ص�����ص��ة لإل����غ�����ء 
تطوير  ي���ت���م   ،2020 ان���ت���خ����ب����ت 
انتخ�ب�ت  قبل  اليوم،  اخلطط  ه��ذه 
�صبيل  وعلى  طويل.  بوقت   2024
ولية  حكومة   16 اأ���ص��درت  امل��ث���ل، 
موؤخًرا  اجلمهوريون  عليه�  ي�صيطر 
ق����وان����ني ت��ن��ق��ل م���راق���ب���ة الق������رتاع 
الإداري���ة  وال��وك���لت  امل�صوؤولني  م��ن 

ترامب الفوز بكل الو�ص�ئل

جون اإي�صتم�ن، �ص�حب خطة قلب النتخ�ب�ت

ميت�س م�كونيل انتهك معي�را را�صخ� رغم �صغوط ترامب انقذ بين�س املوقف

احداث 6 ين�ير... ف�صل مفيد للجمهوريني

ذلك،  وم��ع  الرئي�صية.  الولية  تلك 
فقد ك�نت خطرية للغ�ية، ول ينبغي 
مل  اإذا  لأن���ه  اأهميته�:  م��ن  التقليل 
ي��رف�����س م�����ص��وؤول��و الن���ت���خ����ب����ت يف 
الرئي�صية،  ال��ولي���ت  قليل من  ع��دد 
بن�س،  م�يكل  الرئي�س  ن�ئب  وكذلك 
املمكن  الرئي�س، لك�ن من  من��صدات 
دون  يت�صبب  مم�  النتخ�ب�ت،  اإلغ�ء 

�صك يف اأزمة عنيفة كبرية احلجم.
ك���م���� ه����و م�����ع�����روف، ج�����رت اإح�����دى 
 6 يف  الرئي�صية  ت��رام��ب  حم�����ولت 
الكوجنر�س  اج��ت��م��ع  ع��ن��دم���  ي��ن���ي��ر، 
ب���ع���د ����ص���ه���ري���ن م�����ن الن���ت���خ����ب����ت 
ت�صويت  ن��ت���ئ��ج  ع��ل��ى  ل��ل��م�����ص���دق��ة 
األق�ه�  الهيئة النتخ�بية. ويف كلمة 
اإىل  اأ�ص�ر  وا�صنطن،  اأن�ص�ره يف  اأم���م 
“اأكرث النتخ�ب�ت ف�ص�ًدا يف الت�ريخ، 
“ ح�ول  حم���ذًرا:  رمب��� يف الع�مل”، 
النتخ�ب�ت  �صرقة  الدميقراطيون 
القت�ل مثل  ت�صتطيعون  اإذا ل   )...(
ال�صي�طني، فلن يكون لديكم بلد بعد 

اإي�صتم�ن اأنه اإذا األغى بن�س الأ�صوات 
ف�إن  ال���ولي����ت،  تلك  يف  النتخ�بية 
الهيئة  يف  ب���ي��دن  ل�ص�لح  الأ���ص��وات 
النتخ�بية �صتتقل�س من 306 اإىل 
ترامب،  �صيجعل  مم�  �صوًت�،   228
هو  �صوًت�،   232 على  ح�صل  ال��ذي 

الف�ئز.
يف  ال����دمي����ق����راط����ي����ون  مت���ك���ن  واإذا 
اخلطوة،  ه��ذه  منع  م��ن  الكونغر�س 
اإي�����ص��ت��م���ن خ��ط��ة بديلة:  ف����ن ل���دى 
عدم  اىل  ب�لنظر  اأن��ه  بن�س،  �صيقرر 
على  امل���ر����ص���ح���ني  م����ن  اأي  ح�������ص���ول 
الأغ��ل��ب��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة م���ن الأ�����ص����وات 
ف����إن الأمر  ال��ه��ي��ئ��ة الن��ت��خ���ب��ي��ة،  يف 
لنتخ�ب  ال���ن���واب  مل��ج��ل�����س  م����رتوك 
الرئي�س، على النحو املن�صو�س عليه 

يف امل�دة الث�نية من الد�صتور.
من املهم مالحظة اأنه مبوجب هذا 
الإج�������راء، ي��ك��ون ل��ك��ل ولي����ة �صوت 
ف���ق���ط. ون����ظ����ًرا لأن احل���زب  واح�����د 
جمل�س  ن��ي���ب��ة  ع��ل��ى  ي�صيطر  ال����ذي 

الآن. ثم اأمر احل�صد ب�قتح�م مبنى 
الرئي�س  ن���ئ��ب  لإج���ب����ر  ال��ك���ب��ي��ت��ول 
وال�����ص��روع يف  راأي���ه  تغيري  بن�س على 
اإجراءات اإلغ�ء النتخ�ب�ت. نعرف م� 
حدث والنتيجة... لكن ال�ص�د�س من 

ين�ير ك�ن بداية ولي�س نه�ية.
ق�����ي������دات  م�����ن  ال����ع����دي����د  اأن  رغ�������م 
اجل���م���ه���وري���ني اأدان��������ت ال���ه���ج���وم يف 
اإل  ب�صدة،  ترامب  وانتقدت  البداية، 
اأن جميعهم تقريًب� ع�دوا ب�صرعة اإىل 
معظمهم  ويوا�صل  القدمي،  ولئهم 
دع��م ف��ك��رة �صرقة الن��ت��خ���ب���ت. كم� 
تن�صيط  اإىل  ي��ن���ي��ر   6 ه��ج��وم  اأدى 
املتطرفة،  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  امل��ي��ل��ي�����ص��ي���ت 
اجلمهورية  احلملة  ان  اأثبتت  التي 
�صفوفه�  لتو�صيع  الذهبية  فر�صته� 

والتعبئة حلمالت م�صتقبلية.
واأف���د بوب وودوارد وروب��رت كو�صت�، 
بو�صت،  وا�صنطن  يف  الأع��م��دة  ك�تب� 
اأن حم���ول��ة ت��رام��ب الأخ����رية ك�نت 
اأ�صت�ذ  اإي�صتم�ن،  م�صتوح�ة من جون 

بعد   .4 املت�صدد  امل��ح���ف��ظ  ال��ق���ن��ون 
ه���زمي���ة ت���رام���ب يف ن���وف���م���رب، اأع���د 
ت�����ص��رح كيفية  اإي�����ص��ت��م���ن م��ذك��رت��ني 

قلب النتخ�ب�ت.
الك�ذب  الدع�����ء  اإىل  املنطق  ا�صتند 
النتخ�بية  والقوانني  الد�صتور  ب�أن 
مبم�ر�صة  ال��رئ��ي�����س  ل��ن���ئ��ب  ت�����ص��م��ح 
�صلطة تقديرية ه�ئلة. ويتفق جميع 
على  تقريًب�  الد�صتوريني  الب�حثني 
يو�صح  خ�طئ:  اإي�صتم�ن  تف�صري  اأن 
يف  الرئي�س  ن���ئ��ب  دور  اأن  الد�صتور 
الت�صديق على النتخ�ب�ت الرئ��صية 

هو دور �صريف واحتف�يل بحت.
يلغي  اإي�������ص���ت���م����ن،  اق��������رتاح  ووف�������ق 
ب��ن�����س الق���������رتاع يف ���ص��ب��ع ولي������ت 
بتعلة وج���ود قوائم  ب���ي��دن  ب��ه���  ف����ز 
تلك  يف  النتخ�بية  للهيئة  من�ف�صة 
الولي�ت. يف الواقع، اأكدت ال�صلط�ت 
النتخ�بية الر�صمية لتلك الولي�ت 
اإىل  اأي منه�  ب���ي��دن؛ ومل ي�صر  ف��وز 
زعم  ذل��ك،  وم��ع  املتن�ف�صة.  القوائم 

يعمل احلزب اجلمهوري على تكثيف الو�س�ئل غري امل�سروعة ل�سم�ن الفوز ع�م 2024

بداأ حتول احلزب اجلمهوري من حزب حمافظ من ميني الو�سط اإىل حزب �سعبوي مت�سدد مييني متطرف منذ عقود

تقلل هذه التغيريات من ت�سويت عنا�سر اأ�سا�سية لقاعدة احلزب الدميقراطي وزيادة تقلي�س ن�سبة امل�ساركة

خطة لتاأمني هيمنة اجلمهوريني يف امل�ستقبل

خطر حدوث انقالب ق�نوين يف الولي�ت املتحدة...!
•• الفجر -مارك كي�صلمان* -ترجمة خرية ال�صيباين

 ،1 اأبًدا”  يكفي  وال  الالزم  من  “اأكرث  ال�سهري  كتابها  يف 
دونالد  اأخ  وابنة  النف�س  عاملة  ترامب،  مــاري  حــذرت 
ثانية،  واليــة  فــرتة  على  ح�سل  “اإذا  قائلة:  ترامب، 
االأمريكية”.  الــدميــقــراطــيــة  نهاية  هــذه  ف�ستكون 

يف  رئي�ًسا  ترامب  ي�سبح  باأن  كبري  احتمال  هناك  ولكن، 
2024. وقد ينتج فوزه عن  االنتخابات الرئا�سية لعام 
انقالب قانوين ظاهرًيا: اال�ستيالء على الدولة من خالل 
القانونية،  االإجراءات  حرفيا  حترتم  اأنها  تبدو  و�سائل 
يف حني انها تنتهك عمدًا روحها 2. لقد �سبق ان اأحدث 
غري  �سيا�سية  اأزمة  عليه  ي�سيطر  الذي  واحلزب  ترامب 

تت�ساعد.  االأزمة  وهذه  االأهلية،  احلرب  منذ  م�سبوقة 
بداأ حتول احلزب اجلمهوري من حزب حمافظ من ميني 
منذ  متطرف،  مييني  مت�سدد  �سعبوي  حزب  اإىل  الو�سط 
لقد مت اإ�سعاف االأداء  عقود، وت�سارع التغيري موؤخًرا 3. 
عن  املنبثق  االأمريكية،  ال�سيا�سية  للموؤ�س�سات  املعقد 
الد�ستور واالإ�سالحات الالحقة، اإىل حد كبري، من خالل 

واالإجـــراءات  الد�ستور  غمو�س  ت�ستغل  ا�سرتاتيجية 
انتهاك  اجلمهوريني  ت�سرفات  وتت�سمن  القانونية. 
عندما  االنتخابات  نتائج  قبول  مثل  الرا�سخة،  املعايري 
لي�ست  اأنها  ورغــم  �سرعي.  ب�سكل  عليها  الت�سديق  يتم 
الر�سمية  غري  اللعبة”  “قواعد  اأن  اإال  قانوًنا،  ملزمة 

هذه، هي اأ�س�س رئي�سية لال�ستقرار الدميقراطي.
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: ١47988 بت�ريخ: ٢٠١٠/١٠/١٠

امل�صجلة ب�لرقم: ١36١8٢ بت�ريخ: ٢١/٢٠١١/٠4
ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي   بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: ١54٠63 بت�ريخ: ١٠/٢٠١١/٠3

امل�صجلة ب�لرقم: ١54٠63 بت�ريخ: ٢9/٢٠١٢/٠7
ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: ١8١٢٠١ بت�ريخ: ٢٠١٢/١٠/٢9

امل�صجلة ب�لرقم: ١8١٢٠١ بت�ريخ: ٢7/٠5/٢٠١4
ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: ١8١475 بت�ريخ: ٢٠١٢/١١/٠5

امل�صجلة ب�لرقم: ١8١475 بت�ريخ: ٠٢/٠7/٢٠١4
ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: ١85١39 بت�ريخ: ٠١/١6/٢٠١3

امل�صجلة ب�لرقم: ١85١39 بت�ريخ: ٢3/٠7/٢٠١4
ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: ٢٠438٠ بت�ريخ: ٠١/١4/٢٠١4

امل�صجلة ب�لرقم: ٢٠438٠ بت�ريخ: ٢3/٠7/٢٠١8
ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:   واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 79666 بت�ريخ: ١7/٠4/٢٠٠6
امل�صجلة ب�لرقم: 8٢87٠ بت�ريخ: ١8/٠7/٢٠٠7

ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 
وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.

 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 89487 بت�ريخ: ٠١/١4/٢٠٠7
امل�صجلة ب�لرقم: 89487 بت�ريخ: ١٢/١٠/٢٠٠7

ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 
وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.

 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 89488 بت�ريخ: ٠١/١4/٢٠٠7
امل�صجلة ب�لرقم: 89488 بت�ريخ: ١٢/١٠/٢٠٠7

ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 
وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.

 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 89489 بت�ريخ: ٠١/١4/٢٠٠7
امل�صجلة ب�لرقم: 89489 بت�ريخ: ١٢/١٠/٢٠٠7

ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 
وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.

 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك:

التميمي وم�ص�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 8949٠ بت�ريخ: ٠١/١4/٢٠٠7
امل�صجلة ب�لرقم: 8949٠ بت�ريخ: ١٢/١٠/٢٠٠7

ب�إ�صم امل�لك: يونيليفر بي ال �صي 
وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�ص�يد ، اإجنلرتا.

 ا�صم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �صناليت، ويرال،  مري�صي�ص�يد، �صي اإت�س 6٢ 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: ٢٠٢٠/١٢/١8

ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل : ٢٠٢١/١٠/١3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 45٢١4
 ب�إ�صم : ديبوي �صينثي�س، اإنك 

وعنوانه: 7٠٠ اأورثوبيديك درايف  وار�صو ، اإندي�ن� 4658٢ ، الولي�ت  املتحدة الأمريكية.
بت�ريخ: ٢٠٠٢/١٢/١8 وامل�صجلة حتت الرقم: 45٢١4 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة :١٠
احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء حلم�ية يف: ٢٠٢١/١١/٢5 

وحتى ت�ريخ: ٢٠3١/١١/٢5

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

EAT 54404 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
ف�ين واي انرتن��صيون�ل للتج�رة )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 353٢35        بت�ريخ :١3/6/٢٠٢١    
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / ٢٠٠م

ب��ص��م: ف�ين واي انرتن��صيون�ل للتج�رة )�س.ذ.م.م(.
املوطن : �س.ب 44١75، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اللحم، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجممدة  اللحوم والأ�صم�ك وحلوم الدواجن وال�صيد، خال�ص�ت 
وجمففة ومطهوة، هالم جيلي ومربي�ت وفواكه مطبوخة ب�ل�صكر، البي�س واحلليب ومنتج�ت احلليب، 

الزيوت والدهون املعدة لالأكل يف الفئة  ٢9.
الواق�عة ب�لفئة: ٢9

و�صف العالمة: هي عب�رة عن كلمة Pavizham مكتوبة ب�للغة الالتينية وب�للون الأ�صود كم� هو 
مو�صح ب�ل�صكل املرفق.

ال�صراط�ت:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د  اأو 

اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 3٠ يوم�ً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
عرب ال�صم�ل للتج�رة ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 357١٠7        بت�ريخ :8/8/٢٠٢١    
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / ٢٠٠م
ب��ص��م: عرب ال�صم�ل للتج�رة ذ.م.م.

املوطن : �س.ب ١١8٢١8، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

عطور و م�صتح�صرات جتميل يف الفئة 3.
الواق�عة ب�لفئة: ٠3

بحروف  م��ك��ت��وب   FLORA FRAGRANCE ال��ت��ج���ري��ة  ال��ع��الم��ة  ن�����س  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
اإجنليزية بخط مميز، مع ت�صميم على �صكل وردة داخل احلرف O والن�س ب�أكمله داخل خلفية �صفراء 

وزهرية ت�صبه األوان الزهور كم� هو مو�صح ب�ل�صكل املرفق.
ال�صراط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د  اأو 
اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 3٠ يوم�ً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
فيب� م.م.ح.

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 3547٠١        بت�ريخ :7/3/٢٠٢١     
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / ٢٠٠م

ب��ص��م: فيب� م.م.ح.
املوطن : منطقة التج�رة احلرة ب�أم القيوين، اأم القيوين، الإم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
دراج�ت  الأج�ص�م،  تدريب  اأجهزة  اجل�صم،  ت�أهيل  اأجهزة  البدنية،  للتم�رين  اآلت  البدنية،  للري��صة  اأدوات 

هوائية ث�بتة للتم�رين الري��صية يف الفئة  ٢8.
الواق�عة ب�لفئة: ٢8

اأول  الإجنليزية،  ب�للغة  مميز  بخط  مكتوب   INFRASLIM التج�رية  العالمة  ن�س  العالمة:  و�صف 
خم�صة حروف مكتوبة بخط ب�رز/�صميك مق�رنة ب�لأربعة حروف الأخ��رية. وعلى اجل�نب الأمين من ن�س 
العالمة التج�رية يوجد ت�صميم ب�للون الزهري حيث ي�صري �صهم�ن مدبب�ن اإىل الأعلى يف اجت�ه�ت متق�بلة 

كم� هو مو�صح ب�ل�صكل املرفق.
ال�صراط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د  اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 3٠ يوم�ً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
ا�س ايه بي ف��صت مزود خدم�ت �صرك�ت �س.ذ.م.م

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 354699        بت�ريخ :7/3/٢٠٢١    
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / ٢٠٠م

ب��ص��م: ا�س ايه بي ف��صت مزود خدم�ت �صرك�ت �س.ذ.م.م.
املوطن : دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
الإعالن  لالآخرين،  املبيع�ت  ترويج  املكتبي،  الن�ص�ط  وتفعيل  الأع��م���ل  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدع�ية 
اإدارة الأعم�ل،تنظيم  والدع�ية املب��صرة على �صبك�ت احل��صوب،اإ�صت�ص�رات الأعم�ل املهنية،خدم�ت امل�صورة يف 

املع�ر�س التج�رية للغ�ي�ت التج�رية اأو لإعالنية ، يف الفئة 35.
الواق�عة ب�لفئة: 35

 %١٠٠  START ANY BUSINESS ال����ت����ج�����ري����ة  ال����ع����الم����ة  ن���������س  ال�����ع�����الم�����ة:  و�����ص����ف 
TRANSPARENT BUSINESS SET UP SERVICES IN UAE

الأ�صود ب�للون  )اأ(  احلرف  مع  الأرجواين  ب�للون  "�صت�رت" مكتوب 
وا�صحة  الأع��م���ل  اإع���داد  "خدمة  ب�لأ�صفل  ُكتب  كم�  اأعم�ل"  "اأي  ب�لأ�صفل  ومكتوب  اإط��الق��ه  يتم  ك�ص�روخ 
بن�صبة ١٠٠ ? يف الإم�رات العربية املتحدة" )ال�صطر الأخري هو �صطر العالمة فقط( كم� هو مو�صح ب�ل�صكل 

املرفق.
ال�صراط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د  اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 3٠ يوم�ً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

 منوذج اعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن اإدارة  العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / امل�لك �س.  جلوبراندز  

هولدينج كو ليمتد.  
بن�صر طلب جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية :-

 
املودعة ب�لرق�م :   ١6٠434                        و امل�صجلة  حتت الرقم  ١6٠434  

بت�ريخ :  ١٢ / 7 / ٢٠١٢  
   ب��ص������م : جلوبراندز  هولدينج كو ليمتد.

