
   

بتوجيهات حمدان بن حممد
اإجازة ا�ستثنائية ملدة �ستة اأيام على مدار 
فرتة املعر�ض ملوظفي حكومة دبي لتمكينهم 
 2020 اإك�سبو  زي��ارة  من  وعائالتهم 

•• دبي -وام:

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  وج���ه 
مكتوم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
املجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
موظفي  مب����ن����ح  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ا�شتثنائية  اإج���ازة  دب��ي  حكومة 
لتمكينهم  الأج�������ر  م���دف���وع���ة 
اك�شبو  زي����ارة  م��ن  وع��ائ��ات��ه��م 
2020 دبي، مبا ميثله احلدث 
اأهمية كونه  الكبري من  العاملي 
حتتها  �شيجتمع  ال��ت��ي  امل��ظ��ل��ة 
العامل لعر�س اإبداعات وثقافات 
ومبتكرات تقدمها 192 دولة، 

وللمرة الأوىل يف املنطقة.
مي��ك��ن ال���ش��ت��ف��ادة م��ن الإج����ازة 
ال��ت��ي ت�����ش��ل م��دت��ه��ا ���ش��ت��ة اأي����ام 
املمتدة  امل��ع��ر���س  ف����رة  خ����ال 
 2021 اأكتوبر  من  الأول  من 
وح��ت��ى ن��ه��اي��ة م���ار����س 2022 
من  وعائلته  املوظف  متكني  يف 
مكان  يف  جمتمعا  العامل  زي��ارة 
واح���د والط����اع ع��ل��ى احللول 
بها  ت�شتعد  التي  والخ��راع��ات 

ال�شعوب.  )التفا�شيل �س2(

حمدوك: وحدة قوى الثورة هي ال�شمان لتح�شني الفرة النتقالية من كل املهددات التي تعر�س طريقها

خملوف يف واقعة املطار

منغ وانت�شو تتحدث اإىل و�شائل الإعام بعد اإطاق �شراحها

رفع القر�ض ال�سكني اإىل مليون درهم .. واأكد اأن م�ساريع االإ�سكان والبنية التحتية االجتماعية اأولوية حكومية

حممد بن را�سد يعتمد تخ�سي�ض 4000 قطعة 
اأر�ض وم�سكن بدبي باإجمايل 5.2 مليار درهم

•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س،  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
لإمارة  ح��اك��م��اً  ب�شفته  اهلل،  رع���اه 
 4000 اأك��ر من  دب��ي تخ�شي�س 
باإجمايل  وم�����ش��ك��ن  اأر������س  ق��ط��ع��ة 
اأوىل  كمرحلة  دره��م  مليار   5.2
املواطنني  اإ����ش���ك���ان  ب���رن���ام���ج  م���ن 
ب��اإم��ارة دب��ي، ورف��ع قيمة القر�س 
درهم  مليون  اإىل  لت�شل  ال�شكني 
امل�شتحقة،  للفئات  فوائد  دون  من 
�شموه  ح���ر����س  اإط��������ار  يف  وذل������ك 
الأ�شري  ال���ش��ت��ق��رار  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
ل���ل���م���واط���ن���ني وت�����وف�����ري احل����ي����اة 
الكرمية لهم، ورفع م�شتوى جودة 
ال�����ش��ع��ادة لهم،  احل���ي���اة وحت��ق��ي��ق 
ي��ت�����ش��ق م���ع م��ن��ظ��وم��ة الرفاه  مب���ا 
الجتماعي  والأم�������ن  امل��ج��ت��م��ع��ي 
التي حتر�س دول��ة الإم���ارات على 
اإر�شاء دعائمها وتر�شيخ مقوماتها 
ملواطنيها، ومبا يتوافق مع اجلهود 
املكثفة واحلثيثة ل�شتكمال تطوير 
التنموية  ال�شراتيجية  وتنفيذ 

هناأ هاتفيا رم�سان قاديروف بفوزه يف االنتخابات الرئا�سية يف ال�سي�سان الرو�سية

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ض جمل�ض النواب العراقي العالقات الأخوية 
ودور الربملانات العربية يف تبني ق�سايا �سعوبها وتر�سيخ الت�سامن العربي

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
القائد الأعلى  اأبوظبي نائب  عهد 
اأم�����س يف ق�شر  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
ال�شاطئ  معايل حممد احللبو�شي 
رئي�س جمل�س النواب يف جمهورية 

العراق ال�شقيق.
����ش���م���وه وم����ع����ايل حممد  وب����ح����ث 
احللبو�شي خال اللقاء العاقات 
ال�شقيقني  البلدين  بني  الأخ��وي��ة 
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  تنمية  و�شبل 
امل����ج����الت  امل���������ش����رك خ���ا����ش���ة يف 

الربملانية.
اأه��م��ي��ة تعزيز دور  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
الربملانات العربية يف تبني ق�شايا 
م�شاحلها  وحت���ق���ي���ق  ����ش���ع���وب���ه���ا 
والتقدم  التنمية  اإىل  وتطلعاتها 
والزدهار بجانب دورها يف تر�شيخ 
الفاعل ملواجهة  العربي  الت�شامن 
التحديات امل�شركة التي ت�شهدها 

املنطقة.         )التفا�شيل �س2(
ه���ن���اأ �شاحب  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

حمدوك: ال�سراع احلايل ي�ستهدف التحول املدين

اأزمة �سرق ال�سودان ت�ستفحل و�سط تداعيات اأمنية و�سيا�سية
•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�شوداين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
ال�شراع  اإن  ح���م���دوك  اهلل  ع��ب��د 
ال�����ش��ودان حالياً  ي����دور يف  ال����ذي 
هو بني املوؤمنني بالتحول املدين 
ال��دمي��وق��راط��ي وال�����ش��اع��ني اإىل 

قطع الطريق اأمامه.
اح�������رام  اإىل  ح�����م�����دوك  ودع��������ا 
حتكم  التي  الد�شتورية  الوثيقة 
ال��ف��رة الن��ت��ق��ال��ي��ة ال��ت��ي دخلت 
بنظام  الإطاحة  بعد  الباد  فيها 
املخلوع عمر الب�شري بثورة �شعبية 

يف اأبريل 2019.
واأكد رئي�س الوزراء ال�شوداين اأن 
وح��دة ق��وى ال��ث��ورة هي ال�شمان 
ل���ت���ح�������ش���ني الن����ت����ق����ال م�����ن كل 

املهددات التي تعر�س طريقه.
واع�������ت�������رب ح�������م�������دوك ال���ل���ج���ن���ة 
متكني  بتفكيك  املكلفة  الوطنية 
ن��ظ��ام الإخ������وان امل��ح��ل��ول واح���دة 
وطالب  ال���ث���ورة؛  مكت�شبات  م��ن 
عليها،  واملحافظة  عنها  بالدفاع 
م�����ش��ددا ع��ل��ى اأن����ه ل ت��راج��ع عن 
باعتباره  الب�شري  ن��ظ��ام  تفكيك 
ا�شتحقاق د�شتوري يدعم التحول 

املدين الدميوقراطي.
اأك��دت جمموعة ناظر  ذل��ك،  اإىل 

ال�شكانية  املكونات  اإحدى  البجا؛ 
يف امل��ن��ط��ق��ة؛ و���ش��ط ج����دل كبري 
الأم���ن يف  م�شوؤولية حفظ  ح��ول 

املنطقة.
واغلقت املجموعة امليناء اجلنوبي 
يف بورت�شودان والذي تعتمد عليه 
الباد يف تغطية نحو 70 يف املئة 
م��ن الح��ت��ي��اج��ات ال��ي��وم��ي��ة؛ كما 
اغلقت خط اأنابيب وارد املنتجات 
ب���ني ميناء  ال���راب���ط  ال��ب��رول��ي��ة 
ب���ورت�������ش���ودان ال��رئ��ي�����ش��ي وم���دن 
ال�شودان الأخرى يف ظل خماوف 
ك��ب��رية م��ن اأزم����ة م���واد برولية 

و�شيكة.
تقول جمموعة ترك اإن حتركاتها 
ت��اأت��ي اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م��ا ت�شفه 
ال�شام  مفاو�شات  يف  بتهمي�شها 
ال�������ش���ودان���ي���ة ال���ت���ي اأ����ش���ف���رت عن 
 2020 اأكتوبر  يف  اتفاق  توقيع 
و�شاركت فيه جمموعة من �شرق 
ترك  جمموعة  ترف�س  ال�شودان 

تفوي�شها.
وي����وم اجل��م��ع��ة رف���ع ت����رك؛ وهو 
الوطني  امل��وؤمت��ر  ح��زب  يف  ع�شو 
لتنظيم  ال�������ش���ي���ا����ش���ي  )اجل�����ن�����اح 
الإخوان( املحلول؛ �شقف مطالبه 
لت�شمل اإلغاء الوثيقة الد�شتورية 

وحل احلكومة وجلنة التمكني.

ن���ظ���ارات ال��ب��ج��ا حم��م��د الأم����ني 
احتجاجات  ت���ق���ود  ال���ت���ي  ت�����رك؛ 
ا�شتمرار  ال���������ش����ودان؛  ����ش���رق  يف 
اإغاق امليناء الرئي�شي يف مدينة 
املدينة وخط  بورت�شودان ومطار 
للم�شتقات  الناقل  النفط  اأنبوب 
البرولية ملدن ال�شودان الأخرى؛ 
لكنها �شمحت بفتح خط �شادرات 
دولة جنوب ال�شودان بعد يومني 

من اإغاقه.
وقال حممد اأو�شيك ع�شو اللجنة 
الوفد  اإن  للمجموعة  الإعامية 
اأجرى  احلكومي الحتادي الذي 
م��ف��او���ش��ات م��ع��ه��م الأح�����د طلب 
مهلة اأ�شبوع لعر�س املطالب على 

اأجهزة الدولة يف اخلرطوم.
واأو�شح اأو�شيك ملوقع �شكاي نيوز 
تركز  باتت  مطالبهم  اأن  عربية 

ع��ل��ى اإل���غ���اء م�����ش��ار ال�����ش��رق وحل 
جلنة التمكني.

اأ�شبوعني  ن��ح��و  م��ن��ذ  ت�����ش��ت��ف��ح��ل 
اأفرزت  التي  ال�شودان  �شرق  اأزم��ة 
و�شيا�شية  اأم����ن����ي����ة  ت����داع����ي����ات 

واقت�شادية كبرية على الباد.
وخال اليومني املا�شيني �شعدت 
جمموعة ترك الذي يتزعم قبيلة 
ال��ه��دن��دوة وه��ي ف��رع م��ن قبائل 

ا�ستقالت جديدة تع�سف بحركة النه�سة التون�سية

انتهى بجل�سة حماكمة عن بعد:

ق�سية هواوي: �سفقة تنهي م�سل�سال طالت حلقاته!

ف�سل احلزبان الرئي�سيان يف تعميق الفارق:
النتخابات الأملانية: والآن 
يدخل �سانعو امللوك الركح!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

لن يختار الناخبون امل�شت�شار القادم، ولكن املهّمة موكولة للليرباليني 
احلزب  الرئي�شيان،  الأملانيان  ال�شيا�شيان  احلزبان  ف�شل  بعد  واخل�شر. 
ال���ش��راك��ي ال��دمي��ق��راط��ي وح���زب الحت���اد امل�شيحي ال��دمي��ق��راط��ي، يف 
الطفيف  التقدم  -رغ��م  النتخابات  م�شاء  ك��اٍف  ب�شكل  ال��ف��ارق  تو�شيع 
للحزب ال�شراكي الدميقراطي -�شيتعني عليهما اللجوء اإىل احلزبني 

ال�شغريين لت�شكيل حكومة ائتافية.          )التفا�شيل �س13(

•• تون�س-وكاالت:

ارت��ف��ع اإج��م��ايل ع��دد اأع�����ش��اء حزب 
الذين  ت��ون�����س،  يف  النه�شة  ح��رك��ة 
احلزب  م��ن  با�شتقالتهم  ت��ق��دم��وا 
قياديون،  بينهم  ع�شوا،   131 اإىل 
ع�شوا   18 ت��ق��دم  اأن  ب��ع��د  وذل����ك 
لتقارير،  ووفقا  با�شتقالتهم.  اآخر 
حركة  م��ن  امل�شتقيلون  حمل  فقد 
رئي�شها  وخا�شة  قيادتها،  النه�شة 
تردي  م�����ش��وؤول��ي��ة  الغنو�شي  را���ش��د 

الأو�شاع يف احلركة.
113 ع�شوا يف ح��زب حركة  وك��ان 
�شابق  وق����ت  ت��ق��دم��وا يف  ال��ن��ه�����ش��ة 
با�شتقالتهم ب�شكل جماعي، ح�شبما 

اأفادت م�شادر �شكاي نيوز عربية.
وك���������ان م������ن ب������ني م����وق����ع����ي ب���ي���ان 
ال�شف  م���ن  ق����ي����ادات  ال���ش��ت��ق��ال��ة، 
الأول، على غرار عبد اللطيف املكي 
و���ش��م��ري دي��ل��و وحم��م��د ب���ن �شامل، 
النواب  اأع�����ش��اء جمل�س  م��ن  وع���دد 
الك�شيك�شي  ج��م��ي��ل��ة  م��ث��ل  امل��ع��ل��ق 
والتومي احلمروين ورباب اللطيف 

ون�شيبة بن علي.
اأع�شاء  ع��ددا من  البيان  �شمل  كما 
مثل  التاأ�شي�شي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
اآمال عزوز، وبع�س اأع�شاء جمل�س 
ال���������ش����ورى وجم����ال���������س ال�������ش���ورى 
اجل����ه����وي����ة وامل�����ك�����ات�����ب اجل���ه���وي���ة 

واملحلية.

•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت

 –ترجمة خرية ال�شيباين

اأفرجت احلكومة الكندية، ب�شوء 
املتحدة،  ال����ولي����ات  م���ن  اأخ�����ش��ر 
عن  �شبتمرب،   24 اجل��م��ع��ة،  ي���وم 
امل���دي���رة امل��ال��ي��ة ل�����ش��رك��ة ه����واوي، 
ال�شيني.  الت���������ش����الت  ع���م���اق 
احلكومة  اأط��ل��ق��ت  �شاعتني  وب��ع��د 
كوفريغ  م��اي��ك��ل  ���ش��راح  ال�شينية 
الرهينتني  ����ش���ب���اف���ور،  وم���اي���ك���ل 
كورقة  امل��ح��ت��ج��زت��ني  ال��ك��ن��دي��ت��ني 
م�������ش���اوم���ة م���ن���ذ اأك������ر م����ن ع����ام. 
بالعودة  ملنغ  �شمح  ال��ذي  الت��ف��اق، 
اإىل ال�شني، ينهي ملحمة قانونية 
اإىل  اأدت  ���ش��ن��وات  ث��اث  ا�شتمرت 
الأمريكيني  العاقات بني  تعقيد 

والكنديني وال�شينيني ب�شدة.
وان��ت�����ش��و يف مطار  م��ن��غ  اع��ت��ق��ل��ت 
من  ب��اأم��ر   2018 ع��ام  فانكوفر 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، وغ���ادرت كندا 

ترتاكم..  احلوثي  خ�سائر 
م��اأرب حمافظة  يف   58 مقتل 

•• اليمن-وكاالت

تراكم خ�شائر ميلي�شيات احلوثي 
اليمن.  �شمال  م���اأرب  حمافظة  يف 
وقد �شهدت املعارك الثنني، مقتل 

الع�شرات من �شفوف احلوثيني.
ف���ق���د اأف��������اد م�������ش���در ع�������ش���ك���ري يف 
عن�شرا   58 اأن  ال��ي��م��ن��ي  اجل��ي�����س 
ال�شاعات  يف  ق�شوا  امليلي�شيات  من 
الأرب�������ع وال��ع�����ش��ري��ن امل��ا���ش��ي��ة، يف 
م�����واج�����ه�����ات وغ�����������ارات ج����وي����ة يف 
حم��اف��ظ��ت��ي م������اأرب و����ش���ب���وة. كما 
لتحالف  تابعة  طائرات  اأن  اأو�شح، 
مركبات  ق�����ش��ف  ال�����ش��رع��ي��ة  دع����م 
يف  للميلي�شيا  وتعزيزات  وجتمعات 
20 غارة  باأكر من  م��اأرب و�شبوة 

جوية خال ال�شاعات املا�شية.
عنا�شر  م�����ن  ال����ع���������ش����رات  وك��������ان 
�شابق  وق��ت  يف  �شقطوا  امليلي�شيات 
ع�شكرية  اأك��دت م�شادر  ما  بح�شب 
اليمني  اجلي�س  توعد  فيما  اأم�س، 
بامليلي�شيات  كبرية  هزمية  ب��اإن��زال 

يف املحافظة الغنية بالنفط.

يف ق�سية غزوة املطار:
بطاقة اإيداع بال�سجن �سد �سيف الدين خملوف

•• الفجر - تون�س:

بطاقة  بتون�س  الدائمة  الع�شكرية  باملحكمة  الأول  التحقيق  قا�شي  اأ�شدر 
اإيداع بال�شجن يف حق النائب املجّمدة ع�شويته �شيف الدين خملوف وذلك 

على ذمة الق�شية املتعلقة بحادثة اقتحام مطار تون�س قرطاج الدويل.
ي�شار اإىل اأن النائب املجّمدة ع�شويته، مودع ب�شجن املرناقية على ذمة ق�شية 
حتقيقية ثانية تتعلق بالتطاول على الق�شاء وعينت جل�شة ا�شتنطاقه من 

اأجلها لتاريخ يوم 30 �شبتمرب اجلاري.
 15 ال��دويل منعوا الثنني  الأم��ن مبطار تون�س قرطاج  اأع��وان  اأن  ويذكر 
باإجراء  م�شمولة  لأنها  تركيا  اجت��اه  املغادرة يف  م�شافرة من  املا�شي  مار�س 
امل��غ��ادرة يف حقها حت��ول بهو مطار  املنع من  ق��رار  ح���دودي. وب�شبب تنفيذ 
قرطاج اإىل حلبة حيث حاول نواب من ائتاف الكرامة ال�شامي يقودهم 

رئي�س الكتلة �شيف الدين خملوف الدخول ومتكينها بالقوة من ال�شفر.

ي���وم اجل��م��ع��ة ك��ج��زء م���ن �شفقة 
الكندية  الق�شائية  ال�شلطات  مع 
وبعد  الأم���ري���ك���ي���ني.  وم��ت��ه��م��ي��ه��ا 
الكندية  ال�شلطات  اأعلنت  �شاعات، 
�شبافور  م��اي��ك��ل  ����ش���راح  اإط������اق 
وم��اي��ك��ل ك��وف��ري��غ، امل��ت��ه��م��ني من 
ب��ال��ت��ج�����ش�����س يف نف�س  ب��ك��ني  ق��ب��ل 

العام.

لطاملا اأنكرت بكني ب�شدة اأي �شلة 
ب���ني اع��ت��ق��ال��ه��م��ا واع���ت���ق���ال منغ 
وانت�شو. لكن هذا الإنكار مل يخدع 
اأحداً: فقد اأ�شبح هذان الكنديان 
لنتزاع  م�شاومة  واأوراق  ره��ائ��ن، 
اإط�����اق ����ش���راح م��ن��غ وان��ت�����ش��و من 
احلكومتني الكندية والأمريكية.

)التفا�شيل �س11( 

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:59            
الظهر.......    12:16  
الع�رص........   03:39   
املغرب.....   06:15  
الع�صاء......   07:29

الثالثاء   28  سبتمبر   2021  م -  21 صفر  1443 العدد  13352    
Tuesday    28   September   2021   -  Issue No   13352

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�ص 03

�ص 15

�ص 19

�نطالق فعاليات معر�ص �أبوظبي 
لل�شيد و�لفرو�شية مب�شاركة 44 دولة

�أخبار �لإمار�ت

وول �شرتيت جورنال:  �رص�ع على 
�ل�شلطة بني طالبان ود�ع�ص

عربي ودويل

�شـان جرمـان-�شيتـي بنكهـة مي�شـي 
وريـال  ملو��شلـة »�شهـر �لع�شـل« 

�لفجر �لريا�شي

مواجهة بني برملان ليبيا والدبيبة.. 
وحتقيق حول منح اجلن�سية

•• طرابل�س-وكاالت:

احلميد  عبد  برئا�شة  الليبية  احلكومة  بني  ال�شدام  ف�شول  من  جديد  ف�شل  يف 
الدبيبة والربملان، طالبت اإحدى اللجان النيابية، اأم�س الثنني، بفتح حتقيق حول 
الليبيات  اأبناء  اأبرزها،  لفئات حمددة  الليبية  ال�شابق منح اجلن�شية  الدبيبة  قرار 

املتزوجات من اأجانب.
اأن عددا من النواب اعتربه  اأروق��ة الربملان، ل�شيما  اأثار هذا القرار جدل يف  فقد 

خطريا على الركيبة الدميغرافية يف الباد.
ويف التفا�شيل، و�شف، النائب طال امليهوب، رئي�س جلنة الدفاع والأمن القومي 
يف الربملان قرار الدبيبة باخلطري للغاية، معتربا اأنه يهدد الأمن القومي للباد 

من الناحية الدميوغرافية.
كما اأ�شاف بح�شب ما اأفادت و�شائل اإعام حملية، اأنه طلب من النائب العام فتح 

حتقيق مع رئي�س احلكومة ب�شاأن قرار ت�شكيل جلنة ملنح اجلن�شية الليبية.
تاأتي تلك النتقادات لتزيد ال�شرخ بني جمل�س النواب وحكومة الوحدة الوطنية.

دب��ي كي تكون  واحل�شرية لإم��ارة 
املدينة الأف�شل للعمل واحلياة يف 

العامل.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واأك��������د 
اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

م�شاريع الإ�شكان والبنية التحتية 
الجتماعية اأولوية حكومية، لفتاً 
الإ�شكان  م�شاريع   : بالقول  �شموه 
احتياجات  كل  العتبار  يف  �شتاأخذ 
)التفا�شيل  والأ�������ش������رة.  ال����ف����رد 

حممد بن زايد خال ا�شتقباله رئي�س جمل�س النواب العراقي   )وام(
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
- خال ات�شال هاتفي - رم�شان 
جمهورية  رئ���ي�������س  ق������ادي������روف 
بولية  بفوزه  الرو�شية  ال�شي�شان 
الرئا�شية  النتخابات  يف  جديدة 
..متمنياً  ال�����ش��ي�����ش��ان  يف  امل��ح��ل��ي��ة 

موا�شلة  والنجاح يف  التوفيق  له 
رئي�شا  وم�شوؤولياته  مهامه  اأداء 

لل�شي�شان.
وت�����ن�����اول الت���������ش����ال ال���ع���اق���ات 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة و����ش���ب���ل ت���ع���زي���زه���ا يف 

خمتلف املجالت.
الرئي�س  اأع��������رب  ج���ان���ب���ه،  م����ن 

وتقديره  �شكره  ع��ن  ال�شي�شاين 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان لتهنئته وما اأبداه 
من م�شاعر طيبة جتاه جمهورية 
ال�شي�شان و�شعبها ..متمنيا لدولة 
الإمارات العربية املتحدة و�شعبها 

مزيداً من التقدم والزدهار.

جتميد التحقيق يف انفجار مرفاأ 
بريوت بعد دعوى وزير مطلوب

•• بريوت-وكاالت

اأكد م�شدر ق�شائي يف لبنان، اأم�س، 
مرفاأ  انفجار  يف  التحقيق  جتميد 
ب��ع��دم��ا ق����ام وزي�����ر �شابق  ب������ريوت، 
كمدعى  ل���ا����ش���ت���ج���واب  م���ط���ل���وب 
ع���ل���ي���ه، ب���رف���ع دع������وى ����ش���د كبري 
اأ�شا�س  على  الق�شية  يف  املحققني 
واأدى  حياده.  يف  امل�شروع  الرت��ي��اب 
انفجار مرفاأ بريوت يف الرابع من 
مقتل  اإىل  املا�شي،  العام  اأغ�شط�س 
وتدمري  الآلف  واإ����ش���اب���ة  امل���ئ���ات 

م�شاحات �شا�شعة من بريوت.
املواد  م��ن  ك��ب��رية  كمية  وان��ف��ج��رت 
امل�شتودعات  يف  املخزنة  الكيمائية 

ب�شكل غري اآمن منذ �شنوات.
بيطار،  طارق  القا�شي،  تعيني  ومت 
حمققا رئي�شيا يف الق�شية بعد عزل 
لأ�شباب  امل��ا���ش��ي  ف��رباي��ر  يف  �شلفه 
تعليق  اأي  ي�����ش��در  ومل  مم���اث���ل���ة. 
ف���وري م��ن ب��ي��ط��ار ال���ذي ل ي�شمح 
له بالتحدث لو�شائل الإعام طاملا 

يقوم مبهام التحقيق.

اخلطوط  تخطت  اإي���ران  بينيت: 
احلمراء.. ولن ن�سمح لها ب�سالح نووي

االأمم املتحدة-وكاالت:

الإ�شرائيلي،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
ن��اف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت، ي���وم الث���ن���ني، اإن 
اإي��ران تخطت كل احل��دود احلمراء 
يف برناجمها النووي، وا�شفا النظام 
ال�شيا�شي يف الباد بالعفن وحكومة 

طهران بالفا�شدة.
واأ�شاف بينيت، يف كلمته اأمام اأعمال 
املتحدة،  ل����اأمم  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
املجال  يف  تقدما  حققت  اإي����ران  اأن 
مرحلة  يف  وب���رن���اجم���ه���ا  ال����ن����ووي 

حا�شمة.
ت�شمح لإيران  اإ�شرائيل لن  اأن  واأكد 
اإن  قائا  ن��ووي��ا،  �شاحا  تطور  ب��اأن 
اإيران اأ�شعف بكثري مما تبدو عليه.

الإ�شرائيلي،  ال��وزراء  رئي�س  واأردف 
اأن اإيران تهدف لت�شليح وكائها يف 

املنطقة بالطائرات امل�شرية.
اإي����ران  اأن  ن��ف�����ش��ه، ذك���ر  امل��ن��ح��ى  ويف 
ط������ورت ط�����ائ�����رات م�������ش���رّية حتمل 
طهران  اأن  م�شيفا  ف��ّت��اك��ة،  اأ�شلحة 
والعراق  ل��ب��ن��ان  يف  ال���دم���ار  ن�����ش��رت 

و�شوريا واليمن وغزة.

ت�شويت مل يح�شم النتيجة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

كبار  "ملتقى  فعاليات  املقبل  اخلمي�س  خ��ورف��ك��ان  مدينة  ت�شت�شيف 
دائ��رة اخلدمات الجتماعية  وال��ذي تنظمه  العا�شرة  ال�شن" يف دورت��ه 
مب�شاركة  ال�شن"  ل��ك��ب��ار  ال��رق��م��ي  �شعار"املجتمع  حت��ت  ال�����ش��ارق��ة،  يف 
 9 امللتقى  يناق�س  حيث  افرا�شيا  واجلمهور  ق��رب  ع��ن  الخ�شائيني 

اأوراق علمية تتناول اأربعة حماور.
خمتلف  م��ن  والأك���ادمي���ني  واخل���رباء  الباحثني  ن  العديد  و�شي�شارك 
الدول والذين قدموا اأوراق بحثية تدور يف فلك �شعار امللتقى حيث مت 
اختيار الأوراق البحثية املطابقة للمعايري العلمية واملنهجية وال�شكلية 
ال�شن" مع  كبار  "ملتقى  ويتزامن عقد   . العلمية  اللجنة  املحددة من 

اليوم العاملي لكبار ال�شن- املوافق لاأول من اأكتوبر من كل عام، والذى 
يهدف هذا العام اإىل م�شاركة اخلربات والتجارب املحلية والدولية يف 
جمال اخلدمات الرقمية لكبار ال�شن خال اجلائحة كنموذج للتوظيف 
الأمثل والتعرف على متطلبات توظيف التكنولوجيا ورقمنة اخلدمات 
عر�س  يف  ال�شن  ك��ب��ار  م�شاركة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شن.  لكبار  النوعية 

جتاربهم.
واأكدت مها من�شور اآل علي مدير اإدارة الت�شال احلكومي، على اهتمام 
حكومة ال�شارقة بكبار ال�شن والذي ياأتي هذا الهتمام جلياً يف اجلهود 
وتوفري  احتياجاتهم  تلبية  نحو  ال��دائ��م  وال�شعي  لدعمهم  ال��ع��دي��دة 
تراعى  داعمة  اإيجابية  بيئة  خلق  نحو  وال�شعي  الكرمية،  احلياة  �شبل 
ال�شيخوخة  ال�شن وتكرميهم وجعل مرحلة  كبار  لر�شا  الو�شول  فيها 

والرعاية  التقدير  بكل  باإحاطتهم  حياتهم  يف  الأف�����ش��ل  املرحلة  ه��ي 
ال�شن" مواكبة  لكبار  الرقمي  "املجتمع  �شعار  طرح  وياأتي  والهتمام. 
اخلدمات  على  تاأثري  لها  والتي  الرقمية  اخلدمات  يف  الكبري  للتقدم 
املقدمة لهذه ال�شريحة، والتي من �شاأنها اأن تكون رافدا هاما يف جمال 
�شمانا  امل�شتدامة  وللتنمية  واحلماية  الرعاية  جم��الت  يف  التطوير 
لتمتع اجلميع مبن فيهم كبار ال�شن باأمناط عي�س �شحية، من هنا كان 
بها  الإرتقاء  وفر�س  اخلدمات  رقمنة  م�شتقبل  ملناق�شة  �شرورة  هناك 
وحتقيق طفرة نوعية يف �شتى جمالت الرعاية واحلماية لكبار ال�شن، 
اأف�شل  اأج��ل �شناعة م�شتقبل  امليدان من  وا�شتجاب اخل��ربات يف هذا 
خلدمات كبار ال�شن والتي تقدمها املوؤ�ش�شات الجتماعية وعلى راأ�شها 

دائرة اخلدمات الجتماعية بال�شارقة.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون خورفكان ت�ست�سيف اخلمي�ض املقبل ملتقى كبار ال�سن
رئي�ض تركمان�ستان بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي - وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س قربان قويل بردي حممدوف، رئي�س 
ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  ب��اده.  ا�شتقال  ذك��رى  مبنا�شبة  تركمان�شتان، 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل  فخامة الرئي�س قربان قويل بردي حممدوف.

رفع القر�ض ال�سكني اإىل مليون درهم .. واأكد اأن م�ساريع االإ�سكان والبنية التحتية االجتماعية اأولوية حكومية

حممد بن را�سد يعتمد تخ�سي�ض 4000 قطعة اأر�ض وم�سكن بدبي باإجمايل 5.2 مليار درهم

•• دبي -وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
من  اأك��ر  تخ�شي�س  دب��ي  لإم���ارة  حاكماً  ب�شفته  اهلل،  رع��اه  جمل�س،  رئي�س 
اأوىل من  5.2 مليار درهم كمرحلة  باإجمايل  اأر�س وم�شكن  4000 قطعة 
برنامج اإ�شكان املواطنني باإمارة دبي، ورفع قيمة القر�س ال�شكني لت�شل اإىل 
اإطار حر�س �شموه  امل�شتحقة، وذلك يف  مليون درهم من دون فوائد للفئات 
على تعزيز ال�شتقرار الأ�شري للمواطنني وتوفري احلياة الكرمية لهم، ورفع 
الرفاه  ال�شعادة لهم، مبا يت�شق مع منظومة  م�شتوى جودة احلياة وحتقيق 
املجتمعي والأمن الجتماعي التي حتر�س دولة الإمارات على اإر�شاء دعائمها 
واحلثيثة  املكثفة  اجل��ه��ود  م��ع  يتوافق  ومب��ا  ملواطنيها،  مقوماتها  وتر�شيخ 
ل�شتكمال تطوير وتنفيذ ال�شراتيجية التنموية واحل�شرية لإمارة دبي كي 

تكون املدينة الأف�شل للعمل واحلياة يف العامل.
الإ�شكان  اأن م�شاريع  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأك��د �شاحب 
والبنية التحتية الجتماعية اأولوية حكومية، لفتاً �شموه بالقول : "م�شاريع 
الفرد والأ�شرة خللق بيئة تتوفر  �شتاأخذ يف العتبار كل احتياجات  الإ�شكان 
فيها كل العنا�شر التي تعزز ال�شتقرار والأمان النف�شي والجتماعي"، واأكد 
لأبناء  الكرمية  واحلياة  يتوقف..  لن  والعمل  م�شتمرة..  "امل�شاريع   : �شموه 

الوطن هي غاية العمل احلكومي".

مكتوم قد اعتمد ميزانية اإ�شكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للع�شرين 
عاماً املقبلة للمواطنني يف اإمارة دبي، موجهاً �شموه مب�شاعفة عدد امل�شتفيدين 
من برنامج الإ�شكان يف دبي اأربعة اأ�شعاف بدايًة من العام اجلاري، وم�شاعفة 
و�شبعمائة  مليار  اإىل  لت�شل  دب��ي  يف  املواطنني  لإ�شكان  املخ�ش�شة  الأرا���ش��ي 

مليون قدم مربع، تكفي ل�شّد احتياجات املواطنني لع�شرين عاماً.
خطة دبي احل�شرية وتاأتي توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
واحل�شري  التنموي  النموذج  ل�شتكمال  احلثيثة  للجهود  دعماً  مكتوم  اآل 
املدن  2040 ل�شت�شراف م�شتقبل  لإم��ارة دبي، �شمن خطة دبي احل�شرية 
حتقيق  يكفل  مبا  امل�شتقبلية،  الإ�شكانية  والحتياجات  احللول  عن  والبحث 

ال�شتقرار الأ�شري و�شمان احلياة الكرمية للمواطنني.
تنمية  لتحقيق  متكاملة  خ��ري��ط��ة   2040 احل�����ش��ري��ة  دب���ي  خ��ط��ة  وت��ر���ش��م 
الإن�شان وهدفها الرتقاء بجودة  عمرانية م�شتدامة يف دبي، يكون حمورها 
خمططاً  اخلطة  تت�شمن  حيث  لاإمارة،  العاملية  التناف�شية  وتعزيز  احلياة 
كافة  م��ع  ويتكامل  ال��ق��ادم��ة،  ع��ام��اً  للع�شرين  ل��اإم��ارة  ا�شراتيجياً  هيكلياً 
القت�شادية  وتوجهاتها  ب���الإم���ارة،  احل�شرية  للتنمية  الرئي�شة  اخل��ط��ط 

وال�شراتيجية، ويدعم منوها وتطورها امل�شتقبلي.
رئي�شة،  التنمية حول خم�شة مراكز ح�شرية  تركيز  اأه��داف اخلطة  وت�شمل 
ورفع كفاءة ا�شتغال املوارد، وتطوير جمتمعات حيوية و�شحية، وم�شاعفة 
امل�شاحات اخل�شراء الرفيهية واحلدائق لتوفري بيئة �شحية لل�شكان والزوار، 

من جهته، قال �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي : "ن�شعى اإىل تعزيز منظومة الرفاه املجتمعي 
م��ن ك��ل ال��ن��واح��ي.. وك��ل م��ا منلك م��ن م���وارد واإم��ك��ان��ات ن�شعها يف خدمة 

املجتمع".
املقبلة  �شنة  للع�شرين  ال�شكنية  املواطنني  احتياجات  توفري  �شموه:  واأ�شاف 
النمو  ومراعاة  لاأرا�شي  الأمثل  وال�شتغال  م�شتداماً،  تخطيطاً  ت�شتلزم 

ال�شكاين مبا يكفل حتقيق م�شتهدفات خطة دبي احل�شرية 2040".
اإىل ذلك، قال �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية : اإن و�شع خطة اإ�شكان متكاملة 
يف اإمارة دبي تغطي الع�شرين عاماً املقبلة يعك�س روؤية بعيدة املدى مبنية على 
اأن  اإىل  �شموه  وتلبية تطلعاتها"، م�شرياً  الإماراتية  الأ�شرة  احتياجات  ر�شد 
"تعزيز جودة احلياة مرهون بجودة العمران واخلدمات .. وتوفري ال�شتقرار 
م�شاريعنا  يف  املطلقة  الأول��وي��ة  له  للمواطنني  املعي�شي  والأم��ان  الجتماعي 

التنموية".
ف�ي  مبا  احلياة  ج��ودة  متطلبات  توفري  املواطنني  اإ�شكان  مناطق  و�شت�شمل 
ذلك امل�شاحات اخل�شراء، واملرافق واخلدمات، بالإ�شافة اإىل طرح حزمة من 
احللول واخليارات لتنفيذ امل�شاريع الإ�شكانية مبا ي�شاهم يف خف�س تكاليف 

البناء على املواطنني.
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان  تاريخية  اإ�شكانية  ميزانية 

ا�شتخدام  ك��ف��اءة  ورف���ع  وم��رن��ة،  تنقل م�شتدامة  خ��ي��ارات  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل 
ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  وت��ع��زي��ز  الق��ت�����ش��ادي��ة،  الأن�����ش��ط��ة  ل��دع��م  الأرا����ش���ي 
اخلارجية يف القطاعات اجلديدة، وحت�شني ال�شتدامة البيئية، بالإ�شافة اإىل 
املحافظة على املميزات الطبيعية واملبنية، وحماية الراث الثقايف والعمراين، 

وتطبيق الت�شريعات واحلوكمة التخطيطية.
ل��ل��م��واط��ن��ني يف  ت��وف��ر اخل��ط��ة الح��ت��ي��اج��ات الإ���ش��ك��ان��ي��ة امل�شتقبلية  و���ش��وف 
واملرافق  التجارية،  واملراكز  اخل�شراء،  امل�شاحات  ت�شمل  متكاملة  جمتمعات 
لتعزيز  القدمية  املناطق  يف  املواطنني  اإ�شكان  اإع���ادة  اإىل  اإ�شافة  الرفيهية 
ارتباطهم بتلك املناطق. وت�شتهدف خطة دبي احل�شرية بحلول العام 2040 
والهتمام  ال��ع��ام��ة،  واحل��دائ��ق  والرفيهية  اخل�����ش��راء  امل�شاحات  م�شاعفة 
باملحميات واملناطق الريفية الطبيعية التي ت�شكل %60 من م�شاحة الإمارة، 
عاوة على اإن�شاء �شبكة من امل�شارات اخل�شراء التي تربط مناطق اخلدمات، 
واملناطق ال�شكنية، واأماكن العمل، وت�شهيل حركة امل�شاة والدراجات وو�شائل 
التنقل امل�شتدام عرب اأنحاء املدينة، بالإ�شافة اإىل م�شاعفة م�شاحة الأن�شطة 
املخ�ش�شة  الأرا���ش��ي  م�شاحات  وزي���ادة  والقت�شادية،  وال�شياحية  الفندقية 

للمن�شاآت التعليمية وال�شحية.

حممد بن را�سد : 
احلكومي العمل  غاية  هي  الوطن  لأبناء  الكرمية  واحلياة   .. يتوقف  لن  والعمل   .. م�ستمرة  •  امل�ساريع 

تعزز  التي  العنا�سر  كل  توفر  بيئة  خللق  والأ�سرة  الفرد  احتياجات  كل  العتبار  يف  �ستاأخذ  الإ�سكان  •  م�ساريع 
ال�ستقرار والأمان النف�سي والجتماعي

 حمدان بن حممد : 
املجتمع خدمة  يف  ن�سعها  واإمكانات  موارد  من  منلك  ما  وكل   .. النواحي  كل  من  املجتمعي  الرفاه  منظومة  تعزيز  اإىل  •  ن�سعى 

 مكتوم بن حممد : 
التنموية م�ساريعنا  يف  املطلقة  الأولوية  له  للمواطنني  املعي�سي  والأمان  الجتماعي  ال�ستقرار  وتوفري   .. واخلدمات  العمران  بجودة  مرهون  احلياة  جودة  •  تعزيز 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ض جمل�ض النواب العراقي العالقات الأخوية ودور الربملانات العربية يف تبني ق�سايا �سعوبها وتر�سيخ الت�سامن العربي
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س يف ق�شر ال�شاطئ  معايل حممد 

احللبو�شي رئي�س جمل�س النواب يف جمهورية العراق ال�شقيق.
الأخوية  العاقات  اللقاء  خال  احللبو�شي  حممد  ومعايل  �شموه  وبحث 
بني البلدين ال�شقيقني و�شبل تنمية التعاون والتن�شيق امل�شرك خا�شة يف 

املجالت الربملانية.
وتناول اللقاء اأهمية تعزيز دور الربملانات العربية يف تبني ق�شايا �شعوبها 
بجانب  والزده����ار  وال��ت��ق��دم  التنمية  اإىل  وتطلعاتها  م�شاحلها  وحتقيق 
امل�شركة  التحديات  ملواجهة  الفاعل  العربي  الت�شامن  تر�شيخ  يف  دوره��ا 

التي ت�شهدها املنطقة.
وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة مطارات اأبوظبي 
بن  علي  ومعايل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  ومعايل 

حماد ال�شام�شي نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى لاأمن الوطني.
كما ح�شر اللقاء الوفد املرافق لرئي�س جمل�س النواب العراقي.

بتوجيهات حمدان بن حممد

اإجازة ا�ستثنائية ملوظفي حكومة دبي لتمكينهم وعائالتهم من زيارة اإك�سبو 2020
•• دبي -وام:

رئي�س  اآل مكتوم، ويل عهد دبي  را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  �شمو  وجه 
ا�شتثنائية مدفوعة الأجر  اإج��ازة  التنفيذي مبنح موظفي حكومة دبي  املجل�س 
العاملي  2020 دبي، مبا ميثله احلدث  اك�شبو  لتمكينهم وعائاتهم من زيارة 
اإبداعات  لعر�س  العامل  حتتها  �شيجتمع  التي  املظلة  كونه  اأهمية  من  الكبري 

وثقافات ومبتكرات تقدمها 192 دولة، وللمرة الأوىل يف املنطقة.
املعر�س  اأي��ام خال فرة  �شتة  التي ت�شل مدتها  الإج��ازة  ال�شتفادة من  ميكن 
متكني  يف   2022 مار�س  نهاية  وحتى   2021 اأكتوبر  من  الأول  من  املمتدة 
املوظف وعائلته من زيارة العامل جمتمعا يف مكان واحد والطاع على احللول 
ياأتي يف  واأن احلدث  للم�شتقبل خا�شة  ال�شعوب  بها  ت�شتعد  التي  والخراعات 
التي واجهها  التحديات  اأكرب  اأحد  العامل لتجاوز  يتاأهب معها  ا�شتثنائية  فرة 
�شتكون  واأفكار  ابتكارات  امل�شاركة من  ال��دول  �شتقدمه  تاريخه احلديث، مبا  يف 
الذاتية  ال��ق��درات  تطوير  يف  منها  لا�شتفادة  واملتابعني  ل��ل��زوار  اإل��ه��ام  م�شدر 

و�شقل اخلربات الحرافية، وتو�شيع احل�شيلة املعرفية.

وقال �شموه ويل عهد دبي: "اإك�شبو حدث فريد يجتمع معه العامل يف دبي حاما 
معه املعارف والثقافات والإبداعات من خمتلف انحاء الأر���س.. هدفنا تطبيق 
�شعار توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل اإىل واقع عملي ونتائج اإيجابية ملمو�شة.. 

اخلاقة  الأف��ك��ار  على  ومطلعا  العاملي  للتطور  مواكبا  يكون  اأن  لفريقنا  نريد 
"حكومة دبي  القادمة من خمتلف م�شارق الأر���س ومغاربها". واأ�شاف �شموه: 
اأ�ش�شت منوذجا فريدا للعمل وجعلت ركيزته الإبداع وغايته الو�شول اإىل اأعلى 

والأفكار  الناجحة  التجارب  على  الط��اع  ي�شتدعي  ما  وه��و  التميز..  درج��ات 
اخلاقة ل�شتلهام اأطر عمل جديدة تعني على حتقيق الأهداف الطموحة التي 
ت�شتعد بها دولة الإم��ارات للخم�شني عاما املقبلة.. لدينا فر�شة نادرة للتعرف 
على مامح امل�شتقبل بني جنبات اإك�شبو ونريد لفريقنا اأن يحقق اأق�شى ا�شتفادة 
ممكنة بالطاع على جتارب العامل وخرباته واإبداعاته لي�شتلهم اأف�شل احللول 
واملمار�شات والأدوات الازمة للعبور اإىل امل�شتقبل وحتقيق الريادة فيه". تاأتي 
توجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم مبنح موظفي دبي 
الإجازة ال�شتثنائية يف اإطار حر�شه امل�شتمر على تهيئة كافة الظروف الداعمة 
لفريق حكومة دبي، وتهيئة البيئة امل�شجعة لهم وتوفري خمتلف ال�شمانات التي 
متكنهم من حتقيق م�شتويات اأعلى من الأداء مبا يرقى اإىل م�شتوى طموحات 
اأهداف ا�شراتيجية للمرحلة املقبلة، عاوة  القيادة الر�شيدة وما حددتها من 
على حر�س �شموه على منح فريق حكومة دبي الفر�شة كاملة لتحقيق التوازن 
بني مهامهم الوظيفية والتزاماتهم الأ�شرية، وهو ما يكفل للموظف ال�شتقرار 
عمل  بيئة  �شمن  اإنتاجيته،  م�شتوى  رف��ع  م��ن  وميكنه  والج��ت��م��اع��ي  النف�شي 

منوذجية تعلى م�شلحة املوظف وت�شمن متيزه.

 حمدان بن حممد:
2022 مار�ض  نهاية  وحتى   2021 اأكتوبر  بداية  من  املمتدة  املعر�ض  فرتة  مدار  على  اأيام  �ستة  ملدة  •  الإجازة 

ملمو�سة اإيجابية  ونتائج  عملي  واقع  اإىل  امل�ستقبل  و�سنع  العقول  توا�سل  �سعار  حتويل  •  هدفنا 
التميز درجات  اأعلى  اإىل  الو�سول  وغايته  الإبداع  ركيزته  وجعلت  للعمل  فريدا  منوذجا  اأ�س�ست  دبي  •  حكومة 

متيزه وت�سمن  املوظف  م�سلحة  تعلى  منوذجية  عمل  بيئة  طورت  دبي  •  حكومة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حمدان  ال�����ش��ي��خ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  اآل  زاي���د  ب��ن 
نادي  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�شقاري الإم��ارات انطلقت اأم�س يف 
اأب��وظ��ب��ي فعاليات  امل��ع��ار���س  م��رك��ز 
ال��دورة ال� 18 من املعر�س الدويل 
ل��ل�����ش��ي��د وال���ف���رو����ش���ي���ة اأب���وظ���ب���ي 
�شركة   680 مب�����ش��ارك��ة   2021

وعامة جتارية من 44 دولة.
وي��ح��ظ��ى امل��ع��ر���س ب��دع��م م��ن قبل 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الدائمة  واملتابعة  امل�شلحة،  للقوات 
من قبل راعي املعر�س �شمو ال�شيخ 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 

نادي �شقاري الإمارات.
ورّحب معايل ماجد علي املن�شوري 
املُنظمة  ال���ُع���ل���ي���ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
لنادي  ال����ع����ام  الأم�������ني  ل��ل��م��ع��ر���س 
�شقاري الإم��ارات ب�شيوف املعر�س 
م��ن داخ����ل وخ����ارج دول����ة الإم�����ارات 
والعار�شني  ال�����ش��رك��ات  م����دراء  م��ن 
وال��رع��اة ورج���ال الأع��م��ال وال���زوار 
واأكد   .. العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من 
اأّن الدورة ال� 18 من املعر�س الذي 
يف  الإم����ارات  �شقاري  ن��ادي  ُينّظمه 
املرموق  املركز القت�شادي  اأبوظبي 
�شمن  تاأتي  الدولية  اخلارطة  على 
دعم  يف  ال��ف��اع��ل��ة  ال��ن��ادي  ُم�شاهمة 
ا�شراتيجية دولة الإمارات العربية 
عاماً  اخلم�شني  لتخطيط  املتحدة 
القادمة نحو ُم�شتقبل اأكر اإ�شراقاً 
ب��ال��ن��ج��اح والإب���������داع يف كّل  م���ل���يء 

جمال.
اأبوظبي  معر�س  اإن  معاليه  وق���ال 
الذي  والفرو�شية  لل�شيد  ال���دويل 
الأك��رب من نوعه يف منطقة  ُيعترب 

يوا�شل  واإفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق 
بكل ثقة تطوير خططه وم�شاريعه 
والراثي  البيئي  دوره  مع  متا�شياً 
املُ�شتدام  ال�شيد  تعزيز  يف  ال��رائ��د 
وما ُي�شكله يف ذات الوقت من فر�شة 
الإقليمية  لل�شركات  ثمينة  �شنوية 
الفر�س  اكت�شاف  بهدف  والدولية 

التجارية القوية املُتاحة لها.
واأو�شح اأن املعر�س يرتكز يف ُخططه 
الدورات  ما حملته  على  املُ�شتقبلية 
املا�شية من جناحات ُمتتالية، ومع 
اأك��ر من  العار�شني  ع��دد  ت�شاعف 
فاإّن  الأوىل،  الدورة  ُمنذ  مّرة   17
م�شاحة  على  ُتقام  احلالية  ال���دورة 
املعر�س  ت��اري��خ  يف  الأ���ش��خ��م  ُتعترب 
األ����ف م���ر مربع   50 ُي���ق���ارب  مب���ا 
اأق�����ش��ام املعر�س  وذل����ك م��ن خ���ال 

ال�11 ال�شاملة واملُتنوعة.
يحظى  امل������ع������ر�������س  اأن  واأك��������������د 
على  زاره  اإذ  ك��ب��رية،  ب��ج��م��اه��ريي��ة 
مدى دوراته املا�شية ما يزيد عن ال� 
اأكر  منهم  �شخ�س   1600000
 120 م��ن  زائ���ر  اآلف   110 م��ن 
 2019 اأب��وظ��ب��ي  دورة  يف  جن�شية 
ُم�شاركة  ���ش��ن��وي��اً  احل����دث  وي�����ش��ه��د 
اإعامي يف تغطية   600 اأكر من 

فعالياته مبا يزيد عن 12 لغة.
وقال معاليه : ما كان لهذا النجاح 
احلر�س  ل���ول  ليتحقق  امل��ت��وا���ش��ل 

البالغ للقيادة الر�شيدة على تعزيز 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  املُ�����ش��ت��دام  ال�شيد 
الأ�شيل،  ال��ع��رب��ي  ال�����راث  رك���ائ���ز 
وبف�شل الدعم الكبري الذي يحظى 
به املعر�س من قبل �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، و�شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
وامل��ت��اب��ع��ة ال��دائ��م��ة م��ن ق��ب��ل راعي 
ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن  امل��ع��ر���س �شمو 
احل���اك���م  مم���ث���ل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د 
نادي  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 

�شقاري الإمارات.
للجميع  نتمنى   : معاليه  واأ���ش��اف 
ُم�شاركة ناجحة وح�شوراً مُمتعاً يف 
اأبوظبي فاإننا ناأمل اأن ُن�شاهم �شوّيًة 
ُمنّظمني وعار�شني ورعاة وجمهوراً 
وال�شيد  البيئة  ا�شتدامة  تعزيز  يف 
والأعمال  ال��راث��ي��ة  وال��ري��ا���ش��ات 
وب���ل���ورة  ال�������ش���ل���ة،  ذات  ال���ت���ج���اري���ة 
ا�شراتيجية �شاملة نحو مزيٍد من 
ال��ت��ط��وي��ر ل��ل��ح��دث ب��الرت��ك��از على 
طموحة  ب��روح  ال�شابقة  النجاحات 
ُم���ب���دع���ة ُم���ت���ج���ّددة، ُم�������ش���ّدداً على 
اأهمية دور و�شائل الإعام املحوري 
مبا مُيّثله من قيمة اإ�شافية ُت�شاهم 
وتطّوره  احل����دث  جن���اح  ���ش��م��ان  يف 

دولة  اأّن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د  املُ�����ش��ت��م��ر. 
العقود  خ����ال  ���ش��ه��دت  الإم���������ارات 
املا�شية حتّول بارزا يف اإطار عملية 
التنمية الثقافية وا�شتدامة الراث 
هوية  على  احل��ف��اظ  جهود  وتعزيز 
وذل��ك من  الإم����ارات  �شعب  وثقافة 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  زرع��ه  ما  خ��ال 
اآل نهيان -  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
طّيب اهلل ثراه - من ع�شق للراث 
والع���ت���زاز ب��ه ب��ال��ت��وازي م��ع تعزيز 
اأك��ر دول  مكانة الإم���ارات كاإحدى 
وتاأثرياً  ح�����ش��اري��اً  ت���ط���وراً  ال��ع��امل 

اإيجابياً يف احلوار بني الثقافات.
ال�شكر  ب��خ��ال�����س  م��ع��ال��ي��ه  وت���وّج���ه 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل، ول�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�شيخ  ول�����ش��م��و  امل�����ش��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 
ن�����ادي ����ش���ق���اري الإم����������ارات، لدعم 
دويل  ج��ه��د  ول��ك��ّل  ال��ك��ب��ري  �شموهم 
الإن�شاين  ال��راث  حماية  يف  ُي�شهم 
وتوفري اأ�ش�س التعاون امل�شرك بني 
خمتلف ال�شعوب واحل�شارات وذلك 
ا�شراتيجية احلفاظ على  اإطار  يف 

الراث الثقايف العريق لاإمارات.

