
حمدوك: عدت ملن�صبي حفاظا على املكا�صب االقت�صادية

ترحيب دويل واإقليمي باتفاق ال�سودان وحتذير من العنف

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

   

ال�صحة جتري 231,122 فح�صا 
حالة  و84  بكورونا  جديدة  اإ�سابة   67

�سفاء وعدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
•• اأبوظبي-وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع لتو�سيع و زيادة نطاق 
امل�سابة  املبكر وح�سر احلاالت  الدولة بهدف االكت�ساف  الفحو�سات يف 
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
 24 الــــ  الــ�ــســاعــات  231,122 فح�سا جــديــدا خـــال  اإجــــراء  الـــــوزارة 
املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 
الفح�س الطبي.  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي و الفح�س و تو�سيع 
نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 67 حالة اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة و جميعها حاالت 
جمموع  يبلغ  بذلك  و  الــازمــة  ال�سحية  للرعاية  تخ�سع  و  م�ستقرة 

احلاالت امل�سجلة 741,500 حالة.
وفاة  حالة  اأي  ت�سجيل  عدم  املجتمع  وقاية  و  ال�سحة  وزارة  اأعلنت    كما 
 2,144 الدولة  يف  الوفيات  عدد  ليبلغ  املا�سية  الـ24  ال�ساعات  خال 
مل�سابني بفريو�س  84 حالة جديدة  �سفاء  الــوزارة عن  اأعلنت  و  حالة. 
بعد  املــر�ــس  اأعــرا�ــس  مــن  الــتــام  وتعافيها  كوفيد19-  امل�ستجد  كــورونــا 
تلقيها الرعاية ال�سحية الازمة منذ دخولها امل�ست�سفى, وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 736,247 حالة.
من  جهة اأخرى اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تقدمي 16,364 
جرعة من لقاح كوفيد19- خال ال�ساعات الـ 24 املا�سية وبذلك يبلغ 
جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 21,721,731 جرعة 

ومعدل توزيع اللقاح 219.62 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�سعيا اإىل 
يف  �ست�ساعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�سبة  املناعة  اإىل  الو�سول 

تقليل اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

 للم�صاعدة يف ك�صف اأ�صباب احلادث

رو�سيا تر�سل للبنان �سورا باالأقمار ال�سناعية النفجار مرفاأ بريوت

الرو�سية  الف�ساء  وكالة  وكانت 
“رو�سكوزمو�س” قالت االأ�سبوع 
ــا وافــــقــــت على  ـــ ـــ ـــ ـــ اإنــهـــ املـــا�ـــســـي 
تــقــدمي الــ�ــســور مبــوجــب طلب 
مي�سال  اللبناين  الرئي�س  مــن 

عون.
اجلدير بالذكر اأن انفجار مرفاأ 
بريوت كان اأ�سواأ كارثة ي�سهدها 

ـــــه بــحــث كـــذلـــك مـــع نظريه  اأن
م�ساركة  اإمـــكـــانـــيـــة  الـــلـــبـــنـــاين 
اإعـــــادة بناء  �ــســركــات رو�ــســيــة يف 
الــتــي دمرها  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 

االنفجار.
اخلارجية  وزيــــــر  يـــذكـــر  ومل   
اأن  �ــســركــات ميكن  اأي  الــرو�ــســي 

ت�سارك.

لبنان يف وقت ال�سلم.
وتــ�ــســبــب االنـــفـــجـــار, وهـــو اأحد 
النووية  غري  االنفجارات  اأكــر 
اأكـــر من  الـــعـــامل, يف مقتل  يف 
االألوف  واإ�سابة  �سخ�سا   215
وتــدمــري مــ�ــســاحــات وا�ــســعــة من 
يزال  وال  اللبنانية,  العا�سمة 

التحقيق جاريا.

حمدوك يتعهد بعهد جديد من الدميقراطية وحرية التعبري وحق التظاهر ال�سلمي
اأن  الــ�ــســودان, و�ــســرورة  ناجحة يف 
طموحات  التالية  اخلطوات  تلبي 

ال�سعب ال�سوداين.
كما طالب البيان باالإفراج الفوري 
عن جميع املعتقلني ال�سيا�سيني يف 

جميع انحاء الباد.
مــن جــانــبــه, عــر وزيـــر اخلارجية 
االأمــــريكــــي انـــتـــوين بــلــيــنــكــن عن 
باأن  تفيد  التي  بالتقارير  ترحيبه 
حمــادثــات اخلــرطــوم �ــســتــوؤدي اإىل 
املعتقلني  جــمــيــع  ـــراح  �ـــس اإطــــــاق 
وعـــــودة رئــيــ�ــس الـــــــوزراء عــبــد اهلل 

•• عوا�صم-وكاالت:

قال رئي�س الــوزراء ال�سوداين عبد 
اأمــ�ــس االثـــنـــني, اإن  اهلل حـــمـــدوك, 
احلفاظ على املكا�سب االقت�سادية 
العامني  خــــــال  حتـــقـــقـــت  الــــتــــي 
املــا�ــســيــني, كــان مــن بــني االأ�سباب 
من�سبه  اإىل  لــلــعــودة  دفــعــتــه  الــتــي 
مبــوجــب اتــفــاق مــع اجلــيــ�ــس, بعد 

نحو �سهر من عزله.
قال  رويـــــــــرز,  مــــع  مـــقـــابـــلـــة  ويف 
اأداء  يــكــون  اأن  نــتــوقــع  حـــمـــدوك: 
حـــكـــومـــة الـــتـــكـــنـــوقـــراط لــــه اأثــــر 
االقت�سادي  االأداء  عــلــى  اإيــجــابــي 

ومعي�سة املواطنني.
العام اجلديد  مــوازنــة  اأن  واأ�ــســاف 
االإ�ــــــســــــاح  نــــهــــج  �ـــســـتـــمـــ�ـــســـي يف 
االقت�سادي وفتح اأبواب اال�ستثمار 

يف ال�سودان.
عملية  ا�ــســتــكــمــال  اأن  عــلــى  و�ــســدد 
امل�سلحة من  الف�سائل  ال�سام مع 
ال�سودانية,  اأولويات احلكومة  بني 
م�سيفا: ملتزمون بالدميقراطية 
واحلـــــفـــــاظ عـــلـــى احلــــقــــوق ومـــن 
والتجمعات  التعبري  حرية  بينها 

ال�سلمية.

