
   

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني 
مرمي ال�سويدي رئي�سا تنفيذيا للأوراق املالية 

 •• اأبوظبي- وام
اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حممد  بطي  م��رمي  الدكتورة  بتعيني  احت��ادي��ا  مر�شوما  اهلل  حفظه 

ال�شويدي رئي�شا تنفيذيا لهيئة الأوراق املالية بدرجة وكيل وزارة.
الإمارات  دول��ة  حكومة  تتخذها  التي  اجلهود  اإط��ار  يف  القرار  ياأتي 
لتطوير اأداء املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية يف الدولة وحتقيق قفزات 
نوعية يف مرونة هياكلها و�شيا�شاتها وحتديث ا�شرتاتيجياتها وتعزيز 
ا�شتعداداتها للخم�شني عاماً املقبلة. وتعد الدكتورة مرمي ال�شويدي 
اأول �شيدة ت�شغل هذا املن�شب يف تاريخ الهيئة، ومتتلك م�شرية مهنية 
حافلة وخربات يف جمال اأ�شواق املال والتخ�ش�شات املرتبطة بالأوراق 

املالية، تقلدت خاللها عدداً من املنا�شب.
)التفا�شيل �س2(

بتوجيهات حممد بن زايد 
اإعفاء املوؤمن عليهم لدى اأبوظبي للتقاعد 

من تكلفة �سم �سنوات اخلدمة ال�سابقة 
•• اأبوظبي-وام

وّجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
من  للتقاعد  اأبوظبي  �شندوق  لدى  عليهم  املوؤمن  باإعفاء  اأبوظبي، 
من  الن�شبة  اأ�شا�س  على  ال�شابقة  اخل��دم��ة  �شنوات  �شم  تكلفة  دف��ع 

الراتب احلايل.                                 )التفا�شيل �س2(

بقايا النريان امل�شتعلة بال�شيارة املفخخة التي ا�شتهدفت حمافظ عدن 

الراي العام البولندي يعار�س القرار

الكاظمي خالل زيارته اأحد مراكز القرتاع لالإدلء ب�شوته

�شعيد ي�شري اإىل من لفظهم التاريخ

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س الكونغو الدميقراطية )وام( حممد بن را�شد خالل تفقده اأجنحة الروؤية و�شي�شل ومونتينيغرو يف اإك�شبو دبي )وام(

ا�ستقبل وزير اخلارجية الكوري وبحث معه �سبل تعزيز العالقات بني البلدين
 حممد بن زايد يبحث ورئي�س الكونغو الدميقراطية 

علقات ال�سداقة وخمتلف جوانب التعاون الثنائي
•• اأبوظبي-وام

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ت�شي�شكيدي  اأم�س فخامة فيلك�س  امل�شلحة  للقوات 
رئي�س جمهورية الكونغو الدميقراطية ال�شديقة.

ورحب �شموه يف بداية اللقاء �� الذي جرى يف ق�شر 
ت�شي�شكيدي  فيلك�س  الرئي�س  ب��زي��ارة   ���� ال�شاطئ 

والوفد املرافق اإىل دولة الإمارات .

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  اآخ��ر  �شعيد  على 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
ق�شر  يف  اأم�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
خارجية  وزي��ر  يونغ  وي  جيونغ  معايل  ال�شاطئ.. 
اخلارجية  وزي��ر  اجلنوبية.ونقل  كوريا  جمهورية 
جيه  مون  فخامة  حتيات   .. اللقاء  خالل  الكوري 
اإن رئي�س جمهورية كوريا اجلنوبية .. اإىل �شاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

الدولة حفظه اهلل.             )التفا�شيل �س3-2(

ت�سلم اأوراق اعتماد جمموعة من ال�سفراء اجلدد 
حممد بن را�سد يزور اإك�سبو ويتفقد 

اأجنحة »الروؤية« و�سي�سل ومونتينيغرو  
•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل، اأن احلفاظ على املوارد الطبيعية وتر�شيد 
ا�شتهالكها وتنميتها من اأهم التحديات التي تواجه 
ارتباطا  ترتبط  والتي  احلديث  الع�شر  يف  الب�شرية 
ذلك  ي�شتدعيه  مب��ا  الب�شري،  اجلن�س  ببقاء  وثيقا 
اأطر وتقنيات  اإيجاد  الدولية يف  من ت�شافر اجلهود 

وحلول مبدعة تكفل حتقيق مبداأ ال�شتدامة كاأ�شا�س 
ل�شمان الرخاء وال�شتقرار لالأجيال القادمة. واأ�شار 
اأدرك���ت ه��ذه احلقيقة  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل  �شموه 
منذ وقت مبكر بف�شل الروؤية ال�شديدة للمغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، اإذ 
عملت على ح�شد املقومات الالزمة لتحقيق التوازن 
وتنفيذ  امل���وارد  على  احلفاظ  بني  املن�شود  الإيجابي 

امل�شاريع الكربى يف خمتلف القطاعات.
)التفا�شيل �س3-2(

قتلى وجرحى وجناة املحافظ بتفجري يف عدن
•• عدن-وكاالت

مينية،  ط���ب���ي���ة  م�������ش���ادر  اأك��������دت 
حرا�شة  قائد  مقتل  الأح��د،  اأم�س 
حم�����اف�����ظ�����ة ال����ع����ا�����ش����م����ة ع�����دن 
للمحافظ،  ال�شحفي  وال�شكرتري 
بينما  �شالح،  بو  اأحمد  الإعالمي 
جن��ا حم��اف��ظ ع���دن اأح��م��د حامد 
مفخخة  �شيارة  تفجري  من  ملل�س 
منطقة  يف  م���وك���ب���ه  ا����ش���ت���ه���دف���ت 

حجيف مبدينة التواهي.
ب�����اأن بع�س  امل�������ش���ادر  واأو����ش���ح���ت 
امل�����ش��اب��ني م��ن م��راف��ق��ي املحافظ 
اإ�شاباتهم  مل��ل�����س  ح���ام���د  اأح���م���د 
خطرية، واأنهم يتلقون العالج يف 

م�شت�شفيات عدن.
م�شادر  اأف�����ادت  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
الأح���د،  اأم�����س  ال��ي��م��ن،  حملية يف 
ب�شقوط عدد من الأ�شخا�س، بني 
�شيارة  انفجار  اإث���ر  وج��ري��ح،  قيل 
البالد،  مفخخة يف ع��دن، جنوبي 
اأح��م��د حامد  امل��ح��اف��ظ  فيما جن��ا 

ملل�س.
اإن �شيارة مفخخة  وقالت امل�شادر 
م������رور موكب  ان���ف���ج���رت حل���ظ���ة 
مل�����ش��وؤول��ني، م���ن ب��ي��ن��ه��م حمافظ  

عدن ووزير الزراعة.

م����وك����ب حم����اف����ظ ع������دن ووزي������ر 
انتحاري  ن��ف��ذه  ال�شمكية  ال���روة 
منطقة  يف  م���ف���خ���خ���ة  ب�������ش���ي���ارة 

جحيف بعدن.
واتهم املتحدث الر�شمي للمجل�س 
هيئة  ع�شو  اجل��ن��وب��ي  الن��ت��ق��ايل 
تنظيم  ال��ك��ث��ريي،  ال��رئ��ا���ش��ة، علي 
الإخ��������وان ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة ع���ن هذا 

العمل الإرهابي.
العملية  ه��ذه  اإن  ال��ك��ث��ريي  وق���ال 
الإره����اب����ي����ة ال����غ����ادرة م���ا ه���ي اإّل 
ن���ت���ي���ج���ة ل���ل���م���الذ الآم���������ن ال�����ذي 
وفرته جماعة الإخ��وان يف اليمن 
للجماعات الإرهابية حتت مظلتها 
خدمة مليلي�شيات احلوثي لت�شهيل 

ا�شتقدامها اىل املناطق املحررة.
العملية  اأن  ال���ك���ث���ريي  واع����ت����رب 
ت��ت��زام��ن م��ع ان��ه��ي��ار اجل��ب��ه��ات يف 
ميلي�شيات  ل�شالح  وم���اأرب  �شبوة 
احل��وث��ي الإره���اب���ي���ة، يف خمطط 
ت�������اآم�������ري م���������ش����رتك وخ����ط����ري، 
ي�شتهدف اجلنوب كافة، والتحالف 
العربي، عالوة على اإنها ت�شتهدف 
اأم����ن ال��ع��ا���ش��م��ة ع���دن م��ن خالل 
حماولة ك�شر هيبة احلفاظ على 
الأم����ن وامل��ن��ج��زات الأم��ن��ي��ة التي 

حتققت يف العا�شمة.

اليمنية  العا�شمة  حمافظ  وجن��ا 
ملل�س،  حامد  اأحمد  ع��دن،  املوؤقتة 
ال����ل����واء، �شامل  ال����زراع����ة  ووزي������ر 
الذي  التفجري  م��ن  ال�����ش��ق��ط��ري، 
ا�شتهدف امل��وك��ب اأث��ن��اء م���روره يف 
ت��ق��اط��ع ح��ج��ي��ف ب���امل���ع���ال، خالل 
منطقة  يف  امل���ن���زل  اإىل  ال���ت���وج���ه 

التواهي، ظهر الأحد.

نيوز  ل�شكاي  وذك��ر م�شدر حملي 
عربية، اأن الأجهزة الأمنية نزلت 
موقع  ملعاية  التفجري  موقع  اإىل 
ب�شيارة  مت  ال�����ذي  ال����ش���ت���ه���داف 

ملغومة.
التفجري  اأن  امل�������ش���در  واأ������ش�����اف 
امل��وك��ب بلحظات،  وق��ع بعد م��رور 
حرا�س  من  اأرب��ع��ة  اأن  اإىل  م�شريا 

وجرى  بجروح،  اأ�شيبوا  املحافظ 
با�شهيب  م�شت�شفى  غلى  نقلهم 

الع�شكري.
واأدى النفجار اإىل ت�شاعد اأعمدة 
دخ����ان م���ن امل���ك���ان، ف��ي��م��ا مل ترد 

تفا�شيل اأخرى عن الهجوم.
ق���ال م�شوؤول  ث��ان��ي��ة،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ميني اإن التفجري الذي ا�شتهدف 

بولندا ترف�ض علوّية القانون الأوروبي

لهذا قد يكون البوليك�سيت اأكرث خطورة من الربيك�سيت

اإقبال �سعيف على النتخابات العراقية.. ومنا�سدات من اأجل الت�سويت

الكاظمي يجدد دعوته اإىل العراقيني للم�ساركة بكثافة
اإ�سرائيل: اإيران متاطل والعامل ينتظر ردها

•• القد�س-وكاالت

جدد رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي، نفتايل بينيت، الأحد، مواقف بالده ال�شابقة 
جتاه امللف النووي الإي��راين. واأكد يف م�شتهل جل�شة احلكومة الحتفالية 
بح�شور امل�شت�شارة الأملانية، اأجنيال مريكل، اأن اإ�شرائيل �شتحر�س على منع 
طهران من امتالك قدرة نووية بالفعل ل بالقول واخلطابات فقط. كما 
اإي��ران، بخ�شو�س العودة اإىل  اعترب اأن العامل برمته ينتظر هذه الأيام رد 
املفاو�شات النووية يف فيينا، بينما الأخرية متاطل. اإىل ذلك، اأ�شار اإىل اأن 
يف  هائلة  قفزة  الأخ��رية  �شنوات  الثالث  خالل  حققت  الإيرانية  ال�شلطات 
تخ�شيب اليورانيوم، وباتت اليوم يف اأقرب نقطة لمتالك القنبلة النووية 
يف تاريخها. وراأى اأنه بينما العامل ينتظر الرد الإيراين، تدور اأجهزة الطرد 

املركزي وتعمل بجهد.
وبات  اإحل��اح��ا،  اأك��ر  اأ�شبح  املو�شوع  ه��ذا  اأن  مريكل  اع��ت��ربت  جهتها،  م��ن 
اإي��ران من امتالك �شالح  ال��دويل فعل كل �شيء ملنع  يتوجب على املجتمع 
ن����ووي، ل���ش��ي��م��ا ب��ع��د اإع����الن الأخ�����رية اأن��ه��ا ب��ات��ت مت��ل��ك اأك����ر م��ن 120 

كيلوغراماً من اليورانيوم املخ�شب بن�شبة 20%.
املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اأم��ام  األقاها  كلمة  يف  اعترب  بينيت  وك��ان 
النووي جتاوز  اإي��ران  برنامج  اأن   )2021 املا�شي )�شبتمرب  ال�شهر  اأواخ��ر 

جميع اخلطوط احلمراء لبالده.
كما اتهمها بال�شعي اإىل الهيمنة على ال�شرق الأو�شط، من خالل خلق مظلة 
نووية فوق املنطقة، م�شدداً على اأن بالده لن ت�شمح لطهران بامتالك اأ�شلحة 
نووية. اإىل ذلك، اأملح اأي�شا حينها اإىل احتمال اأن تت�شرف اإ�شرائيل مبفردها 
يف مواجهة اإيران، وهو اأمر هددت به بالده مرارا وتكرارا يف املا�شي. يذكر 
اأقر اأن بالده  اإ�شالمي،  اأن رئي�س منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حممد 
 ،20% بن�شبة  اليورانيوم املخ�شب  120 كيلوغراماً من  اأكر من  متلك 
موؤكدا بالتايل ما اأعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال�شهر املا�شي، من 
اأن ال�شلطات الإيرانية عززت خمزونها من اليورانيوم، بن�شبة اأعلى مما هو 

م�شموح لها مبوجب اتفاق عام 2015 مع القوى الكربى.

اأبو  خ��ان  القدير  عبد  وف��اة 
الباك�ستانية النووية  القنبلة 

•• كرات�شي-وكاالت

85 عاما  الأح��د عن  اأم�س  ت��ويف 
عبد القدير خان، العامل النووي 
الباك�شتاين، وامللقب باأبي القنبلة 
الذي  و  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة،  ال��ن��ووي��ة 
باأنه كان طرفا يف �شبكة  اع��رتف 

لن�شر ال�شالح النووي.
بر�س  اأ�شو�شييتد  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
الباك�شتانية التي تديرها الدولة 
اإن خان دخل اإىل م�شت�شفى معامل 
اأبحاث خان يوم 26 اأغ�شط�س اآب 
اإ�شابته  التحاليل  اأثبتت  اأن  بعد 
بكوفيد19- وُنقل فيما بعد اإىل 
م�شت�شفى ع�شكري يف روالبندي.

الباك�شتاين  ال��وزراء  رئي�س  وقال 
ع���م���ران خ����ان ع��ل��ى ت���وي���رت كان 
حمبوبا من �شعبنا ب�شبب اإ�شهامه 
متتلك  دول���ة  جعلنا  يف  احل��ا���ش��م 
ال�شالح النووي. كان رمزا وطنيا 

بالن�شبة ل�شعب باك�شتان.
وكان عبد القدير خان �شخ�شية 
حمورية يف ف�شيحة عاملية لن�شر 
 2004 يف  ال�����ن�����ووي  ال���������ش����الح 
ت�شمنت بيع اأ�شرار نووية لكوريا 

ال�شمالية واإيران وليبيا.

 •• الفجر –خرية ال�شيباين
قانون  ع��ل��وّي��ة  ب��ول��ن��دا  رف�����س  اإن 
الوطني  قانونها  على  املجموعة 
هو هجوم غري م�شبوق على اأحد 

اأعمدة الحتاد الأوروبي.
معها  ُي���ت���ع���ام���ل  ل  ه��ي��ئ��ة  "اإن 
متحركة"...  دم��ي��ة  ه��ي  ب��ج��دي��ة، 
التي  ال��الذع��ة  ال�شيغة  ه��ي  ه��ذه 
املحكمة  رئ���ي�������س  ا����ش���ت���خ���دم���ه���ا 
القوية،  الأمل���ان���ي���ة  ال��د���ش��ت��وري��ة 
لو�شف  ف���و����ش���ك���ول،  اأن����دري����ا�����س 
ذلك،  وم��ع  البولندية.  نظريتها 
ف��اإن ق��رارات ه��ذه الهيئة ت�شّببت 
ال�����ش��اب��ع من  ق��اري��ة. يف  يف زلزل 
اأكتوبر، ق�شت املحكمة الد�شتورية 
باخل�شوع  امل��ت��ه��م��ة  ال��ب��ول��ن��دي��ة، 
املحافظة  ال��وط��ن��ي��ة  ل��الأغ��ل��ب��ي��ة 
حل���زب ال��ق��ان��ون وال���ع���دال���ة، �شد 
ع���ل���وّي���ة الأح����ك����ام ال�������ش���ادرة عن 
لالحتاد  التابعة  ال��ع��دل  حمكمة 
الوطني.  القانون  على  الأوروب���ي 
خروج  نحو  اأوىل  خطوة  ه��ي  ه��ل 

بولندا من الحتاد الأوروبي؟

•• بغداد-وكاالت

باأ�شواتهم،  ال���ع���راق���ي���ون  اأدىل 
انتخابات تخ�شى قوى  الأح��د، يف 
�شيناريو  ت����ك����رار  م����ن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
عندما   ،2018 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات 
املعلنة،  امل�������ش���ارك���ة  ن�����ش��ب  ك���ان���ت 
فّجر  ال��ذي  الأم���ر  امل��ئ��ة،  يف   44
مرا�شل  وا�شعة.واأفاد  احتجاجات 
باأن  بغداد،  يف  عربية  نيوز  �شكاي 
املواطنني  تنا�شد  العراق  م�شاجد 
للخروج والتوجه ملراكز القرتاع، 
اإقبال  ن�شب  ت�شجيل  ب��ع��د  وذل���ك 

متوا�شعة.
وفتحت مراكز القرتاع يف العراق 
اإيذانا  الأح������د،  ���ش��ب��اح  اأب���واب���ه���ا، 
النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  ب��ان��ط��الق 
 25 ق��راب��ة  يتوجه  امل��ب��ك��رة، حيث 
هذه  يف  للت�شويت  عراقي  مليون 

النتخابات.
و�شي�شوت العراقيون حتى ال�شاعة 
املحلي  بالتوقيت  م�شاء  ال�شاد�شة 
ع��ن��دم��ا ت��غ��ل��ق م���راك���ز الق�����رتاع، 
فيما من املقرر اأن ت�شدر النتائج 

بعد حتري�سه فرن�سا على بالده: 
اإدانة وا�ستنكار للمرزوقي ودعوات ل�سحب امتيازاته 

•• الفجر - تون�س

لقي اخلطاب الذي القاه حممد من�شف املرزوقي يف باري�س وا�شتنجد فيه 
بفرن�شا، ردود فعل عديدة غا�شبة من اأطراف خمتلفة، حيث قال الرئي�س 
الداخلية ر�شا  وزارة  بت�شيري  باملكلف  لقاء جمعه  �شعيد، يف  التون�شي قي�س 
غر�شالوي، اإن اأحدهم طلب من الدول الجنبية اأن تتدخل، مبينا اأن هناك 
اأطراف واأ�شخا�س يعتقدون انهم ابطال ولكن لفظهم التاريخ ويعملون �شد 
لنقابة  التنفيذي  املكتب  اأدان  التون�شية يف كل حمفل يزورنه. وقد  الدولة 
ال�شلك الدبلوما�شي التون�شي، الت�شريحات التي اأدىل بها بباري�س املت�شف 
املرزوقي والتي حّر�س فيها �شلطات دولة اجنبية لتخاذ تدابري عقابية �شد 
تنظيمها  املقرر  الفرنكوفونية  ملنظمة   50 القمة  لإف�شال  وال�شعي  ب��الده 

بتون�س ال�شهر القادم، ح�شب ن�س البالغ.       )التفا�شيل �س13(

���ش��يء واح���د م��وؤك��د، وه��و اأن هذا 
غري  ال��ق��ان��وين  "بوليك�شيت"  ال��� 
مقلًقا  ت��ه��دي��ًدا  ي�شكل  امل�����ش��ب��وق، 
عليه  ك�������ان  ب���ك���ث���ري مم�����ا  اأك��������ر 
اململكة  ط��الق  "مت  الربيك�شيت. 
امل��ت��ح��دة وف��ًق��ا ل��ل��م��ع��اه��دات، ومل 
ال�شتبدادي  ال����داف����ع  ل����ه  ي���ك���ن 
لوران  ي�شري  البولندي"،  للقرار 
بيت�س، اأ�شتاذ القانون الأوروبي يف 

جامعة ميدل�شك�س.

خ����ط����ورة  اأك���������ر  الأم�����������ر  "اإن 
م�����ن ال����ن����اح����ي����ة ال�����رم�����زي�����ة من 
�شيبا�شتيان  ي�شيف  الربيك�شيت، 
م������ي������الرد، م����دي����ر م���ع���ه���د ج���اك 
البولندية  امل��ح��ك��م��ة  لأن  دي���ل���ور، 
القانوين  الهيكل  اأ�شا�س  تهاجم 
ال������ذي ه����و الحت�������اد الأوروب���������ي: 
ع��ل��وّي��ة ال��ق��ان��ون الأوروب������ي على 

القانون الوطني.  
)التفا�شيل �س10(

الأولية خالل 24 �شاعة.
العراقي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  وك�����ان 
م�شطفى الكاظمي من اأوائل من 
النتخابات  يف  ب��اأ���ش��وات��ه��م  اأدل����وا 
الت�شريعية، التي و�شفها الرئي�س 
ب��الأه��م يف  ال��ع��راق��ي برهم �شالح 
العراق احلديث، واعتربها  تاريخ 
ف����ر�����ش����ة ل���ت�������ش���ح���ي���ح امل���������ش����ارات 
اخل��اط��ئ��ة.واأك��د ب��ره��م ���ش��ال��ح يف 
ال�شباق  ان��ط��الق  ع�شية  ل��ه  كلمة 
تعد  املحطة  ه��ذه  اأن  الن��ت��خ��اب��ي، 

الأه���م يف ت��اري��خ ال��ب��الد احلديث، 
الن���ت���خ���اب���ات  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 
الف�شاد  ل�شرب  فر�شة  العراقية 

وتعزيز ال�شتقالل وال�شيادة.
مفو�شية  رئ���ي�������س  دع�����ا  وب��������دوره 
القا�شي  ال��ع��راق��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات 
جليل عدنان خلف، املواطنني اإىل 
النتخابات  يف  املكثف  الت�شويت 
ا�شتكمال  اإىل  م�شريا  الربملانية، 
جميع ال�شتعدادات لإجراء عملية 

الت�شويت يف بيئة اآمنة.

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

مواقــيت ال�صالة
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عبد�هلل بن ز�يد : �إك�سبو 2020 يج�سد تطلعات 
دول �خلليج نحو م�ستقبل و�عد ومزدهر 

�أخبار �لإمار�ت

خطة خروج �ملرتزقة من ليبيا.. 
دعو�ت للإ�رس�ع خ�سية �سيناريو 2014

عربي ودويل

»حماربي �لإمار�ت« تعزز مكانتها 
�إقليمياً ودولياً لتجذب �أنظار �لعامل

�لفجر �لريا�سي

تقدمي 25,314 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل 24 �ساعة 
ال�سحة جتري 300,887 فح�سا وتك�سف عن 

كورونا بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   111
•• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 25،314 جرعة من لقاح كوفيد19- 
24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى  ال�  خالل ال�شاعات 
اأم�س 20،475،211 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 207.02 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات يف 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�شابة  احل���الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة 
 300،887 اإجراء  عن  الوزارة  اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد 
فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام 
والفح�س  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف  الطبي.   و�شاهم  الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�شل 
يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 111 حالة 

اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة.   التفا�شيل �س5(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل مر�شوما احتاديا بتعيني الدكتورة مرمي بطي حممد ال�شويدي رئي�شا 

تنفيذيا لهيئة الأوراق املالية بدرجة وكيل وزارة.
ياأتي القرار يف اإطار اجلهود التي تتخذها حكومة دولة الإمارات لتطوير 
نوعية يف  قفزات  الدولة وحتقيق  والهيئات احلكومية يف  املوؤ�ش�شات  اأداء 
مرونة هياكلها و�شيا�شاتها وحتديث ا�شرتاتيجياتها وتعزيز ا�شتعداداتها 

للخم�شني عاماً املقبلة.
تاريخ  املن�شب يف  ت�شغل هذا  �شيدة  اأول  ال�شويدي  الدكتورة مرمي  وتعد 
املال  اأ���ش��واق  جم��ال  يف  وخ���ربات  حافلة  مهنية  م�شرية  ومتتلك  الهيئة، 
والتخ�ش�شات املرتبطة بالأوراق املالية، تقلدت خاللها عدداً من املنا�شب، 

تاأ�شي�شها عام  املالية وال�شلع منذ  الأوراق  ال�شويدي يف هيئة  حيث تعمل 
تطوير  يف  تولتها  التي  وامل�شوؤوليات  بخرباتها  �شاهمت  وق��د   ،2000
وقيادة عدد من امللفات منها تاأ�شي�س ال�شركات امل�شاهمة العامة، و�شناديق 
وتنظيم  وال���ش��ت��ح��واذ،  الن��دم��اج  عمليات  على  والإ����ش���راف  ال���ش��ت��ث��م��ار، 
الأ�شواق  وتنظيم  وال�شكوك،  وال�شندات  املالية  الأوراق  واإدراج  واإ���ش��دار 
ال�شركات  وحوكمة  التنظيمية،  وال��ل��وائ��ح  الت�شريعات  واإ���ش��دار  امل��ال��ي��ة، 
مواجهة  لت�شريعات  والمتثال  والتقليدي  الإ�شالمي  والتمويل  املدرجة 

غ�شل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب، وحل النزاعات املالية.
و�شغلت ال�شويدي من�شب الرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�شلع 
بالإنابة منذ اإبريل املا�شي /2021/، وقبل ذلك من�شب نائب الرئي�س 
التنفيذي لقطاعات عمليات الأ�شواق املالية وال�شوؤون القانونية والإ�شدار 
والبحوث، والرتخي�س والرقابة والتنفيذ، كما تولت منا�شب اأخرى من 

اأهمها: نائب رئي�س جمل�س اإدارة معهد "حوكمة" بدبي، وع�شو جمل�س 
ال�شندوق  اأمناء  ال�شركات، وع�شو جمل�س  اأبوظبي حلوكمة  اإدارة مركز 
الحتاد  �شركة  اإدارة  جمل�س  وع�شو  املجتمعية،  للم�شوؤولية  ال��وط��ن��ي 
التدريب  معهد  يف  حما�شرة  �شابقاً  وعملت  كما  الئتمانية،  للمعلومات 
والدرا�شات الق�شائية، وع�شواً يف اللجنة الوطنية ملواجهة غ�شل الأموال، 
جمموعة  مع  الإم���ارات  لدولة  املتبادل  التقييم  م�شروع  اإدارة  تولت  كما 

العمل املايل الدولية.
حت��م��ل ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة م���رمي ب��ط��ي ال�����ش��وي��دي ���ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه يف 
املتحدة،  باململكة  ليدز  جامعة  من  املالية  الأ�شواق  – تخ�ش�س  القانون 
و�شهادة املاج�شتري يف القانون التجاري من جامعة ويلز باململكة املتحدة، 
و�شهادة البكالوريو�س يف ال�شريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية 

املتحدة.

•• اأبوظبي-وام

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأم�������س فخامة  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
رئي�س  ت�������ش���ي�������ش���ك���ي���دي  ف���ي���ل���ك�������س 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 

ال�شديقة.
ورح����ب ���ش��م��وه يف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء �� 
ال����ذي ج���رى يف ق�����ش��ر ال�����ش��اط��ئ �� 
بزيارة الرئي�س فيلك�س ت�شي�شكيدي 
الإمارات  دولة  اإىل  املرافق  والوفد 
الكونغو  جل��م��ه��وري��ة  م��ت��م��ن��ي��ا   ..

و�شعبها  ال�شديقة  الدميوقراطية 
دوام التقدم والزدهار.

وبحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان والرئي�س فيلك�س 
ال�شداقة  عالقات   .. ت�شي�شكيدي 
الثنائي  التعاون  جوانب  وخمتلف 
و�شبل تنميته على جميع امل�شتويات 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  خ��ا���ش��ة 
وال����ش���ت���ث���م���اري���ة وال���ت���ن���م���وي���ة مبا 
للبلدين  املتبادلة  امل�شالح  يحقق 
من  اأو���ش��ع  اآف���اق  اإىل  وتطلعاتهما 

التعاون املثمر.
كما تناول اللقاء عدداً من الق�شايا 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 

امل�����ش��رتك وت���ب���ادل وج��ه��ات النظر 
ب�شاأنها .

ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن زايد اآل نهيان وال�شيخ 
حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 

نهيان رئي�س جمل�س اإدارة مطارات 
�شخبوط  ال�شيخ  ومعايل  اأبوظبي 
نهيان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ب���ن 
وزي��ر دول��ة ومعايل علي بن حماد 
العام  الأم������ني  ن���ائ���ب  ال�����ش��ام�����ش��ي 

الوطني  لالأمن  الأع��ل��ى  للمجل�س 
املزروعي  م��ب��ارك  و���ش��ع��ادة حم��م��د 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.
لرئي�س  املرافق  الوفد  ح�شره  كما 

الكونغو.

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني مرمي ال�سويدي رئي�سا تنفيذيا للأوراق املالية 

حممد بن زايد يبحث و رئي�س الكونغو الدميقراطية 
علقات ال�سداقة وخمتلف جوانب التعاون الثنائي

عطلة  اأكتوبر   21
القطاع اخلا�س مبنا�سبة 

املولد النبوي
•• دبي-وام

يوم  اأن  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اخلمي�س 21 اأكتوبر 2021 عطلة ر�شمية مدفوعة 
الأجر لكافة العاملني يف من�شاآت وموؤ�ش�شات و�شركات 
النبوي  املولد  مبنا�شبة  ال��دول��ة  يف  اخلا�س  القطاع 

ال�شريف.

21 اأكتوبر اإجازة املولد النبوي يف احلكومة االحتادية
 

•• دبي-وام

لَُة يف احلكومة الحتادية، يوم اخلمي�س 21 اأكتوبر 2021،  تقرر اأن تكون اإجازة املولد النبوي ال�شريف املَُرحَّ
على اأن ي�شتاأنف الدوام الر�شمي يوم الأحد 24 اأكتوبر 2021.

جاء ذلك يف التعميم الذي اأ�شدرته الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية، اأم�س الأحد، ا�شتناداً لقرار 
جمل�س الوزراء ب�شاأن العطالت الر�شمية، والذي اعتمد اأجندة العطالت الر�شمية.

وبهذه املنا�شبة رفعت الهيئة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، واإىل اأخيهما �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، واإىل اإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
ال�شحة  مبوفور  �شموهم  على  املنا�شبة  يعيد  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائلًة  الإم���ارات،  حكام  لالحتاد  الأعلى 

والعافية.
كما هناأت �شعب دولة الإمارات العربية املتحدة والأمتني العربية والإ�شالمية بهذه املنا�شبة.

بتوجيهات حممد بن زايد 

اإعفاء املوؤمن عليهم لدى اأبوظبي للتقاعد 
من تكلفة �سم �سنوات اخلدمة ال�سابقة 

•• اأبوظبي-وام

اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  وّجه �شاحب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، باإعفاء 
�شنوات  �شم  تكلفة  دف��ع  م��ن  للتقاعد  اأب��وظ��ب��ي  �شندوق  ل��دى  عليهم  امل��وؤم��ن 

اخلدمة ال�شابقة على اأ�شا�س الن�شبة من الراتب احلايل.
رد  خ��الل  م��ن  اخل��دم��ة  �شنوات  �شم  ال�شندوق  ل��دى  عليهم  للموؤمن  وميكن 
مكافاأة نهاية اخلدمة امل�شتلمة، وذلك يف اإطار اجلهود امل�شتمرة لتوفري خدمات 

تقاعدية متميزة للمواطنني.

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني علي 
حممد بن حماد ال�سام�سي رئي�سا للهيئة االحتادية 

للهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ
•• اأبوظبي-وام:

 اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
علي  معايل  بتعيني  احتاديا  اهلل" مر�شوما  "حفظه  الدولة 
حممد بن حماد ال�شام�شي رئي�شا للهيئة الحتادية للهوية 

واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ، بدرجة وزير.

ت�سلم اأوراق اعتماد جمموعة من ال�سفراء اجلدد املعينني لدى الدولة

حممد بن را�سد:االإمارات حتر�س على مد ج�سور التعاون وال�سراكة مع كل الدول ال�سقيقة وال�سديقة 
•• دبي-وام:

ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان 
بن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء  حممد بن را�شد 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق  املالية  وزي��ر 
اآل نهيان  ال�شيخ من�شور بن زايد  الداخلية و�شمو  ال��وزراء وزير  جمل�س 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، اأوراق اعتماد �شفراء جدد 
لعدد من الدول ال�شقيقة وال�شديقة املعينني لدى الدولة، وذلك خالل 

ا�شتقبال �شموه لهم يف مقر اإك�شبو 2020 دبي .
بكل  جميعا  لهم  واأمنياته  اجل��دد،  بال�شفراء  ترحيبه  عن  �شموه  واأع��رب 

بني  التقارب  حم��ور  ت�شكل  التي  واأدواره���م  مبهامهم  القيام  يف  التوفيق 
دول��ه��م ودول���ة الإم����ارات التي حتر�س يف كافة الأوق���ات على م��د ج�شور 
التعاون وتوثيق روابط ال�شراكة مع كل الدول ال�شقيقة وال�شديقة، ومبا 
يعود بالنفع وامل�شلحة على طريف هذه ال�شراكة التي ت�شعى الدولة من 
خاللها اإىل ن�شر ر�شالتها يف اإقرار اأ�شباب اخلري والنماء على اأ�شا�س من 

النفتاح الواعي والتعاي�س والت�شامح. 
الإماراتية  الدبلوما�شية  ب��ه  ت�شطلع  ال��ذي  املهم  ب��ال��دور  �شموه  ون�����وه 
ال�شقيقة  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون  رواب���ط  توطيد  يف  الن�شطة 
وال�شديقة، وكذلك اأهمية دور ال�شفراء يف اكت�شاف اآفاق جديدة للتقارب 
العامل لطي �شفحة رمبا  فيها  ي�شتعد  ال��دويل يف مرحلة  ال�شعيد  على 
كانت الأ�شعب يف تاريخه احلديث مبا حملته من حتديات ج�شام جلبتها 
جائحة كوفيد19-، ملقية ال�شوء على �شرورة اإيجاد اأطر عمل وم�شاقات 
التحديات  التكامل يف مواجهة  ت�شهم يف حتقيق مزيد من  تعاون فعالة 

العابرة للحدود والتي يت�شارك الب�شر يف الت�شدي لها بغ�س النظر عن 
تباين الأجنا�س والأعراق والثقافات، يجمعهم هدف واحد وهو الو�شول 
اإىل امل�شتقبل الذي ي�شمن مقومات الرخاء وال�شتقرار ويدعم توجهات 

التنمية.
 وقد ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، اأوراق اعتماد 
كل من ال�شفراء املقيمني : �شعادة ن�شار اإبراهيم حممد احلبا�شنة، �شفري 
مملكة  �شفري  بال�شيو،  دي  اينيغو  و�شعادة  الها�شمية،  الأردن��ي��ة  اململكة 
اإ�شبانيا، و�شعادة مو�شى حممد اأحمد، �شفري جمهورية جيبوتي، و�شعادة 

لوفيمور مازميو، �شفري جمهورية زميبابوي.
اأوراق اعتماد ثالثة من ال�شفراء غري املقيمني وهم :   كما ت�شلم �شموه 
�شعادة هون هان، �شفري مملكة كمبوديا، و�شعادة لوي�س األون�شو فيال�شكينز، 

�شفري جمهورية هندورا�س، و�شعادة �شيتيم تنزن، �شفري مملكة بوتان. 
ونقل ال�شفراء اجلدد اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  مكتوم 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
وخال�س  دول��ه��م،  وروؤ���ش��اء  ق��ادة  حتيات  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
اأمنياتهم لدولة الإمارات قيادة و�شعبا بكل التقدم والزدهار، واأملهم يف 

اأخذ العالقات اإىل م�شتوى اأرفع من التعاون �شمن �شتى املجالت. 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو   .. ال�شفراء اجلدد  اعتماد  اأوراق  ت�شلم  ح�شر مرا�شم 
و�شمو  دب��ي،   2020 لإك�شبو  العليا  اللجنة  رئي�س  مكتوم،  اآل  �شعيد  بن 
ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ومعايل حممد بن عبداهلل 
القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي 
دبي   2020 لإك�شبو  العام  املدير  ال��دويل  التعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة 
ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب ومعايل خليفة 

�شاهني املرر وزير دولة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

مع  �شراكة  اتفاقية  بدبي،  الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  وقعت 
مكتب الذكاء ال�شطناعي يف حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز ال�شراكة 
للذكاء  الإم���ارات  ا�شرتاتيجية  لتحقيق  امل�شرتك  والتعاون  ال�شرتاتيجية 
ال�شطناعي 2031، وبناء منظومة رقمية تهدف اإىل الرتقاء بالقطاعات 
العاملية، من  التناف�شية  التنموية وتعزيز مكانة دولة الإم��ارات يف موؤ�شرات 
والتقنيات  التكنولوجية  التطبيقات  وتطوير  البتكار  على  الرتكيز  خالل 

الرقمية احليوية وتبني الذكاء ال�شطناعي.

وقع التفاقية معايل عمر بن �شلطان العلماء وزير دولة للذكاء ال�شطناعي 
والقت�شاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، و�شعادة الفريق حممد اأحمد 
بدبي، بح�شور  الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  العامة لالإقامة  الإدارة  ع��ام  امل��ري مدير 
دب��ي، وع��دد من  اإقامة  نائب مدير عام  �شرور  اللواء عبيد مهري بن  �شعادة 
الذكاء  مكتب  مدير  غالب  بن  و�شقر  دب��ي،  لإق��ام��ة  العام  املدير  م�شاعدي 
الذكاء  ال��ت��ع��اون يف جم���ال تقنيات  ال���ش��ط��ن��اع��ي. وت��ن�����س الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى 
تطوير  بهدف  الرقمية  واحللول  البتكارية  امل�شاريع  وتطوير  ال�شطناعي 
الأنظمة امل�شتخدمة واخلدمات املقدمة �شمن اأف�شل املمار�شات املطبقة، اإىل 
والزيارات  الإبداعية  والأفكار  والدرا�شات  والتجارب  اخلربات  تبادل  جانب 

واأكد  التقدم.  عجلة  دف��ع  يف  للم�شاهمة  الطرفني  عمل  جم��ال  يف  امليدانية 
احلكومة  يف  التكاملية  واجل��ه��ود  ال�شراكات  تعزيز  اأن  العلماء  عمر  معايل 
على امل�شتويني الحتادي واملحلي، ي�شكل ركيزة مهمة لتعزيز تبني وتطوير 
ال�شطناعي،  ال��ذك��اء  بتكنولوجيا  املدعومة  وامل��ب��ادرات  وامل�شاريع  احل��ل��ول 
الهادفة اإىل حت�شني حياة املجتمع والرتقاء مب�شتويات الأداء احلكومي يف 

خمتلف املجالت، مبا يعزز ريادة حكومة دولة الإمارات وتناف�شيتها عاملياً.
وقال اإن ال�شراكة مع الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب بدبي، جت�شد 
تطوير  على  تقوم  جديدة  حكومية  عمل  منهجية  بتبني  القيادة  توجيهات 
تتوىل  اجلهات  بني  م�شرتكة  عمل  فرق  وبناء  الكربى،  التحولية  امل�شاريع 

دبي"  "اإقامة  ب��دور  م�شيداً  امليدان،  من  املطلوبة  النتائج  وحتقيق  تنفيذها 
وريادتها يف تبني وابتكار احللول التكنولوجية والرقمية التي تعزز جتارب 

املتعاملني وترتقي بحياتهم وتنعك�س اإيجاباً على املجتمع.
من جهته، اأكد �شعادة الفريق حممد املري مدير عام الإدارة العامة لالإقامة 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  مكتب  م��ع  ال�شراكة  ه��ذه  اأن  بدبي  الأج��ان��ب  و���ش��وؤون 
تاأتي يف اإطار م�شاعي الطرفني لتحقيق روؤية القيادة يف تعزيز مكانة دولة 
وحتقيق  ال�شطناعي،  ال��ذك��اء  تكنولوجيا  يف  رائ��د  عاملي  كمركز  الإم���ارات 
م�شتقبل م�شتدام لالأجيال القادمة، ومن هذا املنطلق ارتاأينا لأن تكون هذه 

غاية واأولوية يف العمل احلكومي.

�سراكة بني اإقامة دبي ومكتب الذكاء اال�سطناعي

حممد بن زايد ي�ستقبل وزير اخلارجية الكوري
•• 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 جيونغ 

وي يونغ وزير خارجية جمهورية كوريا اجلنوبية.

اإن  .. حتيات فخامة مون جيه  اللقاء  الكوري خالل  ونقل وزير اخلارجية 
رئي�س جمهورية كوريا اجلنوبية .. اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
ولعالقات  والرخاء  التقدم  من  مزيداً  الإم��ارات  لدولة  ومتنياته  نهيان  اآل 
الرئي�س  اإىل  حتياته  �شموه  حمله  فيما   .. والزده���ار  التطور  دوام  البلدين 

الكوري ومتنياته لبالده ال�شديقة دوام التطور.
الإ�شرتاتيجية  وال�شراكة  ال�شداقة  عالقات  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 
والقت�شادية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  امل��ت��م��ي��زة 

وال�شتثمارية وغريها.
الق�شايا وم�شتجدات  ع��دداً من  الكوري  ناق�س �شموه ووزي��ر اخلارجية  كما 

الأو�شاع الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.
وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو   .. اللقاء  ح�شر 
حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة مطارات اأبوظبي 
والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  ومعايل 

املتقدمة و�شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

زار جناح الروؤية امل�ستوحى من كتاب �سموه ق�ستي 

حممد بن را�سد يزور اإك�سبو ويتفقد جناحي �سي�سل ومونتينيغرو  

الذي  احل�شاري  والتقدم  الب�شرية 
التحديات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع��ه  ج��ل��ب 
البيئية. و�شاهد �شموه خالل زيارته 
ب�شورة  يركز  وال��ذي  �شي�شل،  جلناح 
البيئة،  حماية  م�شاألة  على  ك��ب��رية 
قطعة فنية م�شنوعة من مواد معاد 
اإىل  التنبيه  منها  الق�شد  تدويرها 
واح����د م��ن اأخ��ط��ر ال��ت��ح��دي��ات التي 
حول  الفطرية  احلياة  لها  تتعر�س 
العامل األ وهي امللوثات البال�شتيكية 
الظاهرة  وه��ي  واملحيطات،  للبحار 
الآخذة يف التنامي مع زيادة معدلت 
الوعي  وع��دم  البال�شتيك  ا�شتخدام 
البحار  يف  ملوثاته  اإل��ق��اء  بخطورة 
والأن���ه���ار، حيث ج��اء ال��رتك��ي��ز على 
�شي�شل  الق�شية نظرا لرتباط  هذه 
ب��ال��ب��ح��ر ك��ون��ه��ا ت��ت��األ��ف م���ن 115 
جزيرة تقع يف قلب املحيط الهندي 

اإك�شبو  ت���اري���خ  يف  م����رة  لأول  دول����ة 
املمتد على مدار 170 عاما.

الروؤية  ج��ن��اح  يف  ال������زوار  وي��ت��ع��رف 
من خالل جتربة متعددة احلوا�س، 
ومكارم  والقيم  �شموه  طفولة  على 
الأخالق العربية الأ�شيلة التي ن�شاأ 
عليها على يد والده املغفور له باإذن 
اهلل تعاىل ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل 
مكتوم، وجده ال�شيخ �شعيد بن مكتوم 
اآل مكتوم، طيب اهلل ثراهما، ف�شال 
ع��ن ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اأث���رت يف روؤيته 
ال�شتثنائية لدبي والتي جعلت منها 

منوذجا فريدا للتنمية.
وا�شتمع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
حول  �شرح  اإىل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ليعك�س  ج��اء  ال��ذي  اجل��ن��اح  ت�شميم 
والبيئة  ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة  ���ش��م��وه  ���ش��غ��ف 
كما  بالتحديات،  املليئة  ال�شحراوية 

حممد بن را�شد اآل مكتوم تفقد جناح 
ال�شديقة،  مونتينيغرو  جمهورية 
ال���ش��ت��دام��ة، حيث  امل��ق��ام يف منطقة 
الدولة  جناح  مكونات  �شموه  �شاهد 
الأدرياتيكي،  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ة 
املعامل  اإب��������راز  اإىل  ع���م���دت  وال����ت����ي 
تتمتع  ال���ت���ي  الآ������ش�����رة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ب��ه��ا م���ن اأف�����ق مي���ي���زه ���ش��ال���ش��ل من 
خ�شراء  و���ش��ه��ول  ال�شاهقة  اجل��ب��ال 
اإىل حقب  ت���ع���ود  ت��ق��ل��ي��دي��ة  واأب���ن���ي���ة 
ت��اري��خ��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة. وي��رك��ز اجلناح 
البيئة  مكونات  باأهم  التعريف  على 
مونتينيغرو  جلمهورية  الطبيعية 
عنا�شر  خ��م�����ش��ة  ع���ل���ى  ب���ال���رتك���ي���ز 
واجلبال  ال��ب��ح��ر  وه�����ي:  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
والأن������ه������ار وال����ب����ح����ريات وال���ت���ن���وع 
البيئي، يف حني يحتفي اجلناح اأي�شا 
العادات  بتاريخ مونتينيغرو وكذلك 

2020 دبي، لتعريف الزوار مبالمح 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�����ش��رية  يف  م��ه��م��ة 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
و�شخ�شيته،  روؤي���ت���ه  م���ن  وج���وان���ب 
التي  املعرو�شات  عرب جمموعة من 
ت��اأخ��ذ ال��زائ��ر يف رح��ل��ة ب��ني املا�شي 
�شموه  روؤي��ة  جت�شد  بينما  واحلا�شر 

املتميزة للم�شتقبل.
امل�شتنري  ل��ل��ف��ك��ر  اجل���ن���اح  وي��ع��ر���س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
ا�شتطاع من  اآل مكتوم والذي  را�شد 
خ��الل��ه ب��ن��اء واح���دة م��ن اأك���ر مدن 
ال��ع��امل دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة وجن���اح���ا، حيث 
بني  متميزة  مكانة  اليوم  دبي  تتبواأ 
م����دن ال����ع����امل، ومت��ك��ن��ت م���ن جمع 
العامل بعد مروره باأ�شعب الأوقات، 
يف  مبكانتها  يليق  اإجن�����ازا  وح��ق��ق��ت 
 192 بجمع  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و 

تعترب من  %50 منها  م��ن  واأك���ر 
�شموه  . وجتول  الطبيعية  املحميات 
ملقومات  ي��ع��ر���س  ال����ذي  اجل���ن���اح  يف 
اجل����ذب ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع بها 
على  اجل���ن���اح  ح��ر���س  ح��ي��ث  �شي�شل 
اإبراز ما تتميز به من طبيعة خالبة 
الوعي  تعزيز  بهدف  عريق،  وت��راث 
باأهمية احلفاظ على تلك املقومات، 
ال����دول����ي����ة على  وحت���ف���ي���ز اجل����ه����ود 
خالل  م��ن  الطبيعية،  امل���وارد  �شون 
الرتويج لفكرة احلفاظ على الكنوز 
اجلناح، ف�شال  زوار  لدى  الطبيعية 
القت�شاد  مل����ب����ادرات  ال���رتوي���ج  ع���ن 
امل�شاريع  من  العديد  وغ��ريه  الأزرق 
�شي�شل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي 
 - وم�شتقبلها.  ح��ا���ش��ره��ا  ل�����ش��م��ان 

جمهورية مونتينيغرو.
و�شملت زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

مالمح  اإب�����راز  الت�شميم  يف  روع����ي 
من  الإم�����ارات  يف  الطبيعية  البيئة 
كثبان رملية واأمواج اخلليج العربي 
امل��ط��ل��ة ع��ل��ي��ه و����ش���واط���ئ دب����ي التي 
من  جملة  حتت�شن  ال��ي��وم  اأ�شبحت 
املنطقة  يف  ال�شياحية  امل�شاريع  اأه��م 
ال��ط��ب��ي��ع��ة. ثم  وال�����ع�����امل. - ك���ن���وز 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  توجه �شاحب 
ل���زي���ارة جناح  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
حيث  ال�شديقة،  �شي�شل  جمهورية 
اأه������داف اجلناح  اط��ل��ع ���ش��م��وه ع��ل��ى 
باجلهود  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ال�����ش��اع��ي 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ات املحلية 
كنوز  ه����ن����اك حل���م���اي���ة  وال����دول����ي����ة 
لفكرة  والرتويج  الطبيعية،  �شي�شل 
العوامل  و����ش���ون  ال��ب��ي��ئ��ي  احل���ف���اظ 
للخطر  ع��ر���ش��ة  الأك����ر  الطبيعية 
الأن�شطة  عن  الناجمة  امللوثات  من 

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د   
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
على  احل���ف���اظ  اأن  اهلل،  رع�����اه  دب����ي 
املوارد الطبيعية وتر�شيد ا�شتهالكها 
التي  التحديات  اأه��م  م��ن  وتنميتها 
احلديث  الع�شر  يف  الب�شرية  تواجه 
ببقاء  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  والتي 
ي�شتدعيه  مب���ا  ال��ب�����ش��ري،  اجل��ن�����س 
ذلك من ت�شافر اجلهود الدولية يف 
مبدعة  وحلول  وتقنيات  اأطر  اإيجاد 
ال�شتدامة  م����ب����داأ  حت��ق��ي��ق  ت��ك��ف��ل 
الرخاء وال�شتقرار  كاأ�شا�س ل�شمان 
ال���ق���ادم���ة. واأ����ش���ار �شموه  ل��الأج��ي��ال 
اأدرك���ت هذه  اأن دول���ة الإم����ارات  اإىل 
احل��ق��ي��ق��ة م��ن��ذ وق���ت م��ب��ك��ر بف�شل 
الروؤية ال�شديدة للمغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
املقومات  على ح�شد  اإذ عملت  ث��راه، 
الإيجابي  التوازن  لتحقيق  الالزمة 
امل��ن�����ش��ود ب���ني احل���ف���اظ ع��ل��ى امل����وارد 
وتنفيذ امل�شاريع الكربى يف خمتلف 
ال��ق��ط��اع��ات، ل��ت��ق��دم من��وذج��ا فريدا 
على  ح��اف��ظ��ت  امل�����ش��ت��دام��ة  للتنمية 
عاما  اخلم�شني  م���دار  على  جن��اح��ه 
تعتزم  ال��ذي  الطريق  وه��و  املا�شية، 
الإم�������ارات امل�����ش��ي ف��ي��ه ب��ق��وة خالل 

اخلم�شني عاما املقبلة. 
ج���اء ذل���ك خ���الل ال���زي���ارة ال��ت��ي قام 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ه��ا 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ي��راف��ق��ه �شمو 
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
و�شمو  دب����ي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل 
را�شد  بن  ال�شيخ من�شور بن حممد 
 2020 اإك�شبو  مقر  اإىل  مكتوم،  اآل 
دب��ي، تفقد خاللها �شموه ع��ددا من 
ال�شتدامة  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأج���ن���ح���ة 
�شي�شل  جمهوريتي  جناحي  و�شملت 
الزيارة،  م�شتهل  ويف  ومونتينيغرو. 
قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم بتفقد جناح الروؤية، 
�شموه ق�شتي..  كتاب  امل�شتوحى من 
وهو  ع��ام��ا،  خم�شني  يف  ق�شة   50
اجلناح الذي خ�ش�شه معر�س اإك�شبو 

توارثتها  ال��ت��ي  العريقة  والتقاليد 
واأع������رب �شاحب  ه���ن���اك.  الأج����ي����ال 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
تقديره  عن  الزيارة  ختام  يف  مكتوم 
ملا مل�شه من اإجماع عاملي على �شرورة 
التي  البيئية  للم�شكالت  الت�شدي 
م�شافرة  ي�����ش��ت��دع��ي  خ��ط��را  ت�����ش��ك��ل 
دول و���ش��ع��وب ال���ع���امل جل��ه��وده��ا يف 
املبا�شر  ل��ت��اأث��ره��ا  ن��ظ��را  م��واج��ه��ت��ه، 
البيئة  على  احلفاظ  بغية  بعواقبه، 
ال�شليمة التي ت�شمن ا�شتمرار حياة 
الأر���س ب�شورة  الإن�شان على كوكب 
من��وذج��ي��ة خ��ال��ي��ة م��ن امل�����ش��ك��الت. - 

جناح الروؤية .. ق�شة متيز.
ت��ب��داأ ال��رح��ل��ة يف ج��ن��اح ال���روؤي���ة من 
�شموه يف  ب��اب منزل ج��د  ي�شبه  ب��اب 
ال�شندغة، عند الو�شول اإىل املعر�س 
والتعلم،  الك��ت�����ش��اف  م��ك��ان  الأول، 
وي��ت��ع��رف ال�����زوار ع��ل��ى ن�����ش��اأة �شموه 
األبوم  املبكرة، وتتحول اجلدران اإىل 
�شور كبري حيث يتم عر�س جتربة 
التحديات  ق�شة  حت��ك��ي  �شينمائية 
ال�شحراء  يف  ���ش��م��وه  واج��ه��ت  ال��ت��ي 
ردهة  ذل��ك،  تلي  ك��ان طفال.  عندما 
تعيد تخيل غرفة الطفولة اخلا�شة 
ذات  املالحظات  دف��ات��ر  م��ن  ل�شموه، 
الر�شومات املعاد ت�شورها، ف�شال عن 
عندما  ودر�شها  �شموه  اأ�شياء جمعها 

كان طفال كالأ�شداف والألعاب.
وت�����ش��م ق���اع���ة ال��ع��ر���س ال��ث��ان��ي��ة يف 
ال��روؤي��ة، منحوتة �شخمة من  جناح 
الأر�س  الرمادي ترتفع عن  الرخام 
5.5 مرت وتزن 52 طنا ت�شور عنق 
وراأ���س ح�شان ال�شباق الأك��ر �شهرة 
خلفية  ل��ت��ك��ون  ميلينيوم"  "دبي 
ت��ر���ش��م ع��ل��ي��ه��ا الأ�����ش����واء والأل������وان 
ل��وح��ة جت�����ش��د احل���رك���ة ن��ح��و الفوز 
الزائر  وي���ت���ع���رف  ال���ن���ه���اي���ة.  وخ����ط 
على احلياة البحرية وعلى غوا�شي 
اأب��������رز مالمح  ال����ل����وؤل����وؤ وه�����ي م����ن 
والظروف  دب��ي،  يف  القدمية  احلياة 
ال�شعي  اإىل  ����ش���م���وه  دف���ع���ت  ال���ت���ي 
لبالده  القت�شادي  التنوع  ل�شمان 
�شموه  ال����ت����زام  ك���ذل���ك  وجم��ت��م��ع��ه، 
للجميع  اأف�����ش��ل  م�شتقبل  بتحقيق 

يوؤثر اإيجابا على حياتهم. 