واأ�شاد بت�شافر جهود كافة اجلهات 
واملوؤ�ش�شات املعنية بالراث والثقافة 
مبا�شرة  ومتابعة  بدعٍم  الدولة،  يف 
اأثمر  ما  وهو  الر�شيدة  القيادة  من 
وال��ع��دي��د من  ال�����ش��ق��ارة  اإدراج  ع��ن 
الإماراتي  الثقايف  ال��راث  عنا�شر 
يعنيه  مبا  اليون�شكو  لدى  الأ�شيل 
واجتماعي  ث��ق��ايف  ع��ائ��د  م��ن  ذل���ك 
و�شياحي وا�شع على املديني القريب 

والبعيد لدولة الإمارات.
 ويتزامن اإطاق الن�شخة احلالية من 
المارات  دول��ة  احتفاء  مع  املعر�س 
امل��ت��ح��دة مب����رور خم�شني  ال��ع��رب��ي��ة 
ع��ام��ا م���ن ال��ت��ق��دم والجن�������ازات يف 
جميع املجالت معلنا يف ذات الوقت 
للت�شميم  جديدة  م�شرية  ب��دء  عن 
القادمة  عاما  اخلم�شني  وتخطيط 
لاجيال  م�شيئا  ن��ربا���ش��ا  ل��ت��ك��ون 
زاوي���ة ورك��ن من  ك��ل  القادمة ففي 
نادي  ينظمه  ال��ذي  املعر�س  ارك���ان 
���ش��ق��اري الإم��������ارات وي�����ش��ت��م��ر من 
القادم  اأك���ت���وب���ر   3 ول��غ��اي��ة  ال���ي���وم 
المارات  دول��ة  حققته  مبا  يذكرنا 
املا�شية  اخلم�شني  ال�شنوات  خ��ال 
م���ن اجن������ازات ح��ق��ق��ه��ا اأب���ن���اء زايد 
املخل�شون لكي تغدو دولة المارات 

نحو م�شتقبل م�شرق بكل ثقة.
ي�����ش��ارك يف ال����دورة احل��ال��ي��ة 319 
عار�شاً حملياً ا�شافة اىل 32 جهة 

على  ي��زي��د  وم���ا  ور���ش��م��ي��ة  حكومية 
20 ناديا وجمعية وموؤ�ش�شة حملية 
على  وذلك  بال�شقارة  ُتعنى  ودولية 
األف   50 ُت��ق��ارب  اإجمالية  م�شاحة 
م��ر م��رب��ع ه��ي امل�شاحة الأك���رب يف 
تاريخ احلدث الذي ي�شهد هذا العام 
تنّوعاً  الأك���ر  ه��ي  فعاليات  اأي�����ش��اً 
وغ���ن���ى م���ن خ����ال م���ا ي���زي���د على 
�شّيقة  وُم�شابقات  حّياً  ن�شاطاً   90
�شاحرة  وريا�شية  تراثية  وعرو�س 
اإ�شافة  امل��ع��ر���س  جمهور  يرّقبها 
تعليمية  ع��م��ل  ور����ش���ة   50 ل��ن��ح��و 
هادفة، وذلك بينما يعر�س ما يزيد 
وعربياً  اإم��ارات��ي��اً  فّناناً   125 على 
الفنون  قطاع  يف  اإبداعاتهم  وعاملياً 

واحلرف اليدوية.
اأب��وظ��ب��ي الدويل  وُي��ع��ت��رب م��ع��ر���س 
لل�شيد والفرو�شية الأكرب من نوعه 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط واإفريقيا 
خططه  تطوير  ثقة  بكل  ويوا�شل 
البيئي  مع دوره  وم�شاريعه متا�شياً 
ال�شيد  تعزيز  يف  الرائد  وال��راث��ي 
الوقت  ذات  ُي�شكله يف  املُ�شتدام، وما 
من فر�شة �شنوية ثمينة لل�شركات 
الإقليمية والدولية بهدف اكت�شاف 
املُتاحة  القوية  التجارية  الفر�س 
الن�شخة  ه���ذه  تنظيم  وت��ق��ّرر  ل��ه��ا. 
اأّي�����ام ل��ل��م��ّرة الأوىل   7 ع��ل��ى م���دى 
نوعية  نقلة  يف  امل��ع��ر���س  ت��اري��خ  يف 

ا�شراتيجية تطوير احلدث  �شمن 
�شامل  م���ه���رج���ان  اإىل  وحت���وي���ل���ه 
لُع�ّشاق  املُتزايدة  الطموحات  ُيلّبي 
يف  وال��ف��رو���ش��ي��ة  وال�شيد  ال�����ش��ق��ارة 
خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل ع���ام���اً بعد 
اآخر، منذ اأوىل دوراته التي انطلقت 
املغفور  بزيارة  وت�شّرفت  يف 2003 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 

نهيان "طّيب اهلل ثراه".
وقد مّت اعتماد ثيمة احلدث للدورة 
بروٍح  وت���راث..  "ا�شتدامة  القادمة 
اأبوظبي  جلهود  انعكا�شاً  ُمتجّددة" 
البيئة  ا�شتدامة  تعزيز  يف  وال��ع��امل 
الراثية  وال���ري���ا����ش���ات  وال�����ش��ي��د 
ال�شلة  ذات  ال��ت��ج��اري��ة  والأع����م����ال 
وبلورة ا�شراتيجية �شاملة لتطوير 
اخلطة  وت��ت�����ش��م��ن  ك���م���ا  احل�������دث 
التو�شعية ال�شاملة تطوير حمتوى 
املعر�س بخدمات وتقنيات واأن�شطة 

وفعاليات ُمبتكرة.
وُت��ق��ّدم ه��ذه ال���دورة م��زاي��ا جديدة 
ل�����ل�����زوار وال����ع����ار�����ش����ني ُت����ع����زز من 
جتربة ح�شورهم وُم�شاركتهم عرب 
اإت���اح���ة ف��ر���ش��ة الط����اع ل��ه��م على 
اأح���دث اب��ت��ك��ارات اخل���رباء املحليني 
والدوليني وال�شتماع لآرائهم حيث 
برناجماً  العام  ه��ذا  املعر�س  �شّمم 
مطابقة  ب��ه��دف  للعار�شني  خا�شاً 
عن  ف�����ش��ًا  بينهم،  فيما  الأع���م���ال 

تقدمي ُمفاجاآت �شّيقة للجمهور.
وُتعترب �شاحة العرو�س احلّية قلب 
فعاليات  اأج���م���ل  وحم�����ور  احل�����دث 
مُيكن  ال���ت���ي ل  احل���ّي���ة  ال���ع���رو����س 
اأبوظبي  معر�س  يف  اإل  ُم�شاهدتها 
الفرو�شية  ع��رو���س  ومنها  لل�شيد 
املو�شيقية والراثية وور�س تدريب 
العربية  ال��ه��ج��ن  وم������زاد  اخل���ي���ول 
وال���رم���اي���ة ب��ال��ق��و���س وال�����ش��ه��م من 
ور�س  اىل  ا�شافة  اخليل  ظهر  على 
ع��م��ل ح����ول اأ���ش��ا���ش��ي��ات ال���ق���ي���ادة يف 
وامل��غ��ام��رات ف�شًا ع��ن رحلة  ال��رب 
ال�شقارة  ج������ذور  ح�����ول  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
من  الفريدة  وخ�شائ�شها  العربية 
ت���ق���دمي م��در���ش��ة حم��م��د ب���ن زاي���د 

لل�شقارة وفرا�شة ال�شحراء.
وُي��ت��ي��ح م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
ل��زّواره خيارات  والفرو�شية  لل�شيد 
وا����ش���ع���ة ل��ت��ج��رب��ة امل��ت��ع��ة والإث�������ارة 
رحات  ويف  الرملية  الكثبان  ف��وق 
ومعدات  مركبات  ق��ط��اع  ع��رب  ال��رب 
ال���ه���واء ال��ط��ل��ق حيث  ال��رف��ي��ه يف 
ت���ت���وف���ر اأح���������دث واأف���������ش����ل اأن�������واع 
املخ�ش�شة  وامل���رك���ب���ات  ال����دراج����ات 
ل��رح��ات ال�����ش��ح��راء ال�����ش��اح��رة من 
التجارية  ال��ع��ام��ات  واأ���ش��ه��ر  اأه����م 
للعديد  اإ����ش���اف���ة  وذل������ك  ال���ع���امل���ي���ة 
ذات  ال�شيارات  تعديل  �شركات  م��ن 
اخلربة الوا�شعة، حتت �شقف واحد 

يف القطاع.
ويحظى احلدث برعاية ر�شمية من 
ال�شندوق  اأب��وظ��ب��ي  البيئة-  هيئة 
احلبارى  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال������دويل 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  ومركز 
"بينونة  ���ش��رك��ة  ال���ق���ط���اع  وراع������ي 
لتجارة املعدات الع�شكرية وال�شيد" 
اإ���ش��اف��ة ل��رع��اة ال��ف��ع��ال��ي��ات ك��ل من 
�شركة الفار�س العاملية للخيم ونادي 
"�شمارت  و�شركة  للفرو�شية  ظبيان 
 ARB-Emirates ديزاين" و 
ل�شناعة  التجارية  العامة  �شريك 
ال�شريك  بينونة  وق��ن��اة  ال�����ش��ي��ارات، 

الإعامي الر�شمي للحدث.

•• عجمان-وام:

للمجل�س  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  ن��ظ��م��ت 
القيادات  ل��ق��اء  ب��ع��ج��م��ان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التقدم  ملناق�شة  الإم��ارة  يف  احلكومية 
 2030 ع���ج���م���ان  خ���ط���ة  امل�����ح�����رزيف 
اأ�شحاب  باإ�شراك  وموا�شلة تطويرها 
احلكومية  اجل����ه����ات  م����ن  امل�����ش��ل��ح��ة 

والقطاع اخلا�س والعام.
واأك�����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ���ش��ع��ي��د �شيف 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني  امل��ط��رو���ش��ي 
القيادة  ب������اأن  ب��ع��ج��م��ان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الر�شيدة يف حكومة عجمان حري�شة 
العاملية  امل����ت����غ����ريات  م���واك���ب���ة  ع���ل���ى 
وم������واءم������ة ال���ت���وج���ه���ات الحت����ادي����ة 
حتقيق  يف  ال�����دول�����ة  ج����ه����ود  ل����دع����م 
مكت�شبات جديدة على كافة الأ�شعدة 

واملجالت.
واأ�شاف الدكتور املطرو�شي اأن حكومة 

احلالية  املرحلة  خال  تعمل  عجمان 
ا�شراتيجي  خم��ط��ط  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
لإم�����������ارة ع���ج���م���ان ي���غ���ط���ي الأب�����ع�����اد 
والبيئية  والجتماعية  القت�شادية 
يف  اجل��دي��دة  باملنهجيات  م�شر�شدًة 

ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي ال��ت��ي اأع���ل���ن عنها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  جمل�س 
اأ�شبحت  الإم���ارات  حكومة  اأن  ليوؤكد 

احلديثة  للحكومات  متفردا  منوذجا 
عامليا وفكرا ملهما للروؤى امل�شتقبلية.

تطوير  على  عجمان  حكومة  وتعمل 
ا�شراتيجي  تقييم  على  مبنية  خطة 
الأداء  ذل���ك م��راج��ع��ة  ���ش��ام��ل مب���ا يف 

التناف�شية  امل���زاي���ا  وحت��ل��ي��ل  احل����ايل 
وال���ت���ح���دي���ات وال���ف���ر����س يف الإم������ارة 
اإىل قيا�س وحتليل الجتاهات  اإ�شافًة 
مامح  ت�شكل  التي  الرئي�شة  الكربى 

املنطقة والعامل .

اأربعة  ال��رك��ي��ز على  اأن���ه مت  وا���ش��اف 
ت�شمل:  اخل���ط���ة  يف  رئ��ي�����ش��ة  حم�����اور 
املجتمع  وحم�����ور  الق���ت�������ش���اد  حم����ور 
احلكومة  وحم�����ور  امل���دي���ن���ة  وحم�����ور 
ومنهجيات  وف��ق  عليها  العمل  �شيتم 

احلكومة  ط���م���وح���ات  ت���خ���دم  م���رن���ة 
امل�شتقبلية.

تقرير  اأمتتة  نظام  اللقاء  وا�شتعر�س 
القيادات  على  ال���ش��رات��ي��ج��ي  الأداء 
توفري  اإىل  يهدف  وال���ذي  احلكومية 

ب�شورة  ل���ل���م���وؤ����ش���رات  اآن���ي���ة  ق�������راءات 
جودة  ذات  دق��ي��ق��ة  وب��ي��ان��ات  تفاعلية 
عمليات  حت�شني  يف  �شت�شاهم  ع��ال��ي��ة 
باأ�شاليب  ال��ن��ت��ائ��ج  وع���ر����س  امل��ت��اب��ع��ة 
النظام  �شي�شاهم  كما  مبتكرة  واأدوات 
ال�شفافية  م���ب���ادئ  وت���ع���زي���ز  دع����م  يف 

وامل�شاركة التي تتبناها احلكومة.
ومراحل  �شل�شلة  �شمن  اللقاء  وج��اء 
ع��م��ل احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر خطة 
مع  امل����ت����وائ����م����ة   2030 ع����ج����م����ان 
الوطنية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ات 
الوطنية  القطاعية  وال�شراتيجيات 
الإم���ارات  ل��دول��ة  العاملية  والتطلعات 
الدولة  مكانة  ودع��م  املتحدة  العربية 
�شتت�شمن  والتي  العاملية  املوؤ�شرات  يف 
وجل�شات  العمل  ور���س  م��ن  جمموعة 
احلكومية  للقيادات  الذهني  الع�شف 
ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني خال  واخل�������رباء 

املرحلة القادمة.

انطالق فعاليات معر�ض اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية مب�ساركة 44 دولة

ال�سحة تعلن تقدمي 16,638 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 16،638 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خال ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى ام�س 19،872،799 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   200.93
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 261،852 فح�شا جديدا خال ال�شاعات ال� 
واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  حالة   286 عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 735،180 حالة.
4 ح���الت م�شابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
الإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،094

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

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شامة اجلميع.
بفريو�س  مل�شابني  ج��دي��دة  حالة   350 �شفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 727،516 حالة.

اأجرت 261,852 فح�سا ك�سفت عن 286 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 350 حالة جديدة من كورونا

القيادات احلكومية يف عجمان تناق�ض التقدم املحرز يف خطة الإمارة 2030
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر:

وقعت هيئة النقل عجمان والإدارة العامة للدفاع املدين عجمان، اتفاقية تعاون 
وذلك انطاقا من حر�س الطرفني على دعم وتعزيز عاقات ال�شراكة القائمة 

بينهما ب�شكل فعال وحتقيق الأهداف ال�شراتيجية وفق روؤية عجمان 2021 
عجمان  النقل-  هيئة  عام  مدير  ال�شام�شي  خلف  ر�شا  ال�شيدة  التفاقية  ووقعت 
بالإنابة -والعميد حممد علي ال�شويدي مدير عام الدارة العامة للدفاع املدين 

بالإنابة وبح�شور عدٍد من امل�شوؤولني وذلك مبقر الهيئة
تتنا�شب مع طبيعة  وتقدمي خدمات  امل�شرك  العمل  تعزيز  التفاقية  ت�شتهدف 
بتدريب  وال�شامة  الم��ن  معايري  اأعلى  تطبيق  على  وحر�شهم  اجلهتني  عمل 
موظفي الهيئة على اعمال الدفاع املدين ل�شيما عمليات الإخاء وطرق مكافحة 

احلرائق والإجراءات الأولية الواجب اإتباعها.
وا�شارت ر�شا خلف ال�شام�شي" اإن اأهمية هذه التفاقية تهدف اإىل دعم ال�شراكة 
ال�شامة  درج���ات  اأع��ل��ى  حتقيق  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف  الهيئة،  روؤي���ة  لتحقيق 
للموظفني، وامل�شاهمة يف توفري بيئة عمل اآمنه بعيدة عن املخاطر بتبادل املعرفة 
ت�شهم  التي  والتجارب  وتبادل اخلربات  الطرفني  امل�شرك بني  التعاون  وتفعيل 
واإجناح  لتنفيذ  الطرفني  بني  ال��ازم  الدعم  بتقدمي  العمليات  اأداء  حت�شني  يف 

املبادرات وامل�شاريع املختلفة".
للدفاع  العامة  الإدارة  حر�س  ال�شويدي  علي  حممد  العميد  اك��د  جانبه  وم��ن 
املدين عجمان على تعزيز �شراكتها مع كافة املوؤ�ش�شات احلكومية،وتوحيد اجلهود 
واإ�شعاد  احل��ي��اة  ج��ودة  يف  فاعل  ب�شكل  ت�شهم  وال��ت��ي  اخل���ربات  وت��ب��ادل  امل�شركة 

املجتمع لكافة اأفراد املجتمع. 

هيئة النقل -عجمان توقع اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين

•• ال�شارقة – الفجر:

�شلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ���ش��ه��د   2021 �شبتمرب   27 يف 
اأم�س  �شباح  لاإعام  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي، 
لات�شال  ال��دويل  للمنتدى  الثاين  اليوم  فعاليات  من  الأوىل  اجلل�شة  الأثنني 
العا�شرة. وحتدث كل من معايل توما�س هندريك  2021 يف دورته  احلكومي 
اإلفي�س، رئي�س جمهورية ا�شتونيا ال�شابق )2006-2016(، ومعايل عمر بن 
�شلطان العلماء، وزير دولة للذكاء ال�شطناعي والقت�شاد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن بعد يف دولة الإمارات، ومعايل املهند�س �شخر مروان دودين – وزير 
اأوليفر،  كرايغ  وال�شري  الها�شمية،  الأردنية  اململكة  يف  الإع��ام،  ل�شوؤون  الدولة 
اأدارتها مقدمة  Teneo، يف جل�شة حوارية  مدير �شركة ال�شت�شارات الدولية 

الربامج الإذاعية والتلفزيونية �شايل مو�شى.

وك�شف املتحدثون خال اجلل�شة التي حملت عنوان "اأدوات الت�شال احلكومي 
احلديثة  والتقنيات  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  دور  للغد؟"  نافعة  ت���زال  ل  ه��ل   ..
جتارب  ا�شتعرا�س  ع��رب  وذل���ك  احل��ك��وم��ي،  الت�����ش��ال  واأدوات  م�شهد  تغيري  يف 
الر�شائل  لتخدم  التقنيات  ه��ذه  توظيف  نحو  والن��ت��ق��ال  التحول  يف  ب��اده��م 
توما�س  معايل  وحت��ّدث  املجتمع.  يف  املتوقع  اأث��ره  وتعزيز  احلكومي  واخلطاب 
احلديثة،  التكنولوجيا  تبني  يف  كحكومة  ا�شتونيا  جتربة  عن  اإلفي�س  هندريك 
ال�شطناعي  الذكاء  تبني  رحلة  يف  واجهتنا  التي  احلقيقية  الإ�شكالية  قائًا: 
والتكنولوجيا احلديثة منذ البداية، اأننا كّنا متاأخرين للغاية، ولذلك كان علينا 
اأن نبداأ ا�شتثمارنا يف هذا الأمر من املحطة التي و�شلت اإليها الدول املتقدمة، 
�شرعة  اآن��ذاك يف  بها حكومتنا  تتحلى  كانت  التي  البعيدة  النظرة  �شاهمت  وقد 
تبني هذا التوجه .  لفتاً اإىل اأن اعتماد التقنيات احلديثة يف املعامات احلكومية 
لدى باده �شاهم يف عدم احلاجة اإىل اإغاق املوؤ�ش�شات احلكومية عند بدء تف�شي 

كوفيد19-، وذلك لعدم حاجة الأفراد للتوجه اإليها من الأ�شا�س.
اأدوات  �شميم  يف  اليوم  ب��ات  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأن  العلماء  عمر  معايل  واأك��د 
الو�شيلة  يعّد  ال�شطناعي  فالذكاء  الإلكرونية،  املن�شات  وحت��دي��داً  الت�شال 
الأف�شل والأكر تاأثرياً للم�شي قدماً يف تعزيز اخلطاب والر�شائل احلكومية، 
وقال ل بّد من اأن نكون على قدر امل�شوؤولية، واأكر حكمة يف توجيه هذه الر�شائل 

عرب هذه التقنيات، وب�شكل ي�شهم يف تعزيز اأثرها املتوقع .
واأ����ش���اف ه���ذا الأم�����ر ي��دف��ع��ن��ا ل�����ش��رورة ف��ه��م م���ا ال����ذي ي��ح��دث ع��ل��ى املن�شات 
الإلكرونية، ومع اأّنني ل�شت من الداعني اإىل فر�س القيود على و�شائل التوا�شل 
املجتمعي  الوعي  رفع حالة  ال�شروري جداً  اأّن��ه من  اإل  الإلكرونية،  واملن�شات 
لتوثيق  معتمدة  حكومية  من�شة  وج��ود  �شرورة  موؤكداً   . الوا�شع  الف�شاء  بهذا 

املحتوى وحتديداً ال�شلبي منه، والذي يوؤدي اإىل ن�شر اأفكار مغلوطة.
الأردن على هذا  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  اإىل  دودي��ن  ب��دوره تطّرق معايل �شخر 

ال��ع��رب يف  الإع����ام  ب��ه خ��ال م��وؤمت��ر وزراء  ال���ذي تقدمت  ال�شعيد، وامل��ق��رح 
القاهرة قبل ثاثة اأ�شهر، واملتعلق ب�شرورة تاأطري املحتوى العربي على من�شات 
التوا�شل الجتماعي عرب التوا�شل مع ال�شركات العماقة، م�شرياً اإىل اأّن وجود 
400 مليون م�شتخدم وم�شرك عربي يحتم �شرورة احرام ومنع اأي جتاوزات 
تطال املحتوى العربي وت�شيء له بطريقة اأو باأخرى. ونّوه ال�شري كرايغ اأوليفر 
اإىل �شرورة اأن تعمل احلكومات على حت�شني و�شائل ات�شالها ب�شكل �شريع، واأن 
تنّفذ اخلطوات الرئي�شية لذلك على الوجه الأمثل، اإىل جانب الو�شوح واملعرفة، 
تعتمد  ول  احلديثة،  التقنيات  توّظف  والتي  لذلك،  املنا�شبة  املن�شات  وتوفري 
للمجتمع.  املوجه  وخطابها  ر�شائلها  اي�شال  يف  التقليدية  الو�شائل  على  فقط 
مو�شحاً اأنه ل بّد من احلديث مب�شداقية وجودة عالية، ولي�س فقط العتماد 
على ال�شرعة، لفتاً اإىل اأن مهارة ال�شرد الق�ش�شي يف اخلطاب احلكومي احلديث 

ت�شهم فعًا يف جعل اخلطاب منطقياً ويلم�س اهتمامات الفئات امل�شتهدفة.

•• دبي-الفجر:

ا�شتاأنفت جلنة ال�شوؤون ال�شحية 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الحتادي، خال اجتماعها الذي 
العامة  ع��ق��دت��ه يف م��ق��ر الأم���ان���ة 
الثنني  اأم�����س  دب��ي  يف  للمجل�س 
 2021 ���ش��ب��ت��م��رب   27 امل����واف����ق 
ن��اع��م��ة عبداهلل  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
لرئي�س  الثاين  النائب  ال�شرهان 

مناق�شة  اللجنة،  رئي�شة  املجل�س 
ال�شحة  وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع 
تعزيز  ���ش��اأن  يف  املجتمع  ووق��اي��ة 

ال�شحة النف�شية.
�شارك يف الجتماع اأع�شاء اللجنة 
عبداهلل  �شميه  م���ن:  ك��ل  ���ش��ع��ادة 
ال�شويدي مقررة اللجنة، وعذراء 
اأحمد  ح�شن بن ركا�س، وحممد 

اليماحي.
ن��اع��م��ة عبداهلل  ���ش��ع��ادة  وق���ال���ت 

مت  اإن��ه  اللجنة  رئي�شة  ال�شرهان 
خال الجتماع موا�شلة مناق�شة 
امل��و���ش��وع ال���ع���ام والط������اع على 
الزيارات  ب�شاأن  اخلا�س  التقرير 
ق��ام��ت بها  ال��ت��ي  ال�شت  امل��ي��دان��ي��ة 
اخلدمات  على  لاطاع  اللجنة 
ال�شحة  اأق���������ش����ام  يف  امل����ق����دم����ة 
النف�شية يف عدد من م�شت�شفيات 
الدولة، وذلك �شمن خطة عملها 
وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  ملناق�شة 

�شاأن  يف  املجتمع  ووقاية  ال�شحة 
تعزيز ال�شحة النف�شية.

التقرير  اأن  ���ش��ع��ادت��ه��ا  واأ���ش��اف��ت 
تو�شلت  التي  املخرجات  ت�شمن 
اإل���ي���ه���ا ال���ل���ج���ن���ة م����ن ال�����زي�����ارات 
امل����ي����دان����ي����ة مل�����ش��ت�����ش��ف��ى الأم�������ل 
دبي،  اإم���ارة  يف  را���ش��د  وم�شت�شفى 
والكويت  القا�شمي  وم�شت�شفيات 
ال�شارقة،  اإم�����ارة  يف  وخ��ورف��ك��ان 
اإم����ارة  يف  ال��ف��ج��رية  وم�شت�شفى 

التعرف  خالها  ومت  ال��ف��ج��رية، 
ع����ل����ى ال����ت����ح����دي����ات وم�������ش���ت���وى 
والربامج  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 
العاجية املقدمة ملراجعي اأق�شام 
ال�شحة النف�شية وكيفية التعامل 
معهم، والطاقة ال�شتيعابية من 
توفر اأ�شرة واأجهزة طبية للتعامل 
مع كافة احلالت، كما مت الطاع 
على اآراء ومقرحات وماحظات 
الكوادر الطبية والفنية والإدارية 

العاملة يف امل�شت�شفيات، والتعرف 
ع���ل���ى اح����ت����ي����اج����ات امل����راج����ع����ني، 
بالطب  امل���ت���ع���ل���ق���ة  واخل������دم������ات 
العمرية  الفئات  ملختلف  النف�شي 
واأن���واع���ه���ا، م��ن��ه��ا خ��دم��ة الطب 
ال��ن��ف�����ش��ي امل��ج��ت��م��ع��ي ال��ت��ي تقدم 
منازلهم،  يف  النف�شيني  للمر�شى 
والطب النف�شي اجلنائي والطب 
والتوا�شل  لا�شت�شارة  النف�شي 
كافة  من  الداخلية  الأق�شام  من 
العيادات  وخ��دم��ة  امل�شت�شفيات، 
وخدمة  اخل���ارج���ي���ة،  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
النف�شية  ل����ل����ح����الت  امل����ن����اوب����ة 

الطارئة على مدى 24 �شاعة.
ال�شرهان  ناعمة  �شعادة  واأ���ش��ارت 
اإىل اأن اللجنة ا�شتنتجت من هذه 
التو�شيات  م��ن  ع����ددا  ال���زي���ارات 
تقرير  يف  ت�شمينها  �شيتم  ال��ت��ي 
املو�شوع،  ب�شاأن  النهائي  اللجنة 
وذل������ك م����ن اأج������ل امل�����ش��اه��م��ة يف 
الرت�����ق�����اء مب�����ش��ت��وى اخل���دم���ات 
يف اأق�����ش��ام ال�����ش��ح��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة يف 
امل�شت�شفيات مبا يتفق مع املعايري 
اللجنة  اأن  م��و���ش��ح��ة  ال��ع��امل��ي��ة. 
وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  ت��ن��اق�����س 
�شاأن  يف  املجتمع  ووقاية  ال�شحة 

�شمن  النف�شية  ال�شحة  ت��ع��زي��ز 
الوزارة  �شيا�شة  عدة حماور هي: 
وخ���ط���ط���ه���ا ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة يف 
والت�شريعات  ال�شيا�شات  تطوير 
يف ال�شحة النف�شية، ودور الوزارة 
وتو�شيع نطاق خدمات  تعزيز  يف 
ال�شاملة  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  ال�������ش���ح���ة 
من  الوقاية  وتعزيز  واملتكاملة، 
لأف����راد  النف�شية  ال���ش��ط��راب��ات 
املجتمع، ودور الوزارة يف التعاون 
لتنفيذ  امل���ع���ن���ي���ة  اجل�����ه�����ات  م�����ع 
النف�شية  ال�شحة  تعزيز  �شيا�شة 

واخلدمات املقدمة.

•• ابوظبي-الفجر:

النائب  الرحومي  حمد  �شعادة  �شارك 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ل���رئ���ي�������س  الأول 
الحت�������ادي ن��ي��اب��ة ع���ن م���ع���ايل �شقر 
امل��ج��ل�����س، يف الجتماع  رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س 
لأ�شحاب  ع�����ش��ر  اخل��ام�����س  ال������دوري 
روؤ�����ش����اء جمال�س  وال�������ش���ع���ادة  امل���ع���ايل 
ال�����ش��ورى وال���ن���واب وال��وط��ن��ي والأم���ة 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ب��دول 
ال��ع��رب��ي��ة، ال�����ذي ع��ق��د " ع���ن ب��ع��د " 
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الدكتور  ال�������ش���ي���خ  م���ع���ايل  ب���رئ���ا����ش���ة 
رئي�س  ال�شيخ  اآل  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
العربية  اململكة  يف  ال�����ش��ورى  جمل�س 
���ش��ارك يف الجتماع  ك��م��ا  ال�����ش��ع��ودي��ة. 
الربملانية  ال�شعبة  جمموعة  اأع�����ش��اء 
يف اجتماع روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية 
ك���ل م���ن : �شهيل  ���ش��ع��ادة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
املجموعة،  رئ��ي�����س  ال��ع��ف��اري  ن��خ��ريه 
وخلفان النايلي ال�شام�شي، و�شابرين 

البطران  عبداهلل  ويو�شف  اليماحي، 
�شعادة  الجتماع  ح�شر  كما  ال�شحي، 
النعيمي  عبدالرحمن  عمر  الدكتور 
ل��ل��م��ج��ل�����س، وعفراء  ال���ع���ام  الأم�������ني  
امل�شاعد  العام  الأم��ني  الب�شطي  را�شد 

لات�شال الربملاين.

نيابة  الرحومي  حمد  �شعادة  واأع���رب 
عن معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س 
الوطني الحتادي، عن عظيم التقدير 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  مل���ع���ايل  والم���ت���ن���ان 
ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ب��ن اإب��راه��ي��م اآل 
ال�����ش��ي��خ  رئ��ي�����س الج���ت���م���اع ال�����دوري 

جمال�س  ل���روؤ����ش���اء  ع�����ش��ر  اخل���ام�������س 
ال�����ش��ورى وال���ن���واب وال��وط��ن��ي والأم���ة 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ب��دول 
ال�شورى  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  ال��ع��رب��ي��ة، 
الإعداد  الطيبة يف  ال�شعودي جلهوده 
لأع��م��ال ه��ذا الج��ت��م��اع، ونقل ملعاليه 

ت��ه��ن��ئ��ة امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 
ال�شعودي  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
قيادًة   – للمملكة  م��ت��م��ن��ني  ال�91، 
وحكومًة و�شعباً وجمل�شاً – كل اخلري 
�شعادة  تقدم  كما  وال��ت��ق��دم.   والرفعة 
والتقدير  ال�شكر  بجزيل  ال��رح��وم��ي 

ملعايل فوزية بنت عبداهلل زينل  رئي�شة 
البحرين  مملكة  يف  ال��ن��واب  جمل�س 
فرة  اأب����ان  ب��ذل��ت��ه  م��ا  ع��ل��ى  ال�شقيقة 
وخمل�شة  �شادقة  جهود  من  رئا�شتها 
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  م�����ش��رية  ل��ت��ع��زي��ز 
اخلليجية،  الت�شريعية  املجال�س  بني 

ملعايل  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن  ع��رب  كما 
ال��دك��ت��ور ن��اي��ف احل��ج��رف – الأمني 
ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ع��ام 
العامة  الأم���ان���ة  واأع�������ش���اء  ال��ع��رب��ي��ة، 
جلهودهم  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ل�����دول 
احلثيثة والفاعلة يف التح�شري املتميز 

لأعمال هذا الجتماع وجناحه .
وح�����ش��ب ج���دول اأع��م��ال الج��ت��م��اع مت 
الط����اع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر م��ع��ايل رئي�س 
الرابع ع�شر، وعلى  الدوري  الجتماع 
ال����ل����ج����ن����ة ال����ربمل����ان����ي����ة  عمل  
واملوا�شيع  الأوروب���ي���ة،   – اخلليجية 
مع  وال��ت��ع��اون  امل�����ش��رك��ة،  اخلليجية 

برملانات دول اأمريكا الاتينية.
وواف����ق امل�����ش��ارك��ون يف الج��ت��م��اع على 
امل�شركة  "ال�شيا�شات  مو�شوع  تبني 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ل������دول 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرة ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
التغري  تداعيات  الأخ�شر يف مواجهة 
جمل�س  من   املقدم  املقرح  املناخي"، 
الوطني  واملجل�س  ال�شعودي  ال�شورى 

الحتادي بعد اأن مت دجمه.
كما اأكد امل�شاركون على اأهمية التن�شيق 
الربملانية  املجال�س  بني  اجتماع  لعقد 
اخلليجية والربملان الأوروبي، وتعزيز 
اأمريكا  دول  ب��رمل��ان��ات  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 

الاتينية.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سهد اجلل�سة الأوىل من فعاليات اليوم الثاين ل�لمنتدى الدويل لالت�سال احلكومي

جلنة باملجل�ض الوطني الحتادي تناق�ض مو�سوع �سيا�سة وزارة 
ال�سحة ووقاية املجتمع يف �ساأن تعزيز ال�سحة النف�سية

املجل�ض الوطني الحتادي ي�سارك يف الجتماع الدوري اخلام�ض ع�سر لروؤ�ساء املجال�ض الت�سريعية اخلليجية 

•• ال�شارقة - وام:

توا�شلت اأم�س اأعمال الدورة العا�شرة من املنتدى الدويل لات�شال 
احلكومي التي انطلقت اأم�س يف مركز اإك�شبو ال�شارقة مب�شاركة 79 

�شخ�شية حملية واإقليمية وعاملية من 11 دولة عربية واأجنبية.
الت�شال  دور  حت��دي��د  يف  ي�شهم  ا�شتثنائيا  ح��دث��ا  املنتدى  وي�شكل 
احلكومي يف خطط التنمية امل�شتقبلية ال�شاملة خا�شة بعد جائحة 
كربى  اأمام  كبريا  حتديا  و�شكلت  العامل  �شهدها  " كورونا" التي 

بلدان العامل.
وي�شتعر�س املنتدى خال 31 فعالية تتوزع بني 7 جل�شات حوارية 
تفاعلية  من�شة  و12  ت��دري��ب��ي��ة  ور�����س  و7  ملهمة  خ��ط��اب��ات  و5 

املا�شية  املحطات  واأه��م  الت�شال احلكومي  التاريخية يف  التجارب 
و�شول اإىل احلا�شر وما رافقه من حتولت لي�شت�شرف بعد ع�شرة 

اأعوام على انعقاده م�شتقبل الت�شال احلكومي اإقليميا وعامليا.
العمل  املقبلة  الع�شر  لل�شنوات  خطته  �شمن  املنتدى  وي�شتهدف 
على تخ�شي�س يوم يف العام لات�شال احلكومي والإعام واإطاق 
م�شروع الرخ�شة املهنية لات�شال احلكومي واإ�شدار جملة علمية 
موؤ�شرات  وا�شتحداث  الت�شال احلكومي  دوري��ة حمكمة يف جمال 
اجلمهور  ل��دى  الإيجابية  املمار�شات  على  الت�شال  تاأثري  لقيا�س 
اإدارة  دليل  واإ�شدار  احلكومي  لات�شال  العربية  ال�شبكة  وتاأ�شي�س 
ال�شوابط  دليل  واإ���ش��دار  احلكومي  الت�شال  خ��ال  م��ن  الأزم���ات 

املهنية واملعايري الأخاقية يف الت�شال احلكومي.

توا�سل اأعمال الدورة العا�سرة من املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي بال�سارقة

فقد املدعو / عدنان احمد 
باك�شتان     ، حممد  خو�شى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )CQ1169172( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0557437569

فقدان جواز �سفر
���ش��ي��د عرفان   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الهند   ، اب�����راه�����ي�����م  ����ش���ي���د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )K3163566(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
رحمن  ن�����ور   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�شتان   ، خ���ان  م��ري  ل���ش��ت��ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)9159712(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ل��ي��ل��ى غام   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ر�شول غام ر�شول ، باك�شتان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)4122732(   يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
ب����رت����وك����ان   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، ب���ي���دي�������ش���و  ب���ا����ش���ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EP4049178( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون  اأبوظبي  �شرطة  افتتحت 
مركًزا  الم�������ارات  م���وا����ش���ات  م���ع 
للمركبات  الفني  للفح�س  جديًدا 
مبدينة  الهري  منطقة  يف  الثقيلة 
العني �شمن جهودها للت�شهيل على 
ريادية  خدمات  وتقدمي  املتعاملني 
بالقرب من التجمعات ال�شكنية ويف 
مراكز  باإقامة  التو�شع  خطة  اإط��ار 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ف��ح�����س 

الإمارة.
عبيد  م����ط����ر  ال���ع���ق���ي���د  واأو��������ش�������ح 
مديرية  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال���ظ���اه���ري 
ترخي�س ال�شائقني والآليات بقطاع 
العمليات املركزية اأن املركز اجلديد 
ي���ق���دم ك���اف���ة اخل����دم����ات ال���ازم���ة 
ب�شورة  الثقيلة  امل��رك��ب��ات  لفح�س 
ت����وزع اجل��ه��د وت��خ��ف��ف م���ن حركة 
مبا  ال��ط��رق  على  الثقيلة  املركبات 
وحت�شني  امل��روري��ة  ال�شامة  ي��ع��زز 
للمتعاملني  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
وحت���ق���ي���ق ت���ط���ل���ع���ات امل���وؤ����ش�������ش���ات 
والأفراد يف جمال خدمات الفح�س 

الفني.
الرئي�س  ت���وك���ل  ف���ري���ال  واأ������ش�����ادت 

ملوا�شات  ب����الإن����اب����ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والتعاون  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  الإم����������ارات 
..مو�شحة  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  م���ع 
�شمن  ي���اأت���ي  امل��ح��ط��ة  اف���ت���ت���اح  ان 
ن�شر  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�شراتيجية 
مراكز تقدمي اخلدمة يف كل مناطق 
امل�شافات  اخت�شار  ب��ه��دف  ال��دول��ة، 
املتعاملني من ماك  والوقت على 
املركبات الثقيلة و�شائقيها وت�شهيل 

وجتديد  الت�شجيل  خدمات  اإجن��از 
اخلدمات  من  وغريها  الرخي�س 
يجعلها  ال��ف��ح�����س، مب���ا  م���راك���ز  يف 
خ��دم��ات اأك���ر مت��ي��زاً وت��واف��ق��اً مع 
العاملية  واملعايري  املمار�شات  اأرق���ى 
وال�شعادة  الر�شا  وحتقق  املعتمدة 

لدى ال�شركاء واملتعاملني.
اجل����دي����دة  امل���ح���ط���ة  اأن  وذك���������رت 
ه������ي ال����ت����ا�����ش����ع����ة م������ن ن����وع����ه����ا يف 

مريحة  مب��واق��ف  وتتميز  الإم����ارة، 
للمتعاملني، ومكاتب ملوظفي اإ�شعاد 
بالفح�س  وال��ع��ام��ل��ني  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ع��اوًة على مكاتب جتارية  الفني، 

خلدمة املتعاملني وال�شركات.
املركبات  ف��ح�����س  م���رك���ز  وي����ق����دم 
وفح�س  وجتديد  ت�شجيل  خدمات 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  ا�شراطات 
وفح�س  ال���غ���ذائ���ي���ة،  وال�������ش���ام���ة 

املعدات "ت�شجيل جتديد" وفح�س 
ت�شدير  وف��ح�����س  ال���ب���ي���ان،  ت��غ��ي��ري 
وف���ح�������س حتويل  ال�����دول�����ة  خ������ارج 
ت�شدير  وف��ح�����س  ال����دول����ة،  داخ����ل 
خارج الدولة وفح�س حتويل داخل 

الدولة.
ح�شر افتتاح املركز ال�شيد معت�شم 
عودة ع�شو جمل�س ادارة موا�شات 

المارات وعدد من ال�شباط .

•• ال�شارقة-وام:

الكويتي  حممد  الدكتور  �شعادة  اأك��د 
ال�����ش��ي��رباين حلكومة  رئ��ي�����س الأم����ن 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  اأن  الإم�����ارات  دول���ة 
خمتلف  ي�شمل  اأ���ش��ب��ح  الإم������ارات  يف 
اأدى  حيث  املجتمع  يف  احلياة  مناحي 
ورقمنة  التكنولوجيا  على  العتماد 
ظهور  اإىل  ك����ام����ل  ب�����ش��ك��ل  احل����ي����اة 
التي  ال�شيربانية  ال��ت��ه��دي��دات  بع�س 
الرقمي  املجتمع  ���ش��ام��ة  ت�شتهدف 
اإبداعي  بفكر  نعمل  يجعلنا  م��ا  وه��و 
منجزات  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  وم��ب��ت��ك��ر 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  وم�����ش��رية  ال���دول���ة 

ال�شاملة.
وق����ال ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ك��وي��ت��ي يف 
ت�����ش��ري��ح��ات ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم�����ارات 
يف  م�����ش��ارك��ت��ه  ه���ام�������س  ع���ل���ى  "وام" 
الدويل  املنتدى  من  العا�شرة  ال��دورة 
ل��ات�����ش��ال احل��ك��وم��ي ب��ال�����ش��ارق��ة اإن 

و�شيلة  اأ���ش��ب��ح  احل��ك��وم��ي  الت�����ش��ال 
الأمن  ثقافة  لن�شر  وفعاله  رئي�شية 
ال�������ش���ي���رباين وه������و م����ا ن���ط���م���ح اإىل 
اأحد  يف  امل�شاركة  خ��ال  م��ن  حتقيقه 
بالت�شال  امل��ع��ن��ي��ة  امل���ن���ت���دي���ات  اأه�����م 
مبا  م�شتقبله  وا�شت�شراف  احلكومي 
ونهج  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  يج�شد 

الدولة يف تعزيز التوا�شل الإن�شاين.
ال�شيربانية  ال��ت��ه��دي��دات  اأن  واأو���ش��ح 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ت���واك���ب  ال��ت��ي 
الهائل تتطلب تعزيز الوعي املجتمعي 
بكيفية  للتعريف  الفعال  والتوا�شل 
للهجمات  ���ش��ح��ي��ة  ال����وق����وع  ت���ف���ادي 
ال�شيربانية الرقمية والتي ت�شتهدف 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الأ���ش��خ��ا���س 
اجلاهزية  اأن  اإىل  لف��ت��ا  واخل��ا���ش��ة.. 
للهجمات  الت�شدي  يف  وال�شتباقية 
التوا�شل  تكثيف  تتطلب  ال��رق��م��ي��ة 
وال��ت��ع��اون ب��ني خم��ت��ل��ف ف���رق العمل 
تدريب  ب����رام����ج  وت��ن��ف��ي��ذ  ال���وط���ن���ي���ة 

الرقمية  ال��ه��ج��م��ات  ع��ل��ى  وحم���اك���اة 
اخلبيثة .

وقال اإن اجلهوزية للم�شتقبل تتطلب 
ا�شت�شراف  يف  وا���ش��ح��ا  ون��ه��ج��ا  روؤي����ة 
امل�شتقبل تقوم على التوظيف الأمثل 
ل������اأدوات وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة وهو 
م���ا مت��ت��ل��ك��ه الإم��������ارات ال���ت���ي حققت 
 27 بني  والثالث  عربيا  الأول  املركز 
متقدمة  العامل  حول  نا�شئا  اقت�شادا 
على دول مثل رو�شيا وال�شني والهند 
واملرتبة 23 عاملياً بني 123 دولة يف 
تقرير "موؤ�شر اجلاهزية للم�شتقبل" 
"بورتولنز" يف  م��رك��ز  ع��ن  ال�����ش��ادر 

العا�شمة الأمريكية وا�شنطن.
اإىل  الكويتي  حممد  الدكتور  واأ���ش��ار 
اإجنازات  من  الإم���ارات  ما حققته  اأن 
بف�شل  ج��اء  للم�شتقبل  اجلهوزية  يف 
الر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال�����ش��دي��دة  ال����روؤى 
للم�شتقبل  بال�شتعداد  وتوجيهاتها 
ل���ه وتبني  ال���ش��ت��ب��اق��ي  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

من  ال�شاملة  للتنمية  اأ�شا�شا  البتكار 
اإىل  اآم��ن م�شتند  خ��ال ف�شاء رقمي 
متطورة  ���ش��ي��رباين  اأم�����ن  م��ن��ظ��وم��ة 
الوطن  م��ن��ج��زات  حماية  على  ق���ادرة 
وال����ت���������ش����دي ب���ا����ش���ت���ب���اق���ي���ة وك����ف����اءة 
واحرافية ملختلف الهجمات الرقمية 

املحتملة واحلالية.
يف  الناجح  الرقمي  التحول  اإن  وق��ال 
واآليات  اأط����ر  ع��ل��ى  يعتمد  الإم������ارات 
متقدمة  ت�شريعية  وب��ي��ئ��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
داعمة للرقمنة وبنية حتتية متقدمة 
ك��ل ه���ذه ال��ع��وام��ل اأ���ش��ه��م��ت يف ريادة 
احلياة  رقمنة  على  وقدرتها  ال��دول��ة 
ج��������ودة احل�����ي�����اة جلميع  ي����ع����زز  مب�����ا 

ال�شكان.
ال�شت�شرافية  ال���روؤي���ة  اأن  واأ����ش���اف 
التحول  بت�شريع  ال��ر���ش��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة 
الرقمي اأ�شهمت يف تاأدية دور مهم يف 
جتربة  وتقدمي  الأع��م��ال  ا�شتمرارية 
خ��ال جائحة  اآم��ن��ة  رقمية  خ��دم��ات 

م�شرعا  و���ش��ك��ل��ت   "19  - "كوفيد 
اخلدمات  من  املزيد  وتقدمي  لإبتكار 

الرقمية.
توا�شل  الإم���������ارات  دول�����ة  اإن  وق�����ال 
جهودها مع الدول واملنظمات الدولية 
لتبادل  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  وك���ي���ان���ات 
ال�شيا�شات  م�شتوى  ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ات 
التحديات  ملواجهة  الفني  وامل�شتوى 
التهديدات  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل�����ش��رك��ة 
القطاعات  مل��خ��ت��ل��ف  ال�������ش���ي���ربان���ي���ة 
وذلك  العامل  م�شتوى  على  احليوية 
التحتية  البنى  تطوير  موا�شلة  من 
لتعزيز قدراتها يف  الازمة  والآليات 

جمال الأمن ال�شيرباين.
الكبري  الت�شارع  اأنه مع  �شعادته  واأك��د 
كافة  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  تبني  يف 
مفا�شل املجتمعات واملجالت احليوية 
يف ال��ع��امل ���ش��ه��دت احل��ك��وم��ات حتول 
وعملياتها  خلدماتها  �شاما  رقميا 
اليومية حيث اأ�شبحت ممكنا رئي�شياً 

والتي  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  ت��ط��وي��ر  يف 
برزت اأهميتها يف ظل ظروف جائحة 
التحول  �شاهم هذا  "كوفيد19-" اإذ 
للمخرقني  اأب����واب  فتح  يف  املت�شارع 
مت��ك��ن��وا م���ن خ��ال��ه��ا ل��ل��و���ش��ول اإىل 
خمتلف  يف  احل�شا�شة  التحتية  البنى 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ال���ق���ط���اع���ات 
واملياه  وال���غ���از  ال��ك��ه��رب��اء  ك��م��ح��ط��ات 
اأدوات الخراق  اأن  واأو�شح  وغريها. 

اأك��ر �شهولة واأق��ل تكلفة  اليوم  باتت 
مما اأتاح للمهاجمني ا�شتغال ظروف 
على  العتماد  وك��رة  كورونا  جائحة 
اخلدمات الرقمية اإىل تنفيذ خمتلف 
ال�شيربانية  ال��ه��ج��م��ات  م��ن  الأن�����واع 
ومن اأبرزها هجمات الفدية اخلبيثة 
ال��ت��ي ���ش��ه��دت ارت���ف���اع���اً م��ل��ح��وظ��ا يف 

ن�شبتها خال الأ�شهر املا�شية.
وذك����ر ���ش��ع��ادت��ه اأن����ه ب��ع��د اأي�����ام قليلة 

ت��ن��ط��ل��ق ع��ل��ى اأر������س الإم�������ارات اأكرب 
تظاهرة ثقافية وح�شارية عاملية وهي 
�شنبهر  من�شة  وه��ي   2020 اإك�شبو 
م��ن خ��ال��ه��ا ال��ع��امل و���ش��رى مكانة 
الإن�شاين  وثقلها  العاملية  الإم�����ارات 
التنموية  وروؤي���ت���ه���ا  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
بالإبداع  امل�شتقبل  اأ�شا�شها ريادة  التي 
ل  موؤهلة  وطنية  وبكفاءات  والبتكار 

تعرف امل�شتحيل.

•• عجمان-وام:

مكتبه  يف  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
بديوان احلاكم اأم�س.. �شعادة حممد حممد راره �شفري اجلمهورية الإ�شامية 

املوريتانية لدى الدولة الذي قدم لل�شام على �شموه .
ورحب �شمو ويل عهد عجمان بال�شفري املوريتاين .. متمنيا له طيب الإقامة 

والتوفيق والنجاح يف مهام عمله �شفريا لباده لدى الدولة.
بني  القائمة  الثنائي  التعاون  ع��اق��ات  اللقاء  خ��ال  وال�شفري  �شموه  وبحث 

البلدين و�شبل تطويرها ملا فيه م�شلحة ال�شعبني ال�شقيقني.
واأثنى ال�شفري املوريتاين على التعاون امل�شرك بني البلدين يف القطاعات كافة 
.. م�شيداً بالتطور احل�شاري الذي ت�شهده الدولة عامة واإمارة عجمان خا�شة 

يف خمتلف امليادين.
ح�شر اللقاء .. ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 
و�شعادة اأحمد اإبراهيم الغما�شي رئي�س مكتب ويل العهد و�شعادة يو�شف حممد 

النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولني.

عمار النعيمي ي�ستقبل �سفري موريتانيا

افتتاح مركز جديد لفح�ض املركبات الثقيلة يف العني

•• عجمان- وام:

عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
عجمان يف مكتبه بديوان احلاكم اأم�س �شعادة الدكتور ال�شيد 
عمان  �شلطنة  �شفري  البو�شعيدي  �شعود  بن  هال  بن  اأحمد 

لدى الدولة.
بني  الخ��وي��ة  ال��ع��اق��ات  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خ��ال  مت 
اإىل  اإ�شافة  امل�شركة  امل�شالح  ال�شقيقني مبا يخدم  البلدين 
الهتمام  ذات  الق�شايا  من  ع��دد  ح��ول  النظر  وجهات  تبادل 

امل�شرك.
اإن  وق��ال   .. العماين  بال�شفري  اللقاء  �شموه يف بداية  ورح��ب 
تزداد �شابة وتطورا يف ظل  العمانية  الإماراتية  العاقات 

ال�شقيقني مب��ا يحقق  ال��ب��ل��دي��ن  ق��ي��ادت��ي  دع���م و رع��اي��ة م��ن 
تطلعات �شعبيهما.

واأك����د ���ش��م��وه ر���ش��وخ ال��ع��اق��ات الأخ���وي���ة ال��ت��ي جت��م��ع دولة 
تاريخية  رواب����ط  اإىل  وامل�����ش��ت��ن��دة  ع��م��ان  و�شلطنة  الإم�����ارات 
بدور  ..م�شيدا  ال��روؤى  وات�شاق  وال��دم  القربى  �شلة  جتمعها 
البلدين  بني  القائمة  العاقات  تعزيز  يف  العماين  ال�شفري 
لل�شفري  ..ومتنى  املجالت  ال�شقيقني وتوطيدها يف خمتلف 
التوفيق والنجاح يف مهام عمله لدى الدولة. من جانبه تقدم 
ال�شفري العماين بال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان على 
توطيد  �شبيل  يف  وتعاونهما  الدبلوما�شية  مهامه  ت�شهيل 

احل�شارية  بالنه�شة  ..م�شيدا  امل��ي��ادي��ن  �شتى  يف  ال��ع��اق��ات 
يف  خا�شة  وعجمان  عامة  الم���ارات  ت�شهدها  التي  ال�شاملة 

خمتلف القطاعات.
واأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ال�����ش��ي��د اأح��م��د ب��ن ه���ال ب��ن �شعود 
ا�شراتيجية  العمانية  الإماراتية  العاقات  اأن  البو�شعيدي 
اأعماق  املتجذرة يف  الأخ��وي��ة  للعاقات  رائ���داً  وتعد من��وذج��اً 
التاريخ والتي ت�شهد تطوراً متوا�شا نحو مزيد من التقدم 

والزدهار.
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  اللقاء  ح�شر 
البلدية والتخطيط و�شعادة اأحمد اإبراهيم الغما�شي رئي�س 
مكتب ويل العهد و�شعادة يو�شف حممد النعيمي مدير عام 

دائرة الت�شريفات وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولني.

رئي�ض الأمن ال�سيرباين : الت�سال احلكومي و�سيلة فعالة لن�سر ثقافة الأمن الرقمي

ويل عهد عجمان ي�ستقبل ال�سفري العماين

•• كوك�س بازار-وام:

اأج�����رى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
الأحمر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 
�شلطان  الهيئة  وف��د  برئي�س  هاتفيا  ات�����ش��ال  الإم���ارات���ي، 
لفتتاح  ب��ازار  كوك�س  منطقة  يف  حاليا  امل��وج��ود  الدرمكي 
املرحلة الثانية من امل�شاريع اخلدمية التي تنفذها الهيئة 
ل�شالح الاجئني الروهينغا يف بنجادي�س، ومتابعة �شري 
ال��ع��م��ل يف ع���دد م��ن امل�����ش��اري��ع الأخ����رى اجل����اري تنفيذها 
الاجئني  حياة  لتح�شني  الهيئة  تنفذها  التي  التنموية 
وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروف اللجوء ال�شعبة، اإىل 
جانب الإ�شراف على تقدمي املزيد من امل�شاعدات الإغاثية 

والإن�شانية لاجئني.
واطلع �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان على مبادرات 
واجلهود  بنجادي�س  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ج��الت  يف  الهيئة 
هناك،  الأو���ش��اع  جت��اه  الهيئة  ا�شتجابة  لتعزيز  امل��ب��ذول��ة 
التي  امل�شاريع  ع��دد من  العمل يف  �شري  �شموه على  ووق��ف 

ل�شالح  الثالثة  املرحلة  �شمن  م�شتقبا  افتتاحها  �شيتم 
الاجئني.