هذا ورحبت جهات دولية واإقليمية 
وعــربــيــة بـــاالتـــفـــاق الــ�ــســيــا�ــســي يف 
رئي�س  بــاإعــادة  القا�سي  الــ�ــســودان, 
اإىل  حـــمـــدوك  اهلل  عــبــد  الــــــــوزراء 

من�سبه.
وجاء الرحيب باالتفاق ال�سيا�سي 
الرويكا  دول  مــــن  الــــ�ــــســــوداين 
وبريطانيا  الـــرويـــج  تــ�ــســم  الــتــي 
والــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة, واالحتــــــاد 

االأوروبي وكذلك �سوي�سرا وكندا.
واأكد بيان م�سرك لهذه االأطراف 
دميقراطي  انــتــقــال  عــمــلــيــة  دعــــم 

ورفــع حالة  اإىل من�سبه  حــمــدوك 
الطوارئ.

وحــــث بــلــيــنــكــن جــمــيــع االأطــــــراف 
املحادثات  مــن  مــزيــد  اإجــــراء  على 
املهام  الإكــمــال  اجلــهــود  وم�ساعفة 
اإر�ساء  جتــاه  الرئي�سية  االنتقالية 
قــــيــــادة دميـــقـــراطـــيـــة مـــدنـــيـــة يف 

ال�سودان.
لقوات  دعــوتــه  بلينكن  جـــدد  كــمــا 
االأمن اإىل االمتناع عن اال�ستخدام 
املتظاهرين  �ــســد  لــلــقــوة  املـــفـــرط 

ال�سلميني.
ويف ردود الفعل اأي�سا, رحبت البعثة 
باالتفاق,  الـــ�ـــســـودان  يف  الــدولــيــة 
داعية �سركاء االنتقال اإىل معاجلة 
الـــقـــ�ـــســـايـــا الـــعـــالـــقـــة عـــلـــى وجـــه 
ال�سرعة الإكمال االنتقال ال�سيا�سي 
بطريقة �ساملة, كما �سددت البعثة 
يف بيان على �سرورة حماية النظام 
الد�ستوري للحفاظ على احلريات 
االأ�سا�سية للعمل ال�سيا�سي, وحرية 

التعبري والتجمع ال�سلمي.
بدوره رحب االأمني العام جلامعة 
الغيط,  اأبــو  اأحمد  العربية  الــدول 
حمدوك  بــني  ال�سيا�سي  بــاالتــفــاق 

والرهان. 

•• الفجر –خرية ال�صيباين

اإ�ساًحا  االأطل�سي  احللف  يقود 
ا�ستعادة  يف  ويــــاأمــــل  لــعــقــيــدتــه 
التما�سك والوحدة ال�سيا�سية التي 

افتقدها يف ال�سنوات االأخرية.
اأدى االإعان اإىل زعزعة كوالي�س 
مقر احللف االأطل�سي ال�سخم يف 
بــروكــ�ــســل. الــنــاتــو يف حــالــة موت 
ماكرون  اإميــانــويــل  اأكــد  �سريري, 
يف  اإيكونيمي�ست  ذي  اعــمــدة  على 
ال�سابع من نوفمر 2019. من 
الرئي�س  اأعـــــرب  اجلـــوهـــر,  حــيــث 
لغياب  اأ�ــــســــفــــه  عــــن  الـــفـــرنـــ�ـــســـي 
التفكري اال�سراتيجي والتما�سك 
�سياق  يف  احللف,  داخل  ال�سيا�سي 
اخلــــــاف الـــ�ـــســـديـــد بــــني الـــــدول 

االأع�ساء.
االأمني  �سعى  بــعــامــني,  ذلــك  بعد 
ين�س  الـــــنـــــاتـــــو,  حلــــلــــف  الــــــعــــــام 
كلمات  تكذيب  اىل  �ستولتنرغ, 
رئي�س  االإليزيه, وحاول  م�ستاأجر 

الوزراء الرويجي ال�سابق, اإظهار 
ذلـــك مـــرة اأخــــرى خـــال خطاب 

األقاه يف برلني يوم اجلمعة.
دولة   30 مـــن  املــكــونــة  املــنــظــمــة 
التي يراأ�سها, تعمل منذ اأكر من 
عقيدتها...  تعريف  الإعــــادة  عــام 
الــوقــت لتحقيق ذلك:  وقــد حــان 
ا�سراتيجي  مــفــهــوم  اآخــــر  يــعــود 

اأن  قبل  اأي   ,2010 عــام  اإىل  لها 
يــرتــفــع مــ�ــســتــوى الــتــهــديــد الذي 
جزيرة  �سبه  ب�سم  رو�سيا,  متثله 
�سرق  دونبا�س يف  وانف�سال  القرم 
اأن يتم  املــتــوقــع  اأوكـــرانـــيـــا. ومـــن 
الــوثــيــقــة يف قــمــة مدريد  اعــتــمــاد 

املقبلة يف يونيو 2022.
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وزير اخلارجية الرو�سي ونظريه اللبناين خال موؤمترهما ال�سحفي عقب حمادثاتهما يف مو�سكو )ا ف ب( 

�سورة عائلية جميلة حتجب اخلافات

بينغ �سواي وقطتها يف �سورة جديدة غام�سة امل�سدر

متثال لفران�سي�س جوزيف يف فيينا حيث دخلت النم�سا يف اإغاق تام. )ا ف ب(  ياأمل يف ا�صتعادة متا�صكه ووحدته ال�صيا�صية

هل ما زال الناتو يف حالة موت �سريري؟

مفو�سية انتخابات ليبيا: اإجراءات 
تر�سح �سيف االإ�سالم القذايف �سليم

•• طرابل�س-وكاالت:

بعدما طالب مكتب املدعي الع�سكري العام يف ليبيا, م�ساء اأم�س, املفو�سية العليا 
لانتخابات باإيقاف �سري اإجراءات تر�سح �سيف االإ�سام القذايف, جاء الرد.