و عنوانه : �س.ب. ١١44٢9 ، جبل على الإم�رات العربية املتحدة. 
  �صورة العالمة 

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري
 اعتب�راً من ت�ريخ: ٢7 / 7 / ٢٠٢١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
يونيجلوبيك�س �س.م.ح/ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 356554        بت�ريخ :٢9/7/٢٠٢١    
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / ٢٠٠م

ب��ص��م: يونيجلوبيك�س �س.م.ح/ذ.م.م.
املوطن : عنوان اأ، 6٢-٠١-٠١-٠9، فيالت فالمينغو ، عجم�ن، الإم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
رق�ئق فواكه، رق�ئق بط�ط�، خ�صروات جمففة يف الفئة ٢9.

الواق�عة ب�لفئة: ٢9
وكلمة  مم��ي��ز،  اأبي�س  بخط  �صخمة  اإجنليزية  ب��ح��روف  مكتوب  التج�رية  العالمة  ن�س  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
ب�صكل  مكتوبة   Green Banana Chips وعب�رة  الي�ص�ر  ب�جت�ه  الأعلى  يف  مكتوبة   Barefood
ب�للغة  ب�لك�مل مكتوب  الن�س  الإجنليزيني،  الن�صني  واأ�صفل  وبعده�.  قبله�  قليال  منحني مع خط منحني 
العربية. ن�صو�س العالمة التج�رية ب�لك�مل مكتوبة داخل ورقة خ�صراء تبدو على �صكل نب�ت املوز كم� هو 

مو�صح ب�ل�صكل املرفق.
ال�صراط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د  اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 3٠ يوم�ً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366
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عربي ودويل

بيع فرقاطات، تقارب ا�سرتاتيجي:

هذا هو �سهر الع�سل بني ب�ري�س واأثين�...!
رغم التقارب مع فرن�سا، فاإن اليونان لي�ست على و�سك اال�ستغناء عن االأخ االأكرب االأمريكي

اته�م بول�سون�رو اأم�م اجلن�ئية بجرائم �سد الإن�س�نية 
الن�جمة عن قطع اأ�صج�ر الغ�ب�ت. وت�صعى ال�صكوى لال�صتف�دة من املج�ل 
املتن�مي لعلم املن�خ، والذي ي�صمح للب�حثني ب�إثب�ت �صلة بني ظواهر املن�خية 

الق�صوى من جهة، والحرتار الع�ملي والتدهور البيئي من جهة اأخرى.
ويقول الفريق الذي اأعد ال�صكوى اإن اإدارة بول�صون�رو �صعت “ب�صكل ممنهج 
ي�صهمون يف حم�ية  ال��ذي��ن  والأف����راد  وال��وك���لت  ال��ق��وان��ني  م��ن  للتخل�س 

الأم�زون وحتييدهم والنيل من م�صداقيتهم«.
وحتّمل ال�صكوى بول�صون�رو م�صوؤولية خ�ص�رة قرابة 4000 كيلومرت مربع 
من الغ�ب�ت املطرية كل ع�م، وتقول اإنه اأ�صرف على اإزالة غ�ب�ت مبعدلت 
�صهرية ت�ص�رعت بن�صبة 88 ب�ملئة منذ توليه الرئ��صة يف الأول من ك�نون 

الث�ين-ين�ير 2019.
ومل يرد مكتب بول�صون�رو على طلب للتعليق من وك�لة فران�س بر�س.

قدر فريق اخلرباء اأن النبع�ث�ت املن�صوبة اإىل اإدارة بول�صون�رو ب�صبب اإزالة 
الغ�ب�ت �صت�صبب اأكرث من 180 األف ح�لة وف�ة ن�جمة عن احل��رارة على 

م�صتوى الع�مل هذا القرن.

•• باري�س-اأ ف ب

ُرفعت �صكوى اأم�م املحكمة اجلن�ئية الدولية تتهم الرئي�س الربازيلي ج�ير 
بول�صون�رو ب�ل�صلوع يف “جرائم �صد الإن�ص�نية” على خلفية دوره املفرت�س 
يف تدمري الأم���زون، وذلك يف اأول ق�صية ت�صعى لإق�مة �صلة وا�صحة بني 

اإزالة الغ�ب�ت ووقوع خ�ص�ئر ب�صرية.
وان��ب��ع���ث���ت غ����زات الح��ت��ب������س احل����راري م��ن ج���راء اإح����راق م�ص�ح�ت من 
اإجم�يل  اأعلى من  الأم����زون،  وا�صع جدا يف  والزراعة على نط�ق  الأرا�صي 
النبع�ث�ت ال�صنوية يف اإيط�لي� اأو اإ�صب�ني�. كذلك يوؤدي قطع اأ�صج�ر الغ�ب�ت 
اأك�صيد الكربون اأكرث  يف هذه املنطقة ب�لفعل اإىل اإطالق كمي�ت من ث�ين 

مم� ميكن لب�قي منطقة الأم�زون امت�ص��صه.
رفعت املنظمة النم�صوية املدافعة عن البيئة “اأولرايز” �صكوى ر�صمية اأم�م 
املحكمة ومقره� له�ي �صب�ح الثالث�ء. وتطلب ال�صكوى اإطالق اإجراءات 
مب��صرة  “تتعلق  اأن�صطة  خلفية  على  واإدارت���ه  بول�صون�رو  حق  يف  ق�نونية 

ب�لتداعي�ت ال�صلبية للتغري املن�خي يف اأنح�ء الع�مل«.
قتل  يف  ت�صببت  وا���ص��ع��ة  حملة  ب�صن  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س  ال�صكوى  وتتهم 
مدافعني عن البيئة وبتعري�س �صك�ن الع�مل للخطر من جراء النبع�ث�ت 

وق�ل روبرت �صتيوارت �صميث من برن�مج الق�نون امل�صتدام بج�معة اأك�صفورد 
لوك�لة فران�س بر�س “يف ال�صنوات القليلة امل��صية، قطع علم املن�خ �صوط� 
كبريا فيم� يتعلق بقدرته على تقدمي دليل على عالق�ت �صببية حمددة بني 

انبع�ث�ت غ�زات الدفيئة والتداعي�ت التي تظهر يف الع�مل نتيجة لذلك ».
ومع وجود م� ل يقل عن ثالث �صك�وى اأخرى من قبل جمموع�ت ال�صك�ن 
الأ�صليني �صد بول�صون�رو يف املحكمة اجلن�ئية الدولية منذ الع�م 2016، 
يقول املنظمون اإن هذه ال�صكوى هي الأوىل التي ت�صلط ال�صوء على ال�صلة 

الوا�صحة بني خ�ص�رة غ�ب�ت و�صحة الإن�ص�ن على م�صتوى الع�مل.
بر�س  فران�س  لوك�لة  وي�صم�ن  يوه�ن�س  اأول��راي��ز  منظمة  موؤ�ص�س  وق����ل 
“نريد اأن نفهم العالقة ال�صببية مل� يحدث يف الربازيل، اأي اإزالة الغ�ب�ت 

على نط�ق وا�صع، ب�ملن�خ الع�ملي«.
�صد  جرمية  ب�أنه  الأ�ص��صي  روم���  نظ�م  يعّرفه  م�  ب�ل�صبط  “اإنه  اأ���ص���ف 

الإن�ص�نية: التدمري املتعمد للبيئة واملدافعني عن البيئة.«
وق�ل وي�صم�ن اإن الغر�س من ال�صكوى “عدم التحدث ني�بة عن اأي برازيلي، 

بل اإظه�ر اخلطورة الع�ملية لإزالة الغ�ب�ت على نط�ق وا�صع«.
املجرمني  اأ�صهر  بع�س  مق��ص�ة  توىل  ال��ذي  بوفوا�س  ن�يجل  املح�مي  ق�ل 
ال���دول���ي���ني، اإن ال�����ص��ك��وى رف��ع��ت ���ص��د ال��ع��دي��د م���ن الأف������راد داخ����ل اإدارة 

بول�صون�رو.
اأ�ص�ف  وق�ل لوك�لة فران�س بر�س “نركز على كب�ر الف�علني امل�صوؤولني”. 
“نحن نقول اإنه نتيجة ل�صي��ص�ت الدولة التي ينتهجونه�، ف�إنهم ي�ص�عدون 
القتل  ارتك�ب جرائم مثل  عن ق�صد ويحر�صون اجلن�ة على الأر���س على 

وال�صطه�د وغريه� من الأعم�ل الالاإن�ص�نية«.
اإىل  املقدمة  ال�صك�وى  يف  النظر  ملزمة  غ��ري  الدولية  اجلن�ئية  املحكمة 
املدعي الع�م من قبل اأفراد اأو جمموع�ت، ول تعلق عليه� حتى تعلن الني�بة 

اأنه� بداأت فح�ص� اأولي� يف م�ص�ألة معينة.
والق�نون  الإن�����ص���ن  حقوق  يف  املتخ�ص�صة  املح�مية  �ص�رليف  م��ود  وق���ل��ت 
اجلن�ئي الدويل اإنه يف ح�ل تقرر امل�صي قدم� ب�ل�صكوى يف حق بول�صون�رو 
ف�إن ذلك �صيوجه ر�ص�لة حتذير وا�صحة اإىل اأفراد مثل الروؤ�ص�ء التنفيذيني 

ل�صرك�ت الوقود الأحفوري..
اأ�ص�فت “الق�نون ي�صمح لن� الآن مبالحقة اأولئك الذين ينتهجون بق�صوة 

�صي��ص�ت ينجم عنه� بو�صوح دم�ر بيئي وتداعي�ت على املدنيني«.

•• الفجر -خرية ال�صيباين
ح��ل��ف���ء م��ن��ذ م���ئ��ت��ي ع������م، ازداد 
ر�صوخ�  وال��ي��ون���ن  فرن�ص�  ت��ق���رب 
جراء التوترات مع تركي� والروؤية 

امل�صرتكة ب�ص�أن م�صتقبل اأوروب�.
ب�لن�صبة له، ل من��س ول مفّر... 
ب�ري�س  م���ع���ر����س  لف���ت���ت����ح  ج������ء 
 27 يف  اللوفر،  متحف  يف  -اأثين� 
���ص��ب��ت��م��رب، لإح���ي����ء ذك����رى 200 
اليون�ن  ا�صتقالل  ح��رب  من  ع���م 
كريي�كو�س  ان��ح��ن��ى  احل���دي���ث���ة، 
امل�ص�هد  اأم��������م  م��ي��ت�����ص��وت���ك��ي�����س 
التي  خ��ي��و���س،  مل��ذب��ح��ة  ال�صخمة 
ر���ص��م��ه��� ي��وج��ني دي����الك����روا، ع�م 
اجلي�س  بقمع  للتنديد   1824
ال��ع��ث��م���ين ل��ل��ي��ون���ن��ي��ني. واأ����ص����د 
رئ���ي�������س ال������������وزراء ال����ي����ون�����ين ب� 
لتعبئة  رم��زي��ة  الأك���رث  “ال�صورة 
للق�صية  الفرن�صي   الع�م   ال��راأي 
فرن�ص�  اأن  م���وؤك���دا  اليون�نية”، 
بدايته�.  منذ  النتف��صة  دعمت 
الرئي�س  حت����دث  ج����ن���ب���ه،  واإىل 
مبت�صم�،  م�����ك����رون،  اإمي����ن���وي���ل 
بني  اب����دي����ة  حب”  “ق�صة  ع����ن 

بلديهم�.
ل��ك��ن يف ال��دب��ل��وم������ص��ي��ة، ك��م��� بني 
الزوجني، ل يوجد حب بال دليل. 
�ص�عف  الأخ�������رية،  الأ����ص���ه���ر  ويف 
ال��زع��ي��م���ن الأدل������ة واحل���ج���ج. يف 
ال��ي��وم ال���ذي ت��ال الف��ت��ت���ح، عقدا 
ق������ران م�����ص���حل��ه��م��� م����ن خالل 

اتف�قية بيع ب�ري�س  التوقيع على 
ل���ث���الث ف���رق����ط����ت ح��دي��ث��ة اإىل 
اأث��ي��ن��� م��ق���ب��ل 3 م��ل��ي���رات ي���ورو، 
املتب�دلة”.  “امل�ص�عدة  ب��ن��د  م��ع 
اإح���دى  ت��ع��ر���ص��ت  اإذا  ب���خ��ت�����ص���ر: 
اأرا�صيه�،  على  للهجوم  الدولتني 
ف�صتكون ق�درة على العتم�د على 
الواقع،  التزام الطرف الآخر. يف 
تعي�س فرن�ص� واليون�ن �صهر ع�صل 
كريي�كو�س  و���ص��ول  منذ  حقيقي 
ميت�صوت�كي�س اإىل ال�صلطة �صيف 
ل���ي���ربايل،  “اإنه   .2019 ع������م 
اإىل حد  ت��ك��ن��وق��راط��ي  ن��ه��ج  م���ع 
ميني- ب�لنق�ص�م  ي��وؤم��ن  ول  م���، 

مم�  م���ك��رون،  مثل  مت���م���  ي�ص�ر، 
بينهم�”،  ال�صريع  التن�غم  يف�صر 
ت�صوك�لي�س،  ل���وك��������س  ي���الح���ظ 
اليون�نية لأوروب�  املوؤ�ص�صة  رئي�س 

وال�صي��صة اخل�رجية.
ميت�صوت�كي�س،  ع���ئ��ل��ة  م�����ص��رية 

اإىل 24 ط�ئرة.
مل�كرون  ميكن  ال�����ص��دد،  ه��ذا  ويف 
رجب  الرتكي  الرئي�س  ي�صكر  اأن 
“التق�رب  اأردوغ����������������ن:  ط���ي���ب 
حفزته  وال���ي���ون����ن  ف��رن�����ص���  ب���ني 
م�����ص���ع��ف��ة ال��ن�����ص���ط ال���رتك���ي يف 
 ،”2019 ع���م  املتو�صط   البحر 
الب�حث  ه�����رو�����س،  ب��ي��ري  ح�����ص��ب 
معهد  يف  الأوروب�������������ي  الأم������ن������ي 
الت�بع  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ب��ح��وث 
ل��ل��م��در���ص��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة. ك��م��� ان 
 10 �، يف  اأي�صً ب�ري�س ك�نت هدف� 
“ا�صتهداف”  مت   :2020 يونيو 
�صفينة  قبل  من  كوربيه  فرق�طة 
حربية تركية لأنه� اأرادت تفتي�س 
ت��ن��ت��ه��ك احلظر  ���ص��ح��ن  ���ص��ف��ي��ن��ة 
الأ�صلحة  �ص�درات  على  املفرو�س 

اإىل ليبي�.
لي�س  اأردوغ�ن”  “تهديد  ل��ك��ن 
ن��ق��ط��ة ال���ت���ق����رب ال���وح���ي���دة بني 

القدمية  ب���ل��رواب��ط  ت��ذك��ري  ه��ي 
هذا  ع��س  وال��ي��ون���ن.  فرن�ص�  بني 
املبكرة  ط��ف��ول��ت��ه  ال��ف��رن��ك��وف��وين 
يف ب����ري�������س، ح���ي���ث وج�����د وال�����ده 
ميت�صوت�كي�س  كون�صت�نتينو�س 
 1990 م����ن  ال���������وزراء  )رئ���ي�������س 
جزء  م��ث��ل  م����الًذا،   )1993 اإىل 
ديكت�تورية  مع�ر�صي  م��ن  كبري 
-1967( ال�����ك�����ول�����ون�����ي�����الت 

ذل���ك،  ع��ل��ى  ع�����الوة    .)1974
ع����ل����ى م������نت ط�������ئ������رة ال���رئ���ي�������س 
ف������ل�����ريي ج���ي�������ص���ك����ر دي�������ص���ت����ن، 
ال�ص�بق،  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ع�����د 
ك�رام�نلي�س،  ك��ون�����ص��ت���ن��ت��ي��ن��و���س 
منت�صًرا اإىل البالد ع�م 1974. 
دي�صت�ن  جي�صك�ر  ف�لريي  وو�صع 
اليون�ن  كل ثقله من اجل دخول 
ع�م  الوروب�����ي�����ة  امل��ج��م��وع��ة  اىل 
نغلق  “ل  اأنن�  مو�صح�   ،1981
الب�ب اأم���م اأف��الط��ون«. يف الآونة 

جي�صه�  ب��ت��ع��ب��ئ��ة  ال���ي���ون����ن  وردت 
اإىل م�����ص��ت��وى غ��ري م�����ص��ب��وق منذ 
غزو اأنقرة لقرب�س ع�م 1974. 
ووا�صنطن  برلني  اكتفت  وبينم� 
بني  الت�صعيد  وقف  اإىل  ب�لدعوة 
هذين الع�صوين يف الن�تو، انح�زت 
اىل  واأر�صلت  اليون�ن،  اإىل  ب�ري�س 
هليكوبرت  ط�ئرات  ح�ملة  املوقع 

وفرق�طة وط�ئرتي راف�ل.
اأثين�  وج���دت  فرن�ص�،  »ب��صتثن�ء 
اأن ال��دول الأوروب��ي��ة الأخ���رى مل 
توؤيده� �صراحة كم� هو م�أمول”، 
ي��الح��ظ اإي��ل��ي ب���ريو، ال��ب���ح��ث يف 
ج���م��ع��ة ب��روك�����ص��ل احل�����رة.  لهذا 
ت�صتحق مك�ف�أة: يف هذه العملية، 
قررت اأثين� حتديث جي�س اأ�صعف 
ب�����ص��ب��ب ع���ق���د م����ن ال��ت��ق�����ص��ف يف 
امليزانية، وا�صرتت 18 ط�ئرة من 
2.5 ملي�ر  م��ق���ب��ل  راف�����ل  ط���راز 
يورو -وقد زاد هذا الرقم موؤخًرا 

عندم�   ،2015 ع����م  الأخ������رية، 
اأمل�ني�،  م��ن��ه���  دول،  ع����دة  ف���ك���رت 
يف اإخ�����راج ال��ي��ون���ن امل��ف��ل�����ص��ة من 
منطقة اليورو، ا�صتخدم الرئي�س 
فران�صوا هولند حق النق�س �صد 

ذلك.