ووج���ه ���ش��م��وه ب��ت��وف��ري امل��زي��د م��ن الح��ت��ي��اج��ات لاجئني 
اأو�شاعهم  وتلم�س  بنجادي�س،  خميمات  يف  الروهينغا 

وتقدمي الدعم الازم لهم يف ظروفهم الراهنة.
وكان وفد من الهال الأحمر قد و�شل موؤخرا اإىل منطقة 
ك��وك�����س ب����ازار لف��ت��ت��اح ع���دد م��ن م�����ش��اري��ع الإي�����واء واملياه 
املعونات  من  املزيد  وتقدمي  ال��ق��درات  وتعزيز  والإ�شحاح 
الإغاثية  الهيئة  عمليات  وحت��ظ��ى  ل��اج��ئ��ني.  الإغ��اث��ي��ة 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  من  مبتابعة  للروهينغا 
احلكيمة  وقيادتها  الدولة  اهتمام  اإط��ار  يف  وتاأتي  نهيان، 
ت�شاعد  نتيجة  ميامنار  م��ن  الفارين  الاجئني  بق�شية 
وت���رية الأح����داث ه��ن��اك، وك��داأب��ه��ا دائ��م��ا ت��ت��ج��اوب الدولة 
ال��اج��ئ��ني يف ك��ل م��ك��ان وتعمل على تخفيف  اأو���ش��اع  م��ع 
معاناتهم وحت�شني �شبل حياتهم، عرب م�شاعداتها املبا�شرة 
والدولية  الإقليمية  للمنظمات  الاحمدود  ودعمها  لهم 

التي ترعى �شوؤونهم وتوفر لهم �شبل احلماية.

•• دبي-وام: 

ت�شلم �شعادة ال�شيخ مكتوم بن بطي بن �شهيل اآل مكتوم، 
ال��دويل يف دبي  مدير مكتب وزارة اخلارجية والتعاون 
الرباءة القن�شلية ل�شعادة جمال ح�شني، القن�شل العام 
مقّر  يف  وذل��ك  بدبي،  ال�شعبية  بنجادي�س  جلمهورية 

مكتب الوزارة يف دبي.
بنجادي�س  جلمهورية  العام  بالقن�شل  �شعادته  ورحب 
ال�شعبية مبنا�شبة تعيينه .. واأ�شاد بالعاقات ال�شيا�شية 
والق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي تربط 
يف  والنجاح  التوفيق  ل��ه  متمنياً  ال�شديقني،  البلدين 

مهام عمله اجلديد.

حمدان بن زايد يطلع على مبادرات الهالل الأحمر 
الإن�سانية لالجئني الروهينغا يف بنجالدي�ض

مدير مكتب وزارة اخلارجية يف دبي يت�سلم 
الرباءة القن�سلية من قن�سل عام بنجالدي�ض

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352
Case File 

Real Estate Summary 71/2020/18 
Details of service by publication
To the convicted party 1- Kamal Ahmed Mohammad Qasim
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by/ Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 30-03-2020 in the above mentioned 
case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 1- ordering the defendant to pay the 
plaintiff an amount of AED 306,833 the balance amount of purchasing the real estate unit No. 
113 and the legal interest of 9% from the judicial claim date until the full payment 2- ordering 
the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 314,633 the balance amount of purchasing 
the real estate unit No. 1013 and the legal interest of 9% from the judicial claim date until the 
full payment 3- ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 318,213 the 
balance amount of purchasing the real estate unit No. 1404 and the legal interest of 9% per 
annum from the judicial claim date until the full payment and ordered him to pay the expenses 
and Five Hundred Dirhams as attorney's fees.The verdict is issued in absentia and may be 
appealed within thirty days from the day following publishing this service. The verdict is issued 
in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of 
Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In lawsuit No. 3251/2021/16 - Commercial Partial

In the First Commercial Partial Circuit No. 11
Case Subject: A statement of claim demanding payment an amount of AED 8.144.046.30 (Eight 
million one hundred and forty-four thousand and forty-six dirhams and thirty fils only) and the 
legal interest with 5% as from the date of the claim until full payment.
The Claimant : Armada Contracting (L.L.C)
Address: UAE - Emirate of Dubai - Dubai Investments Park I - Dubai Dubai Investments 
Park Street - Building Plot No.: 598-073 - Office Apartment No. 213 - owned by Ramesh 
Asomgans.
Represented by: Nasser Youssef Ali Nasser Al-Khamis
The Defendant:1- Costra Group FZ-LLC - Capacity as: Defendant
Notification Subject: Has filed a lawsuit against you. Its subject is a statement of claim 
demanding payment an amount of AED 8.144.046.30 (Eight million one hundred and forty-
four thousand and forty-six dirhams and thirty fils only) and the legal interest with 5% as from 
the date of the claim until full payment. A hearing is set on Sunday corresponding 03/10/2021 
at 08:30 am at the Remote Litigation Hall BUILDING-DESC&. Therefore, you are required 
to attend or whoever represents you legally, and you must submit what you have of notes or 
documents to the court at least three days before the session.
Prepared by 
Shouq Hamza Muhammad Qambar Al-Bannai

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 7/ 2021  Issue No : 13288
Announcing a defendant by publishing

Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance
In case no: SHCFICIGRIPET2021/0006906 - Grievance from ordered on a petition

To: Lifeng Zheng
Unknown address: Sharjah Emirate Industrial No. 11, behind Al Rabea Industrial Street, Shubra No. 
C-9, King Jamal Salem Saeed Othman Al-Wahidi
We inform you that the complainant: Jia Shukun - Address / Residence: Emirate of Dubai Bur Dubai 
Sheikh Zayed Street Fairmont Hotel Building Office Tower Office 2102 Phone Number: 971509204252 
He has filed the above-mentioned case to demand with- Issuing a travel ban against the second 
complainant / Lifeng Zheng- Nationality Chinese holding passport no: G49646053 Preventive attachment 
on all commercial licenses belonging to the first complainant and Addressing those who are needed in 
the economic development department (and the free zone) by court order. Preventive attachment on the 
immovable and movable funds of the first and second complainant with banks operating in the state 
and notifying the Central Bank of the United Arab Emirates of the court order. Preventive attachment 
on the cars, vehicles and mechanisms of the first and second complainant and notifying the Traffic and 
Patrols Department in Sharjah and the Roads and Transport Authority in Dubai and Ajman of the court 
order. Issuing an order for Preventive attachment of the first complainant equipment. Therefore, you 
are obligated to attend in front of department of the matter on petitions. Second Circuit Sharjah Federal 
Court on 07/10/2021 at 8:00am to submit your defense and documents, and in the event that you are 
not present, or send an authorized representative to represent your behalf, the court will initiate legal 
procedures in your absence.
Judicial services office
Hamid Abdel Hamid

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 16913/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Krishna Kanthan Kathir Jamathambi, Sri Lankan national, residing at Abu Dhabi, Al Dar 
Island Hospitality, A175 Building, Flat 102 - Mobile No 056-787 0895

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 39,508
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 39,508; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

93179 Abu Dhabi 13 Nissan Sentra White 2015

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
باأبوظبي  ال���وزارة  مقر  يف  والتعاي�س  الت�شامح  وزي��ر 
ال�شكرتري  جيد  حلظي  ي��واأن�����س  دك��ت��ور  املون�شينيور 
ع�شو  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا  لقدا�شة  ال�شابق  ال�شخ�شي 

جلنة الأخوة الإن�شانية.
اللقاء رحب معاليه بال�شكرتري ال�شخ�شي  ويف بداية 
ال�����ش��اب��ق ل��ق��دا���ش��ة ال��ب��اب��ا ف��رن�����ش��ي�����س م�����ش��ي��دا ب���دوره 
التاريخية  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأخ�����وة  ل��وث��ي��ق��ة  الإع�����داد  يف 

الكني�شة  ب��اب��ا  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا  ق��دا���ش��ة  وقعها  ال��ت��ي 
اأحمد  الدكتور  الأك��رب  الإم���ام  وف�شيلة  الكاثوليكية 
الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف يف اأبوظبي والتي تهدف 
اإىل تعزيز العاقات الإن�شانية وبناء ج�شور التوا�شل 
املهم خال  دوره  اإىل  ..اإ�شافة  ال�شعوب  والتاآلف بني 
والعامل  الفاتيكان  ب��ني  و���ش��ل  كحلقة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 
الإن�شانية  الأخ���وة  وثيقة  اأن  معاليه  واأك���د  ال��ع��رب��ي. 
ت�شكل اأحد اأهم املخرجات التاريخية للحوار والتعاون 
والت�شامح  ال�����ش��ام  وم���ب���ادئ  ق��ي��م  ل��ن�����ش��ر  امل�����ش��رك 
مبادئ  جت�شد  والتي  العامل  م�شتوى  على  والتعاي�س 

عاقاتها  يف  منها  انطلقت  التي  الرا�شخة  الإم���ارات 
مع دول العامل اأجمع.

حلظي  ي��واأن�����س  دك��ت��ور  املون�شينيور  ع��رب  جانبه  م��ن 
الر�شيدة  الإم����ارات  دول��ة  لقيادة  ل��دول��ة  امتنانه  ع��ن 
وقدمت  والتاآخي  والت�شامح  احل��وار  قيم  اأر�شت  التي 

منوذجاً فريداً يف التعاي�س بني الثقافات.
واأ�شاف اأن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
الأ�شيل  و�شعبها  الإمارات  يف  ثراه" زرع  اهلل  "طيب 
بذور التاآخي والت�شامح التي جنني الآن ثمارها عندما 

نرى الإمارات تقود املنطقة نحو ال�شام واحلوار.

نهيان بن مبارك: وثيقة الأخوة الإن�سانية اأهم املخرجات التاريخية للحوار والتعاون امل�سرتك

بالأرقام .. كيف غريت الإمارات واقع القطاع ال�سحي يف 50 عاما ؟

التاأكيد على ريادة االإمارات يف التخطيط ال�ستقبال الثورة ال�سناعية الرابعة, ويف اأمن املعلومات 

الأر�سيف الوطني يثقف كوادره وجمهوره بالثورة ال�سناعية الرابعة, واأ�ساليب حماية احلا�سوب

جمل�ض �ساحية اخلرو�ض يبحث يف اجتماعه توفري اخلدمات لأهايل مدينة دبا احل�سن املنتقلني لل�سكن يف ال�ساحية  

•• اأبوظبي-وام:

50 عاما املا�شية قفزات  حقق القطاع ال�شحي يف دولة الإم��ارات خال ال� 
ال�شحية  والتحديات  املتطلبات  تتنا�شب مع حجم  واإجن��ازات كبرية،  نوعية 

الناجمة عن الزيادة ال�شكانية التي �شهدتها الدولة خال هذه الفرة.
رعاية �شحية  تاأ�شي�س منظومة  ال�شنوات يف  تلك  الإم��ارات ط��وال  وجنحت 
والأنظمة  امل��ع��اي��ري  اأرق���ى  ت��واك��ب  اأر���ش��ه��ا  على  القاطنني  جلميع  متكاملة 
حتتل  حيث  العاملية،  ال�شحة  ومنظمة  الدوليني،  اخل��رباء  ب�شهادة  العاملية 
املركز الأول عاملياً، يف عدد املن�شاآت ال�شحية احلا�شلة على العتماد الدويل 

. JCI وفقا لتقارير اللجنة الدولية امل�شركة لعتماد املن�شاآت ال�شحية
ووف��ق��ا لأح����دث ب��ي��ان��ات وزارة ال�����ش��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ف��ق��د ارت��ف��ع عدد 
امل�شت�شفيات يف الدولة من 16 م�شت�شفى عام 1975 لي�شل وفق تقديرات 
تتوزع  م�شت�شفى   169 اإىل  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  ن�شرتها  مبدئية 

على 55 م�شت�شفى حكومي و114 م�شت�شفى خا�س يف عام 2020.
وك�شفت البيانات عن التطور الكبري الذي طراأ على الكادر الب�شري العامل 
يف املن�شاآت ال�شحية بالدولة، حيث ارتفع عدد الأطباء الب�شريني العاملني يف 
القطاع احلكومي من 792 طبيا يف عام 1975 لي�شل اإىل 8995 طبيبا 
يف عام 2020 ويف املقابل ارتفع عدد الأطباء الب�شريني يف القطاع اخلا�س 

من 300 طبيب يف عام 1981 لي�شل اإىل 17136 طبيبا عام 2020.
ارت��ف��ع يف  ع��دده��م  اأن  البيانات  اأظ��ه��رت  الأ���ش��ن��ان فقد  اأط��ب��اء  وفيما يخ�س 
القطاع احلكومي من 69 طبيبا يف عام 1975 لي�شل اإىل 869 طبيبا يف 
عام 2020، فيما ارتفع العدد يف القطاع اخلا�س من 137 طبيبا يف عام 

.2020 عام  يف  طبيبا   5857 اإىل  لي�شل   1985
اأعداد  ال��دول��ة يف  ال��ت��ي �شهدتها  ال��ك��ب��رية  ال��زي��ادة  اإىل  ال��ب��ي��ان��ات  وت��ط��رق��ت 
من  ارتفعت  والتي  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  يف  العاملني  املمر�شني 
ممر�شا   56045 اإىل  لت�شل   1975 عام  يف  وممر�شة  ممر�شا   2139

وممر�شة يف عام 2020 ون�شبة زيادة بلغت 252 باملئة تقريبا.
وعلى م�شتوى املواليد اجلدد ذكورا واإناثا فقد ارتفع عددهم من 19818 
مولودا يف عام 1975 لي�شل اإىل 97572 مولودا يف 2020 وبن�شبة زيادة 
اأدى التطور الكبري الذي �شهدته املنظومة  392 باملئة تقريبا، فيما  بلغت 
ال�شحية بالدولة على م�شتوى اخلدمات والرعاية الطبية اإىل ارتفاع العمر 

املتوقع للفرد عند املياد بال�شنوات اىل 79.9 �شنة يف عام 2020.
اأن  الإم���ارات، حيث يتوقع  القطاعات من��واً يف  اأك��ر  ال�شحي،  القطاع  ويعد 
ت�شل ن�شبة النمو يف ال�شتثمار بالقطاع ال�شحي اإىل اأكر من /300 %/ 
خال ال�شنوات الع�شر املقبلة، وت�شري الدرا�شات اإىل اأن حجم �شوق الرعاية 
ال�شحية يف الإم��ارات يتوقع اأن ي�شل اإىل 71،56 مليار درهم منها قرابة 
44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات اخلارجية للم�شت�شفيات 
الداخلية  لاأق�شام  دره��م  مليار   27،5 ونحو  بالدولة،  ال�شحية  وامل��راف��ق 

واأحجامها. اأنواعها  مبختلف  "التنومي" بامل�شت�شفيات 
درهم،  مليار   4.97 املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحية  الرعاية  اع��ت��م��ادات  وبلغت 
بن�شبة %8.1 من اإجمايل امليزانية العامة، لتقدمي اأرقى م�شتويات خدمات 
الرعاية الطبية للمواطنني واملقيمني، كما مت تخ�شي�س كافة املبالغ الازمة 

ملواجهة جائحة كورونا امل�شتجد »كوفيد- 19«.
الإمارات  دولة  اأ�شبحت  ال�شحي  بقطاعها  املتنامية  الدولية  الثقة  وبف�شل 

العاملية لل�شياحة العاجية يف العامل، حيث �شجلت  اأف�شل الوجهات  �شمن 
 2018 يف  دره��م  مليار   12.1 الإم����ارات  يف  العاجية  ال�شياحة  مبيعات 
لتحليل  وف��ق��ا  وذل���ك   ،2017 بالعام  مقارنة   5.5% ق��دره��ا  من��و  بن�شبة 
ا�شتمرار منو  اأجرته غرفة �شناعة وجتارة دبي يف وقت �شابق والذي توقع 
بحلول  دره��م  مليار   19.5 اإىل  الإم����ارات  يف  العاجية  ال�شياحة  مبيعات 
العام 2023، اأي مبعدل منو �شنوي تراكمي قدره 10.7 يف املائة لل�شنوات 

اخلم�س املقبلة.
واأطلقت الإمارات العديد من املبادرات واجلهود جلذب ال�شياحة العاجية 
دبي  "جتربة  باإن�شاء  بدبي  ال�شحة  هيئة  قامت  امل��ث��ال  �شبيل  فعلى  اإليها، 
ال�شحية" كاأول بوابة اإلكرونية لل�شياحة العاجية يف املنطقة التي تعمل 
على م�شاعدة ال�شياح يف حجز كل تفا�شيل عطلتهم العاجية عرب الإنرنت، 
يف حني قامت دائرة ال�شحة ودائرة الثقافة وال�شياحة يف اأبوظبي يف 2018 
الإلكرونية لل�شياحة العاجية، وهي بوابة رقمية  اأبوظبي  باإطاق بوابة 
توفر لزوار الإم��ارة كل املعلومات حول اخلدمات الطبية ومن�شاآت الرعاية 

ال�شحية طوال مدة زيارتهم.
وتوجهت الإمارات خال ال�شنوات القليلة املا�شية نحو الذكاء ال�شطناعي 
اأي تطوير وحتديث  واخلدمات الطبية الرقمية وجعلتها حجر الزاوية يف 

جتريه يف اأي مرفق طبي اأو خدمة من خدماتها.
ملياري  بقيمة  لابتكار  �شندوقا  الإم���ارات  اأطلقت   ،2015 نوفمرب  ويف 
درهم يهدف لتمويل الأفكار البتكارية يف القطاعات كافة ، حيث تقوم وزارة 
املالية باإدارة هذا ال�شندوق والإ�شراف عليه بالتعاون مع خمتلف املوؤ�ش�شات 
واجلهات املالية والتمويلية يف الدولة، من خال برنامج �شامل يعمل على 

توفري احللول التمويلية للمبتكرين يف الإم��ارات �شمن القطاعات ال�شبعة 
الرئي�شية لا�شراتيجية الوطنية لابتكار ب�شكل خا�س وال�شحة والطاقة 

املتجددة والنقل والتكنولوجيا واملياه والف�شاء.
الذكاء  لدمج  �شاملة  خطة  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  و�شعت  بدورها 
ل�شراتيجية  تنفيذاً  الطبية،  اخلدمات  يف   100% بن�شبة  ال�شطناعي 
الإمارات للذكاء ال�شطناعي وحتليل البيانات مبعدل %100 بحلول عام 
جمال  يف  حتول  واإحداث   2071 الإمارات  ومئوية  ين�شجم  مبا   ،2021

الرعاية ال�شحية املقدمة للمر�شى.
وت�شعى الوزارة، اإىل ا�شتخدام الذكاء ال�شطناعي، يف اأكر من 100 مرفق 
طبي تابع لها موزعة على 6 اإمارات، ابتداء من دبي وو�شوًل اإىل الفجرية، 
9 مراكز  اإىل  بالإ�شافة  اأولية،  17 م�شت�شفى و69 مركز رعاية  بينها  من 
الأ�شنان  م��راك��ز  مثل  متخ�ش�شاً،  م��رك��زاً   16 ع��ن  ف�شًا  ال��وق��ائ��ي،  للطب 

والثا�شيميا وغريهما.
اإقليم ال�شرق الأو�شط، يف  وتت�شدر الإم��ارات، وفقاً ملنظمة ال�شحة العاملية، 
العديد من املوؤ�شرات واملعايري املتعلقة بالتعامل مع خماطر ال�شحة العامة، 
ويف عام 2019 حققت الدولة املرتبة الأوىل يف 7 موؤ�شرات عاملية يف جمال 
ال�شحة مثل موؤ�شر قلة معدل انت�شار فريو�س نق�س املناعة الب�شرية ال�شادر 
�شمن تقرير تناف�شية ال�شياحة وال�شفر، وموؤ�شر وجود برامج وطنية للك�شف 
املبكر، وموؤ�شر قلة امل�شاكل ال�شحية، وموؤ�شر مدى تغطية الرعاية ال�شحية، 
 100 لكل  باملاريا  الإ�شابة  قلة  وموؤ�شر  التغذية،  نق�س  معدل  وموؤ�شر 
األف ن�شمة، وموؤ�شر معدل انت�شار التقزم عند الأطفال دون �شن اخلام�شة، 

وال�شادرة �شمن تقرير الزدهار العاملي 2019.

•• اأبوظبي- الفجر:

نظم الأر�شيف الوطني حما�شرتني علميتني افرا�شيتني - )عن ُبعد( عرب 
تقنيات التوا�شل التفاعلية- يف: "الثورة ال�شناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء 
ال�شطناعي" و"حماية جهاز الكمبيوتر اخلا�س بك" وترتبط املحا�شرتان 
على  الوطني  الأر�شيف  حر�س  وقد  الإن��رن��ت،  و�شبكة  احلوا�شيب  باأجهزة 
اإثراء ثقافة كوادره الب�شرية مبعلومات مكثفة يف هذين املو�شوعني؛ اإمياناً 
منه باأن الثورة ال�شناعية الرابعة حقيقة ماثلة، واأمام زحفها ال�شريع ل بد 
من ت�شليح املوارد الب�شرية باملعرفة واملهارات الازمة ملواكبة التطورات، واأما 
اأم��ٌر ل بد منه يف ظل ما حتفل به حوا�شيب  حماية جهاز الكمبيوتر فهذا 
الأر�شيف الوطني من وثائق ومعلومات مهمة �شخ�شياً وعلى �شعيد العمل، 
احلوا�شيب  ت�شهده  م��ا  حيال  باليقظة  يتمتعوا  اأن  اجلميع  على  ويتوجب 
عمليات  م��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  واملوؤ�ش�شية  ال�شخ�شية  واحل�شابات 

قر�شنة ل تتوقف.
الذكاء  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ال���راب���ع���ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  "الثورة  الأوىل  امل��ح��ا���ش��رة  يف 

هيئة  وع�شو  امل�شت�شار  الهنائي  حمد  اإبراهيم  الدكتور  ب��داأ  ال�شطناعي" 
التدري�س بكليات التقنية العليا- باحلديث عن دولة امل�شتقبل، وهي الدولة 
التي لديها الروؤية واملرونة واملبادرة والقدرة ال�شتباقية الناجحة وامل�شتدامة 
على ال�شت�شراف وال�شتك�شاف املبكر للتحديات والأزمات امل�شتقبلية، و�شبل 
مواجهتها، وا�شتغال الفر�س امل�شتقبلية بناء على الروؤى والقيم والأهداف 
الوطنية. وا�شتعر�س اأهم املحركات والتوجهات التي �شوف توؤثر على م�شتقبل 
املجالت الجتماعية  املقبلة يف  ال�شاملة للخم�شني عاماً  التنموية  اخلطط 

والقت�شادية، والبيئية وال�شيا�شية والتكنولوجية والدميوغرافية.
2071" والتي تتطلع فيها لتكون  الإم��ارات  "مئوية  املحا�شرة يف  ورك��زت 
اأف�شل دولة يف العامل، ولذلك و�شعت القيادة احلكيمة لهذه املئوية حماور 
وا�شتعر�شت  وامل��ج��ت��م��ع،  والق��ت�����ش��اد  وال��ت��ع��ل��ي��م  احل��ك��وم��ة  تخ�س  حم���ددة 
املحا�شرة كل حمور على حدة؛ م�شرية اإىل اأن دولة الإمارات تعمل من اأجل 

اأف�شل تعليم، واأف�شل اقت�شاد واأ�شعد جمتمع واأف�شل حكومة يف العامل.
واأ�شارت املحا�شرة اإىل اأن امتحان كورونا قد �شّرع من توّجِه الإمارات نحو 
م�شتقبل علمي ورقمي، واإىل اأن اإمارات القرن 21 تتجه ب�شرعة فائقة نحو 

النمو الرقمي والتقني.
وا�شتعر�شت ا�شراتيجية الإمارات للثورة ال�شناعية الرابعة، والتي يتكون 
اإطارها من �شتة حماور: ريادة امل�شتقبل، واإنتاجية امل�شتقبل، جتربة امل�شتقبل، 

واأمن امل�شتقبل، واإن�شان امل�شتقبل، واأ�ش�س امل�شتقبل.
لتفعيل  ا�شراتيجية  م��ب��ادرات  ال��ي��وم  تطلق  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الذكاء ال�شطناعي مبا فيها التكنولوجيا املالية للم�شاهمة يف تعزيز النمو 

القت�شادي والتنمية امل�شتدامة.
واأ�شارت املحا�شرة اإىل اأن كل واحدة من الثورات ال�شناعية ال�شابقة امتازت 
بابتكار تقني، واأن الثورة ال�شناعية الرابعة تت�شم بابتكارات تقنية متقدمة 
مثل التعديل اجليني، والذكاء ال�شطناعي وتعّلم الآلة، وفيها تقنية تخزين 

البيانات، وو�شائل حتويل الأموال.
ويف املحا�شرة الثانية "حماية جهاز الكمبيوتر اخلا�س بك" اأكد ال�شيد عبد 
اهلل الزرعوين من هيئة تنظيم الت�شالت واحلكومة الرقمية – الهتمام 
الكبري الذي تبديه دولة الإمارات من اأجل بناء جمتمع معلوماتي اآمن، ثم 
حتدث عن اأمن املعلومات، واملُراد به كل �شيء عن �شرية وم�شداقية وتوافر 

املعلومات، ثم تطّرق اإىل الأمن الإلكروين مبيناً اأهمية اأمن املعلومات واأنه 
ياأتي مقابل الأمن الإلكروين.

وحتدث الزرعوين بالتف�شيل عن ال�شرية وامل�شداقية والتوافر، وعن اأهمية 
كلمة املرور يف احلوا�شيب ال�شخ�شية واحلوا�شيب يف بيئة العمل؛ م�شتعيناً 
ببع�س الأمثلة التي تربز اأهمية كلمة املرور كخط اأول للدفاع، ومفتاح اإىل 
اأمثلة على كلمات  املعلومات. وا�شتعر�س كلمات املرور الأكر �شيوعاً، وقدم 

املرور القوية، واأف�شل املمار�شات جتاه كلمة املرور.
ّممْت  �شُ التي  وال�����ش��ارة  اخلبيثة  ب��ال��ربام��ج  ف  لتعرِّ ��رة  امل��َح��ا���شَ حتولت  ث��م 
بدون معرفة  الكمبيوتر  باأجهزة  ال�شرر  اإحل��اق  اأو  املعلومات،  اإىل  للو�شول 
ت�شفري  اأو  املعلومات،  ل�شرقة  ال��ربام��ج  ه��ذه  املهاجمون  وي�شتخدم  امل��ال��ك، 
اأجل  ال�شحايا من  التحكم يف  اأو  البيانات،  اأو تدمري  امل��ال،  البيانات وطلب 
ال�شارة  بالفريو�شات  العدوى  م�شادر  املحا�شرة  و�شرحت  اأخ��رى.  هجمات 
الربامج  اأن��واع  اأب��رز  وع��ّددت  عليها،  الدالة  والعامات  الكمبيوتر،  لأجهزة 
واأح�شنة  اخلبيثة،  وال���دودة  والفريو�شات،  الفدية،  برامج  مثل:  اخلبيثة، 

طروادة، وبرامج التج�ش�س. 

•• دبا احل�شن- الفجر:

�شوؤون  ل��دائ��رة  التابع  اخل��رو���س  �شاحية  جمل�س  بحث 
اجتماعه  خال  ال�شارقة  بحكومة  والقرى  ال�شواحي 
الدوري  برئا�شة جمعة عبداهلل  املغني احلمودي ونائبه 
اأع�شاء  وح�شور  الطنيجي  �شبيعان  حممد   ع��ب��داهلل 
جمل�س عددا من املو�شوعات املجتمعية وتقدمي اأوجه 

اخلدمات لاأهايل .
دبا  م��دي��ن��ة  جمل�س  يف  اأم�����س  م�����ش��اء  املجل�س  واج��ت��م��ع 
احل�شن وجرى خال الجتماع تناول دور ال�شاحية يف 
العمل على توفري اخلدمات لأبناء مدينة دبا احل�شن 
مع  والتن�شيق  اخل��رو���س  �شاحية  يف  لل�شكن  املنتقلني 
الدوائر واجلهات املعنية لتذليل �شبل و�شا�شة النتقال 

خلدمة املواطنني.
ويف بداية الجتماع اأ�شاد جمعة عبداهلل املغني احلمودي 
�شاحب  ب��ت��وج��ه��ات  اخل��رو���س  �شاحية  جمل�س  رئ��ي�����س 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�����ش��ارق��ة وح��ر���ش��ه على  الأع��ل��ى ح��اك��م  املجل�س  ع�شو 
ال�شارقة  اإم��ارة  للقاطنني يف  توفري خمتلف اخلدمات 
واأثنى على جهود القيادة الر�شيدة وحر�شه على خدمة 
ببناء  امل�شتمرة  التوجيهات  عن  ف�شا  املواطن  وراح��ة 
 264 ب��ن��اء  واأخ���ره���ا  للمواطنني  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��اك��ن 

م�شكا حكوميا ب�شاحية اخلرو�س.
جمل�س  م�شوؤول  النقبي  خليفة  خلفان  عر�س  بعدها  

���ش��اح��ي��ة دب���ا احل�����ش��ن ال��ائ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اخلا�شة 
ت�شكيل  اإىل  املجل�س  ان��ت��ق��ل  ث��م  ال�����ش��واح��ي  مبجال�س 
رئا�شة  ال��ع��واين  علي  عمر  الع�شو  ت��وىل  حيث  اللجان 
الع�شو ح�شن حممد  و  والثقافية  الجتماعية  اللجنة 
والع�شو  وامل��ت��اب��ع��ة  التن�شيق  جل��ن��ة  رئ��ا���ش��ة  ال��ظ��ه��وري 
رئ���ا����ش���ة جل��ن��ة اخلدمات  ال���ري���ام���ي  ع���ب���داهلل حم��م��د 

والت�شويق..
 ومت التاأكيد على اأهمية ا�شراك اأبناء ال�شاحية باللجان 
املجل�س  اأن  اإمياناً  املجل�س  امل�شكلة والتفاعل مع برامج 

اإمنا �شكل خلدمة ابناء ال�شاحية.
كما مت عر�س عدد من املوا�شيع التي تقدم بها الأهايل 
وال�شحية  التعليمية  ب��اخل��دم��ات  ال�����ش��اح��ي��ة  بتهيئة 

والثقافية والجتماعية..
وجرى التفاق على البدء بالتوا�شل مع اجلهات املعنية 
بالجتماع  حت��دي��ات  م��ن  ط��رح  مل��ا  حلول  باإيجاد  للبدء 
والتن�شيق  والرفيهية  التعليمية  اخل��دم��ات  وخا�شة 
مع اجلهات املخت�شة لإعداد قاعدة بيانات ت�شم بيانات 
اأهايل ال�شاحية للبدء بدرا�شة الحتياجات واملتطلبات 

والو�شول لاأ�شر املتعففة باملنطقة..
كما مت التطرق خال الجتماع على التوا�شل مع اجلهة 
املعنية بحل م�شكلة مدخل املنطقة واحلوادث املرورية 
املتكررة التي تقع به واحلاجة اإىل اإنارة ال�شاحية ليًا 
نظرا حلاجة الأهايل اإىل تركيب لوحات النارة ب�شورة 

عاجلة.
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اأخبـار الإمـارات
�سمن اإطار تفعيل الزيارات املعيارية املتبادلة

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع بلدية دبي على اأف�سل املمار�سات واخلدمات يف م�سلخ ال�سهامة الآيل
•• اأبوظبي -الفجر:

اأف�شل املمار�شات  اأبوظبي وفداً من بلدية دبي على  اأطلعت بلدية مدينة 
تفعيل  اإط��ار  �شمن  وذل��ك  الآيل،  ال�شهامة  م�شلخ  يف  املقدمة  واخل��دم��ات 
املميزة  التجارب  من  ال�شتفادة  اإىل  الهادفة  املعيارية  واللقاءات  الزيارات 
وتوظيفها يف دعم وتر�شيخ اأف�شل املمار�شات يف خدمة املتعاملني يف امل�شالخ 
الآلية. وحتر�س بلدية مدينة اأبوظبي ب�شكل منهجي على تعزيز عاقات 
التعاون ومد ج�شور التوا�شل مع املوؤ�ش�شات الوطنية املميزة، وذلك لدعم 

جاء   . واملجتمع  املتعاملني  واإ�شعاد  اخلدمات  بتطوير  يتعلق  فيما  روؤيتها 
ذلك خال ا�شتقبال الدكتور �شعيد قروا�س الرميثي مدير اإدارة ال�شحة 
العامة وفداً ر�شمياً من بلدية دبي يف م�شلخ ال�شهامة موؤكداً اأهمية تعزيز  
يف  والعملية  العلمية  اخل���ربات  لتبادل  دب��ي  بلدية  م��ع  امل�شتمر  ال��ت��ع��اون 
جمالت ال�شحة العامة على وجه العموم ويف جمال خدمات امل�شالخ على 
وجه اخل�شو�س. من جانبه اأ�شاد ال�شيد علي طاهر احلمادي مدير اإدارة 
خدمات ال�شحة العامة ببلدية دبي باخلدمات املتطورة املقدمة يف م�شالخ 
اأبوظبي، م�شرياً اإىل احلر�س على تعزيز عاقات التعاون وتبادل اخلربات 

ال�شحة  خ��دم��ات  تطوير  جم���الت  يف  خا�شة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  م��ع 
عر�س  تقدمي  الزيارة  ت�شمنت  ذات��ه  ال�شعيد  على  البلديتني.  يف  العامة 
لتطور  ع��ام��اً  ملخ�شاً  ت�شّمن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  قبل  م��ن  تقدميي 
العر�س  وا�شتمل  م�شلخ،  لكل  تعريفية  فيديوهات  مع  البلدية،  م�شالخ 
كافة املعلومات مبا فيها :العمليات الداخلية للم�شلخ، الفح�س البيطري 
، عملية الذبح ، الفح�س بعد الذبح، الطاع على كيفية ترتيب وتوزيع 
على  الط��اع  املتبعة،  وال�شامة  ال�شحة  اإج���راءات  املعرو�شة،  املنتجات 
الأدوات والو�شائل امل�شتخدمة يف عملية تقطيع ونقل وتخزين اللحوم، و 

كيفية اإدارة املوارد الب�شرية للفنيني يف امل�شلخ مثل التدريب و�شاعات العمل 
الإ�شافية، وموؤ�شرات الأداء، كما قام ال�شيد علي طاهر احلمادي والوفد 
املرافق بزيارة ميدانية داخل خطوط الإنتاج مب�شلخ ال�شهامة الآيل.  ويف 
ختام الزيارة قدم الدكتور �شعيد قروا�س الرميثي درعاً تذكارية من بلدية 
اإىل ال�شيد علي طاهر احلمادي رئي�س الوفد تعبرياً عن  اأبوظبي  مدينة 
اأهمية  موؤكداً  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  بزيارة  ملبادرتهم  والتقدير  ال�شكر 
لإ�شعاد  املتبادلة  اخل���ربات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  املعيارية  ال��زي��ارات  ا�شتمرار 

املجتمع، وتقدمي اأف�شل املمار�شات يف جمال خدمات امل�شالخ.

عمر العلماء ل� »وام«: الإمارات قدمت جتربة ملهمة يف جمال الت�سال احلكومي املبا�سر باملجتمع
•• ال�شارقة - وام: 

اأكد معايل عمر بن �شلطان العلماء 
ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����ش��اد 
اأن دولة الإمارات  العمل عن بعد، 
القيادة  توجيهات  بف�شل  جنحت 
الر�شيدة يف تقدمي جتربة ملهمة 
من  احلكومي  الت�شال  جم��ال  يف 
خال ال�شتباقية يف مواكبة عامل 
وتطبيقاته  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
احلكومية  باخلدمات  ال�شلة  ذات 
املبا�شر  الت���������ش����ال  ت����ع����زز  ال����ت����ي 

باملجتمع عرب اأحدث الو�شائط.
ت�شريحات  يف   - م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
"وام"  الإم���������ارات  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
اأعمال  يف  م�شاركته  هام�س  على 
الدويل  املنتدى  من  الثاين  اليوم 
بال�شارقة  احل��ك��وم��ي  ل��ات�����ش��ال 
ت��ع��م��ل على  الإم������ارات  اإن دول����ة   -

الت�شال  "اأدوات  ب��ع��ن��وان  جل�شة 
نافعة  ت�������زال  ل  ه����ل  احل���ك���وم���ي 
يف  امل���ت���ح���دث���ون  و����ش���ل���ط  للغد؟" 
التحولت  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  اجلل�شة 
الت�شال  اأدوات  ���ش��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
تاريخية  حم��ط��ات  يف  احل��ك��وم��ي 
حتى  التلفاز  ع�شر  منذ  خمتلفة 
الثورة  وب��داي��ة  الإن��رن��ت  انت�شار 
ال��رق��م��ي��ة وال���ذك���اء ال�����ش��ن��اع��ي .. 
وط���رح���ت اجل��ل�����ش��ة ت�����ش��اوؤل حول 
الت�شال  اأدوات  ���ش��اح��ّي��ة  م���دى 
للم�شتقبل وما  القائمة  احلكومي 
تقنيات  يف  وامل��ت��غ��ري  ال��ث��اب��ت  ه���و 

الت�شال احلكومي.
الدويل  املنتدى  اأن  بالذكر  جدير 
ل��ات�����ش��ال احل���ك���وم���ي يف دورت����ه 
ال���������ش����وء على  ����ش���ل���ط  ال���ع���ا����ش���رة 
الت�شال  يف  التاريخية  ال��ت��ج��ارب 
املا�شية  املحطات  واأه��م  احلكومي 
اإىل احل��ا���ش��ر وم��ا رافقه  و���ش��وًل 

من التجارب الناجحة يف الت�شال 
خوارزميات  وحت��ل��ي��ل  احل��ك��وم��ي 
وكيفية  ال����ش���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 
تفعيلها وال�شتفادة منها يف تعزيز 
ال���ت���وا����ش���ل. واأ�����ش����ار م��ع��ال��ي��ه اإىل 
املجتمع  اإىل  املعلومة  اإي�����ش��ال  اأن 
التحديات  م���ن  ال���ع���دي���د  ي���واج���ه 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال����ع����امل وال������ذي 
مي��ك��ن م��ع��اجل��ت��ه م��ن خ���ال فهم 
الذكاء  خ��وارزم��ي��ات  تطوير  اآل��ي��ة 
ل��ت��ط��وي��ر حمتوى  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
اجلمهور  احتياجات  مع  يتنا�شب 
فاعا  ات�شال  ويحقق  امل�شتهدف 
وموؤثرا اإ�شافة اإىل �شرورة تعاون 
حكومات العامل يف تبادل اخلربات 
املختلفة  التجارب  وال�شتفادة من 

يف هذا املجال احليوي.
واأو����ش���ح م��ع��ايل ع��م��ر ال��ع��ل��م��اء اأن 
م�شاركته يف املنتدى جاءت بهدف 
اآلية ت�شديق  ال�شوء على  ت�شليط 

التقنيات  ج��م��ي��ع  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
امل���ت���ق���دم���ة ب�����ش��ك��ل م����درو�����س مبا 
اخلدمة  م�شتوى  تغيري  يف  ي�شهم 
ويح�شن حياة النا�س من املواطنني 
واملقيمني يف الدولة يف ظل خطة 
وطموحة  م���ت���وائ���م���ة  اإم����ارات����ي����ة 
والقت�شاد  ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء 
ال�شيرباين  الأمن  واأي�شا  الرقمي 
ت�شتند  الرقمية  املن�شات  وحماية 
قادرة  متكاملة  �شاملة  روؤي���ة  اإىل 
الرقمي  ال���ت���ط���ور  م���واك���ب���ة  ع��ل��ى 
الراهنة  التحديات  اإىل  والت�شدي 

وامل�شتقبلية.
ال���ذك���اء  ان   : م��ع��ال��ي��ه  واأ������ش�����اف 
ي�شكل  وتطبيقاته  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
جميع  اأداء  يف  رئ��ي�����ش��ي��ا  ع���ام���ا 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات 
واملحتوى  امل���ع���ل���وم���ات  واإر������ش�����ال 
العامل  دول  خمتلف  يف  الإعامي 
ال�شتفادة  على  العمل  يتطلب  ما 

منها  للكاذبة  والت�شدي  الأخ��ب��ار 
اأهمية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال�����ش��ائ��ع��ات 
ك��ام��ل��ة لفهم  ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة 
ال��ع��م��ي��ق ودور  ال��ت��زي��ي��ف  اآل����ي����ات 
احلكومة يف ذلك .. م�شريا اإىل اأن 
الإم��ارات عملت على اإطاق دليل 
على  والعمل  العميق"  "التزييف 
الأخبار  املختلفة ملواجهة  املن�شات 

الكاذبة.
وقال اإن املنتدى الدويل لات�شال 
عاملية  م��ن�����ش��ة  ي���وف���ر  احل���ك���وم���ي 
لا�شتفادة من اخلربات والتجارب 
امل���خ���ت���ل���ف���ة يف جم������ال الت�������ش���ال 
احلكومي والذي من �شاأنه تطوير 
والعمل  للنا�س  املقدمة  اخلدمات 
تطوير  اإىل  اإ����ش���اف���ة  احل���ك���وم���ي 
املهارات يف هذا املجال احليوي مبا 
رائدة  دول��ة  الإم���ارات  يعزز مكانة 

يف جمال الت�شال احلكومي.
و����ش���ارك م��ع��ايل ع��م��ر ال��ع��ل��م��اء يف 

املجتمعات  ط���م���وح���ات  وحت��ق��ي��ق 
وحت�����ل�����ي�����ل ت�����ع�����اط�����ي الت�����������ش�����ال 
احلكومي على م�شتوى العامل مع 
علمية  بنتائج  واخل���روج  الأزم����ات 
اإىل  فاعلة  ات�شال  لآليات  توؤ�ش�س 
املحتوى  �شناعة  مناق�شة  ج��ان��ب 

ل��ي�����ش��ت�����ش��رف بعد  م����ن حت�������ولت 
ع�شرة اأعوام على انعقاده م�شتقبل 
الت�شال احلكومي اإقليمياً وعاملياً 
.. كما ناق�س و�شع اآليات جلهوزية 
املتغريات  تفر�شه  ال��ذي  التحول 
امل�شتقبل  ل�����ش��ن��اع��ة  ك���������ش����رورة 

ومدى  الجتماعية  املن�شات  على 
بقاء قوة الإعام التقليدي ب�شكل 
الت�شال  و����ش���ائ���ل  ���ش��م��ن  م���وؤث���ر 
الت�شال  وم�شتقبل  اجلماهريي 
وع���ل���وم���ه  واأدواره  احل����ك����وم����ي 

ومناهجه.

خالل قمة تاأثري التنمية امل�ستدامة التي نظمها املنتدى االقت�سادي العاملي

مرمي املهريي: تعزيز التعاون الدويل لإحداث حراك عاملي لتح�سني الأنظمة الغذائية يرتجم توجهات قيادة الإمارات

اجتماعية ال�سارقة تناق�ض 9 اأوراق علمية يف ملتقى كبار ال�سن العا�سر 

•• دبي-وام:

اأكدت معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي 
واملوؤ�ش�شات  م��ع اجل��ه��ات  ال��ع��امل��ي  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اأن  وال��ب��ي��ئ��ة، 
واملنظمات الدولية، مبا ي�شمن اإ�شراك جميع فئات املجتمع يف اإحداث حراك 
عاملي لتح�شني الأنظمة الغذائية، يرجم توجهات قيادة دولة الإمارات التي 
تتبنى م�شاركة التجارب واخلربات لتحويل الأنظمة احلالية اإىل م�شتدامة، 

تدعم املجتمعات وتدفع عجلة القت�شاد العاملي.
جاء ذلك، خال م�شاركة مرمي املهريي يف اجلل�شة الفرا�شية التي عقدت 
عند بعد، حتت عنوان "تعزيز البتكار يف النظم الغذائية"، يف اإطار م�شاركة 
املنتدى  ينظمها  امل�شتدامة" التي  التنمية  تاأثري  "قمة  يف  الإم���ارات  دول��ة 
ب�شكل  املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية  م��ع  بالتعاون  العاملي  القت�شادي 
�شنوي، وي�شارك فيها �شناع القرار من حكومات العامل واملنظمات الدولية، 
التكنولوجيا  ورّواد  العامليني  املبتكرين  من  ونخبة  حكوميون  وم�شوؤولون 

وم�شت�شريف امل�شتقبل.
اأداة ومنهج عمل  البتكار  تّبنت  الإم����ارات  دول��ة  اإن  امل��ه��ريي  م��رمي  وق��ال��ت 
ويجعلها  الغذائية  الأنظمة  م�شتوى  رفع  يف  ي�شهم  ال��ذي  التغيري  لتحقيق 
العاملية يف  وتدعم اجلهود  �شاملة،  اأ�ش�س �شحية  ترتكز على  وفعالة،  مرنة 
تطوير من�شات �شراكة فاعلة وحتالفات دولية تعزز منظومة الفر�س للعمل 

امل�شرك مبا ي�شمن حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
التعاون  وتعزيز  وامل�شاريع  والأع��م��ال  احلكومات  اأداء  حت�شني  اأن  واأ�شافت 
يف  رئي�شية  اأول��وي��ة  ميّثل  اجل��دي��دة،  ال��ت��ج��ارب  م�شاركة  خ��ال  م��ن  العاملي 
التي تركز على العتماد على  امل�شتقبل،  روؤي��ة حكومة دول��ة الإم��ارات نحو 
ال�شخمة  والبيانات  وال��ع��ل��وم،  امل��ع��ارف  واأح���دث  التحويلية،  التكنولوجيا 

والبنية التحتية الرقمية التي تعزز حياة الأفراد.
النجاح  وق�ش�س  احلكومية  التجارب  اأف�شل  م�شاركة  اإىل  القمة  وهدفت 
التي متّكنت موؤ�ش�شات و�شركات ابتكارية من حتقيقها، اإ�شافة اإىل اخلربات 
املعرفية بالركيز على 4 حماور رئي�شية، هي: تن�شيط القت�شادات، وتعزيز 
النتعا�س ال�شامل، وتعزيز العمل املناخي اإ�شافة اإىل ت�شكيل م�شتقبل النظم 

الغذائية.
وناق�شت اجلل�شة التي حتدث فيها اإىل جانب معايل مرمي املهريي، ومعايل 
اإيفا موليتا بور وزير دولة للزراعة يف اأثيوبيا، و�شعادة كري�شتيان فروتيغر 
توري  و�شفني  والتعاون،  للتنمية  ال�شوي�شرية  للوكالة  العام  املدير  م�شاعد 
هول�شيثري الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة يارا العاملية الرويج، واأدارتها 
الوليات  يف  كورب�س"  "مر�شي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ماكينا  جت���ادا 
غذائية  اأنظمة  لتطوير  ال�شطناعي  الذكاء  ت�شخري  الأمريكية،  املتحدة 

اأكر �شموًل وا�شتدامة.
تقنيات  تدعم  التي  التتبع  اإمكانية  ا�شتخدام  اأهمية  على  املتحدثون  ورك��ز 
من  احلالية،  الأنظمة  ت�شكيل  اإع��ادة  يف  املبتكرة  ت�شني" والنماذج  ال�"بلوك 
التعاون  التي مت تبنيها وتعزيز  اأهم البتكارات  ال�شوء على  خال ت�شليط 
العاملي مع خمتلف اجلهات واملوؤ�ش�شات واملنظمات الدولية، لت�شريع التطور 

يف النظم الغذائية.
التي  الأم��د  طويلة  احللول  اإيجاد  اأهمية  اجلل�شة  يف  امل�شاركون  تناول  كما 
تدعم احلكومات يف ا�شتمرارية الأعمال وحتديات التغري املناخي والتعليم، 
وت�شهم يف تعزيز التعاون الأممي وم�شاركة التجارب وق�ش�س النجاح التي 
الفرة احلالية، مبا ي�شمن تخطي جائحة  ال�شريع خال  التعايف  حققت 
فريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد19-" لتمكني الدول واحلكومات، لت�شبح 

اأقوى واأكر تعاوناً يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

•• ال�شارقة-الفجر:

دورت���ه  يف  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق 
ال���ع���ا����ش���رة وال��������ذي ت��ن��ظ��م��ه دائ��������رة اخل����دم����ات 
�شعار"املجتمع  حت��ت  ال�����ش��ارق��ة،  يف  الجتماعية 
اخلمي�س  ي����وم  ���ش��ب��اح  ال�شن"  ل��ك��ب��ار  ال���رق���م���ي 
ال�شحب يف مدينة خورفكان  ا�شراحة  املقبل، يف 
واإفرا�شيا  الخ�������ش���ائ���ي���ني،  م���ن  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
للجمهور، حيث تناق�س الدائرة الأبحاث واأوراق 
وتتناول  امللتقى  يف  عر�شها  �شيتم  ال��ت��ي  العمل 

اأربعة حماور.
الرقمية  اخل���دم���ات  "م�شتقبل  حم���ور  و���ش��م��ن 
الأوىل  اجلل�شة  ت��دور  وحتدياتها"  ال�شن  لكبار 
واملعنونة "الفجوة الرقمية يف جمتمع الإمارات" 
معهد  مدير  الغرايبة  فاكر  الدكتور  ويراأ�شها 
ال��ب��ح��وث ل��ل��ع��ل��وم الأن�����ش��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف 
جامعة ال�شارقة، وي�شارك فيها، يو�شف العبيديل 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات للم�شوؤولية 
حاجة  "واقع  عنوانها  عمل  ب��ورق��ة  الجتماعية 
ال�شلبي  واأث��ره��ا  الرقمية  للخدمات  ال�شن  كبار 
ماوي  ح��ي��اة  ال���دك���ت���ورة  ت��ق��دم  ف��ي��م��ا  عليهم"، 
ك���ب���ار ال�شن  اإج�������ال خل����دم����ات  رئ���ي�������س م���رك���ز 
امل��وؤ���ش�����س وامل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى امل��دي��ن��ة الرقمية 
الفجوة  وت��اأث��ريات  اأ���ش��ب��اب  عنوانها  عمل  ب��ورق��ة 
اجلل�شة  وتت�شمن  ال�����ش��ن.  ك��ب��ار  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة 
الرقمية  اخل��دم��ات  "م�شتقبل  ب��ع��ن��وان  ال��ث��ان��ي��ة 
من  لكل  عمل  ورق��ت��ي  وحتدياتها"  ال�شن  لكبار 
بكلية  م�شارك  ا�شتاذ  ح��ج��ازي  فاطمة  ال��دك��ت��ورة 
الذكاء  "ا�شتخدام  عنوان  ورقتها  وحتمل  العلوم 
ال�شطناعي والتكنولوجيا احلديثة يف احلد من 
ظاهرة ال�شقوط عند الكبار"، فيما حتمل الورقة 
الثانية للدكتورة �شمرية �شطوطاح اأ�شتاذ م�شارك 
"دور  ع��ن��وان  ال�����ش��ارق��ة  الت�����ش��ال ج��ام��ع��ة  بكلية 

التكنولوجيا الذكية يف متكني كبار ال�شن".
اخلدمات  م�شتجدات  فيتناول  الثاين  املحور  اأما 
ال��رق��م��ي��ة ل��ك��ب��ار ال�����ش��ن -م��وؤ���ش�����ش��ات وجت�����ارب، 
بكلية  اأ�شتاذ م�شاعد  رية  اأبو  وتدير اجلل�شة مها 
وتتناول  عجمان،  بجامعة  والعلوم  الإن�شانيات 
اخلدمات  "م�شتجدات  بعنوان  الأوىل  جل�شتني، 
علياء  ف��ي��ه��ا  ت�����ش��ارك  ال�شن"،  ل��ك��ب��ار  ال��رق��م��ي��ة 
ب���وزارة  ال���ش��ري��ة  التنمية  اإدارة  م��دي��ر  اجل��وك��ر 
املجتمع، والدكتور جا�شم احلمادي مدير  تنمية 
يف  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  يف  املعرفة  اإدارة 
جمال  يف  رقمية  وحت���ولت  "ممار�شات  مو�شوع 
عنوان  فتحمل  الثانية  الورقة  اأم��ا  ال�شن"،  كبار 

لكبار  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  امل�����ش��ت��دام  "التطور 
م�شت�شار  ال��ع��م��ودي  ع��ل��ي  ل��ل��دك��ت��ور  املواطنني" 
لا�شتثمار  ال��دويل  املركز  امل�شتدامة، يف  التنمية 
وت��ط��وي��ر الأع���م���ال وع�����ش��و يف جمعية الإم����ارات 

لأ�شدقاء كبار املواطنني.
ال�شن  ك��ب��ار  تت�شمن جت���ارب  ال��ث��ان��ي��ة  واجل��ل�����ش��ة 
لهم  املقدمة  الرقمية  اخل��دم��ات  مع  التعامل  يف 
ا�شتاذ  ك��ام��ل  �شماح  ال��دك��ت��ورة  خالها  ويتحدث 
الجتماعية  للعلوم  اونتاريو  كلية  الجتماع  علم 
وال��رب��ي��ة، ب��ورق��ة ع��م��ل ن��ح��و الإدم�����اج الرقمى 
ويقدم  من��وذج��ا،  الكندى  املجتمع   . ال�شن  لكبار 
اح��م��د ع���ب���داهلل ال��ن��ق��ب��ي م���ن ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
كبري  بعنوان" جت��رب��ة  جت��رب��ت��ه  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن، 
ال�شن يف التعامل مع اخلدمات الرقمية املقدمة 
اآل  ت�شتعر�س مها  امللتقى  له �شخ�شيا. ويف ختام 
علي مدير الت�شال احلكومي يف دائرة اخلدمات 

الجتماعية تو�شيات امللتقى.  
و���ش��ه��دت ه����ذه ال������دورة م�����ش��ارك��ات ع���دي���دة من 
ال��ب��اح��ث��ني واخل����رباء والأك���ادمي���ني م��ن خمتلف 
الدول والذين قدموا اأوراق بحثية تدور يف فلك 
�شعار امللتقى ومت التحكيم فيها من قبل الفريق 
وجامعة  الجتماعية  اخلدمات  ب��دائ��رة   العلمي 
املطابقة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  الأوراق  واخ��ت��ي��ار  ال�����ش��ارق��ة 
املحددة  وال�شكلية  واملنهجية  العلمية  للمعايري 
النهائية  الأج��ن��دة  وو���ش��ع  العلمية،  اللجنة  م��ن 
ال�شن"  ك��ب��ار  "ملتقى  عقد  وي��ت��زام��ن  للملتقى. 
مع اليوم العاملي لكبار ال�شن- املوافق لاأول من 
اأكتوبر من كل عام، يهدف هذا العام اإىل م�شاركة 
جمال  يف  والدولية  املحلية  والتجارب  اخل��ربات 

اجلائحة  ال�شن خال  لكبار  الرقمية   اخلدمات 
ال��ت��ع��رف على  ك��م��ا  الأم���ث���ل.  للتوظيف  ك��ن��م��وذج 
متطلبات توظيف التكنولوجيا ورقمنة اخلدمات 
النوعية لكبار ال�شن. بالإ�شافة اإىل م�شاركة كبار 

ال�شن يف عر�س جتاربهم.
ويف ت�شريحها مبنا�شبة انعقاد امللتقى، اأكدت مها 
الت�شال احلكومي،  اإدارة  اآل علي مدير  من�شور 
على اهتمام حكومة ال�شارقة بكبار ال�شن والذي 
ي��اأت��ي ه���ذا اله��ت��م��ام ج��ل��ي��اً يف اجل��ه��ود العديدة 
لدعمهم وال�شعي الدائم نحو تلبية احتياجاتهم 
وتوفري �شبل احلياة الكرمية، وال�شعي نحو خلق 
اإيجابية داعمة تراعى فيها الو�شول لر�شا  بيئة 
كبار ال�شن وتكرميهم وجعل مرحلة ال�شيخوخة 
بكل  باإحاطتهم  حياتهم  يف  الأف�شل  املرحلة  هي 

التقدير والرعاية والهتمام.
وياأتي طرح �شعار "املجتمع الرقمي لكبار ال�شن" 
الرقمية  اخل��دم��ات  يف  ال��ك��ب��ري  للتقدم  م��واك��ب��ة 
امل��ق��دم��ة لهذه  ت��اأث��ري على اخل��دم��ات  وال��ت��ي لها 
اأن تكون رافدا هاما  ال�شريحة، والتي من �شاأنها 
يف جمال التطوير يف جمالت الرعاية واحلماية 
مبن  اجلميع  لتمتع  �شمانا  امل�شتدامة  وللتنمية 
ف��ي��ه��م ك��ب��ار ال�����ش��ن ب���اأمن���اط ع��ي�����س ���ش��ح��ي��ة، من 
رقمنة  م�شتقبل  ملناق�شة  �شرورة  هناك  ك��ان  هنا 
بها وحتقيق طفرة  الإرت��ق��اء  وف��ر���س  اخل��دم��ات 
نوعية يف �شتى جمالت الرعاية واحلماية لكبار 
امل��ي��دان من  ال�شن، وا�شتجاب اخل��ربات يف ه��ذا 
اأجل �شناعة م�شتقبل اأف�شل خلدمات كبار ال�شن 
والتي تقدمها املوؤ�ش�شات الجتماعية وعلى راأ�شها 

دائرة اخلدمات الجتماعية بال�شارقة. 