االثنني,  اأم�س  �سحافية,  ت�سريحات  يف  ال�سايح,  عماد  املفو�سية,  رئي�س  اأكد  فقد 
بح�سب ما نقلت و�سائل اإعام حملية, اأن كل اإجراءات تر�سح جنل القذايف �سليمة 

من الناحية القانونية.
كما اأو�سح اأنه لي�س من حق املدعي العام الع�سكري التدخل يف �سوؤون املفو�سية.

اأم�س  اأرحــومــة,  م�سعود  اللواء  الع�سكري  املدعي  وجه  اأن  بعد  التو�سيح,  هذا  اأتــى 
وقائد  الــقــذايف  جنل  تر�سح  اإجـــراءات  �سري  باإيقاف  طالبها  املفو�سية  اإىل  وثيقة 
اجلي�س خليفة حفر للرئا�سة اإىل حني امتثالهما للتحقيق يف تهم م�سنودة اإليهما, 
ُمهدداً باتخاذ اإجراءات حمددة مل ترد املفو�سية على طلبه. يذكر اأن جنل القذايف 
كان قدم يف الرابع ع�سر من ال�سهر اجلاري اأوراق تر�سحه للرئا�سة بعد تواٍر عن 
االأنظار حلوايل ع�سر �سنوات, اإذ ظهر حينها داخل مقر املفو�سية يف مدينة �سبها.

�ص 05

�ص 13

�ص 18

جامعة �ل�سوربون �أبوظبي حتتفل بتخريج 
�لدفعة 12 لطلبة �لبكالوريو�ص و�ملاج�ستري 

�أخبار �لإمار�ت

بولند�: �أزمة �حلدود “�أكرب” 
حماولة لزعزعة ��ستقر�ر �أوروبا 

عربي ودويل

�ل�سام�سي يحرز ذهبية “�لرت�ب” 
يف بطولة �لإمار�ت �ل�ساملة للرماية

�لفجر �لريا�سي

الثالثاء   23  نوفمبر    2021  م -  18 ربيع اآلخر  1443 العدد  13399    
Tuesday     23   November   2021   -  Issue No   13399

من خالل اإعالن نوايا يف جمال اال�صتدامة
االإمارات واالأردن واإ�سرائيل تتعاون 
للت�ســدي لتداعيــات تغيــر املنــاخ 

•• دبي -وام:

وقعت اأم�س كل من االإمارات العربية املتحدة, واململكة االأردنية الها�سمية, 
واإ�سرائيل اإعان نوايا يهدف اإىل تعزيز اإنتاج الكهرباء النظيفة وحتلية 
املياه من خال اإيجاد حلول عملية لتداعيات تغري املناخ وتاأثرياته على 

اأمن الطاقة واملياه يف املنطقة.
ال�سناعة  وزيـــر  اجلــابــر,  اأحــمــد  بــن  �سلطان  الــدكــتــور  مــعــايل  وبح�سور 
والتكنولوجيا املتقدمة املبعوث اخلا�س لدولة االإمارات للتغري املناخي, 
وقع  املناخ,  ل�سوؤون  اخلا�س  االأمريكي  الرئا�سي  املبعوث  كــريي,  وجــون 
االإعــان كل من معايل مــرمي بنت حممد �سعيد حــارب املهريي وزيرة 
املياه  وزيــر  جــار,  الــن  حممد  املهند�س  ومــعــايل  والبيئة  املناخي  التغري 
والري االأردين, ومعايل كارين احلرار, وزيرة الطاقة االإ�سرائيلية, وذلك 

يف جناح االإمارات يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي.    )التفا�سيل �س2(

جون كريي: االإمارات تبهر العامل بـمبادراتها التي 
ت�ساهم يف تقدم االإن�سانية وترتقي بحياة املجتمعات

•• دبي-وام:

التغري  ل�سوؤون  اخلا�س  االأمريكي  الرئا�سي  املبعوث  كــريي  جــون  اأكــد 
اإبهار العامل مببادراتها اخلاقة  داأبــت على  اأن دولة االإمــارات  املناخي 
االإن�سانية  املجتمعات  بحياة  وترتقي  االإن�سانية  تقدم  يف  ت�ساهم  التي 
با�ست�سافة  االإمــــارات  دولــة  بفوز  اإ�ــســادتــه  �سياق  ذلــك يف  جــاء  العاملية. 
موؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية لتغري املناخ 

كوب 28 يف العام 2023.                   )التفا�سيل �س2(

•• مو�صكو-وكاالت:

الرو�سي,  اخلارجية  وزيــر  ك�سف 
اأم�س االثنني,  �سريغي الفــروف, 
ب�سور  بـــريوت  زودت  مو�سكو  اأن 
يوم  ال�سناعية  االأقمار  التقطتها 

انفجار املرفاأ.
وقــــال الفـــــروف, بــعــد اأن اأجـــرى 
اللبناين  نــظــريه  مـــع  حمـــادثـــات 
مو�سكو  يف  حــبــيــب  بـــو  اهلل  عــبــد 
اأر�ــســلــت اإىل  اإن رو�ــســيــا  االثــنــني, 
االأقمار  التقطتها  �ــســورا  لبنان 
ال�سناعية ملرفاأ بريوت قبل وبعد 
االنفجار ال�سخم الذي هزه يوم 

الرابع من اأغ�سط�س 2020.
واأ�ــســاف الفــروف, يف ت�سريحات 
طلب  عــلــى  “بناء  لل�سحفيني: 
اليوم  �سلمنا  اللبنانية,  احلكومة 
رو�سكوزمو�س..  اأعــدتــهــا  مــــواد 
�سورا باالأقمار ال�سناعية, وناأمل 
اأنـــهـــا �ــســتــ�ــســاعــد يف الــتــحــقــيــق يف 
الق�سية  احلـــــادث.  ذلـــك  اأ�ــســبــاب 
حتظى االآن باهتمام جاد جدا يف 
لبنان وناأمل اأن يت�سنى اإنهاوؤها”, 

وفقا لرويرز.
الرو�سي  اخلارجية  وزير  واأو�سح 

•• املنامة-وكاالت:

عنا�سر  على  القب�س  االثنني,  اأم�س  البحرين,  اأعلنت 
خططت لعمليات اإرهابية, و�سبط اأ�سلحة ومتفجرات 

م�سدرها اإيران.
على  تــغــريــدة  يف  البحرينية  الــداخــلــيــة  وزارة  وقــالــت 
االأمنية  اجلهود  اإطــار  يف  توير:  الر�سمي يف  ح�سابها 
ا�ستباقية  اأمــنــيــة  عــمــلــيــة  ويف  الـــوطـــن  اأمـــــن  حلــفــظ 
بالتعاون مع جهاز املخابرات الوطني, املباحث واالأدلة 
يف  �سرعت  اإرهــابــيــة  عنا�سر  على  القب�س  اجلــنــائــيــة, 
التخطيط واالإعداد لعمليات اإرهابية ت�ستهدف االأمن 

وال�سلم االأهلي.
اإيران  م�سدرها  ومتفجرات  اأ�سلحة  �سبط  واأ�سافت: 
اإرهابية  مبــجــمــوعــات  املــرتــبــطــة  العنا�سر  تــلــك  لـــدى 

موجودة يف اإيران.