اوكو�س �سّرعت االتفاق
�صبتمرب �صفحة   28 اتف�ق  يفتح 
جديدة يف هذا التح�لف الطويل. 
لالإليزيه  اله��م��ي��ة  غ���ي��ة  يف  اإن���ه 
اإذلل  ع��ن  للتعوي�س  ي���أت��ي  كونه 
اليوم،  ذل����ك  يف  ���ص��ب��ت��م��رب.   15
الغوا�ص�ت  عقد  اأ�صرتالي�  األ��غ��ت 
بقيمة 56 ملي�ر يورو مع فرن�ص� 
ا�صرتاتيجية  ����ص���راك���ة  ل�����ص���ل��ح 
الولي�ت  مع  لل�صني”  “مع�دية 
اأطلق  امل��ت��ح��دة،  واململكة  امل��ت��ح��دة 
عليه� ا�صم اوكو�س. “هذا التف�ق 
امل��ف���ج��ئ، ال��رم��ز لن��ع��ط���ف الأخ 

الأك����رب الأم��ري��ك��ي جت����ه املحيط 
ال������ه�������دئ، ق�����د ������ص�����ّرع ال���ت���ق����رب 
يعترب  اليون�ين”،  ال��ف��رن�����ص��ي 
رئي�س  زورزوفيلي�س،  برييكلي�س 
الدف�ع  لتحليل  ال��ي��ون���ين  املعهد 

والأمن.
وميت�صوت�كي�س  م���ك��رون  ن���ق�����س 
املو�صوع بعد يومني يف اأثين� على 
ويبدو  امل��ن���خ.  ح��ول  قمة  ه�م�س 
انهم� خالل رحلة ب�ل�صي�رة، قبل 
“اأبرم�”  الأك��روب��ول��ي�����س،  زي�����رة 
بعد  توقيعه�  مت  التي  التف�قية، 

اأحد ع�صر يوًم�.
جمرد رّد جميل... “ك�نت فرن�ص� 
اإىل ج�نبن� خالل الفرتة ال�صعبة 
يكرر   ،”2020 ����ص���ي���ف  م�����ن 
وتكراًرا.  م�����راًرا  ميت�صوت�كي�س 
حينه�  الرتكية  البحرية  وك���ن��ت 
الإقليمية  امل����ي�����ه  ان��ت��ه��ك��ت  ق����د 
الغ�ز.  ع���ن  للتنقيب  ال��ي��ون���ن��ي��ة 

م���ي���ت�������ص���وت����ك���ي�������س وم��������ك�������رون. 
“ي�ص�رك رئي�س الوزراء اليون�ين 
حتقيق  الفرن�صي  الطموح  مت�ًم� 
ق�رّية،  ا�صرتاتيجية  ا�صتقاللية 
م�صت�ص�ريه  اأح�������د  ي����ق����ول  ك���م���� 
ت��صو�س  ال����ن�����ئ����ب  الأم�����ن�����ي�����ني، 
هو  والت���ف����ق  ت�ص�تزيف��صيليو. 
اأول لأوروب���� ال��دف���ع، الذي  حجر 
الرئ��صة  خ��الل  ب�ري�س  �صتقدمه 
الفرن�صية لالحت�د الأوروب��ي ع�م 

«  .2022
ي��ك��ن م���ن املمكن  وم���ع ذل����ك، مل 
وا�صنطن،  موافقة  دون  توقيعه� 
ب�ل�صفقة  ���ص��ًرا  اإبالغه�  مت  التي 
خ���الل اجل��م��ع��ي��ة ال��ع���م��ة لالأمم 
كل  و�صع  اأثين�  تنوي  ل  املتحدة. 
وتفكر  واح�����دة،  ���ص��ل��ة  يف  بي�صه� 
اف-35  ط�������ئ������رات  ������ص�����راء  يف 
اأن  وت�أمل  راف���ل.  بعد  الأمريكية 
جتدد بحلول نه�ية الع�م اتف�قية 
ب�لولي�ت  تربطه�  ال��ت��ي  ال��دف���ع 
“هذا  املتحدة منذ ثالثني ع�م�. 
للولي�ت  ع�صكرًي�  وج����وًدا  ي��وف��ر 
اليون�نية،  الأرا�صي  على  املتحدة 
وي��ع��ت��رب مب��ث���ب��ة ت����أم���ني يف ح�ل 
املنطقة،  ك��ربى يف  اأزم���ة  ح���دوث 
وخ�صو�ص�، الت�صعيد مع تركي�”، 
يو�صح لوك��س ت�صوك�لي�س. فرغم 
اليون�ن  ف�إن  فرن�ص�،  مع  التق�رب 
عن  ال�صتغن�ء  و�صك  على  لي�صت 

الأخ الأكرب المريكي.
عن الك�سربي�س

فرق�ط�ت فرن�صية اىل اليون�نفرن�ص� انح�زت اىل اليون�ن يف مواجهة تركي�

ي�س�رك رئي�س الوزراء اليون�ين مت�ًم� الطموح الفرن�سي يف حتقيق ا�ستقاللية ا�سرتاتيجية اوروبية

كريي�كو�س ميت�صوت�كي�س واإمي�نويل، 28 �صبتمرب 2021، يف ق�صر الإليزيه، بعد توقيع عقد ثالث فرق�ط�ت عر�س ع�صكري مبن��صبة الذكرى املئوية الث�نية لال�صتقالل يف اأثين�

مق��س�ة زوجني اأمريكيني متهمني مبح�ولة بيع اأ�سرار نووية
مل�ذا  يف�ّصر  قد  م�  وهو  �صّيئة،  امل�دية  ح�لتهم�  اأّن  يعني  م�  اأتع�به،  بدل 
اإىل  النووية  ب�لدفع  تعمل  اأمريكية  بغوا�ص�ت  تتعلق  اأ�صرار  بيع  ح�ول 
ب�لإ�ص�رة  املحكمة  وث���ئ��ق  واكتفت  ل��غ��زاً.  ا�صمه�  ي��زال  ل  اأجنبية  دول��ة 
امل��ت��ح��دة، لأّن��ه��� تع�ونت مع  ل��ل��ولي���ت  ال��دول��ة ه��ي حليف  اأّن ه��ذه  اإىل 
املحققني الأمريكيني، واأّن �صّك�نه� ل يتحدثون الإنكليزية. ويف اأيلول/

دبلوم��صية  اأزمة  الأمريكية  الغوا�ص�ت  ب�صبب  اندلعت  امل��صي  �صبتمرب 
�صراكة  يف  اأ�صرتالي�  ان�صواء  اإث��ر  وب�ري�س  وا�صنطن  بني  م�صبوقة  غري 
ثم�ره  اأوىل  م��ن  ك���ن  وبريط�ني�  امل��ت��ح��دة  ال��ولي���ت  م��ع  ا�صرتاتيجية 
غوا�ص�ت  ل�صراء  فرن�ص�  م��ع  اأب��رم��ت��ه  ق��د  ك���ن��ت  �صخم�ً  ع��ق��داً  اإل��غ���وؤه��� 

تقليدية وال�صتع��صة عنه� بغوا�ص�ت اأمريكية تعمل ب�لدفع النووي.
ووفق�ً للدعوى املرفوعة �صّد الزوجني ف�إّن توبي ك�ن يعمل منذ 2012 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

مثل زوج�ن اأمريكي�ن اأم�م ق��س فدرايل يف ولية فرجيني� الغربية بعد 
اإىل  نووية  ع�صكرية  اأ�صرار  بيع  حم�ولة  بتهمة  توقيفهم�  على  يومني 
اإج�ب�ت على  توّفر  ق�صرياً ومل  ا�صتغرقت وقت�ً  اأجنبية، يف جل�صة  دولة 

الأ�صئلة الكثرية التي م� زالت تلّف هذه الق�صية الغ�م�صة.
واأُح�صر جون�ث�ن توبي، وهو مهند�س بحري يبلغ من العمر 42 ع�م�ً، 
اليدين  مكّبلي  ع�م�ً،   45 العمر  من  تبلغ  معلمة  وهي  دي�ن�،  وزوجته 
ب�صكل  وم��ُث��ال  املحكمة  ق���ع��ة  اإىل  ال��ربت��ق���يل  ال�صجن�ء  زّي  وي��رت��دي���ن 
الق��صي على م�صتندات  اّطلع  الق��صي. وخالل اجلل�صة  اأم���م  منف�صل 
م�لية اأعلن على اإثره� اأّن للّمتهمني احلّق بتوكيل حم�ٍم تدفع الدولة 

يف جم�ل ت�صميم مف�عالت للغوا�ص�ت الع�ملة ب�لدفع النووي من فئة 
فرجيني�، اأحدث جيل من الغوا�ص�ت الهجومية يف الأ�صطول الأمريكي. 
طرداً  ث�لثة  دول��ة  اإىل  املهند�س  هذا  اأر�صل   ،2020 ني�ص�ن/اأبريل  ويف 
كيفية  ب�ص�أن  اإر�ص�دات  تت�صّمن  ور�ص�لة  الوث�ئق  عّينة من  يحتوي على 
الرتجمة  ه��ذه  عن  “اأعتذر  ر�ص�لته  يف  املهند�س  وق���ل  معه.  التوا�صل 

واعداً بتقدمي “معلوم�ت ذات قيمة كبرية«. ال�صيئة اإىل لغتكم”، 
ال�صرطة  ملحق  اإىل  الطرد  و�صل   2020 الأول/دي�صمرب  ك�نون  ويف 
الفدرالية الأمريكية يف ذلك البلد، وفق�ً لل�صكوى التي مل حتّدد كيفية 
اأق����م حم��ّق��ق م��ن مكتب التحقيق�ت  ح�صول ه��ذا الأم���ر. وع��ل��ى الإث���ر 
الفدرايل ات�ص�ًل مع توبي، متظ�هراً ب�أّنه ممّثل لهذا البلد الذي تع�ون 
اإىل حّد بعيد مع ال�صلط�ت الأمريكية لدرجة اأّنه و�صع علم�ً على �صف�رته 

يف وا�صنطن من اأجل ك�صب ثقة املهند�س. وبوا�صطة قن�ة الت�ص�ل هذه 
اإىل من ظّنه  واآب/اأغ�صط�س  املهند�س مراراً بني حزيران/يونيو  اأر�صل 
مق�بله�  تلّقى  البحرية،  من  �صرّية  معلوم�ت  الأجنبية  الدولة  ممّثل 
دفع�ت بعملة م�صفرة قيمته� 100 األف دولر. وك�ن الزوج�ن يخّزن�ن 
لزبونهم�  وي�صّلم�نه�  م�صّفرة  ذاك��رة  �صرائح  يف  ال�صرّية  املعلوم�ت  هذه 
املفرت�س  دون اأي لق�ء مب��صر معه اإذ ك�ن� يرتك�نه� يف مك�ن يتم التف�ق 
عليه م�صبق�ً بني الطرفني ويخفي�نه� يف �صطرية اأو علبة علكة اأو مغّلف 
ل�صم�دة جروح. ويف ر�ص�لته ق�ل املهند�س لزبونه املفرت�س اإّنه ي�أمل اأن 
يلتقيه يوم�ً م� “يف مقهى حول زج�جة نبيذ«. وتوبي وزوجته والدان 
ال�صبت  ال��ف��درايل  التحقيق�ت  مكتب  اأوقفهم�  وق��د  ق��صرين  لأط��ف���ل 

وت�صل عقوبة اجلرائم املن�صوبة لهم� اإىل ال�صجن املوؤّبد.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

للرتفيه،  ف���ال����س  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ل��ب��ط��ول��ة مب�دلة  امل��ن��ظ��م��ة  اجل��ه��ة 
بني  مواجهة  عن  للتن�س،  الع�ملية 
بن�صيت�س  بيلندا  الأوملبية  البطلة 
اأمريك�  ب���ط���ول���ة  ل���ق���ب  وح����م���ل���ة 
املفتوحة اإمي� رادوك�نو، يف من�ف�ص�ت 
الن�صخة ال� 13 من بطولة التن�س 
الأب��رز يف املنطقة، وذل��ك يف اليوم 
املخ�ص�س  للمن�ف�ص�ت  الفتت�حي 
لفئة ال�صيدات املوافق 16 دي�صمرب 

.2021
النجمة  م�����ص���رك��ة  ت����أك���ي���د  وب���ع���د 
يف  الالمع ح�لي�ً  ال�صم  رادوك���ن��و، 
ع���مل ك��رة امل�����ص��رب وال��ت��ي ت�صّجل 
بذل  البطولة،  يف  له�  ح�صور  اأول 
ك��ب��رية ل�صم�ن  امل��ن��ظ��م��ون ج��ه��ودا 
تلبي  حم��صية  م��ب���راة  ا�صت�ص�فة 
الدولة  يف  التن�س  ع�ّص�ق  تطلع�ت 
املوهوبة  الالعبة  دعوة  من خالل 

بيلندا بن�صيت�س.

وجنحت جنمة التن�س ال�صوي�صرية 
ع�ملي�ً  راب��ع���ً  وامل�صّنفة  بن�صيت�س، 
فيم� م�صى، يف تقدمي مو�صم مميز 
كّللته بح�صد ميداليتني يف اأوملبي�د 

ذهبية  هم�  ال�صيف،  ه��ذا  طوكيو 
ف����ردي ال�����ص��ي��دات وف�����ص��ي��ة زوجي 

ال�صيدات.
ي�صت�صيفه�  ال��ت��ي  امل���ب����راة،  وُت���ع���ّد 

الدويل  املركز  يف  الرئي�صي  امللعب 
الري��صية،  زاي���د  مبدينة  للتن�س 
مبث�بة اإع�دة اللق�ء بني الالعبتني 
بعد املب�راة التي جمعتهم� يف الدور 

رب���ع ال��ن��ه���ئ��ي م��ن ب��ط��ول��ة اأمريك� 
فال�صينج  م��الع��ب  على  املفتوحة 
ميدوز، والذي �صهد فوز رادوك�نو، 
البطولة  يف  م�����ص���رك��ت��ه���  ل��ت��ت��ك��ل��ل 
البطولت  األق�به� يف  اأوىل  بح�صد 

الكربى.
الرئي�س  ل��ي��ك��ري�����س،  ج����ون  وق������ل 
التنفيذي ل�صركة فال�س للرتفيه: 
الع�ملية  مب�دلة  بطولة  "جنحت 
للتن�س منذ اإ�ص�فة املب�راة اخل��صة 
2017 يف  ع�����م  ال�����ص��ي��دات  ب��ف��ئ��ة 
التن�س  ب���ط���الت  اأمل�����ع  ا���ص��ت��ق��ط���ب 
اأبوظبي.  اأر�������س  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ن���ف�����س 
دائم�ً  داف���ع����ً  الإرث  ه���ذا  وي�����ص��ّك��ل 
والذي  ال��ب��ط��ول��ة،  ه���دف  لتحقيق 
يتمّثل يف موا�صلة التطور ل�صم�ن 
تقدمي اأروع التج�رب مل�صجعي كرة 
اإمي�  م�ص�ركة  ت�أكيد  ومع  امل�صرب. 
خت�مي  ي�صهد  اأن  نتوقع  وبيلندا، 
ل  مب�راة  الع�م  ه��ذا  ال�صيدات  فئة 
يف  حم��صًة  الأك���رث  كونه�  ت��ع��ّو���س 

ت�ريخ البطولة".

م�������ن ج����ه����ت����ه����� ق�������ل������ت ال���ن���ج���م���ة 
"�صعرت  بن�صيت�س:  ال�صوي�صرية 
الدعوة  تلقي  عند  ب�لغة  ب�صع�دة 
يف  وامل�ص�ركة  اأبوظبي  ل�صتك�ص�ف 
املنطقة.  يف  الأه���م  التن�س  بطولة 

ال�صفر  ك��ن��ت م���ن ع�����ّص���ق  ول��ط���مل��� 
واأن��� متحّم�صة  اأم�كن جديدة،  اإىل 
اأب����وظ����ب����ي وزي��������رة  ل���ل���ت���واج���د يف 
ال��وج��ه���ت ال��ث��ق���ف��ي��ة ال��ت��ي حتفل 
املت�بعني  جميع  مع  والتف�عل  به� 

ملواجهتي  واأتطّلع  التن�س.  وع�ص�ق 
اإمي� هن� لتقدمي مب�راة �صيقة  مع 
ال�صتثن�ئي  ال��ل��ق���ء  اأج�����واء  ت��ع��ي��د 
اأمريك�  ب��ط��ول��ة  يف  ج��م��ع��ن���  ال����ذي 

املفتوحة بنيويورك".

•• فال فيلها - الربتغال-وام:

ت�����ص��ل ال���ي���وم اخل��م��ي�����س ب��ع��ث��ة فريق 
اأبوظبي للزوارق ال�صريعة اإىل مدينة 
لال�صتعداد  ال��ربت��غ���ل��ي��ة  فيله�  ف��ال 
وال��دخ��ول يف اأج���واء اجل��ول��ة الث�لثة 
من بطولة الع�مل لزوارق الفورمول 
للمرة  املدينة  ت�صت�صيفه�  التي   ،  2
 17 مب�����ص���رك��ة  ت���ري��خ��ه���  يف  الأوىل 

زورق� من 10 دول .
املن�ف�ص�ت  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  وي���دخ���ل 
را�صد  بقي�دة   35 اأب��وظ��ب��ي  ب��زورق��ي 
بقي�دة   36 واأب����وظ����ب����ي  ال���ق���م���زي، 
الفوز  ب��ط��م��وح  امل��ن�����ص��وري  م��ن�����ص��ور 
ت�ريخه  يف  الث�لثة  للمرة  والتتويج 
ب���ل���ق���ب ال����ب����ط����ول����ة ع������رب ال���ق���م���زي 

ال�صغري.
ورفع القمزي اآم�ل الفريق يف الفوز 
لقب  ح��ق��ق  اأن  ب��ع��د  امل���و����ص���م  ب��ل��ق��ب 
اجل��ول��ة امل������ص��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت قبل 
ريب�دورو  مدينة  يف  اأ�صبوع  م��ن  اأق��ل 
الربتغ�لية، واأحرز 20 نقطة غ�لية 
الرتتيب  يف  ال��ث���ين  للمركز  رف��ع��ت��ه 
خلف  ن���ق���ط���ة،   26 ب��ر���ص��ي��د  ال����ع�����م 

اإدجرا�س  الليتواين  ح�لي�  املت�صدر 
ري�بكو والذي ميتلك 29 نقطة.

ال���زم���ن���ي جلولة  ال���ربن����م���ج  وي����ب����داأ 
الت�صجيل  فالفيله� غدا اجلمعة مع 
الر�صمي يف ال�صب�ق و الفح�س الفني 
للزوارق امل�ص�ركة، والتجهيزات الفنية 
م� قبل البطولة، ثم ال�صتعداد ل�صب�ق 

على  املقبل،  ال�صبت  يوم  زمن  اأف�صل 
للجولة  الرئي�صي  ال�صب�ق  ينطلق  اأن 
يوم الأح��د ال��ذي �صيعلن خالله بعد 

مرا�صم التتويج عن خت�م املو�صم .
بعثة  رئي�س  الرميثي  ���ص���مل  واأع���رب 
ف��ري��ق اأب��وظ��ب��ي ع��ن ت��ف���وؤل��ه الكبري 
نت�ئجه  ال��ف��ري��ق حت��ق��ي��ق  مب��وا���ص��ل��ة 

اخلت�مية  اجل����ول����ة  يف  الإي���ج����ب���ي���ة 
اجلولة  اإنه�ء  بعد  خ��صة  للبطولة، 

امل��صية يف املركز الأول.
اأب��وظ��ب��ي يف  ف��ري��ق  "ي�صتمر   : وق����ل 
حت��ق��ي��ق امل��ط��ل��وب م��ن��ه وه����و متثيل 
امل�صرف والإيج�بي  ب�ل�صكل  الإم�رات 
وقد  الدولية،  م�ص�رك�ته  خ��الل  من 

امل������ص��ي��ة ب�صكل  ا���ص��ت��ث��م��رن��� اجل���ول���ة 
النتيجة  ال���ق���م���زي  وح���ق���ق  مم���ت����ز 
امل�أمولة، ونحن متف�ئلون يف اجلولة 
للفوز  ال��ت��م��ي��ز  الأخ������رية مب��وا���ص��ل��ة 

ب�للقب".
وعن اأهمية اجلولة اخلت�مية .. اأكد 
املو�صم  ه��ذا  �ص�حب  م���  اأن  الرميثي 
من اآث�ر للج�ئحة ترتب عليه الكثري 
من العتب�رات، منه� �صغط اجلولت 
اإىل 3 ج��ولت فقط، وه��و رق��م جيد 
يف ظل الإج���راءات الح��رتازي��ة التي 
مت اتخ�ذه� يف العديد من دول الع�مل 

ملواجهة اآث�ر اجل�ئحة.
واأ�ص�ف : " ب�لنظر للظروف احل�لية 
ف�إن 3 جولت عدد جيد، وقد قررن� 
مب�  الأوىل  اجل���ول���ة  م��ن��ذ  امل�����ص���رك��ة 
يعك�س الرغبة يف املن�ف�صة على اللقب، 
يف  اإم�راتية  الفرحة  تكون  اأن  ونريد 
اإبداعه  القمزي  يوا�صل  واأن  اخلت�م 

لتحقيق اللقب الع�ملي".
من�صور  مب�صتوى  ال��رم��ي��ث��ي  واأ����ص����د 
 ،  36 اأبوظبي  زورق  على  املن�صوري 
مع  الأوىل  للمرة  ي�ص�رك  اأنه  خ��صة 

فريق اأبوظبي هذا املو�صم .