موؤ�س�سة االإمارات للخدمات ال�سحية توا�سل م�سرية التميز يف من�ساآتها

م�ست�سفى القا�سمي للن�ساء والولدة والأطفال يح�سل على لقب عاملي »م�ست�سفى �سديق للطفل«
•• ال�شارقة-الفجر:

للن�شاء  القا�شمي  م�شت�شفى  ح�شل 
اإم������ارة  وال����������ولدة والأط������ف������ال يف 
ال�شارقة اأحد من�شاآت �شبكة موؤ�ش�شة 
ال�شحية على  الإم��ارات للخدمات 
لقب م�شت�شفى �شديق الطفل، بعد 
معايري  ج���ودة  حتقيق  يف  جن��اح��ه 
الرعاية ال�شحية النوعية املقدمة 
وت�شجيل ن�شب متميزة ل�شحة الأم 
وك��ف��اءة اخل��دم��ات. حيث  والطفل 
حتقيق  يف  املوؤ�ش�شة  جهود  اأث��م��رت 
ه���ذا ال��ن��ج��اح ب��ع��د ال��ع��م��ل ال����دوؤوب 
العاملة  ال����ك����وادر  م���ن  وامل�����ش��ت��م��ر 
الوطنية  وال��ل��ج��ن��ة  امل�شت�شفى  يف 

عاملية  م�����ب�����ادرة  ت��ع��ت��رب  ل���ل���ط���ف���ل، 
معتمدة من قبل منظمتي ال�شحة 
والتي  وال���ي���ون���ي�������ش���ي���ف،  ال���ع���امل���ي���ة 
�شحة  وت��ع��زي��ز  حماية  اإىل  ت��ه��دف 
الر�شع و�شغار الأطفال، والركيز 
ومولودها  الأم  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى 
الر�شاعة  عملية  لإجن���اح  اجل��دي��د 
ممكنة  ب��داي��ة  ك��اأف�����ش��ل  الطبيعية 
الربنامج  يت�شمن  ك��م��ا  ل��ل��ح��ي��اة. 
اأ�شلوب  وتطوير  وحماية  ت�شجيع 
ل�شحة  املعزز  الطبيعية  الر�شاعة 
الدكتورة  واأ���ش��ارت  والأم.   الطفل 
�شيا�شة  اع����ت����م����اد  اإىل  اخل�����اج�����ة 
نظام  واإع���داد  الطبيعية  الر�شاعة 
امل�شت�شفى،  يف  للعاملني  ت��دري��ب��ي 

تقييم %80 فما فوق يف املوؤ�شرات 
اخلا�شة باملبادرة العاملية.

اأولوية  واالأم  الطفل  �سحة 
ا�سرتاتيجية

وهناأ �شعادة الدكتور يو�شف حممد 
موؤ�ش�شة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������ش���رك���ال 
ال�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  الإم����������ارات 
القا�شمي  م�شت�شفى  وك���وادر  اإدارة 
على  والأط���ف���ال  وال����ولدة  للن�شاء 
"م�شت�شفى  العاملي  اللقب  حتقيق 
على  م����وؤك����داً  للطفل".  ���ش��دي��ق 
املوؤ�ش�شة  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ات  خ��ط��ط 
م��ت��م��ي��زة ل�شحة  اإي����اء رع��اي��ة  يف 
اإطاق  والطفل، من خ��ال  امل��راأة 

املخت�شة.
وج���اء الإع�����ان ع��ن ه���ذا الإجن���از 
بعد انتهاء عمليات التقييم الازم 
ال��ذي ام��ت��دت اأرب��ع��ة اأي���ام م��ن قبل 
والأمم  العاملية  ال�شحة  منظمتي 
"اليوني�شيف"،  للطفولة  املتحدة 
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  يف  امل���ت���م���ث���ل���ة 
لاأمومة والطفولة بوزارة ال�شحة 
تعتمد  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع.  ووق����اي����ة 
مبادرة "امل�شت�شفى �شديق الطفل" 
على تبني �شيا�شة اخلطوات الع�شر 
وقد  الطبيعية.  الر�شاعة  لإجن��اح 
اجتاز امل�شت�شفى وبنجاح تام اختبار 
تطبيق ال�شيا�شات، وتطبيق املدونة 
ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة، وح�����ش��ل على 

وتدريب  نوعية  وب��رام��ج  �شيا�شات 
وت��اأه��ي��ل ال��ع��ام��ل��ني ال�����ش��ح��ي��ني يف 
الرعاية  وم����راك����ز  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
ال���ع���اق���ة  ذوي  م�����ن  ال�������ش���ح���ي���ة 
وتوعيتهم  وال��ط��ف��ل،  الأم  ب�شحة 
واأف�شل  ال���ع���امل���ي���ة  ب����الجت����اه����ات 
وتزويدهن  امل��ع��ت��م��دة،  امل��م��ار���ش��ات 
ت�شاعد  ال��ت��ي  ال���ازم���ة  ب���امل���ه���ارات 
نوعية  ���ش��ح��ي��ة  رع���اي���ة  ت��ق��دمي  يف 

لاأطفال.

بيئة داعمة وم�ساندة لالأمهات
�شفية  الدكتورة  اأو�شحت  بدورها 
�شيف اخلاجة مديرة امل�شت�شفى اأن 
�شديقة  �شحية  موؤ�ش�شات  مبادرة 

فريداً من نوعه ب�شبب انعقاده عن 
بعد وذلك للظروف الراهنة، حيث 
مت يف اليوم الأول من التقييم عقد 
اجتماع ر�شمي مع املقيمني عن بعد، 
التنفيذية  الإدارة  اأع�شاء  وح�شره 
الطفل،  �شديق  م�شت�شفى  وجلنة 
املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  ك��اف��ة  ل��ع��ر���س 
باخلطوات  اخل��ا���ش��ة  ب��امل��م��ار���ش��ات 
ال�شنوية،  وامل����وؤ�����ش����رات  ال��ع�����ش��رة 
امل�شتقبلية  اخل����ط����ط  وك�����ذل�����ك 
وا�شتمر  ال�شاأن.  بهذا  للم�شت�شفى 
التقييم مبقابلة العاملني واختبار 
م����دى ت��ط��ب��ي��ق��ه��م ل�����ش��ي��ا���ش��ة دعم 
مقابلة  ومت  الطبيعية،  الر�شاعة 
امل�شت�شفى،  اأق�������ش���ام  يف  الأم����ه����ات 

وم�شاندة  داع���م���ة  م��ه��ّي��ئ��ة  وب��ي��ئ��ة 
بالر�شاعة  لا�شتمرار  ل��اأم��ه��ات 
تقدمي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الطبيعية، 
اأثناء  الأمهات  اإىل  تثقيفية  درو���س 
الدورية يف فرة احلمل  ال��زي��ارات 
وب��ع��د ال�����ولدة ع��ن��د ت��ل��ق��ي الطفل 
املعارف  زي��ادة  بهدف  للتطعيمات، 

واملعلومات.

مراحل عملية التقييم
تقييم  عملية  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  م��ع 
من  �شا�شة  بكل  مت��ت  امل�شت�شفى 
امل�شبق  والتنظيم  التن�شيق  خ��ال 
واللجنة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اإدارة  م����ن 
التقييم  ه����ذا  وي��ع��ت��رب  ال��وط��ن��ي��ة، 

املعلومات  تلقيهم  م��دى  واخ��ت��ب��ار 
ال�����ش��ح��ي��ح��ة وق���درت���ه���ن ع��ل��ى بدء 
وال�شتمرار  الطبيعية  الر�شاعة 
فيها خال فرة تلقيهم للخدمات 
مت  التقييم  نهاية  ويف  وال��رع��اي��ة. 
املقيمة  اللجنة  من  النتائج  عر�س 
اخلا�شة  التو�شيات  وا���ش��ت��ع��را���س 
ليتم تطبيقها م�شتقبًا لا�شتعداد 

لإعادة التقييم بعد 3 �شنوات.



الثالثاء   28  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13352  
Tuesday    28   September   2021   -  Issue No   1335208

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ل�شونته 

للحلويات واملعجنات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2861633 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

نفود لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1142571 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تن اإيكو 

كار كلينيك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2816644 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطريق 

اجليد العاملية للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1884777 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الكوكب 

املا�شي للعقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1059926 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملحمة 

اك�شرب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2520625 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شمار 

التقوى لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1375966 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 2464740 بال�شم التجاري:اأرو زان للديكور 
واملفرو�شات ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
بيتك  التجاري:مفتاح  بال�شم   CN رقم:2411338 
للمقاولت العامة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
للعدد  ون  ال�ش�����ادة/منرب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعدنية وادوات الور�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3713816 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة احمد مبارك �شيف علي ال�شاحلي %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف علي خليل ابراهيم عبدالرحمن احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
جولدين  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب باراجون رخ�شة رقم:2986013 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة علي نا�شر حممد عبداحلي %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف احمد نا�شر احمد علي خمريي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
غامور  ال�ش�����ادة/معمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لا�شنان  رخ�شة رقم:1661742 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة �شادق عا�شور احمد �شعيد %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف مهنا جميل عبداهلل عبا�س ح�شن
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز �شاج عرو�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شمال  رخ�شة رقم:3749448 
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�شافة احمد مبارك م�شعود عي�شى املن�شورى
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة بال ن�شرى احمد حطينى  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد ثانى ال�شميطى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
لأعمال  ال�ش�����ادة/تنوير  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الملنيوم  رخ�شة رقم:2515243 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة �شعاد �شامل مبارك �شلطان املن�شوري %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف مبخوت ناجي ح�شن خ�شران املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
العرب  ال�ش�����ادة/�شدى  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1201021 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة خالد مبخوت حم�شن عمران الهاجري %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف زايد احمد نا�شر احمد

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذان م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:حمات طاهر للتجارة وال�شترياد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني ، العني ، مبنى منطقة ال�شناعية - بناية - مطر 

حممد خليفة العميمي
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1102578 

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

  ، قانونيون  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/8/26  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/9/26   - بالرقم:2150016425   
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/8 وو�شز للعناية بال�شيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3658201 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد طارق وليد حممد اخلليفى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد طارق وليد حممد اخلليفى من 100 % اإىل 33
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل طارق وليد حممد اخلليفى  %33

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شني على عبا�س حاجى احلاج  %34
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ 8 وو�شز للعناية بال�شيارات
WASHES AUTO CARE  8

اىل/ 8 وو�شز للعناية بال�شيارات ذ.م.م
    WASHES AUTO CARE L.L.C 8

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد كوتي للخ�شار والفواكة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1024398 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شعيد على را�شد العلوى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مادامباث ثاثيل حممد كوتى

تعديل وكيل خدمات / حذف �شعيد على را�شد العلوى

تعديل اإ�شم جتاري من/ حممد كوتي للخ�شار والفواكة

MOHAMED KUTTY VEGETABLES & FRUITS

اإىل/ هيلثي تيبول للخ�شروات والفواكة

    HELTHY TABLE FRUITS AND VEGETABLES

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
�شاي  ق�شر  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اخلليج رخ�شة رقم:1489144 
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا ق�شر �شاي اخلليج

GULF TEA PALACE CAFETERIA

اإىل/ مطعم جلف تي بال�س
  GULF TEA PALACE RESTAURANT

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم  5610001    
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
ما�شورة  وت�شليح  للحام  حبيب  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN عادم ال�شيارات   رخ�شة رقم:1103611 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ح�شن حممد حبيب %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شيف حممد مريين على البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد حبيب �شودرى

تعديل وكيل خدمات / حذف �شيف م�شبح حممد على النعيمى

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإ�شاح كهرباء ال�شيارات  4520005    

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 121 اأ�شل  اإ�شافّيني من  رهائن  ع�شرة  م�شّلحون عن  رج��ال  اأف��رج 
طالًبا كانوا قد ُخِطفوا يف متوز-يوليو من مدر�شة يف �شمال غرب 

نيجرييا، وفق ما اأعلن رئي�س جمعّية اأهايل الطاب .
معمدانّية  مدر�شة  يف  متوز-يوليو   5 يف  طالًبا   121 خطف  ومنذ 
ث��ان��وّي��ة ع��ن��د اأط����راف ب��ل��دة ك���ادون���ا، مّت اإط����اق ���ش��راح 100 منهم 
21 منهم رهن  ي���زال ه��ن��اك  ك��ان ل  ال��ف��رار، بينما  اأو مت��ّك��ن��وا م��ن 
الع��ت��ق��ال. وق���ال ج��وزي��ف ح��ي��اب، رئ��ي�����س ج��م��ع��ّي��ة اأه����ايل الطاب 
املخطوفني الأحد اإّن “اخلاطفني اأطلقوا �شراح 10 طاب اإ�شافّيني 
اإىل الطاب  بالن�شبة  تلّقوا فدَيتهم، كما كانت عليه احلال  اأن  بعد 
الذين اأطلقوا �شراحهم يف وقٍت �شابق«. واأ�شاف “ل يزال هناك 11 
املقبلة  امل��ّرة  �شراحهم جميًعا يف  اإط��اق  وناأمل يف  الأ���ْش��ر،  طالًبا يف 
ل اإىل اّتفاق مع قّطاع الطرق«. وكانت ال�شرطة اأعلنت  عندما نتو�شّ
اأّنها األقت القب�س على ثاثة اأ�شخا�س ُي�شتبه يف قيامهم  اخلمي�س 
باختطاف جميع هوؤلء الطاب منذ قرابة ثاثة اأ�شهر. يف 5 متوز/
يوليو، اأقدم ع�شرات امل�شّلحني ليًا على مهاجمة مدر�شة معمدانّية 
كانوا  بينما  الطاب  وخطفوا  الباد،  غرب  �شمال  كادونا  ولي��ة  يف 
عملّيات  نيجرييا  غرب  �شمال  مناطق  وت�شّجل  مهاجعهم.  يف  نياًما 
تامذة  وت�شتهدف  م�شّلحة  ع�شابات  تنّفذها  جماعي  وخطف  نهب 

وطاًبا لقاء فدية.

الزلزال  الثنني حتفه يف  اأم�س  انهارت   كني�شة  يعمل يف  لقي رجل 
القوي الذي �شرب جزيرة كريت اليونانية، ح�شبما اأفاد التلفزيون 
5،8 درجات جزيرة  اآر تي«. �شرب زلزال بقوة  “اإي  العام  اليوناين 
كريت، بح�شب مر�شد اأثينا للن�شاط الزلزايل، و6 بح�شب مركز امل�شح 
اجليولوجي الأمريكي، ال�شاعة 06،17 بتوقيت غرينت�س على بعد 
23 كيلومرا من هرياكليون، عا�شمة كريت. وقد اأحلق اأ�شرارا يف 
بلدة اركالوخوري الزراعية خ�شو�شا، حيث لقي العامل حتفه ومت 
ت�شجيل اأ�شرار ج�شيمة، بح�شب �شبريو جورجيو امل�شوؤول العامي 
اأ�شخا�س  ت�شعة  اإ�شابة  اإىل  كذلك  اأ���ش��ار  ال��ذي  املدنية  احلماية  يف 
قوته  وبلغت  كيلومرات  ع�شرة  على عمق  الزلزال  و�شرب  بجروح. 
اأثينا،  346 كيلومرا جنوب  بعد  5،8 درج��ات وح��دد مركزه على 
ول  اأ�شرارا  العام  التلفزيون  بثها  م�شاهد  املر�شد. وظهرت  بح�شب 

�شيما انهيار منازل قدمية يف اركالوخوري قرب هريكليون.
رئي�س منظمة  ليكا�س،  اإفثيمي�س  ال��زلزل  الوكالة عن عامل  ونقلت 
الوقاية من الزلزل، قوله “مل نكن نتوقع هذا الزلزال، ت�شجل يف 
الوقت احلايل هزات ارتدادية بقوة 4،5 درجات«. من املقرر اأن يزور 
وزير احلماية املدنية خري�شتو�س �شتيليانيد�س يرافقه ليكا�س وفريق 
ال�شاعات  يف  كريت  جزيرة  الطبيعية  ال��ك��وارث  مواجهة  اأجهزة  من 
املقبلة، بح�شب التلفزيون. وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة 

وغالبا ما ت�شهد هزات اأر�شية.

تبحر  ال�شفينة  اأن  اإىل  بريطانية  لفرقاطة  ر�شمية  تغريدة  اأ�شارت 
�شيثري  اإىل فيتنام، مما  اأم�س الثنني يف طريقها  تايوان  يف م�شيق 

غ�شب ال�شني على الأرجح و�شط توتر مت�شاعد بني بكني وتايبه.
وتعترب ال�شني تايوان جزءا من اأرا�شيها وكثفت ال�شغوط الع�شكرية 

وال�شيا�شية لإجبار اجلزيرة على قبول ال�شيادة ال�شينية.
له  تابعة  قطعا  اإن  ال��ي��وم  ال�شيني  ال�شعبي  التحرير  جي�س  وق���ال 
تعقبت ال�شفينة احلربية الربيطانية ووجهت حتذيرات لها م�شيفا 

اأن بريطانيا ت�شلك “�شلوكا ينطوي على نوايا �شريرة«.
رغم  تقريبا  �شهريا  امل�شيق  الأم��ري��ك��ي��ة  احل��رب��ي��ة  ال�شفن  وت��ع��رب 
عام  ب�شكل  يعزفون  املتحدة  الوليات  اأن حلفاء  اإل  ال�شني  معار�شة 

عن ذلك.
ومل يدل وزير الدفاع التايواين ت�شيو كو-ت�شنج بتعليق مبا�شر لدى 
املهمات  يعلم  اإنه ل  قائا  الربيطانية  الفرقاطة  �شوؤاله بخ�شو�س 

التي تنفذها ال�شفن الأجنبية يف م�شيق تايوان.
بحر  اإىل  ريت�شموند  اإت�����س.اإم.اإ���س  الربيطانية  الفرقاطة  واأُر���ش��ل��ت 
امل��ت��ح��دة لتطبيق  الأمم  ع��م��ل��ي��ات  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  ال�����ش��رق��ي  ال�����ش��ني 

العقوبات على كوريا ال�شمالية.

عوا�شم

كانو

�أثينا

بكني

�سولت�ض: على املحافظني الأملان 
الن�سمام »اإىل املعار�سة« 

•• برلني-اأ ف ب

راأى املر�شح ال�شراكي-الدميوقراطي اأولف �شولت�س الذي حقق حزبه تقدما طفيفا 
اإىل  ين�شموا  اأن  املحافظني  على  اأن  الثنني  اأم�س  اأملانيا  يف  الت�شريعية  النتخابات  يف 
اأن  ح��زب��ه  مقر  يف  �شولت�س  واأك���د  الثانية.  املرتبة  يف  حلولهم  بعد  املعار�شة  �شفوف 
البافاري( مل  امل�شيحي )الفرع  الدميوقراطي والحتاد الجتماعي  امل�شيحي  “احلزب 
يكونا  اأن  ينبغي  ل  انه  مفادها  املواطنني  ر�شالة من  تلقيا  بل  اأ�شواتا فح�شب  يخ�شرا 
حّقهم  على  املحافظون  ي�شدد  فيما  ت�شريحاته  وتاأتي  املعار�شة”.  يف  بل  احلكومة  يف 
يف ت�شكيل ائتاف حكومي اأي�شا. واأ�شاف النائب احلايل للم�شت�شارة وزير املال البالغ 
من العمر 63 عاما اأن “الناخبني اأعربوا عن خياراتهم بو�شوح وقالوا كلمتهم ب�شاأن 
ال�شراكيون  اأح���زاب:  ثاثة  تعزيز  خ��ال  من  املقبلة  احلكومة  ي�شكل  اأن  يجب  من 
مبا  القيام  على  تفوي�شنا  “يقوم  واأو�شح  والليرباليون«.  واخل�شر  الدميوقراطيون 
16 عاما يف ال�شلطة على املحافظني يف حزب  اأنه بعد  م�شريا اإىل  يريده املواطنون” 
اأنغيا مريكل النتقال اإىل املعار�شة. وقد مني املحافظون باأ�شواأ هزمية انتخابية الأحد 
بح�شولهم على %24،1 فقط من الأ�شوات براجع ت�شع نقاط مقارنة بالنتخابات 
الت�شريعية العام 2017. يف املقابل، جاء احلزب ال�شراكي الدميوقراطي يف الطليعة 
بن�شبة %25،7 من الأ�شوات. وحل خلف هذين احلزبني اللذين حكما اأملانيا من دون 
حزب اخل�شر مع  “حتالف كبري”،  انقطاع منذ فرة ما بعد احلرب، واأحياًنا مًعا يف 
الت�شرذم  ب�شبب  الأ�شوات.  %11،5 من  الليرباليون مع  الأ�شوات ثم  %14،8 من 
لت�شكيل  اأح����زاب  ث��اث��ة  م��ن  اإىل حت��ال��ف  ح��اج��ة  ه��ن��اك  �شتكون  الأ����ش���وات،  الكبري يف 

احلكومة اجلديدة، وهو اأمر غري م�شبوق منذ اخلم�شينات.

انفالت وبائي يف �سوريا .. ما الأ�سباب؟

جائحة كوفيد-19 تخف�ض متو�سط الأعمار منذ احلرب العاملية 
متو�شط   العمر  يف  ال��راج��ع��ات  معظم  اإن  اجلامعة  وق��ال��ت 
الر�شمية  الوفيات  اإىل  ُتعزى  اأن  ميكن  البلدان  خمتلف  يف 
قرابة  ل��روي��رز  اإح�����ش��اء  ور���ش��د  كوفيد-19.  ع��ن  الناجتة 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س  ب�شبب  وف��اة  حالة  مايني  خم�شة 

حتى الآن.
قالت الدكتورة ريدي كا�شياب الباحثة الرئي�شية امل�شاركة يف 
الدرا�شة التي ن�شرتها املجلة الدولية لعلم الأوبئة “حقيقة 
اأن نتائجنا ت�شلط ال�شوء على مثل هذا التاأثري الكبري الذي 
املدمر  الأث���ر  م��دى  ُتظهر  كوفيد-19  اإىل  مبا�شرة  ُي��ع��زى 

لل�شدمة على العديد من البلدان«.
للرجال  املتوقع  متو�شط   العمر  يف  اأك��رب  انخفا�س  وح��دث 

مقارنة بالن�شاء يف معظم البلدان، يف حني كان اأكرب انخفا�س 
يف ال���رج���ال الأم��ري��ك��ي��ني ال���ذي���ن زاد ان��خ��ف��ا���س م��ت��و���ش��ط   

بعام  مقارنة  �شنة   2.2 مبقدار  لهم  بالن�شبة  املتوقع  العمر 
.2019

الوفيات بني  الزيادة يف معدل  املتحدة تركزت  الوليات  ويف 
من هم يف �شن العمل واأولئك الذين تقل اأعمارهم عن 60 
عاما اأما يف اأوروبا فقد كان للوفيات بني من تزيد اأعمارهم 

عن 60 عاما دورا اأكرب يف ارتفاع معدل الوفيات.
ونا�شدت كا�شياب املزيد من البلدان مبا يف ذلك الدول ذات 
لإجراء  الوفيات  بيانات  اإتاحة  واملتو�شط  املنخف�س  الدخل 

املزيد من الدرا�شات.

•• لندن-رويرتز

اأن  الث��ن��ني  اأم�����س  اأك�����ش��ف��ورد  ن�شرتها جامعة  درا���ش��ة  ذك���رت 
املتوقع  تراجع متو�شط   العمر  اإىل  اأدت  كوفيد-19  جائحة 
حيث  الثانية،  العاملية  احل���رب  منذ  ق��در  ب��اأك��رب   2020 يف 
باأكر  الأمريكيني  املتوقع للرجال  انخف�س متو�شط   العمر 
اأ�شهر  �شتة  اأك��ر من  وتراجع متو�شط   الأعمار  من عامني. 
29 دولة  اأ���ش��ل  م��ن  دول���ة   22 2019 يف  ب��ع��ام  ب��امل��ق��ارن��ة 
والوليات  اأوروب���ا  �شملت  التي  الدرا�شة  بالتحليل  تناولتها 
متو�شط    انخفا�س يف  ع��ام، حدث  وب�شكل  وت�شيلي.  املتحدة 

العمر املتوقع يف 27 دولة من اأ�شل 29 دولة.

يف  ارتفاع معدلت الإ�شابة«. ويتابع الطبيب ال�شوري: 
واأعرا�س  ومتحوراته،  للفريو�س  �شريع  انت�شار  “ثمة 
بني  التمييز  عن  العجز  و�شط  امل�شابني،  لدى  �شديدة 
بداأ  الطق�س  واأن  خا�شة   ،19  - وك��وف��ي��د  الن��ف��ل��ون��زا 
دخ��ول ف�شل اخلريف، فا  ال��ربودة مع  بالتبدل نحو 
�شوى عرب  الفريو�شني  لتمييز  توجد معايري حقيقية 
غري  ت��ك��ون  اأح��ي��ان��ا  امل�شحة  وح��ت��ى  ار،  �شي  ب��ي  م�شحة 

دقيقة«.
ول��ع��ل م��ن اأه���م اأ���ش��ب��اب ه��ذا الن��ف��ات ال��وب��ائ��ي يختم 
ب�شورة  ال�شوري  املجتمع  اأف���راد  ال��ت��زام  “عدم  ال�شرع: 

•• دم�شق-وكاالت

يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س  املت�شاعد  التف�شي  م��ع 
دم�شق  حمافظات  يف  امل�شت�شفيات  بع�س  ب��داأت  �شوريا، 
وال���اذق���ي���ة وري�����ف دم�����ش��ق، ب��ن��ق��ل ع����دد م���ن املر�شى 
امل�شابني، اإىل م�شت�شفيات مبحافظات اأخرى جماورة، 
وذلك لرتفاع اأعداد امل�شابني فيها، وامتاء امل�شت�شفيات 

يف املحافظات الثاث بن�شبة 100 يف املئة.
فقد مت بدء نقل املر�شى من حمافظتي دم�شق وريفها 
الباد،  و���ش��ط  حم�س  حم��اف��ظ��ة  يف  م�شت�شفيات  اإىل 
فيما مت نقل مر�شى من حمافظة الاذقية ال�شاحلية 
طرطو�س  حمافظة  يف  م�شت�شفيات  اإىل  الباد،  غربي 

ال�شاحلية املجاورة.
اللتزام  ���ش��رورة  اإىل  ال�شورية،  ال�شحة  وزارة  ودع��ت 
ب���الإج���راءات الح��رازي��ة وال��وق��ائ��ي��ة، كالتباعد  ال��ت��ام 
واأخذ  الأي���دي،  وغ�شل  الكمامات  وارت���داء  الجتماعي 
ت�شجيل  الباد  فيه  ت�شهد  وقت  يف  امل�شادة،  اللقاحات 

معدلت اإ�شابات ووفيات مت�شاعدة وغري م�شبوقة.
ورغم اأن احل�شيلة الر�شمية ال�شورية، ت�شري لاآن اإىل 
 2200 من  اأك��ر  مع  ا�شابة،  األ��ف   35 نحو  ت�شجيل 
تعي�شها  التي  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف  لكن  وف���اة،  حالة 
�شيطرة احلكومة  وا�شعة خارج  الباد، ووجود مناطق 
بح�شب  الر�شمية،  الن�شب  ه��ذه  م��ن  يجعل  ال�����ش��وري��ة، 
تعك�س حقيقة  دقيقة متاما، ول  خ��رباء �شحيني غري 

النت�شار الفريو�شي الوا�شع.
وللوقوف على حقيقة الو�شع الوبائي يف �شوريا، حتدث 

الدكتور حممد ال�شرع موؤ�ش�س من�شة “�شماعة حكيم” 
الطبية ال�شورية من العا�شمة دم�شق، مع موقع “�شكاي 
ينت�شر حديثا يف  :”الفريو�س مل  قائا  نيوز عربية” 
�شوريا بالطبع، فهو موجود منذ بدء ظهور اجلائحة، 
لكن ما مت مع هذا النفات الوبائي احلايل، هو حتول 
ت�شطح املنحنى الوبائي وانخفا�س الإ�شابات، لت�شاعد 
الفريو�شي  املتحور   بفعل ظهور  وذل��ك خا�شة  خميف 

اجلديد املنت�شر عامليا«.
وه���ن���اك ع��ام��ل اآخ����ر اأ���ش��ه��م يف ت�����ش��خ��ي�����س ع����دد اأكرب 
بالقول:  ال�����ش��وري  الطبيب  ي�شرح  كما  احل����الت،  م��ن 
امل�شايف  لدى  حاليا،  جيدة  خمربية  ق��درة  توفر  “وهو 
واملختربات ال�شورية احلكومية واخلا�شة، وازدياد عدد 

الأجهزة القادرة على امل�شح والت�شخي�س«.
امل�شببة لرتفاع حالت  العوامل  ال�شرع معددا  وي��ردف 
الإ�شابة :”البلد مل يتخذ اإجراءات اغاق، فاملطارات 
م��ث��ا م��ف��ت��وح��ة، وامل���دار����س واجل��ام��ع��ات، والختاط 
العامة،  الأم���اك���ن  اأ����ش���ده يف م��ع��ظ��م  ع��ل��ى  والزدح�������ام 
وب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال ه��ن��اك ع���دم ال���ت���زام م��ن ال��ن��ا���س ول 
ت�شغل  اأه���م،  حياتية  ق�شايا  ثمة  اأن  وال�شبب  م��ب��الة، 
ال�شعب ال�����ش��وري اأك���ر م��ن الك����راث ل��ل��ف��ريو���س مع 
باله  ت�شغل  ما  الغاز هي  وج��رة  اخلبز  فربطة  الأ�شف، 
قبل اأي �شيء اآخر، والو�شع القت�شادي اخلانق، يجعل 
النا�س جمربين للنزول لاأ�شواق والعمل، لتاأمني قوت 
يومهم، والو�شع املزري العام حيث املوا�شات اخلا�شة 
مكلفة، واملحروقات �شحيحة وباهظة الثمن، ما ي�شطر 
النا�س ل�شتخدام املوا�شات العامة املزدحمة، ما ي�شهم 

قد مت  اأن��ه  ف�شحيح  يجب،  كما  اللقاحات  باأخذ  عامة، 
كافية،  بدرجة  لي�س  لكن  املواطنني،  من  ن�شبة  تلقيح 

وعملية التلقيح ل ت�شري بال�شكل املطلوب«.
وبح�شب منظمة ال�شحة العاملية، تقت�شر ن�شبة الذين 
تلقوا جرعة لقاحية واحدة على الأقل يف �شوريا، على 
2 باملئة فقط. واأوق��ع النزاع الذي اندلع يف �شوريا، يف 
قطاع  ودم���ر  قتيل،  مليون  ن�شف  نحو   2011 ال��ع��ام 
اأفراد  م��ن  كبري  ق�شم  هاجر  ال��ذي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
طواقمه. ومنذ العام 2011، غادر الباد نحو 70 يف 

املئة من اأفراد طواقم الرعاية ال�شحية.

قمة »بوتن – اأردوغان«.. هل تنهي ال�سراع الع�سكري يف اإدلب؟ •• عوا�شم-وكاالت

الرو�شي  ال��رئ��ي�����ش��ني  ق��م��ة  ت��ن��ط��ل��ق 
ف���ادمي���ري ب���وت���ن، وال���رك���ي رجب 
�شوت�شي،غداً  يف  اأردوغ��������ان،  ط��ي��ب 
ت��غ��ريات ت�شهدها  و���ش��ط  الأرب����ع����اء  
واإدلب  عام  ب�شكل  ال�شورية  ال�شاحة 
ب�شكل خا�س، ما يجعلها على قائمة 
املباحثات املرتقبة بني الرئي�شني قبل 
6 من مباحثات  ال�  انطاق اجلولة 
الد�شتور  ���ش��ي��اغ��ة  ب�������ش���اأن  ج��ن��ي��ف 

ال�شوري يف 6 اأكتوبر املقبل.
وياأتي موعد القمة بعد نحو اأ�شبوع 
م��ن امل��ب��اح��ث��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني بوتن 
يف  الأ���ش��د  ب�شار  ال�����ش��وري  والرئي�س 
ول��ق��اء مبعوثي  م��ن ج��ان��ب،  مو�شكو 
بايدن  ج����و  الأم�����ريك�����ي  ال���رئ���ي�������س 
اآخر،  جانب  من  الرو�شي  والرئي�س 
م���ا ي��ط��رح ت�������ش���اوؤلت ح����ول م�شري 
�شوريا  غربي  �شمال  ال��واق��ع��ة  اإدل���ب 
وع�شكرية  �شيا�شية  معطيات  ظل  يف 

جديدة تعي�شها الق�شية ال�شورية.
تطلعات  هناك  اأن  م��راق��ب��ون  وي��رى 
لدى الأطراف املختلفة ب�شاأن ت�شوية 
الو�شع يف اإدلب، ويطمح الأ�شد بعد 
�شوريا  ج��ن��وب  درع���ا  ع��ل��ى  �شيطرته 
العودة مرة اأخرى اإىل اإدلب، خا�شة 
مع ا�شتمرار الق�شف اجلوي والربي 
من اجلانب الرو�شي والإيراين على 
القوات  ومتو�شع  املحافظات  بلدات 
ال�������ش���وري���ة،  امل�������دن  الأم����ريك����ي����ة يف 
اأردوغ������ان يف  ت��ط��ل��ع��ات  ت��ظ��ه��ر  بينما 
ت�شريحاته عن القمة املرتقبة، حيث 
اأعرب عن اأمله يف اتخاذ رو�شيا نهجا 
موؤكدا  ال�شورية،  الأزم��ة  يف  خمتلفا 

اأن لديه توقعات كبرية يف املحادثات 
تقدم  بوتن ل�شيما مع  الثنائية مع 

النظام ال�شوري يف اجلنوب.
الأو�شاع  تهداأ  مل  نف�شه  الوقت  ويف 
الع�شكرية يف اإدلب رغم اتفاق بوتن 
 2020 واأردوغ�������ان يف م���ار����س ع���ام 
باملحافظة،  النار  اإط��اق  حول وقف 
ال�������ش���وري حلقوق  امل��ر���ش��د  واأع���ل���ن 
الإن�شان اأول اأول اأم�س ال�شبت جتدد 
والق�شف  الرو�شي  اجل��وي  الق�شف 
اإيرانية  ملي�شيات  جانب  من  الربي 
ع��ل��ى م��ن��اط��ق ال��ف��وع��ة وع���ني �شيب 

والرويحة بريف اإدلب.

 نقطة حتول
يعترب حممد �شادق اإ�شماعيل، مدير 
ال�شيا�شية،  للدرا�شات  العربي  املركز 
الركية   – ال���رو����ش���ي���ة  ال��ق��م��ة  اأن 
ملحافظة  للغاية”  م��ه��م  “اجتماع 
اإدلب، من اأجل تهدئة حدة ال�شراع 
املهاجرين  ت��دف��ق  ووق���ف  الع�شكري 
ال�شوري،  ال�شمال  م��ن  الع�شكريني 
القمة  ت��ل��ك  اخ���ت���اف  اإىل  م�����ش��ريا 
التي جمعت بني  اللقاءات  باقي  عن 

نظرا  واأردوغ������ان،  ب��وت��ن  الرئي�شني 
يف  ج��دي��دة  م���اآرب  لديها  رو�شيا  لأن 
�شوريا تختلف عن مفاو�شات ا�شتانا 
لعدم  بالف�شل  ب���اءت  ال��ت��ي  وج��ن��ي��ف، 
وجود قدرة �شيا�شية وقتها لتحويلها 
�شيا�شي  اإىل م�شار  الواقع  اأر���س  اإىل 
الرو�شية  الأط�����راف  عليها  ت��ت��واف��ق 

والركية والأمريكية.
ت�شريحات  يف  اإ���ش��م��اع��ي��ل،  وي��و���ش��ح 
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  ���ش��ك��اي  ملوقع” 
ال�شورية  الأزم���ة  يف  الرو�شي  امل�شار 
يحتاج  بالتحديد  واإدل��ب  عام  ب�شكل 

بني  ال�شيا�شية  الت�شوية  م��ن  ل��ن��وع 
والعنا�شر  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ف�������ش���ائ���ل 
الإقليمية، م�شريا اإىل رغبة مو�شكو 
امللحة يف حتجيم املطامع الركية يف 
تركيا  واأن  خا�شة  ال�شوري،  ال�شمال 
جديدة  نقلة  لإح��داث  يوميا  ت�شعى 
الواقعة  امل��ن��اط��ق  تلك  يف  ل�شاحلها 
اأ�شباب حتول  �شيطرتها. وعن  حتت 
املوقف الرو�شي يف ت�شوية الو�شع يف 
اإدلب، ي�شري اإىل اأن مو�شكو لن ترك 
اأنقرة تعبث ب�شوريا اأكر من الازم 
خ��ا���ش��ة م���ع ت��غ��ري الأو�����ش����اع، حيث 
مكا�شب  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  حت��ق��ق 
ال�شورية  الأزم��ة  يف  عديدة  �شيا�شية 
املكا�شب  ت���ل���ك  ع����ن  ت��ت��خ��ل��ي  ول������ن 
اإ�شافة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ك���ان���ت  ل���و  ح��ت��ى 
الع�شكرية  الآل����ة  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  اإىل 
لتحقيق  امل�شرية”  “الطائرات  ك��� 
ينجم  اأن  متوقعا  ع�شكرية،  مكا�شب 
عن القمة اتفاق مل�شار �شيا�شي جديد 
بني رو�شيا وتركيا واإيران وبح�شور 

اأمريكي.

موؤ�سرات التهدئة
موؤ�شرات  وج���ود  اإ���ش��م��اع��ي��ل  ي��و���ش��ح 
ل��ت�����ش��وي��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة يف اإدل�����ب، ب���داأت 
بزيارة الأ�شد اإىل مو�شكو ومباحثاته 
م������ع ب������وت������ن، واج�����ت�����م�����اع ال����ق����ي����ادة 
والرو�شية  الأم���ريك���ي���ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ل��رت��ي��ب الأو�����ش����اع واإح�������داث نقلة 
ال�شورية،  الأزم���ة  �شيا�شة  يف  نوعية 
الثاثي  الج���ت���م���اع  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

اأبيب  وت���ل  ووا���ش��ن��ط��ن  مو�شكو  ب��ني 
ال�شيا�شي.  ال��و���ش��ع  �شياغة  لإع����ادة 
ال�شابقة حتمل  امل��وؤ���ش��رات  اأن  وي��رى 
رو�شيا  ج��ان��ب  م���ن  ج���دي���دة  دللت 
�شيا�شي يف  لإح��داث ت�شوية وح��راك 
املناطق امل�شتعلة مثل اإدلب وعفرين 
اإعادة بناء  بال�شمال ال�شوري، بهدف 
على  ت�شررت  التي  ال�شورية  الدولة 
م��دار اأك��ر م��ن 10 ���ش��ن��وات. وُقدم 
اجل�������اري، مقرح  ال���ع���ام  م��ط��ل��ع  يف 
ورو�شيا  تركيا  ب��ني  ال����روؤي  ل��ت��ق��ارب 
اعرا�شها  الأوىل  واأب���دت  اإدل���ب،  يف 
دولية  مراقبة  اآلية  و�شع  ع��دم  على 
الأمم  رو�شيا  و�شعت  حيث  مقبولة، 
اإطاق  لوقف  امل��راق��ب  دور  املتحدة 
واأنقرة  مو�شكو  دور  واقت�شار  النار 
يف الإ�شراف على اآلية املراقبة.  كما 
بندين  عند  الركي  اجلانب  توقف 
اآخرين، الأول يتعلق بن�شر ال�شرطة 
اخلا�شعة  امل���ن���اط���ق  يف  ال���رو����ش���ي���ة 
لاتفاق مع اإ�شراف القوات ال�شورية 
على الإدارة، والثاين يرتبط ب�شيغة 
وق��ف اإط���اق ال��ن��ار ب��اع��ت��ب��اره هدنة 
تركيا  اأرادت  بينما  ع���ام،  ك��ل  جت���دد 
اأن  على  الزمنية  امل��دة  حتديد  ع��دم 
يتزامن مع خطوات دعم مفاو�شات 
اإدل��ب، يف �شبتمرب  جنيف. وخ�شعت 
بوتن  ب����ني  لت����ف����اق   ،2018 ع�����ام 
منطقة  باإن�شاء  يق�شي  واأردوغ�����ان، 
تراوح  منطقة  يف  ال�شاح  منزوعة 
ما بني 15- 20 كم على طول خط 
تركيا  اإخ���راج  اإىل  اإ���ش��اف��ة  التما�س، 
الأ�شلحة  ون���زع  امل�شلحة  الف�شائل 
الثقيلة، مع خ�شوع املنطقة منزوعة 

ال�شاح ملراقبة تركية – رو�شية.

اعتربت اأن ذلك قنبلة موقوتة: 

عبري مو�سي: اأكرب خطر بقاء الربملان معلقا بيد الغنو�سي

الغنو�شي وجماعته.
وا�شافت ان �شعيد اعطى �شاحا لرا�شد الغنو�شي وان 
باإمكانه  انه  اأ�شبح بني يديه ملف قالت  هذا الخري 

•• الفجر -تون�س:
احلر  الد�شتوري  احل��زب  رئي�شة  مو�شي  عبري  قالت 
ان  الث��ن��ني  اأم�����س  املجمد  ال��ربمل��ان  يف  كتلته  ورئي�شة 
رئي�س قي�س �شعيد ترك قنبلة موقوتة بني يدي را�شد 

الغنو�شي ل�شتعمالها �شده يف كل حلظة.
متادى  كلما  ان��ه  اىل  اذاع���ي  ح���وار  يف  مو�شي  ونبهت 
و�شعية  زادت  كلما  الد�شتور  الرئي�س يف خروجه عن 
�شتكون  الوطنية  ال�شيادة  ان  م�شيفة  تعقيدا  تون�س 
مهددة اأكر فاأكر مبا قد يرجع تون�س اىل ما قبل 

 .1956
واأكدت ان �شعيد مل يرغب يف حل جمل�س نواب ال�شعب 
�شابقة  ت�شريعية  انتخابات  اىل  الذهاب  يريد  لأنه ل 

لأوانها خوفا من احلزب الد�شتوري احلر. 
الربملان معلقا  يبقى  ان  اأك��رب خطر هو  ان  واعتربت 
ثّبت  الرئي�س  ان  موؤكدة  الغنو�شي  را�شد  راأ�شه  وعلى 
بالأمر الرئا�شي الغنو�شي يف موقعه وانه و�شع جميع 

النواب يف �شلة واحدة عندما اتهم اجلميع بالف�شاد. 
واأو�شحت ان �شعّيد جعل بذلك كل النواب خ�شوما له 
واأنه دفع بهم نحو را�شد الغنو�شي حمذرة من ان ذلك 
�شي�شبح  وان��ه  دوام��ة عدم �شرعية  الباد يف  �شيدخل 
هناك برملان للغنو�شي واخر ل�شعيد ورئي�س معرف 

به واخر غري معرف به.
وعابت على قي�س �شعيد عدم ال�شتجابة لطلب حزبها 
بحل الربملان معتربة انه توجه اىل ما بحث عنه را�شد 

التوجه به اىل المم املتحدة واملنظمات الدولية واأن 
ذلك �شي�شهل عملية ال�شتقواء بالأجنبي والتجيي�س 

�شد تون�س.
25 يوليو فرحة  وقالت مو�شي ان حزبها راعى يوم 
التون�شيني الذين قالت انه ذهب يف ظنهم ان الغنو�شي 

ازيل من موقعه وان الربملان مت حله. 
ا����ش���دره  ال������ذي   117 امل���ر����ش���وم  ان  اىل  واأ������ش�����ارت 
غري  املطلق  الفردي  احلكم  اىل  تون�س  نقل  الرئي�س 
غري  ومل���دة  الق�شاء  ام���ام  والطعن  للمراقبة  القابل 

حمددة…
واأ�شافت ان ما و�شعه �شعيد يتقاطع يف مفهوم الدولة 
على  يقوم  ال��ذي  القر�شاوي  يو�شف  فكر  مع  املدنية 

حاكم باأمره ورعية و�شورى.
واأ�شافت �شاخرة “ويف النظام الذي و�شعه قي�س �شعيد 
�شعيد  نوفل  �شقيقه  مع  اللهم  �شورى  حتى  يوجد  ل 

وجماعة القانون اخلرايفي والزكراوي وغريهما«.
ا�ش�س  ت�������ش���رب  احل���ال���ي���ة  امل���ن���ظ���وم���ة  اأن  واع����ت����ربت 
اجلمهورية واأنها توؤ�ش�س “للبيعة” مذكرا بان �شعيد 
ا�شتفتاء  وينظم  مب��ف��رده  �شيء  بكل  القيام  �شيتوىل 

بنعم ام با وبان ذلك يعني منظومة البيعة. 
اجلمهورية  عن  خروجا  يعني  ذل��ك  كل  اأن  واأ�شافت 

وو�شول اىل احلكم املطلق. 

عبري مو�شي ت�شخ�س وحتذر
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عربي ودويل
  اإنقاذ مئة مهاجر يف بحر املان�ض 

•• ليل-اأ ف ب

فرن�شا  بني  با-دو-كاليه  م�شيق  يف  �شعوبة  يواجهون  كانوا  مهاجر  مئة  نحو  اأنقذ 
وبريطانيا، يومي ال�شبت والأحد، على ما اأعلنت ال�شلطات البحرية الفرن�شية للقناة 
وبحر ال�شمال م�شاء الأحد يف بيان. ويف البداية، انقذ نحو ع�شرين مهاجرا ال�شبت 
عندما واجهوا �شعوبات قبالة ميناء دانكريك يف �شمال فرن�شا، ولحقاً يف ليلة ال�شبت 
انخفا�س  “يعاين من حالة طفيفة من  اأربعني �شخ�شاً” كان بع�شهم  “نحو  الأح��د 
قبالة �شانغات التي تبعد 50 كيلومرا غربا، بح�شب البيان. ثم مت  حرارة اجل�شم”، 
الإباغ عن قارب اآخر قبالة ديك، بالقرب من دانكريك، حيث انقذ ثاثني مهاجرا 
�شرطة احلدود  الفرن�شية حيث قامت عنا�شر  ال�شواحل  اإىل  واأُعيد اجلميع  تقريبا. 
الأح��د، عر على نحو ثاثني مهاجراً على  ال�شبت  والطفاء برعايتهم. خال ليل 
�شاطئ بالقرب من بي دو �شوم، على بعد حوايل مئة كيلومر جنوب �شانغات، وعلى 

رجلني ي�شتبه يف اأنهما مهربان.

ا ثانًيا قبل ذلك. فح�شً
اأعلن بيدرو غيماري�س، رئي�س بنك  بعد ظهر الأحد، 
اإن�شتغرام،  العاّم، عرب  اإيكونوميكا فيدرال”  “كايك�شا 
حالة  راب��ع  بذلك  لُي�شبح  اإيجابًيا،  ج��اء  اختباره  اأّن 
اإ�شابة يف الوفد الربازيلي اإىل اجلمعّية العاّمة لاأمم 

املتحدة.
اإدواردو  ال���ن���ائ���ب  اأع���ل���ن  اجل���م���ع���ة،  ���ش��اب��ق  وق����ت  ويف 
بول�شونارو، جنل الرئي�س الربازيلي، اأّنه ثبتت اإ�شابته 
بكوفيد-19، وهي كانت ثالث حالة اإ�شابة يف الوفد 

الربازيلي اإىل الأمم املتحدة.
كما اأ�شيب بالفريو�س ع�شو اآخر يف الوفد الربازيلي، 
نتيجة  وك��ان��ت  ك��ريوغ��ا.  مار�شيلو  ال�شّحة  وزي��ر  ه��و 

 •• برازيليا-اأ ف ب

كوفيد-19  فح�س  اأّن  الربازيلّية  احلكومة  اأعلنت 
الذي خ�شع له الرئي�س جايري بول�شونارو جاء �شلبًيا 
يف وقت ارتفع عدد حالت الإ�شابة يف وفده عند عودته 
من اجلمعّية العاّمة لاأمم املتحدة يف نيويورك من 

ثاث حالٍت اإىل اأربع.
اجلمهورّية  رئ��ي�����س  فح�س  “نتيجة  اإّن  ب��ي��ان  وق���ال 
جايري بول�شونارو جاءت �شلبّية اليوم الأحد يف ق�شر 
األفورادا”، من دون اأن ُيحّدد ما اإذا كان الرئي�س الذي 
نيويورك  من  عودته  عند  ال�شّحي  احلجر  يف  ُو�شع 
�شُيجري  اأو  الث��ن��ني  اأن�شطته  �شي�شتاأنف  الأرب���ع���اء، 

العاّمة  اجلمعّية  بعد  نيويورك  يف  اإيجابّية  فح�شه 
وا�شطّر اإىل البقاء يف احلجر ال�شّحي يف اأحد فنادق 

املدينة.
واحلالة الأوىل كانت لدبلوما�شي و�شل اإىل نيويورك 

قبل يوم من بول�شونارو.
و�شوِهد جايري بول�شونارو الذي مل يتلّق اللقاح �شّد 

كوفيد، مّرات عّدة با كمامة اأثناء زيارته نيويورك.
وت��ع��ّر���س لن��ت��ق��ادات ���ش��دي��دة ب�شبب اإدارت�����ه الأزم���ة 
برازيلي”  “اآخر  �شيكون  اأّن���ه  م���راًرا  واأّك���د  ال�شّحية، 

يتلّقى اللقاح امل�شاّد لكوفيد.
يف  الآن  حّتى  لقاح  جرعة  مليون   222 اإع��ط��اء  ومّت 

باده.

 فح�ض كوفيد �سلبي لبول�سونارو لدى عودته من نيويورك 

خافات  لكن  الأمريكية،  امل�شالح  اإىل  اأق��رب  ال��ه��ادئ، 
القواعد  م�شائل  يف  التعاون  تعرقل  اأن  ميكن  مماثلة 

والت�شالت.
عاقتها  على  اأي�شاً  تقلق  اأن  فرن�شا  على  يكون  وق��د 
النجاحات  ببع�س  متتعت  التي  الهند،  م��ع  الدفاعية 
اأخ��رياً، من الوا�شح اأن فرن�شا غري قادرة على  البارزة 

توفري اأمن هذه العاقة على املدى البعيد.
للوليات  مهم  الهندية  الع�شكرية  القوة  م�شتقبل  اإن 
تلك  يف  ب���دور  فرن�شا  تتمتع  بديهي  وب�شكل  امل��ت��ح��دة، 

املعادلة.