تقف  عمليات  اإحــبــاط  يف  جنحت  اأن  للبحرين  و�سبق 
وراءها اإيران, كانت ت�ستهدف اأمنها الوطني.

البحرينية,  الــداخــلــيــة  اأعــلــنــت   ,2015 يــولــيــو  فــفــي 
اإحباط حماولة لتهريب اأ�سلحة عن طريق اثنني من 

مواطنيها على عاقة باإيران.
باأن املحتجزين اعرفا  الداخلية  واأفــادت وقتها وزارة 
اآلية  با�ستام ال�سحنة التي �سملت متفجرات واأ�سلحة 
وذخرية من اإيرانيني خارج املياه االإقليمية البحرينية. 
وبّينت الوزارة اأن اأحد املحتجزين تدرب يف مع�سكر تابع 

للحر�س الثوري االإيراين عام 2013.
ويف يونيو من ذات العام, �سادرت البحرين متفجرات 
ومواد ت�ستخدم يف �سنع القنابل كانت معدة لا�ستعمال 
يف الباد وال�سعودية. وو�سفت البحرين وقتها العملية 
البحرينية  احلــدود  ال�ستخدام  اإيرانية  حماولة  باأنها 

كقاعدة للهجوم على اأهداف يف املنطقة.

بيالرو�سيا : ال نريد 
بولندا مع  مواجهة 

•• عوا�صم-رويرتز:

األك�سندر  بيارو�سيا  رئي�س  قــال 
ال  بــــاده  اإن  اأمـــ�ـــس,  لوكا�سينكو 
لكنها  بولندا  مع  ملواجهة  ت�سعى 
تريد اأن ي�ستقبل االحتاد االأوروبي 

األفي عالق على حدودها.
ونقلت وكالة اأنباء بيلتا الر�سمية 
يريد  ال  اأنــــــه  لــوكــا�ــســيــنــكــو  عــــن 
اأن  اإىل  نحتاج  وقـــال:  الت�سعيد. 
كل  اإىل  الــبــولــنــديــني,  اإىل  ن�سل 
اأننا ل�سنا  بولندي, واأن نبني لهم 
املواجهة.  نــريــد  ال  واأنـــنـــا  هــمــجــاً 
نفهم  الأننا  اإليها.  حاجة  يف  ل�سنا 
اأنــنــا اإذا ذهــبــنــا بــعــيــداً فــا ميكن 

جتنب احلرب.
ــــــــــــــي  ويــــتــــهــــم االحتــــــــــــاد االأوروب
بيارو�سيا با�ستقدام االآالف جواً 
اإىل  ودفعهم  االأو�سط  ال�سرق  من 
بولندا,  عر  اأرا�سيه  اإىل  العبور 
على  رداً  والتـــفـــيـــا  ولـــيـــتـــوانـــيـــا, 
اأوروبية. وتنفي مين�سك  عقوبات 

افتعال االأزمة.
االأحد,  بولندا  وقال رئي�س وزراء 
املــهــاجــريــن عــلــى حدود  اأزمــــة  اإن 
بيارو�سيا ميكن اأن تكون مقدمة 
»ل�سيء اأ�سواأ«, وقال حر�س احلدود 
تزال  ال  بيارو�سيا  اإن  البولندي 

تنقل مهاجرين اإىل املنطقة.

غ�سب و�سدامات يف اأوروبا 
ب�سبب عودة التدابري ال�سحية

•• فيينا-اأ ف ب:

اأ�سبح االإغاق �سارياً منذ منت�سف ليل االثنني ر�سمياً يف النم�سا, وهو 
اإجراء جذري اأثار الغ�سب يف الدولة الواقعة يف جبال االألب, على غرار 
بلجيكا وهولندا حيث اأدت اإعادة فر�س تدابري للحد من انت�سار كوفيد-

�سدامات. وقوع  اإىل   19
ا�سحت فيينا من جديد مدينة ميتة. اأغلقت املتاجر واملطاعم واأ�سواق 
املياد واحلفات املو�سيقية ومراكز التجميل, با�ستثناء املدار�س, و�ساد 

ال�سمت يف العا�سمة ويف �سائر الباد االثنني.
بالكامل, منذ مت  �سكانها  اأول دولــة تعاود حجر  النم�سا  اأوروبــا, تعد  يف 

توفري اللقاحات لل�سكان على نطاق وا�سع.
حاالت  با�ستثناء  ن�سموي  مــايــني   8,9 على  املــنــزيل  احلــجــر  وفــر�ــس 
معينة مثل �سراء احلاجيات وممار�سة الريا�سة وتلقي الرعاية الطبية. 
كذلك ميكن الذهاب اإىل العمل وا�سطحاب االأطفال اإىل املدر�سة, لكن 

ال�سلطات دعت اإىل اإبقائهم يف املنزل.
امل�ست�سار  وكـــان  اأ�ــســابــيــع.  ب�سعة  قبل  وارد  غــري  ال�سيناريو  هــذا  وكـــان 
املحافظ ال�سابق �سيبا�ستيان كورت�س اأعلن اأن الوباء »انتهى”«ومل يرغب 
»اأن  املا�سي, يف  اأكتوبر  توىل من�سبه يف  الــذي  �سالنرغ  األك�سندر  خلفه 
يناق�س هذه الر�سالة وتبنى لفرة طويلة الوهم« باأن كل �سيء على ما 