حممد بن را�سد: 
احلديث الع�سر  يف  الب�سرية  تواجه  التي  التحديات  اأهم  من  وتنميتها  ا�ستهلكها  وتر�سيد  الطبيعية  املوارد  على  • احلفاظ 

املقبلة للأجيال  واال�ستقرار  الرخاء  ل�سمان  اال�ستدامة  مبداأ  حتقيق  تكفل  مبدعة  وحلول  وتقنيات  اأطر  الإيجاد  الدولية  اجلهود  ت�سافر  •  �سرورة 
امل�ستدامة للتنمية  فريدا  منوذجا  لتقدم  الكربى  امل�ساريع  وتنفيذ  املوارد  على  احلفاظ  بني  االإيجابي  التوازن  لتحقيق  اللزمة  املقومات  ح�سدت  •  االإمارات 
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اأخبـار الإمـارات
خليفة االإن�سانية: اإك�سبو 2020 دبي من�سة اإن�سانية تتلقي فيها الثقافات 

•• اأبوظبي-وام

ن��ه��ي��ان لالأعمال  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأك�����دت 
2020 دبي"  " اإك�شبو  ل�  الدولة  ا�شت�شافة  اأن  الإن�شانية 
اإن�شانية  ومن�شة  ال�شعوب  ب��ني  للتوا�شل  ك��ب��رية  فر�شة 
ونعك�س من خالله  العامل،  ثقافات  فيها خمتلف  جتتمع 
ل��دول��ت��ن��ا، وم���ا حققه ال�شعب  ال��وج��ه احل�����ش��اري وامل�����ش��ع 
الإماراتي من تقدم على ال�شعد كافة خالل فرتة وجيزة 

من الزمن.
واأ�شافت اأن الإمارات قيادة و�شعباً قدمت منوذجا فريداً يف 

التاريخ احلديث اأ�ش�س على ركائز �شلبة و�شمعة مرموقة 
دول��ة، حيث   192 العاملية، جتلت مب�شاركة  ال�شاحة  على 
من  ج��دي��دة  اآف���اق  اكت�شاف  اإىل  م�شاركة  دول��ة  ك��ل  ت�شعى 
العمل  وتعزيز  ال�شعوب  بني  الثقة  ج�شور  وبناء  التعاون 
ال�شالم  عنوانه  للب�شرية  اأف�شل  م�شتقبل  لبناء  امل�شرتك 

وال�شتقرار والزدهار للجميع.
وقال حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية اإن م�شاركة 192 دولة 
يف اإك�شبو 2020 ميثل جناحاً كبرياً رغم التحديات التي 
الفتتاح  اأن  م�شيفا   .. كورونا  فريو�س  جائحة  فر�شتها 

امل��ذه��ل ف��اق ك��ل ال��ت�����ش��ورات م��ن خ��الل ع��ر���س اأح���دث ما 
و�شلت اإليه الهند�شة املعمارية والتكنولوجيا، وقد �شنفت 
دورة "اإك�شبو 2020 دبي " باأكرب دورة يف تاريخ معار�س 
 170 قبل  ال��دويل  املعر�س  دورات  انطالقة  منذ  اإك�شبو 

عاما.
اأن نرى هذا  ووج��ه اخل��وري ال�شكر اإىل كل من �شاهم يف 
اأن  ال��ت��اري��خ  يف  �شي�شجل  حيث  ال��واق��ع  اأر����س  على  ال��ي��وم 
الإمارات كانت على قدر التحدي واأنها جمعت الدول من 
القارات اخلم�س وبانتظار حوايل 25 مليون زائر يحلون 

علينا �شيوفاً اأعزاء يف بيتنا الكبري الإمارات.

�سفرية االإمارات لدى الدمنارك تلتقي رئي�س حكومة جزيرة غرينلند 
•• كوبنهاغن-وام

التقت �شعادة فاطمة خمي�س املزروعي �شفرية دولة الإمارات لدى مملكة الدمنارك، معايل موتي بوروب اإيجيدي 
رئي�س حكومة غرينالند املحلية.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قامت بها �شعادتها اإىل جزيرة غرينالند، والتي نظمتها وزارة اخلارجية الدمناركية 
الفر�س  املعتمدين لدى مملكة الدمنارك، بهدف الطالع على  الدبلوما�شية  البعثات  لنخبة من روؤ�شاء وممثلي 
ال�شتثمارية الواعدة التي توفرها اجلزيرة - التي تتمتع باحلكم الذاتي يف ظل ال�شيادة الدمناركية - خا�شة يف 
قطاعي ال�شياحة والبنية التحتية، اإ�شافة للتعرف على اجلوانب ال�شيا�شية والتعليمية والثقافية التي تتميز بها 

اجلزيرة.
وجرى خالل اللقاء بحث �شبل تعزيز التعاون وتكوين �شراكات بني اجلانبني يف قطاع التجارة وال�شتثمارات ويف 
جمال النقل البحري وت�شغيل املوانئ. كما تطرقت �شعادتها اإىل اإك�شبو 2020 دبي ودوره يف الرتويج لقت�شادات 

الدول امل�شاركة.

اأحمد بن طحنون ي�سهد مترين الدفعة الثالثة من برنامج اخلدمة الوطنية البديلة

•• اأبوظبي-وام

ال�شيخ  ط��ي��ار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �شهد 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��وط��ن��ي��ة والح��ت��ي��اط��ي��ة، مترين 
برنامج  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال���دف���ع���ة 
اخل����دم����ة ال���وط���ن���ي���ة ال���ب���دي���ل���ة يف 
احلرة  واملنطقة  علي  جبل  ميناء 
ورلد  ب��ي  "دي  ل���  التابعني  ج��اف��زا 
ملدة  ا���ش��ت��م��رت  وال��ت��ي  الإمارات"، 
ع���ام ون�����ش��ف، ُق�����ش��م��ت ع��ل��ى ثالث 
مراحل، �شملت املرحلة التاأ�شي�شية 
واملرحلة  التخ�ش�شية  وامل��رح��ل��ة 
الفعلية النهائية التي مت تنظيمها 

اأم�س.
ا�شرتاتيجية  ���ش��م��ن  ذل����ك  ي���اأت���ي 
اأف�شل  لتحقيق  الإم�������ارات  دول����ة 
الفئة  ل��ت��ل��ك  اجل����اه����زي����ة  اأن���������واع 
النوعية من �شباب الوطن، ف�شاًل 
عن اكت�شابهم للمهارات واخلربات 
املن�شاآت  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  م��اه��ي��ة  يف 
احليوية وطرق ت�شغيلها يف اأوقات 

الطوارئ والأزمات.
هيئة  رئ���ي�������س  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  ك�����ان 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
لدى و�شوله عبداهلل بن دميثان، 
ل�  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  التنفيذي  امل��دي��ر 
الإمارات" وجافزا،  ورلد  بي  "دي 
بعد ذلك مت ت�شغيل عر�س تقدميي 
وال�شالمة،  الأم�������ن  لإج����������راءات 
التدريبي  للربنامج  عر�س  تبعه 
�شمل  ك���م���ا  م����راح����ل����ه،  مب��خ��ت��ل��ف 
ت��وزي��ع املجندين  اأم��اك��ن  ال��ع��ر���س 
على  وج��اف��زا  علي  جبل  ميناء  يف 
اأدواره�������م، وق���ام���وا بعدها  ح�����ش��ب 
ا�شتعر�س  حيث  ميدانية  بجولة 
البديلة  اخلدمة  جمندو  خاللها 

مهامهم التي مت تدريبهم عليها.
واأك���د ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�شيخ 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
اخلدمة  هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل 

بي  "دي  ج���ه���ود  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل 
وتاأهيل  لتدريب  الإمارات"  ورل��د 
امل��ج��ن��دي��ن ل��ل��خ��دم��ة ال��ب��دي��ل��ة، يف 
احليوية  امل��ن�����ش��اآت  وت�شغيل  اإدارة 
وقت الأزم��ات والطوارئ ..م�شريا 
البديلة  الوطنية  اخلدمة  اأن  اإىل 
الذين  املواطنني  لل�شباب  فر�شة 
مل تنطبق عليهم �شروط اللتحاق 
يلبوا  ك���ي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ب��اخل��دم��ة 
حماية  يف  وي�شاهموا  الوطن  نداء 
مكت�شباته يف ميادين العمل املدين 
اأن  واأك��د   .. ال��ولء للقيادة  واإثبات 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��م��راري��ة عمل 
الأزمات  وقت  يف  احليوية  املن�شاآت 
ركيزة  مي���ث���ل  وط���ن���ي���ة  ب�������ش���واع���د 
الأمن  ا�شرتاتيجية  �شمن  مهمة 
اأو  وال�شتقرار يف حالت الطوارئ 

الأزمات والكوارث.
ك��ل��م��ت��ه، خماطبا  خ���ت���ام  وق�����ال يف 
جمندي اخلدمة الوطنية البديلة 
املواطنني  ن��ح��ن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب   :
م��ن��ا مهنة  ل��ك��ل  ي���ك���ون  اأن  ال���ي���وم 
اأف�شل  ت��ك��ون��وا  ان  عليكم  وي��ج��ب 
منا واجليل الذي ياأتي من بعدكم 
من  نعمل  اأن  يجب  منكم  اأف�����ش��ل 
على  واحلفاظ  الوطن  رفعه  اأج��ل 
.. نحن فخورون  اأمنه وا�شتقراره 
بكم كقيادة وقوات م�شلحة ملا قمتم 
وال����ت����زام يف مواقع  م���ن ع��م��ل  ب���ه 
تكونوا  اأن  ي��ج��ب  لن���ك���م  ع��م��ل��ك��م 
قدوة لإخوانكم من اجليل الالحق 

الذين �شياأتون من بعدكم .
واأ�شاف اللواء الركن طيار ال�شيخ 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
بينكم  ف����رق  ل  اأن�����ه   : ن��ه��ي��ان  اآل 
الوطنية  وب��ني جم��ن��دي اخل��دم��ة 
الع�شكريني بالعك�س اأنتم تقومون 
وت�شغيل  اإدارة  وه��ي  اأه���م  ب��اأع��م��ال 
حتقيق  ل�شمان  احليوية  املن�شاآت 
املجالت فاخلدمة  الأمن يف كافة 
الوطنية �شرف وت�شحية ورجولة 

وانتماء اإىل هذا الوطن الغايل.

الأعمال  ا�شتمرارية  خطط  ودع��م 
احليوية  والقطاعات  للموؤ�ش�شات 
ال�����ط�����وارئ  ل����ل����دول����ة يف ح��������الت 

والأزمات.

وت�شغيل  امل���ي���ن���اء،  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 
بكل  ال�شخمة  ورافعاتنا  معداتنا 
جاهزيتنا  م���ن  وال���ت���اأك���د  ك���ف���اءة، 
من  ال�شريع  التعايف  على  وقدرتنا 

والتي  والح��ت��ي��اط��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
حتقيق  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ن�����ش��ع��ى 
الر�شيدة  تطلعات وروؤية حكومتنا 
يف تعزيز منظومة الأمن الغذائي، 

 32 اأ����ش���ع���دن���ا جن�����اح  واأ������ش�����اف : 
البديلة  اخل���دم���ة  جم���ن���دي  م���ن 
مهني  م�����ش��ت��وى  اإىل  وو���ش��ول��ه��م 
عاٍل ن�شمن من خالله ا�شتمرارية 

الوطنية والحتياطية، اأن برنامج 
يهدف  البديلة  الوطنية  اخلدمة 
اإىل تعزيز قدرات الدولة الدفاعية 
الوطنية  القيم  وتعزيز  والأمنية، 
العن�شر  وت���ن���م���ي���ة  امل���ج���ت���م���ع  يف 
املواطنني  ثقة  وت��ع��زي��ز  الب�شري، 
الدولة،  يف  الأم��ن��ي��ة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��ت��ع��ايف يف حالت  وت��ع��زي��ز ق����درة 
ال���ط���وارئ والأزم�������ات وال���ك���وارث، 
الربنامج  ر���ش��ال��ة  تتلخ�س  ح��ي��ث 
ال��ك��وادر الإم��ارات��ي��ة من  يف تاأهيل 
جمندي اخلدمة الوطنية البديلة 
احليوية  املن�شاآت  وت�شغيل  لإدارة 
ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق الأم�����ن يف كافة 

الظروف.
ع���ب���د اهلل بن  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه، 
واملدير  التنفيذي  املدير  دميثان، 
ب��ي ورل��د الإمارات"  "دي  ل���  ال��ع��ام 
ب�شراكتنا  ن���ف���خ���ر   : وج������اف������زا 
اأبوظبي  هيئة  مع  ال�شرتاتيجية 
الغذائية  وال�������ش���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
اأه������داف ه��ي��ئ��ة اخلدمة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

اأو ك���وارث .. ومن  اأزم���ات  اآث���ار اأي 
لتحقيق  امل�شتقبلية  خطتنا  خالل 
الوطنية،  اخل��دم��ة  هيئة  اأه����داف 
الوطنية  ك��وادرن��ا  لتمكني  ن�شعى 
و����ش���ق���ل م���ه���ارات���ه���م امل��ه��ن��ي��ة مبا 
الإم����داد  ���ش��ال���ش��ل  ت��اأم��ني  ي�شمن 
الدولة  داخ����ل  م��رون��ت��ه��ا  وت��ع��زي��ز 

وخارجها.
وا����ش���ت���ع���ر����س جم����ن����دو اخل���دم���ة 
الربامج  اأه����م  ال��ب��دي��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
وال��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي ت��ل��ق��وه��ا، حيث 
باإدارة  تتعلق  باأ�شغال  تدريبهم  مت 
ع��م��ل��ي��ات امل��ي��ن��اء وامل��ح��اف��ظ��ة على 
اأمن و�شالمة مرافقه، مبا يف ذلك 
الوظائف الإ�شرافية على العمليات 
والتحكم يف الرافعات اجل�شرية عن 
والتدريب  التحكم،  غرفة  طريق 
وجود  ح���ال  يف  لل�شيانة  كفنيني 
اأو  ال�شاحنات  اأو  امل��ع��دات  يف  عطل 

الرافعات، وغريها من املهن.
ال�شيخ  الركن طيار  ال��ل��واء  واأث��ن��ى 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 

•• اأبوظبي-الفجر:

الن�شخة  يف  م�شاركته  على  ال�شتار  وال�شت�شارات  للبحوث  تريندز  مركز  اأ�شدل 
اجلديدة من معر�س الريا�س الدويل للكتاب 2021، الذي اأقيم حتت رعاية 
واختتمت  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شريفني،  احل��رم��ني  خ��ادم 
الريا�س  معر�س  يف  املركز  و�شارك  الريا�س.  واجهة  يف  الأح��د  اأم�س  فعالياته 
غطت  قّيمة  معرفية  و�شال�شل  عاملية  علمية  اإ���ش��دارات  �شم  ا�شتثنائي  بجناح 
والتكنولوجية وحركات  والأمنية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  العديد من 
الإ�شالم ال�شيا�شي؛ ما اأثرى جتربة زوار احلدث بجرعة ثقافية فريدة. و�شهد 
جناح مركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات توافد جمموعات واأعداد كبرية جداً 
واأكادمييون،  وباحثون،  م�شوؤولون،  منهم  ال���زوار،  وفئات  �شرائح  خمتلف  من 
وكتاب، ومثقفون، ووفود ر�شمية عربية وعاملية، حيث اأهداهم املركز جمموعات 

من اأحدث اإ�شداراته البحثية والعلمية.

نتاج فريد ونوعي
وثّمن الزوار م�شتوى الكتب وال�شال�شل املعرفية القيمة التي �شمها جناح املركز 
"تريندز" ونتاجه  اإ���ش��دارات  اأن  موؤكدين  للكتاب،  ال��دويل  الريا�س  يف معر�س 
فريد ونوعي وقّلما يجدون مثياًل له يف اأجنحة املراكز البحثية وموؤ�ش�شات الفكر 

امل�شاركة يف معار�س الكتب الإقليمية والعاملية.
اإدارة مركز  اآل �شعود، رئي�س جمل�س  وزار الأمري تركي الفي�شل بن عبدالعزيز 
للبحوث  تريندز  مركز  جناح  الإ���ش��الم��ي��ة،  وال��درا���ش��ات  للبحوث  في�شل  امللك 
م�شتوى  وث��ّم��ن  للكتاب،  ال���دويل  ال��ري��ا���س  امل�����ش��ارك يف معر�س  وال���ش��ت�����ش��ارات 
اأهداه  بينما  ال���ري،  اجل��ن��اح  مبحتوى  واأ���ش��اد  وامل��ع��رف��ي��ة،  العلمية  اإ���ش��دارات��ه 

الدكتور علي  اللواء  زار  املركز. كما  اإ�شدارات  اأح��دث  من  جمموعة  "تريندز" 
املدير  الوا�شل  والدكتور عبداللطيف  الأمنية،  فهد  لكلية  العام  املدير  الدعيج 
العام ملعر�س الريا�س الدويل للكتاب، ووفد مرافق لهما، جناح املركز وتعرفوا 
التحالف  م��ن  خ��ا���ش��اً  اإه�����داًء  "تريندز"  تلقى  بينما  العلمية.  اإ���ش��دارت��ه  اإىل 
الإ�شالمي الع�شكري ملحاربة الإرهاب، تثميناً لدوره يف مكافحة الإرهاب ون�شر 
�شعيد  بن  حممد  الركن  الطيار  للمركز  اللواء  الإه���داء  وق��دم  املعتدل،  الفكر 
املغيدي الأمني العام للتحالف الإ�شالمي الع�شكري ملحاربة الإرهاب،  وا�شتقبل 
اجلناح  لعوا على حمتويات  واطَّ العاملية،  من مكتبة جرير  ر�شمياً  وف��داً  اجلناح 
وتعرفوا اإىل اإ�شداراته والكتب العلمية التي ي�شدرها، كما زار �شالح البي�شاين 
اإ�شداراته  وثّمن  املركز،  جناح  اليمن  يف  اللندنية  العرب  �شحيفة  مكتب  مدير 
اجلناح  وزار  اجلناح.  ي�شمها  التي  املعرفية  الكتب  و�شال�شل  والبحثية  العلمية 
الكتب  مب�شتوى  واأ���ش��اد  اخلليج،  ل��دول  العربي  الرتبية  مكتب  من  وف��د  كذلك 
عبدالرحيم  اجلناح  زار  كما  اجلناح،  يحويها  التي  القيمة  املعرفية  وال�شال�شل 
اإىل  اإ�شافة  الهولندية،  وال��ع��دل  الأم��ن  وزارة  يف  ال�شرتاتيجي  املحلل  امل��ن��وزي 
"تريندز"  باحثني ومثقفني وكتاب وزوار من جن�شيات عديدة. وا�شتقبل جناح 
الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  وكيل  احلربي،  حممد  بن  فهد  الدكتور 
لقطاع البحث العلمي، والدكتورة نورة ال�شويان من جامعة الإمام حممد بن 
�شعود الإ�شالمية، و�شلطان املخلفي الباحث يف التوجهات ال�شيا�شية واجلماعات 
اإىل  عبدالعزيز  امللك  دارة  موؤ�ش�شة  من  اخلريجي  فهد  ف  تعرَّ كما  التكفريية، 

اإ�شدارات املركز.

روؤية تريندز العاملية
وتعليقاً على م�شاركة "تريندز" يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب، قال الدكتور 

حممد عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات، 
"تريندز" على  حر�س  اإط��ار  يف  تاأتي  الريا�س  معر�س  يف  املركز  م�شاركة  اإن 
لروؤيته  وجت�شيداً  والدولية،  العربية  الثقافية  املحافل  يف  الفاعل  احل�شور 
العاملية باأهمية هذه النوعية من الفعاليات الثقافية يف التقريب بني ال�شعوب، 
مبيناً اأن "الريا�س للكتاب" اأ�شبح من بني اأهم معار�س الكتب العربية والدولية 
وُي�شكل من�شة ثقافية مهمة جتذب املفكرين والباحثني والأكادمييني، ف�شاًل 
اأن معر�س الريا�س للكتاب يعد حدثاً  عن كربيات دور الن�شر العاملية. واأكد 
ثقافياً مهماً يف قطاع �شناعة الكتب والن�شر، باعتباره نافذة معرفية وثقافية، 
والتعاون  الثقافية  امل�شاركة  وحتّفز  الإب��داع��ي  والعاملي  العربي  الإن��ت��اج  ت��ربز 
رئي�شية  واأداة  والن�شر،  الكتب  لقطاع  عاملية  بوابة  املعر�س  لي�شبح  التجاري 
وذكر  وامل��ع��ريف.  والعلمي  الفكري  املحتوى  واإث���راء  واملعرفة  الثقافة  ن�شر  يف 
اأتاحت النفتاح  للكتاب  الدويل  الريا�س  املركز يف معر�س  اأن م�شاركة  العلي 
رواد  جمع  املعر�س  اأن  كما  معها،  ال�شراكات  وتعزيز  العاملية  الن�شر  دور  على 
الثقافة والأدب واملعرفة؛ ما عزز تالقح الأفكار وتبادل الروؤى ووجهات النظر 
يف ق�شايا اإقليمية وعاملية من خالل اإ�شداراته العلمية التي تواكب التطورات 

املعا�شرة.

ر�سالة املركز البحثية
واأ�شار الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات اإىل اأن امل�شاركة 
"تريندز" يف املحافل املوؤثرة  "الريا�س للكتاب" هدفت اإىل تعزيز ح�شور  يف 
من  تنتجه  وما  الفكرية،  واملوؤ�ش�شات  البحثية  املركز  ر�شالة  لإي�شال  ثقافياً 
اإ�شدارات موثوقة ودرا�شات بحثية ر�شينة، اإىل اأكرب عدد من املثقفني واأ�شحاب 
الراأي والفكر. ولفت اإىل اأن اإ�شدارات "تريندز" املتنوعة حتظى بامل�شداقية 

يف  والأكادمييني  والدار�شني  للباحثني  موثوقاً  مرجعاً  وباتت  واملو�شوعية، 
بها  يتميز  التي  الر�شينة  والأ�ش�س  القواعد  تتبنى  لأنها  وال��ع��امل؛  املنطقة 
البحث العلمي، واملتعارف عليها دولياً، كما اأنها تقدم م�شموناً يت�شم بالعمق 
حممد  الدكتور  واأو���ش��ح  �شنعه.  يف  بفاعلية  وي�شارك  امل�شتقبل  وي�شت�شرف 
ات�شمت  املعر�س  "تريندز" يف  بها  ���ش��ارك  التي  الإ���ش��دارات  قائمة  اأن  العلي 
على  ت�شتحوذ  التي  الق�شايا  من  وا�شعة  جمموعة  وغطت  وال���راء،  بالتنوع 
والتنمية  ال�شيا�شي،  الإ�شالم  "ق�شايا  العربي والدويل؛ مثل  املجتمع  اهتمام 

امل�شتدامة، والتكنولوجيا والذكاء ال�شطناعي، والت�شامح والتعاي�س".

�سارك بجناح ا�ستثنائي وجذب زوار املعر�ض باإ�سدارات فريدة ونوعية

تريندز يوّدع الريا�س للكتاب.. وباحثون ومثقفون: املركز اأثرى احلدث مبحتوى علمي ومعريف عاملّي
الأمري تركي الفي�سل يزور جناح تريندز ويثمن م�ستوى اإ�سداراته العلمية
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 300.887 فح�سا وك�سفت عن 111 اأ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 191 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا
••   اأبوظبي-وام 

املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  متا�شيا 
الدولة بهدف  الفحو�شات يف  لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
بفريو�س  امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف 
لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا 

وعزلهم .

فح�شا   300،887 اإج����راء  ع��ن  ال�����وزارة  اأع��ل��ن��ت   .
فئات  على  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  ج��دي��دا 
خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة 
يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع 
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة   111 ع��ن  الك�شف 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، 
 737،766 امل�شجلة  وبذلك يبلغ جمموع احلالت 

حالة.
حالة  اأي  ت�ش��جيل  ع����دم  عن  ال�����وزارة  اأعلن�����ت    كم����ا 
24 ���ش��اع��ة امل��ا���ش��ي��ة ب��ف��ريو���س كورونا  وف���اة خ���الل 
امل�����ش��ت��ج��د، وب���ذل���ك ي��ب��ل��غ ع���دد ال��وف��ي��ات يف الدولة 

حالة.  2،113
جديدة  حالة   191 �شفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  مل�شابني 
وت��ع��اف��ي��ه��ا ال��ت��ام م��ن اأع���را����س امل��ر���س ب��ع��د تلقيها 
امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية 
 731،113 ال�شفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك 

حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 25,314 جرعة 
من لقاح كوفيد- 19 خلل 24 �ساعة 

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 25،314 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�س 20،475،211 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   207.02
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد - 19.

بح�سور كبار ال�سخ�سيات من م�سوؤويل حكومة الإمارات واأبوظبي وال�سفري الفرن�سي لدى الدولة

 خالد بن حممد بن زايد يفتتح مدر�سة الربجمة اجلديدة املبتكرة 42 اأبوظبي

واملعارف  باخلربات  مت�شلح  جيل 
التخ�ش�شية، ل �شيما يف جمالت 
والقت�شاد  ال���رق���م���ي،  ال���ت���ح���ول 
ال��رق��م��ي، وري����ادة الأع���م���ال، وهو 
ب���������دوره م�����ا ي�������ش���رع م�����ن وت�����رية 
املعرفة  اق��ت�����ش��اد  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول 
يف  ال��دول��ة  ت�شعه  ال��ذي  امل�شتدام 

مقدمة اأولوياتها.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت م��ع��ايل �شارة 
التعليم  دائ������رة  رئ��ي�����ش��ة  م�����ش��ل��م، 
تلعب   : اأب����وظ����ب����ي   - وامل����ع����رف����ة 
دوراً  اأب����وظ����ب����ي   42 م����در�����ش����ة 
تنمية  يف  وحم��وري��اً  ا�شرتاتيجياً 
اخلبرية  التكنولوجية  امل��واه��ب 
دعمها  ع��ن  ف�شاًل  منطقتنا،  يف 
مل�������ش���ت���ه���دف���ات اإم����������ارة اأب���وظ���ب���ي 
الب�شري  امل�����ال  راأ�������س  ل��ت��ح�����ش��ري 
حتقيق  على  وال��ق��ادر  للم�شتقبل، 
ب���ن���اء جمتمع  ق��ي��ادت��ن��ا يف  روؤي������ة 
بالتناف�شية  يت�شم  وط��م��وح  اآم���ن 
عامل  ويف   .. والن���ف���ت���اح  ال��ع��امل��ي��ة 
بالتكنولوجيا،  امل���دف���وع  ال���ي���وم 
ال���ربجم���ة  ي��ن��ح�����ش��ر جم������ال  ل 

خطوًة جديدة �شمن ا�شرتاتيجية 
قيادة دولتنا يف بناء قادة امل�شتقبل 
.. �شتوفر املدر�شة املتطورة من�شة 
املهارات  ل��ب��ن��اء  ج��دي��دة  تعليمية 
اقت�شاد  املطلوبة لريادة  الرقمية 
امل�شتقبل القائم على التكنولوجيا 

يف القرن ال�21.
اأبوظبي   42 م��در���ش��ة  وت��ع��ت��م��د 
ر�شوم  دون  بالطلبة  ترّحب  التي 
تعليم  م��ن��ه��ج��ي��ة  ع���ل���ى  درا����ش���ي���ة 
م�شارات  ي��ح��ّف��ز  ب�شكٍل  الأق�����ران، 
التعليم املرنة املالئمة لكل طالب 
اأيام  .. وم��ن خ��الل العمل ط��وال 
ال�شاعة،  م�����دار  ع��ل��ى  الأ����ش���ب���وع 
احلا�شلة  اأب��وظ��ب��ي،   42 ت��ه��دف 
املركز  من  املبدئي  العتماد  على 
تنمية  اإىل  ل��ل��م��وؤه��الت،  ال��وط��ن��ي 
والن�شباط  وال��ت��ع��اون  الإب������داع 
ال���ذات���ي م��ع ع���دم وج���ود �شفوف 
واأثبت هذا   .. اأو معلمني  درا�شية 
ال��ن��م��وذج جن��اح��اً ك��ب��رياً يف جميع 
اأكر  زّود  اإذ  ال�����ش��ب��ك��ة،  م���دار����س 
باملهارات  ط��ال��ب   12،000 م��ن 

ال����ربجم����ة، واإع�����ط�����اء الأول����وي����ة 
وي�شكل   .. ال�������ش���ام���ل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
 ،57% امل��واط��ن��ني  غ��ري  الطلبة 
دول����ة  يف  م��ن��ه��م   93% وي���ق���ي���م 
الإم��ارات، موزعني بواقع 60% 
من الذكور، و%40 من الإناث، 
وترتاوح اأعمار %81 منهم بني 

عاماً. و30   18
اأبوظبي   42 م���در����ش���ة  وت��ع��ت��رب 
ث��م��رة ج��دي��دة م��ن ث��م��ار احل���وار 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي الإم�������ارات�������ي - 
الفرن�شي، ال�شراكة التي تعزز اآفاق 
الدولتني  ب��ني  امل�شرتك  التعاون 
وتبادل املعرفة واخلربات املبتكرة 
امل������ج������الت مب������ا يف  يف خم���ت���ل���ف 
والعلوم  والتعليم  الثقافة  ذل��ك 
ال�شطناعي  وال���ذك���اء  امل��ت��ق��دم��ة 
والتكنولوجيا احليوية والتقنيات 

الطبية والزراعية وغريها.
�شاتيل،  ك��راف��ي��ي��ه  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
الفرن�شية  اجل���م���ه���وري���ة  ���ش��ف��ري 
: جت�����ّش��د مدر�شة  ال���دول���ة  ل���دى 
الطموحة  ال��روؤي��ة  اأبوظبي   42

دول  منطقة  يف  الأوىل  اأب��وظ��ب��ي 
التي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
املتنامية   42 �شبكة  اإىل  تن�شم 
اأوىل  اف���ت���ت���ح���ت  وال����ت����ي  ع����امل����ي����اً، 
 2013 عام  باري�س  يف  مدار�شها 
بال�شراكة  امل��در���ش��ة  وت��اأ���ش�����ش��ت   ..
م���ع دائ�����رة ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ع��رف��ة يف 
اأبوظبي، يف اإطار برنامج اأبوظبي 
للم�شرعات التنموية "غداً 21".

املرافق  وال���وف���د  ���ش��م��وه  وت���ع���ّرف 
الت�شاركية  التعليم  منهجية  على 
من  اأبوظبي،   42 تعتمدها  التي 
كما  الطلبة،  بني  التعاون  خ��الل 
الإداري  ال��ف��ري��ق  ���ش��م��وه  ال��ت��ق��ى 
الأوىل  الدفعة  وطلبة  للمدر�شة 

من الربنامج.
وق������ال ���ش��م��و ال�������ش���ي���خ خ���ال���د بن 
حممد بن زايد اآل نهيان : ت�شكل 
اأهم  اإح��دى  اأبوظبي   42 مدر�شة 
روؤية  لتحقيق  املمّكنة  امل��ح��رك��ات 
الرامية  ال�شرتاتيجية  اأبوظبي 
تعليمية  حتتية  بنية  تطوير  اإىل 
بذلك  ولتكون  و�شاملة،  متنوعة 

املعلومات  تكنولوجيا  باأخ�شائيّي 
والت���������ش����الت ف���ق���ط، ب���ل حت���ّول 
ُنتقنها  اأن  ب��د  ل  ع��امل��ي��ٍة  ل��غ��ٍة  اإىل 
موا�شلة  م���ن  ل��ل��ت��م��ّك��ن  ج��م��ي��ع��اً 
رحلة التحّول الرقمي يف خمتلف 
وبعد  العاملي.  القت�شاد  قطاعات 
مر�شح   401 م��ن  اأك���ر  ت�شجيل 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ث����الث ن�����ش��خ من 
بني  التفاعلي  "بي�شني"  برنامج 
���ش��ه��ري م��اي��و واأغ�����ش��ط�����س، جنح 
اجتياز مرحلة  يف  مر�شحاً   225
الخ��ت��ب��ار ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��ي امتد 
يوماً،   26 م���دى  ع��ل��ى  منها  ك���لٌّ 
امل���در����ش���ة خاللها  ف���ري���ق  اخ���ت���رب 
وقدرتهم  الطلبة  التزام  م�شتوى 
الطلبة  ب��داأ  حيث  التحّمل،  على 
من  ب����دءاً  للمدر�شة  ب��الن�����ش��م��ام 

.2021 �شبتمرب   26
من   43% امل���واط���ن���ون  وي�����ش��ك��ل 
الدفعة الأوىل يف املدر�شة، 70% 
يوؤكد  م��وؤ���ش��ٍر  يف  ���ش��ي��دات،  منهم 
ال�شورة  بتغيري  اأب��وظ��ب��ي  ال��ت��زام 
جمال  ح���ول  ال�����ش��ائ��دة  النمطية 

الرقمية والعملية الأ�شا�شية.
من ناحيته، قال معايل ح�شني بن 
الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم 
مدر�شة  اف��ت��ت��اح  اإن   : وال��ت��ع��ل��ي��م 
42 اأبوظبي، ي�شكل خطوة مهمة 
حكومة  م�����ش��ت��ه��دف��ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال����ت����ي حت����ر�����س على  اأب����وظ����ب����ي 
ت��ط��وي��ر ج��ي��ل م��ن ق����ادة التحول 
الذين  ال�شباب  واملهنيني  الرقمي 
التقنية  ب���امل���ه���ارات  ي��ت��م��ت��ع��ون  ل 
اأي�شاً حدود  فح�شب، بل يدفعون 
اآفاق بعيدة،  اإىل  البتكار الرقمي 
التكنولوجيا  ف��ي��ه  ت��ع��د  وق���ت  يف 
فر�س  ل���ت���ع���زي���ز  م���ه���م���ة  رك����ي����زة 

التنمية والتطور يف اأي دولة.
ال����دع����م  اإىل  م����ع����ال����ي����ه  ول�����ف�����ت 
الالحمدود من قيادتنا الر�شيدة 
ل�����ش��ب��اب ال��وط��ن م��ن خ���الل خلق 
وتنمية  ل����ش���ت���ق���ط���اب  ال���ف���ر����س 
لكت�شاب  قدراتهم  وبناء  املواهب 
مهارات امل�شتقبل والعلوم املتقدمة 
الأمر  الع�شر،  متطلبات  وتلبية 
ومتكني  ب���ن���اء  يف  ي�����ش��ه��م  ال������ذي 

•• اأبوظبي-وام

اف���ت���ت���ح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ���ال���د بن 
نهيان، ع�شو  اآل  زاي��د  بن  حممد 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س 
م����در�����ش����ة ال�����ربجم�����ة اجل����دي����دة 
وق����ام  اأب����وظ����ب����ي،   42 امل���ب���ت���ك���رة 
�شموه بجولة تعّرف خاللها على 
برنامج املدر�شة ومرافقها املبتكرة 
مبناها  �شمن  خ�شي�شاً  امل�شممة 
امل�شتقبلي يف  الطابع  اجلديد ذي 

منطقة ميناء زايد.
راف�����ق ���ش��م��وه خ����الل زي���ارت���ه كل 
اإبراهيم  ب��ن  ح�����ش��ني  م��ع��ايل  م��ن 
احلمادي وزير الرتبية والتعليم، 
ومعايل �شارة عو�س عي�شى م�شلم 
يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  رئي�س 
اأب���وظ���ب���ي، وم���ع���ايل حم��م��د علي 
التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال�����ش��رف��اء 
و�شعادة  اأب��وظ��ب��ي،   - القت�شادية 
عام  م��دي��ر  غ��ب��ا���س،  �شعيد  �شيف 
التنفيذي،  اأب����وظ����ب����ي  م���ك���ت���ب 
و���ش��ع��ادة ع��ام��ر احل���م���ادي، وكيل 
وحميد  وامل��ع��رف��ة،  التعليم  دائ���رة 
ال�����������ش�����م�����ري، ن�����ائ�����ب ال���رئ���ي�������س 
والرئي�س  للمجموعة،  التنفيذي 
املوؤ�ش�شية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�شركة  يف  ال���ب�������ش���ري���ة  وامل�����������وارد 
و�شعادة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار،  م���ب���ادل���ة 
كرافييه �شانيل �شفري اجلمهورية 

الفرن�شية لدى الدولة .
وت���ع���د م���در����ش���ة ال����ربجم����ة 42 

واجل����ري����ئ����ة ل�����دول�����ة الإم����������ارات 
ع��ل��ى حر�شنا  وت���وؤك���د  وف��رن�����ش��ا، 
اآفاق  جميع  ل�شتك�شاف  امل�شرتك 
ال���ت���ع���اون يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، 
التعليم  ق���ط���اع  راأ�����ش����ه����ا  وع���ل���ى 
ثقة  وك��ّل��ي   .. احلديثة  والتقنية 
اأبوظبي   42 م��در���ش��ة  ب���اأن جن��اح 
نقارن  ال������ذي  امل���ع���ي���ار  ���ش��ي�����ش��ب��ح 
امل�شرتكة  م�شاريعنا  اأ�شا�شه  على 
واأود   .. امل��ق��ب��ل��ة  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
لأتوجه  الفر�شة  ه��ذه  اأغتنم  اأن 
واملعرفة  التعليم  لدائرة  بال�شكر 
و�شعوها  التي  للثقة  اأبوظبي  يف 
انطلقت  ال����ت����ي   42 ���ش��ب��ك��ة  يف 
بناء  ي�شمن  ب�شكٍل  ف��رن�����ش��ا،  م��ن 
املربجمني  م����ن  ال����ت����ايل  اجل���ي���ل 
ُي�����ش��رتط على  الإم������ارات. ول  يف 
الراغبني بالن�شمام اإىل مدر�شة 
خربة  اأي  امتالك  اأبوظبي   42
ال����ربجم����ة،  م�����ش��ب��ق��ة يف جم������ال 
 18 ع��ن  اأع��م��اره��م  تقل  اأّل  على 
املهتمني  للطلبة  ومُيكن   .. عاماً 
الت�شجيل  للمدر�شة  بالن�شمام 
م�������ن خ���������الل زي�������������ارة ال������راب������ط 
www.42AbuDhabi.

تقييم  اإىل  ل��ي��خ�����ش��ع��وا   ،ae
لتحديد  الإنرتنت  عرب  متهيدي 
قدراتهم املعرفية من خالل عدٍد 
والذاكرة،  املنطق  اخ��ت��ب��ارات  م��ن 
و�شتتم دعوة املر�شحني الناجحني 
يف ه����ذه امل���رح���ل���ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الربنامج التفاعلي "بي�شني" قبل 

الن�شمام لربنامج املدر�شة.

واملعرفة  التعليم  دائرة  مع  بال�سراكة  اخلليجي,  التعاون  جمل�س  دول  يف   42 �سبكة  مدار�س  •  اأوىل 
الطلبة لدى  التعاونية  والقدرات  االإبداع  لت�سّجيع  االأقران  تعليم  منهجية  وتعتمد  معلمني  ودون  ر�سوم  دون  التعليم  •  توافر 

اأبوظبي يف  زايد  ميناء  منطقة  يف  خ�سي�سًا  امل�سمم  املبتكر  املدر�سة  مقر  •  يقع 
التكنولوجيا على  القائم  امل�ستقبل  اقت�ساد  لريادة  املطلوبة  الرقمية  باملهارات  الب�سري  املال  راأ�س  تزويد  اإىل  •  تهدف 

»وام« توقع اتفاقية تعاون مع اأمريكا اللتينية للمعلومات 
•• كورا�شاو -وام

"وام"  اأنباء الإم��ارات  وقعت وكالة 
اتفاقية تعاون اإعالمي مع حتالف 
للمعلومات  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ري���ك���ا 
التي  الإعالمية  "AIL" املنظمة 
ت�شم 22 �شبكة تلفزيونية خا�شة 
ومنطقة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ري���ك���ا  يف 

البحر الكاريبي.
ج���اء ذل���ك خ���الل م�����ش��ارك��ة "وام" 
"اإينك�س  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����وؤمت����ر  يف 
ENEX" ال�شنوي الذي عقد يف 
جزيرة كورا�شاو يف البحر الكاريبي 
من  الفرتة  يف  الالتينية  باأمريكا 
7 اإىل 9 اأكتوبر اجلاري مب�شاركة 
دولة   18 من  اإعالمية  موؤ�ش�شات 

حول العامل.
وقع التفاقية �شعادة حممد جالل 
اأنباء  ال��ري�����ش��ي م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة 
وال�شيد ج��وان كارلو�س  الإم���ارات، 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  م��دي��ر حت��ال��ف 

للمعلومات.

ويت�شق يف الوقت نف�شه مع مبادئ 
"وثيقة اخلم�شني" وجهود الدولة 
ال�شالم  م���ب���ادئ  اإر����ش���اء  يف جم���ال 
وال���ت�������ش���ام���ح واحل���������وار والأخ��������وة 

الإن�شانية عاملياً.
اإن م��ن ���ش��اأن هذه  وق����ال ���ش��ع��ادت��ه 
الت����ف����اق����ي����ة ت����ع����زي����ز احل�������ش���ور 
الإم���ارات ون�شر  الإع��الم��ي لدولة 
والإن�شانية  احل�����ش��اري��ة  ر�شالتها 
الدولة  ا�شت�شافة  ظ��ل  يف  ل�شيما 
 2020 اإك�شبو  يف  دول���ة   192 ل��� 
من  الأول  يف  ان��ط��ل��ق  ال����ذي  دب����ي 
اأكتوبر اجلاري، اإىل جانب تو�شيع 
نطاق انت�شار اخلدمات الإعالمية 
وتعزيز  الإم�������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
موثوق  اإعالمي  كمزود  ح�شورها 
ع��ل��ى م�شتوى  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��ال��ل��غ��ات 

قارة اأمريكا الالتينية.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه اأك�����د ال�����ش��ي��د ج���وان 
اأمريكا  حت��ال��ف  م��دي��ر  ك���ارل���و����س 
اأهمية  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع 

وال��ت�����ش��ري��ع��ات امل��ع��م��ول ب��ه��ا لدى 
اجلانبني.

واأكد �شعادة حممد جالل الري�شي 
الإعالمي  ال���ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  اأن 
الالتينية  اأم���ري���ك���ا  حت���ال���ف  م����ع 
اإطار موا�شلة  تاأتي يف  للمعلومات 

تعزيز  اإىل  الت���ف���اق���ي���ة  ت����ه����دف 
اجلانبني  ب���ني  ال���ت���ع���اون  رواب������ط 
ال����ت����ب����ادل الإخ�����ب�����اري  يف جم������ال 
اإىل  وال�شعي  الإع��الم��ي  واملحتوى 
اإعالمي  ت��ع��اون  ع��الق��ات  تاأ�شي�س 
لالأنظمة  وفقاً  وتطويرها  مثمرة 

ت���ع���زي���ز ال���������ش����راك����ات م�����ع ك���ربى 
املوؤ�ش�شات الإعالمية على م�شتوى 
دول اأمريكا الالتينية مبا يتما�شى 
ال�شرتاتيجية  امل���������ش����اري����ع  م�����ع 
ال�����ك�����ربى ال����ت����ي ت���ط���ل���ق���ه���ا دول�����ة 
املقبلة،  عاماً  للخم�شني  الإم���ارات 

املجالت  يف  �شاملة  ونه�شة  تقدم 
ك��اف��ة م��ا ي��وؤ���ش��ل ب���دوره مل��زي��د من 
ب��ني ال�شعوب  ال��ت��الق��ي وال��ت��ع��ارف 
وهو جوهر ر�شالة الإعالم البناءة 

حول العامل.
�شعادة  ال��ت��ق��ى  م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  يف 
بالتزامن  الري�شي  ج��الل  حممد 
"اإينك�س  م��وؤ���ش�����ش��ة  م����وؤمت����ر  م����ع 
معايل  م�����ن  ك�����ال   "ENEX
وزراء  رئ���ي�������س  ب��ي�����ش��ا���س  غ��ي��ل��م��ار 

م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم������ارات )وام( 
بو�شفها خطوة متقدمة ت�شتهدف 
الطرفني  بني  بناء  تعاون  تاأ�شي�س 
�شاأن  من  اأن  اإىل  منوهاً  وتعزيزه، 
اجلانبني  ب��ني  اجل��دي��دة  ال�شراكة 
تعزيز قدرة حمطاتنا التلفزيونية 
22 حم��ط��ة على  ال��ب��ال��غ ع���دده���ا 
بهذا  ومنطقتنا  م�شاهدينا  رب��ط 
ال��ع��امل والتعرف  املهم م��ن  اجل��زء 
على ما ت�شهده دولة الإمارات من 

ت�شارلز  ومعايل  كورا�شاو،  جزيرة 
والت�شال،  الإع�����الم  وزي����ر  ك��وب��ر 
و�شيجتجي  روي�����ش��ان��در  وم���ع���ايل 
كما  ك��ورا���ش��او،  يف  ال�شياحة  وزي���ر 
مقر  امل��راف��ق  وال��وف��د  �شعادته  زار 
ت��ل��ف��زي��ون ك��ورا���ش��او وت��ع��رف على 
ف���ر����س ال����ت����ع����اون امل�������ش���رتك بني 
الإع��الم��ي��ة يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  )وام( 
جزيرة  ل�شيما  الالتينية  اأمريكا 

كورا�شاو.

�سرطة دبي تدعو اإىل توخي احليطة واحلذر اأثناء ال�سباب
•• دبي-الفجر:

يف  للمرور  العامة  الإدارة  مدير  امل��زروع��ي،  مهري  �شيف  العميد  دع��ا 
�شرطة دبي م�شتخدمي الطريق اإىل �شرورة توخي احليطة واحلذر 
وتخفي�س ال�شرعات اأثناء القيادة يف ال�شباب.  واأو�شح العميد �شيف 
املزروعي اأن ال�شباب الكثيف يوؤدي اإىل تدين م�شتوى الروؤية الأفقية 
على الطرق خا�شة ال�شريعة مما يت�شبب عنها وقوع ع�شرات حوادث 

ب�شرية  خ�شائر  ورائ��ه��ا  وتخلف  امل��رك��ب��ات  م��ن  ال��ع�����ش��رات  ب��ني  ال�شري 
ومادية، يف حال مل يلتزم ال�شائق بالن�شائح والإر�شادات التي تطلقها 
اجلهات املعنية يف الدولة. ونوه العميد �شيف املزروعي اإىل الإجراءات 
ال���واج���ب ات��ب��اع��ه��ا خ���الل ال��ق��ي��ادة يف اأوق�����ات ال�����ش��ب��اب م��ن��ه��ا خف�س 
العتيادية،  امل�شافة  عن  املركبات  بني  كافية  م�شافة  وت��رك  ال�شرعة 
وا�شتخدام جميع املركبات الأن��وار يف �شاعات ال�شباح الباكر، وجتنب 
حماولة جتاوز املركبات الأخرى، وجتنب تغيري امل�شارات اإل يف حالة 

ال�����ش��رورة م��ع الل��ت��زام ب��الإ���ش��ارات ال��دال��ة لالنعطاف، وك��ذل��ك عدم 
الآخرين،  لل�شائقني  ال��روؤي��ة  تعيق  التي  العالية  الأ���ش��واء  ا�شتخدام 
وعدم ا�شتخدام الإ�شارات الأربعة اأثناء القيادة، وعدم الن�شغال بغري 
الطريق اأثناء القيادة، وجتنب الوقوف و�شط الطريق يف حال التعر�س 
حلادث ب�شيط.  واأ�شار العميد �شيف املزروعي اإىل اأن الدوريات املرورية 
ال�����ش��وارع اخلارجية  ت��واج��ده��ا يف مثل ه��ذه الأوق����ات يف  �شتكثف م��ن 
القيام  وكذلك  ال�شرعات،  بتخفيف  ال�شائقني  على  التنبيه  لغر�س 

بعملية م�شح على طول امتداد تلك ال�شوارع ملنع وقوف املركبات على 
كتف الطريق والعمل على اإبعادها اإىل خارج حرم الطريق بعيداً عن 
التي  احل��وادث  كرة  منوهاً  للحوادث،  تعر�شها  ملنع  ال�شيارات  م�شار 
تقع نتيجة توقف املركبات على جانبي الطريق، كما �شتقوم الدوريات 
ال�شرتاحات  اإىل  ال�شاحنات  حركة  حتويل  على  بالإ�شراف  امل��روري��ة 
لتاليف  ال�شباب  اأوق����ات  خ��الل  ال�شري  م��ن  ومنعها  ل��ه��ا،  املخ�ش�شة 

املخاطر التي قد ت�شببها ال�شاحنات نتيجة القيادة ببطء.
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اأخبـار الإمـارات

االإمارات و زميبابوي تبحثان �سبل تطوير التعاون  
•• هراري-وام

�شفري  القا�شمي،  حممد  جا�شم  ال��دك��ت��ور  �شعادة  اجتمع 
ت�شونغا،  ق�شطنطني  معايل  مع  زميبابوي،  ل��دى  الدولة 
العا�شمة  يف  زميبابوي  جمهورية  لرئي�س  الأول  النائب 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  "هراري"، ونقل حتيات �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�شاحب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
و�شاحب  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، اإىل فخامة الرئي�س 
اإميري�شون منانغاغوا رئي�س جمهورية زميبابوي.

واأّكد �شعادة الدكتور القا�شمي خالل اللقاء حر�س حكومة 
دولة المارات على تطوير العالقات الثنائية. من جانبه، 
ن��ق��ل ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة زمي��ب��اب��وي حت��ي��ات فخامة 
�شاحب  اإىل  ال�شخ�شية  وحت��ي��ات��ه  م��ن��ان��غ��اغ��وا  ال��رئ��ي�����س 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"،  "حفظه 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  "رعاه اهلل"، و�شاحب  دبي 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة، واأكد حر�س حكومة بالده على تطوير العالقة 

مع دولة الإمارات وال�شتفادة من جتربتها التنموية.
ال��ع��الق��ات بني  لتطور  ارتياحهما  ع��ن  اجل��ان��ب��ان  واأع���رب 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��دي��ق��ني، وزي�����ادة ح��ج��م ال��ت��ب��ادل التجاري 
اأك��رب �شريك  الإم���ارات ثاين  اأ�شبحت دول��ة  بينهما، حيث 

جتاري لزميبابوي.
ت�شونغا  م��ع��ايل  م��ع  القا�شمي  ال��دك��ت��ور  �شعادة  بحث  كما 
�شبل تطوير التعاون بني البلدين ال�شديقني يف جمالت 

جديدة، واكت�شاف املزيد من الفر�س. 

جناح �سريلنكا يف اإك�سبو 2020 دبي ي�ستقبل �سيوفه بال�ساي ال�سيلين
•• دبي- وام

العريق ذي  ال�شيالين  ال�شاي  ل��زواره لتذوق  2020 دبي فر�شة �شانحة  اإك�شبو  امل�شارك يف  يوفر جناح �شريالنكا 
ال�شهرة العاملية واكت�شاف اأ�شراره من خالل املراحل كافة.

يف  �شريلنكا  م�شاركة  "وام" اإن  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ال�شريلنكي  اجلناح  مديرة  �شنفاي  ه��ارون  حوامة  وقالت 
معر�س اإك�شبو 2020 دبي تاأتي لتعريف زوار اجلناح بثقافة وح�شارة �شريالنكا ..م�شرية اإىل اأن اجلناح الذي تبلغ 
م�شاحته 300 مرت مربع ويقع يف منطقة "الفر�س" م�شمم بطريقة ت�شتعر�س احل�شارة ال�شريالنكية القدمية 
وت�شلط ال�شوء على املناظر الطبيعية اخلالبة يف �شريالنكا. واأ�شافت �شنفاي : �شيحظى �شيوف اجلناح باكت�شاف 
اأ�شرار ال�شاي ال�شيالين العريق ذات ال�شهرة العاملية عرب كافة مراحلة بدءا من ح�شاده يف املزارع و�شول اإىل الطعم 
�شيمكنهم  ال��ذي  تنقلهم عرب اجلناح  ال�شاي عند  وت��ذوق كوب من  العامل  املاليني حول  به  ي�شتمتع  ال��ذي  الرائع 

احل�شول عليه من ركن ال�شاي امل�شمم باإ�شراف جمل�س ال�شاي ال�شريالنكي.