ماذا عن اأوروبا؟
التاريخية  العاقات  تك�شف  الأوروب����ي،  اجل��ان��ب  على 
احلرية  م��ن  القليل  مت��ل��ك  اأن��ه��ا  ورو���ش��ي��ا  فرن�شا  ب��ني 
ولندن  وا�شنطن  يجعل  ل��ن  ال���ذي  الأم���ر  الإ���ش��اف��ي��ة، 

مرتاحتني فعًا.
الأطل�شي  ���ش��م��ال  بحلف  ف��رن�����ش��ا  ال���ت���زام  ك���ان  ول��ط��امل��ا 
حمدوداً، ولن ت�شاعد هذه الأحداث يف تخفيف الأزمة 
الوجودية الدائمة التي ي�شعر بها الناتو. ومع مغادرة 
اململكة املتحدة الحتاد الأوروب��ي، فقد احللف الغربي 
اأحد الروابط التي ت�شد بع�شه اإىل بع�س، ومن املحتمل 
اأن ت�شعد فرن�شا جهودها لل�شعي اإىل �شيا�شة خارجية 

م�شتقلة مع رو�شيا.

على ال�سعيد الدويل
ال���ك���ث���ري من  وا����ش���ن���ط���ن يف  حت����ت����اج 
لتعاون  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة  م�����ش��اع��ي��ه��ا 
اأوروب������������ا، وت���ب���ق���ى ف���رن�������ش���ا واح������دة 
م����ن اأه������م ال����ق����وى يف ت���ل���ك ال����ق����ارة، 
فاجلهود الأمريكية لتطوير حتالف 
البتكار  لتعزيز  م�شمم  تكنولوجي 
بعيداً  ت��ط��وراً  التقنيات  اأك��ر  واإب��ق��اء 
م�شاركة  تتطلب  ال�شني،  اأي���دي  م��ن 

اأوروبية متحم�شة.
اأ�شبابها  لأوروب���ا  اأن  ف��اريل  وي�شيف 
قطاعها  عن  بغرية  لتدافع  اخلا�شة 
التكنولوجي، لكن التحرك الأمريكي قد يثبط بع�س 
احلما�شة الفرن�شية بعد اأن دفعت كلفة ثقيلة للتمييز 

التجاري.

بني الداخلي واال�سرتاتيجي
بال�شيا�شات  مدفوع  الفرن�شي  النفجار  من  ج��زءاً  اإن 
الداخلية، وعلى اإدارة بايدن اأن تدرك ذلك. لكن �شلوك 
اإذ يحاول  اأي�شاً،  فرن�شا الديبلوما�شي هو ا�شراتيجي 
ماكرون عرب التعبري عن ال�شتياء، ردع هذا النوع من 

ال�شلوك يف امل�شتقبل.
�شيكون من احلكمة اأن تبذل الوليات املتحدة ق�شارى 
والتعامل  الفرن�شي  الغ�شب  م��ن  للتخفيف  جهدها 
بحذر مع اأي ق�شية ت�شعر باري�س اأن لها فيها م�شالح 

را�شخة.
اإىل اأن فرن�شا �شراقب عن كثب  وي�شري فاريل ختاماً 

�شلوك الوليات املتحدة مع الهند.

•• عوا�شم-وكاالت

على  الكبري  بثقلها  اأرخ���ت  ال��غ��وا���ش��ات  اأزم���ة  اأن  رغ��م 
اإل  العاقات الأمريكية الفرن�شية يف الآونة الأخ��رية، 
روبرت  الدكتور  كنتاكي  جامعة  يف  البارز  املحا�شر  اأن 
التوتر  تخُل من  العاقات مل  تلك  ب��اأن  ُيذكر  ف��اريل، 
بني  الأخ���ري  الت�شال  اأن  �شحيح  املا�شية.  العقود  يف 
والأمريكي  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�شني 
لاأزمة  املبا�شرة  اجلوانب  ب��رد  كاأنه  يبدو  بايدن،  جو 
وا�شنطن  يف  للقلق  �شبب  ث��م��ة  ل��ك��ن  الديبلوما�شية، 

وباري�س.
اأن���ه خ��ال احلرب   ”1945“ م��وق��ع  ف���اريل يف  كتب 
ب�شدة  دي��غ��ول  ���ش��ارل  اجل���رال  واج���ه  الثانية،  العاملية 
�شركاءه يف لندن ووا�شنطن ليحافظ على ما اأمكن من 
ا�شتقالية حكومة فرن�شا احلرة، وذلك بعرقلة جهود 
اجلهود  اأو  في�شي،  حكومة  اإىل  زي��ت��ون  غ�شن  تقدمي 
ال�شيا�شية  الهيكلية  يف  النادمني  غري  اأف��راده��ا  لدمج 

لفرن�شا احلرة.
املبالغة يف احلديث عن عدائية  ال�شعوبة مبكان  ومن 
ب���ني دي���غ���ول وروزف����ل����ت، وال���ت���ي مل ي�شتطع  م��ت��ب��ادل��ة 

ت�شر�شل اإخفاءها اإل اأحياناً قليلة.
دافعاً  م�شتقًا  خطاً  ديغول  اتبع  ال��ب��اردة،  وفياحلرب 

الع�شكرية  ال��ق��ي��ادة  خ���ارج  اإىل  فرن�شا 
حل��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي ح��ت��ى اأن���ه 
اأح����ب����ط ب�����ش��ك��ل ع�����ام ك����ل م����ن ح����اول 

التعاون مع فرن�شا.
املن�شف  م��ن  �شيكون  ف���اريل،  وح�شب 
القول اإن العناد يف مواجهة الت�شامن 
الثقافة  نتيجة  ك��ان  اأمريكي  الأنغلو 
ال�شيا�شية الفرن�شية منذ الأربعينات.

�سرر جدي
الذي  املثل  لكن  الكثري،  تغري  ال��ي��وم 
الكثري  ي��زال يطبع  ديغول ل  اأظهره 
الفرن�شية.  اخلارجية  ال�شيا�شة  من 
اإدارة  ع��ل��ى الأرج������ح، ك��ان��ت خ���ي���ارات 

بايدن يف التفاق مع اأ�شراليا منطقية يف ذلك الوقت، 
ال�شتياء  اح��ت��م��الت  ك��اف��ي��ة،  ب��ج��دي��ة  ت��اأخ��ذ  مل  لكنها 

الفرن�شي.
الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  جتاهل  اأي�شاً  ي�شاعد  ول��ن 

بوري�س جون�شون غ�شب فرن�شا يف تهدئة الو�شع.
ال�شيا�شة  بجهود  ج��دي  �شرر  اإحل���اق  فرن�شا  وب��اإم��ك��ان 
الأمريكية يف منطقتي الأطل�شي ب�شكل اأ�شا�شي والهادئ 
وغوا�شاتها  الفرن�شية  الطائرات  فحاملة  اأق��ل.  ب�شكل 
النووية الهجومية �شتكون با �شك عامًا م�شاعداً يف 
غرب الهادئ. لكن على املدى الطويل، �شتقل اأهميتها 
�شت�شلمها  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��غ��وا���ش��ات  اأه��م��ي��ة  ع���ن 

وا�شنطن اإىل اأو�شراليا.

تقرب من ال�سني؟
وراء  ا���ش��ط��ف��اف  اأي  ت��ري��د  ف��رن�����ش��ا  اأن  ذل���ك  ي��ع��ن��ي  ل 
يف  لفرن�شا  والإقليمية  ال�شيا�شية  امل�شالح  اإن  ال�شني. 

•• ريكيافيك-اأ ف ب

اأم�س  ُت�����ش��ب��ح  اأن  اآي�����ش��ل��ن��دا  ك����ادت 
اأوروّبية  دول���ة  اأّول  الأح����د  الأول 
مقاعد  بغالبّية  الن�شاء  فيها  تفوز 
الأ�شوات  اإعادة فرز  لكّن  الربملان، 
اإىل  الن�شاء  ة  ح�شّ تراجع  اأظهرت 

ن�شبة ُتعادل 47،6%.
اأّن  الأ���ش��وات  ف��رز  ت��ب��نّي بعد  فقد 
من  مقعداً   30 �شي�شغلن  الن�شاء 
الآي�شلندي،  الربملان  يف   63 اأ�شل 
ال�شابقة  للتوّقعات  خ��اف��اً  وذل��ك 
 33 �شي�شغلن  اأّن��ه��ّن  اأظهرت  التي 

مقعًدا.
هذه  يف  ال�شبت  الق����راع  وج���رى 
 370 �شّكانها  عدد  البالغ  الدولة 

األف ن�شمة.
اأّن  ال���دويل  البنك  بيانات  وُتظهر 
اأّي دولة يف اأوروبا مل تتجاوز عتبة 
الربملانّيات،  من  الرمزّية   50%
الأّول  املركز  ال�شويد حتتّل  وكانت 
حّتى الآن بت�شجيلها ن�شبة 47% 

من الربملانّيات.
وقبل ح�شول اإعادة فرز الأ�شوات، 
�شّكان  م����ن  وه�����ي  اإردن����������ا،  ق���ال���ت 
بر�س  فران�س  لوكالة  ريكيافيك، 
ع���ام���اً.   85 ال���ع���م���ر  م����ن  “اأبلغ 
ت�شّكل  اأن  حياتي  ط���وال  ان��ت��ظ��رُت 
الن�شاء الأغلبّية واأنا حًقا �شعيدة«.

حتتفظ  ع����ّدة  اأح�����زاب  ك��ان��ت  واإذا 
من  اأدن����ى  ح���ّد  ت�شمية  يف  ب��ح��ّق��ه��ا 
الن�شاء بني مر�ّشحيها، فاإّنه  ن�شبة 
ة  ح�شّ يفر�س  قانون  اأّي  يوجد  ل 
النتخابات  يف  ل��ل��ن�����ش��اء  م��ع��ّي��ن��ة 

الت�شريعّية يف اآي�شلندا.
رائدة  ُتعّد  اآي�شلندا  كانت  ولطاملا 
حقوق  ع����ن  ال�����دف�����اع  ق�������ش���اي���ا  يف 
عاماً   12 م��ن��ذ  وت��ت�����ش��ّدر  امل������راأة. 

هذه  “ك�شفت  ال���ك���ات���ب  واأو�����ش����ح 
النه�شة  حركة  عجز  ال�شتقالت 
ح���ت���ى ع���ل���ى جم�������اراة غ���ريه���ا من 
حتفظت  التي  واملنظمات  الأح��زاب 
اأ�شبحت  اإذ  ���ش��ع��ّي��د،  ق����رارات  ع��ل��ى 
�شيا�شياً  م����ع����زول����ة  م���ن���ط���ق���ة  يف 
“الأزمة  وت���اب���ع  وجماهريياً”، 
ال��ت��ي ح��ل��ت ب��ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة هي 
اإل  و�شفها  هيكلية، ول ميكن  اإذن 
ال����ذي ي�شعب  ال��ك��ام��ل  ب��الن��ه��ي��ار 
ال��رم��ي��م اأو ال��ب��ن��اء م��ن ب��ع��ده، ما 

يعقد م�شتقبلها ال�شيا�شي«.
وب�شقوط  “الآن  ق���ائ���ًا  واأردف 
امل�������ش���روع ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل����اإخ����وان يف 
نظرية  اإن  ال���ق���ول  مي��ك��ن  احل���ك���م، 
�شاغها  ال���ت���ي  ال����ع����امل  اأ����ش���ت���اذي���ة 
عام  البنا  ح�شن  التنظيم  موؤ�ش�س 
باإمكان  ول��ي�����س  ت��ت��ه��اوى،   1928
هذه  م��ث��ل  ي�����ش��ت��وع��ب  اأن  ال���ع���امل 
الأك��اذي��ب اأك���ر م��ن مئة ع���ام، اإنه 
تريد  نظرية  لأي  الأق�شى  العمر 

املنتدى  ت���رت���ي���ب  ال�����ت�����وايل  ع���ل���ى 
الق���ت�������ش���ادي ال���ع���امل���ي م����ن حيث 

امل�شاواة بني اجلن�شني.
غودين  الآي�شلندي  الرئي�س  وق��ال 
“هذا  ب��ر���س  لفران�س  يوهان�شون 
مثال اآخر على املدى الذي قطعناه 
بني  الكاملة  امل�����ش��اواة  ط��ري��ق  على 

اجلن�شني«.
ل���ك���ّن امل���ف���ارق���ة ت��ت��م��ّث��ل يف وق����وع 
النتخابات،  ل��ه��ذه  �شحّيًة  ام����راأة 
كاترين  ال�����������وزراء  رئ���ي�������ش���ة  ه�����ي 
خ�شر  ال�����ت�����ي  ج����اك����وب���������ش����دوت����ري 
ح��زب��ه��ا ال��ب��ي��ئ��ي ال��ي�����ش��اري ثاثة 
 12،6% على  بح�شوله  مقاعد 
ي��ت��ق��ّدم��ه حليفاه  الأ�����ش����وات،  م��ن 

اليمينّيان احلالّيان.

م�����ع ح�������ش���ول���ه ع����ل����ى اأك���������ر من 
%17،3 من الأ�شوات، ُيعّد حزب 
الفائز  ال��و���ش��ط(  ال��ت��ق��ّدم )مي���ني 
مقعداً،   13 �شينال  حيث  الأك���رب، 
م��ق��اع��د عن  خ��م�����ش��ة  ب����زي����ادة  اأي 
يف  جرت  التي  املا�شية  النتخابات 
مقّر  يف  البهجة  وع��ّم��ت   .2017
حزب التقّدم. واعترب زعيم احلزب 
جوهان�شون  اإجن�������ي  ����ش���ي���غ���ورور 
من�شب  ي�����ش��غ��ل  اأن  ُي��ت��وّق��ع  ال����ذي 
رئ��ا���ش��ة ال����وزراء، اأم���ام اأن�����ش��اره اأّن 
احلركة “عادت اإىل واجهة امل�شهد 

ال�شيا�شي«.
النتائج حزب ال�شتقال  ويت�شّدر 
ال�شيا�شي  ب��رئ��ا���ش��ة  )امل���ح���اف���ظ( 
ال�شابق  ال���وزراء  ورئي�س  املخ�شرم 

ب���ي���ن���ي���دي���ك���ت�������ش���ون، مع  ب�����ي�����ارين 
ليح�شل  الأ���ش��وات  من   24.4%
يف   63 م�����ن  م����ق����ع����ًدا   16 ع���ل���ى 
الربملان، يف حني كانت ا�شتطاعات 

الراأي توّقعت تراجعه.
وبح�شولها على ما جمموعه 37 
م��ق��ع��ًدا، ع���ّززت الأح����زاب الثاثة 
اليمني  لكّن  اأغلبّيتها،  املتحالفة 
وميكنه  ق��وة  موقع  يف  نف�شه  يجد 
اخ��ت��ي��ار ح��ل��ي��ف ث��ال��ث اآخ����ر اأق���رب 
اأيديولوجياً )من حليفه الي�شاري 
البيئي(، ول �شيما حزب الإ�شاح 
الو�شطي )خم�شة مقاعد( اأو حتى 

حزب ال�شعب )�شتة مقاعد(.
ا�شتمرار  املوؤكد  غري  من  ك��ان  واإن 
حتالف الأحزاب الثاثة يف احلكم 

املفاو�شات  ل�شتغراق  ون��ظ��راً  معاً 
املتوقع  م���ن  ع�����ادة،  ط���وي���ًا  وق���ت���اً 
�شيناريو  اآي�����ش��ل��ن��دا  ت���ت���ف���ادى  اأن 
تخ�شاه  ال��ذي  ال�شيا�شي  الن�شداد 

ا�شتطاعات الراأي.
م��ن��ذ اف��ا���س امل�����ش��ارف ال��ه��ائ��ل يف 
تلته،  التي  والأزم���ة   ،2008 ع��ام 
اآي�شلندّية  حل���ك���وم���ة  ي�����ش��ب��ق  مل 
احتفظت  اأن  ولي����ت����ه����ا  ان���ت���ه���ت 
اإىل  �شابقة  اآخ��ر  وتعود  بالأغلبّية. 

عام 2003.
ي����رى حم���ّل���ل���ون اأّن������ه ي��ت��ع��نّي بدء 
امل��ب��اح��ث��ات ب���ني زع���م���اء الأح�����زاب 
الثاثة، حيث �شيتّم التطّرق حتماً 

اإىل رئا�شة احلكومة الآي�شلندّية.
يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذة  قالت 
اأونودوتري،  اإيفا  اآي�شلندا،  جامعة 
ال����ذي  ال����راج����ع  اإىل  “بالنظر 
ن�شهده، قد ت�شطر حركة الي�شار-
مكانتها  تقييم  اإع��ادة  اإىل  اخل�شر 
يف احل��ك��وم��ة«. وق���ال زع��ي��م حزب 
“روف”  ل��ت��ل��ف��زي��ون  امل��ح��اف��ظ��ني 
العام “بينيديكت�شون رئي�س وزراء؟ 
ل اأدعي ذلك” م�شيفا “يجب اأن 

ن�شعى للبحث عن حلول«.
منذ 2017، جعلت جاكوب�شتودير 
وزادت  ت�شاعدية  الدخل  �شرائب 
الجتماعي  ال�������ش���ك���ن  م���ي���زان���ي���ة 
وم�������ددت اإج��������ازة الأب����������ّوة. ومّت����ت 
ب��اإدارت��ه��ا لأزم����ة كوفيد،  الإ����ش���ادة 
وف��اة فقط  33 حالة  ت�شجيل  مع 

يف الباد.
جاكوب�شتودير،  على  يتعنّي  وك��ان 
وه������ي م����ن ال�����ق�����ادة الأوروب������ي������ني 
البيئة  حل���زب  املنتمني  ال��ن��ادري��ن 
التنازل لإنقاذ حتالفها،  الي�شاري، 
مثل وعدها باإن�شاء حديقة وطنية 

يف و�شط الباد.

اأن حتكم العامل، فما بالك بعقيدة 
والإق�شاء  ال�شيطرة  ع��ل��ى  مبنية 
حافل  وت����اري����خ����ه����ا  وال����ت����ك����ف����ري، 

بالغتيالت«.

�سحب ب�ساط
عربية”  “اإندبندنت  م��وق��ع  اأم����ا 
�شعّيد،  قي�س  ق����رارات  اأن  ف��اع��ت��رب 
فيها  ت���ردت  ال��ت��ي  ال��ورط��ة  تك�شف 
ا�شتنزفت  التي  ال�شيا�شية  الطبقة 
و�شحبه  ام��ت��داد عقد،  على  ال��ب��اد 
الأحزاب  اأق��دام  حتت  من  الب�شاط 
انتخابي  قانون  ا�شتفادت من  التي 
على املقا�س، لل�شيطرة على الربملان 
يف  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  ورائ����ه  وم���ن 
الرئي�س  اأن  املوقع  واأو�شح  الباد. 
“الربملان  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ال��ت��ون�����ش��ي 
النتخابية  التمثيلية  يعك�س  ل 
ويرى  ال�شعب،  خليارات  الواقعية 
الأح���زاب  اأوزان  فقط  تعك�س  اأن��ه��ا 
يف ك��ام��ل ج��ه��ات ال���ب���اد، ك��م��ا اأنه 

اخل���روج  ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ي��ري 
م��ن ح���ال ال��ف��و���ش��ى ال�����ش��ائ��دة منذ 
تق�شي  اأن  ك���ادت  وال��ت��ي   ،2011
التون�شية  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  على 
احلديثة ذات القوانني الع�شرية«.

واأو�شح الكاتب اأن اجلي�س والقوى 
حمايد،  م��وق��ف  يف  لي�شا  الأم��ن��ي��ة 
بل على العك�س من ذلك، يدعمان 
ويعك�س  وح���زم،  بقوة  �شعّيد  قي�س 
ه����ذا امل���وق���ف وج�����ود ���ش��م��ام اأم����ان 
لتون�س يف وجه طموحات الإخوان 

امل�شلمني وم�شروعهم.
مرور  مع  “�شيتبني  قائًا  واأردف 
نف�شه يف  يعيد  ال��ت��اري��خ  اأن  ال��وق��ت 
يلعب  اأن اجلي�س  ف��ارق  تون�س، مع 
امل��ّرة دوراً فعاًل يف دعم قي�س  هذه 
من  امل��ت��خ��ذة،  والإج�������راءات  �شعيد 
جديدة  ح���ك���وم���ة  ت�����ش��ك��ي��ل  ب��ي��ن��ه��ا 
النتقالية،  املرحلة  حكومة  تكون 
و���ش��ت��ه��ّي��ئ ه���ذه احل��ك��وم��ة لدخول 
روؤية  ميتلك  ج��دي��داً  ع��ه��داً  تون�س 

القراع  طريقة  تكون  اأن  يف�شل 
ح�شب  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
بالت�شويت  ال��ت��ف�����ش��ريي��ة  ح��م��ل��ت��ه 
القوائم  ب��دل  بدوائر  الأف���راد  على 

احلزبية اأو امل�شتقلة«.
الع�شو  ق����ال  ذل����ك  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
امل�شتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  للهيئة  ال�����ش��اب��ق 
ل��ان��ت��خ��اب��ات زك����ي رح���م���وين، اإن 
النتخابي  �شعيد  قي�س  “م�شروع 
مي��ك��ن اع��ت��ب��اره جت��رب��ة ف���ري���دة يف 
بالبّناء  امل�شروع  وا�شفاً  العامل”، 
التي  ال��دن��ي��ا  ال��ف��ئ��ات  “ميثل  لأن���ه 
تعرف م�شاكلها، وهي التي ميكنها 
تغيري واقعها من خال تعيني من 
ف�شل يف مهمته،  اإذا  وعزله  ميثلها 
اأي بطريقة الق��راع على الأفراد 
ما  وه����و  القوائم”  ع��ل��ى  ول��ي�����س 
ت��رف�����ش��ه الأح�������زاب ال���ك���ربى، ويف 
طليتها حركة النه�شة التي تخاف 
اإذا  ن�����ش��وب خ��زان��ه��ا الن���ت���خ���اب���ي، 

اعتمد م�شروع الرئي�س.

“دخلت  اهلل:  خ��ري  اهلل  خ��ري  ق���ال 
بّد  ل  ك��ان  انتقالية  مرحلة  تون�س 
التي  التجربة  ف�شل  �شوء  يف  منها 
بداأت ب�شقوط نظام زين العابدين 

بن علي يف حتقيق اأهدافها«.
من  ع���ق���د  “طوال  اأن������ه  واأ������ش�����اف 
ال���زم���ن، م��ن��ذ رح��ي��ل ب��ن ع��ل��ي عن 
2011، مل  ال��ع��ام  ت��ون�����س م��ط��ل��ع 
دميوقراطية  اأك���ر  تون�س  ت�شبح 
ول اأكر ازده��اراً، على العك�س من 
ذل����ك ح�����ش��ل ت���راج���ع ي���وم���ي على 
اأن ل  ب��دا جلياً  كل �شعيد يف وق��ت 
ه���دف حل��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة ال��ت��ي هي 
جزء ل يتجزاأ من تنظيم الإخوان 
امل�����ش��ل��م��ني ����ش���وى ال�����ش��ي��ط��رة على 
طبيعة  وت��غ��ي��ري  ال���دول���ة،  مفا�شل 
متخلفاً  ليكون  التون�شي  املجتمع 

ومنغلقاً على نف�شه يف اآن«.
اأك���ري���ة  ان  �����ش����راً  “لي�س  وت����اب����ع 
ال���ت���ون�������ش���ي���ني ت�����دع�����م ال���رئ���ي�������س 
ق��ي�����س ���ش��ع��ّي��د ال����ذي ي��ق��ود عملية 

ت�سحيح م�سار
ومن جهتها، قالت �شحيفة ال�شرق 
الأو�شط، اإن �شارع احلبيب بورقيبة 
وقفة  احت�شن  العا�شمة  و�شط  يف 
الأح����د،  الأول  اأم�������س  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
النه�شة  ح��رك��ة  اأن�������ش���ار  ل��ه��ا  دع����ا 
وح��زب ائتاف الكرامة وع��دد من 

الراف�شني لإجراءات الرئي�س.
يركوا  مل  الرئي�س  اأن�����ش��ار  ول��ك��ن 
ال�شارع للنه�شة وحلفائها ونظموا 
مل�شاندة  م���وازي���ة  وق���ف���ة  ب���دوره���م 
ل����ل����ق����رارات ال���رئ���ا����ش���ي���ة، ورف���ع���وا 
���ش��ع��ارات م���وؤي���دة ل��ك��ل الإج�����راءات 
ال����ت����ي اأع����ل����ن����ه����ا، و�����ش����د ق����ي����ادات 
ال��ن��ه�����ش��ة، خ��ا���ش��ًة رئ��ي�����ش��ه��ا را�شد 
يا  غ��ن��و���ش��ي  “يا  بينها  ال��غ��ن��و���ش��ي، 
ثم  “املحا�شبة  الأرواح”،  ق��ت��ال 
حل  ي��ري��د  و”ال�شعب  املحا�شبة”، 

الربملان«.
ال�شعب،  ح���رك���ة  ق����ي����ادات  واأك�������دت 
املمثلة يف الربملان املجمد، والداعمة 

اأن  لل�شحيفة  ال��رئ��ي�����س،  ل��ق��رارات 
ميثل  ت����داب����ري  م����ن  ات����خ����ذه  “ما 
خ��ط��وة اأ���ش��ا���ش��ي��ة وم��ه��م��ة يف اجتاه 
الذي  الإ���ش��اح��ي  امل�����ش��ار  تر�شيخ 
 25 ي��وم  اجلمهورية  رئي�س  اأعلنه 
ا�شتجابة  امل��ا���ش��ي،  )مت���وز(  يوليو 
الوطنية  وق���واه  ال�شعب  ل��ن��داءات 
و�شخ�شيات  ومنظمات  اأح��زاب  من 

وجمتمع مدين«.
وق����������ال رئ����ي���������س احل������رك������ة زه����ري 
املغزاوي اإن “على القوى الوطنية 
ال���داع���م���ة مل�����ش��ار ال��ت�����ش��ح��ي��ح لعب 
اإجن��اح هذا  �شيا�شي و�شعبي يف  دور 
امل�����ش��ار وال��ت�����ش��دي ل��ك��ل حم���اولت 
ال��ت��خ��ري��ب، وال���ع���ودة ب��ال��ب��اد اإىل 
الإ�شام  ب��ت��ح��ال��ف  ال��ف�����ش��اد  م��رب��ع 
واملهربني  الفا�شدين  ال�شيا�شي مع 

والإرهابيني«.

تون�ض �سد م�سروع االإخوان
اأوناين،  اإي�����ش��ت  م��ي��دل  م��وق��ع  يف 

اأن تكون عليه  وا�شحة ملا ُيفر�س 
يف حال كان مطلوباً انتظام احلياة 
اإىل  احلياة  واإع��ادة  فيها  ال�شيا�شية 
والقطاعات  القت�شادّية  احل��رك��ة 

املنتجة«.
وي�شيف الكاتب “مل تعد الأ�شاليب 
التي يعتمدها الخوان تنطلي على 
اأحد، ل يف تون�س ول خارج تون�س. 
تون�س  ال���ت�������ش���اوؤل،  مي��ن��ع  ل  ه����ذا 
والأخري  الأول  ال��ره��ان  اأي���ن؟  اإىل 
يف  مب��ا  العميقة،  ال��دول��ة  دور  على 
وعلى  التون�شية،  امل����راأة  دور  ذل���ك 
الذي  احَل��َك��م  دور  يف  اجلي�س  بقاء 
واملحافظة  احل��ق  ���ش��وى  ي�شاند  ل 
م��ا فعله  الأه��ل��ي. ه��ذا  ال�شلم  على 
ب��ورق��ي��ب��ة وبن  ع���ه���دي  ن��ه��اي��ة  يف 
ع��ل��ي. ه���ذا م��ا فعله ع��ن��دم��ا اتخذ 
قي�س �شعيد خطواته الأخرية بدءاً 
ب��وق��ف امل�����ش��رح��ي��ات ال��ه��زل��ي��ة التي 
تويل  اأثناء  الربملان  قاعة  �شهدتها 

را�شد الغنو�شي رئا�شته«.

تراجع ح�سة الن�ساء يف برملان اآي�سلندا بعد اإعادة الفرز

�سحف عربية: تون�ض... اإع�سار قي�ض �سعّيد يهدد باقتالع الإخوان
•• عوا�شم-وكاالت

25 يوليو -متوز  ف�سلت حركة النه�سة االإخوانية, منذ 
قــرارات  بعد  �سربها  الــذي  االإع�سار  وقــف  يف  املا�سي, 
مبوجبها  جمد  التي  اال�ستثنائية  �سعّيد  قي�ض  الرئي�ض 
عمل الربملان الذي ُتهيمن عليه, ومن ورائه على القرار 
ال�سيا�سي يف البالد, فوجدت نف�سها يف جب بال قعر, بعد 

ان�سقاقات وا�ستقاالت قيا�سية.

ووفق �سحف عربية �سادرة اأم�ض االثنني, حاولت حركة 
النه�سة منذ 25 يوليو )متوز( الظهور على غري حقيقيتها 
عليه  والتحري�ض  الرئي�ض  قرارات  رف�ض  اإىل  بالدعوة 
التما�سك  ملحاولة  وخــارجــيــًا  داخليًا  �سيا�سته  وعلى 
دعوتها  يف  يبدو  ما  وهو  العا�سفة,  وجه  يف  وال�سمود 

للتظاهر اأم�ض االأول االأحد �سد الرئي�ض واإجراءاته. 
�سقوط النه�سة

مرزوقي  حكيم  ت�ساءل  اللندنية,  العرب  �سحيفة  يف 

طوفان  بعد  ومتا�سكها,  النه�سة  حركة  حقيقة  عــن 
مئة  من  اأكــر  “توقيع  بعد  اأغرقها  الــذي  اال�ستقاالت 
ع�سو يف حزب حركة النه�سة يف تون�ض على بيان للراأي 
من  ا�ستقالتهم  ويت�سمن  ال�سبت,  اأم�ض  اأول  ن�سر  العام 
اأبرز  يف  الداخلية,  االإ�سالحات  تعطل  ب�سبب  احلــزب 
ال�سيا�سي يف  ن�ساطه  اأزمة يواجهها احلزب منذ مبا�سرة 
بعد  ال�سيا�سي  امل�سهد  وت�سدره   2011 ثورة  بعد  العلن 

عقود من العمل ال�سري«.

كيف �سرتد فرن�سا على ال�سفقة الأمريكية مع اأ�سرتاليا؟ رو�سيا تريد »ال�ستمرارية« يف العالقات مع برلني
•• مو�شكو-اأ ف ب

“ال�شتمرارية”  اأمله يف احلفاظ على  اأم�س الثنني عن  اأعرب الكرملني  
فاز  التي  الأمل��ان��ي��ة  الت�شريعية  النتخابات  غ��داة  ب��رل��ني،  م��ع  العاقات  يف 
فيها ال�شراكيون الدميوقراطيون بفارق طفيف على اأن تليها مفاو�شات 

�شعبة لتحديد خلف اأنغيا مريكل.
لل�شحافيني  بي�شكوف  دم��ي��ري  الرو�شية  الرئا�شة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
اأن  م�شلحتنا  من  الثنائية.  عاقاتنا  يف  ال�شتمرارية  على  طبعا  “نعول 
باهتمام  “يتابع  اأن��ه  بي�شكوف  واأك��د  اأك��ر«.  وتنمو  العاقة  ه��ذه  تتوا�شل 
كبري” العملية النتخابية يف املانيا، م�شريا اإىل اأن مو�شكو وبرلني لي�شتا 
اأن  ي��درك��ان  البلدين  اأن  غري  النظر”  وجهات  يف  اخل��اف��ات  عن  “مبناأى 

نعي  “نحن  واأ���ش��اف  ب��احل��وار«.  اإل  حلها  ينبغي  ول  ميكن  ل  “امل�شكات 
�شت�شري«.  كيف  �شرى  ومعقدة،  طويلة  �شتكون  ائتاف  ت�شكيل  عملية  اأن 
وترتبط رو�شيا واأملانيا ب�شراكة جتارية مهمة رغم العقوبات والتوتر منذ 

اأن �شمت مو�شكو �شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.
ولطاملا �شدد الرئي�س الرو�شي فادميري بوتني وامل�شت�شارة الأملانية اأنغيا 

مريكل على اأنهما اأقاما عاقة عمل حقيقية بينهما.
ت�شوية  ع��ن  بحثا  عقدت  التي  القمة  اجتماعات  يف  العاقة  ه��ذه  وجتلت 
خط  م�شروع  يف  وخ�شو�شا  اليوم جممدة،  باتت  والتي  اأوكرانيا  يف  للنزاع 
الدميوقراطيون،  ال�شراكيون  وك��ان   .»2 �شرمي  “نورد  ال��غ��از  انابيب 
اأولف  الأخ��رية حيث توىل زعيمهم  املحافظة يف حكومتها  حلفاء مريكل 

�شولت�س وزارة املالية، على توافق معها ب�شاأن هذا امللف.
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حتليل اخباري

ل كلمة لبورما وطالبان يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة  •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ال��دول يف اجلمعية العامة ل��اأمم املتحدة، لن  يف اليوم الأخ��ري من كلمات ق��ادة 
يلقى خطاب با�شم كل من بورما وحركة طالبان، ما يعترب من الأم��ور الافتة 
خ���ال ه���ذا امل���ارات���ون ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ال���ذي �شهد جم���يء ن��ح��و م��ئ��ة رئ��ي�����س دولة 
ال��وزراء مع ما يطرح ذلك من خماطر ت�شكل بوؤرة لوباء كوفيد-19.  وع�شرات 
ويف الربنامج الأ�شا�شي لاأمم املتحدة كان يفر�س ان يختتم النقا�س العام على 

التوايل بكلمات بورما وغينيا واأفغان�شتان.
يلقي كلمتها �شفريها  اأن  واختارت كوناكري حيث توىل جمل�س ع�شكري احلكم 
لدى الأمم املتحدة الذي عينته حكومة الرئي�س املطاح به علي ديان فيما “تو�شلت 
الوليات املتحدة ورو�شيا وال�شني اإىل اتفاق” لكي ل يلقي ممثل بورما كياو مو 
اأح��د ه��ذه ال��دول الكربى طالبا ع��دم الك�شف عن  ت��ون كلمة على ما ق��ال �شفري 
ا�شمه. واأكد كياو مون تون لوكالة فران�س بر�س اأنه قرر “البتعاد عن الواجهة” 
راهنا بعدما ا�شتهدف على ما يبدو مبوؤامرة حلمله على ال�شتقالة وحتى قتله يف 
حال رف�س. منذ النقاب الع�شكري يف بورما يف �شباط/فرباير املا�شي حافظ 
ال�شفري الذي عينته الزعيمة البورمية ال�شابقة اأونغ �شان �شو ت�شي على من�شبه يف 
الأمم املتحدة مدعوما من الأ�شرة الدولية. ويف اأيار/مايو عني املجل�س الع�شكري 
احلاكم يف بورما ع�شكريا �شابقا للحلول مكانه لكن الأمم املتحدة مل ت�شادق على 

ت�شميته بعد.
خ�شو�شا،  وال�شني  ورو�شيا  املتحدة  ال��ولي��ات  من  م�شكلة  اأممية  جلنة  وتدر�س 

حركة  �شيطرة  حتت  باتت  التي  اجلديد  اأفغان�شتان  وممثل  ال�شفري  هذا  ت�شمية 
“لكن  التوافق  القاعدة تقوم على  اأن  املتحدة  واأو�شح م�شوؤول يف الأمم  طالبان. 
التوافق غري متوافر لذا �شيح�شل ت�شويت” يف اجلمعية العامة لاأمم املتحدة. 
واختارت حركة طالبان �شفريا ليحل مكان املمثل الأفغاين غام ا�شحقزاي الذي 

اأ�شرف  ال�شابق  الأف��غ��اين  الرئي�س  عينه 
غني وطلبت منه اأن يلقي خطابا. وقال 
الك�شف  ع��دم  طلب  ال��ذي  نف�شه  ال�شفري 
عن ا�شمه “لكنهم اأر�شلوا طلبهم متاأخرا 

جدا«.
ا�شحقزاي  غ����ام  ���ش��ي�����ش��ت��غ��ل  ه���ل  ل��ك��ن 
العقوبات  بت�شديد  للمطالبة  الفر�شة 
على ح��رك��ة ط��ال��ب��ان كما �شبق وف��ع��ل يف 
اجتماع ملجل�س الأمن الدويل يف التا�شع 
م��ن اأي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب؟ اأك���د م�����ش��وؤول يف 
م�شددا  هذا غري مهم  اأن  املتحدة  الأمم 
احلكومة  “روؤية  ه���و  الأه������م  اأن  ع��ل��ى 

القائمة«.

وكان رئي�س الوزراء البلجيكي الك�شندر دي كرو قال اجلمعة “اإن انعقاد اجلمعية 
العامة ح�شوريا جمددا اأمر م�شجع” يف حني جرت العام املا�شي ب�شكل افرا�شي 
خ�شو�شا م�شيفا “نتوق جميعا اإىل العودة اإىل حياة طبيعية«. اإل ان كل القادة 

الأوروبيني مل يحذوا حذوه.
اإميانويل  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س  ف��اأع��ل��ن 
اإىل  �شياأتي  اأن���ه  ال��ت��وايل  على  م��اك��رون 
نيويورك ومن ثم اأنه �شيلقي كلمته عرب 
الرئي�س  بعد  الأول  ال��ي��وم  يف  الفيديو 
ب��اي��دن لكنه ت���رك هذه  الأم���ريك���ي ج��و 
املهمة يف نهاية املطاف لوزير اخلارجية 

الفرن�شي الذي �شيلقي كلمة الثنني.
و�شتكون الكلمة عرب الفيديو مع اأن اإيف 
املتحدة  الأمم  ك��ان حا�شرا يف  ل��ودري��ان 

ملدة خم�شة اأيام قبل ذلك.
اإح�����دى دول جمل�س  م���ن  ���ش��ف��ري  وق����ال 
تتوىل  اأن  ال��ن��ادر  “من  ال����دويل  الأم����ن 
الأمن  الع�شوية يف جمل�س  دائمة  دولة 

واأبقت فرن�شا  الكام يف اليوم الأخري. هذا امر لفت، مل ي�شبق اأن راأيت ذلك”. 
على الغمو�س متحججة فقط بالظروف ال�شحية. وكانت وا�شنطن تخ�شى ت�شكل 
اإىل نيويورك مع فر�س  املجيء  العامل عن  ب��وؤرة كوفيد-19 وحاولت ثني قادة 
اأ�شخا�س  �شروط �شارمة من تباعد اجتماعي وكمامات وح�شر احل�شور ب�شبعة 

لكل وفد. اإل ان تطبيق هذه القيود كان متفاوتا.
اأروقة  يف  الأرب��ع��اء  بلينكن  انتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  �شوهد  وللمفارقة 

الأمم املتحدة مع نحو 20 �شخ�شا.
ويف الإجمال، �شجلت ر�شميا اأربع اإ�شابات بكوفيد-19 كلها يف عداد وفد الربازيل 
التي يعار�س رئي�شها جايري بول�شونارو تلقي اللقاح مع ان زوجته ا�شتغلت فر�شة 

زيارة نيويورك للح�شول على جرعة اوىل.
لكن ل يعرف عدد الإ�شابات الفعلي مع عدم فر�س لزوم الإعان عن الإ�شابة اأو 
تقدمي فح�س �شلبي النتيجة اأو �شهادة تلقيح. وقال رئي�س اجلمعية العامة عبد 
اهلل �شهيد من املالديف لوكالة فران�س بر�س اإن الوفود “احرمت القواعد ب�شكل 
�شارم«. وكانت القيود التي فر�شتها الأمم املتحدة رادعة. ففي اليوم الأول من 
اجلمعية العامة، عرب اأقوا�س التفتي�س 1929 �شخ�شا يف مقابل 26 الفا العام 
200 كلمة فيما عقدت مئات اللقاءات  اأفادت املنظمة. واألقيت  2019 على ما 
الثنائية داخل الأمم املتحدة وخارجها. ومنعت كل املنظمات غري احلكومية من 
دخول مقر الأمم املتحدة لتجنب الكتظاظ اإل ان رئي�س اللجنة الدولية لل�شليب 
الأحمر بير مورير عقد الكثري من للقاءات غري املربجمة مع م�شوؤولني...على 

الأر�شفة املجاورة ملقر الأمم املتحدة.

 لكن هذا الإنكار مل يخدع اأحداً: 
الكنديان  ه������ذان  اأ����ش���ب���ح  ف���ق���د 
لنتزاع  م�شاومة  واأوراق  رهائن، 
اإط����اق ���ش��راح م��ن��غ وان��ت�����ش��و من 
احلكومتني الكندية والأمريكية. 
�شبافور  مايكل  ا�شرار  يغرّي  ومل 
براءتهما  على  كوفريغ  ومايكل 
للعدالة  املت�شّلب  واملنطق  �شيئا، 
ال�شلطة،  اأوام����ر  حت��ت  ال�شينية 

اأبقاهما يف زنزاناتهما.

اعرتاف بالكذب
   يف مكتب حماميها يف فانكوفر، 
ان����ت����ظ����رت م���ن���غ وان���ت�������ش���و اأك����ر 
م���ن ���ش��اع��ة ي����وم اجل���م���ع���ة، حتى 
التي  الأمريكية،  القا�شية  ت��ب��داأ 
ا�شتماع  جل�شة  دونلي  اآن  تاأخرت، 
بروكلني  يف  احت��ادي��ة  حمكمة  يف 
اأن  �شاأنها  من  والتي  بنيويورك، 
متهد الطريق لإطاق �شراحها.

   اأمام �شا�شتها، كانت منغ ت�شرب 
وحتاول  اأح��ي��اًن��ا،  تبت�شم  ال�شاي، 
بقوة  تتنف�س  �شعرها،  ت�شّوي  ان 
وب�����ش��ك��ل م��ن��ت��ظ��م، يف ت��ع��ب��ري عن 
ت����وت����ره����ا م�����ن ه������ذا الج���ت���م���اع 
مع  ب���ع���د  ع����ن  الأول  ال���ر����ش���م���ي 
ت�شارعت  ثم  الأمريكية.  العدالة 
عن  وانت�شو  منغ  تخلت  الأم���ور: 
الت���ه���ام. ودافعت  ق����راءة لئ��ح��ة 
اأنها غري مذنبة  على  البداية  يف 
والتحويل  امل�����ش��ريف  ال��ت��زوي��ر  يف 
الإلكروين والتاآمر لتنفيذ هذه 

اجلرائم.
   وم���ع ذل���ك، ق���دم امل��دع��ي العام 
���ش��روط الت��ف��اق امل��خ��ت��وم معها. 
الإج����راءات  تعليق  الن�س  ي��ط��رح 
 2022 دي�شمرب   1 �شدها حتى 
وعدت  اإذا  نهائًيا  عنها  والتخلي 
ح�شن  اتفاقية  ���ش��روط  ب��اح��رام 

ال�شلوك.
ع����دم  ال����رئ����ي���������ش����ي:  امل����ط����ل����ب     
الذي  الوقائع  �شرد  يف  الت�شكيك 
اأرب������ع ���ش��ف��ح��ات كيف  ي�����روي يف 
���ش��ي��ط��رت ���ش��رك��ة ه������واوي، التي 
كانت منغ وانت�شو مديرتها املالية 
لات�شالت  ت��اب��ع��ة  ���ش��رك��ة  ع��ل��ى 

ق���ّدر  الذكية”،  ال���ه���وات���ف  م���ن 
 ،2019 اأغ�������ش���ط�������س   19 يف 
معهد  يف  الباحث  اأو���ش��ن،  غريغ 
ال����درا�����ش����ات ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف 
ع���ن �شحيفة  ن��ق��ًا  ���ش��ن��غ��اف��ورة، 

�شاوث ت�شاينا مورنينغ بو�شت.
الق�شية يهدئ     فهل ح��ّل ه��ذه 
والوليات  ال�شني  بني  العاقات 
اأ�شبحت  امل��ت��ح��دة؟ ه��ذا يف وق��ت 
ف��ي��ه ال��ع��اق��ات اأك���ر ت��وت��راً اإثر 
ات��ف��اق��ي��ة اأوك���و����س ال��ث��اث��ي��ة بني 
الأم����ري����ك����ي����ني والأ�����ش����رال����ي����ني 

والربيطانيني. 
املا�شي، تهدف  الأ�شبوع  ابرمت    
مواجهة  اإىل  الت���ف���اق���ي���ة  ه�����ذه 
من  ال�شينية  الع�شكرية  النزعة 
ك��ان��ربا غوا�شات  ا���ش��ت��ام  خ��ال 

تعمل بالطاقة النووية.
   ويف كل الحوال، من الوا�شح اأن 
ال�شتار  اأ�شدل  التي  الق�شية  هذه 
مفاو�شات  مو�شوع  كانت  عليها 
اأن  ويبدو  ووا�شنطن.   بكني  بني 
الإفراج املتزامن عن منغ وانت�شو 
لت�شوية  نتيجة  ه��و  وال��ك��ن��دي��ني 
وبكني  وا�شنطن  بني  دبلوما�شية 
ب����داي����ة حقبة  اأك������ر م����ن ك���ون���ه 
بينهما،  ال���ع���اق���ات  يف  ج���دي���دة 
والتي مل تكن اأبًدا بهذه الدرجة 
ق���رار احلكومة  ال��ت��وت��ر منذ  م��ن 
بجمهورية  العراف  الأمريكية 

ال�شني ال�شعبية عام 1979.

مايكل كوفريج ومايكل �شبافور لدى و�شولهما اإىل مطار كاجلاري، �شحبة ال�شفري الكندي لدى ال�شني دومينيك بارتون جتّمع الكثري من النا�س يف مطار �شنت�شن لي�شاهدوا عودة منغ وانت�شو

يف اإي��������ران ت�����ش��م��ى ����ش���ك���اي ك����وم، 
على  حت�شل  جعلها  من  ومتكنت 
رغ�����م احلظر  م������واد حم����ظ����ورة، 
الأم�����ري�����ك�����ي. وك����م����ا ه����و احل����ال 
دائًما، فاإن ا�شتخدام الدولر )يف 
اإ�س  اإت�س  ينفذها  التي  املعامات 
بي �شي، والذي يتم اإخفاوؤها( هو 
الذي ي�شمح للمحاكم الأمريكية 
وطنية  ف��وق  بطريقة  بالتحرك 

عند اأطراف ثالثة.
الدع������اء  ان��ت�����ش��ر  ب����ي����ان،     ويف 
منغ  اأن  م���و����ش���ًح���ا  الأم����ري����ك����ي، 
بخطئها،  اع��رف��ت  ق��د  وان��ت�����ش��و 
عمد  ع��ن  كذبت  باأنها  واع��رف��ت 
ل��ب��ن��ك اإت�������س اإ������س ب���ي ���ش��ي حول 
حقيقة �شيطرة هواوي على �شكاي 
باوربوينت  ع���ر����س  خ����ال  ك����وم 
 .2013 ع�����ام  ك���ون���غ  ه���ون���غ  يف 
منغ  اأن  ت����وؤك����د  “اعرافاتها 
املالية  امل��دي��رة  ب�شفتها  وانت�شو، 
ببيانات  اأدل����ت  ه�����واوي،  ل�����ش��رك��ة 
على  “للحفاظ  م��ت��ع��ددة  ك��اذب��ة 
للمجموعة”  امل�شرفية  العاقة 

لت�شنيع  ����ش���رك���ة  اأك�������رب  ك����ان����ت 
ال�شني.  يف  ال���ذك���ي���ة  ال���ه���وات���ف 
يف  لل�شركة  الرئي�شي  امل��ق��ر  يقع 
كيلومًرا  ع�����ش��ري��ن  ���ش��ن��ت�����ش��ن، 

�شمال هونغ كونغ.
ا�شطرت  التحديات،  تزايد  وم��ع 
هونور،  بيع  اإىل  م��وؤخ��ًرا  ه���واوي 
للهواتف  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���ام���ة 
اإىل  اأعمالها  وحتويل  املحمولة، 
جم���الت ج��دي��دة مثل ال��ك��ل��ود اأو 

ال�شيارات الذكية.
الهواتف  ت�����ش��وي��ق  اأن  ي���ذك���ر     
الأك���رب من  اجل��زء  الذكية ميثل 
ح��ج��م م��ب��ي��ع��ات ه�����واوي، وال���ذي 
يف  دولر  م���ل���ي���ار   36.5 ب���ل���غ 
 ،2020 ع��ام  من  الأول  الن�شف 
معدات  عن  كبري  بفارق  متقدما 
ال�شلكية والا�شلكية،  الت�شالت 
مبا يف ذلك تلك امل�شتخدمة من 
اخلام�س.  اجل��ي��ل  ���ش��ب��ك��ات  ق��ب��ل 
الأمريكية،  ال��ع��ق��وب��ات  وب�����ش��ب��ب 
جميع  يف  ه��������واوي،  “�شتخ�شر 
الحتمالت، الكثري من مبيعاتها 

احلزب ال�شيوعي ال�شيني، وطننا 
الزدهار.  نحو  بحزم  ي�شري  الأم 
وب��دون دع��م الوطن ال��ذي ولدت 
فيه، ما كنت لأكون حرة اليوم”. 
�شركة  اأ������ش�����درت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
ت��رح��ب فيه بعودة  ب��ي��اًن��ا  ه���واوي 

منغ اإىل عائلتها.

»م�سري بالغ ال�سعوبة«
اأو�شح  لل�شحافة،  ح��دي��ث��ه  يف     
جا�شن  ال��ك��ن��دي  ال����وزراء  رئي�س 
عرفا  “املايكلني”   اأن  ت�����رودو 
و”على  “م�شرًيا �شعًبا للغاية”، 
اأظهرا  املا�شية،  الأل��ف يوم  مدى 
اإنهما  و�شمودا،  ومثابرة  �شجاعة 

م�شدر اإلهام لنا جميًعا«.
   مايكل كوفريغ دبلوما�شي �شابق 
ي��ع��م��ل ل���دى جم��م��وع��ة الأزم�����ات 
فكرية  موؤ�ش�شة  وه���ي  ال��دول��ي��ة، 

مقرها بروك�شل.
 ام���ا م��اي��ك��ل ���ش��ب��اف��ور، ف��ه��و اأحد 
ملنظمة  امل���وؤ����ش�������ش���ني  الأع���������ش����اء 
امل�شورة  ت��ق��دمي  يف  متخ�ش�شة 

م��ع اإت�����س اإ���س ب��ي �شي، وال��ت��ي مل 
اإذا كان  البنك ليحتفظ بها  يكن 
يعرف حقيقة الروابط مع اإيران، 
ات��ه��م��ت ن���ائ���ب امل���دع���ي ال���ع���ام يف 
وهكذا  بوكمان.  نيكول  بروكلني، 

ُفتح الطريق امام منغ وانت�شو.
   ُو����ش���ع���ت م���ن���غ ق���ي���د الإق����ام����ة 
ال��ف��اخ��رة يف  فيلتها  اجل��ربي��ة يف 
فانكوفر، وكانت حرة يف التجول 
ب�شوار  م���زودة  ولكنها  املدينة  يف 

اإلكروين. 
ه��ذه الإق��ام��ة اجل��ربي��ة ا�شتمرت 
ث������اث �����ش����ن����وات. وق����ال����ت وه���ي 
تبت�شم باإ�شراق خارج الفيا قبل 
فانكوفر:  م��ط��ار  اإىل  تتوجه  اأن 
“لأكر من ثاث �شنوات انقلبت 
ح��ي��ات��ي راأ����ش���اً ع��ل��ى ع���ق���ب... لن 
اأب������ًدا ك���ل ر���ش��ائ��ل الدعم  اأن�����ش��ى 
التي تلقيتها من النا�س يف جميع 

اأنحاء العامل«.
�شاعات، وطائرتها حتلق  بعد      
اأر�شلت  ال�����ش��م��ايل،  ال��ق��ط��ب  ف���وق 
“بقيادة  ت�شات:  وي  على  ر�شالة 

ال�شعبي، هي  التحرير  مع جي�س 
التي دفعت الإدارة الأمريكية اإىل 
تبّني عقوبات �شد �شركة هواوي، 
امل�شنعة  ال�����ش��رك��ات  اأك���رب  اإح����دى 

ملعدات الت�شالت يف العامل.
 واتهمت وا�شنطن �شركة هواوي 
“الأبواب  ع�����رب  ب���ال���ت���ج�������ش�������س 
التي  اأج���ه���زت���ه���ا  يف  اخللفية” 
البيانات  اإىل  ب��ال��و���ش��ول  ت�شمح 
اتهامات  مل�شتخدميها.  ال�شرية 

لطاملا نفتها املجموعة ب�شدة.
   عام 2019، اأدرج��ت احلكومة 
الأم��ري��ك��ي��ة ���ش��رك��ة ه����واوي على 
ال���ق���ائ���م���ة ال�����������ش�����وداء، وح���ظ���رت 
ال�شينية  ال�شركة  اأجهزة  ت�شدير 
الأم��ري��ك��ي��ة. وقد  الأرا����ش���ي  اإىل 
وال�شويد  امل��ت��ح��دة  اململكة  ح��ذت 
واإ�شرائيل  وال��ي��اب��ان  واأ���ش��رال��ي��ا 
من  وال��ع��دي��د  والهند  فرن�شا  ث��م 

الدول الأخرى، حذوها.
   كانت ه��واوي حتى وقت قريب 
ل�شبكات  ال��ع��امل  يف  م�شّدر  اأك���رب 
الت�����ش��الت، وح��ت��ى وق��ت قريب، 

التجاري  ال��ت��ب��ادل  ت�شهيل  ب�شاأن 
والثقايف مع كوريا ال�شمالية. 