يرام, على ما ذكر املحلل ال�سيا�سي توما�س هوفر لوكالة فران�س بر�س.
)التفا�سيل �س10(

اال�ستخبارات الرو�سية تنفي 
وجود خطة الجتياح اأوكرانيا  

•• مو�صكو-اأ ف ب:

نفى جهاز اال�ستخبارات اخلارجية 
الــــرو�ــــســــي االثــــنــــني االتـــهـــامـــات 
بالتخطيط  ــكــو  ملــو�ــس الـــغـــربـــيـــة 

الجتياح اأوكرانيا.
واأفــــــاد يف بـــيـــان اأوردتـــــــه وكــــاالت 
االأمريكيون  ير�سم  رو�سية  اأنباء 
الدبابات  حل�سود  خميفة  �سورة 
�ــســتــبــداأ �سحق  الـــتـــي  الـــرو�ـــســـيـــة 
مدن اأوكرانية, قائلني اإن لديهم 
مــعــلــومــات مــوثــوقــة بــ�ــســاأن نوايا 
رو�سية من هذا النوع”, موؤكدا اأن 

هذه االتهامات باطلة متاما.
با�سم  الـــنـــاطـــق  نــــــّدد  قــــد  وكــــــان 
بي�سكوف  دمـــيـــري  الــكــرمــلــني, 
الواليات  تــثــريهــا  ب»هــ�ــســتــرييــا« 
رو�سي  اجـــتـــيـــاح  بـــ�ـــســـاأن  املـــتـــحـــدة 
حمتمل الأوكرانيا, بعدما اّتهمت 
دول غربية مو�سكو بح�سد قواتها 
ال�سوفييتي  الــبــلــد  حــــدود  قـــرب 

ال�سابق.
وتاأتي ت�سريحاته, فيما دّقت دول 
االأ�سبوع  اخلطر,  ناقو�س  غربية 
ن�ساطات  خلفية  عــلــى  اجلـــــاري, 
اأوكرانيا,  قرب  الع�سكرية  رو�سيا 
»قلق  عن  وا�سنطن  اأعربت  بينما 
و�سفتها  مــــا  حــــيــــال  حـــقـــيـــقـــي« 
بــنــ�ــســاطــات »غـــري عـــاديـــة«. وقال 
الر�سمي:  للتلفزيون  بي�سكوف 
اله�سترييا  هــــذه  اإثـــــــارة  جتــــري 
الذين  يــتــهــمــنــا  مــفــتــعــل.  بــ�ــســكــل 
من  امل�سلحة  قواتهم  ا�ستقدموا 
اخلــــــارج بــنــ�ــســاط عــ�ــســكــري غري 
عادي على اأرا�سينا - اأي الواليات 

املتحدة.

ظهرت يف �صور ر�صمية ببطولة تن�س
ال�سني: التفا�سيل الكاملة للغز 

جنمة التن�س بينغ �سواي!
•• الفجر -اعداد خرية ال�صيباين

ظهرت جنمة التن�س ال�سينية بينغ �سواي اأخرياً, وبدت مرتدية �سرة 
اأقــيــم يف العا�سمة  اأبي�س, خــال حــدث ريا�سي  زرقـــاء داكــنــة و�ــســرواال 
ال�سينية بكني, ون�سر املوقع اخلا�س بهذا احلدث �سوراً لها على موقع 

“وي ت�سات”, بح�سب ما نقلته وكاالت االأنباء.      )التفا�سيل �س11(

يف عملية اأمنية ا�صتباقية 

البحرين ت�سبط اأ�سلحة ومتفجرات م�سدرها اإيران
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اأخبـار الإمـارات

االحتاد الن�سائي العام ينظم جل�سة اأخالقيات التعامل الرقمي يف جناح املراأة باإك�سبو 2020 دبي
•• اأبوظبي -وام:

نـــظـــم االحتــــــــاد الـــنـــ�ـــســـائـــي الـــعـــام 
الداخلية,  وزارة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
"اأخاقيات  بعنوان  حوارية  جل�سة 
املراأة  جناح  يف  الرقمي",  التعامل 
بهدف  دبـــــــي,   2020 بـــاإكـــ�ـــســـبـــو 
اأهمية  ـــى  عـــل الــــ�ــــســــوء  تــ�ــســلــيــط 
التعامل االإيجابي مع التكنولوجيا 
ــــل الـــتـــوا�ـــســـل  ــــائ ــــس احلــــديــــثــــة وو�
التطور  ظل  يف  ال�سيما  املجتمعي, 
الكبري الذي ي�سهده املجال التقني 

والتكنولوجي.
�سمن  اجلـــلـــ�ـــســـة  هـــــــذه  وتــــــاأتــــــي 
الذي  حقوقك"  "اأعريف  بــرنــامــج 
مت اإطـــاقـــه بــرعــايــة كـــرميـــة من 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
العام  الــنــ�ــســائــي  االحتــــــاد  رئــيــ�ــســة 

رقمية اإيجابية, مبا يوؤكد ما يتميز 
بـــه املــجــتــمــع االإمـــــاراتـــــي مـــن قيم 
اإن�سانية  وف�سائل  وتعاي�س  ت�سامح 

نبيلة.
وتطرقت فاطمة اإبراهيم بو هارون, 
الوطـنية  ال�سـيا�سة  يف حديثها عن 
الــرقــمــيــة, وجهود  جلــــودة احلــيــاة 
اجلانب,  هـــذا  يف  االإمـــــــارات  دولــــة 
لتعزيز  مــبــادرات  اعتماد  مت  حيث 
بوابة  منها  الرقمية  احلياة  جــودة 
حمتوى  على  ت�ستمل  اإلــكــرونــيــة 
الرقمية  الـــقـــدرات  لــبــنــاء  تــوعــوي 
لـــــدى الــطــلــبــة واأولـــــيـــــاء االأمــــــور 
وكبار  الهمم  واأ�سحاب  واملعلمني, 
منهج  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  املــواطــنــني, 
ويهدف  الــرقــمــيــة  احلـــيـــاة  جـــــودة 
املواطنة  مــو�ــســوعــات  اإدراج  اإىل 
من  الدرا�سية  املناهج  يف  الرقمية 