تزامنًا مع اليوم العاملي لل�سحة النف�سية

حديقة اأم االإمارات تطلق برنامج ال�سحة واللياقة للزوار

دي بي ورلد تطلق م�سروع غابة املانغروف حلماية بيئة االإمارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�شحة  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  تزامناً 
اأم  ت���ط���ل���ق ح���دي���ق���ة  ال���ن���ف�������ش���ي���ة، 
الإم�������ارات، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ل من 
يوغا"  و"فلو  ويلن�س"  "�شفن 
للتاأمل،  �شبي�س"  "اإيرن  وم��رك��ز 
واللياقة" الذي  "ال�شحة  برنامج 
وتاأمل  ي���وغ���ا  ج��ل�����ش��ات  ي��ت�����ش��م��ن 
ل�����ل�����زوار، وي����ه����دف اإىل  جم���ان���ي���ة 
تعزيز ال�شحة النف�شية لدى اأفراد 
امل��ج��ت��م��ع واإث�������راء ت��وا���ش��ل��ه��م من 

الطبيعة. 
يوم  ك��ل  رواد احل��دي��ق��ة  و���ش��ي��ك��ون 
 6:30 ال�����ش��اع��ة  اأرب���ع���اء يف مت���ام 
اأكتوبر   10 م���ن  اع���ت���ب���اراً  م�����ش��اًء 
2021 وحتى 27 اأبريل 2022 
على موعد مع جل�شات يوغا وتاأمل 
ع��ل��ى تعزيز  ت�����ش��اع��ده��م  جم��ان��ي��ة 
ال�شرتاخاء  ب��ك��ي��ف��ي��ة  م��ع��رف��ت��ه��م 

النف�شية،  لل�شحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
على  ال�شوء  ت�شليط  على  حر�شنا 
وال�شطرابات  وال���ق���ل���ق  ال���ت���وت���ر 
الكثري  ي��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  النف�شية 
من الأ�شخا�س عر�شة لها يف ظل 
الظروف ال�شتثنائية التي مر بها 

العامل اأجمع موؤخراً." 
"ب�شفتنا  ق����ب����الوي:  واأ�����ش����اف����ت 
ال���وج���ه���ة اخل�������ش���راء امل��ف�����ش��ل��ة يف 
اأبوظبي، نعلم مدى ارتباط الكثري 
والأج�����واء  بالطبيعة  زوارن�����ا  م��ن 
ومن  الطلق.  الهواء  يف  اخلارجية 
هنا، نحر�س دوماً بت�شليط ال�شوء 
والتوا�شل  الطبيعة  اأه��م��ي��ة  على 
ال�شحة  على  ذلك  وانعكا�س  معها 
النف�شية لأفراد املجتمع ورفاههم، 
حيث ي�شعدنا اإطالق هذا الربنامج 
بالتعاون مع �شركائنا املتخ�ش�شني 
اجلميع  وت�شجيع  جم��الت��ه��م،  يف 
على الن�شمام اإلينا يف هذه املبادرة 

•• دبي-وام

م�شروع  ورلد"  ب���ي  "دي  اأط��ل��ق��ت 
غ��اب��ة امل��ان��غ��روف ال���ذي يتكون من 
قرابة 100 األف غر�شة يف حممية 
جبل علي للحياة الربية يف خطوة 
الوطنية  ل��ل��خ��ط��ة  م��واك��ب��ة  ت���اأت���ي 
 2050  -  2017 املناخي  للتغري 
وال�شرتاتيجية  الإم����ارات  ل��دول��ة 

الوطنية للتنوع البيولوجي .
العمل  اإط����ار  م��ع  امل�����ش��روع  ويت�شق 
"عاملنا  ب���ال����ش���ت���دام���ة  اخل�����ا������س 
ورلد"  ب���ي  "دي  يف  م�شتقبلنا" 
وال������ذي ُت���ع���د امل��ح��ي��ط��ات ف��ي��ه من 
للهدف  ا�شتجابًة  الرئي�شة  املحاور 
التنمية  اأه���داف  م��ن  ع�شر  ال��راب��ع 
احلياة  يف  وامل���ت���م���ث���ل  امل�������ش���ت���دام���ة 
ا�شتجابة  ي���اأت���ي  ك��م��ا  امل������اء،  حت���ت 
اإع���ادة  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ل�شرتاتيجية 
ومكوناتها  املحيطات  مياه  جتديد 

البيئية.
وباعتبارها من دعاة حماية البيئة 
خالل  ورلد"  ب���ي  "دي  ت���وؤك���د   ..

ا�شتخدام  الغابة  ه��ذه  يف  الفريدة 
التي  "اإيكومات�شر"  الو�شم  تقنية 
ت�����ش��م��ح ب��ت��ت��ب��ع من���و ك���ل ���ش��ج��رة يف 
اأح��م��د بن  امل�����ش��روع. وق��ال �شلطان 
اإدارة الرئي�س  �شليم رئي�س جمل�س 
التنفيذي ملجموعة "دي بي ورلد" 
: ُي��ع��ت��رب ال���رب وال��ب��ح��ر ج����زءان ل 
ي��ن��ف�����ش��الن ���ش��م��ن م��ك��ون��ات دولة 
ُي�شكالن  اأن���ه���م���ا  ك��م��ا  الإم����������ارات، 
ال��ق��اع��دة الأ���ش��ا���س لأع��م��ال��ن��ا، لذا، 
على  احل����ف����اظ  اأن  ن����وؤم����ن  ن���ح���ن 
���ش��الم��ة م����واردن����ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة يعترب 
اجلميع،  ب��ني  م�شرتكة  م�شوؤولية 
وكما قال املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
على الرب ويف البحر عا�س اأجدادنا 
حياتهم  م���وارد  ا���ش��ت��م��دوا  ومنهما 
اأهمية احلفاظ  اأدرك��وا مبكًرا  وقد 
ع��ل��ي��ه��م��ا واأخ�������ذوا م���ن ك���ل منهما 
للبقاء  يحتاجونه  ك��ان��وا  م��ا  فقط 
ل��ي��ح��ت��ف��ظ��وا مب���ا ت��ب��ق��ى م���ن تلك 

املوارد ر�شيًدا لالأجيال القادمة.
من جهته قال عبداهلل بن دميثان 

املوؤ�ش�شي  الت�شال  قبالوي، مدير 
"تلعب  الإم���ارات:  اأم  لدى حديقة 
اخل�شراء  وامل�����ش��اح��ات  احل���دائ���ق 
املجتمع  ب���ن���اء  يف  حم����وري����اً  دوراً 

بعيداً عن �شخب احلياة، والتحلي 
اأعلى  وحتقيق  الداخلية  باملرونة 

م�شتويات الوعي الذاتي.
ر�شا  ق����ال����ت  ال���������ش����دد،  ه������ذا  ويف 

متكن  �شحية  لبيئة  وال��ت��اأ���ش��ي�����س 
الأف����راد م��ن ال���ش��رتخ��اء والتاأمل 
عن  بعيداً  والتوا�شل  حولنا  فيما 
�شخب احلياة اليومية. ومبنا�شبة 

حيث يغطي م�شاحة اإجمالية تبلغ 
حوايل 10 هكتارات �شتتم زراعتها 
ب��اأ���ش��ج��ار امل��ان��غ��روف ب��ك��ث��اف��ة تبلغ 
قرابة 10 اآلف �شجرة لكل هكتار 
انبعاث  م���ن  ي��ق��ل��ل  اأن  مي��ك��ن��ه  م���ا 
ح���وايل 3 - 8 ط��ن م��ن غ��از ثاين 
اأك�شيد الكربون للهكتار الواحد ما 

والتنوع  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  اأ����ش���ب���وع 
البيولوجي يف اإك�شبو 2020 دبي 
املناخي  التغري  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت 
باحلفاظ  مت�شكها  ع��ل��ى  وال��ب��ي��ئ��ة 

على كوكب الأر�س.
وي��ق��ع م�����ش��روع غ��اب��ة امل��ان��غ��روف يف 
الربية  للحياة  علي  جبل  حممية 

�شتحتجز  باأكملها  الغابة  اأن  يعني 
ما بني 30 - 80 طًنا من انبعاثات 

غاز ثاين اأك�شيد الكربون كل عام.
ورلد" يف  ب��ي  "دي  م��ع  وي�����ش��رتك 
م��ن جمموعة  ك��ل  امل�����ش��روع  تنفيذ 
الإم����������������ارات ل���ل���ب���ي���ئ���ة ال���ب���ح���ري���ة 
املزايا  وم��ن   .. �شتوري  وجمموعة 

للتاأمل  �شبي�س"  "اإيرن  م���رك���ز 
حتقيق اأعلى م�شتويات ال�شرتخاء 
ونف�شياً  ج�������ش���دي���اً  وال�������ش���ك���ي���ن���ة 
املتفائلة  امل���ح���ادث���ات  خ����الل  م���ن 
اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  وال���ت���ف���اع���ل���ي���ة، 
ال��ت��م��اري��ن ال��ت��ي ت�����ش��اع��ده��م على 
وتعزيز  اأذه���ان���ه���م  ���ش��ف��و  حت�����ش��ني 
واملرونة  ال���ق���رار  ات���خ���اذ  م���ه���ارات 
وال�����ش��الم ال��داخ��ل��ي. وم���ن خالل 
التاأمل، �شيتعلم امل�شاركون حتقيق 

بحديقة اأم الإمارات." 
اجلل�شات  يف  امل�شاركون  و�شيحظى 
بفر�شة  يوغا"  "فلو  م��ن  املقدمة 
والعقل  اجل�����ش��د  ق���وى  ا���ش��ت��ج��م��اع 
التنف�س،  مت�����اري�����ن  خ������الل  م�����ن 
الذاتي  والإح�شا�س  الوعي  وتنمية 
وال�شكون،  احل��رك��ة  مت��اري��ن  ع��رب 
وا�شتك�شاف وتقدير اإمكانات الفرد 

اجل�شدية والعقلية والروحية.
جل�شات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ومي���ك���ن 

والتحكم  ال��ك��ام��ل  ال��ذات��ي  ال��وع��ي 
بكافة العوامل ذات ال�شلة بعملية 
�شنع القرار، مبا يف ذلك العواطف 
والذكريات  وال���ع���ادات  والأمن�����اط 

واملعتقدات.
ويلن�س"،  "�شفن  يف  امل�شاركون  اأما 
ف�����ش��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ال��ت��خ��ل�����س من 
القوة  واكت�شاب  بال�شيق  ال�شعور 
وتوازن اجل�شم وتركيز العقل عرب 

مزج التنف�س بحركة اجل�شد.

يتم  اأن  ال���ق���ري���ب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
امل�شتوى  على  بامل�شروع  الع���رتاف 
لحتواء  معتمدة  كمبادرة  ال��دويل 

الكربون.
"دي  ت���ل���ت���زم  ان���ط���الق���ه���ا  وم����ن����ذ 
عملياتها  مب��م��ار���ش��ة  ورلد"  ب���ي 
تراعي  منهجية  وف���ق  الت�شغيلية 
خاللها  ت���ق���ّي���م  ال���ب���ي���ئ���ة  ح���م���اي���ة 
تاأثريها البيئي وتر�شد جودة املياه 
يف املناطق التي تعمل بها با�شتخدام 

 - العامل  واملدير  التنفيذي  املدير 
دي بي ورل��د الإم���ارات وج��اف��زا اإن 
يف  ي�شهم  املانغروف  غابة  م�شروع 
اإعادة احلياة للعديد من امل�شطحات 
اإذ ي�شمل  الإم���ارات  املائية يف دول��ة 
امل�����ش��روع ت��ع��اون��ن��ا م��ع ال��ع��دي��د من 
مايكرو�شوفت  م���ث���ل  ال�������ش���رك���ات 
وب��روك��رت اأن���د ج��ام��ب��ل والإم�����ارات 
معرباً  ل���الأل���وم���ي���ن���ي���وم،  ال��ع��امل��ي��ة 
ع���ن اأم���ل���ه وع���رب ت��ع��ا���ش��د اجلهود 

كما  التكنولوجيا،  و���ش��ائ��ل  اأح���دث 
توؤمن املوؤ�ش�شة ب�شكل كبري ب�شرورة 
اإدم��������اج م��وظ��ف��ي��ه��ا خل���ل���ق من����وذج 
لذا  الكوكب  يحمي  م�شتدام  عمل 
ب�شكل  ت�����ش��ج��ي��ع��ه��م  ع��ل��ى  حت���ر����س 
العديد  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  م��ت��وا���ش��ل 
م����ن احل����م����الت ال���ت���ي ت���رك���ز على 
املائية  وامل��م��رات  امل��ح��ط��ات  حماية 
�شنوًيا �شمن العديد من الأهداف 

واملبادئ النبيلة للموؤ�ش�شة.

تدوير يتعامل مع اأكرث من 70 األف طلب خدمة ب�ساأن مكافحة اآفات ال�سحة العامة خلل 8 اأ�سهر
•• اأبوظبي-الفجر:

لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ي�����ش��ّخ��ر 
ال��ن��ف��اي��ات )ت���دوي���ر( ك��اف��ة اإدارات����ه 
وف����رق����ه����ا امل����ي����دان����ي����ة وك�����وادره�����ا 
الإداري��ة، من اأجل تقدمي خدمات 
للجمهور،  ع���ال���ي���ة  ج�������ودة  ذات 
اخلطة  م�����ع  ان�������ش���ج���ام���اً  وذل��������ك 
ومتا�شياً  للمركز  ال�شرتاتيجية 

مع روؤية "اأبوظبي 3020".
مكافحة  م�����ش��اري��ع  اإدارة  وب���ذل���ت 
العامة يف )تدوير(،  ال�شحة  اآف��ات 
ج���ه���وداً ك��ب��رية، م��ن��ذ ب��داي��ة العام 

و893 جماًل و20 ثعلباً. وتعمل 
اآف�����ات  م��ك��اف��ح��ة  م�������ش���اري���ع  اإدارة 
)ت��دوي��ر(، وفق  العامة يف  ال�شحة 
خطة عمل �شاملة، ل�شمان حتقيق 
يف  ميدانياً،  ومثالية  فاعلة  نتائج 
البوؤر  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ام��ل  �شبيل 
التي تن�شط فيها تلك الآف��ات، مع 
الأخ�����ذ ب��ع��ني الع���ت���ب���ار ال��ع��م��ل يف 
الفرتات الزمنية التي يتزايد فيها 
تكاثر تلك الآفات، بالعتماد على 
ال��ت��غ��ريات يف درج����ات احل�����رارة يف 

معظم مناطق الإمارة.
املهند�س  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 

البعو�س  واأه���م���ه���ا  الآف������ات  ك��اف��ة 
وال�شرا�شري  والقوار�س  والذباب 
اأ�شرار  اأي��ة  من  للحد  الأمريكية، 
الآف����ات،  ت��ل��ك  ت�شببها  ق��د  �شلبية 
معايري  اأع����ل����ى  ت���وف���ري  و����ش���م���ان 
البيئة وال�شحة وال�شالمة يف كافة 
اأرجاء الإمارة، والرتقاء مبظهرها 

اجلمايل املتميز.
بالآفات  الإ����ش���اب���ة  ن�����ش��ب  وك���ان���ت 
بح�شب  ل�����الأم�����را������س،  ال���ن���اق���ل���ة 
ال��ب��ي��ان��ات الإح�����ش��ائ��ي��ة ل������الإدارة، 
م��وزع��ة خ��الل تلك ال��ف��رتة بواقع 
1.8 باملئة لل�شرا�شري الأمريكية 

واأ�شاف املرزوقي اأن اإدارة م�شاريع 
ت��ت��ل��ق��ى طلبات  الآف������ات  م��ك��اف��ح��ة 
املتعاملني  من  ومتنوعة  خمتلفة 
طوال العام وتتطلب مهنية عالية 
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، وه���و م��ا يقوم 
ب���ه امل���رك���ز ب��ك��ل ح��رف��ي��ة، ن���ظ���راً ملا 
تتمتع به كوادره من خربة وكفاءة 
عالية ت�شهم يف رفع معدلت ر�شى 
احتياجاتهم،  وتلبية  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
البيئي  اأم���ن���ن���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و����ش���ول 
وال�����ش��ح��ي يف امل��ج��ت��م��ع، وه����و ما 
اأو  ط���ارئ  لأي  م�شتعدين  يجعلنا 

متغري لتاليف تاأثريه علينا."

اجلاري، ومتكنت من التعامل مع 
كٍم هائل من طلبات اخلدمة التي 

تقدم بها املتعاملون مع املركز.
وتعاملت اإدارة مكافحة الآفات، منذ 
اأغ�شط�س  نهاية  يناير وحتى  �شهر 
طلب   70،219 م���ع  امل��ا���ش��ي��ني، 

خدمة مقدمة من املتعاملني.
ياأتي ذلك يف اإطار حر�س املركز على 
امل�شي قدماً يف ا�شتحداث وتطوير 
اإىل  للو�شول  وال�شعي  اخل��دم��ات 
ملتعامليه  الر�شى  م�شتويات  اأعلى 

مبختلف فئاتهم.
مكافحة  امل���رك���ز  ج���ه���ود  وت�����ش��م��ل 

حم��م��د حم��م��ود امل���رزوق���ي، مدير 
اآف�����ات  م��ك��اف��ح��ة  م�������ش���اري���ع  اإدارة 
اأبوظبي  مركز  يف  العامة  ال�شحة 
اإن  )ت����دوي����ر(:  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة 
وحماية  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  املجتمع  اأف����راد 
لالأمرا�س  ال��ن��اق��ل��ة  الآف������ات  م���ن 
�شمن  الأ�شا�شية  املهام  من  يعترب 
اأعلى  امل��رك��ز، واحل��ف��اظ على  عمل 
م�����ش��ت��وي��ات الأم�����ان وال��ت��ح��ق��ق من 
وتكاثرها  الآف������ات  من���و  م���ع���دلت 
و�شبطه ح�شب املعدلت امل�شموحة 

بها، يعترب من اأهم اأولوياتنا.

و1.8باملئة  للقوار�س  و1.9باملئة 
للذباب و0.6 باملئة للبعو�س.

ومتكنت فرق اإدارة مكافحة الآفات 
م��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى اأدن����ى معدلت 
الن�شب  وب��اأق��ل م��ن  ل��الآف��ات  تكاثر 
املناطق  ك���اف���ة  يف  ب���ه���ا،  امل�����ش��م��وح 
�شبط  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتهدفة، 

احليوانات ال�شائبة.
وفيما يتعلق باأعداد احليوانات التي 
اإدارة  جانب  من  معها  التعامل  مت 
مكافحة اآفات ال�شحة العامة، فقد 
التعامل  امل��ذك��ورة  ال��ف��رتة  �شهدت 
كلباً  و1092  ق��ط��ة   2574 م��ع 

لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  وي��ع��ت��م��د 
ع��ل��ى فرق  ت����دوي����ر(  ال���ن���ف���اي���ات ) 
اأف�شل  وف��ق  تتعامل  متخ�ش�شة، 
م��ع تلك  ع��امل��ي��اً  املتبعة  امل��م��ار���ش��ات 
ال�شيطرة  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  الآف�������ات، 
با�شتخدام  ت���ك���اث���ره���ا  ب������وؤر  ع���ل���ى 
التكنولوجيا،  ت��ق��ن��ي��ات  اأح�������دث 
املبيدات  ا���ش��ت��خ��دام  اىل  اإ����ش���اف���ة 
الفعالة واملعتمدة من وزارة التغري 
ب��ح��ي��ث ت�شمن  امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة، 
اأو  املجتمع  ب�شحة  الإ���ش��رار  ع��دم 
املناطق  ك��اف��ة  يف  البيئة  م��ف��ردات 

امل�شتهدفة.
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اأخبـار الإمـارات
الوطني للتاأهيل يطلق حملة تعريفية بخدماته املتعلقة بال�سحة النف�سية 

•• اأبوظبي-وام

على  توعوية  حملة  اأم�س  اأبوظبي،  يف  للتاأهيل  الوطني  املركز  اأطلق 
من�شاته عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي للتعريف باأن�شطته وخدماته 
العالجية والإر�شادية يف جمال ال�شحة النف�شية. وتتزامن احلملة مع 
اليوم العاملي لل�شحة النف�شية الذي حتتفل به منظمة الأمم املتحدة 
العاملية  ال�شحة  منظمة  وتنظم   . ع��ام  كل  من  اأكتوبر  من  العا�شر  يف 
للجميع  النف�شية  ال�شحية  "الرعاية  �شعار  حتت  اليوم  لهذا  حملتها 
التي  اجلهود  خاللها  ت�شتعر�س  واقعاً" حيث  ال�شعار  ه��ذا  لنجعل   ..
ال�شوء  من  املزيد  ت�شليط  على  وت�شجعهم  العامل  دول  بع�س  بذلتها 
وتاأخذ  ل��الآخ��ري��ن.  اإل��ه��ام  م�شدر  لت�شبح  الإي��ج��اب��ي��ة،  الق�ش�س  على 
الذي خلفته جائحة كوفيد19-  الفادح  الأث��ر  العتبار  املنظمة بعني 

ال�شحية  الرعاية  يف  العاملني  خا�شة  للنا�س،  النف�شية  ال�شحة  على 
ويف اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة، والطلبة والأ���ش��خ��ا���س. وم��ن خ��الل حملته 
التي ت�شمل مقابالت فيديو م�شّورة مع مدراء الوحدات والقطاعات 
املركز  �شيقدم  امل��رك��ز،  يف  والجتماعية  والنف�شية  الطبية  العالجية 
الوطني للتاأهيل ملتابعيه على و�شائل التوا�شل الجتماعي نبذة وافية 
�شاأنها  اجتماعي من  ونف�شية ودعم  عن ما يقدمه من خدمات طبية 
ال�شحة  الإدم��ان من جهة، وكذلك حماية  ق��درة تعايف مر�شى  تعزيز 
الإدمان.  خماطر  من  ووقايتهم  وتوعيتهم  املجتمع  لأف��راد  النف�شية 
وقال �شعادة الدكتور حمد الغافري، مدير عام املركز الوطني للتاأهيل 
اإن ال�شحة النف�شية ال�شليمة هي اأ�شا�س قدرة الإن�شان على ال�شتمرار 
والعطاء يف حياته، حيث ت�شكل القوة الدافعة التي متكننا جميعاً من 
اأي  لتحدي  الإرادة  متنحنا  وكذلك  وهواياتنا  واجباتنا  اأداء  موا�شلة 

�شعوبات قد نواجهها يف حياتنا، موؤكدا حر�س املركز الوطني للتاأهيل 
على تطوير قدراته وخدماته الداعمة ل�شحة نف�شية اأكر اإيجابية يف 
املجتمع ولإبقائه بعيداً قدر امل�شتطاع عن خماطر الوقوع يف الإدمان. 
امل�شهد يف تقارير  التي تت�شدر  الإم���ارات،  الغافري : يف دول��ة  واأ�شاف 
ا�شتطاعت  واملجتمعي،  القت�شادي  امل�شتوى  على  العاملية  التناف�شية 
املواطنني  ل��ك��اف��ة  ال��ك��رمي��ة  ت��وف��ر �شبل احل��ي��اة  اأن  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
نوا�شل  اأن  ذل��ك،  م��ن  وان��ط��الق��اً  ال��ي��وم،  واجبنا  وطننا،  يف  واملقيمني 
العمل بكل جد لتعزيز م�شتويات ال�شحة النف�شية يف جمتمعنا وكذلك 
املتخ�ش�شة يف مركزنا  العلمية  الأبحاث  اإليه  تو�شلت  اآخر ما  تطبيق 
اأو على م�شتوى العامل لدعم قدرة مر�شى الإدم��ان على تخطي هذه 
الإيجابي  اجل��ان��ب  نحو  جديد  م��ن  والن��ط��الق  حياتهم  م��ن  املرحلة 

الداعم مل�شرية املجتمع.

اأحد براجمها املعززة خلف�ض ال�سمنة لدى الأطفال

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تختتم بنجاح برنامج  حقيبة الطعام املدر�سية  �سمن فعاليات العودة اإىل املدار�س
•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اخ��ت��ت��م��ت 
الطعام  " حقيبة  برنامج  املجتمع 
فعاليات  ����ش���م���ن   " امل����در�����ش����ي����ة 
بالتعاون  امل����دار�����س  اإىل  ال����ع����ودة 
ويهدف  "اباريل".  جمموعة  م��ع 
الوالدين  مت��ك��ني  اإىل  ال��ربن��ام��ج 
الالزمة  ب���امل���ه���ارات  وت���زوي���ده���م 
املدر�شية  الطعام  حقيبة  لإع���داد 
لأطفالهم ب�شكل �شحي، وت�شجيع 
الطعام  ت����ن����اول  ع���ل���ى  الأط�����ف�����ال 
الوجبات  ع��ن  والب��ت��ع��اد  ال�شحي 

ذات ال�شعرات العالية.
انطلق  ال�����ذي  ال���ربن���ام���ج  وي���اأت���ي 
وغطى  اأغ�����ش��ط�����س   22 ب���ت���اري���خ 
م�شتوى  على  ت�شوق  م��رك��ز   15
ال����دول����ة، ���ش��م��ن حزمة  اإم��������ارات 
التوعوية  والأن�������ش���ط���ة  ال���ربام���ج 
ال�شحة  تعزيز  اإدارة  تنفذها  التي 
ال�شحي  الوعي  لتعزيز  ب��ال��وزارة، 

للمحافظة  وحتديثها  الأن�����ش��ط��ة 
امل�شتقبل،  يف  ا���ش��ت��م��راري��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
مهارات  تعزيز  اأهمية  اإىل  م�شرية 
املدر�شية  ال��ط��ع��ام  حقيبة  اإع�����داد 
�شحية  ت��غ��ذي��ة  ع����ادات  تر�شيخ  يف 
ال�شريعة  ال���وج���ب���ات  ع���ن  ب���ع���ي���داً 
متعددة  خم����اط����ر  حت���م���ل  ال����ت����ي 
واليافعني  الأط���ف���ال  �شحة  ع��ل��ى 
الربنامج  اأن  اإىل  والكبار. ونوهت 
قالب من  ق��دم جتربة متميزة يف 
اأجواء  الرتفيه وامل��رح، ف�شاًل عن 
وال�شتفادة  وامل��ن��اف�����ش��ة  ال��ت��ح��دي 
الغذائية،  املجموعات  جميع  م��ن 
البدنية  ال�����ش��ح��ة  تعطيهم  ال��ت��ي 
ملمار�شة  امل���ن���ا����ش���ب���ة  وال���ذه���ن���ي���ة 
املف�شلة،  وه��واي��ات��ه��م  ريا�شاتهم 
حت�شن  ع���ل���ى  ي���ن���ع���ك�������س  وال���������ذي 
امل�����ش��ت��وى ال��درا���ش��ي ل��الأط��ف��ال يف 

مدرا�شهم.
بالتجاوب  خمي�س  ن��وف  واأ���ش��ادت 
امل���ت���م���ي���ز م�����ن اأول�������ي�������اء الأم���������ور 

اإىل جانب ن�شر عدد من الر�شائل 
التوا�شل  امل��واق��ع  ع��رب  ال��ت��وع��وي��ة 
الج��ت��م��اع��ي اخل��ا���ش��ة ب���ال���وزارة، 
باملعلومات  اجل���م���ه���ور  ل���ت���زوي���د 
ال�����الزم�����ة ال����ت����ي ت�������ش���اع���ده���م يف 
القيمة  جت��اه  ذكية  خيارات  اتخاذ 
يف  لأطفالهم  ال�شليمة  الغذائية 

حقيبة الطعام املدر�شية.
الغذائية  ال�����ش��ل��وك��ي��ات  ت���ع���زي���ز   

ال�شحية لدى الأطفال
عبد  ح�شني  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن 
الوزارة  يف  العامة  ال�شحة  لقطاع 
الطعام  "حقيبة  ب���رن���ام���ج  اأن 
اإطار  يف  ي��ن��درج  ال���ذي  املدر�شية" 
التفاعلية  ال���ت���وع���وي���ة  ال����ربام����ج 
وال�شلوكيات  الأمن������اط  ل��ت��ع��زي��ز 
الأطفال،  لدى  ال�شحية  الغذائية 
املتوقعة  الأه������داف  ب��ن��ج��اح  ح��ق��ق 
ن���ظ���راً ل��ل��ت��ف��اع��ل الإي���ج���اب���ي من 
باأهمية  وثقتهم  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد 

لدى الأطفال حول اأهمية الغذاء 
لإك�شابهم  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ح��ي، 
مهارات الت�شوق ال�شحي، وذلك يف 
اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها 
الأجندة  موؤ�شر  لتحقيق  ال���وزارة 
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الذين يعانون من ال�شمنة.
وجنح الربنامج يف تنفيذ عدد من 
م�شتوى  على  التثقيفية  الأن�شطة 
الإم������������ارات، وع���ق���د دورت�������ني عن 
وجبات  اإع���داد  على  للتدريب  بعد 
�شحية خفيفة مب�شاركة 305 من 
اأولياء الأمور وذلك بهدف تزويد 
اأفراد املجتمع باملعلومات الالزمة 
ال�����ش��ح��ي��ة حلقيبة  امل���ك���ون���ات  ع���ن 
الطعام املدر�شية وطرق تخزينها. 
ن�شخة  اآلف   10 ت��وزي��ع  مت  ك��م��ا 
م���ن ك��ت��ي��ب ال��و���ش��ف��ات وخمطط 
احلقيبة  م�����ك�����ون�����ات  ل���ت���ج���ه���ي���ز 
املدر�شية ال�شحية اإىل جانب ن�شر 

ودور الربامج والأن�شطة ال�شحية 
التي تنظمها الوزارة لتعزيز منط 

احلياة ال�شحي.
اإىل  الرند  الدكتور  �شعادة  واأ�شار   
ال��ت��ي تبذلها  امل��ت��وا���ش��ل��ة  امل�����ش��اع��ي 
الوزارة، يف اإطار جهودها لتحقيق 
املتمثل  ال����ش���رتات���ي���ج���ي  ه��دف��ه��ا 
احلياة  ب��اأمن��اط  ال��وع��ي  تعزيز  يف 
الأمرا�س،  من  للوقاية  ال�شحية 
عن طريق متكني الأف��راد ل�شيما 
اأمن����اط حياة  تبني  م��ن  الأط���ف���ال 
�شحية �شليمة، حيث اأن خمرجات 
ب��رام��ج ال��ت��وع��ي��ة وال��وق��اي��ة متثل 
ل��ن��ج��اح جميع  را����ش���خ���ة  اأر����ش���ي���ة 

املبادرات وامل�شاريع ال�شحية. 
روح  تعزز  متميزة  �شحية  جتربة 

التحدي
اآل  ن������وف خ���م���ي�������س  واأو������ش�����ح�����ت   
تعزيز  اإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ع��ل��ي 
نتائج  حقق  الربنامج  اأن  ال�شحة 
تقييم  على  و�شنحر�س  اإي��ج��اب��ي��ة 

والأدوات  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال���و����ش���ف���ات 
اخلتامي  احلفل  و�شهد  املعيارية. 
الفائزين  ت����ك����رمي  ل���ل���ربن���ام���ج، 
وت�����ق�����دمي ج�����وائ�����ز م���ق���دم���ة من 
جمموعة اأباريل جلميع الفائزين 
م���واق���ع  يف  ال���ن���ت���ائ���ج  ن�������ش���ر  ومت 
اخلا�شة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

بالوزارة.
فيد،  ج�����ان�����واين  ���ش��ي��م��ا  وق����ال����ت 
موؤ�ش�س ورئي�س جمموعة اباريل:" 

اأن�شطة  م��ع  وتفاعلهم  والط��ف��ال 
الربنامج. واأ�شارت اإىل اأن امل�شابقة 
�شهدت  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اأف���راد  لت�شجيع  وا���ش��ع��ة  م�����ش��ارك��ة 
وجتربة  اإع���������داد  ع���ل���ى  امل���ج���ت���م���ع 
للحقيبة  امل���ث���ال���ي���ة  ال���و����ش���ف���ات 
امل��در���ش��ي��ة. ك��م��ا مت ت��وزي��ع 200 
متاجر  يف  مدر�شية  طعام  حقيبة 
هاميا وذا ت�شيلدرنز بلي�س مبراكز 
احلقيبة  وت�����ش��م��ن��ت  ال���ت�������ش���وق، 

انطالقاً من التزامنا وم�شوؤوليتنا 
ن���ح���و ت���ع���زي���ز ����ش���ح���ة الأج�����ي�����ال 
رفاهية  حتقيق  و�شمان  القادمة 
�شحية  بيئة  �شمن  ل��ه��م  العي�س 
ارتاأينا من خالل هذه  م�شتدامة، 
املجتمع  اأف�����راد  ت�شجيع  احل��م��ل��ة 
الو�شفات  وجت���رب���ة  اإع������داد  ع��ل��ى 
املثالية للحقيبة املدر�شية، ت�شمن 
غذائية  ق��ي��م��ة  ع���ل���ى  ح�����ش��ول��ه��م 

�شليمة لأطفالهم. 

�سفري الدولة ووزيرة ثقافة املك�سيك يبحثان تعزيز التعاون 
•• مك�شيكو �شيتي-وام

بحث �شعادة اأحمد حامت املنهايل �شفري الدولة لدى الوليات املتحدة املك�شيكية 
بعالقات  الرتقاء  �شبل  املك�شيكية،  الثقافة  وزي��رة  غريرو،  األيخاندرا  ومعايل   ،
املجالت،  املك�شيكية يف خمتلف  املتحدة  وال��ولي��ات  الإم���ارات  دول��ة  التعاون بني 

خا�شة الثقافة والفنون.
الثقافة  وزارة  مقّر  حيث  تال�شكال،  ولي��ة  اإىل  املنهايل  �شعادة  زي��ارة  وا�شتملت 
العريقة،  ال��ولي��ة  ه��ذه  يف  التاريخية  امل��راف��ق  اأب���رز  اإىل  جولة  على  املك�شيكية، 
وت�شّمنت جولة اإىل املتحف الإقليمي، والكاتدرائية التي تعد اأحد مواقع الرتاث 
اأبرز فيها  الكاتدرائية كلمة  اإىل  العاملي. واألقى �شعادته خالل زيارته  الإن�شاين 
معاين الت�شامح والتعاي�س، كونها جزءا متاأ�شال يف ثقافة ونهج دولة الإمارات 

قيادة و�شعباً.

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�سن ينظم فعالية املعلم رمز العطاء ويكرم املعلمني القدماء

الحتفاء والتكرمي للعلم والعلماء 
تعزيز  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  ح���ر����س  واأن 
التعليم  ون�شر قيم  البنَّاءة  املعرفة 
يف  ن�شري  جميعاً  جعلنا  والثقافة 
ال���رك���ب م���دف���وع���ني بدعم  ن��ف�����س 
وخا�شة  وموؤ�ش�شاته  للعلم  �شموه 
الطلبة  اأم������ور  اأول����ي����اء  جم��ال�����س 
والطالبات التي تتفرد بها اإمارتنا 
بعزمية  وم��ت��ح��ف��زي��ن  ال��ب��ا���ش��م��ة 

النقبي  ع���ب���ي���د  خ��م��ي�����س  حم���م���د 
والأ�شتاذ عبداهلل اأحمد بن يعروف 
.وب���ع���د ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي وت���الوة 
اأي������ات م���ن ال���ذك���ر احل��ك��ي��م جرى 
�شملت   الفعاليات  من  عدد  تقدمي 
جم��م��وع��ه م��ن ال���ف���ق���رات   وكلمة 
املجل�س األقاها ال�شيد حممد را�شد 

ر�شود رئي�س املجل�س .
وم�����ن ه�����ذا امل��ن��ط��ل��ق اأك������د حممد 

ور�شالة  روؤي��ة  من  ن�شتمدها  قوية 
جمل�س ال�شارقة للتعليم لالرتقاء 

باملنظومة التعليمية .
اأف�شل  بتحقيق  ذل���ك  واإن  وت��اب��ع 
بيئة  يف   ، ال���رتب���وي���ة  امل���م���ار����ش���ات 
اخلدمات  اأرق��ى  وتقدمي  اأخالقية 
نظام  اإىل  و�����ش����وًل   ، ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
موؤ�ش�شي متكامل ، ومنوذج تربوي 
الإب���داع  ثقافة  تاأ�شيل  و   ، �شامل 

را����ش���د ر����ش���ود احل����م����ودي  رئي�س 
الطلبة  اأم��������ور  اأول�����ي�����اء  جم��ل�����س 
وال��ط��ال��ب��ات مب��دي��ن��ة دب���ا احل�شن 
حتت  ال�شارقة  اإم���ارة  اأن  كلمته  يف 
ق���ي���ادة ورع���اي���ة واه��ت��م��ام �شاحب 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
ال�شارقة  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع���ل���ى 
يف  تاألو جهداً  – ل  اهلل  – حفظه 

•• ال�شارقة -الفجر:

للتعليم  ال�شارقة  جمل�س  برعاية 
اأم���ور الطلبة  اأول��ي��اء  اأق���ام جمل�س 
وال��ط��ال��ب��ات مب��دي��ن��ة دب���ا احل�شن 
رمز  املعلم  �شعار  حت��ت  احتفالية 
الأول  اأم�����س  م�شاء  وذل���ك  العطاء 

يف املجل�س.
املجل�س هذه الحتفالية  اأقام  وقد 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية 
الداعية    - اهلل  -ح��ف��ظ��ة  امل��ت��ح��دة  
املعلم  م���ك���ان���ة  وت���ع���زي���ز  ل���ت���ك���رمي 
لتحفيزه  الأ���ش��ب��اب  ك��اف��ة  وتهيئة 
لدوره  وتاأكيًدا   ، ب��اأدواره  والإ�شادة 
وتاأ�شي�س  املعرفة  بناء  يف  الريادي 

اأجيال امل�شتقبل.
�شمن  الحتفالية  تنظيم  وج��رى 
م��ب��ادرة ارت��ق��اء وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
وم���ك���ان���ت���ه يف  امل���ع���ل���م  دور  ت���ع���زي���ز 
الفر�شة  �شمن  وت��ن��درج  املجتمع 
اإ�شراف  2 حت��ت  ب���ادر  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
التابع  ل��ل��ت��ط��وع  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز 

لدائرة اخلدمات الجتماعية.

العمل  اأط�����ي�����اف  ب����ني  ال���ت���م���ي���ز  و 
مع  العالقة  وجت�شري   ، ال��رتب��وي 
م��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي كافة 
الفاعلة  ال�����ش��راك��ة  مل��ب��داأ  ت��وث��ي��ق��اً   ،
املوؤ�ش�شة الرتبوية واملوؤ�ش�شات  بني 
املجتمعية وتطوير املمار�شات وفقاً 
العاملية  ال��رتب��وي��ة  ل��ل��م�����ش��ت��ج��دات 
يف ك��اف��ة امل��ج��الت و ان��ط��الق��اً من 
ملجال�س  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال���ه���دف 
ت��ط��وي��ر قنوات  اأول���ي���اء الأم����ور يف 
العملية  اأع�������ش���اء  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل 
املعلم  ملكانة  تتويجا  و  التعليمية، 
 ، املجتمع   يف  دورة  على  وتاأكيدا   ،
ال��الحم��دود يف  وت��ق��دي��را لعطائه 

م�شرية بناء اأجيال امل�شتقبل .
تتما�شى  ك��م��ا   : كلمته  يف  م�����ش��ريا 
م���ب���ادرة امل��ج��ل�����س ل��الح��ت��ف��ال بيوم 
املعلم مع الأهداف العامة ملجال�س 
والطالبات  الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء 
التي بدورها  تعزز مكانة املعلم يف 
تقدير  يف  متمثلة  املحلي  املجتمع 
اأف������راد  ب����ني  ودوره  امل���ع���ل���م  ق��ي��م��ة 
ال��ت��وا���ش��ل  مع  وت��ع��زي��ز   ، املجتمع 
ورفع   ، التعليمية  العملية  اأع�شاء 
ليوؤدي  ل��ل��م��ع��ل��م  امل��ع��ن��وي��ة  ال�����روح 

خلفان  عبيد  �شعادة  احلفل  ح�شر 
املجل�س  ع�����ش��و  ال�����ش��الم��ي  ال���غ���ول 
ال����وط����ن����ي الحت�����������ادي واأع���������ش����اء 
والبلدي  ال���ش��ت�����ش��اري  امل��ج��ل�����ش��ني 
اأحمد  مطر  و�شعادة  احل�شن  بدبا 
الأمريي  الديوان  مدير  اخل�شري 
و�شعادة  احل�������ش���ن  دب�����ا  مب���دي���ن���ة 
رئي�س  ج��م��ع��وه  ���ش��ل��ي��م��ان حم��م��د 
جمل�س مدينة دبا احل�شن و�شعادة 
الظهوري  �شليمان  �شلطان  اأحمد 
بدبا  البلدي  املجل�س  رئي�س  نائب 
�شعادة  ح�����ش��ور  ب��ج��ان��ب  احل�����ش��ن 
حم���م���د را�����ش����د ر�����ش����ود احل���م���ودي 
رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة 
احل�شن  دبا  مدينة  يف  والطالبات 
واأع�شاء املجل�س وعدد من مديري 
املحلية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�����دوائ�����ر 

املجتمعية .
وما ميز احلفل دعوة كوكبة مكن 
الطالب القدامى واملعلمني الذين 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف م��دي��ن��ة دبا  اأ����ش�������ش���وا 
منهم   1969 ع��ام  منذ  احل�شن 
الأ�شتاذ علي ح�شني البكري والذي 
بالعملية  ال��ن��ه��و���س  يف  ���ش��اه��م��وا 
التعليمية يف دبا احل�شن والأ�شتاذ 

ر�شالته على اأكمل وجه.
بالإنابة  األقتها  املكرمني  كلمة  ثم 
عنهم الأ�شتاذ حممد خمي�س عبيد 
ال��ن��ق��ب��ي ، ث��م ت��ق��دمي ل��وح��ة فنية 
بعنوان ) ا�شتاذنا الغايل ( وعر�س 
)�شكرا  ب����ع����ن����وان  م���ع���رب  ف���ي���دي���و 
معلمي ( مت تقدمي ال�شكر والثناء 
للمعلمني املحتفى بها ودوره��م يف 

م�شرية التعليم باملدينة 
بعنوان  لقاء ح��واري  دار  بعد ذلك 
التاأ�شي�س  م��ن��ذ  امل��ع��ل��م  اأدوار   (
ال��ذه��ب��ي ( ت�شمن  ال��ي��وب��ي��ل  ح��ت��ى 
املعلم  دور   : م��ن��ه��ا  ع��دي��دة  حم���او 
تطوير  يف  ودوره���ا  التاأ�شي�س  منذ 
التعليمية  ال��ن��ه�����ش��ة   - ال��ت��ع��ل��ي��م  
تطوير  يف  ودوره������ا  الإم��������ارات  يف 
يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  – م�شتقبل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ظل التغريات العاملية . اأدار احلوار 
اأح��م��د ع��ب��داهلل الغ�شيب  الأ���ش��ت��اذ 

النقبي .
بتكرمي  الح����ت����ف����ال  واخ����ت����ت����م    
املعلمني ، حيث قدمت لهم الدروع 
وال�شهادات  وال��ه��داي��ا  ال��ت��ذك��اري��ة 
تقديرا جلهودهم املباركة ،  و�شكرا 

لعطائهم الالحمدود .

تعاون بني هيئة تنمية املجتمع وحماكم دبي
•• دبي-وام

املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  ه���ي���ئ���ة  وق����ع����ت 
وحماكم دبي، مذكرة تعاون تتيح 
يف  الطرفني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
م��راف��ق مبجال�س  ت��وف��ري  جم���ال 
املجتمعية  وامل������راك������ز  الأح������ي������اء 
مبا  الأ����ش���ري  التحكيم  خل��دم��ات 
ال�شتقرار  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��اه��م 
على  وي�شهل  الأ���ش��ري  وال��ت��الح��م 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع احل�������ش���ول على 

اخلدمات.
ومبوجب املذكرة �شتتمكن حماكم 
دب��ي م��ن ت��وف��ري خ��دم��ة التحكيم 
واملراكز  امل��ج��ال�����س  ع��رب  الأ����ش���ري 
تنمية  لهيئة  التابعة  املجتمعية 

والتوجيه  ب����الإ�����ش����الح  امل��ع��ن��ي��ة 
الأ���ش��ري يف دب��ي واحل�����ش��ول على 
ح��ل��ول ل��ت��ح��دي��ات��ه��م الأ����ش���ري���ة يف 

اأجواء وبيئات منا�شبة.
اأه��م��ي��ة ه���ذه املذكرة  وق���ال ت��اأت��ي 
جهود  ت�������ش���اف���ر  �������ش������رورة  م�����ن 
اجلهات احلكومية املعنية بتوفري 
املجتمعية  ل���ل���ف���ئ���ات  اخل�����دم�����ات 
املختلفة، وي�شكل التعاون يف جمال 
الأ�شري  وال��ت��م��ا���ش��ك  ال���ش��ت��ق��رار 
تنمية  ل��ه��ي��ئ��ة  م�������ش���رتك���اً  ه����دف����اً 
وعليه  دب�����ي،  امل��ج��ت��م��ع وحم���اك���م 
نعمل ب�شكل متوا�شل على تن�شيق 
وت���وف���ري ح��ل��ول جديدة  اجل���ه���ود 
امل�شتفيدين  ح�����ش��ول  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
على اخل��دم��ات. واأك���د اب��ن حريز 

املجتمع يف اأجواء منا�شبة حتافظ 
على خ�شو�شية الأ�شر وتتيح لهم 
حل اخلالفات الأ�شرية والتحكيم 
عن  ب��ع��ي��داً  الأزواج  ب��ني  الأ����ش���ري 

اأروقة املحاكم.
ال���ت���ع���اون، توفري  و���ش��ي��ت��ي��ح ه����ذا 
تتعلق  م���ت���ك���ام���ل���ة  م����ع����ل����وم����ات 
التحكيم  ج��ل�����ش��ات  ب���اإح�������ش���اءات 
الواردة  الأ�شري وطبيعة احلالت 
ي��ت��ي��ح و���ش��ع ب��رام��ج توعوية  مب��ا 
لتح�شني ودعم التما�شك الأ�شري. 
واأك���������د ح����ري����ز امل������ر ب�����ن ح���ري���ز، 
التنمية  لقطاع  التنفيذي  املدير 
وال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف هيئة 
تنمية املجتمع اأهمية هذا التعاون 
الذي يعزز توحيد جهود الأطراف 

ت��ق��دمي خ��دم��ات حم��اك��م دبي  اأن 
من  الأ����ش���ري  بالتحكيم  املتعلقة 
الهيئة  م��راك��ز وجم��ال�����س  خ���الل 
ال�شكنية  امل���ن���اط���ق  يف  امل���ت���وف���رة 
الق�شايا  م��ع��اجل��ة  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م 
مالئمة  اأم�����اك�����ن  يف  الأ�����ش����ري����ة 
املتعاملني  ظ����روف  م��ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب 
اأكد  جهته  من  ر�شاهم.  وحت�شن 
ال��ع��ب��ي��ديل، املدير  اأح��م��د  حم��م��د 
الدعاوى  اإدارة  لقطاع  التنفيذي 
ال�شراكة  اأه��م��ي��ة  دب���ي  يف حم��اك��م 
دبي  حم��اك��م  ب��ني  ال�شرتاتيجية 
فيها  مل��ا  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية  وه��ي��ئ��ة 
وت�شهيل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  م���ن 
اإجن����از امل��ع��ام��الت وال��ب��ت فيها يف 
اإىل  للو�شول  ممكن،  وق��ت  اأ���ش��رع 

الأ�شري  وال���ت���الح���م  ال���ش��ت��ق��رار 
اإدارة  اأن  ح���ي���ث  والج����ت����م����اع����ي 
الأحوال ال�شخ�شية يف حماكم دبي 
بالإ�شالح  ك��ب��رياً  اه��ت��م��ام��اً  ت��ف��رُد 
بني الأزواج املتخا�شمني، وتوفري 
من  املنا�شبة،  واحل��ل��ول  ال��ظ��روف 
اإىل  ع��دم حتويل خالفاتهم  اأج��ل 

حمكمة الأحوال ال�شخ�شية.
�شيقدم  ال����ع����ب����ي����ديل  واأ��������ش�������اف 
خدماتهم  الأ���ش��ري��ون  امل��ح��ك��م��ون 
يف جمال�س الهيئة التي �شتوفرها 
جلل�شات الأ�شر وحل اخلالفات، اأو 
الو�شول اإىل اتفاق بني الطرفني، 
وذل���ك يف ج��و خ��ارج��ي ب��ع��ي��داً عن 
ير�شي جميع  املحاكم مبا  اأج��واء 

الأطراف.

بالتعاون مع �سركاء اخلري

دار الرب تطلق حملة اإن�سانية لعلج األف مري�س ب� �سرطان الدم
•• دبي-الفجر:

اجلمعة  ال��رب،  دار  جمعية  اأطلقت 
اإن�����ش��ان��ي��ة خا�شة  امل��ا���ش��ي��ة، ح��م��ل��ة 
ت�شتهدف  ن���وع���ه���ا،  م���ن  وف����ري����دة 
مري�س  لأل�������ف  ال����ع����الج  ت����وف����ري 
ب�"�شرطان  املُ�شابني  م��ن  متع�شر 
الدم"، داخ��ل دول��ة الإم����ارات، من 
خم��ت��ل��ف اجل���ن�������ش���ي���ات والأع�����م�����ار 
امل�شابني  م����ن  امل���ر����ش���ى  وف����ئ����ات 
املر�س،  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب����الأن����واع 
"�شركاء  م��ع  والتن�شيق  بالتعاون 
الطبية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  اخلري"، 
وامل��ن�����ش��اآت ال�����ش��ح��ي��ة امل��خ��ت�����ش��ة يف 
الدولة بعالج هذا املر�س اخلطري، 
لالأدوية  املنتجة  الأودي��ة  و�شركات 

اخلا�شة بحالتهم.
ال��دك��ت��ور حم��م��د �شهيل  واأو����ش���ح 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  امل�����ه�����ريي، 
وال���ع�������ش���و امل���ن���ت���دب جل��م��ع��ي��ة دار 
املو�شعة  اأن احلملة اخلريية  الرب، 
ت��ن��ط��ل��ق حت����ت مظلة  وال���ن���وع���ي���ة 
الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  اإ�شراف 
وا�شعة  دب���ي،  يف  اخل���ريي  والعمل 
الأعباء  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ي��ن��ي��ه��ا  ن�����ش��ب 
عن  والنف�شية  وامل���ادي���ة  ال�شحية 
ك����اه����ل م���ر����ش���ى �����ش����رط����ان ال�����دم 
املتع�شرين، من املقيمني على اأر�س 
الدولة وعائالتهم، غري القادرين 
على حتمل و�شداد تكاليف العالج 

يف  ال��دم  �شرطان  مر�شى  م�شاعدة 
بوا�شطة  ال��ت��ربع  وه���ي  الإم������ارات، 
الق�شرية،  ال��ن�����ش��ي��ة  ال���ر����ش���ائ���ل 
و"دو"،  "ات�شالت"  مل�����ش��رتك��ي 
باإر�شال كلمة )حياة( اإىل الأرقام: 
بقيمة  بالتربع  للراغبني   2289
ب�  للتربع  و6025  دراه����م،   10
للراغبني   2252 دره�����م،   20
دره��������م،   50 مب����ب����ل����غ  ب�����ال�����ت�����ربع 
درهم،   100 ب���  للتربع   6027
 200 ب����  ل��ل��م��ت��ربع��ني  و6026 
دره���م، وال��ت��ربع ع��ن طريق املوقع 
ال��ر���ش��م��ي جل��م��ع��ي��ة دار ال������رب   و 
لهذه  املخ�ش�شة  الذكية  الروابط  
التربع  ك��ذل��ك  ، و مي��ك��ن  احل��م��ل��ة 
عرب الإي��داع يف ح�شابي احلملة يف 
الرقم  الإ���ش��الم��ي، على  دب��ي  بنك 
 ،004520500335004
 AE28 بان":  "الآي  ورق�������م 
 0240 0045 2050 0335
اأبوظبي  م�����ش��رف  ل���دى  004،و 
 ،10068359 رق��م  الإ�شالمي، 
 AE82 0500 بان":  و"الآي 
 0000 0001 0068 359
ت�شتقبل  اجل���م���ع���ي���ة  اأن  ك���م���ا   ،
فروعها  ع����رب  احل���م���ل���ة  ت����ربع����ات 
خالل  وم��ن   ، ال��دول��ة  يف  املنت�شرة 
امل��ت��واج��دي��ن يف  املراكز  امل��ن��دوب��ني 
الرقم  على  والت�شال   ، التجارية 

املجاين80079.