حكمت  امل���ا����ش���ي،  اأغ�����ش��ط�����س  يف 
مايكل  ع���ل���ى  ���ش��ي��ن��ي��ة  حم��ك��م��ة 
عاًما   11 ب��ال�����ش��ج��ن  ����ش���ب���اف���ور 
ومل ي�شدر  “التج�ش�س”.  بتهمة 

حكم مايكل كوفريغ بعد.
   ويف بيان، قال وزي��ر اخلارجية 
بلينكني،  اأن�����ت�����وين  الأم����ري����ك����ي 
بالقرار  “�شعيدة”  ب�����اده  اإن 
اأن  ذل���ك،  م��ع  م�شيًفا،  ال�شيني، 
الرجلني عانا “لأكر من عامني 
ون�������ش���ف ال����ع����ام م����ن الع���ت���ق���ال 

التع�شفي«.

هل هي التهدئة؟
   منغ وانت�شو، هي البنة الكربى 
موؤ�ش�س  فاي”،  ت�����ش��ان��غ  “رن  ل��� 
ع�����ش��و يف   .1987 ع���ام  ه�����واوي 
احلزب ال�شيوعي، هذا الأخري هو 
ا �شابط كبري �شابق يف جي�س  اأي�شً
ال��ت��ح��ري��ر ال�����ش��ع��ب��ي، ال���ذي تركه 
ال���رواب���ط  وه�����ذه   .1983 ع����ام 

وا�سنطن تفرج عن منغ وانت�سو, وبكني تطلق �سراح الكنديني

منغ وانت�شو تتحدث اإىل و�شائل الإعام بعد اإطاق �شراحها جا�شن ترودو  الرهينتان م�شدر اإلهام لنا جميًعا

ت�سوية دبلوما�سية اأكرث منه بداية حقبة جديدة يف العالقات بني »التنني« و »العم �سام« 

  انتهى بجل�سة حماكمة عن بعد:

ق�سية هواوي: �سفقة تنهي م�سل�سال طالت حلقاته...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

ترجمة خرية ال�شيباين
اأخ�سر  ب�ســــوء  الكندية,  احلكومــــــة  اأفرجـت     
 24 اجلمعـة,  يــــــوم  املتحـدة,  ــات  ــوالي ال مــن 
ل�سركة هواوي,  املاليـــــة  املديــرة  �ســـــبتمرب, عن 

عمالق االت�ساالت ال�سيني.
�سراح  ال�سينية  احلكومة  اأطلقت  �ساعتني  وبعد   
الرهينتني  �ــســبــافــور,  ومــايــكــل  كــوفــريــغ  مايكل 
الكنديتني املحتجزتني كورقة م�ساومة منذ اأكر 

من عام. 
ال�سني,  اإىل  بالعودة  ملنغ  �سمح  الــذي  االتــفــاق, 

اأدت  ينهي ملحمة قانونية ا�ستمرت ثالث �سنوات 
والكنديني  االأمريكيني  بني  العالقات  تعقيد  اإىل 

وال�سينيني ب�سدة.
اعتقلت منغ وانت�سو يف مطار فانكوفر عام 2018 
يوم  كندا  ــادرت  وغ املتحدة,  الــواليــات  من  باأمر 
اجلمعة كجزء من �سفقة مع ال�سلطات الق�سائية 

�ساعات,  وبعد  االأمريكيني.  ومتهميها  الكندية 
مايكل  �سراح  اإطــالق  الكندية  ال�سلطات  اأعلنت 
بكني  قبل  من  املتهمني  كوفريغ,  ومايكل  �سبافور 

بالتج�س�ض يف نف�ض العام.
  لطاملا اأنكرت بكني ب�سدة اأي �سلة بني اعتقالهما 

واعتقال منغ وانت�سو.



الثالثاء   28  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13352  
Tuesday    28   September   2021   -  Issue No   1335212

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
لا�شت�شارات  اي  ا�س  جى  ال�ش�����ادة/ام  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املحا�شبية وال�شريبية 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2623676 

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل على جمعه امللعاى النقبى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ام جى ا�س اي لا�شت�شارات املحا�شبية وال�شريبية

M G S A ACCOUNTING AND TAX CONSULTANCY

اإىل/ ام جى لا�شت�شارات الدارية وال�شريبية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
    M G MANAGEMENT AND TAX CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شفن رودز خلدمات التو�شيل 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3645190 
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شفن رودز خلدمات التو�شيل

SEVEN ROADS DELIVERY SERVICES

اإىل/ �شفن رودز خلدمات التو�شيل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
    SEVEN ROADS DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون زهرة �شوريا 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1035288 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون زهرة �شوريا
SYRIAN FLOWER SALON

اإىل/ �شالون زهرة �شوريا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SYRIAN FLOWER SALON - SOLE    PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون بافاريا للرجال

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1523643 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيف عي�شى مهري عي�شى املزروعى %50
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خلفان حممد عبيد �شامل الرميثى %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف دانه ابراهيم على حممد ال�شركال
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون بافاريا للرجال
BAVARIA GENT SALON

اإىل/ �شالون بافاريا للرجال ذ.م.م
  BAVARIA GENT SALON L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا اجنوم �شتار

قد تقدموا الينا بطلب  CN    رخ�شة رقم:3703257 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شومون احمد نور ال�شام  %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة احمد يعقوب عامر يو�شف احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد �شهيد ال�شام حممد اكمل �شودهرى
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد يعقوب عامر يو�شف احلمادى    

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باك �شرو كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3748712 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة راحني دير�شو باربو %100

تعديل وكيل خدمات 
 اإ�شافة عبدالرحمن �شيف مبارك الناخى التميمى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبدالرحمن �شيف مبارك الناخى التميمى    

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
لعمال  بيم  ال�ش�����ادة/جولدن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلديد والملنيوم

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1845525 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فرا�س عماد ال�شحاده %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة فاطمه حممد على

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه حممد على    

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

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اطلبها 

للوجبات اخلفيفه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3724308 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ريح  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عطر الغربي للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2845138 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فور  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ايفر لتجارة اللعاب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2866756 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولدن 

لوجيك للديكور وال�شيانه العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2714010 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كريزما 

للتدريب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3737626 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز فري�س كب�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3657477 
الإمارات  اإىل  الأردن  من  �شالح  احمد  امري  زياد   / ال�شركاء  جن�شية  تعديل 

العربية املتحدة
تعديل وكيل خدمات / حذف را�شد �شعيد ها�شل حممد املن�شورى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 200000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ خمبز فري�س كب�س

FRESH CUPS BAKERY
اإىل/ خمبز فري�س كب�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

  FRESH CUPS BAKERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شت�شفيات ميديكلينيك 

- عيادات مدينة زايد التخ�ش�شية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1180786 

ذ.م.م  ميديكلينيك  م�شت�شفيات  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
)م�شت�شفى النور(

 mediclinic hospitals llc )alnoor hospital(

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م
    MEDICLINIC HOSPITALS L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية ميديكلينيك - 

مدينة زايد 2
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1180796 

ذ.م.م  ميديكلينيك  م�شت�شفيات  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
)م�شت�شفى النور(

 mediclinic hospitals llc )alnoor hospital(

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م
   MEDICLINIC HOSPITALS L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
-مدينة  ال�ش�����ادة/ميديكلينيك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN خليفة ذ.م.م   رخ�شة رقم:2286352 

ذ.م.م  ميديكلينيك  م�شت�شفيات  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

)م�شت�شفى النور

 mediclinic hospitals llc )alnoor hospital(

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ م م    

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

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية ميديكلينيك - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املعمورة   رخ�شة رقم:1857587 
ذ.م.م  ميديكلينيك  م�شت�شفيات  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

)م�شت�شفى النور(
 mediclinic hospitals llc )alnoor hospital(

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م
MEDICLINIC HOSPITALS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية ميديكلينيك - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN بني يا�س   رخ�شة رقم:2225894 
ذ.م.م  ميديكلينيك  م�شت�شفيات  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

)م�شت�شفى النور(
 mediclinic hospitals llc )alnoor hospital(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م
MEDICLINIC HOSPITALS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عادل اعجاز احمد اعجاز اأحمد

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 358304        بتاريخ :2021/8/28    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: عادل اعجاز احمد اعجاز اأحمد.
وعنوانة: �شابو�س هاو�س، بهانفاج، كوبويل رايجاد، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
البرية ) �شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات 

م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.
الواق�عة بالفئة: 32

باأحرف لتينية كما  BATZOOKA كتبت  الكلمات  و�شف العامة: العامة تتكون من 
هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 28 �شبتمرب 2021 العدد 13352

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 28 �شبتمرب 2021 العدد 13352
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عربي ودويل

ف�سل احلزبان الرئي�سيان يف تعميق الفارق:

النتخابات الأملانية: والآن يدخل �سانعو امللوك الركح...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ولكن  ــادم,  ــق ال امل�ست�سار  الناخبون  يختار  لــن 
ف�سل  بعد  واخل�سر.  للليرباليني  موكولة  املهّمة 
الرئي�سيان,  االأملــانــيــان  ال�سيا�سيان  احلــزبــان 
االحتاد  وحزب  الدميقراطي  اال�سرتاكي  احلزب 
ب�سكل  الفارق  تو�سيع  يف  الدميقراطي,  امل�سيحي 
الطفيف  التقدم  -رغــم  االنتخابات  م�ساء  كــاٍف 
للحزب اال�سرتاكي الدميقراطي -�سيتعني عليهما 
لت�سكيل حكومة  ال�سغريين  اإىل احلزبني  اللجوء 

ائتالفية.

ــــعــــب  ــــل ــــي ــــس �
احلــــــــــــــــــزب 
طي  ا ميقر لد ا
الــــلــــيــــربايل 
ـــــر  ـــــس ـــــ� واخل
احلـــكـــم  دور 
خــــالفــــة  يف 
مريكل اأجنيال 

ــــن املـــتـــوقـــع  م
ت�ستمر  اأن 
ـــات  ـــس ـــاو� ـــف م
ــــكــــيــــل  تــــ�ــــس
احلـــــكـــــومـــــة 
وانـــــتـــــخـــــاب 
م�ست�سار جديد 
ــهــر لـــعـــدة اأ�ــس

حماكمة متهمني بامل�سوؤولية عن وفاة نا�سط فل�سطيني 
من  النيابة  انتهاء  وبعد  اخلليل.  يف  الوقائي  الأم��ن  مركز  اإىل  القتياد 
تاوة التهم �شاأل رئي�س املحكمة املتهمني واحدا بعد الآخر اإن كان مذنبا 

اأم ل واأجاب اجلميع باأنهم غري مذنبني.
امل�شاركون فيها  بنات طالب  بعد وفاة  رام اهلل تظاهرات  و�شهدت مدينة 

عبا�س بال�شتقالة من من�شبه.
وقرر رئي�س املحكمة عقد اجلل�شة القادمة يوم الثنني القادم يف رام اهلل.

وُنقل املتهمون اإىل قاعة املحكمة يف زيهم الع�شكري.
وطلب القا�شي اإخراج ثاثة منهم من قف�س التهام لأنه �شيق واأجل�شهم 

اأمام القف�س.
ال�شماح  عدم  مع  �شرية  املحكمة  جل�شة  تكون  اأن  الدفاع  حمامي  وطلب 
بالتواجد يف قاعة املحكمة. ورف�س رئي�س املحكمة، يف  الإع��ام  لو�شائل 

•• رام اهلل -رويرتز

متهمني  فل�شطينيا  ع�شكريا   14 حماكمة  جل�شات  الثنني  اأم�س  ب��داأت 
عرب  عبا�س  حممود  للرئي�س  منتقد  �شيا�شي  نا�شط  وف��اة  يف  بالت�شبب 
قبل  اعتقاله  خ��ال  امل�شد�شات  وكعوب  حديدية  بعتات  عليه  الع��ت��داء 

حوايل ثاثة اأ�شهر.
وتا ممثل النيابة الع�شكرية خال اجلل�شة التي عقدت يف رام اهلل لوائح 
التهام بحق املوقوفني الأربعة ع�شر ومن بينها ال�شرب املف�شي اإىل املوت 

واإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة وخمالفة التعليمات الع�شكرية.
بنات من  ن��زار  اعتداء على  ملا جرى من  النيابة �شرحا مف�شا  وقدمت 
حلظة دخول القوة اإىل املنزل الذي كان يتواجد فيه مبدينة اخلليل يف 
حماولت  يف  ف�شل  ال��ذي  امل�شت�شفى،  اإىل  نقله  حتى  حزيران  يونيو   24
اإنقاذ حياته واأعلن عن موته يف نف�س اليوم. وحتدثت النيابة الع�شكرية 
عن �شرب بعتات حديدية وكعوب امل�شد�شات من حلظة العتقال حتى 

حقوق  موؤ�ش�شات  وممثلو  اأج��ان��ب  دبلوما�شيون  ح�شرها  التي  اجلل�شة 
الإن�شان وعدد من ال�شحفيني، الطلب. وقال القا�شي اإن اجلل�شة �شتظل 

علنية حتى حلظة النطق باحلكم.
يرفعون  وه��م  الن�شطاء  بع�س  ومعه  املتوفى  �شقيق  بنات  غ�شان  ووق��ف 
على  التفاف  الع�شكرية  “املحكمة  بعبارة  م�شحوبة  نزار  ب�شورة  لفتات 

العدالة« .
وزير  يكن  مل  ما  منقو�شة  حمكمة  “هذه  لل�شحفيني  بنات  غ�شان  قال 
الداخلية وقائد الأمن الوقائي ونائبه خلف الق�شبان هذه عدالة مزورة 

ومنقو�شة ول تعيننا ب�شيء«.
و�شوح  كعائلة  وا���ش��ح  موقفنا  لأن  املحكمة  ه��ذه  نح�شر  “مل  واأ���ش��اف 
ال�شم�س لن جنتمع مع القتلة حتت �شقف واح��د«. وق��ال طال دويكات 

املتحدث با�شم قوات الأمن بال�شلطة الفل�شطينية يف 5 �شبتمرب اأيلول اإن 
حتقيقا داخليا خُل�س اإىل اأن نائب مدير الأمن الوقائي يف اخلليل، حيث 
جرى اعتقال نزار، مل يكن متورطا يف احلادث الذي اأودى بحياته. ومل 

يدل حمامي الع�شكريني املتهمني باأي تعليق.
وكان لنزار اأكر من 100 األف متابع على في�شبوك ووجه مرارا اتهامات 

لل�شلطة الفل�شطينية بالف�شاد وانتقد تاأجيل عبا�س لانتخابات.
وهوت  ب��ن��ات  وف���اة  منذ  ع��ام��ا(   85( عبا�س  على  ال�شغوط  وت�شاعدت 
�شعبيته ب�شكل اأكرب. وذكر غ�شان بنات اأن الأجهزة الأمنية اعتقلت الليلة 
املا�شية اأحد اأفراد العائلة. وقال “حا�شرت قوات م�شركة من الأجهزة 
اعتقال  ب��ن��ات. مت  ن��زار  ال�شهيد  ك��ان يتواجد فيه  ال��ذي  امل��ن��زل  الأم��ن��ي��ة 
ال�شاهد الرئي�شي ح�شني جمدي بنات يبدو اأن ذنبه الوحيد اأنه نائم على 

فر�شة نزار بنات. حاليا ح�شني موجود لدى جهاز الأمن الوقائي«.
هذا  �شبب  ح��ول  الفل�شطينية  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��رة  م��ن  ب��ي��ان  ي�شدر  ومل 

العتقال.

»ا�سرة ثالثية«
ن����ت����ائ����ج احل����������زب ال������ش�����راك�����ي 
ال���دمي���ق���راط���ي وح�����زب الحت����اد 
امل�������ش�����������������������ي���ح���ي ال����دمي����ق����راط����ي 
 25( ل��ل��غ��اي��������������������ة  منخف�ش��������ة 
فا�شل  و24  ب��امل��ائ��ة   7 ف��ا���ش��ل 
1 ب��امل��ائ��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل( بحيث 
“ت�شكيل  ع���ل���ي���ه���م���ا  ي���ت���ح���ت���م 
اخل�شر  م��ع  ثاثية”  جمموعة 

والليرباليني..
 وه���و ف��ري��ق غ���ري م�����ش��ب��وق على 
الآن،  ف��اإىل  ال��ف��ي��درايل.  امل�شتوى 
ظ��ل��ت اأمل��ان��ي��ا حم��ك��وم��ة م��ن قبل 

حزبني.
جت�����دي������د  ا���ش�����������������ت��ب��ع��اد  ب���ع���د 
 12( الكبري”  “الئتاف 
ع���اًم���ا حت���ت رئ��ا���ش��ة م���ريك���ل( يف 
اإىل  الأن��ظ��ار  تتجه  املرحلة،  ه��ذه 
الرئي�س  ل��ي��ن��دن��ر،  ك��ري�����ش��ت��ي��ان 
الدميقراطي  ل��ل��ح��زب  ال�������ش���اب 
دائًما  اأ�����ش����ار  ال�����ذي  ال���ل���ي���ربايل، 
مع  ال���ت���ح���ال���ف  ت��ف�����ش��ي��ل��ه  اإىل 

املحافظني. 
ب�����ش��ك��ل خا�س  وي��ت��ف��ق احل���زب���ان 
والن�شباط  ال�������ش���رائ���ب  ع���ل���ى 
املو�شوعان  وه��م��ا  امل��ي��زان��ي��ة،  يف 

الرئي�شيان لليرباليني.

�سراع نفوذ
ميكن  ليندنر،  كري�شتيان  ان  اإل 
التحالف  ه����ذا  ع���ن  ي��ت��خ��ل��ى  اأن 
�شراعات  ب�����ش��ب��ب  “الطبيعي” 
ال����ن����ف����وذ داخ�������ل ح������زب الحت������اد 
قد  مم��ا  الدميقراطي،  امل�شيحي 
يزعزع ا�شتقرار احلكومة املقبلة. 
ب��ال��ط��ب��ع، ب����دا ال��ي��م��ني الأمل�����اين، 
الكارثية،  النتائج  اأ�شعفته  الذي 

زي��ادة �شريبية  هناك  تكون  “لن 
معنا«.

فرامل الديون
ومع ذلك، ميكن للي�شار اأن يجد 
اق��راح��ه على  اتفاًقا م��ن خ��ال 
م�شروع  عن  التخلي  الليرباليني 
باملوافقة  اأو  ال�������روة  ���ش��ري��ب��ة 
الت�شامن”  “�شريبة  اإلغاء  على 
التوحيد(  اإع����ادة  ���ش��رائ��ب  )اإرث 
بالن�شبة  امل��رت��ف��ع��ة.  ل��ل��م��داخ��ي��ل 
لكري�شتيان ليندنر، املهم هو عدم 
جعل احلكومة “تنعطف ي�شاًرا«.

كم�شت�شار،  ���ش��ول��ت��ز  اأولف  م���ع 
���ش��ي��ج��د ال���ل���ي���ربال���ي���ون حم�����اورا 
جيدا. يوؤيد وزير املالية التق�شف 
فرملة  وع����������ودة  امل����ي����زان����ي����ة  يف 
ا�شراكي  ه��و  و�شولتز  ال��دي��ون. 
دمي���ق���راط���ي ل���ي���ربايل م���ن عهد 
العمل.  �شوق  واإ�شاحات  �شرودر 

م�شاء  م��ر���ش��ح��ه  خ��ل��ف  م����وح����داً 
يف  الثبات  ه��ذا  لكن  النتخابات، 
كري�شتيان  يطمئن  ل  ال��واج��ه��ة 

ليندنر.
2013، متت معاقبة حزبه  عام 
يف انتخابات برملانية بعد م�شاركته 
املحافظني طيلة  م��ع  ائ��ت��اف  يف 

اأربع �شنوات.
 مل ي�شتطيعوا تطبيق �شيا�شتهم 
وجد  الهزمية،  ه��ذه  بعد  املالية. 
�شفا  على  اأنف�شهم  الليرباليون 
عبور  ي��ن�����ش��وا  مل  الن����ق����را�����س. 
بجد  وع��م��ل��وا  ذاك...  ال�����ش��ح��راء 
للعودة اإىل ال�شاحة ال�شيا�شية مع 

كري�شتيان ليندنر.

املكون  ذات  الي�شارية  احلكومات 
ال���ل���ي���ربايل ت��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل جيد 

للغاية. 
الكوكبة موجود  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
عام  منذ  بالتينات  راي��ن��ان��د  يف 
مار�س  يف  ت��اأك��ي��ده  ومت   2016

.2021
����ش���ي���ك���ون رف�������ش���ه ال���ق���اط���ع مل�س 
الرئي�شية  العقبة  هو  ال�شرائب 

يف املناق�شات..
ال�شراكي  احل���زب  اأن  ح��ني  يف   
اخل�شر  وح�����زب  ال���دمي���ق���راط���ي 
ال��ع��بء ال�شريبي  ي��وؤي��دان زي���ادة 
ل��ت��م��وي��ل ال����ش���ت���ث���م���ارات. وح���ذر 
�شهور:  منذ  ليندنر  كري�شتيان 

من  اخل����وف  اأدى   ،2017 ع���ام 
ه���زمي���ة ان��ت��خ��اب��ي��ة ج���دي���دة اإىل 
ت��خ��ل��ي ك��ري�����ش��ت��ي��ان ل��ي��ن��دن��ر عن 

ال�شلطة. 
باب  اأغ��ل��ق  الأخ���رية  اللحظة  ويف 
الأف�شل  “من  قائا:  املفاو�شات 
ب�شكل  حت��ك��م  اأن  ع��ل��ى  حت��ك��م  األ 

�شيئ«.

امل�ساألة ال�سريبية
ه������ذه امل���������رة، ل�����ن ي����ذه����ب����وا اإىل 
تنازلت  ت��ق��دمي  دون  احل��ك��وم��ة 
ال�شريبية،  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ب�������ش���اأن 
خ���ا����ش���ة ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر 
بالتخفي�شات ال�شريبية -اأو على 

الأقل احل�شول على التزام بعدم 
زيادتها.

ينظر  ال��ذي  ليندنر،  كري�شتيان   
يريد  ال�����ط�����وي�����ل،  امل��������دى  ع����ل����ى 
احل�شول على نتائج خال الأربع 
ل��ت��ق��دمي ح�����ش��اد و�شّجل  ���ش��ن��وات 

اإيجابي لناخبيه.
اإىل  “الفتقار  ي��ن��ت��ق��د  ول����ئ����ن 
اخليال” لدى احلزب ال�شراكي 
ل  فاإنه  واخل�شر،  الدميقراطي 

ا. ي�شتبعد التقارب معهما اأي�شً
متباعدة  ل���ي�������ش���ت  م���واق���ف���ه���م   
حت���ول  اأو  اأوروب����������ا  ب��خ�����ش��و���س 

الطاقة.
اأن  اأم���ث���ل���ة  ت�����ربز  امل����ن����اط����ق،   يف 

ك��م��ا اأن����ه ���ش��ي��واج��ه ���ش��ع��وب��ة اأقل 
بكثري يف الن�شجام مع كري�شتيان 
حزبه،  ب��ق��اع��دة  م��ق��ارن��ة  ليندنر 

الي�شارية جدا.

ا�سارة خ�سراء
فقد  اخل�شر،  اإىل  بالن�شبة  اأم��ا   
راأينا  كما  “واقعيني”  اأ�شبحوا 
يف منطقة بادن فورمتبريغ، مهد 
�شناعة ال�شيارات الأملانية، والتي 
�شنوات.  ع�����ش��ر  م��ن��ذ  ي��ق��ودون��ه��ا 
اإىل  خ��ا���س  ب�شكل  ان�����ش��م��وا  ل��ق��د 
الليرباليني يف الإ�شاح الرئي�شي 
ل�شركة ال�شكك احلديدية دويت�شه 
بان. “اخل�شر”، الذين يطالبون 
مبحفظة النقل ، يريدون �شحب 
بان  دوي��ت�����ش��ه  م��ن  ال�شبكة  اإدارة 
م�شروع  وه��و   ، املناف�شة  لتعزيز 
ل���ل���ي���ربال���ي���ني يف احل����زب  ي������روق 

الدميقراطي الليربايل.
»اأع��ت��ق��د اأن����ه ���ش��ي��ك��ون م��ن املفيد 
ال��ت��ح��ّدث اأوًل م��ع اخل�����ش��ر  قبل 
الذهاب لروؤية احلزب ال�شراكي 
ال���دمي���ق���راط���ي وح�����زب الحت����اد 
�شرح  الدميقراطي”،  امل�شيحي 
ماركو  ال��ربمل��ان��ي��ة،  الكتلة  زع��ي��م 

بو�شمان.
الت�شكيلتان لحقا ملن   و�شتجيب 

�شيدفع اأعلى �شعر.
ه��ن��اك ���ش��يء واح����د م���وؤك���د: من 
املفاو�شات  ت���ك���ون  اأن  امل����رج����ح 
�شعيد  “اأنا  ل���ل���غ���اي���ة...  ط��وي��ل��ة 
قال  ال�شيا�شية”،  احل��ي��اة  ب��رك 
الرئي�س  ���ش��ومل��ز،  اأوت�����و  ه���ريم���ان 
الربملانية  للمجموعة  ال�����ش��اب��ق 
الليربايل،  الدميقراطي  للحزب 

م�شاء النتخابات.
عن الك�سربي�ض

الليرباليون يف دور احلكم

اخل�شر ا�شاعوا فر�شتهم التاريخية

�شقوط امل�شيحي الدميقراطيال�شراكي الدميقراطي يف ال�شدارة لكن...

ت�شويت مل يح�شم النتيجة
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عربي ودويل

وتعترب منطقة زبول من املناطق 
الفقرية يف الباد وفيها عدد من 
القدرة  ولديهم  امل�شلحة  الرموز 
ع��ل��ى ���ش��ن ال��ت��م��رد. وه��ن��اك عا�س 
زعيم حركة طالبان الراحل املا 
حممد عمر بعد الإطاحة بنظامه 
م�شوؤولني  ح�����ش��ب   ،2001 يف 

اأمريكيني ومن طالبان.
ق����رب قاعدة  امل����ا ع��م��ر  وع���ا����س 
وفاته يف  الأمريكيون حتى  بناها 

 .2013
اإل يف  وفاته،  تك�شف طالبان  ومل 

.2015

•• وا�شنطن-وكاالت

�شريت  “وول  ���ش��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 
اإن  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة  جورنال” 
تنظيم  م�����ن  م�����ش��ل��ح��ني  م���ق���ت���ل 
ي��ع��ط��ي �شورة  خ���را����ش���ان  داع�������س 
ع���ن ال�������ش���راع ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ة يف 
اأفغان�شتان، م�شرية اإىل اأن احلكام 
اجلدد يحاولون ب�شط نفوذهم يف 
الباد، يف وقت ي�شتبك مقاتلوهم 

مع داع�س.
وقالت ال�شحيفة اإن املا اإبراهيم، 
وهو رجل دين بلحية بي�شاء، كان 
ي�شلي الفجر مع رجلني يف بداية 
ثاثة  من  اق��رب  عندما  ال�شهر 
اأ����ش���خ���ا����س م����ن م�����ش��ج��ده ال����ذي 
حتيط به اأ�شجار الرمان يف ولية 
زب�����ول، وت�����ش��ل��ق اأح���ده���م اجل����دار 
اللذين  امل�شليني  خلف  الطيني 
كانوا يف خ�شوع وتقدم من ال�شيخ 

واأطلق النار عليه يف وجهه.
الأر�س،  على  املا  �شقط  وعندما 
اأط��ل��ق اآخ���ر ال��ن��ار 4 م���رات عليه 
التعرف  ي��ت�����ش��ن  ومل  ����ش���دره.  يف 
الفاحني  ول���ك���ن  ال��ق��ت��ل��ة،  ع��ل��ى 
ولية  ج��ن��وب  م��ي��زان،  يف منطقة 
زبول، قالوا اإن الإمام كان مرتبطاً 

بتنظيم داع�س، عدو طالبان.

كان  ذل���ك  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
ل�شخ�شيات  ق���ت���ل  ح������ادث  اآخ������ر 
�شيطرة  منذ  ب��داع�����س،  مرتبطة 
ال�شلطة يف  ع��ل��ى  ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 

15 اأغ�شط�س )اآب(.
الغربيون  امل�������ش���وؤول���ون  وي��ع��ت��ق��د 
والأف��غ��ان يف امل��ن��اط��ق امل��ت��اأث��رة اأن 
طالبان وراء القتل، اإل اأن احلركة 
واإن  ب����ذل����ك،  ع���اق���ة  اأي  ت��ن��ف��ي 
بعدد  خا�شة  جمل�س  يف  اعرفت 

من الغتيالت مل�شلحي داع�س.

نظام مت�سدد
حركة  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وت����ق����ول 
يحاولن  داع�س  وتنظيم  طالبان 
على  م����ت���������ش����دد  ن�����ظ�����ام  ف�����ر������س 
خمتلفان  ولكنهما  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
ال�شيا�شية والدينية،  الناحية  من 

ولطاملا تواجها يف حروب عدة.
وميثل “داع�س خرا�شان” تهديداً 
ذلك  لأفغان�شتان،  اجلدد  للحكام 
اأفغان�شتان  فرع  �شكلوا  الذين  اأن 
يف  �شابقة  عنا�شر  التنظيم  م��ن 
اأفغان�شتان وباك�شتان، مل  طالبان 
يعجبهم خط احلركة واعتربوها 

غري مت�شددة مبا يكفي.
ي�شتقطب  اأن  ل���داع�������س  ومي���ك���ن 
امل��ت��ذم��رة م��ن طالبان  ال��ع��ن��ا���ش��ر 

طالبان مل تقتل املا واأنها حتقق 
يف احلادث. ومل يعلق داع�س على 

مقتل املا اإبراهيم.

�سل�سلة هجمات
املا�شية  الأ���ش�����اب��ي��ع  و���ش�����������������ه��دت 
لتقوي�س  الهجمات  م��ن  �شل�شلة 
حت�اول  ال���ت���ي  ط���ال���ب���ان  ���ش��ل��ط��ة 
قنابل  م��ن��ه��ا  حكمه������ا،  ت��وط��ي��د 
ال���ط���رق  م������زروع������ة يف  ب����دائ����ي����ة 
ا�شتهدفت عرب��������ات همف�ي وف�ورد 
التي  اأب��������������������اد  ري��ن��ج��رز يف ج���ال 
داع�س يف  تنظيم  تعد من معاقل 

اأفغان�شتان.
وكان داع�س وراء اأ�شر�س الهجمات 
يف اأفغان�شتان يف ال�شنوات املا�شية، 
بينها هجمات ا�شتهدفت املدنيني 
فكرة  التنظيم  ويرف�س  ال�شيعة، 
مع  ال�شام  اأو  القطرية،  الدولة 

من يراهم كفاراً.
ومع اندثار نظام الرقابة الأمني 
ال�����ذي كانت  امل���ع���ل���وم���ات  وج���م���ع 
وحلفاوؤها  وان�شطن  عليه  ت�شرف 
ان�شحاب  ب���ع���د  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان  يف 
املحتمل  من  الأمريكية،  ال��ق��وات 
دون  هجماته  التنظيم  ي��زي��د  اأن 
كما  رق���اب���ة،  اأو  م��ت��اب��ع��ة  اأو  خ���وف 
ي��ق��ول امل�����ش��وؤول��ون ال��غ��رب��ي��ون، ما 

من الذين ل يتفقون مع تنازلت 
يحاولون  ال��ذي��ن  احل���رك���ة،  ق���ادة 
املجتمع  دع�����م  ع���ل���ى  احل�������ش���ول 
وا�شتئناف  واع����راف����ه،  ال�����دويل 

الدعم العاملي.
وعليه حتاول حركة طالبان خنق 
اإىل  اأي حت��د حل��ك��ام��ه��ا، وت�����ش��ع��ى 
ال��ت��ح��ول م��ن ح��رك��ة مت����رد،  اإىل 

�شلطة يف احلكم.

ال فرق بني 
داع�ض واالأمريكيني

وقال �شابط املخابرات طالبان يف 
زبول �شيف اهلل ه��ارون: “ل فرق 
والأمريكيني،  داع�����س  عندنابني 
نحاول  ي��ظ��ه��رون  منطقة  اأي  يف 

�شحقهم«.
واأو�شح اأن احلركة حاولت القب�س 
داع�����س يف  تنظيم  م��ن  �شيخ  ع��ل��ى 
ولكنه����ا  م��اك�����������������راك  ق���رب  ق��ري��ة 

ف�ش������لت، فاعتقلت جنل�����ه.
التنظيم  خطر  من  ه��ارون  وقلل 
ق�����ائ�����ًا:  احل�����������ايل،  ال������وق������ت  يف 
ولكنه  جميعا”،  عليهم  “ق�شينا 
مبقتل  لطالبان  عاقة  اأي  نفى 

ما اإبراهيم.
احلركة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
اإن  زب����ول ح��م��ي��د اهلل ف��ط��رت،  يف 

“اإنهم يخ�شعون للجهة اجلنوبية 
حللف الناتو.

 واأن��ا ل اأق��ول اإن دور ق��وات فاغر 
على  تعمل  لكنها  للغاية،  جوهري 
الكرملني  ن���ف���وذ  ن���ط���اق  ت��و���ش��ي��ع 
احلكومات  تاأييد  لك�شب  واجلهود 
ما  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
يوؤدونه من مهام اأخرى ل�شتخراج 
تقوية  اإىل  ت����وؤدي  وال��ت��ي  امل���ع���ادن، 

العاقات القت�شادية«.
بول  قاله  مبا  ماكينون  وت�شت�شهد 
���ش��رون�����ش��ك��ي، ال��ب��اح��ث ال���ب���ارز يف 
مبوؤ�ش�شة  واأورا�شيا  رو�شيا  برنامج 
الذي  ال����دويل،  لل�شام  ك��ارن��ي��غ��ي 
رو�شيا  ن����ف����وذ  “زيادة  اأن  اأك�������د 
اأفريقيا  يف  ف���اغ���ر  وجم���م���وع���ة 
اأن  ي��ج��ب  الأخ�������رية ل  الآون�������ة  يف 
ي�شتحوذ بذاته على انتباه �شانعي 
ال�شيا�س، ول يجب اأن ن�شعر بالهلع 
من وجود رو�شيا يف اأفريقيا. علينا 
رو�شيا  م��واج��ه��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ت��ف��ع��ي��ل 
يف  مواجهتها  ب��دل  البلدان  ك��ل  يف 

اأفريقيا«.

•• وا�شنطن-وكاالت

مرا�شلة  م��اك��ي��ن��ون،  اإمي���ي  �شلطت 
وال�شتخبارات  ال��ق��وم��ي  الأم�����ن 
بولي�شي”  “فورين  جم���ل���ة  يف 
ال�������ش���وء ع��ل��ى �شعي  الأم���ري���ك���ي���ة، 
اأفريقيا  رو�شيا لتو�شيع نفوذها يف 
بتزويد احلكومات اله�شة والوليدة 
“فاغر”  جمموعة  من  مبرتزقة 
ال���رو����ش���ي���ة، واآخ�����ره�����ا م������ايل، مبا 
ي��ت��واف��ق م��ع ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة التي 

تتبناها رو�شيا للتدخل يف القارة.
وبعدما عاثوا ف�شاداً يف خم�س دول 
اأفريقية ه�ّشة على الأقل، واأ�شبحت 
بانتهاكات  ح���اف���ل���ة  ���ش��ج��ات��ه��م 
حل���ق���وق الإن�������ش���ان وال��ق��ت��ل خ���ارج 
نطاق الق�شاء والتدخل ال�شيا�شي، 
توقعت ماكينون اأن يح�شل مقاتلو 
جمموعة “فاغر” الرو�شية على 
اإذن لدخول اأرا�شي مايل، يف غرب 

اأفريقيا.
واأعرب خرباء وم�شوؤولون غربيون 
اأن يوؤدي وجود  عن خماوفهم من 
اإىل  م������ايل  يف  امل���ج���م���وع���ة  ه������ذه 
حت��وي��ل ال��رئ��ي�����س اجل��دي��د للباد 
ف�����ش��ًا عن  مل��و���ش��ك��و،  م���دي���ن  اإىل 
اأ�شفر  ال���ذي  ت��ف��اق��م ال���ش��ط��راب، 
ب��ال��ف��ع��ل ع���ن اإج���ب���ار امل���اي���ني من 
املال�����ي على الرحي�������ل من  ال�شعب 

منازلهم.
�شحيح اأن وج��ود األ��ف مرتزق من 
يف دول��ة يف حجم مايل  “فاغر” 
يبدو وكاأنه قطرة يف حميط، لكن 
اأثارت  ال��واردة من هناك  التقارير 
ال��غ��رب��ي��ة، خا�شة  ال��ع��وا���ش��م  ق��ل��ق 
التي  باري�س،  الفرن�شية  العا�شمة 
الطريق  م��ن��ت�����ش��ف  يف  اأ���ش��ب��ح��ت 
تدريجياً  وج���وده���ا  تقلي�س  ن��ح��و 

بالبيت  ال��ق��وم��ي  الأم�����ن  جم��ل�����س 
الأب��ي�����س: “ ه��ن��اك حم���ور �شخم 
الأبي�س  والبحر  ليبيا  م��ن  ميتد 
الو�شطى،  اأف��ري��ق��ي��ا  اإىل  املتو�شط 
مروراً بالبحر الأحمر على الأقل، 

وي�شل اإىل مايل حالياً«.

الدور الرو�شي وانقاب مايل
يف  رو�شيا  دور  اأن  التقرير  واأو�شح 
)اآب(  اأغ�شط�س  يف  م��ايل  ان��ق��اب 

2020، ل يزال غري وا�شح.
بي�شت”  “ديلي  م����وق����ع  وذك��������ر 
اثنني من خمططي  اأن  الأمريكي 
للتدريب  رو�شيا  يف  كانا  النقاب 
ال��ع�����ش��ك��ري، وت��وج��ه��ا م��ن مو�شكو 
قبل  باماكو  املالية  العا�شمة  اإىل 

اأيام قليلة من النقاب.
“املعلومات  اأن  ���ش��ي��غ��ل  وي�������رى 
امل�شللة ال�شادرة من رو�شيا اأججت 
اأي�شاً الحتجاجات التي قادت اإىل 
الن���ق���اب. ل��ك��ن ت���ورط رو���ش��ي��ا يف 

ماأزق مايل الراهن لن يفيدها«.
املتحدة  الأمم  اإح�شائيات  واأف��ادت 
اأك�����ر م���ن م��ل��ي��وين �شخ�س  ب�����اأن 
ال�شاحل  م���ن���ط���ق���ة  م�����ن  ن�����زح�����وا 
تهديدات  تزايد  ظل  يف  الأفريقي 
امل��ت��ط��رف��ني ال���ذي���ن ان��ت�����ش��روا من 
مايل، اإىل بوركينا فا�شو، والنيجر، 
ما اأدى اإىل تاأجيج العنف الطائفي 
من  ال���وح�������ش���ي���ة  ال���ف���ع���ل  وردود 
اجليو�س الوطنية والأجنبية التي 
املت�شددة  اجل��م��اع��ات  جتنيد  غ��ذت 

لل�شكان.
تراجع دور فرن�سا

اأم��������ا ف���رن�������ش���ا، ف����اإن����ه����ا ت���راج���ع 
حتالف  اإىل  تطلعها  مع  بالتزامن 
وي�شطلع  حم���ل���ه���ا،  ي���ح���ل  دويل 
القتالية، وتتحمل قواته  مبهمتها 

الأفريقي  ال�����ش��اح��ل  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ملكافحة  اأع����وام   8 ب���داأ منذ  ال���ذي 

الإرهاب.

نفوذ متناٍم
وعن زيارة وزيرة الدفاع الفرن�شية 
فلوران�س باريل اإىل مايل يف عطلة 
م�شوؤول  ق�����ال  الأ�����ش����ب����وع،  ن���ه���اي���ة 
عرب  ر���ش��ال��ة  يف  للمجلة،  فرن�شي 
“باريل  اإن  ال��ربي��د الإل���ك���روين،  
اأ�شارت اإىل اأن املجل�س الع�شكري يف 
مايل مل ُيوقع اأي عقد مع فاغر، 
اأن قوات برخان ل ميكنها  وذكرت 
املجموعة”،  ه��ذه  م��ع  تتعاي�س  اأن 
“برخان”  ع��م��ل��ي��ة  اإىل  اإ����ش���ارة  يف 
منطقة  يف  الإره�����������اب  مل���ك���اف���ح���ة 
الأف���ري���ق���ي حت���ت قيادة  ال�����ش��اح��ل 
ت��خ��و���س معركة  وال���ت���ي  ف��رن�����ش��ا، 
القاعدة،  ت��ن��ظ��ي��م��ي  ف���رع���ي  ���ش��د 
ال�شتباك  اإىل  بالإ�شافة  وداع�����س، 

مع مقاتلي بوكو حرام.
مقاتلي  ن�شر  اأن  التقرير  ويو�شح 
مع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  م���ايل  يف  “فاغر” 
اأ����ش���ل���وب رو����ش���ي ج���دي���د لإر����ش���ال 
م���رت���زق���ة رو���������س، ل���دع���م ال���ق���ادة 
الأف���ارق���ة امل��ح��ا���ش��ري��ن، م��ا يعطي 
للح�شول  كبرياً  ن��ف��وذاً  الكرملني 

على احلد الأدنى من ال�شتثمار.
من  امل���ب���ه���م���ة  ال�����ش��ب��ك��ة  اأن  ك���م���ا   
الذين  وامل���ت���ع���اق���دي���ن  ال�������ش���رك���ات 
جمموعة  ُي�������ش���م���ى  م����ا  ي�����ش��ك��ل��ون 
وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  ترتبط  “فاغر” 

بال�شتخبارات الرو�شية.

املوارد الطبيعية
مدير  ����ش���ي���غ���ل،  ج�����وزي�����ف  وق��������ال 
اأف���ري���ق���ي���ا  م����رك����ز  الأب�������ح�������اث يف 
بجامعة  الإ�شراتيجية  للدرا�شات 

املوارد الطبيعية الثمينة يف القارة 
ال�شمراء، لفر�س نفوذها وحتقيق 
عامل  يف  املتمثلة  الكرملني  روؤي���ة 

متعدد الأقطاب.
ورغم اأن جتارة رو�شيا مع اأفريقيا 
�شئيًا  حجمها  ي��ظ��ل  ازدي�����اد،  يف 
اأخ����رى.  دول  جت����ارة  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
ول��ك��ن رو���ش��ي��ا اأث��ب��ت��ت ب��راع��ت��ه��ا يف 
�شعيفة.  ب��������اأوراق  ج���ي���داً  ال��ل��ع��ب 
ا����ش���رات���ي���ج���ي���ات، مثل  واأع�����ط�����ت 
العتماد على جمموعة “فاغر”، 
الكرملني تاأثرياً كبرياً مقارنًة مع 

ا�شتثماراته.
مو�شكو  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  ومل�����ح 
متّكنت، من خال ا�شتهداف الدول 
اله�شة يف حلظات ال�شطراب، من 
ال�شتياء على تلك الدول واحدة 

تلو الأخرى.

»فاغرن” راأ�ض حربة
واأف��������ادت ال���ق���ي���ادة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
اأفريقيا باأن قوات “فاغر” كانت 
ت��ع��د راأ�����س احل��رب��ة يف ل��ي��ب��ي��ا. كما 
عدداً   ،2015 منذ  رو�شيا  وقعت 
للتعاون  الثنائية  التفاقيات  م��ن 
دولة   20 اأك��ر من  الع�شكري مع 

اأفريقية.
ويف ف�شل ال�شيف، وقعت اتفاقيات 
القارة،  يف  �شكاناً  دولتني  اأك��ر  مع 
 2019 ون��ي��ج��ريي��ا. ويف  اإث��ي��وب��ي��ا 
الأفريقية  الرو�شية  القمة  ُعقدت 
الأوىل، التي �شارك يف ا�شت�شافتها 
الرئي�س الرو�شي فادميري بوتني 
الفتاح  ع���ب���د  امل�������ش���ري  ون����ظ����ريه 
قمة  ع��ق��د  امل��ق��رر  وم���ن  ال�شي�شي، 

اأخرى يف العام املقبل.
املدير  هد�شون،  ك��ام��ريون  وي��ق��ول 
ال�����ش��اب��ق ل��ل�����ش��وؤون الأف��ري��ق��ي��ة يف 

خريطة  “لدينا  الوطني:  الدفاع 
تو�شح متاماً كيفية حدوث ذلك”، 
الو�شطى،  ب��اأف��ري��ق��ي��ا  م�����ش��ت�����ش��ه��داً 
األفي  من  اأك��ر  اإليها  ذه��ب  والتي 
منذ  “فاغر”  م������ن  م������رت������زق 

.2017
ال����رو�����س  اأن  ����ش���ي���غ���ل  وي�������ش���ي���ف 
يف  م�شبوق  غ��ري  ن��ف��وذاً  “اكت�شبوا 
اأفريقيا الو�شطى، وتورطت فاغر 
ب�شورة اأ�شا�شية يف ارتكاب انتهاكات 
حل���ق���وق الإن�������ش���ان وال��ق��ت��ل خ���ارج 

القانون والغت�شاب والتعذيب«.
وكانت اإحدى “ميزات” جمموعة 
ن�شاط  ب����ني  اجل����م����ع  “فاغر” 
املرتزقة، لتعزيز اأهداف الكرملني 
ثمار  وج����ن����ي  اجل���ي���و����ش���ي���ا����ش���ي���ة، 
ا�شتخراج املوارد الطبيعية املربحة 

يف الدول التي يعملون فيها.
النمط يف  ه��ذا  “فاغر”  ون��ف��ذت 
�شوريا، وليبيا، وال�شودان واأفريقيا 
ال�شركات  ف���ازت  ح��ي��ث  ال��و���ش��ط��ى، 
التابعة لها بامتيازات التنقيب عن 

الذهب واملا�س يف 2018.
�شيغل  ي��راه��ن  ذات����ه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
من  �شتتمكن  “فاغر”  اأن  ع��ل��ى 
الو�شول اإىل بع�س مناجم الذهب 
واليورانيوم، والبوك�شايت، يف مايل 

قريباً.

ا�سرتاتيجية 
لزيادة  ب��ان��ت��ظ��ام  رو���ش��ي��ا  وت�����ش��ع��ى 
اأف����ري����ق����ي����ا مب���زي���د  ن����ف����وذه����ا يف 
م������ن احل������م������ات الق����ت���������ش����ادي����ة 
التقليدية،  وال����دب����ل����وم����ا�����ش����ي����ة 
بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام مزيد من 
امل���اك���رة ع���رب جمموعة  ال��و���ش��ائ��ل 
اإىل  ���ش��ع��ي��ه��ا  ظ����ل  يف  “فاغر”، 
احتياطيات  م���ن  ح�����ش��ت��ه��ا  زي�����ادة 

املحلية  ال��ق��وات  تدريب  م�شوؤولية 
ومرافقتها.

على  “احلفاظ  اأن  �شيغل  وُي��وؤك��د 
ال��وج��ود الأم��ن��ي واإع����ادة ب��ن��اء ثقة 
معها  والتعاون  املحلية  املجتمعات 
هو ال��ذي �شيحدث ف��رق��اً. وه��و ما 
القوات  اأع����داد  م�شاعفة  يتطلب 
ب��ط��ري��ق��ة جيدة.  امل���درب���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
قوات  اإر���ش��ال  ُي��ع��د  ال�شبب،  ول��ه��ذا 
غري  ط���ري���ق���ة  م�����ايل  اإىل  ف���اغ���ر 
يعاين  التي  الأزم���ة  حل��ل  منا�شبة 
ميكن  وال��ت��ي  امل���ايل،  ال�شعب  منها 
اأن توؤدي اإىل خروج البيئة الأمنية 

عن ال�شيطرة«.
اإذا  اأن��ه  هد�شون  ي��رى  املقابل،  ويف 
النتقالية  احل��ك��وم��ة  ا���ش��ت��ق��دم��ت 
اخلا�شعة للجي�س يف مايل مقاتلي 
“حلظة  هذه  ف�شتكون  “فاغر”، 
الأ�شا�س،  ويف  حم��ت��م��ل��ة.  ف��ا���ش��ل��ة 
ت��خ��ت��ار احل��ك��وم��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة بني 
ال�شتمرار  اأو  رو�شيا  من  املرتزقة 
اجليو�س  ب��ع�����س  م���ع  ال���ت���ع���اون  يف 

الأكر احراماً يف العامل«.

الدور االأمريكي
وُيربز التقرير اأن التغلغل الرو�شي 
الغرب  يثري خم���اوف  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 
م���ن اأه������داف م��و���ش��ك��و ع��ل��ى املدى 
البعيد. وُتعد مواجهة نفوذ رو�شيا 
الوا�شحة  الأهداف  اأحد  وال�شني، 
تنتهجها  ج��دي��دة  ل���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
اأفريقيا،  يف  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
التجارة، ومكافحة  وتتمركز حول 

الإرهاب.
�شعى  ال�����ب�����اردة،  وخ������ال احل������رب 
الحتاد ال�شوفيتي اإىل �شق طريقه 
مناطق  م��ك��ت�����ش��ب��اً  اأف���ري���ق���ي���ا،  يف 
دع�����م حركات  خ�����ال  م����ن  ن����ف����وذ 
ال���ش��ت��ق��ال، وا���ش��ت��غ��ال م��ا خلَّفه 
الإرث ال�شتعماري الوح�شي للدول 

الغربية من اآثار �شلبية.
تخوف  اإىل  ال��ذك��ري��ات  ه��ذه  واأّدت 
من  الأمريكية  ال�شيا�شة  �شانعي 
التي ل  ال��دول  الرو�شي يف  التقدم 

ُيعريونها كثرياً من الهتمام.
القومي  الأم�����ن  م�����ش��ت�����ش��ار  ي��ق��ول 
بولتون:  ج��ون  ال�شابق  الأم��ري��ك��ي 

جثث 4 اأ�شخا�س يف جال اأباد.
القائم  م���ه���اج���ر،  ع���رف���ات  وق�����ال 
مبدير ا�شتعامات حركة طالبان 
وات�س  على  ر���ش��ال��ة  امل��دي��ن��ة يف  يف 
اآب، اإن احلركة قتلتهم لعاقتهم 

بداع�س.
ويف ر�شالة اأخرى، طلبت خمابرات 
زبول من ال�شكان تقدمي معلومات 
عن الذين يتعاطفون مع التنظيم 
واع��ت��ق��ل��ت حركة  م��ن��اط��ق��ه��م.  يف 
طالبان 6 رجال دين يف 3 مناطق 
ح�شولهم  يف  ل�شكها  زب����ول،  م��ن 

على اأموال من التنظيم.

الأمن  �شباط  عن  العفو  طالبان 
وامل�شوؤولني ال�شابقني يف احلكومة 
ت�شامح  اأي  تظهر  مل  الأف��غ��ان��ي��ة، 

مع داع�س.
وق��ت��ل��ت احل��رك��ة واح����داً م��ن اأهم 
بعد  ب���ك���اب���ول  ����ش���ج���ن  يف  ق����ادت����ه 
العا�شمة.  على  احلركة  �شيطرة 
وُع������ر ع���ل���ى ج��ث��ت��ي رج���ل���ي دين 
ق���ري���ب���ني م����ن داع���������س، ه���م���ا اأب����و 
نبي  وحم��م��د  م��ت��وك��ل،  اهلل  عبيد 
حم���م���دي، يف ب��ي��ت ب��ك��اب��ول، هذا 
اأي  طالبان  حركة  ونفت  ال�شهر. 
ع���اق���ة مب��ق��ت��ل��ه��م��ا. وع����ر على 

مي��ث��ل م�����ش��ك��ل��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة حلركة 
طالبان.

ويقول مايكل �شيمبل، اخلبري يف 
كوينز  بجامعة  اأفغان�شتان  �شوؤون 
طالبان  “وعود  اإن  ب��ل��ف��ا���ش��ت  يف 
ب��اإح��ال ال�����ش��ام ال��دائ��م �شتكون 
فورد  �شيارات  تعر�شت  لو  فارغة 
اإ�شارة  يف  للتفجري”،  ري��ن��ج��رز 
للعربات التي ت�شتخدمها طالبان 

لنقل مقاتليها.

ال ت�سامح مع داع�ض
ع��ر���ش��ت فيه  ال�����ذي  ال���وق���ت  ويف 

وول �سرتيت جورنال: 
�سراع على ال�سلطة بني طالبان وداع�ض

مو�سكو تزود احلكومات اله�سة والوليدة مبرتزقة 

»فاغرن« يف مايل..ا�سرتاتيجية رو�سيا للتغلغل يف اأفريقيا؟

احلكومة الربيطانية قد ت�ستعني باجلي�ض اإثر »التهافت« على الوقود 
•• لندن-اأ ف ب

توا�شل التهافت على �شراء وقود املحّركات يف بريطانيا اأم�س الثنني يف ظل احتمال 
باأن يدفع النق�س ب�شائقي ال�شاحنات جراء تداعيات كوفيد وبريك�شت،احلكومة 
البرول”  “رابطة جتار  واأفادت  التو�شيل.  للقيام بعمليات  لا�شتعانة باجلي�س 
اأن الوقود نفد من حوايل ن�شف املحّطات البالغ عددها 8000 يف اململكة املتحدة 

اأم�س الأول الأحد، فيما �شّكل ال�شائقون طوابري طويلة مللء خزاناتهم.
واأفاد رئي�س الرابطة برايان مادر�شن �شبكة “بي بي �شي” اأن النق�س اأتى نتيجة 
“التهافت على �شراء )الوقود( بكل ب�شاطة«. ويف خطوة طارئة، قال وزير الأعمال 
الربيطاين كوا�شي كوارتنغ اإنه عّلق قوانني املناف�شة يف قطاع النفط ل�شمان متّكن 
املوّردين من “ت�شارك معلومات اأ�شا�شية والعمل معا ب�شكل اأكر فعالية ل�شمان 
تقلي�س ال�شطرابات اإىل اأق�شى حد«. وياأتي ذلك فيما ذكرت و�شائل اإعام اململكة 

املتحدة باأن رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون يدر�س احتمال ا�شتدعاء 
قوات اجلي�س لإي�شال الوقود اإىل حمطات الباد. ولدى �شوؤاله عن الأمر نهاية 
املوؤ�ش�شة  امل�شاعدة من  ا�شتبعاد طلب  �شاب�س  غرانت  النقل  وزير  رف�س  الأ�شبوع، 
مبا  القطاعات  من  الكثري  على  ال�شاحنات  �شائقي  يف  النق�س  ويوؤثر  الع�شكرية. 
يف ذلك قطاع املواد الغذائية، رغم اأن متجر “األدي” الأملاين �شدد الثنني على 
اململكة  الكثري من فروعه يف  اإىل  الب�شائع  باإي�شال  تتعّلق  يواجه م�شاكل  اأنه ل 
جاهدة  “تعمل  باأنها  العماقة  النفطية  “�شل”  �شركة  اأك��دت  بدورها،  املتحدة. 
ل�شمان اإي�شال الإم��دادات اإىل الزبائن«. واأ�شافت يف بيان “�شهدنا منذ اجلمعة 
طلبا اأكر من املعتاد يف اأنحاء �شبكتنا ما اأدى اإىل نق�س يف بع�س فئات )الوقود(. 
24 �شاعة«. واأعاد الو�شع اإىل  نعيد التزّود بهذه الفئات �شريعا، عادة يف غ�شون 
الذاكرة ما �شهدته الباد يف �شبعينات القرن املا�شي عندما ت�شببت م�شاكل الوقود 

يف خف�س اأ�شبوع العمل اإىل ثاثة اأيام والتقنني يف ا�شتخدام الوقود.