مرمي  املهند�سة  اجلل�سة  واأدارت 
معلومات  اأمــن  مهند�س  احلــمــادي 

بوزارة الداخلية.
خليفة  نــــــــورة  ــــعــــادة  �ــــس واأكــــــــــــدت 
ال�سويدي, االأمينة العامة لاحتاد 
الــنــ�ــســائــي الـــعـــام, اأن تـــواجـــدنـــا يف 
2020 دبي املميز  اإك�سبو  معر�س 
االإمــــارات,  دولـــة  ت�ست�سيفه  الـــذي 
وبــالــتــحــديــد يف جـــنـــاح املـــــــراأة هو 
اهتمامنا  عــلــى  ـــح  وا�ـــس انــعــكــا�ــس 
وحــــر�ــــســــنــــا على  ــــــــــــراأة  امل مبــــلــــف 
امل�ستقبلية,  احتياجاتها  ا�ست�سراف 
م�ساركة  نــحــو  �سعينا  اىل  اإ�ــســافــة 
العامل جتربتنا الرية باالإجنازات 
اأن  اإىل  م�سرية  املـــــراأة..  متكني  يف 
االحتاد الن�سائي العام وبتوجيهات 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك,  �سمو 
ملف  يف  قــدمــاً  املــ�ــســي  يف  م�ستمر 

لاأمومة  االأعــلــى  املجل�س  رئي�سة 
والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
االمـــــارات,  "اأم  االأ�ــســريــة  التنمية 
املــراأة يف  اإىل تعزيز ثقافة  ويهدف 
الوعي  ون�سر  والــقــانــون  الت�سريع 
واملعرفة باحلقوق والواجبات التي 
والقوانني  الــدولــة  د�ــســتــور  كفلها 
االإقليمية  واالتــفــاقــيــات  الوطنية 
احل�سول  مــن  لتتمكن  والــدولــيــة, 
على حقوقها, وااللتزام بالواجبات 

املرتبة عليها.
العقيد  مــــن  كــــل  اجلــلــ�ــســة  وقــــــدم 
الدكتور املهند�س اإبراهيم املياحي, 
بوزارة  الرقمي  االأمــن  اأدارة  مدير 
الــداخــلــيــة, وفــاطــمــة اإبــراهــيــم بو 
القيادات  اإدارة  مـــديـــرة  هــــــارون, 
باملجل�س  احلــكــومــيــة  والـــــقـــــدرات 
القيوين,  اأم  حــكــومــة  الــتــنــفــيــذي 

وبناء  االإمــــاراتــــيــــة,  املــــــراأة  متــكــني 
قدراتها يف كافة املجاالت واالهتمام 
بق�ساياها و�سوؤونها, والوقوف على 
تواجهها  التي  وامل�ساكل  التحديات 
اإىل  الــــو�ــــســــول  يف  ومـــ�ـــســـاعـــدتـــهـــا 
هذه  مع  للتعامل  املثلي  الطريقة 

امل�سكات.
املهند�س  الدكتور  العقيد  وحتــدث 
العامل  عــــن  املــــيــــاحــــي,  اإبــــراهــــيــــم 
واالفرا�سي  والــرقــمــي  الــواقــعــي 
اإ�سافة  مــنــهــمــا,  كــل  معنى  و�ــســرح 
اىل التغريات التي مير بها العامل 
ظل  يف  املــتــ�ــســارعــة  الــــوتــــرية  ذات 
والذكاء  الرقمية  احلوكمة  ع�سر 
ــــــــدن الـــذكـــيـــة,  اال�ـــســـطـــنـــاعـــي وامل
مــ�ــســددة عــلــى �ـــســـرورة الـــتـــزام كل 
االأخاقية  بالقيم  املجتمع  فرد يف 
مبواطنة  اجلميع  لينعم  الرقمية 

الأولياء االأمور التعرف اإىل االألعاب 
وطبيعتها  وحمتواها  االإلكرونية 
حتتوي  قد  التي  املخاطر  واإظــهــار 
على  االأمــر  ويل  ي�ساعد  ما  عليها, 

مــرحــلــة احلــ�ــســانــة وحــتــى ال�سف 
الــثــاين عــ�ــســر, اإىل جــانــب اإطـــاق 
لــتــقــيــيــم حمتوى  مــنــ�ــســة �ــســّنــف 
االألعاب االإلكرونية وتتيح املن�سة 

االأنــ�ــســب الأبنائه,  االألــعــاب  اخــتــيــار 
على  الــ�ــســوء  ت�سليط  عــن  فــ�ــســًا 
وال�سيا�سات  والت�سريعات  القـوانني 

التي تخت�س باجلانب الرقمي.

انطالق اأ�سبوع البحرين الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي 
•• دبي -وام:

 " دبــي   2020 "اإك�سبو  يف  الــوطــنــي  البحرين  اأ�ــســبــوع  فعاليات  انطلقت 
و  االأعــمــال  اأن�سطة  مــن  عــددا  وت�سم  اجلـــاري  نوفمر   27 وت�ستمر حتى 
الثقافة ت�ستهدف زيادة الوعي مبا تزخر به اململكة من ثقافة غنية و بيئة 

مواتية لاأعمال.
االقت�سادية  التنمية  وجمل�س  واالآثـــار  للثقافة  البحرين  " هيئة  ذكــرت  و 
التحدي  بفعالية  اليوم  ا�ستهلت  االأ�سبوع  فعاليات  اأن  املنا�سبة  بهذه   "
الرقمي التي نظمها بنك البحرين الوطني بال�سراكة مع خليج البحرين 
لل�سباب  الرقمية  القدرات  تطوير  اإىل  وت�سعى  ام�س  املالية  للتكنولوجيا 
يقام  فيما  النا�سئة,  التقنية  االجتــاهــات  خمتلف  وا�ستك�ساف  البحريني 

�سفراء  امل�ستوى يحظى من خاله عدد من  رفيع  دبلوما�سي  اليوم حدث 
الدول من االأ�سواق العاملية الرئي�سية التي ترتبط مع البحرين بعاقات 
جتارية واقت�سادية بفر�سة االطاع على الفر�س اال�ستثمارية يف اململكة. 
بعنوان  منتدى  االأربعاء  غد  يوم  االقت�سادية  التنمية  جمل�س  وي�ست�سيف 
الرقمي",  االقت�ساد  اإىل  االأو�ــســط  ال�سرق  طريق  امل�ستقبلي:  "التطلع 
بال�سراكة مع "اإيكونومي�ست" ويناق�س حوكمة البيانات, والت�سريع , ودور 