"�شركاء  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وال�������دواء، 
اخلري" يف احلملة هم من ال�شركاء 
الرب  دار  جلمعية  ال�شرتاتيجيني 

داخل الدولة. 
على  ال����رب،  دار  جمعية  ون��ا���ش��دت 
ل�شان رئي�شها التنفيذي، املح�شنني 
واملي�شورين واأهل اخلري وموؤ�ش�شات 
القطاعني العام واخلا�س باملبادرة 
احلملة  ل�������ش���ال���ح  ال�����ت�����ربع  اإىل 
نحو  ودعمها،  اجلديدة  الإن�شانية 
رفع املعاناة عن املر�شى امل�شتفيدين 
منها وذويهم، والوقوف بجانبهم، 
والأخ������ذ ب��اأي��دي��ه��م ل��ت��خ��ط��ي هذه 

املرحلة يف حياتهم.
"دار  اأن  امل���ه���ريي  ال��دك��ت��ور  وب���ني 
اأم����ام  ع����دة  ق���ن���وات  الرب" ف��ت��ح��ت 
اأه���ل اخل��ري والإح�����ش��ان، م��ن اأجل 
ال��ت��ربع وامل�����ش��اه��م��ة يف دع���م حملة 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام

املخباأ  اإغ��الق احلاوية  اأحكم  اأن  بعد 
فيها 500 كيلوجرام من الكوكايني 
وال����ت����ي ت���ق���در ق��ي��م��ت��ه��ا ب����اأك����ر من 
الجتار  بق�شد  درهم  مليون   500
والرتويج بعد ا�شتالمها، ا�شتطاعت 
ال��ك�����ش��ف ع��ن تفا�شيل  دب���ي  ���ش��رط��ة 
والقب�س  املتهم  ومداهمة  العملية 
ي�شاف  جديدا  اإجن��ازا  لتحقق  عليه 
العامة  القيادة  اإجن��ازات  �شل�شلة  اإىل 
اجلرمية  مكافحة  يف  دب��ي  ل�شرطة 
اأطلق  ن��وع��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل��ن��ظ��م��ة 
تعترب  والتي  "العقرب"،  ا�شم  عليها 
اأك��رب ق�شية خم��درات على م�شتوى 

املنطقة.
واأكد معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
دبي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل����ري، 
دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  حر�س 
الر�شيدة،  القيادة  وتوجيهات  بدعم 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ومتابعة 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية، على 
بذل جهود حثيثة يف مكافحة خمتلف 
اأ���ش��ك��ال اجل��رمي��ة ال��دول��ي��ة املنظمة، 

مرتكبيها،  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  واإل����ق����اء 
القانونية  الإج�������������راءات  وات�����خ�����اذ 
فرق  ب��دور  منوهاً  بحقهم،  الالزمة 
التن�شيق  ع��ل��ى  واحل����ر�����س  ال��ع��م��ل 
وامل��ت��اب��ع��ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل الذي 
ي�شتند اإىل عمق العالقات التاريخية 
بني دولة الإمارات والدول الأخرى، 
�شعيا لتحقيق الأمن والأمان حمليا 

واإقليميا وعامليا.
"العقرب"  عملية  اإن  معاليه  وق��ال 
العامة  ال����ق����ي����ادة  ح����ر�����س  ت���ر����ش���خ 

ل�������ش���رط���ة دب�����ي ع���ل���ى ت���رج���م���ة نهج 
ال����ب����ن����اء مع  ال����ت����ع����اون  ال�����دول�����ة يف 
حتت  العامل،  يف  ال�شرطية  الأج��ه��زة 
والت�شدي  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  مظلة 
وامل�شاهمة  م��ك��ان،  ك��ل  يف  للجرمية 
العامل  ال���دول���ة يف ج��ع��ل  م���ع  ب���ق���وة 
مكاناً ينعم فيه اجلميع بالأمن من 
موؤكداً  ل��ل��ح��دود  ال��ع��اب��رة  اجل���رائ���م 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ان  معاليه 
مكت�شبات  على  للحفاظ  تعمل  دب��ي 
دول��ة الم���ارات واحل��ف��اظ على امن 

و�شالمة املجتمع.
اإبراهيم  خليل  خ��ب��ري  ال��ل��واء  واأك����د 
العام  ال��ق��ائ��د  امل��ن�����ش��وري، م�����ش��اع��د 
�شبط  اأن  اجلنائي،  البحث  ل�شوؤون 
من  ومنعه  عمليته  واإح��ب��اط  املتهم 
ال��ن��ج��اح ف��ي��ه��ا، ي��ع��د اإجن�����ازاً جديداً 
دبي  ���ش��رط��ة  اإجن������ازات  اإىل  ي�����ش��اف 
منها،  واحل���د  اجل��رمي��ة  مكافحة  يف 
العمل  م���ن���ظ���وم���ة  ع���ل���ى  ودل������ي������اًل 
املتقدمة التي تتمتع بها �شرطة دبي 
من تقنيات ذكاء ا�شطناعي، وموارد 

تتمتع  ومتخ�ش�شة  موؤهلة  ب�شرية 
ب��ال��ك��ف��اءة واحل���رف���ي���ة ل��ل��ك�����ش��ف عن 
اجل��رمي��ة وال��ت�����ش��دي ل��ه��ا مبختلف 
���ش��رط��ة دبي  ان  م�������ش���دداً  اأن���واع���ه���ا، 
ت�����ش��رب ب��ي��د م���ن ح���دي���د ع��ل��ى كل 
بقوانني  العبث  نف�شه  له  ت�شول  من 
الرتويج  اأو  التعاطي  بق�شد  الدولة 

اأو املتاجرة.
حممد  عيد  العميد  اأك��د  جانبه  من 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ح���ارب،  ث��اين 
ملكافحة املخدرات، اأن عملية القب�س 

باحلرفية  مت����ي����زت  امل����ت����ه����م،  ع���ل���ى 
املتهم  العالية عرب مراقبة حتركات 
على مدار ال�شاعة، و�شوًل اإىل �شاعة 
ال�شفر واملداهمة، وذلك بعد و�شول 
معلومات تفيد باأن ت�شكياًل ع�شابياً 
ب��اإدخ��ال كمية كبرية من  ق��ام  دول��ي��اً 
خم���در ال��ك��وك��اي��ني ع��ن ط��ري��ق اأحد 
�شرق  جن�شية  م��ن  ال��ع�����ش��اب��ة  اأف����راد 
اأو���ش��ط��ي��ة م��ت��واج��د يف ال��دول��ة، عرب 
اأح������د امل���ن���اف���ذ ال���ب���ح���ري���ة و ُخم���ب���اأة 

بحاوية، بهدف الجتار والرتويج.
اأنه فور  واأ�شاف العميد عيد حارب، 
تلقي املعلومة، مت ت�شكيل فريق عمل 
ومراقبة  العملية،  لهذه  متخ�ش�س 
�شحنة  اإر������ش�����ال  ح����ني  اإىل  امل���ت���ه���م 
بنقلها  لح��ق��اً  ليقوم  ل��ه،  امل��خ��درات 
اإىل اإحدى اإمارات الدولة وتخزينها 

يف م�شتودع.
ب������دوره، اأو����ش���ح ال��ع��ق��ي��د خ���ال���د بن 
العامة  الإدارة  مدير  نائب  م��وي��زه، 
ملكافحة املخدرات، اأن عملية مراقبة 
ل�شيارة  ا���ش��ت��ئ��ج��اره  اأظ���ه���رت  امل��ت��ه��م 
تقطيع  اأدوات  و���ش��راء  رب��اع��ي،  دف���ع 
اإف��راغ �شحنة  لي�شتخدمها يف عملية 
املخدرات بغر�س الجتار والرتويج، 

متخذا حذره عرب النتقال من مكان 
مراقبته،  ع���دم  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  لآخ����ر 
ال�����ش��ف��ر، داهمت  ���ش��اع��ة  وب��ت��ح��دي��د 
و�شبطته  امل��ت��ه��م  م���ك���ان  ال�����ش��رط��ة 
وبحوزته املخدرات، موؤكدا اأن املتهم 
ل��ل��م��خ��درات، وه��و من  اأق���ر بحيازته 
اأ���ش��ح��اب ال�����ش��واب��ق يف ب��ل��ده، ومتت 
ل�شتكمال  ال��ع��ام��ة  للنيابة  اإح��ال��ت��ه 
العقيد  واأك��د  القانونية.  الإج���راءات 
ق�شايا  ����ش���ب���ط  اأن  م������وي������زه،  ب�����ن 

املخدرات حتتاج خلربة وحنكة ودقة 
واجلماعي،  الفردي  بالعمل  �شديدة 
باتخاذ  وال��ت��اأين  ال�شرب  م��ن  وكثري 
لأن  ي�شعون  فهم  ول��ه��ذا  ال���ق���رارات، 
اأهبة  امل��ك��اف��ح��ة ع��ل��ى  ي���ك���ون رج�����ال 
ال�شتعداد يف خمتلف املواقع، ف�شاًل 
خمتلف  م��ع  ال����دوؤوب  ن�شاطهم  ع��ن 
واملتابعة  الر�شد  عمليات  يف  املراكز 
املخدرات  ام��َت��ه��ن  اآث����م  ل��ك��ل جم���رم 

جتارة وتهريباً وترويجا.

•• اأبوظبي-وام

�شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  وج��ه 
�شعار  بو�شع  الوثبة  "القرية" يف  اإدارة  للقدرة،  العاملية  الإم��ارات  قرية  رئي�س  الرئا�شة، 
معر�س "اإك�شبو دبي 2020" يف القرية وال�شباقات والأن�شطة التي تنظمها خالل املو�شم 

احلايل، الذي ينطلق يوم 27 نوفمرب املقبل بكاأ�س اليوم الوطني.
ياأتي ذلك تر�شيخاً ملكانة احلدث العاملي املتمّيز الذي ت�شت�شيفه الإمارات، ويتزامن مع 

الذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�س الدولة، ما يعك�س قيمة املعر�س وجناح الإمارات يف تنظيمه 
ب�شهادات واإ�شاداٍت اإقليمية ودولية.

وت�شت�شيف قرية الإمارات العاملية للقدرة هذا املو�شم 11 �شباقاً من بينها كاأ�س �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة، ومهرجان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، وكاأ�س 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لالإ�شطبالت اخلا�شة لل�شيدات، وكاأ�س زايد بن من�شور 
لالإ�شطبالت  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  بن  حممد  وك��اأ���س  للقدرة،  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اإىل  اإ�شافًة  لل�شيدات،  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  بنت  فاطمة  ال�شيخة  وكاأ�س  اخلا�شة، 

للقدرة  العاملية  الإم���ارات  لقرية  العام  املدير  العامري  م�شلم  وثمن  اأبوظبي.  مهرجان 
 "2020 دب��ي  "اإك�شبو  �شعار  بو�شع  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
لتنفيذ توجيهات  فوراً  العمل  بدء  املو�شم احلايل، موؤكداً  واأن�شطة  القرية، وفعاليات  يف 
جديدة  اإ�شافة  ميثل   2020 دبي  اإك�شبو  ب�شعار  القرية  تزيني  العامري:  وق��ال  �شموه. 
ونوعية للمو�شم اجلاري يف قرية الإمارات العاملية للقدرة بالوثبة، وُيج�ّشد التفاعل مع 
حدث عاملي ي�شتقطب اهتمام جميع الدول وال�شعوب، ويعّزز مكانة الإمارات وريادتها يف 

�شناعة امل�شتقبل، ما ي�شّكل م�شدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن.

من�سور بن زايد يوجه بو�سع �سعار اإك�سبو دبي 2020 يف قرية 
االإمارات العاملية للقدرة بالوثبة 

•• اأبوظبي – الفجر:

تنفذ بلدية مدينة اأبوظبي التابعة 
لدائرة البلديات والنقل حالياً عدداً 
يف  املتفرقة  والأعمال  امل�شاريع  من 
ا�شتهدفت  لأبوظبي  الرئي�شي  الرب 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ك��ون��ات  ت��ع��زي��ز 
احلركة  وحت�شني  ال�شكان،  واإ�شعاد 
مداخل،  توفري  وتت�شمن  املرورية، 
لل�شكان  خ��دم��ة  وط����رق  وم���واق���ف، 
جتاوزت  حيث  متفرقة،  اأم��اك��ن  يف 
%80 حتى  ن�شبة اإجن��از الأع��م��ال 
امل�شاريع  ه���ذه  تكلفة  وت��ب��ل��غ  الآن، 
من  الأول  الن�شف  خ��الل  امل��ن��ج��زة 
 23 يتعدى  ما   2021 العام  ه��ذا 

مليون درهم.
اإطار  امل�����ش��اري��ع �شمن  ه���ذه  وت��اأت��ي 
والتاأهيلية  ال��ت��ط��وي��ري��ة  اخل��ط��ة 
التحتية  البنية  مل��ك��ون��ات  امل�شتمرة 
العمراين  التطور  مع  يتما�شى  مبا 

اأب���وظ���ب���ي، ومبا  والق���ت�������ش���ادي يف 
يلبي احتياجات ال�شكان وي�شاهم يف 

الرتقاء بجودة حياتهم .  
���ش��م��ن الإط�����ار ذات����ه اأو����ش���ح قطاع 

البنية التحتية اأن امل�شاريع تت�شمن 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��اور والأع���م���ال يف 

عدد من املناطق يف الرب الرئي�شي، 
امل����ث����ال: تنفيذ  ���ش��ب��ي��ل  م��ن��ه��ا ع��ل��ى 

موقفاً   114 وتنفيذ  مدخاًل   31
للقطع ال�شكنية يف مدينة �شخبوط، 

الرحبة،  و  الباهية،  و  ي��ا���س،  وبني 
وال�شاخمة،  وامل��ق��ط��ع،  وال�����ش��م��ح��ة، 

 8 وت��ن��ف��ي��ذ 382 م���وق���ف���اً  ل���ع���دد 
والرحبة،  ي��ا���س،  ب��ن��ي  يف  م�����ش��اج��د 
وتنفيذ  وال�����ش��اخم��ة،  و���ش��خ��ب��وط، 
التجارية  للمحالت  موقفاً   253
يف م�شفح والوثبة وظاهرة الطيب 
 6،868 مب�شاحة  اأ�شفلت  فر�س   ،
اأم��اك��ن متفرقة يف  يف  مربعاً  م��رتاً 
عمود   78 تركيب  الرئي�شي  ال��رب 
تركيب   ، متفرقة  اأم��اك��ن  يف  اإن����ارة 
اأماكن  يف  اإر����ش���ادي���ة  ل���وح���ة   80
متفرقة، تنفيذ 590 مرتاً طولياً 
م���ن اأع���م���ال ���ش��ب��ك��ة ت�����ش��ري��ف مياه 
الأمطار ، تنفيذ 850 مرتاً مربعاً 

من اأعمال تخطيط الطرق.
وح�������ول الآث����������ار الإي����ج����اب����ي����ة من 
اأنها  البلدية  اأك���دت  امل�شاريع  ه��ذه 
ت�شتهدف اإ�شعاد املواطنني واملقيمني 
يف مدينة اأبوظبي، وحت�شني املظهر 
العام، وتعزيز معايري جودة احلياة 

يف مدينة اأبوظبي.

•• دبي-وام

اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  تطلعات  يج�شد  دبي   2020 اإك�شبو  اأن 
العربية نحو م�شتقبل واعد ومزدهر كما يعك�س تاريخا من العمل اخلليجي 
امل�شرتك وم�شرية ملهمة وثرية قادتنا اإىل حتقيق اإجنازات نوعية يف املجالت 

كافة.
املحبة  على  اأفئدتنا  تلتقي  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  اليوم  اإننا   : �شموه  وق��ال 
والإخاء والتعاون لنعمل معا من اأجل تر�شيخ ال�شمعة العاملية الإيجابية عن 

دول جمل�س التعاون وحتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة ل�شعوبنا.
جاء ذلك خالل زيارة �شموه اإىل عدد من اأجنحة الدول اخلليجية امل�شاركة 

يف اإك�شبو 2020 دبي.
اململكة  بزيارة جناح  نهيان جولته  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  وا�شتهل 
 2020 العربية ال�شعودية ال�شقيقة الذي يقع يف منطقة "الفر�س" باإك�شبو 
دبي ويعد ثاين اأكرب جناح يف احلدث العاملي وتتجاوز م�شاحته 13 األف مرت 

مربع ويحمل �شعار "طموح بال حدود".
اإ�شافة  ت�شكل  التي  دبي   2020 اإك�شبو  ال�شعودية يف  بامل�شاركة  �شموه  واأ�شاد 

نوعية لهذا احلدث العاملي البارز.
وتعرف �شموه على ما يقدمه اجلناح من جتارب ملهمة للزائرين تطلعهم 
على م�شتقبل اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة وم�شاريعها املبتكرة والنوعية 
التي تعك�س طموحها الال حمدود لتحقيق م�شتقبل مزدهر وم�شتدام لل�شعب 
ال�شعودي ال�شقيق يف ظل توجيهات ورعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل 

العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  زار  كما 
باإك�شبو  "الفر�س"  منطقة  يف  وامل��ق��ام  ال�شقيقة  قطر  دول���ة  ج��ن��اح  ال���دويل 

دبي ويحمل �شعار "امل�شتقبل الآن".  2020
اإبراز  على  ويعمل  اجلناح  يقدمه  ال��ذي  املتميز  املحتوى  على  �شموه  وتعرف 
معامل الثقافة والرتاث القطري ويج�شد كذلك تطلعات دولة قطر ال�شقيقة 

مل�شتقبل مزدهر وم�شتدام متا�شيا مع روؤية قطر "الروؤية الوطنية 2030".
تنفذها  التي  امل�شاريع  زيارته للجناح على عدد من  �شموه خالل  كما تعرف 
دولة قطر وا�شتعداداتها ل�شت�شافة كاأ�س العامل لكرة القدم 2022 .. معربا 
عن متنياته لقطر ال�شقيقة بالتوفيق خالل ا�شت�شافة هذا احلدث الريا�شي 

العاملي البارز.
و زار �شموه جناح دولة الكويت ال�شقيقة الذي يعد الأ�شخم من حيث احلجم 

وامل�شاحة يف تاريخ م�شاركتها مبعار�س اإك�شبو العاملية.
"ال�شتدامة" باإك�شبو  منطقة  يف  املقام  للجناح  زيارته  خالل  �شموه  وتعرف 
لال�شتدامة"  جديدة  فر�س   .. جديدة  "كويت  �شعار  ويحمل  دب��ي   2020
الكويت  دولة  تطلعات  واأبرزها  اجلناح  يج�شدها  التي  امللهمة  الر�شائل  على 
ال�شقيقة لرت�شيخ م�شتقبل م�شتدام لالأجيال املقبلة وذلك متا�شيا مع روؤية 

جديدة 2035". "كويت 
كما اطلع �شموه خالل م�شاهدته لل�شا�شة البانورامية ال�شخمة التي تت�شدر 
يف  وم�شاركتها  ال�شقيقة  الكويت  دولة  تاريخ  يف  املهمة  املحطات  على  اجلناح 
اإك�شبو العاملية .. م�شيدا بحر�شها على التواجد يف احلدث الدويل  معار�س 

الذي ت�شت�شيفه دولة الإمارات بجناح هو الأبرز يف تاريخ م�شاركتها.
وزار �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان جناح �شلطنة عمان ال�شقيقة واملقام 
بالت�شميم  اإعجابه  .. معربا عن  دبي   2020 "التنقل" باإك�شبو  يف منطقة 
املبهر للجناح وامل�شتوحى من اإحدى اأيقونات الطبيعة وهي �شجرة "اللبان" 
دورة  اخلم�شة  اأق�شامه  يف  اأي�شا  ويج�شد  العماين  ال��رتاث  اأ�شالة  عن  ليعرب 
حياة �شجرة اللبان انطالقا من حماور املو�شوعات الفرعية الثالثة لإك�شبو 

ال�شتدامة والفر�س والتنقل. وهي  دبي   2020
ينفذها  التي  والربامج  اجلناح  حمتويات  على  الزيارة  خالل  �شموه  واطلع 

والتي تعك�س مالمح روؤية "عمان 2040" وتطلعاتها للم�شتقبل.
كما تعرف �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل زيارته جلناح مملكة 
البحرين ال�شقيقة الذي يقع يف منطقة "الفر�س" باإك�شبو 2020 دبي على 
والتاريخية  احل�شارية  املقومات  على  ب��ارزة  اإطالله  من  اجلناح  يقدمه  ما 
والقت�شادية التي تتمتع بها اململكة من منظور الكثافة حيث تعرف مملكة 
ما  وهو  �شكانية  كثافة  اأعلى معدلت  �شاحبة  ال��دول  كواحدة من  البحرين 

ي�شهم يف خلق فر�شا واعدة لتحقيق التنمية امل�شتدامة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ مداخل ومواقف وطرق خدمة لعدد من القطع ال�سكنية وامل�ساجد يف الرب الرئي�سي باأبوظبي

عبداهلل بن زايد : اإك�سبو 2020 يج�سد تطلعات دول اخلليج نحو م�ستقبل واعد ومزدهر 
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االثنني   11  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13363  
Monday    11   October   2021   -  Issue No   13363 عربي ودويل

09

عن  الباك�شتاين  النووي  الربنامج  مهند�س  خان  القدير  عبد  تويف 
التلفزيونية احلكومية  “بي تي يف”  اأف��ادت حمطة  كما  85 عاما، 
اأم�س الأحد. وتويف عامل الذرة الباك�شتاين الذي يعترب بطال قوميا 
يف بالده لأنه جعل منها اأول بلد م�شلم ميلك القنبلة النووية فيما 
وكوريا  اإي���ران  اإىل  تكنولوجيا  تهريب  عن  م�شوؤول  الغرب  يعتربه 

ال�شمالية وليبيا، بعد نقله اإىل امل�شت�شفى ب�شبب م�شكالت يف الرئة.
اإ�شابته  ثبتت  بعدما  اآب-اأغ�شط�س  يف  امل�شت�شفى  اأدخ��ل  خ��ان  وك��ان 
بكوفيد-19، ثم اأعيد اإىل املنزل قبل اأن تتدهور حالته �شباح اأم�س 
الأحد، كما اأو�شحت املحطة. وكتب الرئي�س الباك�شتاين عارف علوي 
على تويرت معربا عن “حزن عميق” لوفاة العامل الذي كان يعرفه 
نووي  رادع  تطوير  يف  �شاعدنا  “لقد  واأ���ش��اف   .1982 العام  منذ 
حيوي لبقاء الأمة، والبالد لن تن�شى اأبدا خدماته«. واكت�شب خان 
مكانته كبطل قومي يف اأيار-مايو 1998 عندما اأ�شبحت جمهورية 
باك�شتان الإ�شالمية ر�شميا قوة ع�شكرية ذرية وذلك بف�شل اختبارات 
وبعد  الهند.  اأجرتها  التي  الختبارات  من  قليلة  اأي��ام  بعد  اأج��ري��ت 
ذلك، وجد نف�شه يف قلب جدل واتهم بت�شريب تقنيات لإيران وليبيا 
اأب��اد منذ  اإ�شالم  الإقامة اجلربية يف  ال�شمالية، وو�شع قيد  وكوريا 
اأ�شيب ب�شرطان الربو�شتات يف العام 2006 وتعافى  العام 2004. 

بعد خ�شوعه لعملية جراحية.
 اته.

 
 قال رئي�س الوزراء الأ�شرتايل �شكوت موري�شون اإنه يجري حمادثات 
مع حكومة ولية نيو �شاوث ويلز يف حماولة ل�”ت�شريع” خطة لفتح 
موري�شون  عن  لالأنباء  “بلومربغ”  وكالة  ونقلت  ال��دويل.  ال�شفر 
“تبحث  اأم�س الأح��د:  ُن�شر على في�س بوك  القول يف مقطع فيديو 
ال�شحي  احلجر  اإج����راءات  لت�شريع  �شباًل  ويلز  ���ش��اوث  نيو  حكومة 
ف�شوف  ذل��ك،  حدث  واإذا  القادم،  الثاين  نوفمرب-ت�شرين  يف  املنزيل 
نيو  اإىل  الدولية  احل��دود  فتح  لت�شهيل  التحرك  على  قادرين  نكون 
ال�شحي  احلجر  يعني  “هذا  موري�شون:  وق��ال  قريباً«.  ويلز  �شاوث 
كورونا  فريو�س  �شد  اللقاح  على  احلا�شلني  لالأ�شرتاليني  املنزيل 
ال�شفر  خيار  واإتاحة  �شيدين،  عرب  ديارهم  اإىل  العودة  يف  الراغبني 
الدويل لالأ�شرتاليني الذين مت تطعيمهم للمغادرة والعودة«. وبينما 
مل يقدم موري�شون جدوًل زمنياً يف الفيديو ملوعد اإعادة فتح احلدود 
التاريخ  اأن  باأنه يفهم  ا�شرتاليا  نيوز دوت كوم  اأف��اد موقع  الدولية، 
املتطلع اإليه هو الأول من نوفمرب -ت�شرين الثاين. ويف وقت �شابق 
اأنه �شيتم رفع احلظر على ال�شفر  اأعلن موري�شون  من هذا ال�شهر، 
الدويل يف نوفمرب، قبل �شهر من املوعد املحدد.  ومن املقرر اأن تبداأ 

�شيدين يف تخفيف اإجراءات الإغالق اعتباراً من اليوم الثنني.

من  معظمهم  مهاجرا   126 اأنقذت  اأنها  غواتيمال  �شرطة  ك�شفت 
ياأملون  كانوا  حني  يف  �شحن  حاوية  داخ��ل  مل�شريهم  تركوا  هايتي 

بالو�شول اإىل املك�شيك والوليات املتحدة.
وقال املتحدث با�شم ال�شرطة خورخي اأغيالر لل�شحافيني اإنه ُعر 
مرتوكة  ح��اوي��ة  ع��ن  ب��الغ  ورود  بعد  ال�شبت  فجر  املهاجرين  على 
جنوب  يف  وكوكالي�س  كون�شيب�شيون  نويفا  بلدتي  ب��ني  طريق  على 
داخل  من  تاأتي  وط��رق  �شراخ  اأ�شوات  “�شمعنا  واأ�شاف  غواتيمال. 
يحملون  ل  �شخ�شا   126 بداخلها  ووجدنا  الباب  فتحنا  احلاوية. 
وثائق: 106 من هايتي و11 من نيبال و9 من غانا”. وجرى نقل 
جمموعة املهاجرين اىل ملجاأ تديره موؤ�ش�شة الهجرة الغواتيمالية. 
وت��ع��اين اأم��ريك��ا الو�شطى م��ن اأزم���ة ه��ج��رة ك��ب��رية م��ع ت��دف��ق اآلف 
املهاجرين من غواتيمال وهندورا�س وال�شلفادور ونيكاراغوا كل عام 

اىل الوليات املتحدة بحثا عن حياة اأف�شل.
خطرية  برحالت  هايتي  من  ومعظمهم  املهاجرين  اآلف  يقوم  كما 

للو�شول اىل الوليات املتحدة عرب اأمريكا الو�شطى واملك�شيك.
ومنذ بداية عام 2021، لقي اأكر من 50 مهاجرا م�شرعهم اأثناء 
حماولتهم عبور ممر ي�شمى “داريان غاب” داخل غابة يف بنما، على 

احلدود مع كولومبيا، وفقا ملكتب املدعي العام يف بنما.
وقالت املنظمة الدولية للهجرة اجلمعة اإن اأكر من 7،500 مهاجر 
من هايتي مت ترحيلهم يف اأقل من ثالثة اأ�شابيع من قبل الوليات 

املتحدة التي ا�شتاأجرت لهذا الغر�س 70 رحلة جوية.

عوا�شم

�إ�سلم �باد

�سيدين

غو�تيمال

 منازلة اأخرية للمعار�سة املجرية 
لتحديد مناف�س اأوربان 

•• بوداب�شت-اأ ف ب

ب����داأت اأم�����س الأح����د يف امل��ج��ر ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن الن��ت��خ��اب��ات التمهيدية 
لختيار  اأورب��ان،  فيكتور  ال��وزراء  برئي�س  الإطاحة  على  العازمة  للمعار�شة 
من ميثلها يف مواجهة الزعيم القومي يف النتخابات الت�شريعية املقررة يف 
و�شابت هذا الإجراء غري امل�شبوق، معوقات عدة من  ني�شان/اأبريل 2022. 
تعليق اأويل للت�شويت يف اأيلول/�شبتمرب ب�شبب هجوم الكرتوين، و�شول اىل 
ان�شحاب رئي�س بلدية بوخار�شت الذي كان يعد املر�شح الأوفر حظا ملناف�شة 
�شابقا بني  رئا�شة احلكومة  توليه  بعد   2010 ال��وزراء احلاكم منذ  رئي�س 
1998 و2002. وبعد دورة اأوىل ا�شتقطبت اأكر من 600 األف مقرتع، 
يفرت�س اأن حت�شم الدورة الثانية اخليار بني متناف�شني هما كالرا دوربيف، 
ال�شيا�شية املوؤيدة لأوروبا واملح�شوبة على ي�شار الو�شط، والقت�شادي املحافظ 
17 ت�شرين الأول/اأكتوبر، بعد  بيرت ماركي-زاي. و�شيعرف ا�شم الفائز يف 
“التحالف  اىل  عاما(   49( دوربيف  وتنتمي  اأ�شبوعا.  متتد  اق��رتاع  عملية 
 35 مع  الأوىل  ال��دورة  وت�شدرت  املعار�شة،  اأح��زاب  اأب��رز  الدميوقراطي”، 
باملئة من الأ�شوات. وتطمح هذه الدميوقراطية ال�شرتاكية لأن ت�شبح اأول 
امراأة تتوىل رئا�شة حكومة املجر، البلد الواقع يف اأوروبا الو�شطى ويقطنه 
الأوروبي  الربملان  يف  بخربتها  موؤيدوها  ويدفع  ن�شمة.  ماليني   9،8 نحو 
حيث ت�شغل من�شب نائبة الرئي�س منذ 2019، واأي�شا يف احلكومة املجرية 

حيث �شغلت منا�شب خالل العقد الأول من القرن احلايل.

خطة خروج املرتزقة من ليبيا.. دعوات للإ�سراع خ�سية �سيناريو 2014

ليبيا تنفي ا�ستخدام القوة املفرطة �سد مهاجرين

رئي�سة تايوان: البلد لن جتربرَ على اخل�سوع لل�سني 
�شلميا”  التوحد  “اإعادة  بتحقيق  ال�شبت  الأول  اأم�س  بينغ  جني 
مع تايوان، ومل ي�شر ب�شكل مبا�شر اإىل ا�شتخدام القوة. غري اأنه 
قوبل برد فعل غا�شب من تايبه التي تقول اإن �شعب تايوان فقط 
اأمام  خطابها  يف  ت�شاي  وقالت  م�شتقبله.  تقرير  ميكنه  من  هو 
ح�شد مبنا�شبة اليوم الوطني اإنها تاأمل يف اأن تهداأ العالقات بني 
وقالت  بتهور«.  “تت�شرف  لن  تايوان  اأن  على  و�شددت  البلدين، 
تايبه  بو�شط  الرئا�شي  املكتب  خ��ارج  األقتها  التي  الكلمة  خ��الل 
“لكن يجب األ تكون هناك اأي اأوه��ام على الإط��الق باأن ال�شعب 
واأ�شافت ت�شاي “�شنوا�شل تعزيز  التايواين �شيخ�شع لل�شغط”. 
دفاعنا الوطني واإثبات ت�شميمنا على الدفاع عن اأنف�شنا ل�شمان 
عدم متكن اأي اأحد من اإجبار تايوان على ال�شري يف امل�شار الذي 

حتدده ال�شني لنا. »هذا لأن امل�شار الذي حتدده ال�شني ل يوفر 
لثالثة  �شيادة  ول  لتايوان  دميقراطية  حياة  طريقة  ول  حرية 
منوذج  ت��اي��وان  على  ال�شني  تعر�س  م��واط��ن«.  مليون  وع�شرين 
وهو ي�شبه اإىل حد كبري  احلكم الذاتي “دولة واحدة ونظامان”، 
الأحزاب  ك��وجن، لكن جميع  ال��ذي ت�شتخدمه مع هوجن  النموذج 
الأمنية  احلملة  بعد  خا�شة  ذل��ك،  ترف�س  الرئي�شية  التايوانية 

التي �شنتها ال�شني يف امل�شتعمرة الربيطانية ال�شابقة.
التكافوؤ.  اأ�شا�س  على  ال�شني  مع  للتحدث  ت�شاي عر�شا  وج��ددت 
وترف�س بكني التعامل معها وت�شفها بالنف�شالية التي ترف�س 

العرتاف باأن تايوان جزء من “�شني واحدة«.
وقالت اإن ح�شن نية تايوان لن يتغري، واإن البالد �شتبذل ق�شارى 

جهدها للحيلولة دون تغيري الو�شع الراهن مع ال�شني من جانب 
تعقيدا  “اأكر  ت��اي��وان  الو�شع يف  اأن  م��ن  ت�شاي  وح���ذرت  واح���د. 
واأن الوجود  72 عاما”،  اآخ��ر  اآخ��ر خ��الل  اأي وق��ت  وميوعة من 
الع�شكري الروتيني لل�شني يف منطقة الدفاع اجلوي التايوانية 
و���ش��الم��ة الطريان.  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  ع��ل��ى  ب�شكل خ��ط��ري  ي��وؤث��ر 
ت�شرف ت�شاي على برنامج حتديث ع�شكري لتعزيز اأنظمة البالد 
غوا�شاتها  بناء  ي�شمل  م��ا  وه��و  ال���ردع،  على  وقدرتها  الدفاعية 
اليوم  عر�س  من  رئي�شيا  ج��زءا  امل�شلحة  القوات  وكانت  بنف�شها. 
اإذ حلقت مقاتالت فوق املكتب  ا�شتعر�شته ت�شاي،  الوطني الذي 
الرئا�شي، بالإ�شافة اإىل قاذفات �شواريخ حممولة على �شاحنات 

من بني اأ�شلحة اأخرى مرت اأمام املن�شة التي جل�شت فيها.

•• تايبه-رويرتز

 قالت الرئي�شة التايوانية ت�شاي اإجن وين اأم�س الأحد اإن تايوان 
اإجبار  اأي اأحد من  �شتوا�شل تعزيز دفاعاتها ل�شمان عدم متكن 
والذي  لتايوان،  ال�شني  الذي حتدده  امل�شار  قبول  على  اجلزيرة 
اإن��ه ل يوفر حرية ول دميقراطية، وذل��ك يف رد قوي على  قالت 
بكني  الذي متار�شه  وال�شيا�شي  الع�شكري  ال�شغط  يتزايد  بكني. 
باعتبارها  عليها  بال�شيطرة  ال�شني  تطالب  التي  ت��اي��وان،  على 
غ��ارات متكررة  �شمل  ما  بكني، وهو  بحكم  للقبول  اأرا�شيها،  من 
اجلوي  الدفاع  حتديد  منطقة  يف  ال�شينية  اجلوية  القوات  من 
�شي  ال�شيني  الرئي�س  وتعهد  دول��ي��ا.  قلقا  يثري  مم��ا  ل��ت��اي��وان، 

•• طرابل�س-وكاالت

اجتماعات  لنتائج  وا�شع  دويل  تاأييد 
الليبية  امل�شرتكة  الع�شكرية  اللجنة 
مطالبات  و�شط  جنيف،  يف   ”5+5“
ب�شكل  ال��ت��و���ش��ي��ات  تنفيذ  يف  ب��ال��ب��دء 
ع���اج���ل لإن����ه����اء ال��ف��و���ش��ى وم����ن ثم 

ا�شتقرار البالد.
يف  اللجنة  بجهود  �شيا�شيون  واأ���ش��اد 
حلحلة الأزمة الليبية، موؤكدين على 
�شرورة الدعم الدويل واتفاق الدول 
املتداخلة بالأزمة لتنفيذ خطة خروج 

املرتزقة نهائيا من البالد.
وطالبوا بالبدء الفوري وعدم انتظار 
تنظيم  رف�������س  خ�����ش��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
ومن  لنتائجها  الإره���اب���ي  الإخ�����وان 
املرتزقة  من  بدعم  ال�شالح  رف��ع  ثم 
حدث  كما  البالد  تق�شيم  وا�شتمرار 

يف 2014.
الع�شكرية  اللجنة  اأن��ه��ت  واجل��م��ع��ة، 
اجتماعاتها   5+5 الليبية  امل�شرتكة 
اأعلنت  خ���ت���ام���ي  ب���ب���ي���ان  ج��ن��ي��ف  يف 

املرتزقة  اإع��داد خطة عمل لإخ��راج  ا�شتكملت  اأنها  فيه 
ب�شكل تدريجي ومتزامن  ليبيا  الأجنبية من  والقوات 

ومتوازن.

 نزع ال�سالح
رئي�س  ق��ال��ت  الع�شكرية،  اللجنة  ب��ي��ان  ع��ل��ى  وتعقيبا 
“اإن  بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا، يان كوبي�س: 
لل�شعب  ال�شاحقة  الأغلبية  ملطلب  ي�شتجيب  الت��ف��اق 
الليبي ويخلق زخًما اإيجابًيا ينبغي البناء عليه للم�شي 
قدما نحو مرحلة ي�شودها ال�شتقرار والدميقراطية، 
انتخابات وطنية حرة  اإج���راء  ذل��ك م��ن خ��الل  مب��ا يف 
ويقبل  دي�شمرب،   24 يف  بامل�شداقية  وتتمتع  و�شفافة 

بنتائجها اجلميع«.
اللجنة  دع����م  اإىل  الأع�������ش���اء  ال�����دول  ب���ي���ان،  يف  ودع�����ا، 
الع�شكرية امل�شرتكة وال�شلطات الليبية يف تنفيذ خطة 
العمل، وكذا يف توحيد املوؤ�ش�شة الع�شكرية وبدء عمليات 
نزع ال�شالح والت�شريح واإعادة الإدماج واإ�شالح القطاع 

الأمني يف ليبيا.

•• طرابل�س-وكاالت

اأي  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ن��ف��ت 
ا���ش��ت��خ��دام ل��ل��ق��وة امل���ف���رط���ة، غ���داة 

هروب جماعي لنحو األفي مهاجر من مركز احتجاز 
يف طرابل�س �شهد مقتل 6 منهم وفق املنظمة الدولية 

للهجرة.
الأمنية” التي  “العملية  اإن  بيان،  ال��وزارة يف  وقالت 
“املباين” لتجميع  مركز  من  اجلماعي  ال��ف��رار  تلت 
القوة  ا�شتخدام  “بكل مهنية وبدون  املهاجرين متت 

املفرطة«.
“هروب مئات  “تدافع” خ��الل  اإىل ح��دوث  واأ���ش��ارت 
�شرعي  غري  مهاجر  مقتل  يف  ت�شبب  املحتجزين  من 
اأفراد  من  ع��دد  وكذلك  املهاجرين  من  ع��دد  واإ�شابة 

ال�شرطة«.
وكان م�شوؤول اأمني قد اأفاد اجلمعة بفرار نحو األفي 
مهاجر دون اأن يذكر اإقدام حرا�س املركز على اإطالق 

النار.
لكن املنظمة الدولية للهجرة ذكرت اأن 6 مهاجرين 
قتلوا يف حني اأ�شيب 24 اآخرون على الأقل “عندما 
بداأ حرا�س م�شلحون يف اإطالق النار بعد اأعمال �شغب 

وحماولة هروب«.
وحثت املنظمة ال�شلطات على “التوقف عن ا�شتخدام 
التع�شفية،  الع���ت���ق���الت  واإن����ه����اء  امل���ف���رط���ة،  ال���ق���وة 
وا���ش��ت��ئ��ن��اف ال���رح���الت اجل��وي��ة ع��ل��ى ال��ف��ور لل�شماح 

العمل  خطة  توقيع  اإن  ال��ع��وام��ي،  ال��دي��ن  ع��ز  ال�شابق، 
خطوة يف الجتاه ال�شحيح.

اأر�س  ت��ف��اوؤل��ه م��ع ���ش��رورة التنفيذ ع��ل��ى  واأع����رب ع��ن 
الواقع �شريًعا حتى تعود باآثارها على العملية ال�شيا�شية 

وخا�شة اإجراء النتخابات الرئا�شية يف موعدها.
اللجنة  ب��ني  التن�شيق  ا���ش��ت��م��رار  على  ال��ع��وام��ي  وع���ول 
ب�شلطة  اإل  ت�شتقيم  ل��ن  “فالدولة   5+5 الع�شكرية 
اأمنية قوية، ولذا عليها و�شع اأر�شية منا�شبة لتوحيد 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية التي �شتكون املهمة الأوىل للرئي�س 
املرتزقة  ال��دويل خل��روج  الدعم  على  واأثنى  اجلديد«. 
والقوات الأجنبية من ليبيا قائاًل: “نعول على الأمم 
الليبي،  ال�شاأن  يف  املنخرطة  الكربى  وال��دول  املتحدة، 
فالليبيون ملوا  راأ�شها م�شر،  دول اجل��وار وعلى  وك��ذا 
من احلرب والأزمات القت�شادية املتتالية خالل الع�شر 

�شنوات املا�شية«.

خروج كامل للمرتزقة
الكاتبة الليبية، فاطمة غندور، اأ�شادت بكافة املخرجات 
 ،5+5 امل�شرتكة  الع�شكرية  اللجنة  ع��ن  ���ش��درت  التي 

ردود الفعل
بدورها، ثمنت جامعة الدول العربية اجلهود الدوؤوبة 
واخلا�شة  امل�����ش��رتك��ة،  الع�شكرية  للجنة  وامل��ت��وا���ش��ل��ة 
بتثبيت اتفاق وقف اإطالق النار منذ توقيعه يف اأكتوبر 
ك��ل بنوده،  ع��ل��ى تنفيذ  امل��ا���ش��ي وح��ر���ش��ه��ا  ال��ع��ام  م��ن 
العملية  موا�شلة  على  لذلك  املبا�شر  بالأثر  لقناعتها 

ال�شيا�شية اجلارية.
ويف �شياق مت�شل، قال �شفري الوليات املتحدة الأمريكية 
اأحرزه  الذي  التقدم  اإن  نورلند،  ريت�شارد  ليبيا،  لدى 
القادة الع�شكريون يف اللجنة الع�شكرية امل�شرتكة 5+5 
ال�شيا�شيني يف التو�شل  اأن يكون منوذجا للقادة  ميكن 
ال�شفارة  ن�شرته  ملا  وفًقا  النتخابات،  ب�شاأن  اتفاق  اإىل 

عرب تويرت.
كارولين  ليبيا،  ل��دى  بريطانيا  �شفرية  علقت  فيما   
“خطوة  قائلة:  ت��وي��رت،  على  �شفحتها  ع��رب  ه��رن��دل، 
لوقف   2020 اأك��ت��وب��ر  ات��ف��اق  تنفيذ  اأخ���رى يف  مهمة 
الع�شكرية  ل��ل��ج��ن��ة  وح�����ش��ن��ا  ت��ه��ان��ي��ن��ا   - ال���ن���ار  اإط�����الق 

امل�شرتكة 5+5 للتو�شل اإىل هذا التفاق«.
املوؤمتر الوطني  النائب الأول لرئي�س  من جانبه، قال 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ج�����ددت امل��ف��و���ش��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة ل���الأمم 
الليبية  ال�شلطات  دع��وة  الالجئني  ل�����ش��وؤون  املتحدة 
الإن�شانية  الرحالت اجلوية  با�شتئناف  “ال�شماح  اإىل 

اآلف   10 “نحو  اأن  واأ�شافت  باملغادرة«.  للمهاجرين 
رجل وام��راأة وطفل حمتجزون يف ظ��روف قا�شية يف 

مراكز الحتجاز الر�شمية«.

وكان بينها تبادل املحتجزين واللجان 
املرتكزة يف نقاط بني �شرت م�شراتة 
– �شرت اجلفرة، مما دل على حت�شن 
يف املعطى الع�شكري الأمني الداخلي 

الليبي.
وثمنت غندور قرارات جمل�س الأمن 
ال��ع��رب��ي��ة احلا�شمة  ال����دول  وج��ام��ع��ة 
القوات  كامل  اإخ���راج  ���ش��رورة  ب�شاأن 
اأنه  اإىل  م�شرية  واملرتزقة،  الأجنبية 
يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه ت�����ش��ر ت��رك��ي��ا على 
�شرعنة التفاق مع املجل�س الرئا�شي 
بتواجد  ال�شراج  فائز  بقيادة  ال�شابق 

قوات اأجنبية يف الغرب الليبي.
واأ�شافت: “�شنتوجه اإىل النتخابات 
ورمبا يفعل الإخوان ما فعلوه يف عام 
2014 عندما مل تعجبهم النتيجة 
ف��اأخ��رج��وا ال�����ش��الح وا���ش��ت��ول��وا على 
البالد،  وق�شموا  ال��غ��رب  يف  ال�شلطة 
لذا فاإن خروج املرتزقة يف اأقرب وقت 

�شرورة ل�شمان عدم تكرار الأمر«.
وجاء اجتماع اللجنة يف جنيف �شمن 
تقدم  لإح����راز  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
الدولية  بالتوازي مع اجلهود  الليبي  الأمني  امل�شار  يف 
املبذولة يف �شياق موؤمتر برلني حول ليبيا، وفًقا لتفاق 
وقف اإطالق النار املربم يف 23 اأكتوبر 2020 وقرارات 

جمل�س الأمن ذات ال�شلة.
واللجنة الع�شكرية امل�شرتكة 5+5 هي اللجنة التي مت 
التفاق عليها يف موؤمتر برلني حول ليبيا يف 19 يناير 

.2020
ومبوجب التفاق مت اختيار خم�شة ع�شكريني من قوات 
اجلي�س الوطني الليبي بقيادة امل�شري خليفة حفرت، و5 
لتثبيت  بطرابل�س،  احل��ك��وم��ة  م��ن  اآخ��ري��ن  ع�شكريني 

وقف اإطالق النار يف طرابل�س وغربي ليبيا.
فرباير   5 يف  ليبيا  اإىل  الأمم��ي��ة  البعثة  اإع���الن  ومنذ 
املا�شي، ت�شكيل ال�شلطة التنفيذية اجلديدة، عاد ملف 

املرتزقة الأجانب يف ليبيا اإىل واجهة الأحداث.
الدولية ب�شحب  املطالبات  الأخ��رية، كرت  الآون��ة  ويف 
الطريق  خ��ارط��ة  واح����رتام  ليبيا،  م��ن  العنا�شر  تلك 
انتخابات  اإج�����راء  اإىل  ال��ب��الد  ���ش��ت��ق��ود  ال��ت��ي  الأمم���ي���ة 

برملانية ورئا�شية يف دي�شمرب املقبل.

عام  منذ  املعلقة  ال��ب��الد،  خ��ارج  اإىل 
الداخلية  وزارة  ودع����ت  ت��ق��ري��ب��اً«. 
الليبية يف بيانها “املنظمات الدولية 
املعنية للم�شاعدة يف عمليات العودة 

الطوعية والرتحيل باأ�شرع وقت«.
وجاءت حوادث اجلمعة بعد اأن �شنت ال�شلطات الليبية 
يف  ف��ق��رية  �شاحية  يف  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  نهاية  حملة 
العا�شمة طرابل�س حيث تقيم غالبية من املهاجرين 
واإ�شابة  �شخ�س  مقتل  عن  اأ�شفرت  اللجوء،  وطالبي 

15 على الأقل، وفق الأمم املتحدة.
اأن  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  ال�����ش��ب��ت  ال��داخ��ل��ي��ة  واأع�����ادت وزارة 
اجلرمية  اأوك��ار  اأك��رب  “اأحد  ا�شتهدفت  العملية  تلك 
والف�شاد وجتارة املخدرات والذي تتخذ فيه ع�شابات 
ال�شرعيني  غ��ري  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن  املنظمة  اجل��رمي��ة 

معقاًل ومالذاً«.
اآلف  ل��ع�����ش��رات  رئي�شية  ع��ب��ور  نقطة  ليبيا  وت�شكل 
جنوب  اإف��ري��ق��ي��ا  م��ن  بغالبيتهم  الآت����ني  امل��ه��اج��ري��ن 
اأوروب�������ا عرب  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ���ش��ع��ي��ه��م  ال�����ش��ح��راء يف 
300 كيلومرت  التي تبعد نحو  الإيطالية  ال�شواحل 

عن ال�شواطئ الليبية.
اأمم��ي��ة عدة  وت��ن��دد منظمات غ��ري حكومية ووك���الت 
بانتظام بالظروف املزرية يف مراكز الحتجاز يف ليبيا 
حيث ا�شتفاد املهربون يف ال�شنوات الع�شر الأخرية من 
 ،2011 العام  انتفا�شة  اأعقب  الذي  ال�شتقرار  عدم 

ما جعل ليبيا مركزاً لالجتار بالب�شر.
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اأعلن اأع�شاء اللجنة الع�شكرية الليبية 
اجلمعة  اأم�����س  اأول  اأول  ي��وم   )5+5(
تو�شلهم لتفاق وخطة عمل مع اآلية 
لإخ���راج  جمملها  يف  ت��ه��دف  للتنفيذ 
والقوات  الأجانب  واملقاتلني  املرتزقة 
الأجنبية من ليبيا على نحو تدريجي 
وم���ت���وازن وم���ت���زام���ن، وه���ي اخلطوة 
ال��ع��دي��د من  م��ن  ال��ت��ي لق��ت ترحيباً 

الأطراف الليبية.
اأم�س  ����ش���ادرة  ع��رب��ي��ة  ���ش��ح��ف  وراأت   
اأن ه��ذه اخل��ط��وة �شيكون من  الأح���د، 
�شاأنها تعبيد الطريق اأكر اأمام اإجراء 
ليبيا،  الن��ت��خ��اب��ي��ة يف  ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
وحماية ال�شلطة الليبية من املخاوف 
التي �شببتها بع�س امليلي�شيات امل�شلحة 

يف البالد.

النتخابات لي�ست
 “احلل ال�سحري«

اأب���و  حم��م��د  راأى  ذات������ه،  ال�����ش��ي��اق  يف 

“العرب”  الف�شل الكاتب يف �شحيفة 
اأن����ه يف ظ���ل غ��ي��اب احل���د الأدن�����ى من 
ال��ت��واف��ق حل��ل الأزم���ة يف ليبيا �شوف 
ملرحلة جديدة  النق�شام عنواناً  يبقى 

ب�شكل ي�شبه اأو يفوق املرحلة املا�شية.
وقال الكاتب اإن “النتخابات الرئا�شية 
والربملانية املنتظرة يف ليبيا لن تكون 
مل��ج��رد روؤي����ة املواطنني  ح���اًل ���ش��ح��ري��اً 
ي��ت��واف��دون ع��ل��ى ���ش��ن��ادي��ق الق����رتاع، 
ذل���ك اأن��ه��ا حم��ف��وف��ة ب��اخل��الف��ات من 
حول  اإج���رائ���ه���ا  ب��ع��د  م���ا  واإىل  الآن 
واأ�شماء  والتوقيت  النتخابي  القانون 
املر�شحني من هذه الفريق اأو ذاك، مع 
تعامل بارد من املجتمع الدويل الذي 
ي��دف��ع ن��ح��و الن��ت��خ��اب��ات غ���ري مقّدر 

لهذه الألغام املزروعة يف طريقها«.
واأ�شاف “عندما بداأت ق�شية الوجود 
الأج���ن���ب���ي وامل���رت���زق���ة ت��ث��ري خم���اوف 
العملية  على  تاأثريها  ح��ول  كثريين 

العام  اخل����ط����اب  اأخ������ذ  الن���ت���خ���اب���ي���ة، 
غالبية  وج��اءت  ليونة،  ي�شهد  حيالها 
ال���داع���م���ني لهذه  ال��ت�����ش��ري��ح��ات م���ن 
القوات وراف�شيها موؤيدة خلروجها«.

اأكر  مرنا  ج��اء  التاأييد  “لكن  وتابع 
م��ن ال����الزم وداع���م���ا لإمت����ام اخلطوة 
�شقف  حتديد  دون  تدريجية  ب�شورة 
زمني له، مبعنى ا�شتهالك املزيد من 
ذلك  يتجاوز  ق��د  التنفيذ،  يف  ال��وق��ت 

موعد اإجراء النتخابات«.
املجتمع  ي�����زال  “ل  ال���ك���ات���ب:  وق�����ال 
ال��دويل يتعامل مع الأزم��ة بقدر من 
اأن  م��ا ميكن  ويتجاهل  اجل��دي��ة  ع��دم 
ت��ق��ود اإل��ي��ه الن��ت��خ��اب��ات اإذا ج���رت يف 
القوانني  ح��ي��ث  م��ن  ملتب�شة  اأج�����واء 
ال�شلطة  وت����وج����ه����ات  ل���ه���ا  امل���ن���ظ���م���ة 
الرئا�شي  املجل�س  ب�شقيها؛  التنفيذية 
واملوؤ�ش�شة  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
الظروف  بتوفري  تقوم  التي  الأمنية 

املواطنني  ت�شويت  ل�شمان  املنا�شبة 
يف هدوء«.