•• اأبوظبي-وام:

مرحلة  ال��وط��ن��ي  منتخبن�  ي��دخ��ل 
اإع����������داده الأخ���������رية اع����ت����ب�����را من 
الث����ن����ني امل���ق���ب���ل ل���ل���م�������ص����رك���ة يف 
التي  لل�صب�حة  العربية  البطولة 
 24 اأب���وظ���ب���ي يف  ���ص��ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه��� 
اأكتوبر اجل�ري مبجمع حممد بن 
ال�صتعداد  برن�مج  اإط����ر  يف  زاي���د، 
ال�صب�حة  م��ون��دي���ل  يف  للم�ص�ركة 
الع�م  دي�����ص��م��رب م��ن  ب���أب��وظ��ب��ي يف 
اجل���ري، احل��دث الأك��رب يف الع�مل 
لري��صة ال�صب�حة، والذي �صي�ص�رك 
وامل�صنفني  ال���ع����مل  اأب����ط�����ل  ف��ي��ه 
الأوائ�����ل واأ���ص��ح���ب الإجن�������زات يف 

اأوملبي�د طوكيو.
اأكد جمعة �صعيد البلو�صي ن�ئب  و 
لل�صب�حة  الإم������رات  احت����د  رئ��ي�����س 
املرحلة  م�����ن  الن����ت����ه�����ء  مت  اأن�������ه 
الوطني  املنتخب  لإع����داد  الأوىل 
اأ�ص�بيع   4 م��دار  على  اأقيمت  التي 
ن��ه���ي��ة كل  اأي�������م يف   3 ب��ت��ج��م��ع���ت 
بطولة  امل�����ص���رك��ة يف  ث���م  اأ����ص���ب���وع، 

اأي��ب��ي��ك�����س مب��ج��م��ع ح���م���دان بدبي 
والتعرف  اأك��ت��وب��ر،   9 و   8 ي��وم��ي 
الالعبني ومدى  اأرق����م  اأب���رز  على 
الإع���داد،  م��راح��ل  م��ن  ا�صتف�دتهم 
وت���ط���ور م�����ص��ت��وي���ت��ه��م، واأن�����ه على 
الأوىل  الإع���������داد  م���رح���ل���ة  ����ص���وء 
اختي�ر  مت  اإيبيك�س  بطولة  واأرق���م 
لل�صب�ب  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ق�ئمة 
بنني وبن�ت، وللن��صئني بنني وبن�ت 
البطولة  يف  �صت�ص�رك  التي  اأي�ص� 
العربية، وذلك على �صوء اأرق�مهم 
ميدالي�ت  حت��ق��ي��ق  يف  وف��ر���ص��ه��م 

ب�لبطولة.
اإيبيك�س  بطولة  اإن  البلو�صي  وق�ل 
اإليه  مل� و�صل  ك�نت موؤ�صر حقيقي 
والالعب�ت من  الالعبني  م�صتوى 
اأول  اأن��ه���  حيث  املنتخب،  عن��صر 
اجل�ئحة  بعد  لهم  ر�صمي  اإختب�ر 
داخ��ل ال��دول��ة، وم��ن اأه��م املك��صب 
هم  لعبني   3 ب��روز  اأفرزته�  التي 
ي��و���ص��ف امل��ط��رو���ص��ي و���ص���مل غ�لب 
وحتطيمهم  امل�����رزوق�����ي  واأح����م����د 
وب�لن�صبة  ال�����ص���ب��ق��ة،  لأرق����م���ه���م 

امل��ط��رو���ص��ي ف��ق��د �صجل  ل��ي��و���ص��ف 
ت�ريخ  م�����ص��ب��وق��ة يف  غ���ري  اأرق�����م����� 
ال�����ص��ب���ح��ة الإم����رات���ي���ة لأن����ه ك�صر 
ال�  م�ص�فة  يف  ث�نية   50 ال���  ح�جز 
رقم�  و���ص��ج��ل  ح����رة،  م���رت   100
 49.57 ه���و  م����رة  لأول  ج���دي���دا 
ث�نية، كم� اأنه حطم الرقم املحلي 
200 مرت  ال�����  م�����ص���ف��ة  اأي�����ص��� يف 
و�صجل 1:49 دقيقة، بعد اأن ك�ن 

الرقم املحلي 1:53 دقيقة".
والالعب�ت  الالعبني  ق�ئمة  وع��ن 
يف  للم�ص�ركة  اختي�رهم  مت  الذين 

البلو�صي  اأو�صح  العربية  البطولة 
 18 ال��ف��ت��ي���ت حت���ت  م��ن��ت��خ��ب  اأن 
�ص�رة  �صنة مكون من لعبتني هن 
عك��صة، وعلي�ء را�صد الأحمد، واأن 
�صنة   15 حتت  الن��صئ�ت  منتخب 

ال�صقيق�ت  ه���ن  لع���ب����ت   3 ي�����ص��م 
الثالثة مرية ومهرة ومه� ال�صحي، 
و ب�لن�صبة ملنتخب البنني يف مرحلة 
 7 ال��ق���ئ��م��ة  ت�صم  �صنة   18 حت��ت 
لع����ب����ني ه����م حم���م���د احل����م�����دي، 

امل��ن�����ص��وري، وزاي���د را�صد،  ون������ص��ر 
املطرو�صي،  و�ص�مل غ�لب، ويو�صف 
اأحمد  و�صعيد  احلم�دي،  وعبداهلل 
الن��صئني  ل��ف��ئ��ة  وب���ل��ن�����ص��ب��ة  ف����رج. 
 6 ال��ق���ئ��م��ة  ت�صم  �صنة   15 حت��ت 

لعبني هم عمر احلت�وي، وح�صني 
احلم�دي،  را���ص��د  و�صيف  ال�ص�يغ، 
واأح��م��د امل���رزوق���ي، و���ص��ي��ف غريب 
وحم���م���د احل����م�����دي، وب���ن����ء عليه 
ولعب�ت  لعبي  عدد  اإجم�يل  ف���إن 
امل��ن��ت��خ��ب ال���ذي���ن ���ص��ي�����ص���رك��ون يف 
18 لعب�  ال��ع��رب��ي��ة ه��و  ال��ب��ط��ول��ة 
عليهم  ال����ص���ت���ق���رار  مت  ولع����ب����ة 
ه����ذا احلدث  ال���دول���ة يف  ل��ت��م��ث��ي��ل 
يف  ال�صتعداد  برن�مج  وع��ن  املهم. 
قبل  للمنتخب  الأخ�����رية  امل��رح��ل��ة 
اأو�صح  العربية  البطولة  انطالق 
املنتخب  ان  رئ��ي�����س الحت�����د  ن���ئ��ب 
اأبوظبي  يف  مغلق�  مع�صكرا  �صيبداأ 
امل�صلحة  ال���ق���وات  ���ص��ب���ط  ب���ن����دي 
اع��ت��ب���را م���ن ي���وم الث���ن���ني املقبل 
اجل���ري، حتى  اأكتوبر   18 املوافق 
البطولة  موعد انطالق من�ف�ص�ت 
العربية يف 28 اجل�ري، و�صي�صرف 
ع����ل����ى ه�������ذا امل���ع�������ص���ك���ر امل�����درب�����ني 
امل�����واط�����ن�����ني م����������روان احل�����ت������وي، 
علي،  وط���الل  القبي�صي،  و���ص���ل��ح 
واأحمد فرج، ب�لإ�ص�فة لثنني من 

الإداري��ني هم� اأحمد خلف�ن مدير 
اجل�صمي،  وعبدالواحد  املنتخب�ت، 
و�صيت�صمن املع�صكر فرتات تدريب 
���ص��ب���ح��ي��ة وم�����ص���ئ��ي��ة، وحم�����ولت 
بني  والتك�مل  الن�صج�م  لتحقيق 
ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن ���ص��ي�����ص���رك��ون يف 

من�ف�ص�ت التت�بع�ت.
وعن توقع�ته مل�ص�ركة الإم���رات يف 
املنتخب  العربية وفر�س  البطولة 
اإىل  ا�����ص�����ر  م���ي���دال���ي����ت  يف ح�����ص��د 
واأرق������م يو�صف  ال��ف��ري��ق ج���ه��ز  اأن 
امل���ط���رو����ص���ي واأح�����م�����د امل����رزوق����ي 
وي��و���ص��ف غ���ل��ب ت��وؤه��ل��ه��م حل�صد 
ف�إن  للبن�ت  وب�لنم�صبة  ميدالي�ت، 
مر�صحت�ن  ال�����ص��ح��ي،  وم����رية  م��ه��� 

اأي�ص� حل�صد ميدالي�ت.
و ب�لن�صبة لق�ئمة منتخب الإم�رات 
التي �صت�ص�رك يف بطولة الع�مل يف 
البلو�ص�صي  اأك���د  ال���ق����دم  دي�����ص��م��رب 
هم�  اث��ن��ني  لع��ب��ني  �صت�صم  اأن���ه���� 
غ�لب،  و�ص�مل  املطرو�صي،  يو�صف 
ليلى  ال���الع���ب���ة  اإىل  ب����لإ����ص����ف���ة 

اخلطيب.

مب�دلة الع�ملية للتن�س تعلن عن مواجهة ح��سمة 
بني بن�سيت�س و رادوك�نو 16 دي�سمرب

»زوارق اأبوظبي« ت�سل الربتغ�ل اليوم للم�س�ركة يف املحطة الأخرية ملوندي�ل الفورمول 2

اختي�ر 18 لعب� ولعبة يف ق�ئمة منتخب ال�سب�حة للبطولة العربية يف اأبوظبي

•• دبي-وام:

الع�مل  بطل  البلو�صي  الإم���رات��ي حممد  ال���دراج  اأك��د 
واملر�صح   ،2018 ع�م  الن�رية  الدراج�ت  موندي�ل  يف 
الأول للفوز ب�للقب يف الع�م اجل�ري.. اأن ا�صتعداداته 
ق���ئ��م��ة ع��ل��ى ق���دم و���ص���ق يف ال��وق��ت احل����يل للو�صول 
يف  للم�ص�ركة  وفني  وذهني  ب��دين  م�صتوى  اأعلى  اإىل 
للدراج�ت  الع�مل  ك�أ�س  ج��ولت  من  الأخ��رية  اجلولة 
اإىل  اأكتوبر اجل���ري، م�صريا   28 الن�رية يف الربتغ�ل 

على  احلف�ظ  هو  اجلولة  تلك  يف  الأ�ص��صي  هدفه  اأن 
املهمة  واأن  املوندي�ل،  لقب  لإح��راز  الع�ملية  ال�صدارة 
اأق��وي���ء من  ت��ك��ون �صهلة يف ظ��ل وج���ود من�ف�صني  ل��ن 
خمتلف دول الع�مل، ف�صال عن قرار اللجنة املنظمة 
الأخرية  ب�عتب�ره�  الربتغ�ل  جولة  نق�ط  مب�ص�عفة 
اإلغ�ء عدد من اجل��ولت يف  بعد  اللقب  �صتح�صم  التي 

املو�صم احل�يل حتت ت�أثري ج�ئحة كورون�.
الإم�رات  اأنب�ء  لوك�لة  ت�صريح�ته  يف  البلو�صي  وق���ل 
الدوحة  ج��ول��ة  يف  الأول  ب���مل��رك��ز  ال��ف��وز   " "وام".. 

املوندي�ل،  يف  للمن�ف�ص�ت  �صدارتي  من  عزز  الأخ��رية 
املن�ف�صني،  اأق���رب  ع��ن  م��ري��ح  ب��ف���رق  ان��ه حتقق  حيث 
ومن  الأردن،  جولة  ب�صدارة  اأي�ص�  ف��وزي  بعد  وج���ء 
ا�صتع�دة حيوية الأداء  اأهم مك��صبي يف جولة الدوحة 
اللي�قة البدنية، ومعدلت  املالحي، والإطمئن�ن على 
الرتكيز، اأم� ب�لن�صبة جلولة الربتغ�ل ف�إنني لن اأدخر 
اأنني  ب�أف�صل �صورة، حيث  له�  ال�صتعداد  اأي جهد يف 
القليلة  الأي���م  يف  اأ�ص�فر  و�صوف  ح�لي�،  يومي�  اأت��درب 
 22 ي��وم  الوطنية  قطر  بطولة  يف  للم�ص�ركة  املقبلة 

اأندورو  دبي  بطولة  للم�ص�ركة يف  العودة  ثم  اجل���ري، 
تركيزي  على  والط��م��ئ��ن���ن  البدنية  لي�قتي  لتعزيز 
اأكتوبر   26 يف  الربتغ�ل  اإىل  ال�صفر  قبل  املالحة  يف 

اجل�ري".
اأه��م��ي��ة خ��صة  تكت�صب  ال��ربت��غ���ل  " ج��ول��ة  واأ����ص����ف 
و�صوف تكون اأهم حدث ب�لن�صبة يل يف اآخر 3 �صنوات، 
للمرة  املوندي�ل  بلقب  التتويج  يعني  فيه�  الفوز  لأن 
الث�نية، ويعني اأي�ص� حتقيق رقم قي��صي ع�ملي جديد 
ال��ع���مل يحقق هذا  اأك���رب دراج يف  اأك���ون  ���ص��وف  لأن��ن��ي 

واأن  امليدان،  زالت يف  املن�ف�صة م�  ب�أن  اأدرك  الإجن���ز.. 
عوامل  كله�  والتوفيق  والإرادة  والت�صميم  الرتكيز 
ف�أن�  عليه  وبن�ء  احل�صم،  على  ت�ص�عدين  �صوف  مهمة 
اأدير برن�جمي اليومي ح�لي� بدقة �صديدة من حيث 
النظ�م الغذائي ال�صحي، والتدريب�ت اليومية البدنية 
ف�����إن مي�دين  وب���ل��ن�����ص��ب��ة يل  امل���ي����دي���ن،  وال��ف��ن��ي��ة ويف 
من  فيه�  �ص�ركت  لأنني  علي  غريبة  لي�صت  الربتغ�ل 
لتحقيق حلمي يف  التوفيق  اأن يح�لفني  واأرج��و  قبل، 

تلك اجلولة".

الدراج الإم�راتي حممد البلو�سي يرفع درجة ال�ستعداد للتتويج بلقب املوندي�ل يف جولة الربتغ�ل

»ال�س�رقة للدف�ع عن النف�س« 
يعزز اجل�نب ال�سحي ملنت�سبيه

•• ال�صارقة -وام:

وقع ن�دي ال�ص�رقة لري��ص�ت الدف�ع عن النف�س م�ص�ء 
اأم�س الأول مبقره اتف�قية تع�ون م�صرتك مع �صركة 
"ب�صرة خري" خلدم�ت التعهدات ال�صحية والعالجية 
ال�ص�رقة  جم��ل�����س  وروؤي�������ة  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
لري��ص�ت  ال�ص�رقة  ن����دي  اإدارة  وجمل�س  الري��صي 
الدف�ع عن النف�س ببن�ء �صراك�ت مع موؤ�ص�ص�ت الدولة 
ت�أمني  لأج��ل  و  ال�صحية  والثق�فة  للتوعية  الداعمة 
اأف�صل الظروف ال�صحية ملنت�صبي الن�دي ومب� يخدم 
روؤي���ة اجل���ن��ب��ني يف خ��دم��ة جمتمع دول���ة الإم������رات . 
الرحمن  عبد  اأح��م��د  �صع�دة  التوقيع  مرا�صم  ح�صر 
عبيد  و�صع�دة  ال��ن���دي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س 
واملهند�صة  الدارة  جمل�س  ع�صو  ال�صويدي  الع�صم 
هن�دي خليفة الك�بوري املدير التنفيذي للن�دي بينم� 
املدير  ال�صركة الدكتور منري حمد  ح�صر من ج�نب 

الع�م لل�صركة وممثلي العديد من اجله�ت ال�صحية.
و ق�ل اأحمد عبدالرحمن العوي�س تعرب التف�قية ذات 

الط�بع ال�صحي والري��صي يف وقت واحد عن ال�صراكة 
املجتمعية بني موؤ�ص�ص�ت املجتمع متوجه� ب�ل�صكر اإىل 
�صركة "ب�صرة خري " واأع�ص�ئه� للثقة التي و�صعت يف 

الن�دي طرف� يف هذه التف�قية .
بدوره� ق�لت املهند�صة الك�بوري اأن الن�دي ي�صم اأكرث 
منتظم  ب�صكل  الأرب��ع��ة  الري��ص�ت  مي�ر�س  لع��ب  من 
لهم  الطبي  ال��دع��م  توفري  اإىل  احل���ج��ة  دع��ت  لذلك 
التف�قية  اإىل عوائلهم ومن هن� ج�ئت فكرة  اإ�ص�فة 
واللي�قي  ال�صحي  اجل���ن��ب  بتطوير  �صت�ص�هم  ال��ت��ي 
تقدمي اخلدم�ت  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ال��ن���دي  ملنت�صبي 
ملنت�صبي  ال�صحية  وال��رع���ي��ة  ل��ل��ري������ص��ي��ني  ال��ط��ب��ي��ة 
الن�دي . بدوره اأكد الدكتور منري حمد اأن التف�قية 
ال��دف���ع عن  لري��ص�ت  ال�ص�رقة  ن���دي  الت��ف���ق مع  اأن 
ت�أتي  الن�دي  لأ�صرة  م�صتدامة  �صحة  لت�أمني  النف�س 
ت��زام��ن��� م���ع روؤي�����ة ال�����ص��رك��ة يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع من 
اأف�صل  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ل��ذل��ك عملن�  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ن���ح��ي��ة 
ذات  وال�صرك�ت  الطبية  واملراكز  امل�صت�صفي�ت  خدم�ت 

ال�صلة لإجن�ح عن��صر التف�قية.
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•• اأبوظبي-وام:

ا�صت�ص�فته� ملب�ري�ت الدوري  اأبوظبي جن�ح�ً منقطع النظري خالل  حققت 
الهندي املمت�ز للمحرتفني للكريكيت 2021، حيث ت�بع مب�ري�ت البطولة 
ب�لع��صمة  للكريكيت  زايد  ا�صت�د  يف  اللعبة  يف  الع�مل  م�صتوى  على  الأ�صهر 
اللتزام  م��ع   95% ب��ل��غ  ح�����ص��ور  مب��ع��دل  م�صجع   15200 الإم����رات���ي���ة 

ب�لإجراءات الحرتازية املعتمدة من اجله�ت املخت�صة.
واأ�صدل ال�صت�ر على مب�ري�ت الدوري الهندي املمت�ز للكريكيت التي اأقيمت 
درامية  بطريقة  للكريكيت  زاي��د  ا�صت�د  يف  امل��صي  اجلمعة  ي��وم  اأبوظبي  يف 
يف  اأب����د  "حيدر  راي���زرز  "�صن  " على  "اإندي�نز  مومب�ي  فريق  تغلب  ح��ني 
املب�راة الأكرث ت�صجياًل للنق�ط ب�لبطولة منذ انطالقه� يف الإم�رات ال�صهر 

امل��صي.
اأرق�م  عن  للكريكيت  زاي��د  ا�صت�د  يف  اأقيمت  التي  الثم�ن  املب�ري�ت  وك�صفت 

في��صية تعزز من جن�ح�ت اللعبة وذلك قبل ا�صت�ص�فة من�ف�ص�ت ك�أ�س الع�مل 
للكريكيت T20 للرج�ل 2021.