فوز مر�سحة ال�سرتاكيني 
الدميوقراطيني برئا�سة بلدية برلني 

•• برلني-اأ ف ب

انتخابيا  انت�شارا  و�شط”  “ي�شار  الأمل��ان  الدميوقراطيون  ال�شراكيون  حقق 
اإ�شافيا يف برلني اإىل جانب فوزهم بغالبية �شئيلة يف القراع الذي جرى على 
وفازت  الث��ن��ني.  اأم�س  اأول��ي��ة  نتائج  اأظ��ه��رت  اظهرت  ما  على  الوطني،  ال�شعيد 
فران�شي�شكا  برلني  بلدية  لرئا�شة  الدميوقراطي  ال�شراكي  احل��زب  مر�ّشحة 
حزب  م��ن  بخ�شميها  الهزمية  ملحقة  الأ���ش��وات،  م��ن  املئة  يف  ب�21،4  غيفاي 
 18،1( املحافظ  الدميوقراطي  امل�شيحي  والحت��اد  املئة(  يف   18،9( اخل�شر 
غيفاي  بني  متقاربة  كانت  النتائج  ب��اأن  ال��راأي  ا�شتطاعات  واأظ��ه��رت  املئة(.  يف 
ومر�شحة اخل�شر بيتينا جارا�س. واأفادت غيفاي �شبكة “اآر بي بي” اأنها ترغب 
بالتوا�شل مع اخل�شر والحتاد امل�شيحي الدميوقراطي ملناق�شة ت�شكيل ائتاف.

 قتلى يف هجوم م�سلح جنوب غرب كولومبيا 
يف  “و�شلوا  الكولومبية  ال��ث��وري��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ع��ن 
النار ع�شوائيا”  اأن يطلقوا  املوؤ�ش�شة قبل  اإىل هذه  �شيارة 

على املوجودين.
اأ�شخا�س  �شتة  اإ���ش��اب��ة  ع��ن  نف�شه  امل�����ش��در  اأف����اد  ك��ذل��ك، 

اآخرين.
عن  املن�شقني  م��ن  اأخ���رى  جمموعة  املنطقة  يف  وتن�شط 

القوات امل�شلحة الثورية، ف�شا عن كارتل خمدرات.
وذكرت منظمة “انديبا�س” احلقوقية اأن اأحد ال�شحايا 
كان دون اخلام�شة ع�شرة من العمر، م�شرية اإىل وقوع 73 

هجوماً كهذا يف كولومبيا منذ بداية العام.
 2016 العام  اأُب��رم  ال��ذي  التاريخي  ال�شام  اتفاق  وبعد 

•• بوغوتا-اأ ف ب

ي�شتبه  م�شلحون  �شنه  ه��ج��وم  يف  اأ���ش��خ��ا���س  خم�شة  ُق��ت��ل 
الكولومبية  امل�شلحة  الثورية  القوات  باأنهم من�شقون عن 
ال�شابقة )فارك( يف توماكو )جنوب غرب(، عند احلدود 

مع الإكوادور، وفق ما اأعلن اجلي�س الكولومبي .
وق����ال اجل��ي�����س يف ب��ي��ان اإن م�����ش��ل��ح��ني اأط��ل��ق��وا ال���ن���ار يف 
“موؤ�ش�شة حكومية” مما اأ�شفر عن مقتل �شخ�شني على 
الفور ووفاة ثاثة اآخرين متاأثرين بجروحهم بعد ذلك 

بقليل يف امل�شت�شفى.
واأو�شح اجلي�س اأن املهاجمني الذين ي�شتبه باأنهم من�شقون 

القوات  م��ع  ق���رن  م��ن ن�شف  اأك���ر  ا�شتمر  ن��زاع��ا  واأن��ه��ى 
امل�شلحة الثورية الكولومبية، رف�س مئات املقاتلني اإلقاء 

اأ�شلحتهم.
ويبلغ عدد املن�شقني عن “فارك” الذين ل قيادة موحدة 
الأم��وال من تهريب  2500 مقاتل يح�شلون  لهم نحو 

املخدرات وال�شتغال غري القانوين للمناجم والبتزاز.
�شمح  ال�شام  اتفاق  اإن  الع�شكرية  ال�شتخبارات  وتقول 
اآلف  �شبعة  بينهم  وام���راأة  رج��ل  األ��ف   13 نحو  بت�شريح 

مقاتل تقريبا.
وُقتل نحو 300 منهم مذاك يف عمليات اغتيال قام بها 

خ�شو�شا رفاق �شاح �شابقون لهم.



الثالثاء   28  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13352  
Tuesday    28   September   2021   -  Issue No   1335216

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 28 �شبتمرب 2021 العدد 13352

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 28 �شبتمرب 2021 العدد 13352

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 28 �شبتمرب 2021 العدد 13352

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 28 �شبتمرب 2021 العدد 13352

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 28 �شبتمرب 2021 العدد 13352

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 28 �شبتمرب 2021 العدد 13352

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 28 �شبتمرب 2021 العدد 13352

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 28 �شبتمرب 2021 العدد 13352

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12445

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/4 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مالك غالب عبدالرزاق قطي�سات و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                               الو�سف  

 6,470                                                        اأثاث �سقه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/7482

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/4 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده ايتان جولز م.د.م.�ض و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                     الو�سف              �سعر التقييم  
                  معدات ل�سناعة الذهب واغرا�ض مكتبيه           326,649 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/1274

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/4 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سركة مار�ض للمالب�ض �ض.ذ.م.م  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                           الو�سف  

 26,500                                                          مالب�ض  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن بالن�شر        

 1135/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- ح�شني مريدي عوي�س 2- منى قا�شم ابدو
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )352.990(

وحتى ال�شداد التام.
قاعة  يف  �شباحا   09:30 ال�شاعة   2021/10/4 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن بالن�شر        

 1077/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- فريا بوركوفا -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )458.113(

وحتى ال�شداد التام.
قاعة  �شباحا يف   08:30 ال�شاعة   2021/10/5 املوافق  الثاثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف الدعوى رقم  200/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187

التنفيذي على  التنفيذية والمر بايقاع احلجز  القرار بتذييل ا�شل عقد الرهن بال�شيغة  مو�شوع الدعوى : ا�شدار 
العقار رقم 405 بالطابق رقم 4 مبنبى اتي�شا اك�س 2 رقم 3 البالغ م�شاحته 95.78 مر مربع واملواقف:P2-2217 على 
قطعة الر�س رقم 107 مبنطقة مر�شى دبي بامارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه 
باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده واملقدره مببلغ )1.212.974.54( درهم فقط مليون واثنان 
واثني ع�شر الف وت�شعمائة واربعة و�شبعني درهم واربعة وخم�شني فل�شا لغري - من ح�شيلة البيع وما ي�شتجد عليها من 
فائدة قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي دبي.
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الوطني )�شابقا( بنك اأبوظبي الول )حاليا(

 - لل�شيارات  الني�شان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�شعيد   - دي���رة   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:042946945 - رقم مكاين:3244594826

املطلوب اإعانه : 1- اكرام اغا - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعان : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/23 خماطبتكم ل�شتام املنقولت الكائنة يف العقار 
)�شقة �شكنية - املنطقة مر�شى دبي - رقم الر���س 107 - رقم املبنى 3 - ا�شم املبنى اتي�شا اك�س 2 - رقم العقار 405 - 

امل�شاحة 95.78 مر مربع - خال خم�شة ع�شر يوما وال �شيتم ت�شليمها للمزايد بعد �شداد قيمتها.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن حكم بالن�شر        

18/2021/71 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- كمال احمد حممد قا�شم  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/3/30  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ املوؤ�ش�شة 
العامة للعقارات ال�شتثمارية 1- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية وقدره )306.833( درهم متبقي �شراء 
الوحدة العقارية 113 مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 2- بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية ومبلغ وقدره )314.633( درهم متبقي ثمن �شراء الوحدة العقارية 1013 مع الفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 3- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية ومبلغ وقدره 
)318.213( درهم متبقي ثمن �شراء الوحدة العقارية رقم 1404 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام كما الزمته امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  779/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187

، ب�شداد املبلغ املنفذ به  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/580 عقاري جزئي 
وقدره )604.172( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
عنوانه:امارة دبي - منطقة بور �شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 ه��ات��ف:0504643947 - 

بريد الكروين:execution1@omalc.ae - مكاين:3244594826 
IBAN:AE090500000000020106942 - هاتف:042595777

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب اإعانه : 1- قرادي فوزي - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)604172( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - الفجر

ال�شوربون-  ج��ام��ع��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
الأحد  الأول  اأم�����س  ي���وم  اأب��وظ��ب��ي 
امل�شاركني  ب��اأب��وظ��ب��ي  م��ق��ره��ا  يف 
يف  التنفيذي  ال��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  يف 
والذي  ال�شنوي،  الريا�شية  الإدارة 
الدرا�شية  ف�شوله  اأوىل  يف  �شجل 
9 جن�شيات  ودار���ش��ات من  درا�شني 
قطاعات  يف  ي���ع���م���ل���ون  خم��ت��ل��ف��ة 
ريا�شية من جميع  ريا�شية وغري 

اأنحاء املنطقة وال�شرق الأو�شط.
�شارك يف افتتاح الربنامج ال�شنوي 
ال�������ذي ي����رع����اه احت�������اد الإم���������ارات 
يونيو  منذ  م��رة  لأول  القدم  لكرة 
امل����ا�����ش����ي حم���م���د ع����ب����داهلل ه����زام 
ال���ظ���اه���ري الأم�����ني ال���ع���ام لحتاد 
كرة القدم، والربوفي�شورة �شيلفيا 
ال�شوربون  �شريانو، مديرة جامعة 
مونيري،  وف��ي��ن�����ش��ن��ت   ، اأب���وظ���ب���ي 
املركز  الدولية يف  العاقات  مدير 
الدويل للدرا�شات CIES  ، حيث 
قاموا با�شتقبال الدار�شني يف مقر 

اجلامعة باأبوظبي. 
را�شد  ال�شيخ  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
احتاد  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
" �شعينا  ال���ق���دم  ل���ك���رة  الإم��������ارات 
على  بالق�شرية  لي�شت  ف��رة  منذ 
تطوير عاقاتنا مع �شركائنا داخل 
الو�شول  �شبيل  ال��دول��ة يف  وخ���ارج 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  تعزيز  اإىل 
وامل����ع����ريف ع���رب جميع  ال���ري���ا����ش���ي 
اأن  على  واأك��دن��ا   ، املتاحة  الو�شائل 
بناء ج�شور املعرفة والتطوير تبنى 

�شركائنا لتحقيق  اأ�شا�س دعم  على 
براجمهم  واإط���������اق  اأه����داف����ه����م 
هو  وجناحهم   ، خططهم  وتنفيذ 

جناحنا".
 " القدم  رئي�س احتاد كرة  واأ�شاف 
نهنئ �شركاءنا يف جامعة ال�شوربون 
برناجمهم  اإط��اق  على  باأبوظبي 
ندعمه  وال��ذي  اجلديد،  الريا�شي 
م��ن ج��م��ي��ع اجل���وان���ب ل��ك��ي يحقق 
�شاباً  ج��ي��ًا  وينتج  م��ب��ه��راً  جن��اح��ا 
الريا�شية  ب���������الإدارة  م��ع��رف��ة  ذا 
املحرفة بجميع جوانبها ، ونحن 
ال�شوربون  ب���اأن ج��ام��ع��ة  ث��ق��ة  ع��ل��ى 
لديها من املقومات ما يلزم لتلبية 

كافة املتطلبات لتحقيق ذلك".
ال�شديد  حر�شنا  ن��وؤك��د   " واختتم 

التعليمية  ال����ربام����ج  دع�����م  ع���ل���ى 
كرة  اإدارة  ت��ري  ال��ت��ي  الريا�شية 
الدولة، وتدعم مقومات  القدم يف 
الو�شول  اأج������ل  م����ن  الح��������راف 
الإدارة  يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  اإىل 

الريا�شية املحلية".
ك��م��ا ع���ّل���ق حم��م��د ع���ب���داهلل ه���زام 
ال��ظ��اه��ري، الأم����ني ال��ع��ام لحتاد 
الإم������ارات ل��ك��رة ال��ق��دم، ق��ائ��ًا: " 
م��ن��ذ ي��ون��ي��و امل��ا���ش��ي ون��ح��ن نعمل 
ج��ن��ب��اً اإىل ج��ن��ب م���ع ���ش��رك��ائ��ن��ا يف 
جامعة ال�شوربون باأبوظبي واملركز 
الريا�شية   ل���ل���درا����ش���ات  ال�������دويل 
التنفيذي  ال����دب����ل����وم  لإط���������اق 
يدعمه  وال��ذي  الريا�شية  ل��اإدارة 
احت��اد الإم��ارات لكرة القدم، حيث 

ي��ح��ت��وي  ال��دب��ل��وم ع��ل��ى 6 حماور 
رئي�شية وهي: الت�شويق والرعاية ، 
الإدارة ، املالية ، القانون الريا�شي 
الفعاليات  اإدارة   ، ال���ت���وا����ش���ل   ،
ال��ري��ا���ش��ي��ة، وه����ذه امل���ح���اور متثل 
ريا�شية  م��ن��ظ��وم��ة  اأي  اأ����ش���ا����س 
حمرفة متكاملة ت�شعى للو�شول 
الإداري  وال��ن��ج��اح  ال���ش��ت��ق��رار  اإىل 

على جميع الأ�شعدة ".
املركز  ع��م��ل  ف��ري��ق  ق���ام  واأ�شاف" 
الريا�شية  ل���ل���درا����ش���ات  ال�������دويل 
 ، اأبوظبي  ال�شوربون  رفقة جامعة 
بعمل كبري خال الأ�شهر الثاثة 
مع  وال��ت��وا���ش��ل  ب��ال��ت��ع��اون  املا�شية 
الربنامج  لو�شع  القدم  كرة  احتاد 
الزمني املنا�شب لإطاق الربنامج 

التنفيذي لاإدارة الريا�شية ، وهو 
ما يحدث اليوم ، ونحن م�شرورون 
وف�����خ�����ورون ج�����دا ل���ك���ون���ن���ا ج�����زءاً 
م��ن ه��ذا امل�����ش��روع ال��ذي نتوقع له 
م�شتقبل كبري يف الفرة القادمة، 
قادر  جديد  جيل  ب��ولدة  ويب�شرنا 
باحرافية  الريا�شية  الإدارة  على 

عالية".
واختتم الأمني العام لحتاد الكرة 
خطوة  ه��و  التنفيذي  ال��دب��ل��وم   "
اأوىل ل�شنوات قادمة �شتكون حافلة 
للو�شول  وال���ت���ط���ور  ب����الإجن����ازات 
فيها  م�شتدامة  ريا�شية  بيئة  اإىل 
بالكثري  متخ�ش�شة  وطنية  ك��وادر 
الإدارة  يف  الدقيقة  اجل��وان��ب  م��ن 
عن  نتوقف  لن  ونحن  الريا�شية، 

تطوير منظومة كرة القدم ".
الربوفي�شورة  اأع��رب��ت  جهتها  م��ن 
جامعة  م��دي��رة  ���ش��ريان��و،  �شيلفيا 
اأب��وظ��ب��ي ع��ن �شعادتها  ال�����ش��ورب��ون 
بافتتاح الربنامج ، قائلة: "ي�شعدنا 
اأن  اأبوظبي  ال�شوربون  جامعة  يف 
ن���رح���ب ب���ال���دف���ع���ة اجل����دي����دة من 
طلبة الدبلوم التنفيذي يف الإدارة 
اجلامعي  احل�����رم  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
األ وهما احتاد  �شركائنا  وبح�شور 
CIES- و القدم  لكرة  الإم���ارات 

التنفيذي  ال��دب��ل��وم  اإن   .FIFA
برنامج  ه��و  الريا�شية  الإدارة  يف 
بعناية ليجمع  �شامل مت ت�شميمه 
والعملي  ال��ن��ظ��ري  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ني 
باملهارات  ال��ط��ل��ب��ة  لإث�����راء  وذل����ك 

الازمة. نطمح لتخريج  واملعرفة 
التكيف  على  قادرين  متخ�ش�شني 
مع املتطلبات الإقليمية والوطنية 
يف جمال الريا�شة لي�شبحوا قادة 

يف جمالتهم."
ال�شيد  ع��ل��ق  اأخ������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
العاقات  مدير  مونيري،  فين�شنت 
"اإن  ق���ائ���ًا:   CIESيف ال��دول��ي��ة 
اف���ت���ت���اح ال��ن�����ش��خ��ة ال�����ش��اب��ع��ة من 
غاية  يف  اأم���ر  التنفيذي   ال��دب��ل��وم 
الأهمية لعدة نواح األ وهي املكانة 
املهمة واخللفيات الثقافية املختلفة 
للطلبة اجلدد والتعاون املثمر بني 
ج��ام��ع��ة ال�����ش��ورب��ون اأب��وظ��ب��ي و ال� 
اجلديد  �شريكنا  ودع���م   CIES
الإمارات  احتاد  التفاقية،  هذه  يف 

ه���ذه  ج���م���ي���ع  اإن  ال�����ق�����دم.  ل����ك����رة 
هدفنا  خلدمة  �شرورية  العنا�شر 
الوعي  زي�����ادة  وه���و  األ  ال��رئ��ي�����ش��ي 
لدى املديرين بالتحديات احلالية 
جمال  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وامل�شتقبلية 
ال��ري��ا���ش��ة وك���رة ال��ق��دم ع��ل��ى وجه 

اخل�شو�س."
التنفيذي  ال���ربن���ام���ج  اأن  ي���ذك���ر 
ل��اإدارة الريا�شية و الذي يدعمه 
احتاد الإمارات لكرة القدم يحتوي 
ع���ل���ى 6 حم�������اور رئ���ي�������ش���ة وه����ي: 
الت�شويق والرعاية ، الإدارة ، املالية 
التوا�شل   ، ال��ري��ا���ش��ي  ال��ق��ان��ون   ،
و  ال��ري��ا���ش��ي��ة.  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإدارة   ،
متتد ال�شنة الدرا�شية من �شبتمرب 
2021 وحتى اأغ�شط�س 2022 .

•• اأم�شرتدام -وام:

التا�شعة  الهولندية  املحطة  حققت 
ك���اأ����س �شاحب  ���ش��ب��اق��ات  ل�����ش��ل�����ش��ل��ة 
للخيول  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ال�����ش��م��و 
مهمة  مكت�شبات  الأ�شيلة  العربية 
جتوب  التي  الغالية  الكاأ�س  مل�شرية 
النجاح  ب��ع��د  وذل�����ك  ال����ع����امل،  دول 
الأول  اأم�����س  ال��ذي �شجلته  اجل��دي��د 
الأحد، يف م�شمار دوندخت الع�شبي 
�شمن  ه��ول��ن��دا،  مبملكة  له���اي  يف 

اأجندة الن�شخة الثامنة والع�شرين.
"جارف" املنحدر من  وجنح اجلواد 
ك��ي�����س دي غزال   X ن�����ش��ل /داح�������س 
بنت دورم��ان/ وال��ذي يعود للمالك 
ه��اي��ف ب���ن حم��م��د ال��ق��ح��ط��اين من 
الغالية وح�شم  الكاأ�س  بلقب  الظفر 
�شهدت  ال���ت���ي  ال���ه���ول���ن���دي���ة  ال���ق���م���ة 
نخبة  م����ن  خ����ي����ًا   14 م�������ش���ارك���ة 
اخليول العربية يف هولندا واأوروبا.

 2150 مل�����ش��اف��ة  ال�������ش���ب���اق  واأق����ي����م 

�شنوات   4 عمر  م��ن  للخيول  م��را 
الثالثة،  ال��ف��ئ��ة  ���ش��م��ن  ف����وق  ف��م��ا 
بداية  وت�شدر جمموعة اخليول يف 
وم��ن��ت�����ش��ف ال�����ش��ب��اق ال���ف���ر����س "ملت 
البحر  اإف  /اإي����ه  ن�����ش��ل  م��ن  �شمل" 
بن  وليد  للمالك  خان/  فالوتا   X

امل��درب جون دو  اإ�شراف  زايد وحتت 
دوندينييه،  اأوليفييه  وقيادة  ميول 
وا���ش��ت��م��رت ب��ال��ت��ق��دم ح��ت��ى منعطف 
باإ�شراف  "جارف"  لينجح  النهاية، 
ب���رين���ارد وقيادة  ال��ي��زاب��ي��ث  امل���درب���ة 
خطف  من  موجنيل  وليام  الفار�س 

وتو�شيع  التقدم  ووا���ش��ل  ال�����ش��دارة، 
لينفرد  م���ن���اف�������ش���ي���ه  م�����ع  ال�����ف�����ارق 
واأدائه  املميزة  بانطاقته  باملقدمة 
ال����ق����وي ال������ذي ق������اده حل�����ش��م لقب 
اأرباع  ال�شباق بفارق طولني وثاثة 
ال��ط��ول ع��ن ���ش��اح��ب امل��رك��ز الثاين 

 X م��غ��ادر   / ن�شل  م��ن  ت��ي  بيكا�شو 
فيما حل  دي��ج��ن��دل/،  بنت  ت��ي  بايبا 
اأمي��ن من  يف املرتبة الثالثة اجل��واد 
ن�شل /جرال X با�شيليك ديليو�س 
بنت اليو�س دي كرير/ وجنح البطل 
زمن  ال�����ش��ب��اق يف  م�شافة  ق��ط��ع  م��ن 

دقيقة.  2:22:40
وحظيت املناف�شات باإ�شادات هولندية 
مكانة  يواكب  مبا  وا�شعة،  واأ���ش��داء 
يقام  ال�������ذي  واحل��������دث  الإم������������ارات 
ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
اهلل" ودعم  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
يف ظل اهتمام ومتابعة �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  ال��وزراء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
الرئا�شة، لرفعة �شاأن اخليل العربي 
الأ�شيل بكافة دول العامل، انطاقا 

بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  نهج  من 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".

و�شهد ال�شباق وتوج الفائزين �شعادة 
في�شل الرحماين م�شرف عام �شل�شلة 
و�شعيد  ال��غ��ال��ي��ة،  ال��ك��اأ���س  ���ش��ب��اق��ات 
اأبوظبي  جم��ل�����س  مم���ث���ل  امل����ه����ريي 
الريا�شي اإىل جانب حممد العوي�س 
وعلي ال�شحي من �شفارة الدولة يف 
املدربة  ..وت�شلمت  ه��ول��ن��دا  مملكة 
وليام  وال��ف��ار���س  ب��رين��ارد  اليزابيث 

موجنيل كاأ�س املحطة التا�شعة.
في�شل  ����ش���ع���ادة  اأك�������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�شل�شلة  ع����ام  م�����ش��رف  ال���رح���م���اين 

�شباقات كاأ�س رئي�س الدولة للخيول 
جناحات  اأن  الأ����ش���ي���ل���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
ثمرة  اإل  هي  ما  العاملية  ال�شباقات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  م����ن  امل����ق����دم  ال����دع����م 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  ال��وزراء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
توجيهات  اأن  اإىل  م�شريا  الرئا�شة، 
واه���ت���م���ام ���ش��م��وه ت���وؤت���ي ث��م��اره��ا يف 
ك���ل حم��ط��ة م���ن حم���ط���ات احل���دث 
واعتزازه  فخره  عن  معربا  الغايل، 
الهولندية  والأ����ش���داء  بالنجاحات 
اجلولة  بها  حظيت  ال��ت��ي  ال��وا���ش��ع��ة 

التا�شعة.

واملربني  امل���اك  جميع  اأن  واأو���ش��ح 
ت�شجيل  على  حري�شون  اأوروب����ا  يف 
يف  ال��ق��وي��ة  وم�شاركتهم  ح�شورهم 
املرموق، مبا يعك�س مكانته  احلدث 
وق��ي��م��ت��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة يف 
العربي،  اخل��ي��ل  ���ش��ب��اق��ات  م�����ش��رية 
ال�شباقات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  اأن  م�����وؤك�����دا 
وم�����ش��ريت��ه��ا ال��ري��ادي��ة امل��م��ت��دة على 
ن�شخة متثل دعما كبريا   28 م��دار 
وامل��رب��ني وت�شاهم  ل��ل��م��اك  وم��ه��م��ا 
بقوة يف تربية ورعاية اخليل العربي 
ورف���ع م��ع��دلت الإن��ت��اج، م��ا يرجم 

هدفها ور�شالتها العاملية.

يف اإطار مذكرة التفاهم مع احتاد االإمارات لكرة القدم ومب�ساركة دار�سني ودار�سات من 9 جن�سيات خمتلفة

جامعة ال�سوربون اأبوظبي ت�ستقبل امل�ساركني يف برنامج الدبلوم التنفيذي يف الإدارة الريا�سية

•• عّمان-وام:

الردنية  اململكة  يف  الدي�شة  مبنطقة  زاي��د  ال�شيخ  ميدان  �شهد 
الها�شمية ال�شقيقة �شباق الهجن الرابع هذا املو�شم مب�شاركة 
اأك����ر م���ن 500 م��ط��ي��ة وذل����ك ب��دع��م م���ن احت����اد الإم������ارات 

ل�شباقات الهجن.
الهجن  جلنة  اإ�شراف  حتت  اأقيمت  التي  ال�شباقات  وتوا�شلت 
الأردنية على مدار يومني، و�شهدت 20 �شوطا لفئات احلقايق 
كبرية  مب�شاركة  والزمول  واحل��ول  والثنايا  والإي��ذاع  واللقايا 
ملاك ومربي الهجن باململكة الأردنية الها�شمية، والذي يعزز 
من اأوا�شر ال�شداقة والتعاون بني البلدين ال�شقيقني وينعك�س 
امل�شتوى  ورف���ع  ب����الأردن،  الهجن  م��اك  اأو���ش��اع  على حت�شني 
التدريبي وحتقيق نتائج اف�شل، مقارنة مع ما مت حتقيقه من 

قبل.
النجاح  ال�شقيقة  الأردن���ي���ة  اململكة  يف  ال��ه��ج��ن  م���اك  وث��م��ن 

دول��ة المارات  به  ال��ذي تقوم  الكبري  وال��دور  لل�شباق  الافت 
يف جمال النهو�س بريا�شة الهجن من خال الدعم املتوا�شل 
طوال ال�شنوات املا�شية والذي يهدف لتحقيق النتائج املتميزة 

للماك.
كما رفع املاك �شكرهم وتقديرهم لحتاد �شباقات الهجن على 
اهتمامهم ورعايتهم لريا�شة الهجن الردنية من خال اإمداد 

املاك باأقوى الزمول اخلا�شة بالإنتاج.
واأق��ي��م��ت ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���ش��ي ع�����ش��رة اأ����ش���واط ل��ف��ئ��ات احلول 
ال�شبت  يوم  و�شهد  وجعدان،  اأبكار  والثنايا  والإي��ذاع  والزمول 

تنظيم 10 اأ�شواط للحقايق والفطامني.
والثنايا  الإي���ذاع  لفئات  الأول  اليوم  مناف�شات  نتائج  وج��اءت 
واحلول والزمول لتعلن عن فوز "عقاب" ل�شخر عواد عبداهلل 
املزنة  حمد  ذي��ب  و"مرا�شم" لعلي  الأول،  بال�شوط  ال��زواي��دة 
بال�شوط الثاين، و"غند" ملتعب عواد نا�شر الزوايدة بال�شوط 
�شامل  ل��ع��ط��اهلل  فاز"اأدهمان"  ال��راب��ع  ال�����ش��وط  ويف  ال��ث��ال��ث، 

التويجري،  عودة  "خموف" ل�شامل  فاز  اخلام�س  ويف  البلوي، 
ويف ال�شاد�س فاز "�شواهني" لعلي حممد بخيت امل�شامره، ويف 
ال�شوط ال�شابع فاز "الذيب" مل�شعان علي �شعد الزوايدة، ويف 
ال�شوط  ويف  ال��ت��وي��ج��ري،  ع���ودة  "الربق" ل�شامل  ف��از  ال��ث��ام��ن 
ال�شوط  ويف  ال��زلب��ي��ة،  فريج  ملقبول  "النايفة"  ف��از  التا�شع 
لنتائج  وبالن�شبة  الزلبية.  علي  "تكرمي" ل�شليم  فاز  العا�شر 
الأول  ال�شوط  يف  فاز  فقد  واحلقايق  للفطامني  الثاين  اليوم 
"اأدهم" لعاطف عواد نا�شر الزوايدة، ويف الثاين "رها" لأحمد 
عبيد حممد الزوايدة، ويف الثالث "بتار" لأحمد عبيد حممد 
القعري، ويف الرابع "قمرية" ملثنى عيد عطيوي، ويف اخلام�س 
"ال�شعيدة"  ال�شاد�س  ويف  ال��زواي��دة،  عيد  ملحمد  "نوما�س" 
"مزعل" جلليل  ال�شابع  ويف  ال��زواي��دة،  حممد  عبيد  لأح��م��د 
بيت  نايف جليل الزوايدة، ويف الثامن "�شبية" ملحمود حممد 
امل�شامرة، ويف التا�شع "عز اجلي�س" لبندر عيد علي بن ن�شار، 

ويف ال�شوط العا�شر "مزن" لعلي �شباح الزوايدة.

بدعم اإماراتي.. جناح كبري ل�سباق الهجن باململكة الأردنية الها�سمية يف ميدان زايد

 الرحماين: توجيهات من�سور بن زايد وراء النجاحات العاملية للكاأ�ض الغالية

»جارف« يحلق بلقب كاأ�ض رئي�ض الدولة للخيول العربية يف هولندا
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•• دبي-وام:

الحتاد  رئ��ي�����س  ال��ظ��ال��ع��ي  قي�س  اأك���د 
بطولة  تنظيم  اأن  للرجبي  الآ�شيوي 
باعتبارها  الأوىل  للمرة  اآ�شيا  غ��رب 
ب����ط����ول����ة م�������ش���ت���ح���دث���ة ي���������ش����ب يف 
م�شلحة تفعيل دور املناطق بالحتاد 
الآ���ش��ي��وي، ال���ذي اع��ت��م��دن��اه يف اإطار 
وتطوير  ن�����ش��ر  خ��ط��ة  ا���ش��رت��ي��ج��ي��ة 

القارة،  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف  ال��ل��ع��ب��ة، 
اإعادة الهيكلة ال�شامل  �شمن برنامج 
ورفع  اأدائ����ه  تفعيل  ب��ه��دف  ل��احت��اد 
اجلميع  ام��ام  النوافذ  وفتح  كفاءته، 
املبادرات  وتطبيق  اجلماعي  للعمل 

الهادفة.
اأم�س  م�شاء  "عدت  الظالعي:  وق��ال 
اجراء  امل�شاركة يف مرا�شم  الأول من 
متت  التي  اآ�شيا  غ��رب  بطولة  قرعة 

قطر  �شت�شت�شيف  حيث  ال��دوح��ة  يف 
غرب  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة 
ل�شباعيات  وال�شيدات  للرجال  اآ�شيا 
ال��رج��ب��ي، خ���ال ال��ف��رة م��ن 7 اإىل 
اأك���ت���وب���ر امل���ق���ب���ل، مب�����ش��ارك��ة 5   10
م��ن��ت��خ��ب��ات ل���ل���رج���ال، ه���ي الإم������ارات 
ولبنان،  وف��ل�����ش��ط��ني  واي�����ران  وق��ط��ر 
و5 منتخبات لل�شيدات هي الإمارات 
وق���ط���ر واإي��������ران و����ش���وري���ا وال���ع���راق 

الكامل  ا���ش��ت��ع��داده��ا  ق��ط��ر  ..واأب������دت 
���ش��ورة يف  ب��اأف�����ش��ل  احل����دث  لتنظيم 
اأن  لها  �شبق  التي  ا�شباير  اأك��ادمي��ي��ة 
بنجاح  مماثلة  ب��ط��ولت  ا�شت�شافت 
اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ال�����ش��اب��ق، ومت  يف 
اأكتوبر،   7 ي���وم  �شت�شل  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
نظام  يف  �شتدخل  و�شولها  ومب��ج��رد 
الطبية/،  /الفقاعة  املعزولة  املناطق 
يف �شوء الجراءات الحرازية، ولن 

 10 ي��وم  املطار  على  اإل  منها  تخرج 
اأكتوبر".

التي  امل����ك����ا�����ش����ب  "من  واأ��������ش�������اف: 
م�شاركة  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك  �شت�شهدها 
م��ن��ت��خ��ب��ي ال����ع����راق وف��ل�����ش��ط��ني على 
م�شتوى غرب اآ�شيا واآ�شيا ب�شكل عام، 
نقيم  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  ه���ي  وت��ل��ك 
يف  املناطق  م��ن  ملنطقة  بطولة  فيها 
على  اآ�شيا  مناطق  ت��وزي��ع  بعد  اآ���ش��ي��ا، 

�شتقام  املقبل  اأكتوبر  ويف  مناطق،   5
واجلنوب  ال��و���ش��ط  ملنطقتي  ب��ط��ول��ة 
راأي  ب��ح�����ش��ب  دب�����ي  اأو  ط�����ش��ق��ن��د  يف 
�شهر  يف  �شتقام  كما  املنطقتني،  دول 
�شرق  دول  ملنتخبات  بطولة  نوفمرب 
وج��ن��وب ���ش��رق ال���ق���ارة الآ���ش��ي��وي��ة يف 
مدينة بوكيت التاياندية، وكل ذلك 
وتطوير  لن�شر  امل��ن��اط��ق  دور  ين�شط 
تطور  يف  "اللعبة  وذك����ر:  اللعبة". 

م�شتمر باآ�شيا، ويف 2 دي�شمرب املقبل، 
الآ�شيوي  ال��ك��وجن��ر���س  نعقد  عندما 
اإك�شبو  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ب��دب��ي  للرجبي 
اعتماد  ي��ت��م  ����ش���وف  دب�����ي،   2020
الحتاد  اإىل  ع��م��ان  �شلطنة  ان�شمام 
ال�شيوي كع�شو من �شمن الأع�شاء، 
ي�شهم  ك��ب��ريا،  مك�شبا  ه��ذا  و�شيكون 
خليجية  بطولت  تنظيم  اإمكانية  يف 
اأي�شا يف املرحلة املقبلة بعد اأن اأ�شبح 

 4 للعبة  املمار�شة  اخلليج  دول  ع��دد 
العربية  واململكة  الإم����ارات  ه��ي  دول 

ال�شعودية وقطر و�شلطنة عمان".

•• مان�شي�شرت-وام:

ك�����ش��ف ن�����ادي م��ان�����ش�����ش��ر ���ش��ي��ت��ي عن 
الذي  دب��ي   2020 اإك�شبو  مع  تعاون 
للزي  اجل����دي����د  ال�������ش���ري���ك  ���ش��ي��ك��ون 
ال��ت��دري��ب��ي اخل��ا���س ب��ال��ف��ري��ق، وذلك 
للحدث  امل���رت���ق���ب  الن����ط����اق  ق���ب���ل 

العاملي يوم اجلمعة املقبل.
واأع��ل��ن ال��ن��ادي اأم�����س يف ب��ي��ان ر�شمي 
�شيظهر   2020 اإك�����ش��ب��و  ���ش��ع��ار  اأن 
على الزي التدريبي لفريقي الرجال 
-2021 وال�����ش��ي��دات خ���ال م��و���ش��م 

.2022
وتنطلق فعاليات اإك�شبو 2020 دبي 
يوم 1 اأكتوبر 2021، ويقدم احلدث 
جميع  م����ن  ال����ق����ادم����ني  ل���ل�������ش���ي���وف 
وفر�شة  مميزة  جتربة  العامل  اأنحاء 
ل���ان���ط���اق يف رح���ل���ة م����ن الإب�������داع 

الب�شري والبتكار والتقدم والثقايف.
وي�����ش��ه��د احل����دث م�����ش��ارك��ة اأك����ر من 
التكنولوجيا  190 دولة ل�شتعرا�س 
بقيم  والحتفاء  والريا�شة  والثقافة 
الب��ت��ك��ار وال���ش��ت��دام��ة وال��ت��ن��وع اأمام 

جمهور عاملي.
مان�ش�شر  ن����ادي  ي�شت�شيف  ب����دوره 
���ش��ي��ت��ي ح�����ش�����ش��ا ت���دري���ب���ة ي��وم��ي��ة يف 

ك�����رة ال����ق����دم مب���وق���ع اإك�������ش���ب���و، حتت 
اإ���ش��راف ط��اق��م ت��دري��ب م��ن ال�شيتي، 
التدريب  اأ����ش���ال���ي���ب  ���ش��ي��ط��ب��ق  ح��ي��ث 
ماعب  يف  ال��ف��رق  ت�شتخدمها  ال��ت��ي 
ي�شارك  ..كما  مان�ش�شر  يف  التدريب 
اأو�شع  اإىل جانب �شبكة  النادي  ممثلو 
ال��ق��دم يف  ل��ك��رة  �شيتي  م��ن جمموعة 
فعاليات اإك�شبو خال الأ�شهر املقبلة.

 ،2020 اإك�����ش��ب��و  ���ش��ع��ار  و���ش��ي��ظ��ه��ر 
اأي�شاً  التدريبي،  الزي  اإىل  بالإ�شافة 
الحتاد  ا�شتاد  يف  التدريب  مرافق  يف 

القدم،  ل���ك���رة  ال�����ش��ي��ت��ي  واأك����ادمي����ي����ة 
املحتوى  ���ش��م��ن  ع��ر���ش��ه  ج��ان��ب  اإىل 
مان�ش�شر  ي��ق��دم��ه  ال���ذي  الإع���ام���ي 
الرقمية  م��ن�����ش��ات��ه  وع�����رب  ���ش��ي��ت��ي، 
اإك�شبو  ف�����اإن  ذل����ك  اإىل  ..واإ�����ش����اف����ة 
الر�شمي  ال�����ش��ري��ك  اأي�����ش��اً   2020
للريا�شات  �شيتي  مان�ش�شر  لفريق 
على  ���ش��ع��اره  و�شيظهر  الإل��ك��رون��ي��ة 
الريا�شات  ب��ف��ري��ق  اخل���ا����س  ال�����زي 

اللكرونية.
قال  ال�����ش��راك��ة  تلك  على  تعليقه  ويف 

التنفيذي  الرئي�س  �شوريانو،  ف��ريان 
"نحن  ال��ق��دم:  لكرة  �شيتي  ملجموعة 
 2020 اإك�شبو  عن  بالك�شف  �شعداء 
ال�شريك اجلديد للزي  باعتباره  دبي 
مان�ش�شر  ب��ن��ادي  اخل��ا���س  التدريبي 
�شيتي ..وي�شاهم هذا التعاون يف دمج 
جزءاً  ليكون   2020 اإك�شبو  معر�س 
ويف  تدريبية،  ح�شة  كل  من  اأ�شا�شياً 
تبذل فرقنا كل  يوم مباراة حيث  كل 
جهدها لتحقيق النجاح هذا املو�شم".
واأ�شاف: "يعر�س اإك�شبو 2020 قيم 

البتكار وال�شتدامة التي نتبناها بكل 
..نحن  �شيتي  مان�ش�شر  يف  اإخا�س 
�شعداء للغاية بهذا التعاون وال�شراكة 
اأن��ه �شيكون مذهًا  مع حدث ل �شك 
وع��امل��ي��اً و���ش��ي�����ش��ك��ل ن��ق��ل��ة ه��ائ��ل��ة على 

اأو�شع نطاق".
ب����دوره ق���ال ���ش��ول��ت��و دوغ���ا����س هوم، 
للمبيعات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
اإك�شبو  يف  والت���������ش����ال  وال���ت�������ش���وي���ق 
الإع���ان  ه���ذا  "ياأتي  دب���ي:   2020
الرا�شخة  عاقتنا  على  تاأكيداً  اليوم 

�شيتي،  نادي مان�ش�شر  والعميقة مع 
الأفكار  ل��ت��ب��ادل  نتيجًة  يعد  اأن���ه  كما 
والفر�س اجلديدة التي �شاركناها مع 
النادي منذ اإطاق ال�شراكة يف يونيو. 
ومن خال م�شاركة مان�ش�شر �شيتي 
الوا�شعة �شمن برامج الفعاليات التي 
اإك�شبو  م��ع��ر���س  م���دة  ط���وال  ت�شتمر 
2020 دبي، ي�شعدنا اأن نكون قادرين 
على اإقامة ح�ش�س تدريب يومية مع 
جزءاً  �شتكون  وال��ت��ي  ال��ن��ادي  ممثلي 
من جدول الأحداث العامة واملتنوعة 

ال��ت��ي ���ش��ن��ق��دم��ه��ا وال���ت���ي ت���وؤك���د على 
يف  و�شيلة  باعتبارها  الريا�شة  اأهمية 
حتقيق املزيد من الرابط والتوا�شل 

على نطاق عاملي.
ح�شورنا  اأن  ����ش���ك  "ل  واأ�������ش������اف: 
ب��اع��ت��ب��ارن��ا ال�����ش��ري��ك اجل���دي���د للزي 
اإبراز  يف  �شي�شاهم  للفريق،  التدريبي 
قدرة اإك�شبو 2020 دبي على اإ�شراك 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  اجل��م��اه��ري يف  واإل���ه���ام 
للم�شاركة  دعوتهم  خال  من  العامل 
�شي�شهدها  ال��ت��ي  املذهلة  الأج����واء  يف 

والفريد،  ال��ع��امل��ي  اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
�شنع  يف  معاً  بالعمل  نلخ�شه  وال��ذي 

عامل جديد".
ال��ع��امل��ي��ة ملعر�س  ال��ط��ب��ي��ع��ة  وب��ف�����ش��ل 
فيه،  وامل�������ش���ارك���ني   2020 اإك�����ش��ب��و 
ال�شكاين  ال���ت���ن���وع  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
والثقافات املتعددة يف دولة الإمارات، 
���ش��ي�����ش��ل ���ش��دى ه����ذه ال�����ش��راك��ة اإىل 
ج���م���ي���ع اأن�����ح�����اء ال����ع����امل م����ن خ���ال 
القدم،  ل��ك��رة  �شيتي  جمموعة  �شبكة 
لإقامتها  املخطط  املحلية  والأن�شطة 
والتي  لل�شيتي،  ال�شقيقة  الأن��دي��ة  يف 
لكرة  �شيتي  م��وم��ب��اي  ن���ادي  تت�شمن 
وملبورن  ���ش��ي��ت��ي  ون���ي���وي���ورك  ال���ق���دم 

�شيتي ويوكوهاما مارينو�س.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن اإك�شبو 2020 
لنادي  الر�شمي  ال�شريك  ه��و  اأي�����ش��اً 
م��وم��ب��اي ���ش��ي��ت��ي ل��ك��رة ال���ق���دم، بطل 
لاأبطال  امل��م��ت��از  ال��ه��ن��دي  ال������دوري 
�شيتي  جم��م��وع��ة  ..وت���ق���دم   2021
ا�شت�شارية  خدمات  القدم حالياً  لكرة 
القدم  ل��ك��رة  �شيتي  م��وم��ب��اي  ل��ن��ادي 
لا�شتحواذ  ات��ف��اق��ي��ة  يف  دخ��ل��ت  وق���د 
على ح�شة الأغلبية يف نادي مومباي 
ال���ق���دم ..ف��ي��م��ا تنتظر  ���ش��ي��ت��ي ل��ك��رة 

عملية ال�شراء املوافقات النهائية.

قي�ض الظالعي: اعتماد ع�سوية �سلطنة عمان يف الكوجنر�ض القادم بدبي

رئي�ض الحتاد الآ�سيوي للرجبي: بطولة غرب اآ�سيا ترجمة حقيقية ل�سرتاتيجية التطوير ال�ساملة

مان�س�سرت �سيتي يعلن »اإك�سبو 2020 دبي« �سريكا جديدا للزي التدريبي للفريق

اأكادميية الدفاع املدين بدبي تطلع على اخلطط الريا�سية يف �سرطة اأبوظبيعودة بطولة PaRus 2021 للريا�سات القتالية املختلطة

•• دبي-الفجر

 يف اأعقاب النجاح الهائل الذي حققته بطولة PaRus القتالية 2020، تقدم 
للجولت  الرائعة  الأم�شية  من  جديدة  ن�شخة    BYو برمييري"  "اإم  من  كل 

القتالية واملو�شيقى يوم 6 نوفمرب 2021. 
وتعود بطولة PaRus القتالية، اإحدى اأبرز الفعاليات الريا�شية يف دبي، من 

جديد يف ن�شخة اأكرب واأكر جراأة و�شخًبا.  
اإىل  جمريا  �شاطئ  مبنطقة  الطلق  الهواء  يف  الفعاليات  �شاحة  تتحول  وبهذا   
�شاحة للريا�شات القتالية املختلطة، والتي ت�شهد النزال بني نخبة من اأف�شل 

املقاتلني يف العامل ممن يتناف�شون على لقب البطولة لهذا العام. 
 تقدم بطولة PaRus القتالية 2021 مزيًجا فريًدا من املو�شيقى واملناف�شات 
القتالية، حيث يت�شدر فنان الراب مورجن�شترين قائمة امل�شاركني يف الفعالية 

اإىل جانب عدد من الفنانني املحبوبني وال�شيوف املميزين لأم�شية ل تفّوت. 
اأما الأداء يف احللبة ف�شيكون مذهًا، حيث تت�شمن الفعالية الرئي�شية نزاًل   
بني اثنني من اأبرز املقاتلني املتمر�شني، وهما من جنوم الريا�شات القتالية يف 
العامل – حيث يتناف�س بطل Bellator  للوزن الثقيل �شريجي خاريتونوف 
مع الربازيلي فابيو مالدونادو – البطل املخ�شرم الذي فاز 11 مرة يف بطولت 
اأن م�شرية خاريتونوف ت�شمنت نزاله لأبرز جنوم الوزن الثقيل  UFC. يذكر 

فابري�شيو   UFC اأب��ط��ال  على  تغلب  حيث  املختلطة،  القتالية  الريا�شات  يف 
األي�شتري  اأم��ام  حققها  مميزة  نتائج  اإىل  بالإ�شافة  اأرلوف�شكي  واأن��دري  وي��ردوم 

اأوفرمي، مات ميريوين وروي نيل�شون. 
 اأما مالدونادو فقد اأم�شى خم�س �شنوات يف بطولت UFC وتناف�س مع عدد 
والبطل  ميوت�شيك،  �شتايب  الثقيل  للوزن  ال�شابق  البطل  ومنهم  النجوم،  من 
للبطولة  مغادرته  وبعد  جاك�شون.  رامبيج  كوينتون  اخلفيف  ل��ل��وزن  ال�شابق 
مبا�شرة، تغّلب مالدونادو على النجم الرو�شي فيدور اإميليانينكو – اأحد عظماء 

الريا�شات القتالية. 
الأخ��رى في�شارك فيها براي�س مكلني �شد نيكولي كوفالينكو،  املناف�شات  اأما   
10 نزالت  األيك�شاندر كوفاليف تعزيز اإجنازه احلايل بالفوز يف  بينما يحاول 

متتالية دون هزمية عندما يقابل الإيراين �شاهني جنفي. 
وتتطلع ليليا كازاك لتعوي�س خ�شارتها ال�شابقة اأمام اإدنا اأجالك، حيث تعترب 
املختلطة وتناف�شت مع بطلتني  القتالية  الريا�شات  املخ�شرمات يف  كازاك من 

�شابقتني يف UFC هما ويلي زاجن وجوانا جيدر�شيزك. 
يتاح  فيما  ال��رائ��ع،  العرب  ب��رج  فندق  على  فريد مطّل  البطولة يف موقع  تقام 
ل�شيوف الفعالية املقامة يف الهواء الطلق م�شاهدة املناف�شات املبهرة وال�شتمتاع 
من  فاخرة  بت�شكيلة  في�شتمتعون  ال�شيوف  كبار  اأم��ا  �شيق.  مو�شيقي  بربنامج 

الأطباق التي يعّدها طهاة مطعم �شاليه برييزكا ال�شهري يف دبي.

••  اأبوظبي-الفجر:

اطلع وفد من اأكادميية الدفاع املدين 
وال�شيا�شات  اخل���ط���ط  ع���ل���ى  ب���دب���ي 
خال  اأبوظبي   �شرطة  يف  الريا�شية 
الريا�شية  ال���رب���ي���ة  مل���رك���ز  زي����ارت����ه 
الب�شرية  امل�����وارد  ب��ق��ط��اع  ال�����ش��رط��ي��ة 
وذلك �شمن تبادل اخلربات امل�شركة 
لأف�شل  م���ع���ي���اري���ة  م���ق���ارن���ة  وع���م���ل 

املمار�شات املطبقة .
علي  اآل  عبداهلل  ع�شام  العقيد  واأك��د 
الريا�شية  ال���رب���ي���ة  م���رك���ز  م���دي���ر 
الب�شرية  امل�����وارد  ب��ق��ط��اع  ال�����ش��رط��ي��ة 
بتكاملية  اأب��وظ��ب��ي   ���ش��رط��ة  اه��ت��م��ام 
الأدوار الأمنية يف الدولة ومد ج�شور 
التنمية  اأه����داف  ال��ت��وا���ش��ل وحت��ق��ي��ق 
ال�شراكات  خ�����ال  م����ن  امل�������ش���ت���دام���ة 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  ب���ني  ال��ذك��ي��ة 

واخلا�شة واملجتمع املدين .
اأب��وظ��ب��ي توفر  ���ش��رط��ة  اأن  واأو����ش���ح   
اأف�شل بيئة عمل للمنت�شبني وت�شخر 
اأح���������دث ال���ت���ق���ن���ي���ات والأن�����ظ�����م�����ة يف  
تطبق  الريا�شية  التدريبية  ال��دورات 
واأف�شل  ال�شراتيجيات  خالها  من 

املمار�شات العاملية.
و اأكد اجلانبان اأهمية تبادل الزيارات 

التعاون  من  املزيد  لتحقيق  امليدانية 
امل�����ش��رك و ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخلربات 

لارتقاء مبنظومة العمل الأمني.
 وا�شتمع الوفد اإىل �شرح حول الهيكل 
الريا�شية  الربية  ملركز  التنظيمي  
امل�شتمرة   وال���ت���دري���ب���ي���ة  ال�����ش��رط��ي��ة 
، و�شري العمل يف م�شروع  للمنت�شبني 
املهارات الريا�شية  القتالية واخلطة 
ال�شرطة  منت�شبي  ل��ت��دري��ب  امل��ت��ب��ع��ة 

ل���ل���م���ه���ارات ال��ق��ت��ال��ي��ة وب���رن���ام���ج كن 
ريا�شي للتوعية الريا�شية والإجراءات 
مت  كما  باملركز.  اخلا�شة  والعمليات 
ا�شتعرا�س اأف�شل املمار�شات يف املجال 
كفاءة  رف��ع  وا�شراتيجية  الريا�شي 
اآلية  على  وتعرف   ، الب�شري  العن�شر 
الريا�شي  ال���ت���دري���ب  وت��ن��ف��ي��ذ  ع��م��ل 
والربامج الريا�شية  املقدمة ملوظفي 
الن�شاط  وخ���ط���ة  اب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة 

م�شابقات  م���ن  امل��ع��ت��م��دة  ال��ري��ا���ش��ي 
بني  تناف�شية  اأن�����ش��ط��ة  و  ف��ع��ال��ي��ات  و 
ال��ق��ط��اع��ات ال�����ش��رط��ي��ة وال���ي���ة عمل 
وكيفية  ال�شنوية  الختبارات  وتنفيذ 
تطبيقها على م�شتوى القيادة العامة 
وت�شكيل  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل���راف���ق  واإدارة 
املحافل  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
واأهم  وال��دول��ي��ة  والإقليمية  املحلية 

النتائج والإجنازات املتحققة .

�سفيونتيك اإىل مركز رابع غري م�سبوق بت�سنيف امل�سرب  
ارتقت البولندية اإيغا �شفيونتيك اإىل املركز الرابع يف ت�شنيف رابطة املحرفات 
م�شريتها  خ��ال  لها  ترتيب  اأف�شل  يف  الث��ن��ني،  اأم�����س  ال�����ش��ادر  امل�شرب  ل��ك��رة 
غارو�س  رولن  بطولة  لقب  حاملة  ع��ام��اً(،   20( �شفيونتيك  وبلغت  اليافعة. 
الفرن�شية العام املا�شي، ن�شف نهائي دورة اأو�شرافا الت�شيكية الأ�شبوع املا�شي.