تغيريات ملمو�سة
من جانبه قال جمعة بوكليب الكاتب 
الأو�شط”،  “ال�شرق  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف 
الليبية  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل  “الزائر  اإن 
باأي  الأي���ام، ل ميكنه،  طرابل�س، ه��ذه 
الإيجابية  ال��ت��غ��ي��ريات  جت��اه��ل  ح���ال، 
على  خ��الل��ه��ا  ح��دث��ت  ال��ت��ي  امللمو�شة 
ال������ذي  وال��ت��ف�����������اوؤل  ال��واق�����������ع،  اأر�����س 
و�شرقاً  غرب������اً  النف���و�س،  يف  بذرت�ه 

وجنوباً«.
الوفاق  حكومة  ح��ظ  “�شوء  واأ���ش��اف 
ال�شابق، التي كانت حتت قيادة ال�شيد 
فائز ال�شراج، رئي�س املجل�س الرئا�شي، 
اأنها ُولدت يف ظروف �شيا�شية �شعبة، 
ب����ل ت���ك���اد ت���ك���ون ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، و�شط 
م�شافاً  دام���ي���ة،  ع�����ش��ك��ري��ة  ���ش��راع��ات 

ال�شراج  ال�����ش��ي��د  ان���ع���دام خ���ربة  اإل��ي��ه��ا 
وف�شله  للتجربة،  وافتقاره  ال�شيا�شية 
املريع يف احلد من �شيطرة اجلماعات 
امل�شلحة، حتى اأ�شحى رهينة لقادتها، 

ياأمتر باأمرهم«.
خربته  فقر  نتيجة  “ال�شراج  واأ�شاف 
مل يعرف كيف ي�شتغل �شيا�شياً الدعم 
�شرعية  اأ�شفى  ال��ذي  الكبري  ال��دويل 
ق������ادة تلك  ك���ب���ح  ع���ل���ى ح���ك���وم���ت���ه، يف 

اجلماعات وابتزازهم..
على  احل���ر����س  ان��ه��م��اك��ه يف  اأن  ك��م��ا   
بحل  اله��ت��م��ام  ع��ن  ���ش��رف��ه  من�شبه، 
وخا�شة  اليومية،  املواطنني  م�شاكل 
ي��ت��م��ك��ن من  م���ن���ه���ا. ومل  اخل���دم���ي���ة 
تقدمي حلول لأي من م�شاكلهم، حتى 
ال�شوارع  م��ن  القمامة  جمع  م�شكلة 

والأحياء«.
خليفته  م���ع  ي��خ��ت��ل��ف  “الأمر  وت���اب���ع 
ال�شيد عبد احلميد الدبيبة، فهو رجل 

اأعمال كبري، على دراية باإدارة ال�شوؤون 
وحملياً،  دول����ي����اً  وم����دع����وم  ال���ع���ام���ة، 
مدينة  اإىل  انتماوؤه  ذل��ك  اإىل  م�شافاً 
ع�شكرياً.  ال�����ش��ارب��ة  ال��ق��وة  م�����ش��رات��ة، 
ول��ب��اق��ت��ه اج��ت��م��اع��ي��اً، وح��ر���ش��ه على 
وزي��ارة خمتلف  باملواطنني  الرت��ب��اط 
�شكاوى  اإىل  وال�شتماع  والقرى  املدن 
يلتفون  وجعلهم  اإليهم،  حببه  النا�س 

حوله بعد اأن ك�شب ثقتهم«.
تطلع  اأن  اجلميع  يعرفه  “ما  وق���ال: 
ال�شيد الدبيبه للدخول يف النتخابات 
دي�شمرب  �شهر  يف  ال��ق��ادم��ة  الرئا�شية 
�شحت  اإن   2021 الأول  -ك����ان����ون 
م���ع خمرجات  ي��ت��ع��ار���س  الأق�����اوي�����ل، 
جل��ن��ة احل�����وار ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال��ل��ي��ب��ي يف 
ع���دم م�شاركة  اأك����دت  وال��ت��ي  ج��ن��ي��ف، 
النتقالية  املرحلة  اإدارة  يتولون  من 
اأو  الرئي�س  ملن�شب  زم��ن��ي��اً  الق�شرية 
الرت�شح ملقاعد الربملان. لكن – ومن 
وج���ه���ة ن��ظ��ر ���ش��خ�����ش��ي��ة – ف�����اإن تلك 
اً مقد�شاً ل ميكن  القرارات لي�شت ن�شّ

تغيريه اأو تعديله«. 
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ومت ال��ت��ف��او���س ع��ل��ى ال���ربوت���وك���ول م��ن ���ش��م��ن ات��ف��اق خروج 
ن�شوء  ت��ف��ادي  يتيح  ب�شكل  الأوروب�����ي،  الحت���اد  م��ن  بريطانيا 
حدود مادية بني اإيرلندا واإيرلندا ال�شمالية، من خالل اإبقاء 

الأخرية عمليا جزءا من ال�شوق الأوروبية املوحدة.
املوؤيدين  النقابيني  من  انتقادات  اأث���ارت  اخلطوة  ه��ذه  اأن  ال 
للمملكة املتحدة يف اإيرلندا ال�شمالية، لعتبارهم اأن الرتتيبات 
املرتقبة توؤدي اىل ن�شوء حدود جتارية بني بريطانيا واإيرلندا 
ال�شمالية، ما يقلل بالتايل من �شاأن املوقع القانوين لبلفا�شت 

كجزء من اململكة املتحدة.
وم��ن اأب���رز تبعات ه��ذا ال��ربوت��وك��ول، منع الحت���اد الأوروب����ي 
امل���رّبدة  وال��ل��ح��وم  ال��ن��ق��ان��ق  ا���ش��ت��رياد  ال�شمالية م��ن  اإي��رل��ن��دا 

“ذا  �شحيفة  واأ���ش��ارت  ال�شمالية.  اإي��رل��ن��دا  اىل  اإدخ��ال��ه��ا  منع 
تاميز” اىل اأن املفو�شية الأوروبية �شتقدم الأربعاء مقرتحات 
التي  املنتجات  ال��ت��ج��اري  يف جم��ال  التبادل  ت�شهيل  اأج��ل  م��ن 

حتمل “هوية وطنية” مثل النقانق.
من  ي�شحب  اأن  يف  املتحدة  اململكة  رغبة  فرو�شت  �شيوؤكد  كما 
حمكمة العدل الأوروبية اأي دور يف الإ�شراف على الربوتوكول، 
على اعتبار اأن ذلك ت�شّبب ب�”اختالل عميق يف التوازن” من 

وجهة نظر لندن.
جدية  ب�شاأن  �شكوك  ت���راوده  اأن  يجب  ل  “اأحداً  اإن  و�شيقول 
العمل  �شتعلق  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ب����اأن  ال��ت��ح��ذي��ر  وي���ك���رر  الو�شع”، 

بالربوتوكول يف حال مل تكن احللول قريبة.

•• لندن-اأ ف ب

تعتزم اململكة املتحدة خالل الأ�شبوع املقبل، زيادة ال�شغط على 
الحتاد الأوروب��ي للقبول بتعديالت وا�شعة على الربوتوكول 
املتعلق باإيرلندا ال�شمالية يف مرحلة ما بعد بريك�شت، وفق ما 

اأظهرت م�شودة خطاب مل�شوؤول حكومي .
يلقيه  خطاب  خ��الل  فرو�شت  ديفيد  بريك�شت  وزي��ر  و�شيعمد 
“تغيري  ح�شول  �شرورة  على  للت�شديد  ل�شبونة،  يف  الثالثاء 
مهم” لالتفاق املعروف با�شم “بروتوكول اإيرلندا ال�شمالية”، 
لتحقيق  اقرتاحاته اخلا�شة  الأوروب��ي  ع�شية تقدمي الحت��اد 

خرق يف هذه امل�شاألة.

النقانق”،  “حرب  ت�شميته  على  ا�شطلح  ما  يف  الربيطانية، 
نظرا لتخلي اململكة املتحدة بعد بريك�شت عن التزام القوانني 

الأوروبية لنظافة الغذاء.
رئي�س  حكومة  مفاو�شي  كبري  ك��ان  ال���ذي  ف��رو���ش��ت  واأم�����ش��ى 
الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون لرتتيبات اتفاق اخلروج 
م���ن الحت�����اد الأوروب�������ي، ج����زءا ك��ب��ريا م���ن وق��ت��ه يف من�شبه 
الوزاري، وهو يحاول اقناع الحتاد بتعديل التفاق الذي كان 

بنف�شه حموريا يف اإجنازه.
و�شيوؤكد الوزير الربيطاين اأن اأي حلول من الحتاد الأوروبي 
يجب اأن تذهب اأبعد من جمرد حل اخلالف ب�شاأن النقانق، يف 
ظل تقارير �شحافية بريطانية عن ا�شتعداد بروك�شل لإ�شقاط 

بريطانيا تزيد ال�سغط على االحتاد االأوروبي ب�ساأن اإيرلندا 

دونالد ترامب حدوث ارتفاع “كبري” يف التمييز �شد 
البي�س يف ال�شنوات املقبلة.

موؤيدو ترامب ي�سعرون بتهديد الهجرة
   خم����اوف ب��ع�����س اجل��م��ه��وري��ني ل ت��ن��ت��ه��ي ع��ن��د هذا 
امل�شاكل  “الهجرة واحدة من  اأن  احلد. فهم يعتقدون 
فقط،  منهم  ب��امل��ائ��ة   49 ل���  وبالن�شبة  الرئي�شية”. 
يتعر�س الالتينو�س والآ�شيويون للتمييز، بينما يعتقد 

87 باملائة من الدميقراطيني ذلك.
الكامنة  امل��خ��اوف  على  ال�شوء  ال�شتطالع  وي�شلط     
املعاناة  ت��رام��ب  ن��اخ��ب��و  “يخ�شى  الأرق�����ام:  ه���ذه  وراء 
اآثار  م��ن  واق��ت�����ش��ادي��ا  وث��ق��اف��ي��ا  واج��ت��م��اع��ي��ا  �شخ�شيا 
كما ج��اء يف التعليق.    ل يهتم ج��زء كبري  الهجرة”، 
املثليني  حقوق  بحماية  ا  اأي�شً ل��رتام��ب  امل��وؤي��دي��ن  م��ن 
39 باملائة فقط  وثنائيي اجلن�س واملتحولني جن�شًيا: 
من اجلمهوريني يهتمون بذلك، مقارنة ب� 80 باملائة 
من الدميقراطيني. كما ي�شود هذا الجتاه فيما يتعلق 

بحقوق الأقليات الدينية واجلن�شية.
عن الإندبندنت

••   الفجر -خرية ال�شيباين

     ُن�شرت “بروجكت هوم فاير” بال�شراكة مع مركز 
املتحدة،  ب��ال��ولي��ات  فريجينيا  ج��ام��ع��ة  يف  ال�شيا�شة 
ومو�شوع  ق�شية   300 م��ن  اأك���ر  يغطي  ا�شتطالعا 
اجتماعي و�شيا�شي ونف�شي. من بني امل�شتجوبني، كان 
و1011  ترامب،  دونالد  اأن�شار  من  ا  �شخ�شً  1001

من موؤيدي جو بايدن.
   واأظ��ه��ر ال���ش��ت��ط��الع -ال���ذي اأج���ري ع��رب الإنرتنت 
-املخاوف  اأغ�شط�س   4 اإىل  يوليو   22 من  الفرتة  يف 
باملائة   84 اجل��م��ه��وري��ني:  م��ع  للمتعاطفني  امل��ت��ع��ددة 
منهم “يخ�شون اأن التمييز �شد البي�س �شيزداد ب�شكل 
املوؤيد  اأن  كما  املقبلة”،  القليلة  ال�شنوات  خالل  كبري 

ا من م�شري امل�شيحية. لرتامب منزعج اأي�شً
فاإن  ال�شتطالع،  لنتائج  امل�شاحب  التعليق     وبح�شب 
اإىل  و�شلت  الأمريكية  والإثنية  العرقية  “ال�شيا�شات 
من  ق�شمني:  اإىل  منق�شمة  الدولة  النهيار”.  نقطة 
املنهجية  العن�شرية  اأن  بايدن  ناخبو جو  يرى  ناحية، 
اأن�شار  يخ�شى  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن  خ��ط��رية.  م�شكلة 

   »اإن هيئة ل ُيتعامل معها بجدية، 
هي  ه���ذه  متحركة”...  دم��ي��ة  ه��ي 
ا�شتخدمها  التي  الالذعة  ال�شيغة 
رئي�س املحكمة الد�شتورية الأملانية 
القوية، اأندريا�س فو�شكول، لو�شف 
ن��ظ��ريت��ه��ا ال��ب��ول��ن��دي��ة. وم���ع ذلك، 
فاإن قرارات هذه الهيئة ت�شّببت يف 

زلزل قارية.
اأك���ت���وب���ر، ق�شت     يف ال�����ش��اب��ع م���ن 
البولندية،  ال��د���ش��ت��وري��ة  امل��ح��ك��م��ة 
لالأغلبية  ب���اخل�������ش���وع  امل���ت���ه���م���ة 
القانون  حلزب  املحافظة  الوطنية 
وال���ع���دال���ة، ���ش��د ع��ل��وّي��ة الأح���ك���ام 
ال�شادرة عن حمكمة العدل التابعة 
القانون  ع��ل��ى  الأوروب������ي  ل��الحت��اد 
اأوىل  ال���وط���ن���ي. ه����ل ه����ي خ���ط���وة 
ن��ح��و خ�����روج ب��ول��ن��دا م���ن الحت����اد 

الأوروبي؟
   �شيء واح��د م��وؤك��د، وه��و اأن هذا 
غري  ال��ق��ان��وين  “بوليك�شيت”  ال���� 
امل�شبوق، ي�شكل تهديًدا مقلًقا اأكر 
الربيك�شيت.  عليه  ك��ان  مما  بكثري 
امل��ت��ح��دة وفًقا  امل��م��ل��ك��ة  “مت ط���الق 
الدافع  ل��ه  ي��ك��ن  ل��ل��م��ع��اه��دات، ومل 
البولندي”،  ل��ل��ق��رار  ال���ش��ت��ب��دادي 
القانون  اأ�شتاذ  بيت�س،  لوران  ي�شري 

الأوروبي يف جامعة ميدل�شك�س.
اأك����ر خ���ط���ورة من  الأم�����ر  »اإن      
الربيك�شيت،  من  الرمزية  الناحية 
مدير  ميالرد،  �شيبا�شتيان  ي�شيف 
املحكمة  لأن  دي���ل���ور،  ج���اك  م��ع��ه��د 
الهيكل  اأ���ش��ا���س  تهاجم  البولندية 
ال�����ق�����ان�����وين ال���������ذي ه������و الحت�������اد 
الأوروبي: علوّية القانون الأوروبي 
على القانون الوطني. »    البع�س، 

البالد، �شفقوا ورحبوا:  من خارج 
ميلو�س  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  اأ������ش�����اد 
امل�شكك  الت�شيكي،  الرئي�س  زمي��ان، 
“احلكم  ب���  الأوروب�������ي،  يف الحت����اد 
الأمل”.  ي��ع��ط��ي  ال������ذي  ال����ث����وري 
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا، اع�����ت�����ربت م���اري���ن 

حقها  “متار�س  ب��ول��ن��دا  اإن  ل��وب��ان 
للت�شرف  ال��ق��اب��ل  وغ���ري  امل�����ش��روع 
يف ال�����ش��ي��ادة«.    لي�س م���وؤك���ًدا، مع 
�شين�شجون  اخ��ري��ن  اأن  م��ن  ذل���ك، 
البولنديني،  ق���ان���ون  م���ن���وال  ع��ل��ى 
الأم���ر دون رد فعل من  ول��ن يبقى 

ان  التي �شبق  الأوروب��ي��ة،  املفو�شية 
الق�شائية  الإ���ش��الح��ات  ازعجتها 
املتعددة التي فر�شها حزب القانون 
وال���ع���دال���ة يف ال�����ش��ن��وات الأخ�����رية 
دولة  م��ن  النيل  مبثابة  واع��ُت��ربت 
فون  اأور���ش��ول  رئي�شتها،  ال��ق��ان��ون. 

احلنفية  بقطع  ه���ددت  لي���ن،  دي��ر 
ال�شلطات  كل  “�شن�شتخدم  املالية: 

حذرت. املوجودة حتت ت�شرفنا”، 
   طريقة للتذكري باأن بولندا لي�شت 
املوافقة  على  احل�شول  من  قريبة 
ع���ل���ى خ���ط���ة ال���ت���ع���ايف الأوروب�����ي�����ة 
ا�شتعادة  على  مل�شاعدتها  احلا�شمة 
كوفيد  اأزم��ة  بعد  اقت�شادها  عافية 
�شكل  يف  ي����ورو  م��ل��ي��ار   23“  19-
دعم، و34 مليار يف �شكل قرو�س«.

كانت  اإذا  م����ا  ن�����رى  اأن  ي��ب��ق��ى     
�شتثني  ه���ذه  ب��روك�����ش��ل  حت���ذي���رات 
ال�شلطة  يف  املتطرفني  املحافظني 
مهاجمتهم  خالل  فمن  وار�شو.  يف 
رك��ي��زة ب��ن��اء امل��ج��م��وع��ة الأوروب���ي���ة 
م���ب���ا����ش���رة، ف���اإن���ه���م ي���خ���اط���رون يف 
ك����ل الأح���������وال ب���ا����ش���ت���ف���زاز راأي���ه���م 
معار�شته.  ع��ن  ع���رّب  ال����ذي  ال��ع��ام 
ف��ع��ل��ى ع��ك�����س ال��ربي��ط��ان��ي��ني، فاإن 
البولنديني اأوروبيون حتى النخاع، 
ووفق اأحدث مقيا�س يوروبارومرت، 
اأنهم  م��ن��ه��م  ب���امل���ائ���ة   81 ي�����ش��ع��ر 

مواطنون اأوروبيون.

م��ن ق��ب��ل جمل�س الأم����ن ال���دويل، 
ب�شاأن مراقبة النتخابات بالعراق، 
ي����ردف ال���ع���زاوي، م��ت��اب��ع��ا: “وهو 
يف  و�شي�شهم  تاأكيد  بكل  �شيحرتم 
اعادة الثقة وتعزيزها بني املواطن 
النتخابية،  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ع��راق��ي 
النظام  م��ن  اأ�شا�شي  ه��ي ج��زء  مب��ا 

الدميقراطي«.
ويختم الأكادميي العراقي: “هذا 
عربيا  املراقبني  من  الكبري  العدد 
يف  فارقة  عالمة  �شي�شكل  وعامليا، 
النتخابات  وه���ذه  ال��ع��راق،  ت��اري��خ 
ول  �شتوؤ�ش�س  امل��ب��ك��رة،  ال��ربمل��ان��ي��ة 

ريب ملئة �شنة قادمة يف العراق«.
ال����دويل قد  وك���ان جمل�س الأم����ن 
ن��ه��اي��ة �شهر  ق���رر وب���الإج���م���اع، يف 
م��اي��و امل��ا���ش��ي، مت��دي��د ع��م��ل بعثة 
العراق  مل�����ش��اع��دة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وتو�شيع  ك��ام��ل  ل��ع��ام  “يونامي”، 
والتفوي�س  اخ��ت�����ش��ا���ش��ه��ا  ن��ط��اق 
مراقبة  ل��ي�����ش��م��ل  ل����ه����ا،  امل���ع���ط���ى 
العراقية  ال���ع���ام���ة  الن���ت���خ���اب���ات 
اأك��ت��وب��ر م��ن العام   10 امل��ق��ررة يف 
اجل�����اري، وذل���ك ا���ش��ت��ج��اب��ة لطلب 

احلكومة العراقية.
اأنه   ،2576 رق��م  القرار  وج��اء يف 
مت متديد عمل بعثة الأمم املتحدة 
حتى  “يونامي”  ال��ع��راق  مل�شاعدة 
واأن   .2022 ع��ام  م��ن  م��اي��و   27
اأمميا معززا  البعثة �شت�شم فريقا 
وق����وي����ا، وط����واق����م اإ����ش���اف���ي���ة قبل 
الن���ت���خ���اب���ات امل��ق��ب��ل��ة يف ال���ع���راق، 
العراقي  النتخابي  اليوم  ملراقبة 

على اأو�شع نطاق جغرايف ممكن.

بولندا ترف�ض علوّية القانون الأوروبي

لهذا قد يكون البوليك�سيت اأكرث خطورة من الربيك�سيت
رئي�سة املفو�سية اأور�سول فون دير لين, هددت بقطع احلنفية املالية

•• بغداد-وكاالت

العراقية،  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  دع���ا 
الأحد   اأم�����س  الكاظمي  م�شطفى 
العراقيني لتغيري واقعهم عرب اأول 
ت�شهدها  مبكرة  برملانية  انتخابات 

البالد منذ العام 2003.
الإدلء  ب���ع���د  ال���ك���اظ���م���ي،  وح������ّث 
امل�شاركة  على  العراقيني  ب�شوته، 

بكثافة يف النتخابات.
العراقية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وق���ال 
لل�شحفيني: “نحتاج قيادة حكيمة 

تغلب م�شلحة العراق«.
ودع���������ا ال����ك����اظ����م����ي ال����ع����راق����ي����ني 
للم�شاركة الوا�شعة يف النتخابات، 
ثمينة  “اأ�شواتهم  اأن  اإىل  لف��ت��ا 

ويجب اأن ل يفوتوا الفر�شة«.
النتخابات  “هذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ب����دون  جت�����ري  ال���ت���ي  الأوىل  ه����ي 
م�شاركة  وع�����دم  ل��ل��ت��ج��وال  ح��ظ��ر 
اأنه  مبينا  فيها”،  ال����وزراء  رئي�س 
“يجب م�شاهمة اجلميع يف تغيري 
نقلت  ح�شبما  العراقي”،  ال��واق��ع 

وكالة الأنباء العراقية.
امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  وك��ان��ت 
ل����الن����ت����خ����اب����ات ق�����د اأع����ل����ن����ت عن 
ج��اه��زي��ت��ه��ا ل���ي���وم الق�������رتاع بعد 
اإج�����رائ�����ه�����ا ع��������ددا م�����ن امل���ح���اك���اة 

الناجحة.

وي�شيف العزاوي: “هذا الكم من 
لكثري  �شيدفع  بالتاأكيد،  املراقبني 
م��ن ال��ن��اخ��ب��ني ال��ع��راق��ي��ني الذين 
عزفوا �شابقا عن امل�شاركة، لالإقبال 
بكثافة  ال��ت�����ش��وي��ت  ع��ل��ى  ب��ح��م��ا���س 
بالعملية  ال��ث��ق��ة  ي��ع��ي��د  م���ا  وق�����وة، 
ل���ط���امل���ا كانت  ال���ت���ي  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
ال�شابقة«.  ال��دورات  طيلة  مهزوزة 
وما عزز اأكر احل�شور واحلما�شة 
مركز  رئ��ي�����س  بح�شب  الأمم���ي���ني، 
موقف  “هو  للدرا�شات:  الأم�شار 
رئا�شة احلكومة العراقية احلالية، 
يف  الرت�شح  عن  بنف�شها  ن��اأت  التي 
انطباعا  اأع��ط��ى  م��ا  الن��ت��خ��اب��ات، 
توظف  لن  الدولة،  موؤ�ش�شات  ب��اأن 
النتخابية  العملية  يف  مقدراتها 
ل�����ش��ال��ح ال���ط���رف احل���ك���وم���ي، ما 
�شجع اجلهات الدولية على ار�شال 
املراقبني،  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا 
النتخابات  اجن����اح  يف  ل��الإ���ش��ه��ام 
العراقية و�شمان �شفافيتها وح�شن 
اأن هناك قرار  �شريها«. ول نن�شى 

العملية  متابعة  �شتكون  مهمتهم 
النتخابية ومراقبتها بكل حيادية 

و�شفافية«.
م���ن ط���رف���ه ي����رى ال���دك���ت���ور رائ���د 
الأم�شار  م��رك��ز  رئي�س  ال���ع���زاوي، 
لقاء  يف  ال�شرتاتيجية،  للدرا�شات 
عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  م��وق��ع  م��ع 
مهمة  الن����ت����خ����اب����ات  “هذه  اأن 
ومف�شلية يف تاريخ العراق، خا�شة 
انتخابي  ق��ان��ون  واأن��ه��ا تنظم وف��ق 
العراقي  للناخب  يحفظ  ج��دي��د، 
�شوته، بعد اأن كان خالل الدورات 
مبخرجاتها،  املا�شية  النتخابية 
ي���ذه���ب ���ش��وت��ه ����ش���دى يف دوام����ة 

الكتل والقوائم النتخابية«.
الأم��ر املهم الآخ��ر يف ه��ذه الدورة 
الأ�شتاذ  ي��و���ش��ح  ك��م��ا  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
العدد  “هو  ال��ع��راق��ي:  اجل��ام��ع��ي 
الدوليني  امل��راق��ب��ني  م���ن  ال��ك��ب��ري 
املتحدة  الأمم  م�����ن  وال������ع������رب، 
وجامعة  الأوروب�������������ي  والحت����������اد 
ال����������دول ال����ع����رب����ي����ة، ف�������ش���ال عن 
ال�شحفيني  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
العرب  خ���ا����ش���ة  والإع�����الم�����ي�����ني، 
م��ن��ه��م، وه����وؤلء الإع��الم��ي��ني لهم 
اأهمية عن  يقل  ج��دا، ل  دور مهم 
القانون  وف��ق  فهم  امل��راق��ب��ني،  دور 
ال��دويل ج��زء ل يتجزاأ من عملية 

املراقبة لالنتخابات«.

وم���ع ت��زاي��د احل��دي��ث ع��ن فقدان 
ق���ط���اع���ات وا����ش���ع���ة م����ن ال�������ش���ارع 
العراقي الثقة يف العملية ال�شيا�شية 
بالتايل  وال�����ع�����زوف  ب����الده����م،  يف 
وعدم  النتخابات  يف  امل�شاركة  عن 
التعويل عليها لتح�شني اأو�شاعهم 
وت��ط��وي��ر واق��ع��ه��م احل��ي��ات��ي نحو 
الدور  اأن  الأف�شل، يرى مراقبون 

الأممي الفاعل هذه املرة يف مراقبة 
ومواكبتها،  الن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية 
رمبا �شي�شهم وحلد بعيد يف تبديد 
العراقيني  امل���واط���ن���ني  خم������اوف 
ما  الن��ت��خ��اب��ات،  ب��ن��زاه��ة  املتعلقة 

�شيدفعهم لالإقبال عليها.
املراقبني  اأع������داد  ت��ف��ا���ش��ي��ل  وع����ن 

وطبيعة  منهم،  الدوليني  وخا�شة 
ت��ق��ول ج��م��ان��ة الغالي  م��ه��م��ت��ه��م، 
العليا  املفو�شية  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة 
العراق،  يف  لالنتخابات  امل�شتقلة 
يف ح��دي��ث م��ع م��وق��ع ���ش��ك��اي نيوز 
من  اأك������ر  “�شي�شارك  ع���رب���ي���ة: 
1500 مراقب دويل، ف�شال عن 

حملي،  مراقب  األ��ف   150 قرابة 
جانب  اإىل  الق�����رتاع،  م��راق��ب��ة  يف 
ن��ح��و ن�����ش��ف م��ل��ي��ون م���راق���ب، من 
وكالء الأحزاب ال�شيا�شية املختلفة 

املتناف�شة«.
املفو�شية:  با�شم  املتحدثة  وتتابع 
والدوليون،  املحليون  “املراقبون 

الكاظمي: نحتاج قيادة حكيمة تغّلب م�سلحة العراق

مراقبو االنتخابات العراقية.. ما عددهم وتفا�سيل مهمتهم؟

ا�ستطالع للراأي يك�سف:

اأن�سار دونالد ترامب قلقون من التمييز �سد البي�س...!
اإنهم يعتقدون اأن الهجرة هي واحدة 

من امل�ساكل الرئي�سية يف الوليات املتحدة

املحكمة البولندية تهاجم اأ�سا�س الهيكل القانوين الذي هو االحتاد االأوروبي

يخ�شى ناخبو ترامب اأن يعانوا �شخ�شياً واجتماعياً وثقافياً واقت�شادياً من اآثار الهجرة

الراي العام البولندي يعار�س القرار

متظاهر يلوح بعلم الحتاد الأوروبي يف م�شرية اأمام املحكمة الد�شتورية يف وار�شو

بولندا  رف�ض  اإن      
ع����ل����وّي����ة ق����ان����ون 
امل���ج���م���وع���ة ع��ل��ى 
هو  الوطني  قانونها 
م�سبوق  غ��ري  هجوم 
ع��ل��ى اأح����د اأع��م��دة 

الحتاد الأوروبي.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

م�سلحون يقتلون الع�سرات يف هجوم ب�سمال نيجرييا 
•• باوت�شي-رويرتز

هاجم  عندما  الولية  يف  قتلوا  الأق��ل  على  �شخ�شا   20 اإن  بالربملان  حملي  وع�شو  النيجريية  �شوكوتو  بولية  م�شوؤول  قال 
ال�شمايل  التخريب يف اجلزء  اأعمال  امل�شلحة  الع�شابات  الوقت الذي توا�شل فيه  م�شلحون �شوقا واأحرقوا �شيارات، وذلك يف 
اأطفال مدار�س  املا�شي موجة من عمليات خطف  الأول  كانون  دي�شمرب  �شمال غرب نيجرييا منذ  �شهد  البالد.  الغربي من 
�شوؤون  امل�شت�شار اخلا�س لوزير  اإدري�س جبري  املواطنني. وقال  اليومية ملاليني  يوؤثر على احلياة  وقرويني لطلب فدى، مما 
ال�شرطة يف �شوكوتو اإن م�شلحني على دراجات نارية اأطلقوا النار يف اأماكن متفرقة، مما اأ�شفر عن مقتل عدة اأ�شخا�س. وقال 
لرويرتز عرب الهاتف “كان عدد املنفذين كبريا وقتلوا ما ل يقل عن 20 �شخ�شا بح�شب ما راأينا واأح�شينا، واأ�شرموا النريان 

يف ت�شع �شيارات«. واألقى ح�شني بوزا الع�شو املحلي بالربملان يف �شوكوتو مب�شوؤولية الهجوم على عدم كفاية الأمن يف الولية.
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•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 
ترجمة خرية ال�شيباين 

وتايوان,  ال�سني  بني  الت�ساعد  يف  التوتر  ي�ستمر     
وتعي�ض تايوان حتت التهديد امل�ستمر لغزو ال�سني. 
تعترب بكني الأرخبيل جمرد مقاطعة يجب اأن تعود 
عاجاًل اأم اآجاًل اإىل حظريتها, بالقوة اإذا لزم الأمر. 
والدبلوما�سي  الع�سكري  ال�سيني  ال�سغط  وازداد 
اإنغ  ت�ساي  و�سول  منذ  وا�سح  ب�سكل  والقت�سادي 
ون اإىل ال�سلطة عام 2016, هي التي ترف�ض مبداأ 
م�ستقلة  تايوان  اأن  وتعتقد  الواحدة”,  “ال�سني 

فعليا بحكم الأمر الواقع.

»اأعمال ا�ستفزازية 
وغري م�سوؤولة«

   ح��ث��ت ت��اي��ب��ي��ه ي����وم الث���ن���ني، 4 
“اأعمالها  اإنهاء  اأكتوبر، بكني على 
ال�شتفزازية وغري امل�شوؤولة” بعد 
56 طائرة  ل���  ال��ق��ي��ا���ش��ي  ال��ت��وغ��ل 
قاذفات  م��ن��ه��ا  ���ش��ي��ن��ي��ة،  م��ق��ات��ل��ة 
ال��ن��ووي��ة يف  ال���ق���درات  ذات   H-6
باجلزيرة.  الدفاع  منطقة حتديد 
وت�����ش��ر ال��رئ��ي�����ش��ة ت�����ش��اي اإن����غ ون، 
�شبه  ال��ت��دخ��الت  “و�شط  اأن��ه  على 
اليومية جلي�س التحرير ال�شعبي، 
ال��ع��الق��ات بني  م��ن  ي��ظ��ل موقفنا 
لن  ث��اب��ًت��ا:  ت��اي��وان  م�شيق  جانبي 
لل�شغوط”.  ت����اي����وان  ت�����ش��ت�����ش��ل��م 
التايواين  ال��دف��اع  وزي���ر  واأ����ش���اف 
التوترات  ان  ت�شينغ،  ك��وب��و  ت�شيو 
احل��ال��ي��ة ب���ني ت��اي��ب��ي��ه وب��ك��ني هي 

الأ�شواأ منذ 40 عاًما.
ال����دف����اع  حت����دي����د  م��ن��ط��ق��ة  ان     
اجل���وي، ه��ي امل��ج��ال اجل��وي الذي 
ترغب كل الدولة معرفة وحتديد 
م��وق��ع ال��ط��ائ��رات لأ���ش��ب��اب تتعلق 
ازدادت مثل  القومي. وقد  بالأمن 
ال�شينية  اجل���وي���ة  ال���غ���ارات  ه���ذه 
العامني  م����دى  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
امل���ا����ش���ي���ني، ح���ي���ث ح����اول����ت بكني 
تعترب  اوق��ات  يف  القوة  ا�شتعرا�س 
لل�شني  طريقة  ا  اأي�شً اإنها  مهمة. 
القدمي  تايبيه  اأ���ش��ط��ول  لخ��ت��ب��ار 
م��ن ال��ط��ائ��رات امل��ق��ات��ل��ة. يف العام 
طائرة   380 اكت�شاف  مت  املا�شي، 
ع�شكرية �شينية يف منطقة حتديد 
ال��دف��اع اجل���وي ب��اجل��زي��رة، ومنذ 
بداية العام هناك اأكر من 600 
ط�����ائ�����رة.    ي����وم ال���ث���الث���اء، اأعلن 
اأنه  بايدن،  الأمريكي جو  الرئي�س 
9 �شبتمرب  حتدث عرب الهاتف يف 
م����ع ن���ظ���ريه ال�����ش��ي��ن��ي ����ش���ي جني 
واأنهما تو�شال  ب�شاأن تايوان،  بينغ 
�شيحرتمان  اأنهما  على  اتفاق  اإىل 
 1979 الت��ف��اق��ي��ة امل���ربم���ة ع����ام 
اإقامة  اأث��ن��اء  ووا�شنطن  بكني  ب��ني 
ال����ع����الق����ات ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة بني 
البلدين. “لقد حتدثت مع �شي عن 
تايوان، واتفقنا على اأننا �شنتم�شك 
لنا  وا���ش��ح  ه��ذا  ت��اي��وان.  باتفاقية 
�شوى  �شيًئا  نفعل  األ  ويجب  الآن، 
ويف  التفاقية”.  ب��ه��ذه  التم�شك 
اجتماع التا�شع من �شبتمرب، اتفق 
اأكرب قوتني اقت�شاديتني يف  قائدا 
احلفاظ  اإىل  احلاجة  على  العامل 
وتعزيزها  الت�����ش��ال  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى 
م��ن اأج��ل جتنب ال�����ش��راع.    ي�شار 
عام  ات���ف���اق���ي���ة  مب���وج���ب  ان�����ه  اىل 
1979 هذه، قانون العالقات مع 
الوليات  حكومة  تعرتف  ت��اي��وان، 
بتايوان،  ول��ي�����س  ب��ب��ك��ني  امل��ت��ح��دة 
الواحدة،  ال�����ش��ني  م���ب���داأ  وت��ت��ب��ن��ى 
م�شتقبل  حت��دي��د  ي��ت��م  اأن  ب�����ش��رط 
وهذا  ال�شلمية.  بالو�شائل  تايوان 
�شي  م��ه��م، لأن  الأخ�����ري  ال��ع��ن�����ش��ر 
ج��ني بينغ ه���دد الأرخ��ب��ي��ل م���راًرا 
لزم  اإذا  ال��ق��وة  با�شتخدام  وت��ك��راًرا 
اإع��ادة التوحيد مع  الأمر لتحقيق 

الرب الرئي�شي ال�شيني.

قمة افرتا�سية
 بني بايدن و�سي

   والأح������د امل��ا���ش��ي اي�����ش��ا، حثت 

وق�����وع هجوم  الأرخ���ب���ي���ل يف ح����ال 
�شيني.

الإدارة  اأ�����ش����ارت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن     
الأمريكية يف الأي��ام الأخ��رية، اإىل 
اأن��ه رغم اع��رتاف وا�شنطن مببداأ 
�شني واح���دة، ف���اإن ال��ع��الق��ات بني 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وت���اي���وان تظل 

“�شلبة للغاية«.
   يف الثناء، ت�شتمر ع�شكرة ال�شني 
وهكذا،  اجل��ن��وب��ي.  ال�����ش��ني  لبحر 
ال�شناعية  الأق��م��ار  �شور  اأظ��ه��رت 
وج��������ود م����ق����ات����الت ����ش���ي���ن���ي���ة من 
للحرب  م�شممة   J-16D ط��راز 
�شيانغتانغ  قاعدة  يف  الإلكرتونية 
وكذلك  )ج��ي��ان��غ�����ش��ى(،  اجل���وي���ة 
ت�شانغ�شينغ  يف  اأخ����رى  ق��اع��دة  يف 
)ت�شجيانغ(، وكالهما يقع بالقرب 
من تايوان. ومت ن�شر هذه ال�شور 
ي���وم ال�����ش��ب��ت 2 اأك��ت��وب��ر م���ن قبل 
كندا،  يف  ومقرها  املخت�شة  املجلة 

كنوا ديفان�س ريفيو.
   ت��ع��ل��ن ب��ك��ني ���ش��ي��ادت��ه��ا ع��ل��ى 4 
م�����الي�����ني ك����ي����ل����وم����رت م�����رب�����ع يف 
�شيادة  اجل���ن���وب���ي،  ال�����ش��ني  ب��ح��ر 
ت���ع���ار����ش���ه���ا ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة 
واأ���ش��رتال��ي��ا وال��ي��اب��ان، مت��اًم��ا مثل 
املنطقة،  ه��ذه  يف  امل�شاطئة  ال��دول 
والفلبني  وف��ي��ت��ن��ام  ت���اي���وان  وه���ي 

واإندوني�شيا وماليزيا و�شنغافورة.
   عالمة اأخرى عن قلق وا�شنطن، 
�شرتيت  وول  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وف����ق����ا 
ج���ورن���ال اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي ف���اإن 
اأ�شاطيل  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة  ال��وح��دات 
التابعة  اخل����ا�����ش����ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
للجي�س الأمريكي تعمل �شرا على 
على  عام  منذ  التايوانية  الأرا�شي 
التايواين  اجلي�س  لتدريب  الأق��ل 
ال�شحيفة  ونقلت  قتالية.  تقنيات 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ة ع������ن م���������ش����وؤول����ني 
اأم��ري��ك��ي��ني، مل حتدد  ع�����ش��ك��ري��ني 
ع�شرين  نحو  اإن  قولهم  هويتهم، 
الأمريكية  ال��ب��ح��ري��ة  م�����ش��اة  م���ن 
ي��ن��ف��ذون ع��م��ل��ي��ات ت��دري��ب لقوات 

اجلي�س والبحرية التايوانية.
موؤلف حوايل خم�سة ع�سر 
كتاًبا خم�س�سة لل�سني واليابان 
والتبت والهند والتحديات 
الآ�سيوية الرئي�سية. عام 
2020, ن�سر كتاب “الزعامة 
العاملية حموره, ال�سدام بني 
ال�سني والوليات املتحدة” عن 
من�سورات لوب

اإنهاء  ع��ل��ى  ال�����ش��ني  ب���اي���دن  اإدارة 
�شد  الع�شكري  التخويف  عمليات 
تايوان. وقال املتحدث با�شم وزارة 
براي�س،  نيد  الأمريكية  اخلارجية 
يف بيان، اإن “الوليات املتحدة قلقة 
الع�شكرية  العمليات  ب�شاأن  للغاية 
ال�شني  ال���ش��ت��ف��زازي��ة جل��م��ه��وري��ة 
من  بالقرب  نفذت  التي  ال�شعبية 
تاأثري  ل��ه��ا  ك����ان  وال���ت���ي  ت����اي����وان، 
زعزعة ال�شتقرار، وزيادة املخاطر، 
وال�شتقرار  ال�������ش���الم  وت���خ���ري���ب 

الإقليميني يف املنطقة«.
   لكن يف هذا ال�شياق املتوتر، هناك 
وا�شنطن  اإرادة  ع��ل��ى  م���وؤ����ش���رات 
التهدئة.  وراء  ال�شعي  يف  وب��ك��ني 
وخ�شو�شا منع تدهور الو�شع اإىل 

نزاع م�شلح. 
وم���ن اأح����دث ه���ذه ال��ع��الم��ات، هو 
يوم  الأمريكيني  امل�شوؤولني  اإعالن 
عقد  ع��ن  اأكتوبر”   6“ الأرب���ع���اء 
اجتماع عرب الفيديو بني �شي جني 
ب��ي��ن��غ وج���و ب���اي���دن ب��ح��ل��ول نهاية 

العام.
   كان جو بايدن يف�شل عقد اللقاء 
ال�شيني،  نظريه  مع  لوجه  وجها 
غري اأن بكني رف�شت لأن �شي جني 
ال�شينية  الأرا���ش��ي  يغادر  مل  بينغ 
ال��ع��ام��ني ب�شبب  ي���ق���ارب  م��ن��ذ م���ا 
ال��وب��اء ال��ع��امل��ي ل��ف��ريو���س كوفيد-
ب���ذل���ك يف  ال��ق��ي��ام  ي���ن���وي  19 ول 
اأو�شح  ح�شبما  امل��ق��ب��ل��ة،  الأ���ش��ه��ر 
ي��ك�����ش��ف عن  م�������ش���در ���ش��ي��ن��ي مل 
�شاوث  �شحيفة  عنه  نقلت  هويته، 

ت�شاينا مورنينج بو�شت.
   لن يح�شر الرئي�س ال�شيني قمة 
الع�شرين يف وقت لحق  جمموعة 
من اأكتوبر يف روما. ومل ُيعرف بعد 
م��وع��د ه���ذا الج��ت��م��اع ب��ني بايدن 
اأمريكية  مل�شادر  وفًقا  لكن  و�شي، 

�شن  ع��ل��ى  ق����ادًرا  �شيكون  ال�شعبي 
ت�شجيل  “مع  ت��اي��وان  على  هجوم 
اأن  يعني  مب��ا  حمدودة”،  خ�شائر 
ال�شني بحلول ذلك الوقت �شتكون 
اإع����الن حرب  ع��ل��ى  “قادرة مت��اًم��ا 
�شد اجلزيرة مع فر�شة للنجاح”، 
مورنينج  ت�شاينا  �شاوث  ذكرت  كما 

بو�شت.
للربملان  ������ش�����وؤال  ع���ل���ى  وردا      
التايواين عن تقييمه لقدرة بكني 
تايوان  مهاجمة  على  الع�شكرية 
ت�شيو  ق��ال  اجل��ب��ه��ات،  جميع  على 
ال�شيوعيني  “اإن  ت�����ش��ي��ن��غ:  ك��وب��و 
القدرة  ه���ذه  مي��ل��ك��ون  ال�شينيني 
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك، ل��ك��ن ل يزال 
تكلفة  يف  ال��ت��ف��ك��ري  عليهم  يتعني 

وعواقب مثل هذه احلرب”.
ذل���ك، خ��ط��ر �شراع  اإىل  ي�����ش��اف    
ي��ن��ج��م ع���ن ���ش��وء ت��ق��دي��ر يف بكني 
وال����ذي ق��د ي����وؤدي اإىل ح���رب غري 
م���رغ���وب ف��ي��ه��ا، ك��م��ا ����ش���دد وزي���ر 

الدفاع التايواين قلقا اي�شا.
اخل���ط���ر،  ه������ذا  م����واج����ه����ة  ويف     
قدراتها  تعزيز  تايوان  على  يتعني 
عاجل”،  “ب�شكل  ال����دف����اع����ي����ة 
واحل�شول على اأ�شلحة جديدة من 
الوليات املتحدة دون تاأخري. “مل 
تكن لدينا اأبًدا الرغبة يف الدخول 
ل  لأن��ن��ا  بكني  م��ع  ت�شلح  �شباق  يف 
منتلك القدرة املالية ول الو�شائل 
الوزير  وخ���ت���م  بذلك”.  ل��ل��ق��ي��ام 
القوات  يف  ع�����ش��ًوا  “كوين  ق��ائ��ال، 
اأن  ميكنني  ال��ت��اي��وان��ي��ة،  امل�شلحة 
اأوؤم���ن ب�شيء واحد  اأن��ن��ي  اأخ��ربك��م 
ف���ق���ط: ب�����دًل م���ن الع���ت���م���اد على 
اأن  يجب  اآخ����رون،  يقولها  كلمات 
ن���ك���ون ق���ادري���ن ع��ل��ى ال���دف���اع عن 
وع���ود  اإىل  اإ�����ش����ارة  يف  اأنف�شنا”، 
م�شاعدة  يف  ال��غ��ام�����ش��ة  وا���ش��ن��ط��ن 

بايدن يت�شل بالرئي�س ال�شيني قمة افرتا�شية يف الفق مع نظريه المريكي ووعد بوحدة �شلمية

املناق�شات بني جيك �شوليفان ويانغ جيت�شي كانت �شريحة ومبا�شرة

يتغري روؤ�شاء امريكا وتبقى م�شاحلها اول كالم جميل يبحث عن دليل

ر�شمية، فاإن م�شوؤولني اآخرين من 
كال البلدين �شيح�شرون.

���ش��ك��ل هذا  ف������اإن      وم�����ع ذل������ك، 
�شارًخا  ا  تناق�شً ي��ق��دم  الج��ت��م��اع 
بايدن  املبا�شرة بني جو  القمة  مع 
وف���الدمي���ري ب���وت���ني يف ج��ن��ي��ف يف 
الرئي�س  يلتق  مل  امل��ا���ش��ي.  يونيو 
الأول  بالرجل  مطلًقا  الأم��ري��ك��ي 
يف ال�شني ج�شديا منذ و�شوله اإىل 

البيت الأبي�س يف يناير.
   وي��اأت��ي ه��ذا الإع���الن ع��ن القمة 
الرجلني،  املقبلة بني  الفرتا�شية 
يف اأعقاب �شت �شاعات من املحادثات 
�شوليفان،  ج��ي��ك  ب���ني  زي������ورخ  يف 

ال�شني، واأن تعمل مع ال�شني وفًقا 
مل�شاحلها الأ�شا�شية. »

»امتالك القدرة
 للدفاع عن النف�ض«

ال�شينية  ال��ت��ه��دي��دات  تكت�شب     
���ش��د ت����اي����وان ط��اب��ع��ا خم��ت��ل��ف��ا يف 
بها  اأدىل  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  ���ش��وء 
وزير الدفاع التايواين ت�شيو كوبو 
ت�����ش��ي��ن��غ يف وق����ت ���ش��اب��ق م���ن هذا 
قادرة  �شتكون  بكني  ب��اأن  الأ�شبوع، 
عام  بحلول  ت��اي��وان  مهاجمة  على 

2025 باأ�شرار ب�شرية حمدودة.
    وحذر الوزير، ان جي�س التحرير 

لالإدارة  القومي  الأم���ن  م�شت�شار 
الأمريكية، ويانغ جيت�شي، م�شوؤول 
ال�����������ش�����وؤون اخل����ارج����ي����ة ب���احل���زب 

ال�شيوعي ال�شيني.
    و���ش��رح م�����ش��وؤول اأم��ريك��ي كبري 
بني  امل��ن��اق�����ش��ات  ب���اأن  لل�شحفيني، 
جيك �شوليفان ويانغ جيت�شي كانت 
ووا�شعة”.  وم��ب��ا���ش��رة  “�شريحة 
با�شم  اأو���ش��ح متحدث  ذل���ك،  وم��ع 
وزارة اخلارجية ال�شينية، اأن يانغ 
اأبلغ م�شت�شار جو بايدن اأنه اإذا كان 
الت�شالت  تعميق  البلدين  على 
مكافحة  م���ث���ل  م���وا����ش���ي���ع  ح�����ول 
على  فيجب  احل���راري،  الحتبا�س 

“تدخلها  اإن��ه��اء  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�شينية”.  الداخلية  ال�شوؤون  يف 
ت�شتخدم  ان  “ل يجب  ان��ه  و�شرح 
كلمة ‘مناف�شة’ لتعريف العالقات 
الوليات  ع��ل��ى  وي��ج��ب  ال��ث��ن��ائ��ي��ة، 
ال�شني  ���ش��ي��ادة  اح�����رتام  امل��ت��ح��دة 

واأمنها وتنميتها«.
“لحظت  جيت�شي:  يانغ  وت��اب��ع     
ال�شني حقيقة اأن الوليات املتحدة 
قالت اإنها ل تعتزم معار�شة تنمية 
يف  الدخول  يف  ترغب  ول  ال�شني، 

حرب باردة.
 وتاأمل اأن تتبنى الوليات املتحدة 
���ش��ي��ا���ش��ة ع��ق��الن��ي��ة وع��م��ل��ي��ة جتاه 

جاء الإعالن عن القمة الفرتا�سية املقبلة يف اأعقاب �ست �ساعات من املحادثات يف زيورخ

التوترات احلالية بني تايبيه وبكني هي الأ�سواأ منذ 40 عاًما

تايوان على �سفيح �ساخن:

هل يزعزع ال�سغط اجلوي ال�سيني حتالف وا�سنطن-تايبيه؟

ت�ستمر ال�سني يف ع�سكرة بحر ال�سني اجلنوبي, ومقاتلت �سينية يف قواعد قريبة من تايوان

حرب اأذرية - اإيرانية تنذر با�ستعال اإقليمي
الأمنية  ال�شيا�شة  على  مدمرة  اآث��اراً  �شيرتك  اإقليمياً  نزاعاً  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل 
الرو�شية يف جنوب القوقاز، لأنه �شيعر�س للخطر ما ت�شميه رو�شيا عملية 
“حفظ ال�شالم” يف قره باغ. ولن يكون يف و�شع الكرملني ادعاء احلياد اإذا 
ما تورط حليفاه -رو�شيا واأرمينيا- يف عمليات ع�شكرية. ومل يكن من قبيل 
اأذرية-اإيرانية،  بحرب  والتهديدات  الإقليمية  التوترات  تاأتي  اأن  ال�شدفة، 
عقب تويل الرئي�س الإيراين اجلديد اإبراهيم رئي�شي مهامه، ووراثته نظاماً 
جيو�شيا�شياً اإقليمياً معار�شاً لإيران، وخ�شو�شاً اأن جزءاً من هذه املعادلة هو 
وجود جمموعة ع�شكرية واأمنية موؤيدة للغرب موؤلفة من تركيا واأذربيجان 
وباك�شتان  واأذرب��ي��ج��ان  تركيا  وق��ع��ت  )مت����وز(،  يوليو   27 ويف  وب��اك�����ش��ت��ان. 
اإعالن باكو، الذي هو عبارة عن �شراكة اإ�شرتاتيجية اأر�شت معادلة جديدة 
التاأكيد على دعم  ال�شيا�شي والأمني بني الدول الثالث واأع��اد  من التعاون 
اإ�شتعادة اأذربيجان اأرا�شيها املحتلة والت�شامن مع باك�شتان يف ق�شية جامو 

•• وا�شنطن-وكاالت

الأمريكي،  اإنرت�شت”  “نا�شيونال  موقع  يف  كوزيو  تارا�س  ال�شحايف  لحظ 
اأذربيجان وجتري مناورات هي  الع�شكرية �شد  اإي��ران ت�شّعد تهديداتها  اأن 
الأكرب من نوعها يف ثالثة عقود على احلدود الأذرية، بينما تتم تعبئة الروح 
الوطنية التي ل تزال عالية يف اأذربيجان عقب انت�شار باكو يف احلرب الثانية 

العام املا�شي يف قره باغ، ملواجهة التهديد الإيراين.
اإىل  ���ش��ي��وؤدي  اإي���ران واأذرب��ي��ج��ان  ب��ني  ن��زاع��اً ع�شكرياً  اأن  وح���ذر الكاتب م��ن 
باكو، من خالل  مع  اأمنياً  اتفاقاً  اأنقرة  توقيع  اإىل  ونظراً  اإقليمي.  اإ�شتعال 
اإعالن �شو�شا يف يونيو )حزيران(، فمن املوؤكد اأن تركيا �شتدعم اأذربيجان. 
وباك�شتان املتحالفة مع تركيا واأذربيجان، �شتزيد من ال�شغط الع�شكري على 
اأرمينيا، التي لن مل تكن  احل��دود ال�شرقية لإي��ران. ويف الوقت نف�شه، فاإن 
م�شتعدة لتقبل هزميتها، قد جتد مغرياً اإ�شتخدام الت�شتيت الذي �شتخلقه 
“اأرمينيا  القوميون  عليه  يطلق  ما  ل�شتعادة  الإيرانية،   - الأذري��ة  احل��رب 

مما �شيوؤدي اإىل حرب اأخرى حول قره باغ. ال�شرقية”، 

وباك�شتان  واأذربيجان  تركيا  اأج��رت  )اأي��ل��ول(،  �شبتمرب  اأوائ��ل  ويف  وك�شمري. 
يف باكو، وحيث  “الأخوة الثالثة”  مناورات م�شرتكة حتت ال�شم الرمزي 
الذي  الدعم  على  والباك�شتانية  الرتكية  القوات  الأذري  اجلي�س  قادة  �شكر 
تقيم عالقة  التي  واإ�شرائيل،   .2020 ع��ام  ب��اغ  ق��ره  ح��رب  لهم يف  قدمته 
�شراكة اأمنية مع اأذربيجان منذ اأوائل العقد الأول من الألفية، تنتمي اإىل 
)اآب(، وخالل حلظة  اأغ�شط�س   2 اأي�شاً. ويف  املجموعة اجليو�شيا�شية  هذه 
من العالقات الودية بني تركيا واإ�شرائيل، افتتحت اأذربيجان مكتباً للرتويج 
للتجارة وال�شياحة يف اإ�شرائيل هو مبثابة مقدمة لفتح �شفارة ب�شكل ر�شمي 

يف تل اأبيب. وكانت اإ�شرائيل فتحت �شفارة يف باكو عام 1993.
واأرمينيا  رو���ش��ي��ا  ت�شم  اأخ���رى  جيو�شيا�شية  جمموعة  ه��ن��اك  امل��ق��اب��ل،  ويف 
ح�شور  با�شينيان  نيكول  الرميني  ال���وزراء  رئي�س  اخ��ت��ار  وبينما  واإي����ران. 
يفعل.  مل  علييف  اإلهام  الأذري  الرئي�س  فاإن  مهامه،  رئي�شي  ت�شلم  مرا�شم 

باك�شتان.  مع  احل��دودي  نزاعها  الهند يف  اأرمينيا  تدعم  ذل��ك،  وف�شاًل عن 
بني  ال��ع��الق��ات  يف  ت��ده��ور  اإىل  رئي�شي  ان��ت��خ��اب  ي���وؤدي  اأن  م�شتغرباً  ولي�س 
املجموعتني اجليو�شيا�شيتني. ولي�س احل�شد الإيراين يف مواجهة اأذربيجان 
جديداً. ففي 2007، قال علييف اإن اإيران هي “م�شكلة كبرية” وهي اأ�شبه 
واأ�شاف اأن “ل اآلية دولية فعالة ملواجهة  “بحيوان بري حم�شور يف زاوية”. 

التهديد الذي ت�شكله اإيران«.
فاإن  ال�شيعة،  من  هي  واأذربيجان  اإي��ران  �شكان  من  الغالبية  اأن  رغ��م  وعلى 
اأذربيجان ثقافة علمانية نتيجة �شبعة  بينهما. فقد ورثت  ثمة فارقاً مهماً 
اإي��ران غري راغبة يف تقبل تلك الهوية  عقود من احلكم ال�شوفياتي، بينما 
العلمانية الكامنة يف الثقافة الرتكية، كما اأنها ت�شعر بالإحباط واملرارة من 
النفوذ الرتكي املتزايد داخل حدود جارتها. ويتعني على الوليات املتحدة اأن 
تن�شم اإىل اإ�شرائيل يف دعم املحور الأذري-الرتكي لإحداث توازن مع اإيران 
ورو�شيا يف جنوب القوقاز وال�شرق الأو�شط املو�شع. وهذا اأمر من املفرت�س 
اأفغان�شتان،  على  طالبان  �شيطرة  بعد  ال�شرتاتيجية،  الناحية  من  حدوثه 

وتويل رئي�شي املعادي لأمريكا الرئا�شة يف اإيران.