راأ�س املال الب�سري, واإن�ساء البيئة الداعمة للتقنيات النا�سئة.
البحرين,  يف  وامل�سوؤولني  الدوليني  اخلــراء  من  عدد  املنتدى  يف  يتحدث 
واالت�ساالت,  املوا�سات  وزير  اأحمد حممد  بن  كمال  املهند�س  بينهم  من 
اإبراهيم حميدان الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية االقت�سادية -  وخالد 
البحرين وال�سيخ عبد اهلل بن خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 

هافينغتون  واأريــانــا  "بتلكو"  والا�سلكية  ال�سلكية  لات�ساالت  البحرين 
وماركو�س   Thrive Global ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س 
اإي�ست الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا ب�سركةT Mobile املدير التقني 
"جوجل" وعبد  التنفيذي للتكنولوجيا ب�سركة  الرئي�س  ال�سابق يف مكتب 

الواحد جناحي الرئي�س التنفيذي ل�سركة "بنفت باي".
تعريف  على  املقبل  اخلمي�س  يــوم  البحرين"  يف  "ا�ستثمر  منتدى  ويركز 
�ست�سم  التي  جل�ساته  خــال  من  للمملكة  التناف�سية  باملزايا  امل�ستثمرين 

م�ساركة عدد من اأبرز موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س.
منطقة  �سوق  اإىل  امل�ستثمرين  و�سول  �سبل  على  ال�سوء  املنتدى  ي�سلط  و 
وم�سرية   .. اأمـــريكـــي  دوالر  تــريــلــيــون   1.4 حجمها  يــبــلــغ  الــتــي  اخلــلــيــج 
ازدهــار يف قطاعات  االقت�ساد البحريني االأكــر تنوعا و ما يتمتع به من 

ال�سناعة  وقطاعات  واالت�ساالت  املعلومات  وتكنولوجيا  املالية  اخلدمات 
يف  ال�سركات  لنمو  الداعمة  االأعــمــال  بيئة  ودور  اللوج�ستية,  واخلــدمــات 
البحرين اإىل جانب الت�سريعات املتقدمة واملواتية لابتكار يف ظل ما اأعلنت 
عنه البحرين موؤخرا من خطة للتعايف االقت�سادي من �ساأنها تعزيز بيئة 

االأعمال ومتهيد الطريق للنمو يف امل�ستقبل.
"طريق اللوؤلوؤ" الذي  اأيام االأ�سبوع باالطاع على  و يحظى الــزوار طوال 
الفر�سة  اإتــاحــة  خــال  وذلــك من  البحرين  اللوؤلوؤ يف  �سيد  تــراث  يحكي 
لهم للقيام مبعاينة ح�سرية والتجول عر الطريق امل�سنف �سمن مواقع 
باليوم  البحرين  جــنــاح  ويحتفل  املــحــرق.  يف  لليون�سكو  الــعــاملــي  الـــراث 
الوطني للمملكة يومي 25 و26 نوفمر من خال التعريف مبا ت�ساهم 

به يف ال�ساحة العاملية من خال �سعبها ومعاملها واأعمالها وابتكاراتها .

من خالل اإعالن نوايا يف جمال اال�صتدامة

االإمارات واالأردن واإ�سرائيل تتعاون للت�سدي لتداعيات تغري املناخ 

•• دبي -وام:

وقـــعـــت اأمـــ�ـــس كـــل مـــن االإمـــــــارات 
العربية املتحدة, واململكة االأردنية 
نوايا  اإعان  واإ�سرائيل  الها�سمية, 
الكهرباء  اإنــتــاج  تعزيز  اإىل  يهدف 
خال  من  املياه  وحتلية  النظيفة 
لتداعيات  عــمــلــيــة  حــلــول  اإيـــجـــاد 
تــغــري املــنــاخ وتــاأثــرياتــه عــلــى اأمن 

الطاقة واملياه يف املنطقة.
و بح�سور معايل الدكتور �سلطان 
ال�سناعة  وزيــر  اجلابر,  اأحمد  بن 
املبعوث  املتقدمة  التكنولوجيا  و 
اخلــا�ــس لــدولــة االإمــــارات للتغري 
املبعوث  كــــريي,  وجــــون  املــنــاخــي, 
اخلا�س  االأمــــريــــكــــي  الـــرئـــا�ـــســـي 
لــ�ــســوؤون املــنــاخ, وقـــع االإعــــان كل 
مــــن مـــعـــايل مـــــرمي بـــنـــت حممد 
�سعيد حارب املهريي وزيرة التغري 
املهند�س  ومعايل  والبيئة  املناخي 
والري  املياه  وزير  النجار,  حممد 
احلرار,  كــاريــن  ومــعــايل  االأردين, 
وزيرة الطاقة االإ�سرائيلية, وذلك 
معر�س  يف  االإمــــــــــارات  جـــنـــاح  يف 

اإك�سبو 2020 دبي.
م�سروعا  النوايا  اإعـــان  يت�سمن 
واحـــــــــدا مــــوؤلــــفــــا مـــــن حمـــوريـــن 
بــعــ�ــســهــمــا وهما  مــــع  مــرتــبــطــني 
االأخ�سر"  "االزدهار  بـــرنـــامـــج 
تـــطـــويـــر حمطات  يــ�ــســمــل  الــــــذي 
يف  كــهــرو�ــســوئــيــة  �سم�سية  طــاقــة 

التي  االبــراهــيــمــيــة  االتـــفـــاقـــيـــات 
تهدف اإىل تعزيز ال�سلم واال�ستقرار 
واالزدهار على امل�ستوى االإقليمي, 
وفتح  املعي�سية  الظروف  وحت�سني 
لكافة  اأفــ�ــســل  مــ�ــســتــقــبــلــيــة  اآفـــــاق 