ومع 2000 م�صجع كحد اأق�صى ل�صعة امللعب يف املب�راة الواحدة، بلغ اإجم�يل 
ح�صور اجلمهور للمب�ري�ت 15200 م�صجع بن�صبة %95 خالل املب�ري�ت 

الثم�ين.
50 متطوع�ً، و47 موظف�ً من ن�دي  اأكرث من  و�ص�رك يف تنظيم املب�ري�ت 
�صرطة  اأف����راد  م��ن  و50  اأم��ن��ي��ني،  م�����ص��وؤول��ني  و107  للكريكيت،  اأب��وظ��ب��ي 
�ص�عة من   150 اأك��رث من  البطولة  �صهدت  كم�  املب�ري�ت،  لت�أمني  اأبوظبي 
اإندي�نز"  و" مومب�ي  راي��درز  ن�يت  "كولك�ت�  لفريقي  التدريبية  احل�ص�س 

اللذين خ��ص� تدريب�تهم� يف اأبوظبي.
وحققت مب�راة مومب�ي اإندي�نز و�صن رايزرز حيدر اأب�د رقم�ً قي��صي�ً ب� 235 
نقطة لفريق مومب�ي اإندي�نز ك�أكرب انت�ص�ر ي�صجله فريق يف الدوري املمت�ز 
املب�راة  ب�عتب�ره�  اآخ��ر  اإىل رقم قي��صي  اإ�ص�فة  الإم����رات،  اأو  الهند  �صواء يف 

اأن  يعني  مم���  للفريقني،  نقطة   428 ب�إجم�يل  للنق�ط  ت�صجياًل  الأك���رث 
اأبوظبي ا�صت�ص�فت املب�راتني الأكرث ت�صجياًل يف الإم�رات على الإطالق.

واأعرب م�ت ب�وت�صر الرئي�س التنفيذي لن�دي اأبوظبي للكريكيت عن �صع�دته 
ب�لنج�ح الذي حققه احلدث، م�صيداً ب�مل�صتوى الكبري الذي �صهدته املب�ري�ت 
جميع  " ك�نت  وق���ل  البطولة.  اأي����م  م��دار  على  امل��ث���يل  امل�صجعني  وح�صور 
مب�ري�ت الدوري الهندي املمت�ز للكريكيت الثم�نية يف اأبوظبي مذهلة، وك�ن 
ا�صت�د زايد للكريكيت، ول ي�صعن�  اأخرى يف  امل�صجعني مرة  الرائع روؤية  من 
النتظ�ر لال�صتف�دة من هذا الزخم خالل ا�صت�ص�فة من�ف�ص�ت ك�أ�س الع�مل 

للكريكيت T10 للرج�ل والذي ب�ت على الأبواب".
واأ�ص�ف " نحن فخورون بثن�ئي اأك�دميية اأبوظبي للكريكيت ريي�س اأي�ن - 21 
ع�م� - و�ص�يلي�س ج�ي�ص�نكر - 18 ع�م�ً - اللذان ان�صم� اإىل تدريب�ت فريق 
كولك�ت� ن�يت رايدرز، وهي نقلة نوعية كبرية وجتربة رائعة ب�لن�صبة لهم�، 
و�صيكون له� ت�أثري كبري على م�صرية لعبي الكريكيت املحليني يف اأبوظبي، 

وترفع من �صقف طموح�تهم لالن�صم�م اإىل اأحد الأندية الكربى".
من ج�نبه اأ�ص�د �ص�جنو �ص�م�صون ق�ئد فريق راج�صت�ن روي�لز مبلعب ا�صت�د 
زايد للكريكيت، وق�ل " اإنه اأحد اأف�صل املالعب على الإطالق، ولدى اأبوظبي 

واحدة من اأف�صل نق�ط ال�صرب".
اأبوظبي  " مالعب  وق�ل لعب فريق كولك�ت� ن�يت راي��درز ديني�س ك�رتيك 
واحدة  ب�لفعل  هي  واأر�صيته�،  جودته�  حيث  من  عليه�  يعلى  ل  للكريكيت 
الع�مل  ك�أ�س  مب�ري�ت  اأبوظبي  وت�صت�صيف  الع�مل".  يف  املالعب  اأف�صل  من 
اأكتوبر اجل�ري، �صمن البطولة   18 T10 للرج�ل اعتب�راً من  للكريكيت 
املب�ري�ت  اأوىل  �صتكون  حيث  املتحدة،  العربية  الإم����رات  دول��ة  يف  تق�م  التي 
على ملعب ا�صت�د زايد للكريكيت بني اأيرلندا وهولندا، يليه� مب�راة ن�ميبي� 
اأفغ�ن�صت�ن  بني  حت�صريية  ودية  مب�ري�ت  اإق�مة  �صيتم  كم�  �صرييالنك�،  مع 
بن�وؤه�  مت  مالعب  يف  واأ�صرتالي�  نيوزيلندا  بني  وكذلك  اإفريقي�،  وجنوب 

حديث�ً يف ن�دي اأبوظبي للكريكيت.

•• دبي-الفجر:

ينظم جمل�س دبي الري��صي يف ال�ص�عة احل�دية ع�صر 
 2021 اأكتوبر   14 اخلمي�س  اليوم   �صب�ح  والن�صف 
من  الث�منة  ال���دورة  ف��ئ���ت  يف  الف�ئزين  ت��ك��رمي  حفل 
الري��صيني   للمو�صمني  الري��صي  للتفوق  دبي  منوذج 
�صع�ر  حت��ت   ،2020-2019 و   2019-2018
بفندق  اجلوهرة  ق�عة  يف  وذلك  حدود"،  بال  "طموح 

�صوق جمريا.
و���ص��ي��ت��م خ���الل احل��ف��ل ال��ي��وم ت��ك��رمي نخبة م��ن رواد 
العمل الري��صي يف اأندية دبي ممن �ص�هموا يف تر�صيخ 
اإجن�زاته�  و�صن�عة  الري��صية  ب�لأندية  العمل  قواعد 
وتخريج اأجي�ل من الري��صيني الذين خدموا الوطن 
نهج جمل�س  ���ص��رًيا على  وذل���ك  خ��ري متثيل،  وم��ث��ل��وه 
املهمة  الفئة  يوا�صل تكرمي هذه  الذي  الري��صي  دبي 
الإعالن  �صيتم  كم�  واإجن���زات��ه��م.  جلهودهم  ت��ق��دي��ًرا 
عن اأ�صم�ء الف�ئزين يف الفئة فردية وتكرميهم، وهم: 
اأف�صل لعب من اأ�صح�ب الهمم يف الألع�ب اجلم�عية، 
اأ�صح�ب الهمم يف الألع�ب الفردية،  اأف�صل لعبة من 
واأف�صل لعبة يف  الألع�ب اجلم�عية،  اأف�صل لعب يف 
الفردية،  الأل��ع���ب  يف  لع��ب  اأف�صل  الفردية،  الأل��ع���ب 

واأف�صل لعب يف كرة القدم. 
اإجن�ز  فئة  يف  الف�ئزين  اأ���ص��م���ء  ع��ن  الإع���الن  و�صيتم 
لعب،  اأف�صل  اإداري،  اأف�صل  تت�صمن:  والتي  املو�صم، 

واأف�صل مدرب، واأف�صل موؤ�ص�صة.
كم� �صيتم يف احلفل الإع��الن عن الف�ئزين يف الفئ�ت 
"مواجهة  يف  م��ب���درة  اأف�صل  ج���ئ��زة  وه���ي:  املوؤ�ص�صية 
اجل�ئحة"، ج�ئزة اأف�صل قط�ع األع�ب- �صركة كرة قدم 
ج�ئزة  نوعي،  ن�د  اأف�صل  ج�ئزة  املوؤ�ص�صية،  الكف�ءة  يف 
اأف�صل قط�ع- �صركة لالألع�ب الري��صية، ج�ئزة اأف�صل 

�صركة لكرة القدم.
احلدث  ه��ذا  تنظيم  الري��صي  دب��ي  جمل�س  ويوا�صل 
الأندية  يف  والفني  الإداري  العمل  تطوير  اأج���ل  م��ن 
املجل�س،  مظلة  حت��ت  املن�صوية  ال��ق��دم  ك��رة  و���ص��رك���ت 
وحتفيز جم�ل�س الإدارات على التميز يف العمل وابتك�ر 
الأندية  نت�ئج  تعزز  التي  امل��ب���درات  واإط��الق  الو�ص�ئل 
الري��صيني  ولفئة  املجتمع عموًم�  ت�أثريه� يف  وتنمي 

على نحو خ��س.
وك�ن جمل�س دبي الري��صي قد ا�صتلم اأكرث من 100 
"منوذج دبي  ال��دورة الث�منة من  ملف تر�صح يف فئ�ت 
الري��صيني  تقييم  فيه  يتم  الري��صي" ال��ذي  للتفوق 
والأندية و�صرك�ت كرة القدم واختي�ر احل��صلني على 
اإىل ج�نب نخبة من  التقييم لتكرميهم  اأعلى درج�ت 

رواد العمل الري��صي.
ك�أ�ص��س  الري��صي"  للتفوق  دب��ي  "منوذج  اعتم�د  ومت 
الذي  امل��ر���ص��وم  �صمن  ت��ن��درج  التي  املوؤ�ص�ص�ت  لتقييم 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اأ���ص��دره 
م��ك��ت��وم ن���ئ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
ح�كم دبي رع�ه اهلل، ب�ص�أن اإخ�ص�ع املوؤ�ص�ص�ت الري��صية 
احلكومية لإ�صراف جمل�س دبي الري��صي حيث راعي 
النموذج الختالف يف طبيعة عمل الأندية وال�صرك�ت 
يف  العدالة  ي�صمن  ومب�  النوعية  والأندية  الري��صية 
التقييم، كم� مت اإدراج فئ�ت لتقييم وتكرمي الري��صيني 
لدعم  وذل��ك  الري��ص�ت  ويف جميع  الفئ�ت  من جميع 
اإم��������رة دب����ي ع��ل��ى حتقيق  وحت��ف��ي��ز ال��ري������ص��ي��ني يف 
املتميزة وت�صليط ال�صوء عليهم  الري��صية  الإجن���زات 

ليكونوا مث�ًل يقتدى بهم من قبل الري��صيني. 
ي��ت�����ص��م��ن من����وذج ال��ت��ف��وق ال��ري������ص��ي ���ص��ب��ع��ة مع�يري 
رئي�صية، هي: الإجن�زات الري��صية، الكف�ءة املوؤ�ص�صية، 
الري��صية،  امل��ن�����ص���آت  ل��ل��م��واه��ب،  امل��ت��ك���م��ل��ة  ال��رع���ي��ة 
ومت  الري��صية،  والروح  البتك�ر،  املجتمعية،  الأن�صطة 
حتديد وزن لكل معي�ر يتم من خالله حتديد النتيجة 

النه�ئية لكل ن�د ري��صي اأو �صركة كرة قدم.

تكرمي متوا�سل لرواد العمل الريا�سي
دورة على  ك���ل  ال��ري������ص��ي يف  دب����ي  ي��ح��ر���س جم��ل�����س 
الذين  الري��صي  العمل  رواد  ج��ه��ود  وت��ق��دي��ر  ت��ك��رمي 
اأر�صوا وك�نوا القدوة يف مي�دين اللعب والإدارة و�صبق 
للمجل�س اأن كرم العديد من الرواد وهم: جمعة جعفر 
من ن�دي الن�صر، ومت تكرمي اأحمد عبد اهلل بوح�صني 
من الن�دي الأهلي، عبد الرحمن احل�ص�وي من ن�دي 
ال�صب�ب العربي، علي عبيد القه��س من ن�دي الن�صر، 
الو�صل، حممد �ص�لح  ن���دي  �ص�مل من  احل���ج خمي�س 
اهلل  وعبد  والثق�فة،  لل�صطرجن  دب��ي  ن���دي  من  اأحمد 

حممد بن �صوق�ت من ن�دي دبي للري��ص�ت اخل��صة.
الن�دي  م��ن  الع�صيمي  ع��ل��ي  حم��م��د  ت��ك��رمي:  مت  ك��م��� 
الأهلي، وحميد الغيث من ن�دي الن�صر، اأحمد ال�صعف�ر 
من  ب�حل�ص�  �صيف  اأحمد  الدكتور  الو�صل،  ن���دي  من 
ن�دي ال�صب�ب، ق��صم �صلط�ن من الن�دي الأهلي، بطي 
بن ب�صر من ن�دي ال�صب�ب، �صبيب خ�ن�ص�حب من ن�دي 
الن�صر، الدكتور حممد عبيد من ن�دي دبي لل�صطرجن، 

وال�صفري عبداهلل الع�مري من ن�دي الو�صل.
اإب��راه��ي��م ب��ن ح�صني م��ن ن�دي  ومت ت��ك��رمي: ع��ب��داهلل 
ال��ن�����ص��ر ال���ري��������ص���ي، ع��ب��د اهلل ����ص����مل ال��رم��ي��ث��ي من 

من  الكيتوب  اأح��م��د  حممد  الري��صي،  الو�صل  ن���دي 
م�جد  خلف�ن  م�جد  والثق�فة،  لل�صطرجن  دب��ي  ن���دي 
البدواوي من ن�دي حت� الري��صي ، اأحمد ن��صر لوت�ه 
امل��ري من  للمع�قيني، حممد خمي�س  دب��ي  ن���دي  م��ن 
لوت�ه  ح�صني  عبداهلل  ون��صر  العربي،  ال�صب�ب  ن���دي 
من  الط�ير  حميد  اأحمد  تكرمي:  ومت  الأه��ل��ي.  ن���دي 
من  الفال�صي  ���ص���مل  بخيت  ال��ري������ص��ي،  الن�صر  ن����دي 
ن����دي ال��و���ص��ل ال��ري������ص��ي، اأح��م��د حم��م��د امل�����ص��م���ر من 
�صعيد  خلف�ن  �صعيد  والثق�فة،  لل�صطرجن  دب��ي  ن���دي 
املطيوعي من ن�دي حت� الري��صي، حممد بن عبداهلل 
القرق�وي من ن�دي دبي للمع�قني، مطر حممد املري 
العربي، علي حممد بن رهيف من  ال�صب�ب  ن�دي  من 
ن���دي الأه��ل��ي، حممد ع��ب��داهلل ب��ن حميدان م��ن ن�دي 
دبي الثق�يف الري��صي، و�صعيد حممد ح�رب ن�دي دبي 

الدويل للري��ص�ت البحرية.
كم� مت تكرمي: ال�صيخ بطي بن مكتوم اآل مكتوم، عبد 
اهلل ح�رب الفالحي من ن�دي الو�صل، را�صد بوج�صيم 
ن����دي الأهلي،  ال��ن�����ص��ر، جمعة غ��ري��ب م��ن  ن����دي  م��ن 
وعبد  الأهلي،  الن�دي  من  �صليم�ن  بن  �صلط�ن  خليفة 

اهلل ال�ص�ي من الن�دي الأهلي.

عر�س التفوق الريا�سي بدبي اليوم 

جمل�س دبي الري��سي يكرم نخبة من املتفوقني ورواد العمل الري��سي 

كرة اليد تع�ود ن�س�طه� 
بن�دي الإم�رات 
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ب��ن���دي الإم�����رات ن�ص�طه� م��ن ج��دي��د �صعي�ً من  ال��ي��د  ك��رة  ع����ودت لعبة 
كرة  لعبي  لحتواء  البطران  اهلل  عبد  يو�صف  برئ��صة  اجلديدة  الإدارة 
ع�صقوه�  التي  اللعبة  مزاولة  اليد  لعبي  موا�صلة  منه� يف  ورغبة  اليد 
واأحبوه�، لذلك قررت اإدارة الن�دي اإع�دة ن�ص�ط كرة اليد ب�لن�دي ، وي�أتي 
هذا القرار يف اإط�ر اهتم�م اإدارة الن�دي بكل الألع�ب، واأداء ر�ص�لته� يف اأن 
يكون الن�دي ح��صن�ً لكل ال�صب�ب واإت�حة الفر�صة لهم ملم�ر�صة هواي�تهم 

املختلفة.
وراأت الإدارة اأن يكون التد�صني بفريق الرباعم تدريجي�ً يعقبه� املراحل 
الأخرى لحق�ً وقريب�ً، وح�صر تد�صني اللعبة يف املالعب اخل�رجية وليد 
وبح�صور  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  ال��ث���ين  الن�ئب  ال��ك��رمي  عبد  حممد 

اإدارة �صركة القدم  وجم�ل اأحمد  اإبراهيم ع�صو جمل�س  من�صور ح�صني 
واجلم�عية  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع���ب  م�صرف  الإدارة  جمل�س  ع�صو  القر�صي 
�صفريات  فريق  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�صو  الفالحي  �ص�لح  وع���رف��ة 
الن�دي وبح�صور كذلك عدد من اأع�ص�ء �صفريات ن�دي الإم�رات الن�ص�ئي 

الذي مت ت�صكيله موؤخراً.
من ج�نبه اأعرب جم�ل اأحمد القر�صي ع�صو جمل�س الإدارة، عن �صع�دته 
بعودة ن�ص�ط كرة اليد من جديد مقدم�ً �صكره اإىل رئي�س واأع�ص�ء جمل�س 
الإدارة على دعمهم وحر�صهم على عودة مزاولة ن�ص�ط اللعبة، اآماًل اأن 
يظهر الفريق ب�صورة طيبة و اأن تعود املراحل والفئ�ت ال�صنية الأخرى 

يف القريب الع�جل.