هناك موؤ�سرات على اإرادة وا�سنطن وبكني يف ال�سعي للتهدئة ومنع الو�سول اإىل نزاع م�سلح
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/نك�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شتار لتجارة م�شتلزمات اللكرتونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1389297 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املدينة 

لال�شت�شارات الهند�شية - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1043312-1 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موزانى 

للماأكولت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2905216 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يو ا�س 

اي تيك ليمتد لربجمة املعدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2872520 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بانوراما 

بل�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2987133 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/النجم  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

الهادي لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3771604 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
لتاأجري  ال�ش�����ادة/ولكم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:2684299 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة احمد خليفه مبارك �شاملني الغافري %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف مطر علي ن�شيب علي البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وندر �شبيد للنقليات 

واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3808111 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة �شامل عبداهلل �شامل ح�شن احلو�شني %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف را�شد جنم عبداهلل �شيار احلو�شني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية املزن

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2268154 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عبدال�شالم �شعيد فارع قا�شم القا�شمي %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف ح�شن جعفر حممد ح�شني البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
ال�شاعة  ال�ش�����ادة/عقارب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1072326 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة م�شلم حممد علي حممد الكثريي %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف علي �شامل م�شلم �شعد الكثريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
لتجارة  ال�ش�����ادة/املفاداه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الثاث ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3705184 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة حممد جابر �شفر املاجدي %51 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شالح عبداهلل �شالح احلاي املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
حمال  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وكرك  رخ�شة رقم:1350131 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة حممد مفتاح مبارك العروه الزعابي %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف رو�شه مفتاح مبارك العروه الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
ا�س  تي  ال�ش�����ادة/�شكند جي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب كافيه  رخ�شة رقم:1116992 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة را�شد �شعيد نا�شر را�شد الظاهري %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حمد نا�شر علوى عبداهلل ابوحليقه
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

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

ال�شم التجاري:�شركة الليلك للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م
حممد  ع�شر  اخلام�س   ،  15 ليتاق   - ال�شناعية  ال�شركة:املنطقة  عنوان 

�شلطان حممد ها�شل واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1132724 

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

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات ال�شريبية   2
ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/9/30 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/10    - بالرقم:2105029872 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

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

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:جلف لند للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
حممد  �شيف  خليفة  �شقة   ، هيلي  �شناعية   ، جهام  ال�شركة:ندود  عنوان 

الظاهري
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2085975 

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

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات ال�شريبية   2
ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/9/26 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/10    - بالرقم:2105028906 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

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

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

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

ال�شم التجاري:جراند �شكاي للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�شفح ال�شناعية - م 37 - ق 187 - مكتب 14 ، وحدة 

املالك/احمد حممد �شهيل باحلطم العامري واخرون
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1943043 

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:2021/8/29  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/10/9    - بالرقم:2105024794 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

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

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
�شركة   - وال�شتثمار  للتطوير  اخلليج  ال�ش�����ادة/موارد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�س الواحد ذ م م    رخ�شة رقم:1189044 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ايتك لدارة وتطوير امل�شاريع - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 E - TECH PROJECTS MANAGEMENT & DEVELOPMENT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / ايتك لدارة وتطوير امل�شاريع - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 E - TECH PROJECTS MANAGEMENT & DEVELOPMENT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
 من 100 % اإىل %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تراي�شتار القاب�شة ذ.م.م
tristar holding L.L.C.

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ موارد اخلليج للتطوير وال�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 GULF RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

اإىل/ موارد اخلليج للتطوير وال�شتثمار ذ.م.م
GULF RESOURCES DEVELOPMENT& INVESTMENT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/قوة املهارة لل�شيانة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3917799 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حما�شن �شيخ فازور على  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد حاجى حممد وارث
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حما�شن �شيخ فازور على

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ قوة املهارة لل�شيانة العامة ذ.م.م
QUWAT AL MAHRA GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ قوة املهارة لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
QUWAT AL MAHRA GENERAL MAINTENANCE. - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بر�شتيج ال�شهامة للهواتف والكمبيوتر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1348113 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عمار ح�شني عبداهلل امل�شعبى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عمار ح�شني عبداهلل امل�شعبى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مامون �شبحى على  %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 7*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ بر�شتيج ال�شهامة للهواتف والكمبيوتر

PRESTIGE AL SHAHAMA MOBILE PHONES & COMPUTERS
اإىل/ بر�شتيج ال�شهامة للهواتف والكمبيوتر ذ.م.م

PRESTIGE AL SHAHAMA MOBILE PHONES & COMPUTERS L.L.C
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الب�شتان لتجارة مواد التنظيف ذ.م.م
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عربي ودويل

وال�شعي لإف�شال القمة 50 ملنظمة 
تنظيمها  امل���ق���رر  ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة 
القادم، ح�شب ن�س  ال�شهر  بتون�س 
ال�شلك  ن��ق��اب��ة  وط��ال��ب��ت  ال���ب���الغ. 
الدبلوما�شي التون�شي من الرئا�شة 
ووزارة ال�شوؤون اخلارجية والهجرة 
�شحب  ب�����اخل�����ارج  وال���ت���ون�������ش���ي���ني 
املمنوح  الدبلوما�شي  ال�شفر  ج��واز 
بواجب  لإخالله  نظرا  للمرزوقي 
التحفظ وامل�س من م�شالح البالد 
وه����ي اف���ع���ال ت��ت��ع��ار���س م���ع املهام 
تخالف  كما  النبيلة  الدبلوما�شية 
للعالقات  ف��ي��ان��ا  ات��ف��اق��ي��ة  اح���ك���ام 
 ،1961 ل�����ش��ن��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

ح�شب ما جاء يف البالغ ذاته.

�سحب الراتب
العام  الأم���ني  ا�شتنكر  جانبه  م��ن 
التون�شي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  امل�شاعد 
ل���ل�������ش���غ���ل، �����ش����ام����ي ال�����ط�����اه�����ري، 
باري�س  يف  امل���رزوق���ي  ت�����ش��ري��ح��ات 
اإىل  الفرن�شية  احلكومة  الداعية 
“النقالب”  وراء  الن�شياق  ع��دم 
�شعيد  قي�س  الرئي�س  به  قام  الذي 

كما و�شفه املرزوقي. 
اخلا�ّس  ح�شابه  على  تدوينة  ويف 
ف���ي�������ش���ب���وك، و�����ش����ف ال����ط����اه����ري 
باخليانة  امل����رزوق����ي  ت�����ش��ري��ح��ات 
‘’ما  ق���ائ���ال  ودّون  العظمى’’ 
ي�شدر عن الطرطور من حتري�س 

املنافذ  ك���ل  اأغ��ل��ق��ت  ال���ت���ي  الأم�����ن 
امل����وؤدي����ة ل��ل�����ش��ارع ال��رئ��ي�����ش��ي، مع 
الرئي�شية  ل���ل���م���داخ���ل  ت���ط���وي���ق 
للعا�شمة.  وكان الرئي�س التون�شي 
ق���ي�������س ����ش���ع���ي���د ق�����د اأ�������ش������در 22 
رئا�شيا  اأم�����را   ،2021 ���ش��ب��ت��م��رب 
يتعلق بتدابري ا�شتثنائية تتمثل يف 
موا�شلة تعليق جميع اخت�شا�شات 
وموا�شلة  ال�شعب،  ن���واب  جمل�س 
رف�����ع احل�������ش���ان���ة ال���ربمل���ان���ي���ة عن 
لكافة  حد  وو�شع  اأع�شائه،  جميع 
لرئي�س  امل�شندة  والمتيازات  املنح 

جمل�س نواب ال�شعب واأع�شائه. 
ال�شتثنائية  التدابري  �شملت  كما   
بتوطئة  العمل  موا�شلة  اخلا�شة 
والثاين  الأول  وبالبابني  الد�شتور 
الد�شتورية  الأحكام  وبجميع  منه 
التي ل تتعار�س مع هذه التدابري 
اإلغاء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
د�شتورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة 

القوانني. 
ويتوىل الرئي�س وفق هذه التدابري 
اإعداد م�شاريع التعديالت املتعلقة 
بالإ�شالحات ال�شيا�شية بال�شتعانة 
بلجنة يتم تنظيمها باأمر رئا�شي. 

ولق���ت ه��ذه الإج�����راءات معار�شة 
على  ال�شيا�شية  الأح��زاب  عدد من 
قلب  وح��زب  النه�شة  غ��رار حركة 
الربملانية،  ال��ك��ت��ل  وع��دي��د  ت��ون�����س 

فيما �شاندتها اأحزاب اأخرى.

ع��ل��ى ت��ون�����س وم���ن دع����وات �شافرة 
ال�شتعمارية  ال��ن��زع��ة  ل��ت��ح��ري��ك 
خيانة  ه��و  ال��ب��الد  �شد  الفرن�شية 
القانون  تطبيق  ت�شتدعي  عظمى 

وحماكمة �شريعة<<. 
ودعا الأمني العام امل�شاعد لالحتاد 
اإيقاف  اإىل  لل�شغل،  التون�شي  العام 
املوؤقت  ال��رئ��ي�����س  ج���راي���ة  ����ش���رف 
معتربا  املرزوقي،  املن�شف  الأ�شبق 
ان جراية املرزوقي واملُقدرة ب� 30 
 18 انتداب  من  مُتِكن  دينار  األ��ف 
اأ�شتاذ ابتدائي وثانوي، وذلك دون 
ككلفة  اأخ���رى  ام��ت��ي��ازات  احت�شاب 
واخلدمات  واحل���را����ش���ة  امل���راف���ق���ة 

وجوزا ال�شفر الديبلوما�شي.

»خيانة«
وعلى م�شتوى الأحزاب ال�شيا�شية، 

وك��ان��ت م��واق��ع ق��د ت��ن��اق��ل��ت اليوم 
احتجاجية  لوقفة  فيديو  مقطع 
يظهر  بباري�س  تون�شيون  نظمها 
من خالله الرئي�س املوؤقت ال�شابق، 
كلمة  يلقي  وهو  املرزوقي  املن�شف 
ويدعو فرن�شا اإىل رف�س ما و�شفه 
ب “النقالب” وعدم الوقوف اإىل 

جانب نظام قي�س �شعّيد.

م�سرية معار�سة
التون�شية  العا�شمة  ان  اىل  ي�شار 
م�شرية  الأح���������د،  اأم���������س  ����ش���ه���دت 
ال�شتثنائية  لالإجراءات  مناه�شة 
التي اتخذها الرئي�س قي�س �شعيد 
رافعة �شعارات منددة بقرار جتميد 

الربملان وتعليق اأ�شغاله. 
احلبيب  �����ش����ارع  حم���ي���ط  و����ش���ه���د 
ب��ورق��ي��ب��ة ح�����ش��وًرا م��ك��ث��ًف��ا لقوات 

موجة ا�شتنكار �شد املرزوقي �شعيد ي�شري اىل من لفظهم التاريخ

ب��ات��خ��اذ نف�س الإج�����راءات  ي��ول��ي��و، 
�شد كل من يلجاأ لأية جهة اأجنبية 
و�شعبها  ت��ون�����س  ع��ل��ى  للتحري�س 

وال�شرار مب�شاحلهما. 
مل�شاءلة  العمومية  ال��ن��ي��اب��ة  ودع���ا 
وحما�شبة كل من يجاهر ت�شريحا 
اأو تلميحا بدعوة الأجنبي للتدخل 
يف ال�شاأن التون�شي اأو تهديد م�شالح 
التون�شيني والدولة وعالقاتها مع 

ال�شقاء والأ�شدقاء.
التّيار  ح�����زب  اأدان  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
املطالبة  ال������دع������وات  ال�������ش���ع���ب���ي، 
ال��ت��ي تتالت  ب��ال��ت��دّخ��ل اخل���ارج���ي 
غرار  على  يوليو،   25 تاريخ  منذ 

دعا حزب التحالف من اأجل تون�س 
لتحّمل  ���ش��ع��ي��د  ق��ي�����س  ال���رئ���ي�������س 
م�شوؤوليته يف اتخاذ كل الإجراءات 
و�شحب  ال���ع���اج���ل���ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
المتيازات التي يتمّتع بها من�شف 

املرزوقي كرئي�س �شابق. 
وقال احلزب يف بيان اأ�شدره اأم�س 
الح���د، ان امل��رزوق��ي جت��اوز حدود 
املعار�شة  وح����ق  ال��ت��ع��ب��ري  ح���ّري���ة 
خارجي  ت��دّخ��ل  ���ش��راح��ة  ليت�شّول 
وال�شرار  القومي  الم��ن  لتهديد 
ب���ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة م����ع دول����ة 
�شديقة. َ كما طالب احلزب الذي 
يدعم قي�س �شعيد يف اجراءات 25 

ولي�شت  دعوات خيانة  انها  البيان، 
وج����ه����ة ن���ظ���ر يف ظ������ّل حم������اولت 
وغريها  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ق��وى  بع�س 
ال���ش��ت��ث��م��ار يف  الهيمنة  ق���وى  م��ن 
لبتزاز ال�شعب  “العمالء”  هوؤلء 
اإرادت���ه  على  والل��ت��ف��اف  التون�شي 
وممار�شة ال�شغوط �شده. وطالب 
احلزب قي�س �شعيد باتخاذ ما يلزم 
اإج��������راءات ���ش��د ك���ل حماولة  م���ن 
داعيا  الوطني،  القرار  يف  للتدخل 
لر�س  ال��وط��ن��ّي��ة  وال��ق��وى  ال�شعب 
حلماية  وال����ش���ت���ع���داد  ال�����ش��ف��وف 
ا�شتقالل البالد و�شيادتها وفر�س 

ارادته احلرة.

ال�شابقة  العامة  النتخابات  يف  املئة 
التي جرت عام 2017.

اأقلية  حكومة  حاليا  بابي�س  ويرتاأ�س 
الدميوقراطيني  ال���ش��رتاك��ي��ني  م��ع 
احلزب  بدعم  حظيت  والتي  )ي�شار(، 
ال�شيوعي الذي حكم ت�شيكو�شلوفاكيا 

ال�شابقة من 1948 حتى 1989.
اأخرجت  الأخ�����رية  الن��ت��خ��اب��ات  ل��ك��ن 
ال�شيوعيني من الربملان للمرة الأوىل 
بعدما  الثانية،  العاملية  احل��رب  منذ 
عتبة  على  احل�شول  يف  احل��زب  ف�شل 
اخل��م�����ش��ة ب��امل��ئ��ة م��ن الأ����ش���وات التي 

يحتاجها اأي حزب لدخول الربملان.
ال�شناعات  ق��ط��ب  ب��اب��ي�����س  وي���واج���ه 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة والإع������الم، 
مالية  م�شاعدات  باختال�س  اتهامات 
اأوروب����ي����ة، م���ا اأث�����ار ا���ش��ت��ي��اء الحت����اد 
ت�شارب  ي��ن��ت��ق��د  ال�������ذي  الأوروب�����������ي 
اأعمال  كرجل  وظيفتيه  بني  امل�شالح 

و�شيا�شي.

اليونان تعزز قواتها 
عند احلدود مع تركيا 

•• اأثينا-اأ ف ب

اأعلن وزير ال�شرطة اليوناين اأم�س 
الأح����د اأن����ه ���ش��ي��ج��ري ن�����ش��ر 250 
حار�شا اإ�شافيا عند احلدود الربية 
مع تركيا، حيث حاول اآلف طالبي 

اللجوء الدخول العام املا�شي.
املواطنني  ح���م���اي���ة  وزي������ر  وق������ال 
ت��ي��ودوري��ك��اك��و���س خالل  ت��اك��ي�����س 
كا�شتانيي  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  زي�������ارة 
و�شنعزز قوات  “نحن م�شتعدون.. 
 250 ت���وظ���ي���ف  )الأم����������ن( ع����رب 
عن�شرا جديدا من حر�س احلدود 
وفق  اليونانية”،  ال�شرطة  ملدعم 

ما نقل عنه بيان للوزارة.
ويف �شباط-فرباير 2020، تدّفق 
باجّتاه  امل��ه��اج��ري��ن  اآلف  ع�����ش��رات 
الرئي�س  اأ�����ش����ار  ب��ع��دم��ا  ال���ي���ون���ان 
اإىل  اإردوغ���ان  الرتكي رج��ب طيب 
املهاجرين  مب����رور  ���ش��ي�����ش��م��ح  اأن����ه 
اإىل الحت���اد  ل��ل��و���ش��ول  ال�����ش��اع��ني 
الأوروب�������������ي. ووق����ع����ت ����ش���دام���ات 
ا�شتمرت لأيام بني طالبي اللجوء 
اّتهمت  فيما  ال��ي��ون��ان��ي��ة  وال���ق���وات 
الأمن  عنا�شر  اليونانية  ال�شرطة 
امل�شيل  ال���غ���از  ب���اإط���الق  الأت�������راك 
اأعقاب  ويف  ع��ن��ا���ش��ره��ا.  ب����اجّت����اه 
احل���ادث���ة، ا���ش��ت��ث��م��رت ال��ي��ون��ان يف 
تر�شانة جديدة للحد من الهجرة 
و�شياجا  ورادارا  ك��ام��ريات  ت�شمل 
وارتفاع  كلم   40 ب��ط��ول  ف��ولذي��ا 
خم�شة اأمتار يف املنطقة احلدودية 

حيث مير نهر اإيفرو�س.
واأف��������ادت ه��ي��ئ��ة ال����ط����ريان امل���دين 
اأن����ه مت و�شع  ال�����ش��ب��ت  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
بكامريا  م���زودا  ا�شتطالع  منطاد 
امل�����دى يف مطار  ب��ع��ي��دة  ح����راري����ة 
اآب/اغ�شط�س  يف  األيك�شاندروبويل 

للم�شاعدة يف مراقبة احلدود.

امل��وؤق��ت ال�شابق  ال��رئ��ي�����س  اأت����اه  م��ا 
لتون�س، املن�شف املرزوقي بباري�س 
التدّخل  وط��ل��ب��ه  ا���ش��ت��ج��دائ��ه  ع��رب 

اخلارجي علنا.
واأو�����ش����ح احل����زب يف ب��ي��ان ل���ه اأّن����ه 
تاريخ  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و   25 وم��ن��ذ 
على  التون�شي  ال�شعب  انتفا�شة 
والإرهاب”  ال��ف�����ش��اد  “منظومة 
املنظومة  تتالت دعوات رموز هذه 
ا�شتعمال  ع��رب  اخل��ارج��ي  للتدخل 
كل اأ�شاليب اخليانة من اللوبيينغ 

اإىل الكذب وتزييف احلقائق.
وا���ش��ت��ن��ك��ر ال���ت���ي���ار ال�����ش��ع��ب��ي هذه 
ق���ال عنها يف ذات  ال��ت��ي  ال���دع���وات 

•• براغ-اأ ف ب

التقى رئي�س الوزراء الت�شيكي اأندريه 
الأح���د،  اأم�����س  ال��ب��الد  رئ��ي�����س  بابي�س 
امللياردير  فيها  مني  انتخابات  غ��داة 
الحتفاظ  يف  ي��اأم��ل  ال���ذي  ال�شعبوي 
اأمام  بفارق �شئيل  بهزمية  بال�شلطة، 

حتالف ليمني الو�شط.
ال�شيا�شي  احل��ل��ي��ف  ب��اب��ي�����س  وه�����زم 
ال���ق���دمي ل��ل��رئ��ي�����س م��ي��ل��و���س زمي���ان 
حتالف  ل�شالح  �شئيل  بفارق  ال�شبت 
“معا” الذي اأبدى ا�شتعدادا لت�شكيل 

حكومة غالبية مع تكتل اآخر.
باأنه  زمي�����ان  اأو�����ش����ح  اأن  ���ش��ب��ق  ل��ك��ن 
بعد  ح���زب ل حت��ال��ف،  زع��ي��م  �شيعنّي 
بابي�س  اأن  اإىل  ي�شري  ما  النتخابات، 
للتفاو�س على  ب��اأول حماولة  �شيقوم 

حكومة قابلة لال�شتمرار.
وقال املحلل من جامعة “بالكي” يف 
توما�س  الت�شيكية  اأول��وم��وك  مدينة 
اأرى  “ل  ليبيدا لوكالة فران�س بر�س 

اأ�شبابا قد تدفعه للقيام بغري ذلك«.
وا���ش��ت��ق��ب��ل زمي����ان رئ��ي�����س ال������وزراء يف 
اأفاد  اإقامته خ��ارج ب��راغ، وفق ما  مقر 
املقرر  ال��ت�����ش��ي��ك��ي. وم���ن  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ت�شرين   13 يف  اآخ���ر  ل��ق��اء  يعقدا  اأن 

الأول/اأكتوبر.
بهزميته  اإق����راره  ل��دى  بابي�س  وق���ال 

“�شرنى ما �شيقوله الرئي�س«.
واأدىل الرئي�س ب�شوته يف مقر اإقامته 
ن��ظ��را ل��ت��ده��ور ح��ال��ت��ه ال�����ش��ح��ي��ة اإذ 
اإىل  الت�شيكية  الإع��الم  و�شائل  اأ�شارت 
اأن����ه ي��ع��اين م���ن م�����ش��اك��ل خ��ط��رية يف 

الكبد.
مكتب  م��ن  تفا�شيل  اأي  ت�����ش��در  ومل 
زمي����ان ب�����ش��اأن و���ش��ع��ه ال�����ش��ح��ي منذ 

اأ�شابيع.
ي�شم  ال���ذي  “معا”  حت��ال��ف  وح�شل 
املدين”  ال���دمي���وق���راط���ي  “احلزب 
م�شوؤولية  “تقاليد  وح���زب  اليميني 

••ر وما-اأ ف ب

وبينهم  الإي��ط��ال��ي��ني  اآلف  ت��ظ��اه��ر 
اأع�شاء يف جماعات ميينية متطرفة 
يف و���ش��ط روم����ا ���ش��د مت��دي��د العمل 
لكوفيد-19  ال�شحية  بالت�شاريح 
اأج��ل دخول  م��ن  اإل��زام��ي��ة  باتت  التي 

جميع اأماكن العمل.
ال�شرطة  ب����ني  م���واج���ه���ات  ووق����ع����ت 
لنظام  ال���راف�������ش���ني  وامل���ت���ظ���اه���ري���ن 
اآب/ م���ن���ذ  امل����ف����رو�����س  ال���ت�������ش���اري���ح 

اأغ�شط�س لدخول املتاحف واملنا�شبات 
فقد  وغ��ريه��ا.  وامل��ط��اع��م  الريا�شية 
التظاهرة  يف  امل�شاركني  مئات  ح��اول 
الرئي�شية التي �شمحت بها ال�شلطات 
مقر  اىل  الو�شول  بهدف  الن�شقاق 
ا�شتخدمت  ال�شرطة  لكن  ال��ربمل��ان، 
امل�شيل للدموع  املياه والغاز  خراطيم 
ل��ت��ف��ري��ق��ه��م واع��ت��ق��ل��ت ال���ع���دي���د من 

و”الحتاد  )توب09(  رخاء” 
)و�شط(  امل�شيحي”  ال��دمي��وق��راط��ي 

على 27،79 باملئة من الأ�شوات.
اأما حزب “اآنو” )نعم( بقيادة بابي�س 
ففاز ب�27،13 يف املئة من الأ�شوات.

 108 ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  “معا”  و���ش��ي��ح��ظ��ى 
امل��وؤل��ف من مئتي  ال��ربمل��ان  مقاعد يف 
“حزب  اآخ��ر ي�شم  ائ��ت��الف  نائب م��ع 
للموؤ�ش�شات  امل��ن��اه�����س  القرا�شنة” 
التقليدية وروؤ�شاء بلديات وم�شتقلني 

و�شطيني.
واأكد زعيم “معا” بيرت فيال ال�شبت 
م�شاألة  ي��ن��اق�����ش��ا  ل���ن  ال��ت��ح��ال��ف��ني  اأن 
بع�شهما  م���ع  اإل  احل��ك��وم��ة  ت�شكيل 
�شيطلب من  اأن��ه  اإىل  البع�س م�شريا 

زميان تكليفه ت�شكيل احلكومة.
ال�شيا�شية يف  العلوم  ق�شم  رئي�س  قال 
برنو  مدينة  يف  “مزاريك”  جامعة 
الئتالفني  اأن  “يبدو  اإي���ب���ل  اأوت������و 
ال����دمي����وق����راط����ي����ني ���ش��ي��ن��ج��ح��ان يف 

وهو  برملانية،  غالبية  على  احل�شول 
�شيتعنّي  ب��اأن��ه  الأرج���ح  على  يعني  م��ا 

على بابي�س الرحيل«.
ل��ك��ن ل��ي��ب��ي��دا ب���دا اأك����ر ح����ذرا قائال 
الآن  م����دة  م��ن��ذ  )زمي�������ان(  “نعرف 

ونعرف كيف يفّكر وكيف يت�شّرف«.
قد  ال�شحية،  حلالته  “نظرا  وت��اب��ع 
اإىل  ويتو�شل  الو�شع  يف  النظر  يعيد 
اأراهن  ل��ن  لكنني  خمتلف،  ا�شتنتاج 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة للو�شع  ذل����ك  ع��ل��ى  ك��ث��ريا 

حاليا«.
و”اآنو”  ال��ت��ح��ال��ف��ني  اإىل  و�شين�شم 
والدميوقراطية  “احلرية  ح��رك��ة 
املبا�شرة” اليمينية املت�شددة املناه�شة 
ل��ل��م�����ش��ل��م��ني ب���ق���ي���ادة رج����ل الأع���م���ال 
امل��ول��ود يف طوكيو  اأوك���ام���ورا  ت��وم��ي��و 
املئة  10 يف  نحو  وال��ذي ح�شل على 

من الأ�شوات.
وبلغت ن�شبة امل�شاركة يف القرتاع اأكر 
من 65 يف املئة، مقارنة ب�60،84 يف 

منهم، وفق وكالة “اآغي” لالأنباء.
كما خرجت تظاهرات اأخرى منف�شلة 
يف روما وميالنو وت�شيزينا يف و�شط 
اأعلنت  اأ�شابيع  ثالثة  وقبل  اإيطاليا. 
ان����ه �شيتم  م���اري���و دراغ������ي  ح��ك��وم��ة 
الت�شاريح  ب��ن��ظ��ام  ال��ع��م��ل  مت���دي���د 
ال�شحية لي�شمل جميع اأماكن العمل 
الأول- ت�����ش��ري��ن   15 م���ن  اع���ت���ب���ارا 

اأكتوبر، واأي موظف يرف�س المتثال 
يواجه تعليق عمله ووقف دفع راتبه. 
ونظام الت�شاريح ال�شحية معمول به 
يف القطاع الطبي، حيث يتوجب على 
�شهادة  ت��ق��دمي  ال�شحيني  العاملني 
اإثبات �شفائهم من كوفيد- اأو  تلقيح 

�شلبية  اخ��ت��ب��ار  نتيجة  اإب����راز  اأو   19
حديثة.

بالرين  م���اري���ا  امل���ت���ق���اع���دة  ون������ددت 
الإج���رام���ي  “البتزاز  و���ش��ف��ت��ه  مب���ا 
التي  الإي��ط��ال��ي��ة  ل��ل��دول��ة  واجلبان” 

جترب  بل  اللقاحات  تلقي  تفر�س  ل 
ال���ع���م���ال وامل����وظ����ف����ني ع���ل���ى اأخ���ذه���ا 
لدخول اأماكن العمل، وبذلك “تعفي 
اأي م�شوؤولية عن عواقب  نف�شها من 

مميتة اأو خطرية” للقاحات.
يعمل ممر�شا  ال���ذي  ك��وزمي��و  وق���ال 
لوكالة فران�س بر�س خالل م�شاركته 
يف التظاهرة “مت تعليق عملي وعملي 
زوجتي التي تعمل ممر�شة اي�شا قبل 
اإعفاء طبيب ال�شرة  رغم  �شهرين”، 
لهما من اأخذ اللقاح ب�شبب معاناتهما 

من م�شاكل مناعية وح�شا�شية.
من  ب���امل���ئ���ة   80 ن���ح���و  ت��ل��ق��ي��ح  ومت 
ال����ذي����ن ت���زي���د اأع����م����اره����م ع����ن 12 
وفقا  ك��ام��ل،  ب�شكل  اإيطاليا  يف  عاما 
اإيطاليا  وتعد  حكومية.  لإح�شاءات 
م��ن اأك���ر ال���دول الأوروب���ي���ة ت�شررا 
من  اأك���ر  �شجلت  اإذ  ال���وب���اء،  ب�شبب 

130 األف حالة وفاة.

نقابة ال�سلك الدبلوما�سي تطالب ب�سحب جواز ال�سفر الدبلوما�سي من املرزوقي

الطاهري ي�سف املرزوقي 
بالطرطور ويدعو اإىل حماكمته

التيار ال�سعبي يدين الدعوات 
املطالب��ة بالتدخ��ل اخل�ارجي

التحالف من اأجل تون�ض يدعو 
اإىل �س��حب امتي���ازات املرزوق��ي

بعد حتري�سه فرن�سا على بالده: 

اإدانة وا�ستنكار للمرزوقي ودعوات ل�سحب امتيازاته 

اآالف يتظاهرون يف اإيطاليا �سد اإلزامية ت�ساريح كوفيد 

مريكل يف زيارة وداع اإىل اإ�سرائيل 
•• القد�س-اأ ف ب

بداأت امل�شت�شارة الأملانية اأنغيال مريكل اأم�س الأحد اآخر زيارة 
ر�شمية تقوم بها لإ�شرائيل يف اإطار جولة وداع قبل ان�شحابها 
من احلياة ال�شيا�شية بعد عهد ا�شتمر 16 عاما قامت خالله 

بتوطيد العالقات مع الدولة العربية.
وكانت الزيارة مقررة اأ�شا�شا يف اآب-اأغ�شط�س لكنها اأرجئت يف 
القوات  وبينها  والدولية  الأمريكية  القوات  ان�شحاب  خ�شم 
الأملانية من اأفغان�شتان بعد �شيطرة حركة طالبان على البلد. 
ال�شبت قادمة من روما، تتوجه مريكل  وبعد و�شولها م�شاء 
خالل زيارتها الثامنة والأخرية لإ�شرائيل ب�شفتها م�شت�شارة، 

وجتري  اليهود  ملحرقة  التذكاري  فا�شيم”  “ياد  ن�شب  اإىل 
حمادثات مع رئي�س الوزراء نفتايل بينيت.

وقال بينيت اإنه �شيبحث مع مريكل يف “التهديدات والتحديات 
يف املنطقة خ�شو�شا امللف النووي الإي��راين واأهمية احلفاظ 
وكان رئي�س الوزراء  على دولة اإ�شرائيل... وم�شائل ثنائية”. 
الإ�شرائيلي حذر اأخريا من اأن برنامج اإيران النووي “جتاوز 
ت�شمح”  “لن  اإ�شرائيل  اأّن  م��وؤّك��داً  احلمراء”،  اخلطوط  ك��ّل 

لطهران بحيازة ال�شالح الذري.
وجعلت مريكل خالل عهدها من حق اإ�شرائيل يف الدفاع عن 
اأولويات ال�شيا�شة اخلارجية  اأعدائها اإحدى  نف�شها مبواجهة 
الأملانية على �شوء م�شوؤولية بالدها عن حمرقة اليهود اإبان 

احلرب العاملية الثانية. و�شارك الرئي�س الأملاين فرانك فالرت 
�شتاينماير يف كانون الثاين-يناير 2020 يف اإحياء الذكرى 
تلك  يف  حم���ذرا  ال���ن���ازي،  اأو���ش��ف��ي��ت��ز  مع�شكر  لتحرير  ال�75 

املنا�شبة من عودة “الهواج�س القدمية ملعاداة ال�شامية«.
بالعربية  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  اأمل��ان��ي��ا،  “ذنب”  �شتاينماير  وذك��ر 
املحرقة  م��ن  للناجني  م��راع��اة  بالأملانية  ولي�س  والإنكليزية 
رام  مريكل  ت��زور  اأن  املقرر  غري  وم��ن  املرا�شم.  يف  امل�شاركني 
اهلل حيث مقر ال�شلطة الفل�شطينية برئا�شة حممود عبا�س يف 
ال�شفة الغربية املحتلة، ولو اأن اأملانيا توؤيد “حل الدولتني”. 
ال�شرقية  القد�س  األ��ف م�شتوطن يف   675 اأك��ر من  ويعي�س 
وال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��ل��ت��ني اح��ت��ل��ت��ه��م��ا اإ���ش��رائ��ي��ل م��ن��ذ العام 

مبوجب  ق��ان��وين  غ��ري  ال�شتيطان  يعترب  ح��ني  يف   ،1967
لال�شتيطان،  ال�شريحة  معار�شتها  ورغ��م  ال��دويل.  القانون 
تواجه مريكل انتقادات من نا�شطني من اأجل حقوق الإن�شان 

يتهمونها بعدم اعتماد موقف حازم يف هذا ال�شدد.
يف  الفل�شطيني  الإ�شرائيلي  ال��ن��زاع  خبري  �شاكر  عمر  وق���ال 
احلكومة  على  “يتحتم  اإن��ه  ووت�����س  رايت�س  هيومن  منظمة 
اأن ت�شع حقوق الإن�شان يف �شلب �شيا�شتها  الأملانية اجلديدة 

املتعلقة باإ�شرائيل وفل�شطني«.
واإن كانت مريكل لن تزور رام اهلل، فهي يف املقابل لن تلتقي 
يف  ك��ان  ال��ذي  نتانياهو  بنيامني  اإ�شرائيل  يف  املعار�شة  زعيم 

ال�شلطة خالل الق�شم الأكرب من عهدها.

•• الفجر - تون�س
يف  املرزوقي  من�سف  حممد  القاه  الذي  اخلطاب  لقي 
عديدة  فعل  ردود  بفرن�سا,  فيه  وا�ستنجد  باري�ض 
الرئي�ض  ق��ال  حيث  خمتلفة,  اأط���راف  من  غا�سبة 
التون�سي قي�ض �سعيد, يف لقاء جمعه باملكلف بت�سيري 
وزارة الداخلية ر�سا غر�سالوي, اإن اأحدهم طلب من 
الدول الجنبية اأن تتدخل, مبينا اأن هناك اأطراف 
واأ�سخا�ض يعتقدون انهم ابطال ولكن لفظهم التاريخ 
ويعملون �سد الدولة التون�سية يف كل حمفل يزورنه.

�سحب اجلواز الدبلوما�سي
وقد اأدان املكتب التنفيذي لنقابة ال�سلك الدبلوما�سي 
التون�سي, الت�سريحات التي اأدىل بها بباري�ض املت�سف 
اجنبية  دولة  �سلطات  فيها  حّر�ض  والتي  املرزوقي 

لتخاذ تدابري عقابية �سد بالده ..

بابي�س يلتقي الرئي�س الإعادة تكليفه يف ت�سيكيا
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا الأكل املختلف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1672536 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد احمد عبدالوهاب ر�شوان %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة زايد �شقر على ح�شني امل�شعبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمزه حمى الدين عبدال�شتار جمال الدين الن�شارى

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا الأكل املختلف

DIFFERENT FOOD CAFETERIA

اإىل/ مطعم وكافيه تياترويانو

  TEATROYANO RESTAURANT & CAFE

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم  5610001

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
و  لل�شيانة  احل�شارة  ال�ش�����ادة/فن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الديكورات رخ�شة رقم:2683588 

تعديل اإ�شم جتاري من/ فن احل�شارة لل�شيانة و الديكورات

FIN ALHADARA MAINTENANCE AND DECORATIONS

اإىل/ �شينو تريندز للديكور

CINO  TRENDS DECORATIONS

 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح املواقد و الأفران و الطباخات  9522003

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  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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�شركة   - العامة  للمقاولت  املها  ال�ش�����ادة/جزيرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�س الواحد ذ م م   رخ�شة رقم:1093425 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل �شعيد حمد �شعيد الهاجرى %30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد طالب غفون ح�شني احلارثى من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد طالب غفون ح�شني احلارثى من 100 % اإىل %30
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل طالب غفون ح�شني احلارثى  %40

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ جزيرة املها للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

JAZEERA AL MAHA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ جزيرة املها للمقاولت العامة ذ.م.م
JAZEERA AL MAHA GENERAL L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الها�شم للرخام - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN    رخ�شة رقم:1123924 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / كميل �شلمان بو غامن من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / كميل �شلمان بو غامن من 39 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف وفيق ر�شيد بو غامن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شيد مو�شى ال�شيد عبدالرحيم ال�شيد حممد الها�شمى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة الها�شم للرخام - ذ م م
AL HASHEM MARBLE CO. - LLC

اإىل/ الها�شم للرخام - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL HASHEM MARBLE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  4330015
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال قطع الرخام واحلجر  2396003.1

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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(

فقدت �شهادات ا�شهم �شادرة من )م�شرف اأبوظبي ال�شالمي( 
بال�شماء التالية: 

1 - مهند حممد علي حممد بوحاجي
  رقم ال�شهادة : 10104751  عدد ال�شهم : 151 �شهما.

2 - حربية وهاب �شهاب
  رقم ال�شهادة:  10104784 عدد ال�شهم : 151 �شهما.

3 - مرمي حممد علي حممد بوحاجي
  رقم ال�شهادة:  10104749 عدد ال�شهم : 151 �شهما.

4 - علي حممد علي حممد بوحاجي
  رقم ال�شهادة:  10104750 عدد ال�شهم : 150 �شهما.

5 - اأ�شيل حممد علي حممد بوحاجي
 رقم ال�شهادة: 10104752 - عدد ال�شهم: 151 �شهما 

الرجاء ممن يجدها ت�شليمها لل�شركة املذكورة اعاله او الت�شال 
على تلفون رقم  0506007771 م�شكورا. 

فقدان �سهادات اأ�سهم

االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
   االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9906

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرارَ (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
�سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/25 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00

كيومك�ض ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة )�ض.ذ.م.م( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                        الو�سف  
 2,000,000                                     معدات �سناعة ال�سمنت  

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين 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 الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

�شركة   - والتجارية  اخلدمية  للو�شاطة  مارت  التجاري:تاجر  ال�شم 
ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2639441 

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

2 - تعيني ال�شادة/فنربيدج للتدقيق واملحا�شبة - �شركة ال�شخ�س الواحد 
ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/9/25 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/10    - بالرقم:2105030450 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

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

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم بادية اخلليج  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1074821 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة ماجد �شعد اهلل عبداهلل علي املنهايل %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حليمه مبارك �شالح الربيكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 13363 بتاريخ 2021/10/11 

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

ال�شم التجاري:هاو�س للخدمات الرتفيهية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2684633 

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

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات ال�شريبية   2
ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/9/22 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/10    - بالرقم:2150019399 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

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

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

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

ال�شم التجاري:يورو العاملية لتكنولوجيا المن وال�شالمة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:اأبوظبي - �شارع الدفاع - نادي الوحدة الثقايف الريا�شي 

- ابراج الوحدة
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1363820 

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

قانوين  ،  كم�شفي  قانونيون  ا�س حما�شبون  ايه  ال�شادة/ان  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/9/30  لل�شركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105029860 

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

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

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطابوق 

ال�شحري للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3831303 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : اوو�س كافيه ذ م م

oosh Cafe :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ :2021/09/29 املودعة بالرقم : 360707 

بيانات الأولوية :
باإ�شم : اوو�س كافيه ذ م م

oosh.cafe@gmail.com :املوطن : �شارع الفايزين، جممع الوزارات ، ابوظبي، امييل
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات.

و�شف العالمة : عبارة عن كلمات باللغة الجنليزية oosh Cafe بحروف لتينية.
ال�شرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن حكم بالن�شر        
2021 / 1861 جتاري جزئي

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اإىل حمكوم عليهما/1_ املركز الربيطاين لليزيك واجلراحة التجميلية، 2_ ح�شن فهمي  

 جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن حمكوم له/ على ح�شن �شلمان نا�شر

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 26-08-2021 اول : بحل وت�شفية ال�شركة املدعى عليها الوىل 
)املركز الربيطاين لليزيك واجلراحة التجميلية( ? �شركة اعمال مدنية - وتعيني اخلبري �شاحب الدور باجلدول 
م�شفيا لها وذلك بجرد كافة اأ�شول ال�شركة وح�شر مالها من حقوق وما عليها من التزامات ، وعلي مدير ال�شركة 
حترير قائمة مف�شلة باأموال ال�شركة وميزانيتها وما لها من حقوق لدى الغري وما عليها من التزامات وديون ، 
وتكليف امل�شفى ببيع موجودات ال�شركة بطريق املزاد العلني واإيداع ح�شيلة البيع يف اأحد امل�شارف حل�شاب ال�شركة 
، وتوزيع ما ي�شتبقي من  ال�شركة  امل�شتحقة علي  الديون  ال�شركة وت�شفية جميع  دائني  واإخطار   ، الت�شفية  حتت 
اأموال علي ال�شركاء كل بح�شب ح�شته ، وعلي امل�شفى عند انتهاء الت�شفية �شهر هذا احلكم ، وحددت مبلغ ع�شرة 
األف درهم كاأجر للم�شفى ت�شاف علي عاتق الت�شفية . ثانيا : يلزم املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
�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

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن بالن�شر        

                  يف الدعوى رقم  26 / 2021 / 126 - عقاري كلي
املنظورة يف  مو�شوع الدعوى الدائرة العقارية الكلية الوىل رقم 96

مو�شوع الإعالن :بناءا على القرار ال�شادر من الدائرة اجلزئية يف الدعوي رقم 2021/820 عقاري جزئي و ن�شه ) قررت املحكمة اإحالة 
الدعوى اىل الدائرة العقارية الكلية الوىل لنظرها اأمامها بجل�شة 7-9-2021 لخت�شا�س القيمي ونبه على احلا�شرة بالقرار واجلل�شة  
مو�شوع الدعوي ال�شا�شي : دعوى مطالبة بف�شخ واإنهاء العالقة الإيجارية، وت�شليم العني امل�شتاأجرة خالية من الأ�شخا�س وال�شواغل، 

ومطالبة ب�شداد مبلغ وقدره )6،668،237.42( درهم، عبارة عن الإيجار املتاأخر ور�شوم اخلدمات والغرامات و�شريبة القيمة امل�شافة.
املدعى/ �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م.

عنوانه/اإمارة دبي � منطقة جبل علي � جممع دبي لالإ�شتثمار الأول - بناية دبي لالإ�شتثمار الطابق الثالث - هاتف: 048851188  فاك�س 
info@alserkallawfirm.ae :048851007 - �س.ب: 111485 دبي - الربيد اللكرتوين:

املطلوب اإعالنه1- املمزر هو�شبيتاليتي انف�شتمنت�س �س.ذ.م.م  - �شفته: مدعى عليه 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 28-09-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/ �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار 
ذ.م.م. بف�شخ واإنهاء اتفاقية الإيجار املربمة بني املدعية كموؤجر وبني املدعى عليها كم�شتاأجر عن قطعة الأر�س رقم 219 / 598 الكائنة 
مبجمع دبي لال�شتثمار باإمارة دبي ، والزامها بت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل والأ�شخا�س ، وباإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 
اإيجار  األف واحد وت�شعون درهم وخم�شة فل�س ( وي�شمل  مبلغ وقدره 05/ 5،835،091 درهم ) خم�شة مليون وثمامنائة خم�شة وثالثون 
الأر�س ور�شوم اخلدمة والغرامات و�شريبة القيمة امل�شافة وامل�شتحقة للمدعية بذمتها اعتبارا من تاريخ 8 مار�س 2017 وحتى 2021-3-8 
مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتي متام ال�شداد ، واإلزامها مبا ي�شتجد من مقابل انتفاع اعتبارا من 2021-3-9 
وفقا ملا ي�شدر عن موؤ�ش�شة التنظيم العقاري ب�شاأن اأجرة املثل لعقار التداعي وحتي تاريخ ت�شليمه للمدعية خاليا من ال�شواغل والأ�شخا�س 
قابال  . حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  واأل��ف  وامل�شاريف  بالر�شوم  واألزمتها   ، ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�شت   .
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �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

حمكمة  دبي االبتدائية    

Date 11/ 10/ 2021  Issue No : 13363
DUBAI COURT OF FIRST INSTANCE

Announcement of Performance order by publication
In case No.   60/2021/5360 execution order
Considered by : Performance orders and enforcement of commercial contracts No. 203
Case Subject : Issuance of a performance order obligating the defendant to pay an amount of    
(232,851.15) dirhams (Two hundred and thirty-two thousand eight hundred and fifty-one dirhams and 
fifteen fils) with a legal interest of 12% from the bills' due date on 31/12/2020, according to the last 
invoice.
The Plaintiff :  SPEED SPARE PARTS. TR LLC
Address :  UAE, Sharjah, AlGhuwair, Sharjah - Zahraa Road, Damas Building 2000- flat No. 5- 546. 
Central Post office Roundabout.
Represented by :  Ruqaya Abdulhai Ali Sayed Ahmed Alhashmi
To be notified to :  1- FUJAIRAH NATIONAL CONSTRUCTION CO. (L.L.C.) – DEFENDANT
Subject of Notice :  Request to issue a performance order, the Dubai Court of First Instance decided 
on 22-08-2021
First :  Enforcing the commercial contract concluded between the two parties.
Second. Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 232,851.15 dirhams (two hundred 
thirty-two thousand eight hundred and fifty-one dirhams and fifteen fils), and the legal interest at the rate 
of 5% from the due date on 31-12-2020 until full payment, fees and expenses, and an amount of one 
thousand dirhams for lawyer's charge. 
You have the right to appeal the order within 15 days from the day following the publication of this 
advertisement.
Prepared by 
Anoud Salem Almadhani

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 10/ 2021  Issue No : 13363
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In lawsuit No. 3353/2021/16 - Commercial Partial

In the First Commercial Partial Circuit No. 13
Case Subject: A statement of claim demanding payment an amount of AED 100.001.91 and the 
legal interest with 5% as from the date of the claim until full payment.
The Claimant: PRECISION METAL WORKS INDUSTRY L.L.C
Address: UAE - Emirate of Dubai - Ras Al Khor - Bur Dubai - Ras Al khor Street, IND 2 - 
Building owned by Dubai Real Estate Corporation - Warehouse Apartment No. 1.
The Defendant :1- TERRAZZO DUBAI CO-LLC - Capacity as: Defendant
Notification Subject: We inform you that the court held its session on 09/19/2021 in the above 
mentioned lawsuit of PARTY1 - NAME obligating the defendant to pay for the plaintiff an 
amount of one hundred thousand, one dirham and ninety-one fils, and the legal interest at 5% 
from the date of the judicial claim on 9/6/2021 until Full payment and obligated it with expenses 
and an amount of one thousand dirhams in return for attorney fees
A judgement as if in presence of the defendant, appealable within thirty days starting from the 
day following the publication of this announcement.
Issued in the name of H.H Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of 
Dubai.
Prepared by / Eman Sadek Alwy Al Safy

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 10/ 2021  Issue No : 13363
Notification of Judgement by Publication

Notification details : 
To the Defendant in lawsuit No. 258/2021 Commercial Banking - Partial
IQBAL EBRAHIM - Residence unknown
As the plaintiff: Deem finance (L.L.C) (Dounia Finance before).
Presented by Yousef Hussin Mohamed Saleh Al Sahlawy.
We inform you that the court ruled in its session held on 12-09-2021 in the 
above-mentioned lawsuit
Obligating the defendant to jointly pay to the plaintiff the amount of DH 
90.427 (Ninety Thousand, four Hundred Twenty Seven Dirhams and sixty 
five fils) and the legal interest at 5% from the due date on 02 07-2021 
until full payment, and pay the expenses and fees and the amount of One 
Thousand Dirhams in return for attorney fees
A judgement as if in presence of the defendant, appealable within thirty 
days starting from the day following the publication of this announcement. 
Issued in the name of H.H Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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عربي ودويل

ل مقارن�ة بني قيا�س�ات متث�ال روزاري��و والنحت اجل�داري ال�سخ�م ال�ذي ميثله يف �ساحة الث�ورة يف ه�اف�ان�ا
يذكر ا�سمه باخل�سو�ض يف الأو�ساط الأكادميية والفكرية والع�سكرية, فالرمز ال�سيا�سي املعياري هو بريون

يعترب ت�سي يف كوبا جزًءا من الرتاث الوطني وي�سكل الأ�سطورة التاأ�سي�سية, ولي�ست تلك هي احلال يف الأرجنتني
بطل اأرجنتيني اآخر تعبده اجلماهري, ر�سم مارادونا و�سم ت�سي على كتفه االأمين

   هل هذه املالحظة كافية للتاأكيد 
بلده؟  يف  نبًيا  لي�س  ت�شي  اأن  على 
الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��دع��ون اإرث���ه، 
م���ث���ل ال���ك���ات���ب ب��ات�����ش��و اأودون�����ي�����ل، 
العالقة  ه��ذه  يف  اأحياًنا  يت�شاءلون 
العديد  م��وؤل��ف  وال���ب���اردة.  البعيدة 
م��ن الأع��م��ال ح��ول امل��ق��ات��ل، ياأ�شف 
موؤخًرا  ُن�����ش��ر  م��ق��ال  يف  اأودون����ي����ل، 
اليومية   12 باجينا  �شحيفة  يف 
الأرجنتني  تتبنى  “متى  ب��ع��ن��وان 
تتنّب  مل  الأرجنتني  “اإن  ت�شي؟”: 
ب��ال��ك��ام��ل اأح����د اأ���ش��ه��ر اأط��ف��ال��ه��ا يف 

العامل«.
تكون  لأن  م���������ش����ط����ًرا  ل�������ش���ت     
جليفارا(  )م�����وؤي�����ًدا  ج��ي��ف��اري�����ش��ت 
يوجد  ل  اآير�س  بوين�س  اأن  لتدرك 
واحد  �شارع  اأو  �شاحة  اأو  �شارع  بها 
ع���ام  ال���ك���وم���ن���دن���ت���ي.  اإىل  ي�������ش���ري 
روي���رتز     وك���ال���ة  ف��وج��ئ��ت   ،2008
بهذه احلقيقة مبنا�شبة تقدمي اأول 
متثال لت�شي يف البالد، يف روزاريو، 
زعيم  “جيفارا  راأ�����ش����ه:  م�����ش��ق��ط 
وطني يف كوبا، لكن العرتاف به يف 

الأرجنتني ا�شتغرق وقًتا طوياًل. »

اأيديولوجية راديكالية
 تغذي النقد

ان���ت�������ش���ار هذه  ت��ق��ي��ي��م  ي������زال     ل 
الأرجنتيني  املجتمع  يف  الأ�شطورة 
مقارنتها  ينبغي  هل  �شعبة.  مهمة 
ب��الل��ت�����ش��اق ال�����ذي اأح���دث���ت���ه هذه 
ال�شخ�شية ال�شيا�شية داخل املجتمع 
مقارنة  درا�����ش����ة  ت��ظ��ه��ر  ال���ك���وب���ي؟ 
الرقمي  اله���ت���م���ام  اأن  ����ش���ري���ع���ة، 
اأك���رب من  ي��ب��دو  الكاريبي  جل��زي��رة 
اه���ت���م���ام ب����الد اخ����ر ال����ع����امل. لكن 
م��وؤل��ف ه���ذه ال�����ش��ط��ور ي��رف�����س اأن 
يف  ا  متخ�ش�شً لي�س  لأن���ه  ي��غ��ام��ر، 
غوغل  يف  ول  ال��ك��وب��ي  الإن����رتن����ت 

تريند.
التف�شري خم��ف��ي يف  اأن  ي��ب��دو     ل 
هذه الإح�شائيات. ول مقارنة بني 
والنحت  روزاري����و،  مت��ث��ال  قيا�شات 
ال��ذي ميثله يف  ال�شخم  اجل���داري 

�شاحة الثورة يف هافانا.
   »ي��ع��ت��رب ت�شي يف ك��وب��ا ج���زًء من 
الرتاث الوطني وي�شكل الأ�شطورة 
التاأ�شي�شية، حتلل دانييال �شليباك، 
عاملة الجتماع والباحثة يف كوني�شت 

امل��رك��ز القومي للبحث  ي��ع��ادل  )م��ا 
العلمي يف الأرجنتني(. مل يكن هذا 
هو احلال يف الأرجنتني، حيث كان 
له تاأثري يف ال�شنوات 70-1960، 
الرمزي  امللجاأ  يغذي  يعد  لكنه مل 
ت�شي  تبّني  ان  احل��ال��ي��ة.  لل�شيا�شة 
هنا، هو يف خانة الأ�شطورة املنت�شرة 
الذي  اجل��دي��د  للرجل  والغام�شة 
يذكر  ال��ق��ائ��م.  الو�شع  �شد  يكافح 
ا���ش��م��ه ب��اخل�����ش��و���س يف الأو����ش���اط 
والع�شكرية،  والفكرية  الأكادميية 
العامة.  الأم��اك��ن  يف  ك��ث��رًيا  ولي�س 
ال�شيا�شي  ال���رم���ز  الأرج���ن���ت���ني،  يف 

املعياري هو بريون! »
   لئن مت ربط �شورة ت�شي باأفعاله 
تغذي  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  احل���رب���ي���ة، 
ال��ع��ت��اب وال���ل���وم، ف���اإن ب���ريون يبدو 
اإن  التاريخي.  النقد  �شد  حم�شًنا 
م�شادقته للفا�شيني والنازيني تبهر 
وت�شكب احل��رب يف اخل���ارج، لكن ل 
تاأثري لها على الأرجنتينيني، رغم 
ب��ع�����س ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجل���ي���دة، مثل 

حتقيقات ال�شحفي اأوكي غوين.
    ر�شم بطل اأرجنتيني اآخر تعبده 
كتفه  على  ت�شي  و���ش��م  اجل��م��اه��ري، 
نوفمرب   25 يف  ت�����ويف  الأمي���������ن. 
التعبري  م���ارادون���ا  اأح���ب   ،2020
خ������ارج امل�����الع�����ب. و����ش���داق���ت���ه مع 
يظهرها  ال���ت���ي  ك���ا����ش���رتو،  ف���ي���دل 
الوفاء  اجت����اه  يف  ت�����ش��ري  ب���اع���ت���زاز، 
مل���واط���ن���ه امل���ق���ات���ل. وي���ق���ودن���ا هذا 
اأنه  العتقاد  اإىل  ال�شيا�شي  العمل 
يف النهاية، رمبا يكون رمز ت�شي يف 
عن  انحرافا  الق��ل  هو  الأرجنتني 

مقاطعة  يف  ك���اراج���وات���اي،  ي��رب��ط 
م��ي�����ش��ي��ون�����س )����ش���م���ال ����ش���رق( اإىل 
���ش��ان م��ارت��ن دي ل��و���س اأن��دي�����س، يف 
باتاغونيا، مروراً روزاريو، وبوين�س 

اآيري�س، واألتا غرا�شيا ».
   ح�شل املتحف، الذي احتفل بعيده 
افتتاحه  منذ  يوليو،  يف  الع�شرين 
ع��ل��ى م�����ش��ادق��ة ودع����م اأب���ن���اء ت�شي 
وفيدل كا�شرتو نف�شه. وح�شل على 
1.2 مليون زائر، 90 باملائة منهم 
اأرجنتينيون، “رغم عدم وجود دعم 
ترف�س  التي  قرطبة،  منطقة  من 
بح�شب  دجمه يف الرتاث الثقايف”، 

الدليل.
   يف التا�شع من اأكتوبر، ذكرى وفاة 
هو  الع�شابات،  ح��رب  رج��ال  اأ�شهر 
يوم مثل اأي يوم اآخر يف الأرجنتني. 
عاًما  وخم�شني  اأرب��ع��ة  م��رور  وبعد 
على اختفائه، ل ميثل عام 2021 
رقًما خا�شا. لكن التكرمي الر�شمي 
مل ي��ك��ن اأك����ر ع�����دًدا خ���الل مرور 
50 عاًما على وفاته، عام 2017. 
“اأعتقد اأنه ل يوجد اأي ذكر ر�شمي 
ل��ت�����ش��ي، ت����وؤك����د ف�����ريا ك���ارن���وف���ال، 
املوؤرخة والباحثة يف كوني�شت. عام 
ال��ع��دي��د من  ه��ن��اك  ك���ان   ،2017
اأتذكر  ول  ال�شحافة،  املن�شورات يف 
 ... اإ�شارات عنه يف الجتماعات  اأي 
بالأحرى  هو  جيفارا  ت�شي  ح�شور 
يف خ��ان��ة غ��ري امل��ح�����ش��و���س،  دون اأن 

يتج�شد يف طق�س �شيا�شي ».
   هذا الرّحالة غري القابل للحجز، 
بالثورة،  للقيام  ب��الده  غ��ادر  ال��ذي 
م��ك��ان دون  ك��ل  �شيكون ح��ا���ش��ًرا يف 

م�����ش��ار ح��ي��ات��ه.    اأك���ر م��ن جمرد 
مراهق،  ق��م��ي�����س  ع��ل��ى  م��ط��ب��وع��ة 
يعترب جيفارا اقرتاًحا اأيديولوجًيا 
وال�شورة  ورادي���ك���ال���ًي���ا.  وا����ش���ًح���ا 
غام�شة  فكرة  ت�شتح�شر  املاأهولة 
غري  �شبه  رومان�شية،  احلرية،  عن 
م�����ش��ي�����ش��ة، ف��ه��ل ت��ك��ون ح��ك��را على 
جمتمعات الكتلة الغربية القدمية؟ 
اأ���ش��ب��ح ت�شي اقل  ك��ل الح�����وال،  يف 

   وم��ع ذل��ك، هناك طريق �شياحي 
�شلكها  ال���ت���ي  امل����واق����ع  ب���ني  ي���رب���ط 
�شيريا  اإىل  م��غ��ادرت��ه  ق��ب��ل  امل��ت��م��رد 
لورا  اآن��ا  فم  من  نتعلمه  ماي�شرتا. 
لوبيز، املر�شدة يف املتحف املخ�ش�س 
له يف األتا غرا�شيا، وهي بلدة �شغرية 
يف مقاطعة قرطبة )و�شط البالد(، 
لأكر  غ��ي��ف��ارا  عائلة  عا�شت  حيث 
ت�شي  “طريق  ���ش��ن��وات:  ع�شر  م��ن 

باراك  اأن  درج��ة  اىل  للجدل  اث���ارة 
اأوب���ام���ا ذه���ب، خ���الل ف���رتة وليته 
ليقف  ال��ث��ورة،  �شاحة  اإىل  الثانية، 

اأمام املحارب �شاحب القبعة.