اح��رزت لقب دورتني  لكنها  الكربى،  الأرب��ع  البطولت  ال�شنة يف  مل تربز هذه 
احداهما يف روما 1000 خال ف�شل الربيع.

نهائي  ن�شف  يف  �شفيونتيك  على  ال��ف��ائ��زة  ���ش��اّك��اري،  م��اري��ا  اليونانية  وارت��ق��ت 
وهو  عا�شرة،  لت�شبح  اإ�شافيني  مركزين  النهائي،  يف  �شقوطها  قبل  اأو�شرافا 

اأف�شل ت�شنيف لاعبة البالغة 26 عاماً.
�شاد�شة يف  واأ�شبحت  اإيلينا �شفيتولينا مركزين  الأوكرانية  املقابل، تراجعت  يف 

اأرينا  البيارو�شية  اأم��ام  بارتي  اآ�شلي  الأ�شرالية  �شدارته  على  حافظت  رتيب 
�شابالينكا والت�شيكية كارولينا بلي�شكوفا.

ال�شاد�س  املركز  يف  واأ�شبحت  واح��دة  درج��ة  جابر  اأن�س  التون�شية  اأي�شاً  وارتقت 
ع�شر يف اأف�شل ت�شنيف يف م�شريتها.

يف  الأح��د،  الأرب��ع��ني  بلغت  التي  وليام�س  �شريينا  الأمريكية  العماقة  وبقيت 
املركز الأربعني. ولدى الرجال، مل يح�شل اأي تغيري لدى الع�شرة الأوائل، فيما 
اأ�شبح البولندي هوبرت هوركا�س يف املركز الثاين ع�شر بعد تتويجه بدورة متز 

الفرن�شية.  وهذه الدورة الثالثة يف 2021 يحرزها الاعب البالغ 24 عاماً.
مدفيديف  دانييل  الرو�شي  اأم��ام  مت�شدرا  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�شربي  وبقي 

واليوناين �شتيفانو�س ت�شيت�شيبا�س.
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الفجر الريا�ضي

مان�ش�شر  و�شيفه  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  مواجهة  تربز 
�شيتي الإنكليزي اليوم الثاثاء يف قمة اجلولة الثانية من دور 
ياأمل  فيما  القدم،  ك��رة  يف  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  يف  املجموعات 
ريال  م��ع  الع�شل"  "�شهر  موا�شلة  اأن�شيلوتي  ك��ارل��و  الإي��ط��ايل 
املولدايف  تريا�شبول  �شرييف  ي�شتقبل  عندما  الإ���ش��ب��اين  م��دري��د 

املغمور.
"الأغنى"  بني  من  فريقني  و�شيتي  جرمان  �شان  مواجهة  وجتمع 
لا�شتثمارات  قطر  �شركة  اإىل  الأّول  ملكية  تعود  اإذ  ال��ع��امل،  يف 

للريا�شية والثاين حلكومة اأبوظبي.
التقى الفريقان يف منا�شبتني يف دوري الأبطال، الأوىل 
2016 عندما تاأهل �شيتي )2-2  يف ربع نهائي 
بروين،  دي  كيفن  البلجيكي  بف�شل  و-1�شفر( 
والثانية يف ن�شف نهائي الن�شخة الأخرية عندما 
)2-1 و-2�شفر( بف�شل  �شيتي جم��دداً  تفّوق 

اجلزائري ريا�س حمرز ودي بروين.
لكن مواجهة هذا املو�شم حتمل اإثارة اإ�شافية، 
مي�شي،  ليونيل  الأرجنتيني  �شتجمع  كونها 
والقادم  م��رات  �شت  ال��ع��امل  يف  اأف�شل لع��ب 
جرمان  �شان  اإىل  الإ���ش��ب��اين  بر�شلونة  م��ن 
م�شاركته  ت��اأك��دت  ح��ال  يف  ح���ّرة،  ب�شفقة 
وغيابه  ال��دوري  يف  ل�شابة  تعر�شه  بعد 
ملباراتني، مع مدربه ال�شابق يف بر�شلونة 

بيب غوارديول.
ال��ت��اري��خ م��ع��اً بقيادة  ال���رج���ان  ���ش��ن��ع 
عام  تاريخية  �شدا�شية  اإىل  بر�شلونة 
غوارديول،  يعترب  فيما   ،2009
ال�����ذي ي�����ش��رف ع��ل��ى ���ش��ي��ت��ي منذ 
العام 2016، اأّن مي�شي "اأف�شل 
غري  ف�شعى  التاريخ"  يف  لع���ب 
مّرة اإىل التعاقد معه واآخر هذه 
املن�شرم،  ال�شيف  كانت  امل��ح��اولت 

لكن حماولته مل يكتب لها النجاح.
غوارديول  حّقق  مي�شي،  مع  وج��وده  فخال 
الكاتالوين،  ال��ن��ادي  م��ع  اأع���وام   4 يف  لقباً   14
 2009( اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  لقبان  بينها  م��ن 
اإح��رازه يف ما بعد من  و2011(، وهو لقب مل ي�شتطع 

دون مي�شي.
مل  الهائلة،  امل��ادي��ة  اإمكاناتهما  برغم  الفريقني،  اأّن  وال��اف��ت 
املرموقة،  القارية  امل�شابقة  لقب  اح��راز  من  الآن  حتى  يتمكنا 
بايرن  اأم����ام  خ�شر  ع��ن��دم��ا   2020 ن��ه��ائ��ي  ج��رم��ان  ���ش��ان  فبلغ 
ميونيخ الأملاين، و�شيتي نهائي الن�شخة املا�شي عندما �شقط اأمام 

مواطنه ت�شل�شي.
 ،3-6 افتتاحاً  الأمل��اين  ليبزيغ  على  كا�شحاً  انت�شاراً  �شيتي  وحقق 
فيما عاد �شان جرمان بتعادل خميب من اأر�س كلوب بروج البلجيكي 

.1-1
ب�"�شهر  ري��ال  مع  الثاين  م�شواره  بداية  اأن�شيلوتي  و�شف  مدريد،  يف 
الع�شل" بعد خم�شة انت�شارات وتعادلني ليربع على �شدارة الدوري 
اأتلتيكو مدريد حامل اللقب وخم�س  الإ�شباين بفارق ثاث نقاط عن 
القاري  بداية م�شواره  هاماً يف  ف��وزاً  بر�شلونة، فيما حقق  عن غرميه 

على اأر�س اإنر بطل اإيطاليا بهدف متاأخر من الربازيلي رودريغو.
الفوز  بعد  وذل��ك  الع�شل،  �شهر  نهاية  اأن�شيلوتي اجلمعة عن موعد  �ُشئل 

ال�شاحق على ريال مايوركا 6-1 يف "الليغا". قال املدرب 
املحّنك "�شاأقول لكم متى ينتهي، لكن الآن الأمور ت�شري 

ب�شكل جّيد".
مل تكن النتائج فقط التي اأرخت بظالها الإيجابية 
باحراز  انتهى  �شيف  بعد  امللكي،  النادي  كوالي�س  يف 

نحو  بلغت  مكا�شب  ري��ال  وحتقيق  ال���دوري  لقب  اأتلتيكو 
املهاجم  بالتعاقد مع  اثر اخفاقه  �شوق النتقالت،  50 مليون يورو يف 

الفرن�شي كيليان مبابي من �شان جرمان.
اأ�شعد ريال جماهريه باداء لفت على امل�شتطيل الأخ�شر، بعد ت�شكيلة بدت 

مرهلة يف نهاية املو�شم املا�شي مع املدرب الفرن�شي زين الدين زيدان. 
قّدم "زيزو" املجد على طبق من ف�شة لريال، خ�شو�شاً على ال�شعيد 

القاري، لكنه بدا حذراً دوماً مف�شًا ال�شابة الدفاعية التي اكت�شبها 
من �شنواته الإيطالية مع يوفنتو�س ومدّربه مارت�شيلو ليبي.

 21 ف�شجل  ال�شاب،  لهجومه  العنان  ع��ام��اً(   62( اأن�شيلوتي  اأطلق 
هدفاً يف �شبع مباريات يف الدوري املحلي، موزَّعني على عّدة لعبني 
اأمثال الفرن�شي كرمي بنزمية، الربازيلي فيني�شيو�س جونيور، ماركو 
داين  بايل،  غاريث  الويلزي  كامافينغا،  اإدورادو  الفرن�شي  اأ�شن�شيو، 

كارفاخال ونات�شو فرناندي�س.
يتقّدمهم بنزمية مع ثمانية اأهداف و�شبع متريرات حا�شمة، لي�شري 
بخطى ثابتة كي يخلف الأرجنتيني مي�شي كاأف�شل لعب يف الدوري 

ورمبا اأف�شل مهاجم يف العامل هذه ال�شنة.
كما ترّكز الأ�شواء على لعب الو�شط ال�شاب كامافينغا )18 عاماً( 
الذي علق اأن�شيلوتي على ادائه "ل �شغوط على كامافينغا، هو فرح 

ويت�شّرف ب�شكل جيد مع زمائه. يحاول تعلم ال�شبانية ب�شرعة".
ال��ذي منح ري��ال لقب  امل��درب  اأّك��د  اأن�شيلوتي هجومياً،  انفتاح  برغم 
دفاعياً  ينتظره  ال���ذي  ال����دوؤوب  العمل   2014 يف  الأب��ط��ال  دوري 
اإىل  ق��ط��اع يحتاج  اأك���رب  ال��دف��اع، لن��ه  على  ك��ث��رياً  ن��رك��ز  "ب�شراحة، 

حت�شني".
وفيما �شيكون ريال، حامل اللقب 13 مرة )رقم قيا�شي(، حذراً من 
�شرييف تريا�شبول الذي فّجر مفاجاأة �شغرية بالفوز على �شاختار 
دانيت�شك الأوكراين، ياأمل اإنر تعوي�س �شقوطه �شريعاً عندما يحّل 

على �شاختار.
وتربز مواجهة ميان الإيطايل مع اأتلتيكو مدريد الإ�شباين، حيث 
يحاول الأّول تعوي�س خ�شارته الفتتاحية مع ليفربول الإنكليزي 

الثاين عندما يحل على  ف��وزه  الأخ��ري حتقيق  ينوي  )2-3(، فيما 
بورتو الربتغايل العائد بدوره بتعادل �شلبي من اأر�س اأتلتيكو.

�شبع مرات،  اأوروب���ا  بطل  يعي�س ميان،  الأخ���رية،  ملوا�شمه  وخ��اف��اً 
خ�شارة  دون  الثاين  املركز  يحتل  اإذ  املحلي،  ال��دوري  يف  رائعاً  مو�شماً 

العامة  �شاحب  نابويل  عن  نقطتني  بفارق  وتعادل(  انت�شارات   5(
اأمام  املحلي  ال��دوري  يف  �شادمة  فتعر�س خل�شارة  اأتلتيكو،  اأم��ا  الكاملة. 

األفي�س متذيل الرتيب ليراجع اإىل املركز الرابع.
الثانية، يعي�س ليفربول بداية مميزة يف الربميريليغ كونه  املباراة  ويف 
الوحيد مل يخ�شر بعد ويت�شدر الرتيب، يف ظل التاألق الكبري لنجمه 

امل�شري حممد �شاح �شاحب خم�شة اأهداف حتى الآن.
ويف املجموعة الثالثة، ياأمل كل من اأياك�س اأم�شردام الهولندي وبورو�شيا 

دورمتوند الأملاين حتقيق فوزه الثاين، عندما ي�شتقبل الأول ب�شيكتا�س 
الركي والثاين �شبورتينغ الربتغايل.

•• دبي-وام:

ُينظم احتاد الإمارات لكرة القدم يف متام ال�شاعة الواحدة ظهر غد مرا�شم 
قرعتي دور ال�16 لبطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
وذلك   2022-2021 الريا�شي  للمو�شم  الأوىل  الدرجة  دوري  وبطولة 
الفرا�شي  الواقع  تقنيات  اأح��دث  با�شتخدام  املرئي  الت�شال  تقنية  عرب 

املُعزز.
زايد  مدينة  ا�شتاد  ت�شميم  يعك�س  افرا�شي  ملعب  يف  القرعتان  و�شتقام 
العديد  ا�شت�شافة  وال��ذي �شهد  الدولة،  الأك��رب يف  الريا�شية، وهو ال�شتاد 
على  �شاهداً  وك��ان  والإقليمية  والقارية  العاملية  والبطولت  الأح��داث  من 

الإجنازات التي حققتها الريا�شة الإماراتية على جميع الأ�شعدة.
ال�شيخ  كلمة  منها  الفقرات  العديد من  القرعتني  برنامج حفل  ويت�شمن 
را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم ومقاطع فيديو 
املو�شم  خ��ال  امل�شابقتني  �شاحبت  التي  والذكريات  اللقطات  اأب��رز  ت�شمل 
املا�شي، وتقارير تو�شح اآلية �شحب القرعة اخلا�شة بكل م�شابقة على حدة 

بعد اعتمادها من جلنة امل�شابقات باحتاد كرة القدم.
و�شيتم يف البداية �شحب قرعة م�شابقة دوري الدرجة الأوىل التي �شتقام 
15 فريقاً هي حتا، والفجرية، ودبا،  بنظام الدوري من دورين، مب�شاركة 
واحلمرية، ودبا احل�شن، وم�شايف، والذيد، والعربي، والتعاون، وم�شفوت، 

والبطائح، واجلزيرة احلمراء، والرم�س، وجلف اف �شي و �شيتي.
الأرق���ام من  املباريات من خ��ال  الفرق على ج��دول  ت�شكني جميع  و�شيتم 
باأن الفريق الذي �شيحمل الرقم /1/ لن يلعب مباريات  15 علماً  اإىل   1
الأ�شبوع الأول نظراً لأن عدد الفرق امل�شاركة فردي، و�شتقام املباريات على 

ماعب الأندية املذكورة اأوًل بجدول املباريات، وبعد انتهاء القرعة وحتديد 
مباريات الأ�شبوع الأول يتم ت�شكني اأرقام الفرق على الأ�شابيع املتبقية من 

امل�شابقة.
وبالن�شبة لقرعة م�شابقة كاأ�س رئي�س الدولة �شتقام املباريات بنظام خروج 
املغلوب من مرة واحدة يف مباريات دور ال� 16 والدور ربع النهائي والدور 
املغلوب  النهائي بنظام خروج  الدور ن�شف  النهائي، يف حني تقام مباريات 
املباريات،  ج��دول  يف  اأوًل  ا�شمه  امل��ذك��ور  الفريق  ملعب  على  مباراتني  من 
و�شتجرى قرعة واحدة لتحديد اأطراف املباريات من دور ال� 16 حتى نهاية 

البطولة.
و�شيتم و�شع بطل دوري املحرفني للمو�شم الريا�شي 2020- - 2021 
/ اجلزيرة / على راأ�س جدول املباريات وبطل كاأ�س رئي�س الدولة يف نف�س 
املو�شم /�شباب الأهلي/ يف نهاية اجلدول، يف حني �شتجرى قرعة لت�شكني 
الريا�شي  للمو�شم  املحرفني  دوري  اأن��دي��ة  م��ن  املتبقية   12 ال���  الأن��دي��ة 
15 يف جدول املباريات على  2 وحتى  من  الأرق��ام  على   2022-2021
اأن يتم ت�شكني الفريقني املتاأهلني من الت�شفيات التمهيدية لبطولة كاأ�س 
جدول  يف  املتبقيني  الرقمني  على  الأوىل  ال��درج��ة  لأن��دي��ة  ال��دول��ة  رئي�س 

املباريات بعد ت�شكني 14 فريقاً من فرق دوري املحرفني.
دور  مباريات  عليها  �شتقام  التي  املاعب  لتحديد  قرعة  اإج��راء  �شيتم  كما 
16 وال��دور رب��ع النهائي من خ��ال و�شع كرتني يف وع��اء الأوىل كتب  ال��� 
عليها /تقام املباريات على ملعبه/ والأخرى /تقام املباريات خارج ملعبه/ 
الفردية/  /الأرق��ام  اإحداهما  داخل  يكتب  تو�شع كرتان  الثاين  الوعاء  ويف 
والأخرى /الأرقام الزوجية/ ثم ت�شحب ورقة من كل وعاء مع الورقة التي 
تقابلها من الوعاء الثاين ليتحدد بذلك مكان املباريات لدور ال�16 والدور 

ربع النهائي بحيث تكون دللة الأرقام بالن�شبة لرقم الفريق يف دور ال� 16 
ورقم املتاأهل عن املباراة بالن�شبة ملباريات الدور ربع النهائي.

وح�شب لئحة امل�شابقة ُتقام مباراتا الدور قبل النهائي بنظام خروج املغلوب 
املباريات  ج��دول  يف  اأوًل  ا�شمه  امل��ذك��ور  الفريق  ملعب  على  مباراتني  م��ن 
وُيقرر جمل�س الإدارة امللعب الذي �شتقام عليه املباراة النهائية بتو�شية من 

اللجنة.
الكرة  احت��اد  اإدارة  دروي�����س ع�شو جمل�س  بن  يو�شف  اأحمد  اأك��د  من جهته 
رئي�س جلنة امل�شابقات حر�س جمل�س الإدارة برئا�شة ال�شيخ را�شد بن حميد 
النعيمي على تنظيم مثايل ملختلف م�شابقاته، خا�شة م�شابقة كاأ�س رئي�س 
الدولة ملا حتمله من اأهمية كربى لكافة الريا�شيني واجلماهري والأجهزة 
نيل  بقوة على  للمناف�شة  ي�شعون  الذين  الأندية  والإداري��ة ولعبي  الفنية 

اللقب الغايل ورفع كاأ�س البطولة.
املتتالية  اجتماعاتها  خال  حر�شت  امل�شابقات  جلنة  اإن  دروي�س  ابن  وقال 
الدولة  رئي�س  ك��اأ���س  م�شابقتي  �شاحبت  التي  اجل��وان��ب  كافة  درا���ش��ة  على 
لوائح  تطوير  اإىل  وال�شعي  املا�شي،  املو�شم  خ��ال  الأوىل  الدرجة  ودوري 
امل�شابقتني ملنحهما املزيد من احلما�س والإثارة وذلك بالت�شاور مع الأندية 
من خال ور�س عمل مت تنظيمها بح�شور م�شوؤويل اإدارة امل�شابقات وممثلي 
الأندية، م�شرياً اإىل اأن بطولة كاأ�س رئي�س الدولة انطلقت فعلياً مع اإقامة 
الأوىل  الدرجة  لأندية  ع�شر  ال�شتة  دور  اإىل  املوؤهلة  التمهيدية  الت�شفيات 
ن�شف  ال��دور  اإىل  والعربي  والبطائح  وحتا  دب��ا  اأندية  تاأهل  �شهدت  والتي 
النهائي، حيث �شيواجه البطائح فريق حتا، فيما �شيلعب فريق دبا مع فريق 
العربي والفائز من كل مباراة �شيتاأهل مبا�شرة اإىل دور ال�شتة ع�شر لين�شم 

بالتايل اإىل الأندية ال� 14 املحرفة.

قرعتا كاأ�ض رئي�ض الدولة لكرة القدم ودوري الأوىل بتقنية الواقع الفرتا�سي

•• دبي-الفجر:

ينظم جمل�س دبي الريا�شي ظهر غد الأربعاء  29 �شبتمرب 2021 ملتقى 
القدم  كرة  وفل�شفة  هوية  حتديد  "اأهمية  بعنوان  دبي  اأندية  ملنت�شبي  دويل 
واأ�شلوب اللعب يف �شياغة م�شروع النادي" وذلك بالتعاون مع رابطة الدوري 

الإ�شباين لكرة القدم للمحرفني )لليغا(.
تطوير  يف  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  جهود  �شمن  العمل  ور�شة  تنظيم  وياأتي 
ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف الأن���دي���ة و���ش��رك��ات ك���رة ال��ق��دم مب��ا يف ذلك 
الأكادمييات وفرق املراحل ال�شنية والتاأكيد على �شرورة توحيد اأ�شلوب اللعب 

والتكامل بني الفرق مبا يحقق اأف�شل الأجواء وي�شهل من انتقال الاعبني 
املتميزين من فرق املراحل ال�شنية اإىل فرق اأكرب و�شوًل اإىل الفريق الأول 
وينعك�س  التناف�شية  م�شتوياتهم  ارتفاع  يف  ي�شاهم  مبا  الوطنية  واملنتخبات 
بالإيجاب على نتائج فرقهم يف الأندية �شمن اأف�شل املمار�شات املعمول بها 
العاملية املحرفة، وهو الأمر الذي ي�شاهم يف ال�شتثمار الأمثل  يف الأندية 

للموارد والزمن وتاأهيل العاملني يف اإطار منظومة كرة القدم يف الأندية.
املجل�س  مقر  يف  �شيتواجد  حيث  الهجني  احل�شور  بنظم  الور�شة  و�شتقام 
والفنيني،  الريا�شيني  وامل��دراء  التنفيذيني  امل��دراء  من  دبي  اأندية  منت�شبي 
الأوىل  الفرق  وم�شريف  والاعبني،  املدربني  مع  التعاقدات  جلان  واأع�شاء 

ومدراء الأكادمييات واملدراء الفنيني لاأكادمييات.
اأولبي  روبرتو  من  كل  بالفيديو  الت�شال  و�شائل  عرب  املحا�شرات  ويقدم 
املدير الريا�شي لنادي ريال �شو�شيداد، الذي ميلك خربة تزيد عن 20 عاًما 
عمل فيها كرئي�س لاأق�شام الريا�شية يف اأندية لليغا منها ريال �شو�شيداد، 
ودي اأملرييا، وكان اأحد ال�شخ�شيات الرئي�شية يف تطوير الهيكل الفني لريال 
تعمل  والتي  اإ�شبانيا  يف  لل�شباب  اأنظمة  اأف�شل  اأح��د  متتلك  التي  �شو�شيداد 
ويتناول  الأول،  الفريق  يف  للعب  ال�شباب  الاعبني  تطوير  على  با�شتمرار 
بنادي  ال�شتقطاب  اللعب وعمليات  واأ�شلوب  اأولبي مو�شوع فل�شفة  روبرتو 

ريال مدريد �شو�شيداد يف جمال كرة القدم.

ا كارلو�س كا�شال من�شق برامج لليغا لكرة القدم الذي يعد  كما يحا�شر اأي�شً
حياته  اأم�شى  وال��ذي  لليغا  يف  الريا�شية  امل�شاريع  تطوير  اأخ�شائي  كبري 
املهنية يف الأكادمييات وتطوير النا�شئني بال�شني، كما اأنه �شاعد العديد من 
الحتادات يف اإن�شاء براجمها اخلا�شة، ويعمل �شمن م�شروع لليغا لتطوير 

الأندية وم�شاعدتها يف اتخاذ القرارات التنظيمية وال�شراتيجية.
و�شيقدم كارلو�س �شرًحا ملفهوم فل�شفة النادي يف كرة القدم واأ�شلوب اللعب 
واأهمية دمج الاعبني واملدربني يف هذه الفل�شفة واأ�شلوب اللعب، كما �شيقدم 
الإ�شباين  ال���دوري  اأن��دي��ة  �شمن  اللعب  واأ�شلوب  القدم  ك��رة  لفل�شفة  من��اذج 

لليغا.

جمل�ض دبي الريا�سي ينظم ملتقى دوليا حول فل�سفة كرة القدم واأ�سلوب اللعب يف الأندية

�س�ان جرم�ان-�سيت�ي بنكه�ة مي�س�ي وري�ال
 ملوا�سل�ة »�سه�ر الع�س�ل« 

اأوملبيا يعرتف بخطاأ لعبيه 
بعد ف�سيحة توزيع الأموال 

اعرف نادي اأوملبيا الهندورا�شي باخلطاأ الذي ارتكبه لعبو الفريق بقبولهم 
اأموال من قبل مالك نادي اإنر مونغوتابو ونائب رئي�س دولة �شورينام روين 
لاأندية  "كونكاكاف"  دوري  ع��ن  الناديني  باإق�شاء  ت�شّبب  مم��ا  برون�شويك، 

)اأمريكا ال�شمالية والو�شطى والبحر الكاريبي( لهذا العام.
واأو�شح اأوملبيا يف بيان ر�شمي اأّن "الأحداث التي وقعت يف غرفة تبديل املاب�س 
بالنادي بعد مباراة 21 اأيلول-�شبتمرب �شد اإنر مونغوتابو يف �شورينام كانت 
خطاأ با �شك". و�شبق البيان اإعان مدرب اأوملبيا، الأرجنتيني بيدرو تروغليو، 
ارتكبها بع�س  التي  اأن الأخطاء  "نوؤكد  البيان  ا�شتقالته من من�شبه. واأ�شاف 

لعبينا يف تلك الليلة ل متثل قيم ومبادئ النادي".
انت�شر مقطع فيديو ب�شكل وا�شع النطاق على و�شائل التوا�شل الإجتماعي بعد 
مباراة الثاثاء املا�شي، التي انتهت بفوز اأوملبيا -6�شفر، واظهرت برون�شويك 

يوّزع الأموال على لعبي الفريق الهندورا�شي عقب نهاية املباراة.
تاأديبية داخلية، لأن عواقب هذه  اإج��راءات  "�شتتخذ  اأّنها  النادي  اإدارة  واأك��ّدت 

الأخطاء ت�شببت يف اأ�شرار ج�شيمة ب�شورة نادينا احلبيب".
هذا  بها  ال��ت��رّبع  �شيتم  الاعبون  عليها  ح�شل  التي  "الأموال  البيان  واأردف 

الأ�شبوع ملوؤ�ش�شة هندورا�س لاأطفال امل�شابني بال�شرطان يف تيغو�شيغالبا".
وك��ان��ت امل��ب��اراة ال��ت��ي جمعت ال��ط��رف��ني يف ب��ارام��اري��ب��و خطفت الن��ظ��ار حول 
يناهز  املباراة عن عمر  كاأ�شا�شي يف  ي�شارك  اأن  برون�شويك  قّرر  بعدما  العامل، 
"اإنر مونغوتابو  اأّن  كونكاكاف  اإحت��اد  قال  ال�شبت،  له  بيان  عاًما. ويف   60 ال� 
برون�شويك  ُحرم  كما  فوري".  مبفعول  الكونكاكاف  دوري  عن  اأق�شيا  واأوملبيا 
من امل�شاركة يف اأي م�شابقة تابعة لكونكاكاف ملدة ثاثة اأعوام بح�شب ما اأ�شار 
امل��ب��اراة الخ��رية اىل جانب  54 دقيقة خ��ال  مل��دة  برون�شويك  �شارك  البيان. 

جنله داميان واأحد اأقاربه.

را�سفورد ياأمل 
يف العودة اإىل 

متارين يونايتد 
يونايتد  م��ان�����ش�����ش��ر  م��ه��اج��م  اأم�����ل 
اأم�س  را�شفورد   الإنكليزي ماركو�س 
اأن يعود اإىل متارين فريقه  الثنني 
وقت  اأقرب  احلمر" يف  "ال�شياطني 
مم��ك��ن، ع��ق��ب ت��ع��اف��ي��ه م���ن جراحة 

خ�شع لها يف كتفه.
منتخب  م��ه��اج��م  ق���دم���ا  ت���ط���اأ  ومل 
"الأ�شود الثاثة" املاعب يف املو�شم 
جلراحة  خ�����ش��وع��ه  ب���ع���د  اجل����دي����د 

ال�شهر املا�شي.
ن�شر اب��ن ال��� 23 ع��ام��اً ر���ش��ال��ة على 
�شعيد.  "اثنني  فيها  جاء  "توير" 
ق��اب��ل��ت ال��ط��ب��ي��ب اجل��م��ع��ة م��ن اأجل 
ي�شري  �شيء  "كل  وت��اب��ع  ا�شت�شارة". 
على ما يرام، و�شاأح�شل على ال�شوء 
الأخ�����ش��ر ل��ان�����ش��م��ام جم�����دداً اإىل 

التمارين".
لعب معظم فرات  را���ش��ف��ورد  وك��ان 
املو�شم املا�شي وهو يعانى من ا�شابة 
جلراحة  اخل�����ش��وع  ليقرر  كتفه،  يف 
عقب م�شاركته مع منتخب باده يف 
كاأ�س اأوروبا 2020 حيث و�شل اإىل 
النهائي وخ�شر اأمام اإيطاليا بركات 
الرجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 يف 

الوقتني الأ�شلي والإ�شايف.
ال��دويل جلراحة يف  املهاجم  وخ�شع 
اأن  لحقاً  لي�شرح  اآب-اأغ�شط�س،   6
"كل �شيء �شار على ما يرام". وغاب 
را�شفورد عن 8 مباريات ليونايتد يف 
جميع امل�شابقات مع انطاق املو�شم 
اأن  علماً   ،2022-2021 اجلديد 
اأويل غونار  الروجي  امل��درب  رج��ال 
فياريال  ���ش��ي��واج��ه��ون  ���ش��ول�����ش��اي��ر 
ال���ش��ب��اين يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة من 
دور املجموعات مل�شابقة دوري اأبطال 
اإيفرتون  اأيام  اأوروبا وبعدها بثاثة 
يف الدوري املحلي. وُمني "ال�شياطني 
اأم����ام  ت���وال���ي���اً  احلمر" ب��خ�����ش��ارت��ني 
و�شت هام �شفر1- يف الدور الثالث 
م��ن ك��اأ���س ال��راب��ط��ة، واأ���ش��ت��ون فيا 
ال�شاد�شة  املرحلة  يف  ذاتها  بالنتيجة 
يحتل  ح��ي��ث  "الربميريليغ"  م���ن 
نقطة   13 ب��ر���ش��ي��د  ال���راب���ع  امل��رك��ز 
والقطب  ت�����ش��ل�����ش��ي  م����ع  م���ت�������ش���اوي���اً 
اأف�شلية  مع  �شيتي  للمدينة  الثاين 
الأه��داف لاأخريين، وبفارق نقطة 

خلف املت�شدر ليفربول.
كما غاب را�شفورد عن ثاث مباريات 
واأن����دورا وبولندا  املجر  اأم���ام  دول��ي��ة 
املوؤهلة  اأوروب��ا  ق��ارة  ت�شفيات  �شمن 

ملونديال 2022 يف قطر.



خطف �سديقته وتركها تختنق يف حقيبة
ق�شت حمكمة يف ولية كونيتيكت الأمريكية على �شاب يبلغ من 
العمر 25 عاما، بال�شجن مدة 30 �شنة، بعد قتله �شديقته ال�شابقة 

بطريقة ب�شعة.
عاما،   30 م��دة  بال�شجن  روخ��ا���س  �شيلفا  دا  خافيري  على  وح��ك��م 
لختطافه �شديقته ال�شابقة فالريي ريي�س، وح�شوها يف حقيبة، 

وتركها تختنق على جانب طريق يف ولية كونيتيكت.
ت�شاجر مع فالريي، وت�شاعد اخل��اف منتهيا  وك��ان خافيري قد 

بتعر�س الفتاة لإ�شابة يف الراأ�س وكدمات بالوجه.
خافيري  قام  �شتار" الربيطانية،  "ديلي  �شحيفة  ذك��رت  وح�شبما 
فمها،  على  ل�شقا  �شريطا  و�شع  بعدما  حقيبة،  يف  الفتاة  بو�شع 
وتركها  منعزلة،  ملنطقة  ونقلها  ب��اإح��ك��ام،  و�شاقيها  يديها  ورب��ط 

هناك لتموت خمتنقة.
العثور على  ال�شرطة من ك�شف هوية قاتل فالريي بعد  ومتكنت 
جثتها، حيث كانت بع�س الأن�شجة حتت اأظافرها، الأمر الذي اأتاح 
وتبنّي من  النووي.  معرفة منفذ اجلرمية عرب حتليل احلم�س 
امل�شريف  فالريي  �شرق من ح�شاب  اأن خافيري  ال�شرطة  حتقيقات 
ال��ت��ي كانت  ال�����ش��راف الآيل  ب��ط��اق��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  امل���ال  مبلغا م��ن 

بحوزته، بالإ�شافة اإىل كمبيوتر وجهاز "اآيباد".

علماء يكت�سفون 6 جمرات يف الف�ساء
اكت�شف علماء فلك بال�شتعانة بتل�شكوب هابل الف�شائي ومر�شد 

اأتاكاما املليمري الكبري، 6 جمرات يف الف�شاء.
الهيدروجني  نفد  وقد  "ميتة"،  املجرات  هذه  ف��اإن  العلماء  ووف��ق 

منها، والذي يعد �شروريا لت�شّكل النجوم.
واأ�شار العلماء اإىل اأن هذه املجرات قد ت�شكلت من خال عمليات 
اندماج مع جمرات �شغرية وغازات، ح�شبما ذكر موقع "اإنغادجيت" 

املتخ�ش�س بالأخبار العلمية والتقنية.
ووفقا للموقع، فاإن هذه املجرات "امليتة ب�شورة غري عادية" يعود 

عمرها اإىل 3 مليارات �شنة بعد النفجار الكبري.
بالن�شبة  ال�شريع غري معروف  املجرات  �شبب موت هذه  يزال  ول 

للعلماء، وخ�شو�شا اختفاء الهيدروجني.

راتب مغر مقابل قطف امللفوف
راتب  مقابل  امللفوف،  لقطف  بريطانية عن عمال  تبحث مزرعة 
األف دولر   84 يعادل  اأي ما  اإ�شرليني،  األف جنيه   62 اإىل  ي�شل 

تقريبا.
ون�شرت �شركة "تي اإت�س كليمن�س" اإعانا عرب الإنرنت لفر�شة 
اأمريكيا(  دولر  اإ�شرلينيا )40  30 جنيها  اإىل  ي�شل  باأجر  عمل 
اإ�شرليني يف ال�شنة، مقابل جمع حم�شول  األف  يف ال�شاعة، و62 

امللفوف والربوكلي.
وح�شبما ذكرت �شحيفة "اإك�شربي�س" الربيطانية، فاإن الراتب قد 

يزيد وفق معدل ح�شاد العامل، ليتجاوز املبلغ املذكور اأعاه.
النق�س  اإىل  اجليد،  الراتب  هذا  مثل  تقدمي  ال�شحيفة  واأرجعت 

الكبري يف اأعداد العاملني بقطف الفواكه واخل�شراوات.
وياأتي الإعان عن هذه الوظيفة بالتزامن مع تقارير حتدثت عن 

نق�س يف �شائقي �شاحنات النقل مبعدل 90 األف �شخ�س.
تاأ�شرية   10500 املتحدة  اململكة  منحت  النق�س،  هذا  ولتعوي�س 

موؤقتة ل�شائقي ال�شاحنات ملنع حدوث اأزمة يف عيد املياد القادم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

باحث اأزهري يطور تقنية تقود لعالج ال�سرطان
متكن باحث م�شري من جامعة الأزهر مب�شاركة فريق من جامعة هارفارد وجامعة اإلينوي ومراكز بحثية اأمريكية 
ال�شرطان بدقة مما يقود  الذكاء ال�شطناعي قادر على حتليل مر�س  بتقنية  من تطوير منوذج حا�شوبي يعمل 

لكت�شاف عاجات لهذا املر�س اخلبيث ف�شا عن حما�شرته يف مرحلة مبكرة قبل انت�شاره.
وقد احتفت جملة نيت�شر العلمية العاملية بالإجناز الذي تو�شل اإليه الباحث امل�شري وفريقه ون�شرت بحثهم مع 

اإ�شادة من كبار املتخ�ش�شني مبا حققوه.
الباحث هو الدكتور هيثم عبدالرحمن املراكبي، املدر�س بق�شم النظم واحلا�شبات يف جامعة الأزهر والباحث مبركز 

دانا فاربر لل�شرطان بجامعة هارفارد الأمريكية.
وقال الدكتور هيثم اإنه متكن مع الفريق البحثي والذي هو اأحد باحثيه والباحث الأول يف الدرا�شة التي ن�شرت 
ال�شرطان  األف مري�س من مر�شى  ال�شجل اجليني لأكر من  العاملية، متكن من درا�شة  موؤخرا يف جملة نيت�شر 
وحتديد ما اإذا كان ال�شرطان يف كل مري�س من النوع املبكر اأم من النوع املتقدم املقاوم لاأدوية والذي انت�شر اأو قد 

ينت�شر اإىل اأع�شاء اأخرى.
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فيلم  جيم�ض بوند الأكرب منذ �سيف 2019 
اأكر  اإنها باعت  اأوديون لإدارة دور العر�س ال�شينمائي بلندن  قالت �شركة 
من 175 األف تذكرة لفيلم جيم�س بوند اجلديد )نو تامي تو داي( "ل وقت 
ب�شبب  م��رات  تاأجيله عدة  بعد  الأ�شبوع  �شيبداأ عر�شه هذا  للموت" ال��ذي 

جائحة كوفيد19-.
وقالت ال�شركة اململوكة ل�شركة )اإيه.اإم.�شي( املدرجة يف البور�شة الأمريكية 
اإن امل�شاهدين يف دور العر�س اخلا�شة بها يف بريطانيا زاد عددهم بن�شبة 
ع�شرة باملئة عن م�شتويات ما قبل اجلائحة بدعم من زيادة الإقبال على 

فيلم جيم�س بوند اخلام�س والع�شرين.
وقالت اأوديون "فيلم جيم�س بوند اجلديد من املتوقع اأن ي�شهد اأكرب افتتاح 

يف دور عر�س اأوديون منذ �شيف 2019".
�شابط  ب��دور  فيه  كريج  دان��ي��ال  املمثل  يقوم  ال��ذي  الفيلم،  وت��اأج��ل عر�س 
اأبريل  يف  الأ�شلي  املوعد  الأق��ل عن  على  م��رات  ث��اث  ال�شهري،  املخابرات 
على  ال�شينما  دور  اأج��رب  ال��ذي  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�شار  مع   2020 ني�شان 

الإغاق يف خمتلف اأرجاء العامل.

ي�ستعيد تنف�سه بعد معاناته منذ طفولته 
ا�شتعاد رجل اأ�شرايل ولد م�شاباً مبر�س التليف الكي�شي يف رئتيه، قدرته 
على التنف�س بعدما خ�شع لعملية مزدوجة ناجحة ح�شل خالها على رئة 

وكبد جديدين.
كان كودي �شيهان يبلغ من العمر �شتة اأ�شهر، عندما مت اإباغ والديه باأنه 
وراثي  ا�شطراب  وهو  الكي�شي،  بالتليف  اإ�شابته  ب�شبب  طويًا  يعي�س  لن 

يحد من احلياة وي�شبب �شرًرا �شديًدا للرئتني واجلهاز اله�شمي.
حيث  والع�شرين،  الثامنة  �شن  حتى  ك��ودي  عا�س  الأط��ب��اء  توقعات  ورغ��م 
خ�شع لعملية جراحية دامت 17 �شاعة، مت خالها زراعة رئة وكبد له، يف 

م�شت�شفى وي�شتمد مبدينة �شيدين الأ�شرالية.
اأمتتع باملقدرة  اأع��اين ثانية،  اأعد  “ مل  وقال كودي متحدثاً عن جتربته: 
�شحية  م�شاكل  اأي  دون  حياتي  واأعي�س  الآن،  طبيعي  ب�شكل  التنف�س  على 

تذكر”
والعاجات،  الأدوي��ة  ك��ودي متوقفة على  كانت حياة  الزراعة،  قبل عملية 
وكان �شعيفاً جداً لدرجة اأنه اعتمد على جهاز التنف�س لفرات طويلة من 

حياته، وكان يق�شي اأ�شابيع يف امل�شت�شفى يف كل مرة ت�شوء حالته.
يف ���ش��ن اخل��ام�����ش��ة وال��ع�����ش��ري��ن ت��ده��ورت ح��ال��ة ك���ودي ل��درج��ة اأن���ه اأ�شيب 
بنق�س الأك�شجة، وهي حالة خطرية تت�شبب بعدم نقل الدم ما يكفي من 

الأك�شجني اإىل الأن�شجة.

بالرتو تن�سر �سورة 
لبنتها يف اليوم 

العاملي للبنات
ملحة  ب���ال���رو   ���ش��ارك��ت  غوينيث 
ن�شرها  عند  العائلية  عن حياتها 
ال��ب��ال��غ��ة من  اآب���ل  ���ش��ورة لبنتها 
ك�شفت  عاماً.  ع�شر  �شبعة  العمر 
اآبل  ب��ني  الت�شابه  درج��ة  ال�شورة 
املتابعون  عّلق  اإذ  غوينيث،  واأمها 
باأنهما تبدوان ك�شقيقتني. عرّبت 
قائلة  لبنتها  حبها  عن  غوينيث 

كم اأحبك.
 جنمة ال�شينما البالغة من العمر 
يبلغ  باإبن  اأي�شاً  رزقت  49 عاماً، 
م��ن مغني كولدباي   ع��ام��اً   15
كري�س مارتن  الذي انف�شلت عنه 

عام 2014.
 وع��ّل��ق اأح��د املتابعني مم��ازح��اً ل 
تقع التفاحة بعيداً عن ال�شجرة. 
بر�شائل  توجهت  غوينيث  وكانت 
يوم  اأي���ار  �شهر  يف  لبنتها  تقدير 

عيد ميادها.

وفاة �سيخ املوؤرخني امل�سريني
تويف  يوم اأم�س الأول الأحد  املوؤرخ 
امل�����ش��ري ق��ا���ش��م عبده  وامل���رج���م 
79 عاًما،  ن��اه��ز  ق��ا���ش��م، ع��ن ع��م��ر 
بق�شم  متفرًغا  اأ�شتاًذا  يعمل  وك��ان 
الراحل  الآداب.  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ت��اري��خ 
تاريخ  يف  ماج�شتري  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ل 
م���ن جامعة  ال��و���ش��ط��ى  ال��ع�����ش��ور 
بتقدير  1972م  ���ش��ن��ة  ال���ق���اه���رة 
الفل�شفة  يف  ودك�����ت�����وراه  مم����ت����از، 
ال��و���ش��ط��ى م���ن ق�شم  ال��ع�����ش��ور  يف 
ال���ت���اري���خ ب��ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة �شنة 
الأوىل،  ال�����ش��رف  مبرتبة  1975م 
للدكتوراة:  ال��دق��ي��ق  التخ�ش�س 

تاريخ الع�شور الو�شطى.
ال��راح��ل للجمعية  امل����وؤرخ  وان��ت��م��ى 
التاريخية،  ل��ل��درا���ش��ات  امل�����ش��ري��ة 
لرقيات  الدائمة  للجنة  وع�شًوا 

الأ�شاتذة والأ�شاتذة امل�شاعدين.
واأ�شبح امل�شرف العام على دار عني 
والجتماعية  الإن�شانية  للدرا�شات 
يف  ع�شًوا  وك��ان   ،1991 �شنة  منذ 
الأعلى  ب��امل��ج��ل�����س  ال��ت��اري��خ  جل��ن��ة 
ل��ل��ث��ق��اف��ة امل�������ش���ري، وح�����ش��ل على 
اجلمعيات  م�����ن  ع������دد  ع�������ش���وي���ة 
ال���ع���ل���م���ي���ة ف�����ى جم�������ال ال����ت����اري����خ 
وال��ف��ول��ك��ل��ور والج��ت��م��اع. وح�شل 
ق��ا���ش��م ع���ب���ده ق��ا���ش��م ع��ل��ى جائزة 
العلوم  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة  ال����دول����ة 
الأعلى  املجل�س  م��ن  الجتماعية 
و�شهادة   ،1983 ع����ام  ل��ل��ث��ق��اف��ة، 
الأدبى  الإن��ت��اج  فى  للتميز  تقدير 
من جمعية الآداب من م�شر، عام 
والفنون  ال��ع��ل��وم  وو����ش���ام   ،1985
من الطبقة الأوىل من م�شر، عام 
1983، وجائزة الدولة للتفوق فى 
ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة م��ن املجل�س 
 ،2000 ع�����ام  ل��ل��ث��ق��اف��ة،  الأع����ل����ى 
وج���ائ���زة ال���دول���ة ال��ت��ق��دي��ري��ة فى 

العلوم الجتماعية عام 2008.

اأجنيال مريكل من 
ال�سيا�سة اإىل الرتفيه

الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  رواد  ت��داول 
�شوراً للم�شت�شارة الأملانية  اأجنيا مريكل  

اأثناء تواجدها يف اأحد املنتزهات.
نوعها،  ك�شابقة من  وج��اءت هذه اخلطوة 
تقوم  ت��ك��ن  وخ����ال عملها مل  اأن��ه��ا  ح��ي��ث 

بهذه الأعمال الرفيهية.
وظ���ه���رت اأجن���ي���ا يف ال�����ش��ور وه���ي مترح 
وتقدم  للطيور،  منتزه  يف  ال��ب��ب��غ��اوات  م��ع 
ا���ش��ت��ع��را���ش��اً م��ل��ون��اً ج��م��ي��ًا اأث���ن���اء حملة 
ان��ت��خ��اب��ي��ة ق��وي��ة يف اأمل��ان��ي��ا، لن��ت��خ��اب من 
�شي�شغل من�شبها. وتعترب مريكل من اأهم 
ال�شيدات اللواتي دخلن عامل ال�شيا�شة بعد 
اأزمنة  يف  كثرية  اأزم���ات  ب��اده��ا  جّنبت  اأن 
الأوروبي،  القت�شاد  يف  حتكمت  و  �شعبة، 
مل تعرف عنها خال 16 عاماً اأي ف�شيحة 

ول عملية اختا�س.

م�سرد يعرتف بجرمية قتل بعد 38 عامًا
اعرف خم�شيني بريطاين م�شرد باأنه قام ب�شرب رجل 
حتى املوت بعد نحو 38 عاماً تقريًبا من ارتكاب اجلرمية 

حتى يتمكن من التوقف عن العي�س يف ال�شوارع.
 50( اين�شكوف  كري�شتوفر  الإيرلندي  على  العثور  ومت 
كيلبورن،  ك��ورت،  اب هيل  �شوت  عاماً( ميتاً يف منزله يف 
وقالت  ال��راأ���س،  يف  قاتلة  اإ�شابات  مع  لندن  غ��رب  �شمال 
ال�شرطة اإنه تعر�س لهجوم يف وقت ما بني 2 و6 دي�شمرب 

)كانون الأول( 1983، لكن مل يتم العثور على قاتله.
وظ���ل ال��ق��ات��ل جم��ه��وًل ح��ت��ى ي��ول��ي��و )مت����وز( م��ن العام 
اأنتوين كيمب )58 عاماً( احلجارة  املا�شي، عندما األقى 
على نافذة مركز �شرطة ت�شي�شويك، غرب لندن، جلذب 
اعرف  ال�شباط،  اإليه  حتدث  وعندما  ال�شابط.  انتباه 
ك��ي��م��ب ب��ج��رمي��ة ال��ق��ت��ل ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا. واأخ�����رب كيمب 
ال�شرطة اأنه زار ال�شحية يف منزله وت�شاجر معه، قبل اأن 
ي�شربه حتى املوت مبنف�شة �شجائر رخامية تزن حوايل 
2.4 كيلوغرام مت العثور عليها يف مكان اجلرمية. وبعد 
كل هذه ال�شنوات، يبدو اأن كيمب مل حياة الت�شرد والنوم 
يف ال�شوارع، فقرر العراف بجرميته ليجد مكاناً يوؤويه 
يف ال�شجن. ومت و�شعه يف احلب�س الحتياطي حتى �شدور 
احلكم عليه يف 13 اأكتوبر )ت�شرين الأول( القادم يف اأولد 

بيلي، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

كلب يدخل غيني�ض بطول اأذنيه
اأوريغون الأمريكية،  ام��راأة من ولي��ة  حطم كلب متلكه 

الرقم القيا�شي العاملي، باأطول اأذنني.
لاأرقام  "غيني�س"  مو�شوعة  دخ��ول  من  الكلب  ومتكن 
القيا�شية بف�شل طول اأذنيه، حيث يبلغ طول كل واحدة 
"لو"  الكلب  املو�شوعة  ومنحت  تقريبا.  �شنتيمرا   33
البالغ من العمر 3 �شنوات واململوك من قبل بايج اأول�شن، 

لقب اأطول اآذان لكلب ل يزال على قيد احلياة.
ونقلت وكالة "يو بي اآي" لاأنباء عن بايج قولها: "اآذان 

لو الطويلة مل توؤد اإىل اأي م�شاعفات طبية للكلب".
اأذنيه، ول يبدي  اأن يلم�س اجلميع  لو  "يحب  واأ�شافت: 
اأي معار�شة عند قيام اأحدهم بفعل ذلك". وبح�شب بايج 
بالعديد من اجلوائز اخلا�شة مب�شابقات  "لو" فاز  فاإن 

الكاب التي اأقيمت يف الوليات املتحدة الأمريكية.

رجل م�سن يف معدة مت�ساح
اأن رجا  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  ت��ق��اري��ر �شحفية يف  ذك���رت 
املا�شي، يف خ�شم  ال�شهر  اأواخ��ر  فقدانه،  اأمريكيا جرى 
الإع�شار الذي �شرب ولية لويزيانا، ثم تاأكد اأن مت�شاحا 

قد التهمه بالفعل.
تيموثي  ال���راح���ل  ف����اإن  "مريور"،  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ش��ب 
من  الثاثني  يف  م��رة  لآخ��ر  �شوهد  ع��ام��ا،   71 �شاتريل، 
عن  الناجم  الدمار  يتفقد  كان  بينما  املا�شي،  اأغ�شط�س 

اإع�شار "اآيدا" يف حديقة البيت.
راأت مت�شاحا  اإنها  ال�شحية، وا�شمها فير،  وقالت زوجة 
بافرا�س  فقام  ال��زوج يف احلديقة،  يهاجم  وهو  عماقا 
ون��زاع��ه ذراع���ه. واأ���ش��اف��ت يف اأق��وال��ه��ا ل��دى ال�شرطة، اأن 
ال����زوج ك���ان ي��ن��زف ب�����ش��دة، واأخ����ذ ي�����ش��رخ، وي��ط��ل��ب منها 
احليوان  لكن  امل�شاعدة،  لطلب  وت��ذه��ب  ق��ارب��ا  ت��اأخ��ذ  اأن 

املفر�س �شرعان ما اختفى يف املاء وقد �شحب اجلثة.

مدمن األعاب يتورط بحادثة ده�ض 
تخلف قتيال وجرحى

�شهدت مدينة ق�شر هال يف ال�شاحل التون�شي ليلة 
الثنني، حادثا مروعا، متثل يف قيام �شيارة خا�شة 
عدد  بده�س  العمر  من  اخلم�شني  يف  كهل  يقودها 

من املواطنني يف ال�شارع ب�شكل متعمد.
 7 واأ�شفرت حادثة الده�س عن مقتل �شاب واإ�شابة 

اآخرين، نقلوا اإىل امل�شت�شفى لتلقي العاج.
ت�شريحات  يف  احل�����ادث  يف  امل�����ش��اب��ني  اأح����د  وق����ال 
اإعامية، اإنه تفاجاأ عندما كان يقود دراجته النارية 
تتجه  ب�شيارة  الث��ن��ني،  ليلة  من  متاأخرة  �شاعة  يف 

نحوه ب�شرعة جنونية وتقوم بده�شه.
واأفاد �شهود عيان اأن عملية الده�س كانت مق�شودة 
من قبل �شائق ال�شيارة الذي حاول موا�شلة التقدم 
يف اجتاه امل�شابني للتاأكد من وفاتهم ح�شب قولهم. 
واأك��دت م�شادر طبية وفاة �شاب يف عملية الده�س، 

اأ�شخا�س  و���ش��ت��ة  ب���ج���روح خ���ط���رية،  اآخ����ر  واإ����ش���اب���ة 
باإ�شابات متفاوتة اخلطورة.

نفذ  ال��ذي  ال�شيارة  �شاحب  الأم��ن  ق��وات  واعتقلت 
جارية  معه  التحقيقات  ومازالت  الده�س،  عمليات 
ملعرفة دوافع ارتكابه لهذه اجلرمية، بينما ل تزال 

فر�شية وجود خلفية اإرهابية للجاين قائمة.
جارية  التحقيقات  اأن  اأم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر  واأو���ش��ح��ت 
م��ع م��رت��ك��ب ه���ذا احل����ادث الأل���ي���م، ك��م��ا مت تعزيز 
الأمني مبنطقة ق�شر هال و�شيادة من  التواجد 
القتل  بتهمة  حتقيق  فتح  كما  املن�شتري،  حمافظة 
الده�س  عملية  منفذ  �شد  الق�شد  �شبق  مع  العمد 
اأن��ه يف اخلم�شني  ال��ذي اأو�شحت الأب��ح��اث الأول��ي��ة 
تتوا�شل  بينما  ك��ن��دا،  يف  اأ���ش��ا  ويقيم  العمر،  م��ن 

التحقيقات ملعرفة دوافع اجلاين.

اآين مرييف حت�سر حفل توزيع جوائز اإميي يف لو�ض اأجنلو�ض, كاليفورنيا. ا ف ب

حتّول رئي�سي يف مظهر 
كايتي بريي 

تخّلت الفنانة الأمريكية  كايتي بريي  عن �شعرها الأ�شقر وا�شتبدلته 
زوجها  اأورلندو  برفقة  اجلديد  بلوكها  ظهرت  متطور.  بني  بلون 
كايتي  ب��دت  ل��اأف��ام.  الأكادميية  متحف  حفل  افتتاح  خ��ال  بلوم  
اأ�شود من  لوي�س فيتون  يتما�شى مع لون �شعرها  مذهلة يف ف�شتان 
الأ�شقر  ع��ن  ت��غ��رّيت كلياً  اإذ  الإع��ج��اب  م��ن  اجل��دي��د فخلقت موجة 
الكاليفورين الذي رافقها ل�شنوات. وكانت كايتي رزقت من زوجها 
اأورلندو بلوم ابنة تبلغ العام. ذهبت العائلة يف �شهر اآب-اغ�شط�س 
اإىل جزيرة كابري الإيطالية حيث اأقاموا على يخت فخم وا�شتمتعوا 

باأخذ ال�شور برفقة مولودتهم دايزي.