الق�سة اجلميلة للدمن�رك 
م�ستمرة.. اإىل العر�س الع�ملي 
وا�صلت الدمن�رك ت�ألقه� الالفت هذا الع�م عندم� حجزت بط�قته� اإىل نه�ئي�ت 
ك�أ�س الع�مل املقررة يف قطر الع�م املقبل ب�لعالمة الك�ملة يف ثم�ين مب�ري�ت، 
وذلك بعد م�صواره� الرائع يف ك�أ�س اأوروب� الأخرية هذا ال�صيف عندم� وّدعته� 
واحتفلت  -1�صفر  النم�ص�  �صيفته�  على  ال��دمن���رك  تغلبت  الأرب��ع��ة.  دور  من 
اآخره�،  عن  كوبنه�غن  "ب�ركن" يف  ملعب  م��الأت جنب�ت  التي  مع جم�هريه� 
بلح�قه� ب�أمل�ني� اإىل العر�س الع�ملي. وك�صفت �صحيفة "بوليتيكن" اليومية اأن 
"الع�م �صبه املث�يل للمنتخب الوطني �صهد نه�ية مث�لية تقريب�ً"، م�صيفة اأن 
")الق�ئد املدافع( �صيمون ك�ير وزمالءه اأكدوا من الآن  اأن  "الأف�صل من ذلك 

اأنهم ج�هزون لك�أ�س الع�مل مبكرا اأكرث من اأي وقت م�صى".
وعمت الفرحة يف جميع اأنح�ء اململكة ال�صكندن�فية ال�صغرية بدءاً من رئي�صة 

احلكومة ميتي فريديريك�صن التي اأبدت حم��صه� على اإن�صتغرام.
وهن�أت منتخب بالده� بتغريدة "اأح�صنتم!" مرفقة ب�صورة له� ووزيرة الري��صة 

وهم� ترتدي�ن الزي الأحمر.
ك��راول لوك�لة فران�س بر�س:  اآر" اأندري��س  "دي  الع�مة  القن�ة  املعّلق يف  وق�ل 
الوطني قد وقعوا يف احلّب مرة  الدمن�رك ومنتخبه�  اأن  لو  الأمر كم�  "يبدو 
اأخرى". واأ�ص�فت �صحيفة "بوليتيكن" اأن الدمن�رك التي ك�نت مر�صحة للفوز 
اأم�م النم�ص� ع�نت يف ال�صوط الأول قبل اأن ي�صّجل له� مدافع اأت�لنت� الإيط�يل 
اأن منتخب بالده�  اإىل  53، م�صرية  الدقيقة  الفوز يف  يواكيم ميهيلي هدف 

ع��س "مرة اأخرى حلظة �صحرية يف ع�م �ص�حر من كرة القدم".
12 ملعب� بينه� "ب�ركن"  خالل نه�ئي�ت ك�أ�س اأوروب� الأخرية التي اأقيمت يف 
يف كوبنه�غن، اأث�ر املنتخب الأحمر والأبي�س اإعج�ب ع�مل كرة القدم بتم��صكه، 
كري�صتي�ن  الأّول  وجنمه  األع�به  �ص�نع  له�  تعّر�س  التي  القلبية  ال�صكتة  بعد 
اإريك�صن يف الع��صمة قبل نه�ية ال�صوط الأول من مب�راته الأوىل يف النه�ئي�ت 
الثالث�ء  اإريك�صن  زميلهم  ال��دمن���رك��ي  املنتخب  لعبو  ين�س  مل  فنلندا.  �صد 
اأن احل�دث  "ك�ن من الوا�صح  واأه��دوه الفوز والت�أهل. ب�لن�صبة للمعلق كراول 

ك�ن موؤ�ص�صًي� للمجموعة التي اأ�صبحت اأكرث من جمرد فريق".
واأ�ص�ف "لقد جعلهم يكربون".

بعد الهلع الكبري الذي ت�صبب فيه اإريك�صن، جت�وز املنتخب الدمن�ركي ال�صدمة 
واخل�ص�رة ام�م فنلندا وحقق انت�ص�رات تلو اأخرى ليبلغ الدور ن�صف النه�ئي 
التي  اإنكلرتا  اأم���م  التمديد  بعد   2-1 ب�صعوبة  يخ�صر  اأن  قبل  اأوروب����  لك�أ�س 
اأم���م جمهوره� يف وميبلي، وبركلة ج��زاء مثرية للجدل.  ك�نت مر�صحة بقوة 
منذ  ب���رك��ن  اأم�صي�ت  اأف�صل  "من  ك���ن  النم�ص�  �صد  اللق�ء  اإن  ميهيلي  وق���ل 
الإنكليزي  �صيتي  لي�صرت  مرمى  ح�ر�س  اأم���  رائعة".  اأم�صية  اإن��ه  طويل.  وق��ت 
ك�أ�س  بلقب  معه�  ت��وج  ال��ذي  بيرت  ال��دمن���رك  اأ�صطورة  جنل  �صم�يكل،  ك��صرب 
الدمن�ركيون  فر�س  مًع�".  رائًع�  �صيًئ�  فعلن�  "لقد  فق�ل   ،1992 ع�م  اأوروب��� 
اأنف�صهم بقوة يف املجموعة ال�ص�د�صة، فف�صال عن العالمة الك�ملة يف �صم�ين 
املنتخب  هذا  اأن  حتى  هدف!.  اأي  ي�صتقبلوا  ومل  هدًف�  مب�ري�ت، �صجلوا 27 
قبل   ،2021 ع�م  يف  هدف�ً   42 بت�صجيله  الدمن�ركية  القدم  كرة  ت�ريخ  دخل 
ت�ريخه  يعود  قي��صي�ً  رقم�ً  حمطم�ً  الث�ين-نوفمرب،  ت�صرن  يف  مب�راتني  اآخ��ر 
1962". �ص�ركت  32 هدًف� يف ع�م  "مت ت�صجيل  60 ع�ًم�  اإىل م� يقرب من 
عندم�  الدمن�رك خم�س مرات يف ك�أ�س الع�مل، وك�نت الأف�صل له� ع�م 1998 
الأخرية.   2018 ن�صخة  يف  ال�16  دور  من  خرجت  فيم�  النه�ئي،  رب��ع  بلغت 
ال���ذي اخ��ت��ري للمرة الوىل يف م�صريته الح��رتاف��ي��ة بني  ك���ي��ر  ال��ق���ئ��د  وق����ل 
املر�صحني جل�ئزة الكرة الذهبية، اأن "هذه الأرق�م متنحن� الطموح. اآخر مرة 
كن� يف ن�صف النه�ئي )ك�أ�س اأوروب�(. اأريد املزيد، نريد املزيد. الآن، �صنلعب ك�أ�س 
يراهن  الذين مل  ب�أبط�ل منتخب بالده  ك��راول  واأ�ص�د  املزيد".  ونريد  الع�مل 
اأحد عليهم قبل �صتة اأ�صهر "يلعبون كرة قدم تروق للدمن�رك وللخ�رج والتي 
"بيلد" الأمل�نية  اأن �صحيفة  هي ب�لإ�ص�فة اإىل ذلك ممتعة للم�ص�هدة". حتى 
اأطلقت عليهم لقب "منتخب الع�م"، لكن املدرب ك��صرب هيومل�ند بدا متوا�صع� 
بقوله "اإن الأمر ي�صتحق العن�ء )...( هن�ك الكثري من الأ�صخ��س الذين لهم 

دور يف هذا النج�ح".
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الفجر الريا�ضي

ت�صت�صيف الربازيل غرميته� الأوروغ��واي اليوم اخلمي�س �صمن اجلولة 
12 من ت�صفي�ت اأمريك� اجلنوبية املوؤهلة ملوندي�ل قطر 2022 يف كرة 
القدم، اأم�م جم�هريه� املحلية بعد طول غي�ب ب�صبب ج�ئحة كورون� وهي 
اأن ت�أهله� غري املنقطع اإىل احلدث الري��صي الكبري لي�س �صوى  مدركة 

م�ص�ألة وقت.
حققت الربازيل، بطلة الع�مل خم�س مرات )رقم قي��صي(، بداية �ص�روخية 
يف الت�صفي�ت، فف�زت 9 مرات قبل اأن تفرمله� م�صيفته� كولومبي� بتع�دل 

�صلبي الأحد امل��صي.
مع  املوّحدة  املجموعة  "�صيلي�ص�و" ترتيب  منتخب  يت�صّدر 
28 نقطة اأم�م اأرجنتني ليونيل مي�صي )22(، فيم� يبدو 
الك��وادور والوروغواي  املط�ردين  ب�قي  مع  الف�رق كبرياً 

.)16(
"كومنيبول"  جم��م��وع��ة  منتخب�ت  جميع  وخ������ص��ت  ه���ذا 
اأ�صل 18، ب��صتثن�ء الأرجنتني  الآن من  مب�راة حتى   11
توقفت  بعدم�  م��ب���ري���ت،   10 خ��صت�  اللتني  وال��ربازي��ل 
اأيلول/�صبتمرب بعد دق�ئق معدودة   5 املواجهة بينهم� يف 

اته�م بع�س لعبي  ب�ولو، ب�صبب  �ص�و  على انطالقه� يف 
فريو�س  ب��روت��وك��ولت  مبخ�لفة  ال�صيف  املنتخب 

كورون�.
ويت�أهل اأول اأربعة منتخب�ت مب��صرة 

فيم�  الع�مل،  ك�أ�س  نه�ئي�ت  اإىل 
يخو�س اخل�م�س ملحق� دولي�.
منح  امل��ري��ح،  للموقف  ون��ظ��راً 
امل��درب تيتي لعبي الربازيل 
ي�������وم راح��������ة ب����ع����د ال����ت����ع�����دل 

و�صيكون  ك��ول��وم��ب��ي���،  م���ع 
م����ت�����ح�����ً ل����ه اج��������راء اأك����رب 
العددي  ال��ت��غ��ي��ري  م���ن  ك���م 

املب�ري�ت  يف  واخل��ط��ط��ي 
اأن  ع����ل����م�����ً  امل���ت���ب���ق���ي���ة، 

ب��الده اأح��رزت اللقب 
اآخر مّرة يف  الع�ملي 

املوعد  الآ�صيوية قبل  الق�رة  نّظمته�  التي  الوحيدة  املرة  وهي   ،2002
املرتقب يف قطر.

وبعد خو�صه املب�راة الأخ��رية يف ظل حرارة مرتفعة يف ب�رانكي�، �صيكون 
اأ�صل  19 لعب�ً من  ا�صتخدم  ان تيتي  الو�صع مم�ثاًل يف م�ن�و�س، علم�ً 

وكولومبي�. فنزويال  �صد  الأخريتني  املب�راتني  يف  مت�ح�ً   25
ب���دًل م��ن دان��ي��ل��و، املدافع  وق��د ي��دف��ع تيتي ب�لظهري الأمي���ن اإمي��ر���ص��ون 
ح�ص�ب  على  رافيني�  واجل��ن���ح  م�ركينيو�س  من  ب��دل  فريي�صيمو  لوك��س 

غ�بري�ل ب�ربو�ص�.
وبعد النطالقة املمّيزة، بدت الربازيل اأقل زخم�ً يف الفوز 
وبرغم  كولومبي�.  م��ع  وال��ت��ع���دل   1-3 ف��ن��زوي��ال  على 
ا�صتحواذه� الكرة بن�صبة %63 اأم�م كولومبي�، اإل انه� 

مل ت�صّدد �صوى 5 مرات على املرمى.
اأم���م جم�هريه�، قد يقلب  املقبلة  املب�راة  لكن خو�صه� 
املع�دلة، وبح�صب ال�صحف املحلية، مت بيع ع�صرة اآلف 
يف  ال�صحية  ال�صلط�ت  قبل  م��ن  به�  م�����ص��ّرح  ت��ذك��رة 

البالد.
اآخر  يف  امل��ون��دي���ل  ت�صفي�ت  يف  ال��ربازي��ل  تخ�صر  ومل 
اأم���م ت�صيلي �صفر2- يف  مب�راة، منذ �صقوطه�   27

ت�صرين الأول/اأكتوبر 2015.
وبح�ل فوزه� يف املب�راة، �صرتفع الربازيل 
من  اأكرث  نقطة،   31 اإىل  ر�صيده� 
النظ�م  يف  رابع�ً  حّل  منتخب  اأي 
احل����يل امل��ع��ت��م��د ل��ل��ت���أه��ل منذ 
�صبع  له�  و�صيبقى   .1998
لإكم�ل  اإ���ص���ف��ي��ة  م���ب����ري����ت 

الت�صفي�ت.
وب�������ع�������د ك�����������ص�����ف جن���م 
الربازيل نيم�ر )29 
ع�م�ً( ان موندي�ل 
يكون  ق���د  ق��ط��ر 
الأخ����������������ري ل���ه 
حتمله  ل��ع��دم 

�ص�ن  ب�ري�س  لع��ب  تلقى  الذهنية"،  الن�حية  من  القدم  ك��رة  "موا�صلة 
جرم�ن الفرن�صي و�ص�حب 69 هدف�ً يف 113 مب�راة دولية دعم�ً معنوي�ً 

من ق�ئد الدف�ع املخ�صرم تي�غو �صيلف�.
وق�ل مدافع ت�صل�صي الإنكليزي راهن�ً وزميل نيم�ر �ص�بق�ً يف �ص�ن جرم�ن 
الع�مل  ك�أ�س  بعد  خ�صو�ص�ً  مم�ثلة،  �صعبة  بلحظ�ت  هن�  م��ررت  "لقد 
الب�كي، ال�صعيف، ال�صعيف جداً، ذهني�ً. هذه  ب�لطفل  ُو�صفت   .2014

اأمور موؤذية وتدرك انك ل ت�صتحقه�".
واأ�ص�ف "اآمل األ يخ�صر �صع�دته. هو �ص�ب مميز جداً، وعندم� يكون �صعيداً 

يقوم مب� يحّب".
اأغلى  اإىل  متوجه�  ان�صتغرام  موقع  على  ر�ص�لة  يف  لحق�ً  وت�بع 

اإىل ج�نبك،  "اإذا كنت بح�جة ل�صخ�س قوي  الع�مل  لعب يف 
اعرف اين �ص�أكون دوم�ً متواجداً. ع�ئلة �صيلف� حتّبك".

اأو�صك�ر  امل��خ�����ص��رم  الأوروغ��������واي  م����درب  امل��ق���ب��ل، خ�����ص��ر  يف 
اأراوخو  رون���ل��د  الإ�صب�ين  بر�صلونة  دف���ع  قلب  ت�ب�ري�س، 
اخل�ص�رة  بعد  �صيفتقد  ان��ه  علم�ً  ع�صلية،  اإ�ص�بة  ب�صبب 
املدافع خو�صيه  الأرجنتني بثالثية نظيفة  اأم���م  الأخ��رية 
م�ري� خيميني�س ولعب الو�صط جورجي�ن دي اأر�ص�ك�ييت� 

ل�ص�بتهم�.
"خ�صرن� ب�صكل  وق�ل ق�ئد دف�عه� املخ�صرم دييغو غودين 

موؤمل. يجب اأن ن�صحن ط�قتن� وننه�س �صريع�ً".
الربازيل  على  ب�لتغلب  الأوروغ���واي  تنجح  ومل 

يف   2001 ال��ع���م  م��ن��ذ  م�ص�بقة  اأي  يف 
ت�صفي�ت ك�أ�س الع�مل.

ا�صق�طه�  اأي�م من  وبعد خم�صة 
بثالثية  الأوروغ���������������������واي 

الأرجنتني  تنوي  نظيفة، 
ال��ت��ي مل ت��خ�����ص��ر ب��ع��د يف 

بقي�دة  الت�صفي�ت  ه��ذه 
لعب  اأف�صل  مي�صي، 

يف الع�مل �صت مرات، 
و�ص�فته�  ت��ع��زي��ز 

ت�صتقبل  عندم� 

البريو �ص�بعة الرتتيب )11 نقطة( و�ص�حبة النت�ئج املتقلبة.
انه�  الت�أهل، علم�ً  الأرجنتني من �صم�ن بط�قة  �صتقرتب  الفوز،  وبح�ل 

ع�نت يف ن�صخ عدة اأخرية خالل م�صوار الت�صفي�ت.
اأمريك�  كوب�  بلقب  املتوجة  �صك�لوين،  ليونيل  املدرب  ت�صكيلة  و�صتخو�س 
الث�ين/نوفمرب  ت�صرين  يف  �صعبتني  مواجهتني  امل��صي،  متوز/يوليو  يف 

املقبل على اأر�س الأوروغواي ثم ت�صت�صيف الربازيل.
وقد يريح �صك�لوين يف مواجهة البريو لعبي و�صطه لي�ندرو ب�ريدي�س 

وجيوف�ين لو�صيل�صو.
اإىل  ث�نية متت�لية  م��رة  ب���ل��ت���أه��ل  ال��ب��ريو  وت��راج��ع��ت ح��ظ��وظ 
امل���ون���دي����ل، ب��ع��د خ�����ص���رة م��ب���رات��ه��� الأخ�����رية اأم����م 

بوليفي� �صفر1- الأحد.
وح����ت����ى ب����ح�����ل ف�������وز غ�����ري م����ت����وق����ع على 
للبريو  ك�في�ً  ذلك  يكون  الرجنتني، قد ل 
كولومبي�  م��ع  ال���ف����رق  تقلي�س  اأج����ل  م��ن 
الإك���وادور  ت�صتقبل  التي   )15( اخل�م�صة 
تلعب بوليفي� و�صيفة  الث�لثة )16(، فيم� 
ال�ص�د�صة  الب�راغواي  �صيفته�  مع   )9( الق�ع 
تخو�س  ال��ت��ي   )10( الث�منة  وت�صيلي   )12(
و�صطه�  جن���م  ب��ح�����ص��ب  موت"  اأو  "حي�ة  م���ب����راة 
ف��ي��دال م��ع �صيفته�  اأرت������ورو  امل��خ�����ص��رم 
الرتتيب  م��ت��ذي��ل��ة  ف���ن���زوي���ال 

.)7(

58 يف  للمرة  واح���دة  م��ب���راة  اأه���داف يف  رون���ل��دو ثالثة  كري�صتي�نو  �صجل 
5-0 على لوك�صمبورغ يف املجموعة الأوىل  م�صريته ليقود الربتغ�ل للفوز 

الأوروبية بت�صفي�ت ك�أ�س الع�مل لكرة القدم.
اأه��داف يف  ي�صجل ثالثة  اأول رجل  اأ�صبح  رون�لدو  اأن  تعني  الثالثية  وه��ذه 
 115 مب�راة واحدة للمرة الع��صرة يف م�صريته الدولية، ورفع ر�صيده اإىل 

هدف�ً يف 182 مب�راة دولية ليوا�صل تعزيز ت�صدره لق�ئمة الهدافني.
وح�فظت الربتغ�ل على املركز الث�ين يف املجموعة بف�رق نقطة واحدة عن 
اأذربيج�ن،  على   1-3 فوزه�  نقطة عقب   17 التي متلك  املت�صدرة  �صربي� 
لكن ميلك رف�ق رون�لدو مب�راة موؤجلة اإىل ج�نب التفوق بف�رق كبري من 

الأهداف.
وح�صمت الربتغ�ل املواجهة ب�صكل مبكر يف اأول 18 دقيقة.

و�صجل رون�لدو هدفني من عالمة اجلزاء قبل اأن ي�صيف زميله يف م�ن�ص�صرت 

بعد  قريب  م��دى  م��ن  بت�صديدة  الث�لث  ال��ه��دف  فرن�نديز  ب��رون��و  يون�يتد 
متريرة برن�ردو �صيلف�.