ح�سور كلي �سبه م�سيحي
   العودة اإىل �شارع فلوريدا. يف هذا 
بوين�س  ملدينة  ال�شياحي  ال�شريان 
الو�شول  ب�����ش��دة  ُي��ن��ت��ظ��ر  اآي����ر�����س، 

الدوليني،  للم�شافرين  ال��و���ش��ي��ك 
ال���ذي���ن ُح���رم���وا م���ن ال���دخ���ول اإىل 
الإق���ل���ي���م م��ن��ذ ب���داي���ة ال����وب����اء. اإن 
مرة  �شيربر  اجلمهور  ه��ذا  ح�شور 
ال�شياحية  اجل�����ولت  ب��ي��ع  اأخ�����رى 
ت���ق���دمي جميع  و���ش��ي��ت��م  امل�������زاد.  يف 
اإىل  الوطنية  ال�شياحة  كال�شيكيات 
�شيكون  اأخ���رى،  وم���رة  املتفرجني. 

ت�شي جيفارا هو الغائب الأكرب.

م�شيحي  ���ش��ب��ه  وج�����ود  ُي������رى.  اأن 
كلوديا  ك��ت��ب��ت��ه  ن�����س  يف  ���ش��رح��ه  مت 
املعا�شر  الأدب  اأ���ش��ت��اذة  ج��ي��ل��م��ان، 
اآي����ر�����س. “يف  يف ج��ام��ع��ة ب��وي��ن�����س 
الطوبولوجيا الالنهائية، يف املكان 
وال���زم���ان، ي��ك��ون ت�����ش��ي م��ن العدم 
اإىل  ينتمي  وم��ن كل مكان، فهو ل 
اأي �شخ�س لأنه ميكن اأن يكون من 
العامل  يكمن  ه��ن��ا  رمب���ا  اجل��م��ي��ع. 
تنقله  اإن  الراهن.  لتَعْومُله  احلا�شم 
امل����ك����اين وال�����زم�����اين م���ت���زام���ن مع 

العوملة “، كتبت جيلمان.
اإذا  ك��ارن��وف��ايل،  ل��ف��ريا  بالن�شبة      
يعود  فذلك  مواطنوه،  ميتلكه  مل 
ا اىل اأنه “هرب هو نف�شه من  اأي�شً
وجهة  “نحو  ليميل  القومية”، 
الإمربيالية  م��ع��اداة  اخ��رى:  هوية 
فبالن�شبة  ثالثية”.  وال�����ع�����امل 
للباحثة املنت�شبة اإىل مركز التوثيق 
والبحوث حول ثقافة الي�شار، يظل 
ت�شي “مرجًعا حا�شرا، مبا يف ذلك 
يجعله  م��ا  وه���و  لليمني،  بالن�شبة 

يظهر من جديد بانتظام«.
جماعة  اأث��������ارت  روزاري�����������و،  يف      
من  ال�شحافة  اهتمام  األرتناتيفا 
املواطن  اق��رتاح �شحب لقب  خالل 
اإرن�شتو  م����ن  ل��ل��م��دي��ن��ة  ال�������ش���ريف 
العا�شمة  م��ن  وب��ال��ق��رب  ج��ي��ف��ارا. 
الأرجنتينية، يف�شل جزء من عائلة 
املو�شوع.  يف  ا���ش��راك��ه��م  ع���دم  ت�شي 
راكبي  م��ن  لي�شوا  عمومته،  اأب��ن��اء 
ال��ك��وب��ي��ة، وينتمون  ال��ث��ورة  م��وج��ة 
حمافظني،  ال��رج��ب��ي،  لعبة  ل��ع��امل 
يف  ال��ري��ة،  الطبقات  م��ن  وعموًما 
كل مكان من الأرجنتني وخا�شة يف 

مقاطعة بوين�س اآير�س.
الأرجنتينية،  املدر�شة  اأخ���رًيا، يف     
الثورة  اأن  م��ن  التحقق  م��ن  متكنا 
برنامج  يف  فعال  م��درج��ة  الكوبية 
ومع  الثانوية.  املدر�شة  يف  التاريخ 
التي  املختلفة  امل�شادر  تتفق  ذل��ك، 
باأن  ال���ق���ول،  اإل��ي��ه��ا يف  ال���رج���وع  مت 
التاريخ  م��ن  الف�شل  ه��ذا  ت��دري�����س 
املعلم.  على  ب�شدة  يعتمد  املعا�شر 
يتذكر  اأن  ع��ل��ى  ال��ب��ع�����س  ي��ح��ر���س 
ال���ط���الب ت�����ش��ي، ف���ال ي������رتددون يف 
حت��دي��د م��وع��د م��ع م��ر���ش��د متحف 
يقلب  ح���ني  يف   ... ج��را���ش��ي��ا  األ���ت���ا 

الآخرون ال�شفحة ب�شكل اأ�شرع.

متحف كا�شا ديل ت�شي جيفارا، يف األتا غرا�شيا

جنم كرة القدم الراحل دييجو اأرماندو مارادونا يحيي الفنان ال�شاب الذي ر�شم وقدم له �شورة ت�شي جيفارا يف اإحدى �شواحي كالكوتا، 6 دي�شمرب 2008

ت�شي جيفارا احلا�شر الغائبح�شوره يف كوبا اكر من الرجنتني

�شاحة الثورة بالعا�شمة الكوبية

لي�ض نبًيا يف بلده:

ملاذا ينكر االأرجنتينيون ت�سي جيفارا...؟
•• الفجر -فابيان باليم 

ترجمة خرية ال�شيباين

    اإن ح�سوره خافت جدا ول يكاد يظهر, بني املعبودين 
الوطنيني الذين يباعون على جميع املحامل املمكنة, 
يف اأك�ساك الهدايا التذكارية يف �سارع فلوريدا. يجب 

مايكرو  يف  التذكارية  الهدايا  اأك�ساك  يف  التدقيق 
�سنرتو يف بوين�ض اآير�ض بعناية �سديدة لروؤية طرف 
قبعة ت�سي جيفارا, التي مت تقلي�سها اإىل رتبة مل�سق 
�سغري, غارق يف ح�سد من اأ�سماء فرق مو�سيقى الروك 

الوطنية.
   بعيًدا جدا يف الرتتيب خلف مارادونا اأو غارديل اأو 

حتى البقرة الأرجنتينية )التي ُتباع مل�سقاتها التي 
تعر�ض القطع التقليدية للم�ساوي بالآلف(, يحتل 
املحارب مكاًنا حمدوًدا للغاية يف ال�سردية الوطنية 

املقدمة لل�سيّاح.
هو  غيابها  ف��اإن  التذكارية,  للن�سب  بالن�سبة  اأم��ا     
الأب���رز. ق��د يتجول ال��زائ��ر ح��ول ال��زواي��ا الأرب��ع 

واحًدا  متثاًل  ي�سادف  ولن  الأرجنتينية,  للعا�سمة 
لت�سي.

 اإن �سورة اإرن�ستو جيفارا دي ل �سرينا, بطل ال�سورة 
�سورة  العامل,  يف  ا�ستن�ساًخا  الأكرث  الفوتوغرافية 
يف  اإل  مكان,  كل  يف  موجودة  ك��وردا,  األربتو  الكوبي 

موطنه الأرجنتني.

يحتل جيفارا مكانة حمدودة جًدا يف ال�سردية الوطنية
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 1601 بتاريخ: 1993/09/17
امل�شجلة بالرقم: 1333 بتاريخ: 1995/02/12

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 19486 بتاريخ: 1996/11/20
امل�شجلة بالرقم: 19486 بتاريخ: 1997/06/17

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 304282 بتاريخ: 2019/01/03

امل�شجلة بالرقم: 304282 بتاريخ: 2019/03/18
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 85586 بتاريخ: 2006/09/21
امل�شجلة بالرقم: 87274 بتاريخ: 2008/04/08

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 171125 بتاريخ: 2012/03/27

امل�شجلة بالرقم: 171125 بتاريخ: 2013/12/09
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 205509 بتاريخ: 2014/02/02

امل�شجلة بالرقم: 205509 بتاريخ: 2014/07/24
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 54751 بتاريخ: 2003/08/04
امل�شجلة بالرقم: 46486 بتاريخ: 2004/04/19

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 85939 بتاريخ: 2006/10/02
امل�شجلة بالرقم: 85939 بتاريخ: 2008/04/08

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 191528 بتاريخ: 2013/05/09

امل�شجلة بالرقم: 191528 بتاريخ: 2014/07/23
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 205510 بتاريخ: 2014/02/02

امل�شجلة بالرقم: 205510 بتاريخ: 2014/07/24
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 54752 بتاريخ: 2003/08/04
امل�شجلة بالرقم: 46485 بتاريخ: 2004/04/19

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 89486 بتاريخ: 2007/01/14
امل�شجلة بالرقم: 89486 بتاريخ: 2007/12/10

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 6872بتاريخ: 1994/07/04
امل�شجلة بالرقم: 6872بتاريخ: 1994/12/19

باإ�شم املالك: جالك�شو جروب ليمتد
وعنوانه: 980 جريت وي�شت  رود ، برينتفورد ، ميدل�شيك�س ،  تي دبليو 8  9 جي  ا�س ،  اجنلرتا .

 ا�شم املتنازل له: جون�ش�ون اأند  جون�ش�ون
 وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون  بالزا، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،   08933 

الوليات املتحدة  الأمريكية
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/10

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11 اأكتوبر 2021 العدد 13363

EAT 175657

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 191529 بتاريخ: 2013/05/09

امل�شجلة بالرقم: 191529 بتاريخ: 2014/07/24
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
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الفجر الريا�ضي

للجولف،  الأوروب��ي��ة  اجلولة  اأ�شافت 
دبي"   AVIV" بطولة  الأول  اأم�س 
 ،2021 ل��ع��ام  فعالياتها  ج���دول  اإىل 
الثاين،  وذلك مع عودة احلدث للعام 
�شمن  امل���و����ش���م  ن���ه���اي���ة  يف  واإق����ام����ت����ه 
اإىل  دب��ي  ت�شت�شيفها  التي  الفعاليات 

جانب بطولة موانئ دبي العاملية.
التي  دب��ي،   AVIV بطولة  و�شتقام 
مليون   1.5 ج���وائ���زه���ا  ق��ي��م��ة  ت��ب��ل��غ 
ال��ن��ار يف  ع��ل��ى ملعب  اأم��ري��ك��ي،  دولر 
ل���ل���ج���ول���ف، خالل  م��ن��ط��ق��ة ج���م���ريا 
نوفمرب   14 اإىل   11 م���ن  ال���ف���رتة 
املقبل، حيث ت�شبق بطولة موانئ دبي 
العاملية التي تعد ختام مو�شم اجلولة 

الأوروبية للجولف »ال�شباق اإىل دبي« 
رولك�س"،  "�شل�شلة  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
على ملعب الأر���س يف منطقة جمريا 
 21 اإىل   18 م��ن  ب��ال��ف��رتة  للجولف 

نوفمرب املقبل.
بطولة  م��ن  الأوىل  الن�شخة  واأقيمت 
دي�شمرب  خ�����الل   ، دب�����ي   AVIV
بطولة  ب���ا����ش���م  وُع�����رف�����ت  امل����ا�����ش����ي، 
من  امل���ق���دم���ة  دبي"  يف  "اجلولف 
من  لتكون ج��زءاً  العاملية،  دبي  موانئ 
الأوروبية  للجولة  اجل��دي��د  اجل���دول 
الفرن�شي  متكن  حيث   ،2020 لعام 
اأن����ط����وان روزن�����ر م���ن ال��ت��ق��دم بفارق 
�شربتني على مواطنه مايك لورينزو 

فريا، والإيطايل فران�شي�شكو لبورتا، 
�شوليفان  اآن��دي  الإجنليزي  والثنائي 

ومات وال�س، ليح�شل على اللقب.
ال���ع���ام برعاية  ال��ب��ط��ول��ة ه���ذا  وت���ق���ام 
�شريك  ال��ط��ب��ي��ة،   AVIV ع���ي���ادات 
ل�����ش��رك��ة موانئ  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
ت���ق���دم برامج  ال���ع���امل���ي���ة، وال���ت���ي  دب����ي 
اآثار  لعالج  وتخ�ش�شية  فريدة  طبية 
ال�شيخوخة عن طريق حتفيز العملية 

الطبيعية لتجديد خاليا اجل�شم.
و حت��ل ال��ب��ط��ول��ة ب���دًل م��ن ب��ط��ول��ة " 
" امللغاة  ل��ل��ج��ول��ف  ن��ي��دب��ان��ك  حت���دي 
اجلولف  لع�����ب  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا  ال���ت���ي 
جاري بالير يف جنوب اأفريقيا، والتي 

�شتعود يف الذكرى الأربعني لتاأ�شي�شها 
البطولة  و�شت�شكل   .2022 ع��ام  يف 
خ��ت��ام��اً ج���دي���داً ل��ل��ج��ول��ة الأوروب����ي����ة 
الإ�شافات  ب��ع��د   2021 م��و���ش��م  يف 
املفتوحة  م��اي��ورك��ا  لبطولة  الأخ����رية 
وبطولة  اأكتوبر   24  - للجولف21 

الربتغال ما�شرتز 4 - 7 نوفمرب.
وي�شعى الالعبون يف هذين احلدثني 
AVIV دبي اإىل تاأمني  ويف بطولة 
م��ك��ان��ه��م ���ش��م��ن ب��ط��ول��ة م���وان���ئ دبي 
 9 جوائزها  قيمة  تبلغ  التي  العاملية، 
ماليني دولر اأمريكي، وت�شم اأف�شل 

اإىل دبي". "ال�شباق  يف  لعباً   50
التنفيذي  الرئي�س  بيلي،  كيث  وق��ال 

بطولة  "حققت  الأوروب���ي���ة:  للجولة 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ملعب 
ال������ن������ار، ون����ظ����م����ت لإك������م������ال ج�����دول 
جناحاً   ،2020 ل���ع���ام  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
بطولة  لإ�شافة  �شعداء  ونحن  كبرياً، 
ختام  يف  جدولنا  اإىل  دب��ي   AVIV

املو�شم اجلاري".
فاإننا  ذل�����ك،  ع��ل��ى  "بناًء  واأ������ش�����اف: 
نهاية  يف  ق���وي���ني  ح���دث���ني  ���ش��ن�����ش��ه��د 
اجلولة لعام 2021؛ يف اإيبرييا التي 
والربتغال،  اإ�شبانيا  بطولتي  تت�شمن 
اإق���ام���ة حدث  ت�����ش��ه��د  ال���ت���ي  ويف دب����ي 
للجولف.  ج��م��ريا  منطقة  يف  م���زدوج 
ومن جديد، اأتوجه بال�شكر للقيادة يف 

ال��ع��امل��ي��ة وعيادات  دب���ي  ومل���وان���ئ  دب���ي 
للجولف  جمريا  وع��ق��ارات   AVIV
اإقامة هذا احلدث  على م�شاعدتنا يف 
حيث  رائ��ع��ني  اأ�شبوعني  اإىل  ونتطلع 

نختتم من جديد ال�شباق اإىل دبي يف 
قال  ب���دوره  والأر�س".  ال��ن��ار  ملعبي 
 " ل�  التنفيذي  الرئي�س  مايك فراين، 
نقدم  اأن  "ي�شعدنا  دبي" :   AVIV

التي  دب��ي   AVIV لبطولة  ال��دع��م 
منطقة  يف  املقبل  ال�شهر  خ��الل  تقام 
للرتحيب  ونتطلع  للجولف،  جمريا 

بالعبي اجلولة الأوروبية يف دبي".

•• اأبوظبي –الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  اع��ت��م��دت 
الريا�شي  املو�شم  خ��ط��ة   اأب��وظ��ب��ي  
تنطلق   وال��ت��ي    2022-2021
،و ت�شم  اجل�����اري   اأك��ت��وب��ر   12 يف 
امل�شابقات  م���ن   ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  
لكافة  ال���ري���ا����ش���ي���ة  والأن���������ش����ط����ة 
مت�شمنة   ال�����ش��رط��ي��ة   ال��ق��ط��اع��ات 
القادمة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة   ال��ب��ط��ولت 
ت�شهد   اأن   امل���ت���وق���ع  م����ن  وال����ت����ي 
الريا�شيني  ب��ني  ك��ب��رية  مناف�شات 

من  املنت�شبني واملنت�شبات.   
�شاهني   ����ش���امل  ال����ل����واء  واأو�������ش������ح  
ال���ن���ع���ي���م���ي م����دي����ر ق����ط����اع امل�������وارد 
تنفيذاً  تاأتي  اخلطة  اأن  الب�شرية   
لتوجيهات معايل اللواء ركن طيار 
ف��ار���س خ��ل��ف امل���زروع���ي  ق��ائ��د عام 
���ش��رط��ة  اأب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة  اللواء  
عام  م��دي��ر  ال�شريفي  علي  م��ك��ت��وم  
اأب��وظ��ب��ي  ب�����ش��رورة توفري  �شرطة  
مفهوم  تعزز  التي   املقومات   كافة 
ال���ري���ا����ش���ة  وت����ن����وع اأن�����ش��ط��ت��ه��ا يف 
خم��ت��ل��ف امل����ج����الت  ان���ط���الق���ا من 
اأهمية الريا�شة  ملنت�شبي ومنت�شبات  

ال�شرطة. 

 واأ���ش��ار اإىل  ان��ه مت اإع�����داد   خطة 
امل��و���ش��م اجل����دي����د   مب���ا ي�����ش��ه��م  يف  
تناف�شي  جو  واإيجاد  الريا�شة  ن�شر 
ال�شرطية،  ال���ك���وادر  ب���ني  ري��ا���ش��ي 
كافة  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  روح  وت��ع��زي��ز 
م�شيداً   ال�����ش��رط��ي��ة،  ال���ق���ط���اع���ات  
ال�شرطية   الرتبية   بجهود  مركز  
اإع�������داد  جمموعة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  يف 
الأن�شطة  م���ن  وم��ت��ن��وع��ة  ك���ب���رية 
وتوزيعها   ال���ه���ادف���ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة  
ب�شورة  دقيقة  خالل  فرتة  املو�شم 

الريا�شي. 
 وتت�شمن اخلطة  اللوائح وجميع 
للمو�شم   ، وت��واري��خ��ه��ا  ال��ب��ط��ولت 
درع   : ت�شمل  و  اجل��دي��د   الريا�شي 
الريا�شي   ل��ل��ت��ف��وق  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  
وي��ت�����ش��م��ن  ث���الث ب���ط���ولت  وهي 
اأبوظبي   �شرطة  ع��ام  مدير  بطولة 
وبطولة   ، م�����ش��اب��ق��ة   12 وت�����ش��م��ل 
للرماية  حممد  بن  مبارك  ال�شيخ 
والبطولت   ، م�شابقات   8 وت�شم 
م�شابقات   8 وت�شمل  الرم�شانية  
، وحت�����ش��ب ك��ل م�����ش��اب��ق��ة  بالنقاط 
من املركز الأول  والذي يت�شمن 9 
نقاط والثاين 7 نقاط ، والثالث 6 

نقاط . 

و 
ذكر العقيد  ع�شام عبداهلل  اآل علي 
الريا�شية   ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
العامة  ال��الئ��ح��ة  اأن  ال�����ش��رط��ي��ة  
للم�شابقات ت�شمل  )81( مادة على 
بالقطاعات  و4  الريا�شية  اللجان 
موؤ�شرات بدرع القائد العام  للتفوق 

الريا�شي  وبها 77 نقطة ما يعادل 
النقاط  املائة  من جمموع  30 يف 
اخلا�شة  ل��ل��خ��ط��ط   م��ع��اي��ري  و7   ،

مبدراء القطاعات.  
مت  ال����ب����ط����ولت  اأن  اإىل   واأ�������ش������ار 
توزيعها  كالتايل :  بطولة  املدير 
والإنقاذ   ال�شباحة    : وت�شمل  العام 

احلديريات   ���ش��اط��ئ  يف  رج�����ال(    (
بتاريخ 12 اأكتوبر اجلاري وم�شابقة 
8 كيلو مرت موانع طبيعية بالوثبة 
دي�شمرب   21 ب���ت���اري���خ  )رج���������ال(  
اجلاري،  م�شابقة 4 كيلومرت موانع 
بتاريخ  )�شيدات(  بالوثبة  طبيعية 
وم�شابقة   ، دي�شمرب2021   22

�شالة  )رج����ال(  ال��ث��اب��ت  التجديف 
ال��راب��ع  م��ن يناير  ب��ت��اري��خ  مغلقة  
الثابت  وال����ت����ج����دي����ف   ،2022
 5 )�شيدات(  �شالة مغلقة  بتاريخ 
الهوائية  الدراجات   ،2022 يناير 
)رجال( يف احلديريات  بتاريخ 18 
الهوائية  ال��دراج��ات  يناير2022، 

بتاريخ  ب���احل���دي���ري���ات   )����ش���ي���دات( 
 ( الرتايثلون   ،2022 يناير   19
���ش��ب��اح��ة ودراج�����ة ه��وائ��ي��ة وج���ري(  
رجال يف الأول من فرباير 2022، 
والدياثلون )جري ودراجة هوائية  
ث��م ج��ري م��رة اأخ����رى(  لل�شيدات، 
واجلوجيت�شو )رجال( �شالة مغلقة  
اللياقة   ،2022 8 فرباير  بتاريخ 
والتحدي )رجال(  يومي 27 و28 
اللياقة والتحدي   ،2022 فرباير 
)�شيدات( يومي الأول والثاين  من 

مار�س 2022.
اما  بطولة املرحوم  ال�شيخ مبارك 
بن حممد للرماية رقم 3  فت�شمل  
8 م�شابقات وتقام  مبيدان الرماية  
يف احل���ف���ار خ����الل ال���ف���رتة م���ن 6 
وت�شم   2022 م���ار����س   17 اإىل 
بندقية  اأول  م�شتجيب  ال��رم��اي��ة   :
م�شتجيب  ال���رم���اي���ة   ، رج������ال(     (
الرماية  )����ش���ي���دات(،  ب��ن��دق��ي��ة  اأول 
 ،) )رج���ال  م�شد�س  اأول  م�شتجيب 
م�شد�س  اأول  م�شتجيب  ال��رم��اي��ة 
للمهارات  ال���رم���اي���ة  )�����ش����ي����دات(، 
احل����رك����ي����ة  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة )رج������ال( 
احلركية   ل���ل���م���ه���ارات  ال���رم���اي���ة   ،
الرماية   )�����ش����ي����دات(،  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 

التكتيكية   احل���رك���ي���ة   ل���ل���م���ه���ارات 
ال��رم��اي��ة  حت��دي و�شرعة   ، �شباط 

)رجال(.
 واأك������د  اه��ت��م��ام امل���رك���ز  بت�شمني  
الرم�شانية  ل��ل��ب��ط��ولت  اخل���ط���ة 
امل��ب��ارك  على   �شهر رم�شان  خ��الل 
اأن تقام يف عدة مناطق وهي مركز 
ال�شرطية،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال���رتب���ي���ة 
وم����راك����ز ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
جانب  اإىل   ، وال���ف���الح  ال�����ش��اخم��ة 

امل�شابقات الفرتا�شية وعن بعد.
 وت�شمل  8 م�شابقات وهي:  م�شابقة  
كرة قدم )رج��ال( ، م�شابقة  الكرة 
الكرة  م�شابقة   )رج���ال(،  الطائرة 
�شد  م�شابقة  )���ش��ي��دات(،  ال��ط��ائ��رة 
احلبل )رج��ال(، وم�شابقة  اجلري 
وم�شابقة    ، )رج��������ال(  ال����داخ����ل����ي 
اجل��������ري ال�����داخ�����ل�����ي )������ش�����ي�����دات(، 
 ، القوة )رج���ال(  وم�شابقة  حت��دي 
وم�شابقة  حتدي القوة )�شيدات( .

الريا�شية  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  ودع����ا   
املنت�شبني  ج���م���ي���ع  ال�������ش���رط���ي���ة  
اللجان  م��ع  للتوا�شل  واملنت�شبات 
للم�شاركة  الريا�شية يف قطاعاتهم 
بالتحديات  احل����اف����ل  امل���و����ش���م  يف 

واملناف�شات .

�سرطة اأبوظبي تعتمد خطة املو�سم الريا�سي اجلديد 2022-2021

للدراجات  الإم�����ارات  ف��ري��ق  م��ن  ب��وج��ات�����ش��ار  ت���ادي  ال�شلوفيني  ق���دم 
اأداء قوياً خالل م�شاركته الأوىل يف �شباق لومبارديا، حيث  الهوائية 
�شرعة  �شباق  بعد  ف��وز مهم  م��ن حتقيق  ع��ام��اً/  ال���دراج /23  متكن 
�شتيب/  كويك  /فريق  ما�شاندا  فاو�شتو  مناف�شه  وبني  بينه  حما�شي 
يف ن��ه��اي��ة م�����ش��ار ب��ط��ول 239 ك��م ان��ط��الق��اً م��ن ك��وم��و و���ش��وًل اإىل 

بريغامو.
وبذلك متكن فريق الإمارات من الهيمنة على ال�شباقات الكال�شيكية 
الكربى هذا املو�شم، متوجاً بذلك مو�شماً مثمراً ح�شد فيه الفريق 
الربيع،  يف  لييج   - با�شتون   - لييج  �شباق  اأبرزها  مهمة  عاملية  األقاب 
ثم لقب جولة فرن�شا يف ال�شيف، واأخرياً لقب �شباق اإل لومبارديا يف 

اخلريف احلايل.
وكان بوجات�شار قد انطلق يف اأداء هجومي قبل 36.6 كم من خط 
النهاية تزامناً مع اجتياز املجموعة املتقدمة مل�شافة الت�شلق يف غاندا 
با�س، ومل يتمكن اأحد من الدراجني من اللحاق به با�شتثناء مناف�شه 
فاو�شتو ما�شاندا من فريق /كويك �شتيب/. وحقق الثنائي معاً تقدماً 
اأبريتو  ك��ويل  يف  املنحدر  اجتيازهما  خ��الل  دقيقة  م��ن  اأك��ر  ب��ف��ارق 
بقيادة بوجات�شار، حيث حاول ال�شلوفيني اإجبار مناف�شه ما�شاندا على 
الرتاجع، اإل اأن الأخري متكن من مواكبه بوجات�شار يف �شباق ال�شرعة 
و�شوًل اإىل خط النهاية دون اأن يتمكن من اجتيازه، لينتزع بوجات�شار 

املركز الأول حمققاً فوزاً م�شتحقاً، يليه ما�شاندا يف املركز الثاين.

ويعّد هذا الفوز الثالث ع�شر للدراج ال�شلوفيني لهذا املو�شم، والفوز 
الثاين والثالثني لفريق الإمارات يف عام 2021.

وتعليقاً على الفوز قال تادي بوجات�شار: " اأنا �شعيد بهذا الفوز، مل 
اأكن اأتوقع هذا التتويج الرائع ، والحتفال بفوز مهم يف نهاية املو�شم. 
وعندما  ال�شرعة،  �شباق  يف  الن��ط��الق  قبل  حتى  �شعباً  �شباقا  ك��ان 
انطلقت يف اأداء هجومي كنت واثقاً من اأنني لن اأكون منفرداً، وهذا 
يف  املنحدر  اجتياز  خ��الل  اإيّل  ما�شاندا  مناف�شي  بان�شمام  ح��دث  ما 
ال�شباق ومتكنت بف�شلها  با�شو غاندا. وكانت لياقتي كانت عالية يف 
اأف�شل  من الفوز و�شعيد بفوزي يف �شباق لومبارديا يف ظل مواجهة 

الدراجني يف العامل، ويف م�شاركتي الأوىل فيه".

االإمارات للدراجات الهوائية يهيمن على ال�سباقات الكل�سيكية الكربى  

بح�شور ال�شيخ حممد بن من�شور بن 
اأم�س  م�شاء  اختتمت  نهيان،  اآل  زاي��د 
"الإمارات  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  الأول 
نظمها  ال��ت��ي  للكبار"  ت����اي  ل��ل��م��واي 
احت��اد الإم��ارات للمواي تاي و الكيك 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  بوك�شينج 
 100 من  اأكر  مب�شاركة  للمعار�س، 
اأندية  م���ن خم��ت��ل��ف  ولع���ب���ة  لع����ب 

واأكادمييات الدولة.
عبداهلل  �شعادة  املناف�شات  ح�شر  كما 
���ش��ع��ي��د ال���ن���ي���ادي رئ��ي�����س الحت���ادي���ن 

العربي والإماراتي للمواي تاي نائب 
رئي�س الحت���اد الآ���ش��ي��وي، وع���دد من 
اأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد و�شيوف 

البطولة.
واأ���ش��ف��رت ن��ت��ائ��ج امل��ن��اف�����ش��ات ع��ن فوز 
ال�����الع�����ب حم���م���د ع���ل���ي ع���ل���ى اأم�����ني 
املباراة الفتتاحية للجولة  زيغاين يف 
جو�شفني  ال��الع��ب��ة  وف���وز   ، النهائية 
ت���ان ع��ل��ى ���ش��ارل��وت��ي ل��وب��ي��ز . ك��م��ا فاز 
اإدري�شي  زي���اد  ال��ب��خ��اري ع��ل��ى  حم��م��د 
العزيز  عبد  على  نعاين  اأحمد  وف��از   ،

ال��ر���ش��ي��دي ، وت��ف��وق��ت اأن��ي�����ش��ا راذك����ارا 
و�شناء جنا�شي   ، �شان�شيز  على جويل 
وبخ�شو�س  ع���ب���داهلل.  ك��ام��ي��ل��ي��ا  ع��ل��ى 
نتائج لعبي منتخبنا الوطني الذين 
�����ش����ارك����وا يف ال���ب���ط���ول���ة ف���ق���د ج����اءت 
اإيجابية ، حيث فاز اإبراهيم احلمادي 
على مناف�شه القوي ع�شام جرب ، وفاز 
اإبراهيم بالل على باخر روزيف ، وفاز 
زميله حممد مر�شي بال�شربة الفنية 
القا�شية على دانييل رامرييز ، وتغلب 
اأجرعام  �شيد  على  العزيز  عبد  اأحمد 

امليداليات  ع���ل���ى  ج��م��ي��ع��ا  وح�������ش���ل���وا 
منتخبنا  لع��ب  اأح��رز  فيما  الذهبية، 
الف�شية  امليدالية  احلو�شني  عبداهلل 
ب�شبب  مبابي  �شرييك  اأم��ام  بخ�شارته 

الإ�شابة .
ال��ن��زالت ف��از دان فيني على  ب��اق  ويف 
اأو���س على عماد  ، ونبيل  ب��الل ريا�س 
اأ�شا�شي ، وحممد عادل على معاذ عبد 

اجلواد.
ال�شيخ حممد  ق��ام  ال��ن��زلت  ويف ختام 
نهيان،  اآل  زاي������د  ب����ن  م���ن�������ش���ور  ب����ن 

و�شعادة عبداهلل �شعيد النيادي بتتويج 
و�شارك  الأوائ���ل  الفائزين  الالعبني 
املدير  امل���ه���ريي  ط�����ارق  ال��ت��ت��وي��ج  يف 
البطولة،  م��دي��ر  ل��الحت��اد  التنفيذي 
اإدارة الأن�شطة  وفهد العبدويل مدير 
ب����الحت����اد. واأك�����د ط����ارق امل���ه���ريي اأن 
ه����ذه ال��ن�����ش��خ��ة م���ن ال��ب��ط��ول��ة جاءت 
مم��ي��زة ب��ف�����ش��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م الح����رتايف 
ال��ت��ي �شبقت  ال��دق��ي��ق، وال��ت��ج��ه��ي��زات 
تطبيق  مت  اأن����ه  م��و���ش��ح��ا   .. احل����دث 
كافة الإجراءات الوقائية التي �شمنت 

واحل�شور  ال��الع��ب��ني  جميع  ���ش��الم��ة 
البطولة  م��واج��ه��ات  ن��ق��ل  مت  واأن�����ه   ،
والذي   uam تطبيق  ع��رب  مبا�شرًة 
الحتاد  اأخ��ب��ار  جلميع  مرجعا  اأ�شبح 
ومعر�شا لل�شور احل�شرية واملقابالت 

ومكتبة للفيديو .
البطولة �شكلت  وقال املهريي:" هذه 
ن����واة ل���ش��ت��ق��ط��اب لع��ب��ني ج����دد من 
 ، والأوزان  العمرية  ال��ف��ئ��ات  خمتلف 
اللجنة  م��ع  م�شتوياتهم  درا���ش��ة  ليتم 

�شمهم  ب���ه���دف  الحت�������اد  يف  ال��ف��ن��ي��ة 
يف  للم�شاركة  ال��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات 
�شيما  ل   ، ال���ق���ادم���ة  ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��م��واي ت���اي والتي 
�شتقام يف دي�شمرب املقبل يف تايالند".

بح�سور حممد بن من�سور بن زايد

يف  منتخبنا  الأبطال  وف�سية  ذهبيات   4
»بطولة االإمارات للمواي تاي«

»AVIV دبي« تن�سم اإىل »اجلولة االأوروبية للجولف«
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حظي املهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي رئي�س الحتادين العربي 
اجلديدة  للدورة  للمبارزة  الآ�شيوي  الحت��اد  برئا�شة  الفائز  والإم��ارات��ي 
2021 - 2024 با�شتقبال ر�شمي حافل، بعد و�شوله مطار دبي الدويل 
الأوزبكية ط�شقند  العا�شمة  من  عائداً  اأم�س  �شباح  مبكرة من  �شاعة  يف 
ال�شيوي  ل��الحت��اد  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اجتماعات  يف  م�شاركته  اأع��ق��اب  يف 

للمبارزة.
كان يف مقدمة م�شتقبليه خالد املدفع الأمني العام امل�شاعد للهيئة العامة 
الأوملبية  للجنة  التنفيذي  املدير  دروي�����س  بن  �شعيد  وحممد  للريا�شة، 
ال�شيخ �شامل بن  املهند�س  . ويعد  الإم��ارات  الوطنية، وممثل عن طريان 
�شلطان القا�شمي اأول عربي ينال هذا املن�شب الريا�شي الآ�شيوي الرفيع 

ال�شنغافوري  مناف�شه  على  الأول  اأم�����س  تفوقه  بعد  امل��ب��ارزة  ريا�شة  يف 
فران�ش�س كوجن بعدد 24 �شوتا مقابل 14 �شوتا.

للهيئة  امل�شاعد  العام  الأمني  املدفع  �شعادة خالد  ال�شتقبال عرب  وخالل 
بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  بفوز  و�شعادته  اع��ت��زازه  عن  للريا�شة  العامة 
برئا�شة  للمبارزة  والإماراتي  العربي  الحتادين  رئي�س  القا�شمي  �شلطان 
الحتاد الآ�شيوي، م�شريا اإىل اأن هذا الفوز ياأتي مواكباً لرت�شيخ مبادئ 
وقيم اخلم�شني لدولة المارات لتج�شيد ال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري، 
يف  للدولة  الناعمة  القوة  لتعظيم  عاملياً  ال��دول��ة  ومكانة  �شمعة  وتعزيز 

جميع املجالت.
واأكد اأن الفوز جاء عن جدارة وا�شتحقاق ليعك�س الثقة العاملية التي يتمتع 

بها اأبناء المارات وقدرتهم على تبوء اأعلى املنا�شب الدولية، واأنهم دوماً 
يف مقدمة ال�شفوف باملنظمات القليمية والقارية.

وقال املدفع اإن ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي فخر جلميع الريا�شيني 
بدولة الإمارات لأن م�شوار احتاد املبارزة بداأ منذ �شنوات قليلة، وبالعمل 
واجلهد و�شل ال�شيخ �شامل اإىل قمة الهرم الآ�شيوي يف اإجناز يح�شب له 
 ،"1 "الرقم  وملنظومة عمل الحتاد، ويعك�س اإميانهم بالبحث دائما عن 
كل  يف  ال��دول��ة  مر�شحي  تدعم  للريا�شة  العامة  الهيئة  اأن  اإىل  م�شريا 

املحافل لحتالل املنا�شب الدولية باملنظمات الريا�شية.
ح�����ش��رت ال���ش��ت��ق��ب��ال ال��دك��ت��ورة ه���دى امل��ط��رو���ش��ي الأم����ني ال��ع��ام لحتاد 

الإمارات للمبارزة.

ا�ستقبال ر�سمي لل�سيخ �سامل القا�سمي بعد فوزه برئا�سة االحتاد االآ�سيوي للمبارزة 

قوارب التجديف تبحر يف قناة 
دبي املائية ال�سبت

اأع���ل���ن جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي عن 
قائمة املنتخبات امل�شاركة يف الن�شخة 
القارات  ك��اأ���س  بطولة  م��ن  العا�شرة 
لكرة القدم ال�شاطئية التي ينظمها 
للعام العا�شر على التوايل بالتعاون 
ال�شاطئية  ال���ق���دم  ك����رة  جل��ن��ة  م���ع 
بالحتاد الدويل لكرة القدم، وتقام 
مناف�شاتها على �شاطئ "كايت بيت�س" 
مبنطقة اأم �شقيم خالل الفرتة من 
2021. ويتقدم  6 نوفمرب  اإىل   2
القدم  ل���ك���رة  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
ال�شاطئية قائمة املنتخبات امل�شاركة 
حامل  اإي�����ران  منتخبي  ج��ان��ب  اإىل 
واأبرز  ال��ع��امل  بطل  رو�شيا  و  اللقب 
امل��ن��اف�����ش��ني، ف��ي��م��ا ���ش��ي��ت��م الإع�����الن 
على  وتوزيعها  املنتخبات  بقية  ع��ن 

القرعة  ح��ف��ل  خ���الل  امل��ج��م��وع��ت��ني 
دبي  جمل�س  م��ق��ر  يف  �شيقام  ال���ذي 
غداً  للت�شميم  دب��ي  بحي  الريا�شي 
التي  املجموعات  لتحديد  الثالثاء 
�شيلعب فيها كل منتخب مع نظريه 
�شيعقد  ك��م��ا  امل��ن��اف�����ش��ات،  وب��رن��ام��ج 
التوقيت  ذات  يف  م��وؤمت��ر���ش��ح��ف��ي 

لالإعالن عن تفا�شيل البطولة.
و�شيتم بث مرا�شم القرعة واملوؤمتر 
ال�شحفي مبا�شرة على موقع جلنة 
https:// ال�شاطئية  القدم  ك��رة 
 b e a c h s o c c e r .c o m
للبطولة  الر�شمية  ال�شفحة  وعلى 
https:// ف��ي�����ش��ب��وك  م���وق���ع  يف 
www.facebook.com/

.BeachSoccerWorldwide

الثمانية  املنتخبات  تق�شيم  و�شيتم 
حيث  جم��م��وع��ت��ني  اإىل  امل�������ش���ارك���ة 
تلعب فرق كل جمموعة مع بع�شها 
�شمن  الأوىل  ال���ث���الث���ة  الأي�������ام  يف 
وتتاأهل  النهائي،  رب��ع  دور  مباريات 
ن�شف  ال��دور  اإىل  الفائزة  املنتخبات 
ال��ف��ائ��زان على  ث��م يلعب  ال��ن��ه��ائ��ي، 
ال��������دور ال���ن���ه���ائ���ي ي�����وم ال�������ش���ب���ت 6 
نوفمرب، ليتم تتويج الفريق الفائز 
مبا�شرة بعد انتهاء املباراة النهائية، 
حفل  قليلة  ب�شاعات  بعدها  ويعقد 
ال�شاطئية  القدم  ك��رة  جن��وم  جوائز 
اأف�شل  ت���ك���رمي  ي��ت��م خ���الل���ه  ال�����ذي 
الالعبني وال��الع��ب��ات وامل��درب��ني يف 
مو�شم  خالل  ال�شاطئية  القدم  كرة 

العامل. م�شتوى  على   2021

اإي��ران بطل الن�شخة  ويعود منتخب 
ال�����ش��اب��ق��ة ل��ل��دف��اع ع���ن ال��ل��ق��ب هذا 
البطولة  اأقوى خ�شم يف  اأمام  العام 
ه��و امل��ن��ت��خ��ب ال��رو���ش��ي، ح��ي��ث حقق 
األقاب  ك���ل م��ن��ت��خ��ب م��ن��ه��م��ا ث��الث��ة 
دبي  يف  انطالقها  منذ  البطولة  يف 
املنتخب  اأن  ورغ�����م   ،2011 ع����ام 
البطولة  ب��ل��ق��ب  ي��ف��ز  مل  ال���رو����ش���ي 
اأقوى  يعد  اأن��ه  اإل  �شنوات  �شت  منذ 
البطولة  ب��ل��ق��ب  ل��ل��ف��وز  امل��ن��اف�����ش��ني 
بلقب  ف���وزه  بعد  خا�شة  ال��ع��ام  ه��ذا 
ال�شاطئية  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س 
تنظيم  ويعد  املا�شي.  اأغ�شط�س  يف 
بطولت  اأكرب  القارات  كاأ�س  بطولة 
ال�����ك�����رة ال�������ش���اط���ئ���ي���ة ط��������وال ه���ذه 
ال�����ش��ن��وات يف دب���ي ت���اأك���ي���ًدا ع��ل��ى اأن 

ال��وج��ه��ة املف�شلة  م��دي��ن��ة دب���ي ه��ي 
القدم  ك��رة  ب��ط��ولت  لتنظيم  عاملًيا 
من  ب��ه  تتمتع  مل��ا  وذل��ك  ال�شاطئية، 
وط��ق�����س معتدل  ج��م��ي��ل��ة  ����ش���واط���ئ 
الهتمام  ويدعمها  رائ��ع��ة،  واأج����واء 
ال��ك��ب��ري ب��ه��ذه ال��ري��ا���ش��ة م��ن خالل 
البطولت  وا����ش���ت�������ش���اف���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
مقدمتها  ويف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���دول���ي���ة 
ال�شاطئية  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س 
عام 2009، كما فازت دبي بجائزة 
اأف�شل مدينة م�شت�شيفة للبطولت 
اإىل  بالإ�شافة  العامل،  يف  ال�شاطئية 
اكت�شبتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال�شعبية 
الأحياء  �شكان  ب��ني  ال��ري��ا���ش��ة  ه��ذه 
ال�شكنية يف دبي �شيما ال�شغف الكبري 
بالريا�شة لدى �شكان دبي و زوارها 

الذين ي�شهمون يف اإجن��اح كل حدث 
ري��ا���ش��ي ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه يف الإم�����ارة 
وحر�شهم  الفعالة  م�شاركتهم  عرب 
ع��ل��ى ال���ت���واج���د وال��ت�����ش��ج��ي��ع. وقد 
اأ�شهمت دبي يف ن�شر لعبة كرة القدم 

من  واملنطقة  ال��دول��ة  يف  ال�شاطئية 
خالل البطولت املحلية واخلليجية 
تنظيمها  مت  ال�����ت�����ي  وال�����دول�����ي�����ة 
واأن  خ��ا���ش��ة  دب���ي،  يف  وا�شت�شافتها 
دب����ي ي��ق��ط��ن��ه��ا ج��ال��ي��ات ك��ب��رية من 

اأكر من 200 جن�شية من خمتلف 
منهم  الآلف  يتابع  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
وي��ن��ق��ل��ون �شغفهم  ال��ب��ط��ولت  ه���ذه 
بال�شاطئية اإىل بالدهم لي�شهموا يف 

زيادة �شعبية اللعبة.

»اأبي�س ال�سواطئ« يتقدم املنتخبات 
يف بطولة كاأ�س القارات 

•• دبي –الفجر:

 ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية �شباق اجلولة الأوىل من بطولة 
دبي لقوارب التجديف املحلية 30 قدما يوم ال�شبت املقبل �شمن روزنامة 

ال�شباقات البحرية يف املو�شم الريا�شي البحري 2022-2021.
وكانت فعاليات املو�شم قد انطلقت بنجاح كبري يوم اجلمعة املا�شي مع اإقامة 
 35 22 قدما والذي �شهد م�شاركة  ال�شراعية املحلية  �شباق دبي للقوارب 
قاربا حيث يحفل املو�شم بالعديد من الفعاليات الريا�شية البحرية ملختلف 
اخلتام  عر�س  ي�شهد  �شوف  وال��ذي  القادم  مايو  �شهر  حتى  وي�شتمر  الفئات 

�شباق القفال يف ن�شخته رقم 31.
وي��وا���ش��ل ن���ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة اه��ت��م��ام��ه ب��ه��ذه الفئة 
مناف�شات بطولة دبي لقوارب التجديف املحلية 30 قدما والتي تعد واحدة 
من اأقدم املناف�شات التي ينظمها النادي منذ مو�شم 1996-1997 حيث 

انطلقت حينها ترجمة لروؤى املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل 
مكتوم -طيب اهلل ثراه- من اأجل اإحياء موروث الآباء والأجداد.

ووقع اختيار اللجنة املنظمة يف نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية على 
قناة دبي املائية لتحت�شن ال�شباق الكبري  حيث �شيقام ال�شباق قبالة حممية 
ال�شباق  وينطلق  اجل��داف  الفطرية ومب��ح��اذاة مم�شي  للحياة  اخل��ور  راأ���س 
قبالة  النهاية  خط  باجتاه  القناة  عمق  من  كيلومرتين  عن  تزيد  مل�شافة 

ف�شتيفال �شيتي عند مدخل خور دبي.

1997
التجديف  ق��وارب  مناف�شات  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  اأطلق 
 1997 ع��ام  م��ار���س  �شهر  م��ن  ال�شابع  يف  الأوىل  للمرة  قدما   30 املحلية 
و�شهد ال�شباق الأول م�شاركة 15 قاربا وتوج باملركز الأول القارب فتح املعني 

النزر. علي  خليفة  النوخذة  بقيادة   2

»ح�سيم« يحلق ب�سدارة �سباق غنتوت للبواني�س 
ال�سراعية .. ويتوج بطل للمو�سم

حلق "ح�شيم" لل�شيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان 
نظمه  ال���ذي  ال�شراعية  للبواني�س  غنتوت  �شباق  بلقب 
ن���ادي اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ري��ا���ش��ات ال�����ش��راع��ي��ة وال��ي��خ��وت اأم�س 
30 األف دره��م، ومل  الأول ال�شبت . وح�شل البطل على 
"ح�شيم" حيث  اأح��رزه  يكن لقب ال�شباق فقط هو ال��ذي 
مت اإعالنه بطاًل للمو�شم ب�شكل عام لفئة البواني�س بعد 
اهلل  عبد  ح�شني  النوخذة  بقيادة  العام  الرتتيب  ت�شدره 

حممد املرزوقي.
"الطيار"  غنتوت  �شباق  ترتيب  يف  الثاين  املركز  واحتل 
األف   29 على  وح�شل  امل��رزوق��ي  حممد  اهلل  عبد  لعمر 
درهم، وحل ثالثا " لزاز " خلليفة مهري �شعيد املرزوقي 
كان  فيما  مالية،  كجائزة  دره���م  األ���ف   27 على  وح�شل 

خلفان  �شهيل  " ملحمد  "الترب  ن�شيب  من  الرابع  املركز 
املهريي وح�شل على 26 األف درهم، وخام�شاً حل "فالح 
حممد عبد العزيز احلمادي وح�شل على  العزيز  " لعبد 
األف درهم جائزة مالية، فيما جاء "ن�شايب" لأحمد   24
�شعيد �شامل الرميثي �شاد�شاً وح�شل على 22 األف درهم.

وحقق "ال�شرب" للحر را�شد خادم املهريي املركز ال�شابع 
وح�����ش��ل ع��ل��ى 20 األ���ف دره����م، ويف امل��رك��ز ال��ث��ام��ن جاء 
على  وح�شل  الرميثي  حثبور  حممد  "الو�شمي" جلمعة 
درهم، وتا�شعاً حل "خزام" لأحمد �شعيد �شامل  األف   18
الرميثي وح�شل على 16 األف درهم، ويف املركز العا�شر 
جاء هداف لإبراهيم حممد عبد العزيز احلمادي وح�شل 

على 14 األف درهم.

ختام مباريات االأ�سبوع االأول  
لدوري الدرجة االأوىل 

الدرجة  دوري  مل�شابقة  الأول  الأ�شبوع  مباريات  اأم�س   اأول  م�شاء   اختتمت 
ثالث  باإقامة   2022  -  2021 الريا�شي  للمو�شم  ال��ق��دم  لكرة  الأوىل 
مباريات. ففي املباراة الأوىل ا�شتطاع فريق جلف اأف �شي ال�شاعد اجلديد 
حتقيق فوزه الأول يف امل�شابقة على فريق اجلزيرة احلمراء بثالثة اأهداف 
مقابل هدف . ويف املباراة الثانية حقق فريق م�شايف الفوز على م�شت�شيفه 
اأ�شحاب  ا�شتطاع  دبا احل�شن  .. وعلى ملعب  �شيتي بهدفني دون رد  فريق 
الأر���س الفوز على فريق م�شفوت بهدفني لهدف . وكانت مباريات اليوم 
على  العربي  فوز  عن  اأ�شفرت  قد  اجلمعة  يوم  اأقيمت  التي  للجولة  الأول 
الذيد / 2 - 0 / ، واحلمرية على الرم�س / 1 – 0 / وبالنتيجة ذاتها حقق 

حتا الفوز على الفجرية ، وفاز البطائح على دبا.

ال�سارتي يدافع عن األيك�سي�س 
�سان�سيز قبل مواجهة باراغواي

األيك�شي�س  مهاجمه  ع��ن  ل���ش��ارت��ي،  م��ارت��ن  ت�شيلي،  منتخب  م���درب  داف���ع 
اإزاء النتقادات التي يواجهها ب�شبب غيابه عن التهديف، وعقب  �شان�شيز، 
�شقوط املنتخب اأمام بريو بثنائية نظيفة يف اجلولة املا�شية من ت�شفيات 

اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة ملونديال 2022.
و�شرح ل�شارتي قبل مواجهة باراغواي بنف�س الت�شفيات "عندما ل ي�شتطيع 
الالعب اأن يوؤدي اأف�شل ما لديه فاإنه ل يقدم �شوى ن�شف م�شتواه وهو غري 
اأوقاته، لكني  اأف�شل  7 درجات من م�شتواه لأنه لي�س يف  قادر على تقدمي 

راأيت الرغبة لديه، هو يحاول دائماً ول يختبيء. وهذا عن�شر اإيجابي".
م�شاء  ب��اراغ��واي  مواجهة  يف  ميالن  اإن��رت  مهاجم  م�شاركة  ل�شارتي  واأك��د 
"نظرا حلاجة  امللعب  اآخ��ر يف  اأن��ه �شيبحث له عن مركز  اأو�شح  الغد، لكنه 
جدول  يف  ت�شيلي  موقف  �شعوبة  رغم  اأن��ه  واأو�شح  التغيري".  لهذا  املباراة 
اأنها لزالت  اإل  الت�شفيات، باحتاللها للمركز الثامن بر�شيد �شبع نقاط، 
ملونديال  توؤهل  التي  الأوىل  اخلم�شة  املراكز  اأحد  لحتالل  حظوظ  لديها 
قطر، حيث تبتعد ب�شبع نقاط عن كولومبيا �شاحبة املركز اخلام�س املوؤهل 

مللحق "فيفا".
وق���ال "اأعتقد اأن���ه لزال����ت ل��دي��ن��ا ف��ر���س ل��ل�����ش��راع م��ن اأج���ل ح��ج��ز مقعد 
�شنقدم  اأننا  اأ�شعر  انت�شار كبري.  ياأتي  للمونديال. فبعد خ�شارة كبرية قد 
الو�شع  ه��ذا  ق���ادرون على تغيري  اأن��ن��ا  "اأعتقد  وت��اب��ع  م��ب��اراة جيدة".  غ��دا 

والعتماد على نتائجنا يف املباريات القادمة من اأجل التقدم يف املركز".
واأ�شاف "تعادلنا اأمام الأرجنتني )1-1( وقدمنا مباراة جيدة اأمام بوليفيا 
)1-1(، وكنا ن�شتحق اأكر اأمام الربازيل )خ�شرتها ت�شيلي بهدف نظيف(، 
ال��ذات، لكن هذا يحدث يف كرة القدم، علينا موا�شلة  اأك��ر من ينتقد  اأن��ا 
يخ�شى  ل  اأن��ه  اإىل  الو�شع" م�شرياً  ه��ذا  لتغيري  �شبل  عن  والبحث  العمل 

م�شتقبله حال ا�شتمرت النتائج ال�شيئة.

اجلزيرة يعلن م�ساركته 
يف بطولة في�سل بن فهد 

لكرة اليد 
اأعلن نادي اجلزيرة عن م�شاركة فريق كرة اليد يف بطولة الأمري في�شل بن 
فهد بن�شختها ال� 36 لالأندية الأبطال، ملتحقا بنادي العني يف متثيل كرة 

اليد الإماراتية .
ومن املقرر اأن تنطلق البطولة يف تون�س خالل الفرتة من 23 اأكتوبر اإىل 

.2021 نوفمرب   2
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الفجر الريا�ضي

انطلقت اأم�س الأول بالعا�شمة الأردنية "عّمان" اجتماعات 
املكفوفني  لريا�شات  ال��دويل  لالحتاد  العمومية  اجلمعية 
بح�شور �شعادة حممد حممد فا�شل الهاملي رئي�س اللجنة 
الدولية  الباراملبية  اللجنة  ع�شو  الإم��ارات��ي��ة  الباراملبية 
ال�����دويل لريا�شات  رئ��ي�����س الحت�����اد  ه��ام��ر���ش��وي  وج��ي��ن��ي 
الحتاد  اأع�شاء  وجميع  الحت��اد  رئي�س  ون��واب  املكفوفني، 
والأم��ني العام واأم��ني �شندوق الحت��اد ال��دويل لريا�شات 
املكفوفني  لريا�شات  ال��دويل  الحت��اد  وا�شتهل  املكفوفني. 
والفعاليات  الربامج  حول  التحديثات  مبناق�شة  اأن�شطته 
موعد  ويتزامن  القادمة.  الفرتة  خ��الل  تنفيذها  املزمع 
املكفوفني  لريا�شات  ال��دويل  لالحتاد  العمومية  اجلمعية 
تاأ�شي�س الحتاد،  ع��ق��ود على  اأرب��ع��ة  م���رور  م��ع  ال��ع��ام  ه��ذا 
انطالق كرة  على  75 عاماً  العام مرور  كما ي�شادف هذا 
الهدف اإحدى اأ�شهر الألعاب يف ريا�شات املكفوفني. واألقت 
الدويل  الحت����اد  رئي�شة  ���ش��وي  ه��ام��ر  جيني  ال��دمن��ارك��ي��ة 
ال�شخ�شية  وبدايتها  املنظمة  تاريخ  فيها  ا�شتعر�شت  كلمة 
من  �شاركت  والتي  ال��ه��دف،  لكرة  كونها لعبة  خ��الل  من 
 ،1996 ات��الن��ت��ا  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة  خ��الل��ه��ا يف 
انتخابها  حتى  ل����الإدارة  التحول  يف  الطويلة  رحلتها  ث��م 
ويف  املكفوفني.  لريا�شات  ال��دويل  الحت��اد  رئي�شة  لتكون 
تاأ�شي�س  على  و�شبعني عاماً  اإط��ار الحتفال مبرور خم�شة 
الحت��اد ال��دويل لريا�شات املكفوفني وال��ذي يعترب واحداً 
لر�شالة  احل�شور  ا�شتمع  الباراملبية،  الحت��ادات  اأق��دم  من 
من اأندرو بار�شونز رئي�س اللجنة الباراملبية الدولية حول 
ال�شابقة  التطوير يف الفرتة  اأهمية عمل الحت��اد وخطط 
وخالل  ال�شابقني.  الحت��اد  روؤ���ش��اء  من  ر�شائل  جانب  اإىل 
الجتماع ا�شتعر�س احل�شور اأي�شاً تاريخ لعبة كرة الهدف 
وال��ت��ي ظ��ه��رت لأول م���رة ع���ام 1947 ع��ل��ى ي��د الأمل���اين 
يف  للم�شاعدة  ل��وري��ن��زن  هانز  والنم�شاوي  راي��ن��دل،  �شيب 
ا  اأي�شً امل�شاركون  وا�شتمع  املحاربني.  قدامى  تاأهيل  اإع��ادة 
لعر�س تقدميي من اللجنة املنظمة لدورة الألعاب العاملية 
املتحدة  باململكة  التي تقام يف برمنغهام   IBSA 2023
8 ريا�شات وكذلك  �شي�شهد احل��دث مناف�شات يف  .. حيث 
القدم  لكرة  ال��ع��امل  ع��ن بطولة  اأخ���رى  تقدميية  ع��رو���س 

القدم  لكرة  العامل  وبطولة  للمكفوفني،  والن�شاء  للرجال 
تقدمي  مت  ثم  الب�شر.  �شعف  من  يعانون  الذين  للرجال 
حتديث حول م�شروع بحث ت�شنيف اجلودو والذي و�شل 
اإىل املرحلة التالية حيث مت تطويره بالت�شاور مع اأع�شاء 
الحتاد الدويل لريا�شات املكفوفني والريا�شيني واحلكام 
واملدربني وامل�شنفني .. كما مت ت�شليط ال�شوء على م�شودة 
قواعد الت�شنيف املنقحة للريا�شة ومناق�شتها قبل جولة 
الت�شال  برامج  عرب  املناق�شة  جل�شات  من  لحقة  اأخ��رى 
املكتب  لع�شوية  املر�شحني  تقدم  الجتماع  و�شهد  املرئي. 
ظهر  بعد  النتخابات  لإج��راء  متهيدا  لالحتاد  التنفيذي 
والت�شويت  امل��ايل  التقرير  ا�شتعرا�س  بعد  الثنني  اليوم 

على اقرتاحات املجل�س التنفيذي والع�شوية.
على  حر�شه  الهاملي  فا�شل  حممد  حممد  �شعادة  واأك���د 
املكفوفني  لريا�شات  ال���دويل  الحت���اد  اجتماعات  ح�شور 
ريا�شات  تطوير  �شاأنها  من  التي  املناق�شات  يف  والإ���ش��ه��ام 
املكفوفني على ال�شعيد الدويل ..م�شريا اإىل حر�س اللجنة 
امل�شاركة يف فعاليات وم�شابقات  الباراملبية الإماراتية على 
الريا�شات  ج��م��ي��ع  يف  الحت����اد  ينظمها  ال��ت��ي  امل��ك��ف��وف��ني 
الفئة  لهذه  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  تاأكيدا  والألعاب 
واملكفوفني  عامة  ب�شفة  الهمم  اأ�شحاب  بدمج  والهتمام 
الريا�شية  امل��ج��ت��م��ع  اأن�����ش��ط��ة  ج��م��ي��ع  يف  خ��ا���ش��ة  ب�����ش��ف��ة 
والثقافية والجتماعية لتقوية الروابط الإن�شانية بني كل 

اأفراد املجتمع..

ويلز  اإنديان  دورة  يف  م�شواره  مدفيديف  دانييل  الرو�شي  بداأ 
الأمريكية، �شابعة دورات الألف نقطة للما�شرتز لهذا املو�شم، 
بقوة بفوزه على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد 6-4 و2-6.

هذه  يف  والأول  عاملياً  ثانياً  امل�شنف  ال��رو���ش��ي  وك��ان 
الدورة التي كانت مقررة اأ�شاًل بني 10 و21 

فريو�س  ب�شبب  اأرج��ئ��ت  لكنها  اآذار-م���ار����س 
اأول م�شاركة له يف دورات  كورونا، يخو�س 
رابطة املحرتفني )اأي تي بي( منذ تتويجه 
بطاًل لبطولة فال�شينغ ميدوز الأمريكية 
يف 13 اأيلول-�شبتمرب حني حرم ال�شربي 

نوفاك ديوكوفيت�س من اأن ي�شبح اأول لعب 
الكربى جميعها يف  الأرب��ع��ة  الأل��ق��اب  يحرز 

مو�شم واحد منذ عام 1969.
و�شع  ال��ذي  مدفيديف  اأن  اإل 

م�شنفي  ���ش��دارة  يف 
ه������ذه ال�������دورة 

يف  و�شاهم  ليفر  ك��اأ���س  يف  ���ش��ارك  ديوكوفيت�س،  غياب  ب�شبب 
قيادة فريق اأوروبا للفوز على فريق العامل.

عقبة  تخطي  يف  ت��ذك��ر  �شعوبة  ال�شبت  ال��رو���ش��ي  ي��ج��د  ومل 
ُيَهَدد  اأنه مل  57 عاملياً وحتى  ماكدونالد امل�شنف 
الأمريكي ولو ملرة واح��دة بخ�شارة  من قبل 
اإر�شاله، فيما ح�شل بدوره على �شبع فر�س 
منها،  ث��الث��اً  وت��رج��م  مناف�شه  اإر���ش��ال  لك�شر 

حا�شماً اللقاء يف �شاعة و12 دقيقة.
وقال مدفيديف بعد اللقاء "يف الواقع اأنا را�ٍس 
جداً، لأين ل األعب عادة ب�شكل جيد يف اإنديان 
التمارين  خ��الل  جيد  ب�شكل  األعب  مل  كما  ويلز 

)التي �شبقت انطالق الدورة".
التي حقق  ال���دورة  ه��ذه  ال��رو���ش��ي يف  عانى  ولطاملا 
اأ�شل �شت مباريات، فودع  انت�شارات من  فيها ثالثة 
الدور  م��ن  ث��م   2017 ع���ام  الأول  ال����دور  م��ن 
اأن  ع��ل��م��اً  و2019،   2018 يف  ال��ث��ال��ث 
ب�شبب فريو�س  األغيت   2020 ن�شخة 

كورونا.
الفائز  م���دف���ي���دي���ف،  وي��ل��ت��ق��ي 
األقاب  ب��اأرب��ع��ة  الآن  ح��ت��ى 
نقطة  الأل�������ف  دورات  يف 
للما�شرتز من اأ�شل خم�س 
الدور  يف  نهائية،  مباريات 
فيليب  ال�����ش��رب��ي  ال��ث��ال��ث 
كرايينوفينت�س الذي تغلب 
ب��������دوره ع���ل���ى الأم����ريك����ي 
الآخ����ر م��ارك��و���س جريون 

و5-7.  )2-7(  6-7
مدفيديف،  غ����رار  وع��ل��ى 
الآخر  ال��رو���ش��ي  ي��واج��ه  مل 
رابعاً  امل�شنف  روبليف  اأن���دري 
ال����دور  ال���ت���اأه���ل اىل  ���ش��ع��وب��ة يف 
الثالث بفوزه على الإ�شباين كارلو�س 

نابرينر 6-3 و4-6.
الرنوجي  ذات����ه  ال�����دور  اىل  ت���اأه���ل  ك��م��ا 
على  ب���ف���وزه  ال�����ش��اد���س  رود  ك��ا���ش��رب 

هوبرت  البولندي  و2-6،   1-6 كاربايي�س  روبرتو  الإ�شباين 
بوبريين  األيك�شي  الأ���ش��رتايل  على  ب��ف��وزه  الثامن  ه��ورك��ا���س 
بفوزه  التا�شع  ���ش��اب��وف��ال��وف  ديني�س  ال��ك��ن��دي  و5-7،   1-6
بالن�شحاب،  ث��م  -3�شفر  بو�شبي�شيل  فا�شيك  مواطنه  على 
على  ب��ف��وزه  ع�شر  احل���ادي  �شفارت�شمان  دييغو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
وعند  و5-7.  و6-3   2-6 ك��ري�����ش��ي  م��اك�����ش��ي��م  الأم���ريك���ي 
ال�شيدات، احتاجت الت�شيكية كارولينا بلي�شكوفا امل�شنفة اأوىل 
يف هذه الدورة التي تدخل بني دورات الألف بح�شب ت�شنيف 
رابطة املحرتفات )دبليو تي اأيه(، اىل �شاعة و20 دقيقة لكي 
تخرج منت�شرة من اختبارها الأول والتاأهل اىل الدور الثالث 
ماغدالينا  الت�شفيات  من  ال�شاعدة  البولندية  على  بالفوز 
اإر�شالت �شاحقة،  7-5 و6-2. وحققت بلي�شكوفا �شتة  فريخ 
فيما  للمو�شم،  �شاحقاً  اإر����ش���اًل   387 اىل  ر�شيدها  ل��رتف��ع 
فر�س  �شت  اأ�شل  من  م��رات  خم�س  مناف�شتها  اإر���ش��ال  ك�شرت 
�شتعاين  باأنها  الت�شيكية  وب��دت  اللقاء.  خ��الل  عليها  ح�شلت 
حني خ�شرت اإر�شالها يف ال�شوط ال�شابع لتتخلف 3-4، لكنها 
املجموعة  ح�شمت  ث��م   5-6 ال��ت��ق��دم  وا���ش��ت��ع��ادت  �شريعاً  ردت 
7-5، قبل اأن ت�شرب بقوة يف الثانية بتقدمها 5-1. وبعدما 
�شريعاً  بلي�شكوفا  ردت  ال�شابع،  ال�شوط  يف  اإر�شالها  خ�شرت 
اىل  لتتاأهل  مناف�شتها،  اإر�شال  على   2-6 املجموعة  وح�شمت 
مايا  ح��داد  بياتريز  الربازيلية  �شتواجه  حيث  الثالث  ال��دور 
وكانت  و-6�شفر.   3-6 �شريف  ميار  امل�شرية  على  الفائزة 
الإ�شبانية غاربينيي موغورو�شا امل�شنفة خام�شة اأبرز �شحايا 
الدور الثاين بخ�شارتها اأمام الأ�شرتالية اأيال تومليانوفيت�س 
3-6 و6-1 و3-6. وتاأهلت اىل الدور الثالث التون�شية اأن�س 
جابر امل�شنفة 12 بفوزها على الالتفية اأنا�شتازيا �شيفا�شتوفا 
6-2 و6-7 )5-7( و6-3، لتواجه الأمريكية دانييل كولينز 
بالن�شحاب.  ثم   1-6 ديفي�س  ل��ورن  مواطنتها  على  الفائزة 
بفوزها  الثالثة  كريت�شيكوفا  باربورا  الت�شيكية  اأي�شاً  وتاأهلت 
على الكازخ�شتانية دارينا ديا�س 6-4 و3-6 و6-1، والكندية 
بيانكا اأندريي�شكو ال�شاد�شة ع�شرة وحاملة اللقب من 2019 
7-6 )7-2( و7-5  األي�شون ري�شك  الأمريكية  بفوزها على 
و6-2. وفازت الأملانية اأجنيليك كريبر العا�شرة على الت�شيكية 
كاتريينا �شينياكوفا 6-1 و6-7 )4-7( و7-5، والأمريكية 
غار�شيا  كارولني  الفرن�شية  كوكو غوف اخلام�شة ع�شرة على 

و1-6.  )7-2( و7-6   3-6

•• اأبوظبي-رم�شان عطا

) حماربي الإمارات ( حتدت ال�شعاب 
كورونا  ح��ق��ب��ة  يف  ب���ط���ولت  ون��ظ��م��ت 
اأعتى  واأوق��ف��ت  ال��ع��امل  اجتاحت  التي 
حلبة  يف  لتهزمها  العاملية  البطولت 
ت��ن��ظ��ي��م ع�س  ، وا���ش��ت��ط��اع��ت  ال��ق��ت��ال 
بطولت على اأكمل وجه لتحقق مكانة 
مرموقة ، وك�شبت احرتام العامل اأجمع 
الوطنية لإدارة  الهيئة  بالتعاون مع   ،
الطوارئ والأزمات واتبعت الإجراءات 
الحرتازية وا�شتطاعت و�شع �شوابط 
متاما  وحت�شينهم  املقاتلني  كل  على 
بهذا  تكتف  ومل   ، العاملي  ال��وب��اء  م��ن 
البطولة  اإدارة  ا�شتطاعت  ب��ل  ف��ق��ط 
بح�شور اجلمهور بن�شب معينة لت�شل 
اىل %50 ، وبالفعل جنحت يف تعزيز 
مكانتها حمليا وعامليا  لرت�شخ بطولة 
م��ن بني  الإم�����ارات مكانتها  حم��ارب��ي 
القتالية  ال��ف��ن��ون  م��ن��اف�����ش��ات  اأف�����ش��ل 
رغم  وذل������ك  ال����ع����امل،  امل��خ��ت��ل��ط��ة يف 
وال�شعوبات  كورونا،  تداعيات جائحة 
التنظيم  ح��ي��ث  م���ن  راف��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
والرتتيبات واللتزام بالربوتوكولت 
ال�شحية القا�شية، لتكتب �شهادة متييز 

التي  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  ب��امل��ز  ���ش��رك��ة  لإدارة 
جنحت يف ك�شب الرهان بالو�شول اىل 
الن�شخة 22ن�شخة ، لتتوج عام كورونا 
املختلطة  القتالية  الفنون  بان�شمام 
لتتالقى  اجل��ي��وج��ي��ت�����ش��و،  احت����اد  اإىل 
م�شتقبال  را�شمة  الإم����ارات  جن��اح��ات 
الدولة  يف  القتالية  للفنون  م�شرقا 

واملنطقة والعامل.  
ت�شبح  اأن  اىل  ط��ري��ق��ه��ا  يف  اأب��وظ��ب��ي 

عا�شمة الفنون القتالية املختلطة.
الها�شمي  عبداملنعم  اأك���د  جانبه  م��ن 
رئي�س الحتادين الماراتي وال�شيوي 
لرئي�س  الول  ال��ن��ائ��ب  للجوجيت�شو 
العليا  اللجنة  رئي�س  ال��دويل  الحت��اد 

لبطولة حماربي المارات، 
اأن المارات عازمة على ن�شر وتطوير 
وحتقيق  املختلطة  القتالية  ال��ف��ن��ون 
ال���ن���اج���اح���ات ام����ت����دادا مل���ا ي���ح���دث يف  

ريا�شة اجلوجيت�شو.  
م��ن��ظ��م��ة حماربي  ت��ك��وي��ن  واأ�����ش����اف: 
اف  يو  بطولت  وا�شت�شافة  الم���ارات 
ل��ه��ذا الهدف،  اأب��وظ��ب��ي ج���اء  ���ش��ي يف 
ال���ب���ط���ولت ت��ت��ط��ور ب�����ش��رع��ة وجن���اح 
الن�شخة الدولية من بطولة حماربي 
الفرتة  وت���ط���وره���ا ط����وال  الإم��������ارات 

اإقامة  الإع��الن عن  اإىل  اأدى  املا�شية، 
بدورها  وه��ي  منها  العربية  الن�شخة 
النجاح  اخل��ط، وحتقق  ه��ذا  ت�شري يف 

املطلوب.  
حماربي  من�شة  اأن  الها�شمي،  واأك���د 

للمواهب  الفر�شة  فتحت  الم����ارات  
يف الألعاب القتالية وهم �شباب طموح 
ومتطور ويعملون على تاأهيل اأنف�شهم 
ونظرائهم يف  العرب،  باإخوانهم  اأ�شوة 

العامل.  

حتققت  ال�����ت�����ي  ال����ن����ج����اح����ات  وع�������ن 
عبد  ق��ال  للبطولة،  العاملي  والتاأثري 
على  ق��ادرة  اأبوظبي  الها�شمي:  املنعم 
ا�شت�شافة اأكرب البطولت والفعاليات 
حتى يف ظل الظروف ال�شعبة وانت�شار 

الإج����راءات  ك��ورون��ا، بف�شل  ف��ريو���س 
والربتوكولت املتبعة والنظام الدقيق 
يخت�س  وف��ي��م��ا  ال���ف���ع���ال���ي���ات،  خ����الل 
والألعاب  الإم��ارات،  حماربي  ببطولة 
يف  اأب��وظ��ب��ي  ف���اإن  املختلطة،  القتالية 
طريقها اىل اأن ت�شبح عا�شمة الفنون 
اأن  بعد  اجل��دي��دة  املختلطة  القتالية 
ر�شخت مكانتها كعا�شمة للجوجيت�شو 

يف العامل. 
بد  ل  ك��ان  الريا�شة  وانت�شار  منو  مع 

من مواكبة التطور
ال�شيد فوؤاد دروي�س  ومن جانبه، قال 
للبطولة،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
باملز  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
و�شلت  التي  النجاحات  اإن  الريا�شية 
الإم��ارات قدمت  �شل�شلة حماربي  لها 
الن�شخ  ك���ل  خ����الل  ف����ري����داً  من����وذج����اً 
اأقيمت  التي   11 الن�شخة  واأبرزها يف 
انت�شار  خالل   2020 يونيو  �شهر  يف 
ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ال���ت���ي ت�����ش��ب��ب��ت يف 
الن�شخة  ت��ل��ك  واأن  ال��ع��امل��ي  الإغ�����الق 
كان لها دوراً بارزاً يف ا�شتقطاب اأنظار 
العامل لكون اأن كل الريا�شات الأخرى 
حماربي  ب��ط��ول��ة  ع���دا  متوقفة  ك��ان��ت 

الإمارات.  

التي  الن�شخة  اأن  دروي�����س  ف���وؤاد  وق��ال 
اأقيمت خالل الإغ��الق العاملي �شهدت 
اأك��ر من  137 حماربا من  م�شاركة 
وق��ت ك��ان فيه اجلميع  يف  دول��ة   50
ي��ت��خ��وف م���ن ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا لكن 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  دع���م  خ���الل  وم���ن 
�شعادة:  واه���ت���م���ام  دع����م  ج���ان���ب  اإىل 
ال��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س احتاد  ع��ب��دامل��ن��ع��م 
 MMA و  للجوجيت�شو  الم�����ارات 
رئي�س  ون���ائ���ب  ال����ش���ي���وي  والحت�������اد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال���دويل  الحت���اد 
اأبوظبي  جنحت  فقد  الريا�شية  باملز 
ت�شهد  اأن  ب��دون  ا�شت�شافة احل��دث  يف 

اأي حالت اإ�شابة بالفريو�س.  
وك�شف دروي�س عن اأن احتادات عاملية 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال��ن�����ش��خ  ت���راق���ب  ك���ان���ت 
خالل تف�شي اجلائحة وذلك من اأجل 
ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال���ربوت���وك���ولت التي 

طبقت يف البطولة،
"لقد كان اجلميع يخ�شى من  وق��ال: 
الأثار اجلانبية لإقامة تلك البطولة 
يف ذل���ك ال��ت��وق��ي��ت ول��ك��ن م���ن اجليد 
ي��رام وكانت  اأن الأم��ور �شارت على ما 
قدرة  على  العامل  لكل  ر�شالة  مبثابة 
العودة التدريجية للحياة الطبيعية".   

ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  واأو����ش���ح 
ب��امل��ز ال��ري��ا���ش��ي��ة اأن ال��ن�����ش��خ الأخ���رى 
اإ�شافات  �شهدت  كذلك  البطولة  من 
املثال  �شبيل  "على  وق����ال:  ج���دي���دة،  
لل�شيدات  اأول  ظ���ه���ور  ���ش��ه��دت  ف��ق��د 
ال�شابعة  الن�شخة  م��ن��ذ  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
دان���ا وايت  الم��ري��ك��ي  وك��م��ا ح�شر    ،
والبطل العاملي حبيب نور حممدوف 
واأعربا  اأرينا  جوجيت�شو  يف  املناف�شات 
عن اإعجابهما واإ�شادتهما بالبطولة.   

واأ���ش��ار ف���وؤاد دروي�����س اإىل اأن��ه م��ع منو 
وان���ت�������ش���ار ال���ري���ا����ش���ة ك����ان ل ب���د من 
م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور وال��دخ��ول يف مظلة 
املحاربني  الأب��ط��ال  حتمي  ت�شريعية 
وهي روؤية �شعادة: عبداملنعم الها�شمي 
للجوجيت�شو  الإم����ارات  احت���اد  رئي�س 
ورئي�س  املختلطة،  القتالية  والفنون 
الأول  وال���ن���ائ���ب  الآ����ش���ي���وي  الحت������اد 
لرئي�س الحتاد الدويل وهو ما �شاهم 
املحلي  اإىل الحتاد  اللعبة  ان�شمام  يف 
الريا�شة  ل���ه���ذه  ك��م��ظ��ل��ة  وال��������دويل 
النت�شار  ت���وا����ش���ل  اأن  ي��ت��وق��ع  ال���ت���ي 
قاعدة  بتو�شع  القادمة  الفرتة  خالل 
امل�����ش��ارك��ني داخ���ل ال��دول��ة م��ن حمبي 

الريا�شات القتالية.  

حتدت التوقف العاملي وهزمت كورونا ونظمت 22 ن�سخة مميزة

»حماربي االإمارات« تعزز مكانتها اإقليميًا ودوليًا لتجذب اأنظار العامل

بداية قوية ملدفيديف وبلي�سكوفا بدورة اإنديان ويلز  

ا�ست�سافة اأكرب البطولت حتى يف ظل الظروف ال�سعبة وانت�سار فريو�ض كورونا  على  قادرة  اأبوظبي  الها�سمي:  املنعم  • عبد 
• فوؤاد دروي�ض : احتادات عاملية كانت تراقب الن�سخ املا�سية خالل تف�سي اجلائحة لال�ستفادة من الربوتوكولت التي طبقت يف البطولة

االإمارات ت�سارك يف عمومية االحتاد 
الدويل لريا�سات املكفوفني باالأردن



في�سان يحول مطعما اإىل مق�سد �سياحي 
مطعم  مالكة  قالت  هكذا  فر�شة"،  اإىل  حتول  اأزمة  ح�شبته  "ما 
الأب��د جراء  اإىل  بالإغالق  كان مهددا  تايالند  نهر يف  على �شفة 

الفي�شان اإل اأنه حتول اإىل مق�شد للرتفيه.
الذي متلكه على �شفة  املطعم  "تيتبورن جوتيمانون" اإن  وقالت 
نهر "ت�شاو فرايا" �شمايل بانكوك يف تايالند كان يواجه م�شكالت 
املنطقة  �شهدتها  في�شانات  موجة  خطورتها  زاد  ك��ورون��ا،  بفعل 

وكادت تغلق املطعم ب�شكل نهائي.
املتوقع  اأ�شبح على غري  الأ�شبوع  النهر هذا  املرتفع يف  املد  اأن  اإل 
اإذ  اأن يغلق املطعم، ذاع �شيته يف البالد  نعمة ل نقمة، وبدل من 
بقي مفتوحا اأمام زبائن �شرعان ما وزعوا �شورهم وهم ي�شتمتعون 
الأمواج  املاء، ويحاولون حتا�شي  اأرجلهم يف  بينما  الطعام  بتناول 

التي تدفعها القوارب جتاههم.
وقالت تيتبورن: "ما ظننت اأنه �شيكون حمنة حتول اإىل منحة وما 

ح�شبته اأزمة �شار فر�شة".

وزير يطلب من ت�سل عدم بيع �سيارات �سينية يف بلده
اإن���ه طلب من  نيتني ج��ادك��اري  الهندي  ال���ربي  النقل  وزي���ر  ق��ال 
�شركة ت�شال الأمريكية لل�شيارات الكهربائية جتنب بيع ال�شيارات 
امل�شنوعة يف ال�شني يف الهند، وذلك قبل دخول ال�شركة املتوقع اإىل 

الدولة الواقعة يف جنوب اآ�شيا.
قال  اأن جادكاري  الأح��د  اأم�س  "بلومربغ" لالأنباء  وكالة  وذك��رت 
خالل فعالية "انديا توداي كونكالف" يوم اجلمعة اإن ت�شال يجب 
اأن "ت�شنع �شيارات يف الهند وتبيعها يف الهند وت�شدر من الهند" 

وتعتمد على املوردين املحليني.
واأ�شاف اإن طرازات ت�شال يف الهند �شوف تبلغ تكلفتها 5ر3مليون 
اأي  احلكومة  تقدم  و���ش��وف  ط���راز،  لكل  دولراً(   46671( روب��ي��ة 
م�شاعدة حتتاجها �شركة �شناعة ال�شيارات الكهربائية الأمريكية 

للقيام بهذا الغزو يف البالد.
اأو ا�شترياد  وتلقت ال�شركة يف اأغ�شط�س -اآب املوافقة على ت�شنيع 
اأرب���ع���ة ط�����رازات يف ال��ه��ن��د، وف��ق��ا مل��ا ج���اء يف م��ن�����ش��ور ع��ل��ى املوقع 

الإلكرتوين لوزارة النقل الربي والطرق ال�شريعة يف البالد.
وال�شني،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  م�شانع  يف  امل��رك��ب��ات  ت�شال  وتنتج 

وتنتظر املوافقة النهائية لفتح م�شنع جديد يف اأملانيا.

وفاة راق�س اإثر حادث يف م�سرح بول�سوي 
اإثر حادث وقع  ق�شى راق�س يف م�شرح بول�شوي الرو�شي ال�شهري 

خالل عر�س اأوبرايل، وفق ما اأعلنت اإدارة امل�شرح يف مو�شكو.
وق��د وق��ع احل���ادث وق��ت تغيري ال��دي��ك��ور خ��الل ع��ر���س م�شرحية 
رمي�شكي-كور�شاكوف  نيكولي  الرو�شي  اأّلفها  التي  "�شادكو" 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  امل�����ش��رح  اإدارة  ع�����ش��ر. و���ش��ّرح��ت  ال��ت��ا���ش��ع  ال��ق��رن  يف 
الفور وُطلب من اجلمهور  اأوقف على  "العر�س  "انرتفاك�س" اأن 

مغادرة املوقع".
وفاة  مالب�شات  يف  حتّقق  اأنها  مو�شكو  يف  التحقيق  جلنة  واأعلنت 
الفنان الذي مل ُيك�شف عن ا�شمه. وكان الراق�س قد اأ�شيب اإ�شابة 
اأفاد  ما  على  الإ���ش��ع��اف،  �شيارة  و�شول  قبل  احلياة  وف��ارق  خطرة 

امل�شدر عينه.
وك�شفت "انرتفاك�س" اأن حاجزا �شقط وقت تغيري الديكور، داه�شا 
املوؤ�ش�شة  يف  الأول  لي�س  احل���ادث  وه��ذا  ع��ام��ا.   37 البالغ  ال��رج��ل 
الرو�شية العريقة، ففي العام 2013 ق�شى عازف كمان اإثر �شقوطه 

�س لالأورك�شرتا حتت خ�شبة امل�شرح. يف احلّيز املخ�شّ

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مدار�س حتذر طلبها من لعبة احلبار
رغم ال�شعبية الكبرية التي حظي بها م�شل�شل "لعبة احلبار" Squid Game، اإل اأنه اأثار جدل وا�شعا بعد عر�شه 

على "نتفليك�س".
للخو�س يف  لالأطفال  ت�شجيعا  العمل  راأوا يف  الذين  املدار�س  قبل معلمي  لذع��ة من  امل�شل�شل لنتقادات  وتعر�س 

حتديات خطرية.
واأ�شدرت مدر�شة "جون برام�شتون" البتدائية يف �شرق لندن ر�شالة اإىل اأولياء الأمور ت�شرح فيها خماوفها من اأن 

الأطفال الذين �شاهدوا امل�شل�شل يتظاهرون باإطالق النار على بع�شهم البع�س كو�شيلة لإعادة متثيل امل�شل�شل.
امل�شل�شل  ي�شاهدون  الذين  "الأطفال  الر�شالة:  يف  ج��اء  فقد  الربيطانية  "اإندبندنت"  �شحيفة  ذك��رت  وح�شبما 
لأنها  معها،  الت�شامح  يتم  لن  التي  ال�شلوكيات،  هذه  ميار�شون  الأطفال  ف��اإن  ولالأ�شف  العنف،  مل�شاهد  يتعر�شون 

ت�شبب ال�شراع داخل جمموعات الأ�شدقاء".
العنف  درو���س حول  بتقدمي  اإجنلرتا،  �شرق  كنت جنوب  اأخ��رى يف  ب��داأت مدر�شة  برام�شتون"،  "جون  واإىل جانب 

والأذى عرب الإنرتنت، ا�شتجابة ل�شعبية امل�شل�شل الكبرية، واإقبال الطالب على م�شاهدته.
9 حلقات حول مت�شابقني يعانون من �شائقة مالية يتناف�شون حتى املوت يف حماولة  املوؤلف من  امل�شل�شل  ويدور 

للفوز مببلغ يعادل 38.31 مليون دولر.
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ال�سيلفي القاتلة.. الهند يف املقدمة
قال اأحد املدّونني اإن ال�شيلفي قد يقتلك اأو ُينقذك اأو ي�شاعدك يف خو�س 

املعركة من اأجل البقاء على قيد احلياة.
واأكد اخلرباء يف ال�شركة الربيطانية املتخ�ش�شة يف تقييم الأخطار والأمان 
Rhino Safety اأن 352 �شخ�شا قد لقوا حتفهم منذ عام 2011، اأي منذ 
حماولة  يف  الذكية،  الهواتف  على  الأمامية  للكامريات  اجلماعي  الظهور 
الذاتية(  )ال�����ش��ور  ال�شيلفي  ���ش��ور  ال��ت��ق��اط  ط��ري��ق  ع��ن  لإع��ج��اب اجلميع 
اإ�شابتهم  بعد  احلياة  قيد  على  بقوا  ملَن  بكثري  اأك��رب  عدد  وهناك  القاتلة. 

بجروح �شعيا اإىل التقاط �شور ذاتية مثرية.
وقد �شغل الهنود املكانة الأوىل يف الت�شنيف العاملي لل�شيلفي القاتلة )184 

حادثا( وبعدهم الأمريكيون )25 حادثا(
بعدهم   ح��ادث��ا(   17( الت�شنيف  يف  الثالثة  امل��رت��ب��ة  فاحتلوا  ال��رو���س  اأم���ا 

باك�شتانيون )13 حادثا(. وتاأتي ال�شني يف ختام الت�شنيف ) 5 حوادث(.
وقد ا�شتد عزم الرو�س على ك�شب الإعجاب )ليك( اإىل درجة اأن الداخلية 
الآمن.  ال�شيلفي  التقاط  قواعد  عن  ُكتيبا   2015 ع��ام  اأ���ش��درت  الرو�شية 
وذلك بعد اأن لقي اآنذاك خالل 6 اأ�شهر فقط 10 رو�س م�شرعهم واأ�شيب 
الق�ش�س مده�شة يف  العديد من  وكانت  �شخ�س بجروح خمتلفة.     100
�شخافتها. وعلى �شبيل املثال، لقي رجالن م�شرعهما اأثناء التقاط �شورة 
ال��ت��ي مت  وال�����ش��ورة  م��ن��ه��ا.  ال��دب��و���س  �شحب  ب��ع��د  ي��دوي��ة  بقنبلة  ال�شيلفي 
التقاطها قبل وقوع النفجار حمفوظة يف هاتف ذكي مل يتعر�س لأ�شرار.

طبيب يحدد الطريقة الناجعة للإقلع عن التدخني
ك�شف الطبيب دميرتي �شيناريف، يف حديث لوكالة "برامي"، ملاذا ي�شعب 
على الكثري منا الإق��الع عن التدخني، وحدد طريقة ناجعة لالإقالع عن 

هذه العادة ال�شيئة ب�شكل تام.
الثانوية" تلعب  "باملنفعة  املتعة وكذلك ما ي�شمى  اأن  اإىل  الطبيب،  واأ�شار 
دورا مهما يف احلفاظ على ممار�شتنا لهذه العادة ال�شارة. على �شبيل املثال، 
بالن�شبة للموظف الذي يعمل يف املكتب، قد ت�شكل فرتة التدخني، فر�شة 

لأخذ ا�شرتاحة خالل العمل.
يف هذه احلالة، ين�شح الطبيب با�شتبدال هذه العادة ال�شيئة باأخرى اأف�شل 

منها، مع احلفاظ على املزايا التي متنحها للمرء.
ونوه �شيناريف، باأن الأمر احلا�شم يف الإق��الع عن التدخني هو الت�شميم 
والدافع: يجب على ال�شخ�س اأن يجيب ب�شدق مع نف�شه، ما اإذا كان يريد 

فعال الإقالع عن التدخني.
التي  الإج���اب���ة  ع��ل��ى  حتما  �شتعتمد  النتيجة  اأن  اإىل  ���ش��ي��ن��اري��ف  وخ��ل�����س 

رجلن ي�سيعان 
و�سط املحيط

اأواي"،  "كا�شت  بفيلم  اأ�شبه  ق�شة 
توم  الأمريكي  املمثل  اأف��الم  اأ�شهر 
هانك�س، جت�شدت على اأر�س الواقع 

يف جزيرة نائية و�شط املحيط.
�شليمان،  رج��الن من جزر  و�شمد 
ملّدة  ال��ه��ادئ،  املحيط  تاها يف مياه 
29 يوما، بف�شل تناول جوز الهند 
قبالة  اإن��ق��اذه��م��ا  وال��ربت��ق��ال، قبل 
على  اجل��دي��دة  غينيا  بابوا  �شاحل 

م�شافة 400 كيلومرت.
وكان الرجالن ي�شافران بحرا من 
اأخ��رى، عندما �شربت  اإىل  جزيرة 
عا�شفة مركبهما املمتّد على �شبعة 
اأمتار، بعد ب�شع �شاعات من بداية 

رحلتهما يف 3 �شبتمرب.
فيلم  ق�شة  ك��ث��ريا  الق�شة  وت�شبه 
عام  �شدر  ال��ذي  اأواي"،  "كا�شت 
رجل  ق�شة  ت���روي  وال��ت��ي   ،2000
تاه على جزيرة نائية ملدة 4 اأعوام، 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه و�شط  ي��ت��م  اأن  ق��ب��ل 

املحيط.
تعد  مل  احل��ق��ي��ق��ي��ة،  ال��ق�����ش��ة  ويف 
الياب�شة مبراأى من ليفي ناجنيكانا 
اأمطار  "و�شط  ك��ول��وين  وجونيور 
كثيفة  ������ش�����وداء  وغ����ي����وم  غ����زي����رة 
ك�شف  م��ا  بح�شب  عاتية"،  وري����اح 
ناجنيكانا يف ت�شريحات لتلفزيون 

هيئة الإذاعة يف جزر �شليمان.
جهازهما  ب���ط���اري���ة  ن���ف���دت  وق�����د 
للتمو�شع اجلغرايف )جي بي ا�س( 
اإطفاء  ق�����ّررا  ال��ل��ي��ل،  وم���ع ح��ل��ول 

املحّرك اّدخارا للوقود.
حتت  الأوىل  ل��ي��ل��ت��ه��م��ا  واأم�����ش��ي��ا 
رياح  بهما  تع�شف  غ��زي��رة  اأم��ط��ار 
اأكر  امل��رك��ب بعد  اأب��ع��دت  ���ش��دي��دة 

عن ال�شاحل.

غوغل حت�سر مفاجاأة 
لع�ساق الت�سوير

ك�������ش���ف���ت ت�������ش���ري���ب���ات ت���ق���ن���ي���ة عن 
هاتف  �شتتوفر يف  التي  املوا�شفات 
"بك�شل  نوع  من  "غوغل" املنتظر 
 19 يف  اإطالقه  يتوقع  والذي   ،"6

اأكتوبر.
على  اجل��دي��د  ال��ه��ات��ف  و�شيعتمد 
 ،"12 "اأندرويد  الت�شغيل  ن��ظ��ام 
"بك�شل  فتح  ميزة  جانب  اإىل  ه��ذا 
6" عن طريق تقنية التعرف على 

وجه امل�شتخدم.
ال��ه��ات��ف �شريحة  ���ش��ي��دع��م  ك��ذل��ك 
من  الأوىل  تعد  وال��ت��ي   Tensor
لالأجهزة  وامل��خ�����ش�����ش��ة  ن���وع���ه���ا 
ح�شبما  "غوغل"،  م��ن  امل��ح��م��ول��ة 
تريندز"  "ديجيتال  م��وق��ع  ذك���ر 

املتخ�ش�س بالأخبار التقنية.
يف  الت�شوير  بقدرات  يتعلق  وفيما 
الهاتف فهو يدعم كامريا اأ�شا�شية 
بدقة 50 ميغابك�شل، بالإ�شافة اإىل 
ميغابك�شل،   12 ب��دق��ة  ك��ام��ريت��ني 

وفق ما ذكر موقع "ذا فريج".
امل���دجم���ة يف اجلهاز  امل���زاي���ا  وم���ن 
حتافظ  والتي   ،Face Unblur
على بوؤرة تركيز الكامريا، وت�شاعد 
جماعية  �شيلفي  �شور  التقاط  يف 

مميزة.
�شا�شة  و�شيحتوي "بك�شل 6" على 
بالإ�شافة  اإن�������ش���ات،   6.4 ب��ح��ج��م 
العمر  ط����وي����ل����ة  ب����ط����اري����ة  اإىل 
مع  �شاعة   24 ال�شمود  مبقدورها 

ال�شتخدام.

بنى بيتا دوارا الأجل زوجته
اأراد اأن ي�شعد زوجته التي متنت اأن ترى م�شاهد متعددة من 
البيت جتنبا للملل، فبنى لها بيتا دّوارا يجعلها ترى �شروق 

ال�شم�س يف حلظة واملارة العابرين يف اللحظة التالية.
واأم�����ام امل��ن��زل اجل��دي��د ال���ذي ���ش��د اأن���ظ���ار ال��زائ��ري��ن، قال 
"كانت  ل��روي��رتز:  ع��ام��ا(   72( فوجينكو�شيت�س  البو�شني 
كثريا ما تعيد جتديد بيتنا حبا يف التغيري، فقلت: �شاأبني 
خ�شيب  �شهل  ويف  �شئِت".  كيفما  ُتلفينه  دوارا  بيتا  ل��ك 
حول  امل��ن��زل  ي��دور  �شربات�س،  بلدة  ق��رب  البو�شنة  ب�شمال 

حمور قطره �شبعة اأمتار �شممه كو�شيت�س بنف�شه.
والأرا�شي  ال����ذرة  ح��ق��ول  ب��ني  امل�شهد يف حل��ظ��ات  وي��ت��غ��ري 
بال�شرعة  ه����ذا  ك���ل  وال���ن���ه���ر..  ال���غ���اب���ات  وب����ني  ال���زراع���ي���ة 

املطلوبة.
وقال الزوج: "املنزل ميكن اأن يلف دائرة كاملة على مدى 
 22 ال���دورة يف  �شرعاته، يف حني يكمل  اأب��ط��اأ  �شاعة يف   24
على  التعليق  يف  زوجته  ترغب  ومل  لفة".  اأ���ش��رع  يف  ثانية 

البيت اجلديد.
وا�شتغرق بناء البيت �شت �شنوات، با�شتبعاد فرتة مكث فيها 

الرجل بامل�شت�شفى لعالج م�شكلة يف القلب.

يجري عمليات جتميل للإبل لرفع �سعرها
وافد  على  القب�س  اإل��ق��اء  ال�شعودية  ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت 

امتهن عملية جتميل الإبل بهدف زيادة �شعرها.
"اأ�شفرت اإجراءات  وقال الأمن العام ال�شعودي، يف بيان: 
مع  بالتن�شيق  الأح�����ش��اء  حمافظة  ب�شرطة  ال���ش��ت��دلل 
�شرطة منطقة الريا�س عن حتديد هوية وافد زائر  يف 
العقد الرابع من العمر امتهن بالقيام بعمليات جتميل 
لغر�س  اخللقية  موا�شفاتها  تعديل  �شاأنها  م��ن  ل��الإب��ل 

زيادة قيمتها عند البيع".
نادي  بالتعاون مع  القب�س ج��اءت  "عملية  اأن  اإىل  ولفت 
الإبل ووفق املتابعة الأمنية للمخالفات و�شبط مرتكبيها. 
التي  وامل�����ش��ت��ح�����ش��رات  الأدوات  بع�س  ب��ح��وزت��ه  و���ش��ب��ط 
ت�شتخدم يف مثل هذه العمليات واتخذت بحقه الإجراءات 

النظامية الأولية واإحالته اإىل اجلهة املخت�شة".

رجل يقوم بعد �سقوطه من الطابق التا�سع
معجزة وثقتها مواطنة اأمريكية، �شهدت جناة رجل من 
املوت املحقق، بعد �شقوطه من الطابق التا�شع ملبنى �شكني، 
ليخرج حيا بك�شور يف اليد فقط. ويف وقت الع�شر الهادئ 
باأحد اأحياء ولية نيو جري�شي الأمريكية، تفاجاأ ال�شكان 
�شيارة  �شقف  على  رج��ل  �شقوط  ع��ن  نتج  م���دٍو،  ب�شوت 
مدينة  يف  لل�شلطات  ووفقا  الطريق.  جانب  على  واقفة 
31 عاما،  العمر  البالغ من  الرجل  فاإن  �شيتي،  جري�شي 
قفز من الطابق التا�شع ملبنى �شكني، يف حماولة انتحار، 
دبليو"،  اأم  "بي  ن��وع  م��ن  �شيارة  �شقف  على  �شقط  لكنه 
�شقطته  من  ويقوم  ال�شيارة،  من  العلوي  اجل��زء  ليه�شم 
كري�شتينا  ووثقت  "ماذا ح�شل؟".  امل��ارة  ي�شاأل  وهو  حيا 
�شميث احلادث املرعب بكامريا هاتفها ال�شخ�شي، حيث 
على  امله�شم  ال�شيارة  �شقف  على  الرجل  �شورة  انت�شرت 
"�شمعت  �شميث:  وق��ال��ت  الجتماعي.  التوا�شل  و�شائل 
يف  �شخ�س  ل�شقوط  �شوت  اأن��ه  اأدرك  ومل  م��دوي��ا  �شوتا 
رجل  خرج  ثم  تفجر،  لل�شيارة  اخللفي  الزجاج  البداية، 
ملتوية".  كانت  وي��ده  بال�شراخ،  وب��داأ  ال�شيارة  اأعلى  من 
اأنت  ل��ه  فقلت  ح�شل؟  م��اذا  ال��رج��ل  "�شاألني  واأ���ش��اف��ت: 
اأنه  حظه  حل�شن  نف�شي  يف  ف��ك��رت  اأع��ل��ى..  م��ن  �شقطت 
كان يرتدي �شرتة �شتوية منفوخة". ووفقا ل�شهود كانوا 
بالقرب من احلادث، فاإن الرجل ظل ي�شرخ "اتركوين يف 
حايل اأريد اأن اأموت"، بينما كان بانتظار �شيارة الإ�شعاف. 
واأكدت ال�شلطات الأمريكية اأن احلادث مل ي�شمل تدخال 
اأق��دم عليه برغبته، عندما قفز من  الرجل  واأن  خارجا، 

نافذة الطابق التا�شع ملبنى �شكني.

يدخل غيني�س الأطول قيادة على عجلتني 
اإم، وه���و رج���ل ه��ن��دي م��ن ت�شيناي،  ا���ش��ت��ط��اع ج��اغ��ات�����س 
قدرته  يف  "غيني�س"،  مو�شوعة  يف  قيا�شي  رق��م  ت�شجيل 

على "قيادة التوك توك على عجلتني" لأطول م�شافة.
مقطع   "guinnessworldrecords" موقع  ون�شر 
توك"  "التوك  يقود  وهو  الهندي،  الرجل  يظهر  فيديو 
ذو ال���ث���الث ع��ج��الت ع��ل��ى ع��ج��ل��ت��ني ف��ق��ط مل�����ش��اف��ة 2.2 

كيلومرت.
اأك��ر من  وا�شع وح�شل على  الفيديو على نطاق  انت�شر 
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م�سرية للأطفال يف لندن ن�سرة للبيئة
ق�شر  اإىل  توّجهت  لالأطفال  م�شرية  دع��ت 
باكينغهام يف و�شط لندن اأم�س الأول ال�شبت 
مقاربة  اعتماد  اإىل  الثانية  اإليزابيث  امللكة 
متلكها  التي  الأرا���ش��ي  ب�شاأن  جديدة  بيئية 
لتعزيز التنوع احليوي يف كل اأنحاء البالد.

و�شاركت ح�شود من الأطفال واأهلهم يف هذه 
متنّزه  حميط  م��ن  انطلقت  ال��ت��ي  امل�����ش��رية 
الر�شمي  الإق���ام���ة  م��ق��ّر  اإىل  ب����ارك  غ��ري��ن 
للملكة، بغية تقدمي عري�شة ت�شّم اأكر من 
امللكية  العائلة  األف توقيع تطلب من   100

اإعادة اأرا�شيها "اإىل حالتها الفطرية".
وح��م��ل الأط����ف����ال ال���ذي���ن زّي����ن ك���ر منهم 
�شعرهم بورود لفتات ملّونة تطالب ب�"اإعادة 

الأرا�شي امللكية اإىل حالتها الفطرية".
باإعادة  امللكية  العائلة  العري�شة  وطالبت 
التي  الأرا���ش��ي  م��ن  الهكتارات  اآلف  مئات 
متلكها اإىل حالتها الطبيعية، لتحفيز عودة 
اإليها قبل موؤمتر الأمم  الأ�شناف الأ�شيلة 

ع��ق��ده يف  امل��زم��ع  امل��ن��اخ  تغري  ب�شاأن  املتحدة 
بريطانيا يف ت�شرين الأول/اأكتوبر.

ويق�شي مفهوم "اإعادة الأرا�شي اإىل حالتها 
اإىل  بالإنكليزية(  )ري��وال��دي��ن��غ  الفطرية" 
بيئته  ي���ت���ج���ّدد يف  احل���ي���وي  ال���ت���ن���وع  ت����رك 

الطبيعية  دون تدّخل ب�شري.
وب��ح�����ش��ب ت���ق���دي���رات ال��ق��ّي��م��ني ع��ل��ى هذه 
احلملة، توازي الأرا�شي التي متلكها العائلة 
% من م�شاحة بريطانيا. وقد   1،4 امللكية 
جتّدد  لتحفيز  منها  كبري  ج��زء  ُي�شتخدم 
على  امل�����ش��رف��ني  بح�شب  الطبيعية،  امل����وارد 

هذه املبادرة.
وق�����ال ع����امل الأح����ي����اء ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وامل���ق���ّدم 
ال��ت��ل��ف��زي��وين ك��ري�����س ب��اك��ام ال���ذي ق���اد هذه 
روؤية  يف  ي��رغ��ب��ون  املتظاهرين  اإن  امل�����ش��رية 
امل��ل��ك��ي��ة، وا�شفا  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ن ج��ان��ب  تغيري 
و�شلما  ت��ن��اغ��م��ا  "بالأكر  ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه 

وجمال".

ليلي راب خالل ح�سورها العر�ض الأول لفيلم The Tender Bar يف لو�ض اأجنلو�ض. ا ف ب

كري�سنت �ستيوارت يف كامل 
اأناقتها لهذا العر�س

"�شبين�شر"  فيلمها  ك��ان  حيث  البندقية  يف  اأ�شابيع  منذ  كانت  اأن  بعد 
املمثلة  كري�شنت  املا�شي  اخلمي�س  ليل  ح�شرت  الر�شمية،  امل�شابقة  يف 
هذا  يف  �شبين�شر.  لفيلم  الأول  العر�س  اأج���ل  م��ن  ل��ن��دن  اإىل  �شتيوارت  
�شتيوارت  كري�شنت  تلعب   ،Pablo Larrain ال�شيلي  للمخرج  الفيلم 
دور الأمرية ديانا يف اأول الت�شعينات عندما قررت اأمرية وايلز اأن تنهي 

زواجها مع الأمري �شارل.
وتاألقت املمثلة البالغة من العمر 31 �شنة يف ف�شتان من دار اأزياء �شانيل 
باللون الرمادي. هذا الثوب الذي يظهر اجلهة الأعلى هو  بدون اأكمام 

مزّين باأحجار ال�شواروف�شكي.