واأهدر رون�لدو فر�صتني خطريتني قبل ال�صرتاحة وبعده� لت�صجيل هدفه 
ت�صديدة  لوك�صمبورغ  ح�ر�س  موري�س  اأنطوين  اأنقذ  ثم  الث�لث،  ال�صخ�صي 

خلفية رائعة من الهداف الربتغ�يل.
ومل تنتظر الربتغ�ل طوياًل حتى ج�ء الهدف الرابع، لكنه عن طريق لعب 

الو�صط جواو ب�ليني� قبل حوايل ع�صرين دقيقة من النه�ية.
وجنح رون�لدو اأخرياً يف ت�صجيل هدفه ال�صخ�صي الث�لث قبل ثالث دق�ئق 

من النه�ية عن طريق �صربة راأ�س من مدى قريب.
ت�صت�صيف  اأن  قبل  اإيرلندا،  �صي�فة  املقبلة يف  الربتغ�ل يف اجلولة  و�صتلعب 
�صربي� يف اجلولة الأخرية يف مب�راة قد تكون ح��صمة على بط�قة الظهور يف 

ك�أ�س الع�مل الع�م املقبل.

ل��ل��ق��ل��ق ملنتخب  م���ث���رية  ب����داي����ة  ب���ع���د 
املوؤهلة  اإف��ري��ق��ي���  ت�صفي�ت  يف  م�صر 
لك�أ�س الع�مل وفقدان نقطتني يف اأول 
"الفراعنة" ل�صورتهم  مب�راتني، ع�د 
الث�لثة  اجل����ول����ت����ني  يف  امل�����ع�����ه�����ودة 

والرابعة.
اجلولة  يف  اأن���غ���ول  ع��ل��ى  ف����زت  م�صر 
الق�هرة  يف  ن��ظ��ي��ف  ب���ه���دف  الأوىل 
وان��ت��ق���دات لذع���ة من  �صيئ  اأداء  م��ع 
ت��ع���دل خ�رج  ث��م  اجلمهور والإع����الم، 
الدي�ر مع الغ�بون )1-1( يف اجلولة 
ال�صيئ،  الأداء  ا���ص��ت��م��رار  م��ع  الث�نية 

وجتنب الهزمية ب�صعوبة.
امل��صي،  �صبتمرب  م��ن  ال�����ص���د���س  ويف 
من  املكلفة  الثالثية  اللجنة  اأعلنت 
لكرة  امل�صري  الحت�د  "فيف�" ب���إدارة 
ال��ق��دم، اإق���ل��ة ح�����ص���م ال��ب��دري املدير 
تعيني  يتم  اأن  قبل  للفراعنة،  الفني 

الربتغ�يل ك�رلو�س كريو�س.
ويف املب�راة الأوىل لكريو�س اأم�م ليبي� 
الت�صفي�ت  م���ن  ال��ث���ل��ث��ة  اجل���ول���ة  يف 
ف�زت م�صر بهدف نظيف مع حت�صن 
ب�ل�صكل  لي�س  لكن  الأداء،  يف  ن�صبي 

املنتظر.
التحول الك�مل ج�ء يف املب�راة الث�نية 
ل���ك���ريو����س اأم��������م م��ن��ت��خ��ب ل��ي��ب��ي��� يف 
بثالثية  م�صر  ف����زت  ح��ي��ث  ب��ن��غ���زي، 
اإه����دار ع��دة ف��ر���س ك�نت  نظيفة م��ع 
كفيلة مب�ص�عفة النتيجة، واأداء ممتع 

يف كثري من الأحي�ن.

الإ�صم�عيلي  جن����م  خ��ل��ي��ل  اأ����ص����م���ة 
ومنتخب م�صر ال�ص�بق ق�ل يف حديث 
عربية" اإن  ن��ي��وز  "�صك�ي  م��وق��ع  م��ع 
ال�صبب الرئي�صي يف حتول اأداء املنتخب 
يعود  وك��ريو���س  ال��ب��دري  امل�صري بني 

اإىل الثقة.
واأ�ص�ف خليل :"املدرب الأجنبي منح 
ال�صيء الذي ك�ن  الثقة، وهو  الفريق 
اجلميع  يثق  الآن  الالعبني،  ينق�س 
اجليد  الأداء  تقدمي  على  قدرتهم  يف 
وحت��ق��ي��ق الن��ت�����ص���رات داخ����ل وخ�رج 

الدي�ر، واللعب كفريق بطل". 
ال�ص�بق  امل�������ص���ري  امل����ح����رتف  وت�����ب����ع 
ك�نت  الأمريكي:"م�صر  ب����ل���دوري 
ل�����ص��خ�����ص��ي��ة ق���ي����دي���ة مثل  ب���ح����ج���ة 

كريو�س، تعمل فقط من اأجل املنتخب 
الكربى،  الأندية  ح�ص�ب�ت  عن  بعيدا 
ال���ذي يعمل لأجل  امل����درب  ول��الأ���ص��ف 
ولي�س  اأج��ن��ب��ي  ه��و  ال��ن��ه���ي��ة  م�صر يف 

م�صري".
يف  جن���ح  :"كريو�س  خ��ل��ي��ل  ووا�����ص����ل 
من  املنتظر  اجلم�عي  الأداء  ت��ق��دمي 
املقبلة  ال��ف��رتة  ويف  م�����ص��ر،  منتخب 
�صيكون لدى الفريق �صكل فني اأف�صل، 

لكن املك�صب الأهم هو عودة الثقة".
ك�رلو�س  ا���ص��ت��ب��ع���د  خ��ل��ي��ل  وي���ع���ت���رب 
ك���ريو����س ل��ن��ج��م��ي ال����ن�����دي الأه���ل���ي، 
هداف الدوري امل�صري حممد �صريف، 
و�����ص�����ن����ع الأل������ع�������ب حم���م���د جم���دي 
�صديدة الو�صوح لكل  ر�ص�لة  "اأف�صة" 

الالعبني من املدرب الربتغ�يل.
عن  :"ُيعرف  خ��ل��ي��ل  اأ���ص���م��ة  واأردف 
اإىل  ال��ت��ي ت�صل  ال��ث��ق��ة  ال��ربت��غ���ل��ي��ني 
حد الغرور اأحي�ن�، اأنظر اإىل �صخ�صية 
كري�صتي�نو  اأو  م���وري���ن���ي���و  ج����وزي����ه 
رون�لدو على �صبيل املث�ل، وهو الأمر 
ال��ذي دع��م ق��رار كريو�س دون النظر 

للهجوم املتوقع".
واأنهى خليل :"كريو�س اأراد اأن يوجه 
�صريف  ب������ص��ت��ب��ع���د  ل��ل��ج��م��ي��ع  ر���ص���ل��ة 
الأهلي  جن����وم  اأن  م��ف���ده���  واأف�������ص���ة، 
والزم�لك لي�س لديهم اأف�صلية، واأنه 
ك�ن  لو  �صي�صمن مك�نه حتى  اأح��د  ل 
هداف الدوري اأو �ص�نع األع�ب الن�دي 

الأهلي".

بني البدري وكريو�س.. كيف تغري »ه�تريك« رون�لدو يقود الربتغ�ل لكت�س�ح لوك�سمبورغ
منتخب م�سر يف ت�سفي�ت املوندي�ل؟

يف خ�صم اأزمة بر�صلونة الإ�صب�ين الأخرية مع ليونيل مي�صي، حتدثت و�ص�ئل الإعالم عن 
ب�ري�س �ص�ن جرم�ن الفرن�صي وم�ن�ص�صرت �صيتي الإجنليزي وجهتني حمتملتني لأ�صطورة 

الأرجنتني، لكن يبدو اأنهم� مل يتن�ف�ص� وحدهم� على الالعب.
حم�ولت  ع��ن  الإ���ص��ب���ين،  م��دري��د  لأتلتيكو  الفني  امل��دي��ر  �صيميوين  دييغو  ك�صف  فقد 
�صخ�صية من ج�نبه لنتداب مي�صي )34 ع�م�( خال�س ال�صيف امل��صي، يف ت�صريح ملجلة 

الإ�صب�نية. "اأوليه" الري��صية 
وق�ل املدرب الأرجنتيني اإنه ح�ول اإقن�ع مواطنه ب�لن�صم�م اإىل فريق الع��صمة الإ�صب�نية، 
انتقل  الذي  �صواريز،  لوي�س  املقرب  بر�صلونة و�صديقه  ال�ص�بق يف  بو�ص�طة زميل مي�صي 

الع�م امل��صي اإىل اأتلتيكو مدريد يف �صفقة مف�جئة.

بر�صلونة  يف  ذل��ك  كل  ح��دث  عندم�  م���،  ب�صيء  "�ص�أخربكم  ل�"اأوليه":  �صيميوين  وت�بع 
)اأزمة مي�صي(، ات�صلن� عرب �صواريز بكل احرتام".

واأ�ص�ف: "مل اأت�صل مبي�صي، لكنني ات�صلت ب�صواريز و�ص�ألته عن مي�صي وكيف يفكر، واإذا 
ك�نت هن�ك اأدنى فر�صة افرتا�صية ب�أن ي�أتي اإىل اأتلتيكو مدريد".

واأو�صح �صيميوين اأن "الأمر ا�صتغرق 3 �ص�ع�ت. ك�ن من الوا�صح اأن ب�ري�س �ص�ن جرم�ن 
ك�ن مهوو�ص� ب�صمه".

وك�ن بر�صلونة الغ�رق يف اأزمة م�لية ط�حنة، ف�صل يف الإيف�ء مبط�لب مي�صي امل�دية مع 
انته�ء عقده قبل اأ�صهر، فو�صل الطرف�ن اإىل طريق م�صدود اأدى اإىل رحيل ق�ئد الفريق 

اإىل ب�ري�س �ص�ن جرم�ن.

�سيميوين يفجر »مف�ج�أة« ب�س�أن مي�سي

الربازيل والأرجنتني لالقرتاب اأكرث من ت�أهل متوقع 



تتع�فى من ال�سلل بعدم� تخل�ست من زراعة يف ثدييه�
توقع�ت  بريط�نية  ام���راأة  حت��دت  اجل��زئ��ي،  ب�ل�صلل  اإ�ص�بته�  بعد 
اتخذته  ح��صم  ق��رار  بف�صل  ك�مل،  �صبه  ب�صكل  وتع�فت  الأط��ب���ء، 

ب�لتخل�س من زرع�ت الثديني التي اأجرته� قبل ع�م.
دي�صمرب  يف  املتعدد  ب�لت�صلب  ج��ون��ز  مت����را  اإ���ص���ب��ة  ت�صخي�س  مت 
اإجراء  على  ع�م  مرور  بعد  ب�لتوعك  ت�صعر  بداأت  عندم�   2020
ك�صممة  تعمل  ال��ت��ي  امل���راأة  وع���ن��ت  للثديني.  لتكبري  زرع  عملية 
رقمية، من م�ص�كل ل ح�صر له� يف املث�نة والأمع�ء، قبل اأن تفقد 
امل�صي  على  ق���درة  غري  لت�صبح  الي�صرى،  �ص�قه�  يف  الإح�ص��س  كل 
لفرتات طويلة، و�صعف ب�صره� اإىل حد كبري. مع ت�صخي�س مر�س 
تتح�صن  لن  اأن ح�لته�  اإخب�ر مت�را  املتعدد، مت  الع�صبي  الت�صلب 
اأبًدا، وبداأت ب�ل�صتعداد عقلًي� حلقيقة اأنه� قد حتت�ج اإىل ا�صتخدام 
كر�صي متحرك قريًب�. ولكن، بعد اأن تذكرت �صيًئ� م� ذكره مدربه� 
ال�صخ�صي قبل �صنوات عن ت�أثريات عملية زراعة تكبري الثديني، 
بداأت يف البحث على الإنرتنت حول هذه الت�أثريات، واكت�صفت ب�أن 
املزروعة  الكتل  اإزال��ة  ال�صبب وراء ح�لته�، لذا قررت  العملية هي 
يف الثدي. ويف �صب�ح اليوم الذي تال اإزالة الزرع�ت من ثدييه� يف 
م�يو 2021، فوجئت مت�را ب��صتع�دته� ال�صعور ب�ص�قه� الي�صرى، 
اإىل حد  الع�صبي  الت�صلب  اأعرا�س  الت�لية حت�صنت  الأ�ص�بيع  ويف 

كبري. وب�تت الآن ق�درة على اجلري مل�ص�فة كيلومرتات.

ت�س�ب بح�لة ن�درة ب�سبب ال�سج�ئر الإلكرتونية
التدخني  من خم�طر  مفجع�ً  اأ�صرتالية حت��ذي��راً  ام���راأة  اأ���ص��درت 
الإل����ك����رتوين، ب��ع��د اأن اأ���ص��ي��ب��ت اب��ن��ت��ه��� ال��ب���ل��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 15 
ال�صج�ئر  تع�طيه�  ج��راء  حي�ته�  يهدد  ن���در  رئ��وي  مبر�س  ع�م�ً 
من  �صتيفن�صون  داك��وت���  ال�����ص��غ��رية،  ال�ص�بة  ُنقلت  الإل��ك��رتون��ي��ة. 
�صيدين، اإىل امل�صت�صفى ب�صبب ارتف�ع درجة حرارته� واأمل يف الظهر، 
يف �صبتمرب امل��صي، بعد �صبعة اأ�صهر من بدء التدخني الإلكرتوين 

مع اأ�صدق�ئه� يف املدر�صة.
مت ت�صخي�س داكوت� بنق�س الأك�صجة يف غ�صون �ص�ع�ت، مم� يعني 
ثالثة  وق�صت  ال��ه��واء،  م��ن  يكفي  م���  على  حت�صل  مل  رئتيه�  اأن 
راندويك  اأطب�ئه� يف م�صت�صفى  ويعتقد  التنف�س.  اأي�م حتت جه�ز 
لالأطف�ل، اأنه� ك�نت تع�ين من ح�لة رئوية ت�صمى "اإيف�يل" والتي 

ظهرت لأول مرة يف الولي�ت املتحدة يف ع�م 2019.
ي�صري  الإنكليزية  ب�للغة  اخت�ص�ر  "اإيف�يل" وهي  ح�لة  اأن  ُيعتقد 
عن  ن�جتة  الإل��ك��رتوين،  ب�لتدخني  املرتبطة  الرئة  اإ�ص�ب�ت  اإىل 
هيدروك�ن�بينول  رب�عي  على  حتتوي  اإلكرتونية  �صج�ئر  تدخني 
� يف امل�ريجوان�،  )THC(، وهي م�دة ذات ت�أثري نف�صي توجد اأي�صً

وم�ص�ف�ت فيت�مني E اأ�صيت�ت.

روبوت ق�در على ال�سب�حة 
له�  �صنة، ع��صت �صمكة طفيلية ل فك  400 مليون  منذ ح��وايل 
تدعى اأغن�ث�، تتغذى عرب امت�ص��س الدم من احليوان�ت الأخرى، 
ال�صمكة بهدف  روب��وت م�صتوحى من هذه  ببن�ء  ق�م علم�ء  والآن 
درا�صة احلبل ال�صوكي واجله�ز الع�صبي املحيطي ل�صمكة لمربي 

امل�ص�بهني للحبل ال�صوكي واجله�ز الع�صبي لدى الإن�ص�ن.
روبوت�”  اإم  “كي  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ميلو،  ك�ميلو  يقول 
املخت�صة بتطوير الروبوت�ت احليوية، وب�حث م� بعد الدكتوراة يف 
الروبوت  اإن  ال�صوي�صري للتكنولوجي� يف لوزان،  الفيدرايل  املعهد 
م�صمم لدرا�صة احلبل ال�صوكي واجله�ز الع�صبي املحيطي ل�صمكة 

ت�صمى لمربي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سركة لق�ح�ت كربى: لن نعطي �سرن� لأحد
رغم من��صدات منظمة ال�صحة الع�ملية، قررت �صركة "مودرن�" الأمريكية التي تنتج لق�ح� م�ص�دا لفريو�س كورون� 

عدم م�ص�ركة و�صفته� ل�صن�عة منتجه� مع اأحد.
وق�ل رئي�س ال�صركة نوب�ر اأفي�ن لوك�لة "اأ�صو�صيتد بر�س"، اإن "مودرن� لي�س عليه� اإعط�ء و�صفته� لأحد"، لكنه اأكد 

اأنه� "�صت�ص�عد الع�مل بزي�دة اإنت�ج جرع�ت اللق�ح".
وق�ل اإفي�ن اإن "ال�صركة در�صت اأي اخلي�رين اأف�صل، م�ص�ركة تكنولوجي� ت�صنيع اللق�ح اأم التو�صع يف الإنت�ج، وراأين� 

اأن الث�ين هو الأف�صل"، م�صريا اإىل اأن "مودرن�" ميكنه� اأن تقدم ملي�رات اجلرع�ت الإ�ص�فية ع�م 2022.
واأ�ص�ف: "يف غ�صون الأ�صهر ال�صتة اإىل الت�صعة املقبلة، �صتكون الطريقة الأف�صل اأن ن�صنعه�"، ورد على من��صدات 
منظمة ال�صحة الع�ملية ق�ئال اإن املنظمة "تفرت�س اأنن� ل ن�صتطيع اإنت�ج كمي�ت ك�فية، لكنن� يف احلقيقة نعلم اأنن� 

ن�صتطيع".
واأ�ص�ف امل�صوؤول الأبرز يف ال�صركة، اأن "مودرن� حتولت من �صفر اإىل ملي�ر جرعة يف اأقل من ع�م. نعتقد اأنن� �صنكون 

ق�درين على النتق�ل من ملي�ر اإىل 3 ملي�رات خالل ع�م 2022".
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معر�س مغربي يقلب عتمة احلجر ال�سحي اإىل وم�س�ت فنية 
بعد�صة  الدقيقة  اللحظ�ت  اقتن��س  يف  الرئي�صية  موهبته  على  معتمدا 
اأي�م احلجر  الك�مريا، حول امل�صور الفوتوغرايف املغربي حمزة حميمدات 
بعنوان  معر�س  يف  طرحه�  فنية  اأع��م���ل  اإىل  والق��صية  البطيئة  ال�صحي 
والغرفة  ال�صرفة  بني  لقط�ت جم�له�  ويف  كورون�".  زمن  الروح يف  "نداء 
امتزجت فيه�  التي  ال�صخ�صية  ي�صتعر�س حميمدات )28 ع�م�( جتربته 
اأ�صبوعني  خ��الل  اجلديد  الفريو�س  من  والقلق  والغربة  الوحدة  م�ص�عر 
ق�ص�هم� يف احلجر ال�صحي داخل فندق مبدينة ب�ري�س، حيث علق هن�ك 
اأثن�ء املوجة الأوىل جل�ئحة كورون� ع�م 2020 بينم� ك�ن يف زي�رة لل�صي�حة 
يوم  ال��رب���ط  يف  املعر�س  افتت�ح  بعد  ل��روي��رتز  حميمدات  وق���ل  الثق�فية. 
الثنني "يج�صد املعر�س �صورا حتمل ه�ج�ص� نف�صي� تعبريي�، ج�ء يف فرتة 

كنت حم��صرا بني اأربعة جدران ح�ولت اأن اأ�صور فيه� كل تلك املع�ن�ة".
واأ�ص�ف اأنه فكر حينه� يف ال�صتغ�ل على تقنية )اأوتو بورتريه( اأو "الت�صوير 
الذاتي" اأو ليعرب به� عن ح�لته النف�صية يف تلك الفرتة، وُيحمل ال�صورة 

عدة اأبع�د لتجمع م� بني الفني والفل�صفي واحلركي.
واأكد اأن اأهم م� خرج به من هذه التجربة هو اأن "امل�ص�كل واملع�ن�ة ميكن اأن 
تتحول اإىل حلظ�ت فنية". ولأن التجربة �ص�همت يف تعظيم روؤيته لقيمة 
احلي�ة، قرر حميمدات اإهداء معر�صه اإىل "اأرواح املبدعني والفن�نني �صهداء 
ذووهم  لي�صطر  الأخ��ريي��ن  الع�مني  خ��الل  امل��وت  غيبهم  كورون�" الذين 
اجلن�ئزية  املرا�صم  دون  ب���لأح��رى  اأو  ت�أبني  دون  توديعهم  اإىل  وحمبوهم 

املعت�دة يف املغرب ب�صبب الإجراءات الحرتازية املطبقة.

لندن ال�سينم�ئي ي�سهد العر�س الأول لفيلم بلف��ست
ي�أخذ املمثل واملخرج ال�صينم�ئي كينيث بران�ه اجلم�هري اإىل املدينة التي 
ولد فيه� و�صهدت طفولته من خالل فيلم "بلف��صت"، القريب من اأفالم 
ال�صرية الذاتية، والذي عر�س لأول مرة يف اأوروب� يوم الثالث�ء من خالل 
مهرج�ن لندن ال�صينم�ئي. يتن�ول الفيلم الأبي�س والأ�صود يف معظمه حي�ة 
ب�دي الب�لغ من العمر ت�صع �صنوات وع�ئلته، والذين يقطنون حي� ت�صكنه 
الطبقة الع�ملة يف �صم�ل بلف��صت، حيث يعي�س الربوت�صت�نت والك�ثوليك 
ال��ذي دام  1969 مع بداية ال�صراع  ت��دور الأح��داث ع�م  اإىل جنب.  جنب� 
ب�دي اخل�لية من  اأي�م طفولة  ال�صم�لية. وتنتهي  اأيرلندا  ثالثة عقود يف 
الهموم على نحو مف�جئ عندم� ت�أتي ال�صطراب�ت والأعم�ل ال�صغب اإىل 

ب�ب منزله، لتهدد امل�صكالت امل�لية وال�صحية حي�ة اأ�صرته اله�دئة.
"اإنه� ق�صة حدثت يل حق�  الأح��م��ر  الب�ص�ط  ل��روي��رتز على  ب��ران���ه  وق���ل 
اأثرت  حني  الأب��د  اإىل  حي�تي  وغ��ريت  عمري  من  الت��صعة  يف  كنت  عندم� 
حلظة من التغيري العنيف على هويتي ومنزيل وع�ئلتي.. وهذه ق�صة ذلك 
التغيري"، م�صيف� اأن ا�صرتج�ع الذكري�ت اأثن�ء �صن�عة الفيلم والرتويج له 

للغ�ية". موؤثرا  يزال  ول  "ك�ن 

فهرية اأفج�ن تلفت 
الأنظ�ر بزف�ف �سديق�ته�

ال���رتك���ي���ة  فهرية  امل��م��ث��ل��ة  ل��ف��ت��ت 
ب�أحدث  ال��ك��ث��ريي��ن  اأن��ظ���ر  افج�ن  

اإطاللة له� من زف�ف �صديقته�.
لإطاللته�  �صورة  فهرية  ون�صرت 
موقع  على  اخل��صة  �صفحته�  يف 
واعتمدت  الج��ت��م���ع��ي،  التوا�صل 
ال�ص�ت�ن  فهرية ف�صت�ن من قم��س 
وت�صميمه  الأح������م������ر  ب�����ل����ل����ون 

كال�صيكي ولفت.
و�صرحت فهرية �صعره� بت�صريحة 
ن�عم�ً  م�كي�ج�ً  وو�صعت  جم��ع��دة 
ف�صت�نه�  م����ع  ت��ن������ص��ب��ت  ب������أل�����وان 
ال�ص�حر . وك�نت فهرية قد ن�صرت 
م���وؤخ���راً جم��م��وع��ة ���ص��ور ل��ه��� مع 
م�صل�صاًل  ت�صويره�  خ��الل  ذئبني 
ح�ص�به�  ع���رب  ج����دي����داً،  ت���ري��خ��ي���ً 
التوا�صل  م���وق���ع  ع���ل���ى  اخل����������س 
بتعليق:  واأرف��ق��ت��ه���  الج��ت��م���ع��ي، 
ب�صكل  تف�هم�  والقيقب  "الذئ�ب 
جيد لوقت ق�صري". واأطلت فهرية 
ال�صخ�صية،  مب��الب�����س  ب���ل�����ص��ور 
ال�صلط�ن  زوجة  اأكت�ص� خ�من  وهي 
وتف�عل  اأر�صالن.  األب  ال�صلجوقي 
ال�صور،  مع  كبري  ب�صكل  اجلمهور 
معربين عن ده�صتهم بقوة فهرية 
وعربوا  الذئ�ب  من  خوفه�  وع��دم 

عن اإعج�بهم ب�إطاللته�.

لعبة احلب�ر  حتقق  اأعلى 
عدد من امل�س�هدات

 ق�لت خدمة نتفليك�س للبث عرب 
الكوري  امل�����ص��ل�����ص��ل  اإن  الإن���رتن���ت 
جيم"  "�صكويد  الن�جح  اجلنوبي 
ر�صمي�  اأ�صبح  احلب�ر"  لعبة   " اأو 
اأكرب عدد من امل�ص�هدين  �ص�حب 

بني م�صل�صالته� الأ�صلية.
ت�صع  م��ن  امل��وؤل��ف  امل��ث��ري  امل�صل�صل 
متن�ف�صون  ف��ي��ه  ي��ل��ع��ب  ح��ل��ق���ت 
األع�ب  م���ل��ي��ة  ب�����ص���ئ��ق��ة  مي�����رون 
اأط���ف����ل ل��ك��ن ل��ه��� ت��ب��ع���ت مميتة 
�صعي� للح�صول على ج�ئزة قدره� 
مليون   38( وون  م��ل��ي���ر   45.6
يف  �صجة  امل�صل�صل  ويثري  دولر(. 
ال��ع���مل م��ن��ذ ب��داي��ة ب��ث��ه ق��ب��ل اأقل 

من �صهر.
ع���ل���ى تويرت  ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س  وق�����ل����ت 
ع���دد  "و�صل  الأرب�������ع��������ء  اأم�����������س 
اإىل  ر�صمي�  جيم  �صكويد  مت�بعي 
�ص�حب  يجعله  مم�  مليون�   111
على  لن�  مل�صل�صل  ان��ط��الق��ة  اأك���رب 

الإطالق!".
جذب امل�صل�صل هذا العدد خالل 27 
يوم� فقط، منذ بداية بثه يف 17 
متج�وزا  امل��صي،  اأي��ل��ول  �صبتمرب 
الذي  الت�ريخي  امل�صل�صل  ب�صهولة 
املتحدة  اململكة  يف  اأح��داث��ه  ت���دور 
 82 ت�بعه  ال��ذي  "بريدجرتون" 
مليون م�صرتك يف اأول 28 يوم�. 
معلوم�ت  ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س  وت��ك�����ص��ف 
امل�ص�هدات  اأرق�������م  ع���ن  حم�����دودة 
التي  الأرق�����م  وت�صمل  مبن�صته�. 
ك�����ص��ف��ت ع��ن��ه��� ل��ل��م�����ص���ه��دي��ن يف 
بريدجرتون  لبث  ي��وم���   28 اأول 
وغريه من م�صل�صالته� اأي ح�ص�ب 
�ص�هد م�صتخدمه اإحدى احللق�ت 

لدقيقتني على الأقل.

ويندي ويلي�مز بح�لة 
�سحية خطرية

اأن مقدمة  اإع����الم ع���مل��ي��ة  اأف�����دت و���ص���ئ��ل 
الربامج احلوارية الع�ملية  ويندي ويلي�مز  
قد ت�أزمت ح�لته� ال�صحية، وفق� مل� اأف�ده 
مقربون منه� لل�صح�فة، اإل اأنه مل يعرف 

بعد �صبب وعكته� ال�صحية.
وك����ن���ت ن�����ص��رت وي���ن���دي ����ص���ورة ل��ه��� مع 
ال�����ص��م��ع��ي، وذل���ك ع��ل��ى ح�ص�به�  مت��ث���ل��ه��� 
اأث�رت ال�صورة جدل كبريا  اخل��س، وقد 
يفرقوا  مل  بع�صهم  اإن  اإذ  اجلمهور  ب��ني 

بينه� وبني التمث�ل ال�صمعي.
كم� ك�صفت موؤخرا عن تعّر�صه� لالعتداء 
تعر�صه�  ع����ن  وي����ن����دي  حت����ّدث����ت  وق������د 
لالغت�ص�ب من قبل مغني الراب الراحل 
اأواخر  يف  م�صهوراً  ك���ن  وال���ذي  �صرييك، 

الثم�نيني�ت وتويف يف ع�م 1999.

لعبة يوم الزف�ف تتحول مل�سيبة
يوم  يف  البي�صبول  ري��صة  مم�ر�صة  على  عرو�ص�ن  اأ���ص��ر 
زف�فهم� ووثق� ذلك ب�لفيديوه�ت، لكن الأمر حتول اإىل 
اأو�صتل  �ص�نت  م�صكلة. ووقعت احل�دثة يف فندق مبدينة 
اأواخر  يف  اإجن��ل��رتا،  غربي  جنوب  ك��ورن��وال،  مق�طعة  يف 
ميل"  "ديل  �صحيفة  اأوردت  م���  وف��ق  امل������ص��ي،  �صبتمرب 

الربيط�نية اأم�س الأربع�ء.
ووثق �صريط فيديو حلظة رمي العري�س لكرة البي�صبول 
نحو عرو�صه، التي ك�نت ترتدي ف�صت�نه� الأبي�س وحتمل 
عري�صه�،  نحو  ب��ق��وة  ال��ك��رة  ال��ع��رو���س  و�صربت  م�صرب�. 
�صدة  م��ن  الأر�����س  على  ووق���ع  خ�صيته،  يف  اإي����ه  م�صيبة 
الإ�ص�بة، ثم رك�صت يف املك�ن، كم� تق�صي قواعد اللعبة 
تدرك  ل  رمب�  التي  اجلمهور،  �صحك�ت  تع�يل  وقع  على 
العري�س ملقى  نف�صه، ظل  الوقت  ال�صربة. ويف  خطورة 
اأن يهب بع�س احل�صور لتفقد ح�لته.  على الأر�س قبل 
وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيط�نية اأن اللعبة ك�نت 
حلظة غري حمظوظة للعرو�صني، اإذ �صربت فيه� العرو�س 
عري�صه� يف منطقة ح�ص��صة. وانت�صر الفيديو ب�صكل كبري 
األف   450 اأك��رث من  التوا�صل، حيث ح�صد  �صبك�ت  على 
تندر  وه��ن���ك  فقط،  توك"  "تيك  من�صة  على  م�ص�هدة 

كثريون على �صربة العرو�س غري املوفقة.

براأ�سني و6 اأرجل.. �سلحف�ة غريبة الأطوار
ل تزال �صلحف�ة ن�درة ذات راأ�صني على قيد احلي�ة وحترك 
"بريد�صي  مركز  يف  للحي�ة  خروجه�  بعد  ال�صت،  اأرجله� 
كيب" للحي�ة الربية يف م��ص�ت�صو�صت�س، بعد فق�صه� قبل 
اأ�صبوعني. وق�ل الع�ملون ب�ملركز اإن ال�صلحف�ة، وهي من 
الديدان  تتغذى جيدا على  ال��ولي��ة،  امل��ه��ددة يف  الأن���واع 
واخل�صروات. ويعمل الراأ�ص�ن ب�صكل م�صتقل، ويخرج�ن 
داخل  يوجد  كم�  خمتلفة،  اأوق����ت  يف  ال��ه��واء  ل�صتن�ص�ق 
ج�صم ال�صلحف�ة نظ�م�ن معوي�ن لتغذية اجل�صم. واأف�دت 
اإر�ص�ل  يتم  الفق�س  بعد  ت�ميز" اأن��ه  ك��ود  "كيب  �صحيفة 
هذه ال�صالحف اإىل مراكز رع�ية خمتلفة لتتم مراقبته� 
ب�ملركز  الع�ملون  و�صيوا�صل  الربيع.  يف  اإطالقه�  قبل 
مراقبة ال�صلحف�ة يف الأ�ص�بيع املقبلة، وي�أملون يف اإجراء 
فح�س ب�لأ�صعة املقطعية ملعرفة املزيد عن نظ�م الدورة 

الدموية لديه�.

ال�س�بة غ�بي بيتيتو ق�ست خنقً� 
ال�ص�بة  الأم��ريك��ي��ة  امل�ص�فرة  جثة  ت�صريح  نت�ئج  ك�صفت 
اأث�ر مقتله� �صجة وا�صعة يف الولي�ت  غ�بي بيتيتو التي 
املتحدة يف اأيلول-�صبتمرب الف�ئت، اأنه� ق�صت خنق�ً، مم� 
اأع�د اإىل ال�صوء الت�ص�وؤلت يف �ص�أن دور خطيبه� الذي ل 

يزال البحث عنه ج�ري�ً.
تيتون يف  �صلط�ت مق�طعة  بلو من  برنت  الدكتور  وق���ل 
ولية وايومينغ -�صم�ل غرب- حيث مت العثور على جثة 
ال�ص�بة الب�لغة 22 ع�م�ً يف 19 اأيلول-�صبتمرب اإن "�صبب 
الوف�ة هو اخلنق وهي جرمية قتل". واأ�ص�ف اأنه� قتلت 
ال��ع��ث��ور على جثته�  اأ���ص���ب��ي��ع م��ن  اأرب��ع��ة  اإىل  ث��الث��ة  قبل 
ب���ل��ق��رب م��ن م��ت��ن��زه غ��ران��د ت��ي��ت��ون ال��وط��ن��ي،  دون اأن 
يعطي مزيداً من التف��صيل عن ت�صريح اجلثة. وتبحث 
لوندري  براين  خطيبه�  عن  حثيثة  ب�صورة  ال�صلط�ت 

23- ع�م�- لكنه� مل تتو�صل بعد اإىل العثور عليه.

ق�سر فر�س�ي يعيد اإحي�ء حيوان�ت امللك 
ي��ع��ي��د م��ع��ر���س غ���ري م�����ص��ب��وق اف��ُت��ت��ح  اأم�������س الأول 
22 �صب�ط- اإىل  الثالث�ء يف ق�صر فر�ص�ي وي�صتمر 

تعي�س  ك�نت  التي  احليوان�ت  اإحي�ء   2022 فرباير 
احلكم  نظ�م  ظ��ل  يف  فرن�ص�  مللوك  ال�صهري  املقر  يف 
وقطط  ك��الب  م��ن   ،1789 ل��ث��ورة  ال�ص�بق  ال��ق��دمي 

وخيول ومنور وغزلن وقرود واأفي�ل و�صواه�.
ويحيي  امللك"  "حيوان�ت  ع��ن��وان  املعر�س  ويحمل 
الذي  الأ�صالع  املثمن  ال�صهري  املبنى  الأوىل  للمرة 
لوي�س  1663 يف عهد  ع���م  ف��ر���ص���ي  ق�صر  ���ُص��ّي��د يف 
الرابع ع�صر وك�ن خم�ص�ص�ً للحيوان�ت الغريبة من 
�صتى الأنواع، بهدف الرتفيه عن امللوك وح��صيتهم، 

وقد ُدّمر يف مطلع القرن الع�صرين.
اأن هذه احليوان�ت الغريبة ك�نت ع�مل ت�صلية  ومع 
فقد  ع�صر،  ال��راب��ع  ال�صم�س" لوي�س  "امللك  عهد  يف 
وفنية  علمية  ل��درا���ص���ت  م��و���ص��وع���ً  ك��ذل��ك  �صكلت 
الت�ريخ من خالل  بهذا  املعر�س  وفل�صفية. ويعّرف 

ومنحوت�ت  ومن�صوج�ت  لوح�ت  بينه�  قطعة   300
واأف�����الم ومدون�ت  واأغ���را����س وح��ي��وان���ت حم�����ص��وة 
خم�ص�صة  جولة  اإىل  اإ�ص�فة  )بودك��صت(،  �صوتية 
ب��ني احل��ي��وان���ت الأ���ص��ط��وري��ة ك�لتن�نني  ل��الأط��ف���ل 

والكيمريا.
ويعيد املعر�س ر�صم ت�ريخ حديقة احليوان�ت املميزة 
هذه التي ك�نت تعج ب�لبجع ودج�ج ال�صلط�ن والنع�م 
هذه  ك�نت  م�  وغ�لب�ً  �صواه�،  والفهود  والببغ�وات 

احليوان�ت عب�رة عن هداي� مقّدمة مللوك فرن�ص�.
و�صرح القّيمون على املعر�س اأن "ق�صر فر�ص�ي اأت�ح 
منذ اإن�ص�ئه اإق�مة عالقة جديدة مع ع�مل احليوان. 
البالط لفر�صية  ن�ص�أت يف  اأن مق�ومة �صر�صة  حتى 
احليوان�ت  ب���أن  الديك�رتية" الق�ئلة  الآل��ة  احليوان 
�صعور.  ول  ح�س  لديه�  لي�س  اآلت  ع��ن  ع��ب���رة  ه��ي 
ي��وم���ً يف ق�صر ملوك  �صك  يكن ثمة  "مل  واأ���ص���ف��وا 

فرن�ص� يف اأن للحيوان�ت روح�ً".

زندايا حت�سر حفل التكرمي ن�ساء يف ال�سينما WIF احتفااًل بـ  »الرواد العاديني اجلدد« يف املتحف االأكادميي 
لل�سور املتحركة يف لو�س اأجنلو�س. ا ف ب

ك�يلي جيرن م�سرجة ب�لدم�ء 
... م�ذا ح�سل معه�؟

ن�صرت جنمة تلفزيون الواقع  ك�يلي جيرن  �صوراً له� على ح�ص�به� اخل��س 
وذلك  ب���ل��دم���ء  م�صرجة  فيه�  ظهرت  الجتم�عي  التوا�صل  موقع  على 

بهدف الرتويج ملجموعته� اجلديدة من م�صتح�صرات التجميل.
وك�نت ك�يلي قد ن�صرت فيديو ترويجي �ص�بق�ً على �صفحته� اي�ص�ً �صدمت 
ملنتج�ته�  للدع�ية  امل�صتخدمة  والطريقة  الع��الن  بفكرة  املت�بعني  وقته� 

اخل��صة مب�صتح�صرات التجميل.
وانق�صم املعلقون بني م� اأحب الفكرة امل�صتوح�ة من اله�لويني وبني من مل 
يحب فكرة الدم�ء خ�صو�ص�ً ان العديد من املراهق�ت يت�بعنه� ويت�أثرن به� 

مم� قد ي�صبب �صرراً عليهن وعلى نف�صيتهن.