�سعوب املنطقة".
مــن جــانــبــه, قــال مــعــايل الدكتور 
�سلطان بن اأحمد اجلابر: "متا�سيا 
يوؤكد  الر�سيدة,  القيادة  روؤيــة  مع 
اإيجاد حلول  اأهمية  االإعــان  هــذا 
االقت�سادي  للنمو  وفر�س  عملية 
مــن خـــال الــعــمــل املــنــاخــي الذي 
ي�ساهم يف تعزيز اأمن املوارد.. كما 
ت�سهم هذه اخلطوة يف مد ج�سور 
التعاون وتعزيز اال�ستقرار والنمو 
وتفخر  املــنــطــقــة..  م�ستوى  عــلــى 
هذه  يف  بامل�ساركة  االإمــــارات  دولــة 
املبادرة التي ت�سهم يف توفري املياه 
العذبة للمملكة االأردنية الها�سمية 
اأهداف  ت�ساعد يف حتقيق  وكذلك 
اإ�ــســرائــيــل يف جمــال الطاقة  دولـــة 

النظيفة".
ال�سراكة  هـــذه  "متثل  واأ�ـــســـاف: 
منــــوذجــــا لـــلـــتـــعـــاون الـــ�ـــســـامـــل يف 
املناخي, فهي جتمع  جمال العمل 
املثمرة,  ال�سيا�سية  اجلــهــود  بــني 
والعمل  االبتكار,  من  واال�ستفادة 
نتائج  لــتــحــقــيــق  الــ�ــســراكــة  بـــــروح 
عملية ت�ستفيد منها دول و�سعوب 

املنطقة".
ا�ست�سافة  اأن  اىل  معاليه  واأ�ــســار 

 600 اإنتاجية تبلغ  االأردن بقدرة 
ت�سدير  يــتــم  اأن  عــلــى  مــيــجــاواط 
اإىل  النظيفة  الطاقة  اإنــتــاج  كامل 
"االزدهار  وبـــرنـــامـــج  اإ�ـــســـرائـــيـــل 
اإىل تطوير  يهدف  االأزرق" الــذي 
م�ساريع حتلية مياه م�ستدامة يف 
بحوايل  االأردن  لتزويد  اإ�سرائيل 
200 مليون مر مكعب من املياه 
املحاة.. ومن املقرر اأن يبداأ العمل 
يف درا�سات اجلدوى اخلا�سة بهذا 

امل�سروع يف عام 2022.
�سمو  قــال  االإعـــان,  على  وتعليقا 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير 
تبعات  يفر�س  املــنــاخ  تغري  "اإن   :
�سلبية عديدة على دول وجمتمعات 
منطقة ال�سرق االأو�سط .. و فيما 
االإمــارات ال�ست�سافة  دولة  ت�ستعد 
يوؤكد   ,COP28 املــنــاخ  مــوؤمتــر 
هـــذا االإعـــــان املــهــم حــر�ــس دول 
اأجل  من  معا  العمل  على  املنطقة 
تــعــزيــز اأمـــن الــطــاقــة واأمــــن املياه 
ا�ستدامة  اأكــــر  م�ستقبل  وبـــنـــاء 

للجميع".
واأ�ــــــســــــاف �ــــســــمــــوه: " نـــفـــخـــر يف 
دولــــــة االإمـــــــــــارات بــاملــ�ــســاهــمــة يف 
االأردن  بني  جتمع  مبادرة  �سياغة 
اأمن  تعزيز  يف  وت�سهم  واإ�سرائيل 
املناخي  واالأمـــــن  واملـــيـــاه  الــطــاقــة 
وامل�سالح امل�سركة لكا البلدين.. 
اإحــدى ثمار  ومتثل هــذه اخلطوة 

دولـــــــة االإمــــــــــــارات ملــــوؤمتــــر املـــنـــاخ 
COP28 يف عام 2023, توؤكد 
حر�س الدولة على تعزيز اجلهود 
امل�سركة يف جمال العمل املناخي, 
تــ�ــســهــم يف خلق  حـــلـــول  واإيـــــجـــــاد 
ودفع  االقــتــ�ــســادي,  للنمو  فــر�ــس 
امل�ستدامة وحتقيق  التنمية  عجلة 

اال�ستقرار واالزدهار.
املــهــنــد�ــس حممد  مـــعـــايل  قــــال  و 
الــــنــــجــــار, وزيــــــــر املـــــيـــــاه والــــــري 
التغري  �ــســاهــم  "لقد  االأردين: 
ـــاخـــي وتــــدفــــق الـــاجـــئـــني يف  ـــن امل
باالأردن..  املائية  التحديات  تفاقم 
لــكــن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن فر�س 
املنطقة  مــ�ــســتــوى  عــلــى  الـــتـــعـــاون 
الـــتـــي مــــن �ـــســـاأنـــهـــا املــ�ــســاهــمــة يف 
تعزيز اال�ستدامة �سمن القطاع.. 
عن�سرا  املــــيــــاه  حتــلــيــة  تــعــتــر  و 
اأ�سا�سيا يف ا�سراتيجيتنا ال�ساملة 
املياه..  قطاع  با�ستدامة  اخلا�سة 
ال�ستك�ساف  دومــــا  نــتــطــلــع  واإنـــنـــا 
بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  خمتلف 
املوارد املائية ومنها احل�سول على 
200 مليون مر مكعب من املياه 

املحاة يف اطار هذا االعان".
و قـــالـــت مـــعـــايل كـــاريـــن احلـــــرار, 
"ال  االإ�سرائيلية:  الطاقة  وزيـــرة 
تــقــتــ�ــســر اأهــمــيــة االإعــــــان الـــذي 
نوقعه اليوم وما ينطوي عليه من 
فوائد, على دولة اإ�سرائيل واململكة 
لكنها  وح�سب  الها�سمية  االأردنية 

باأ�سرها, كما  املنطقة  اأي�سا  ت�سمل 
مفادها  للعامل  ر�ــســالــة  ميثل  اأنـــه 
وتوحيد  التعاون  الــدول  على  اأنــه 
اأزمة  مكافحة  اأجـــل  مــن  اجلــهــود 
عاليا اجلهود  اأثمن  واإنني  املناخ.. 
الــكــبــرية الــتــي بذلها �ــســركــاوؤنــا يف 
االإمــارات والواليات  االأردن ودولة 
معنا  للتعاون  االأمريكية  املتحدة 
مــــن اأجـــــــل تـــطـــويـــر ونـــ�ـــســـر هذه 
احلــلــول املــبــتــكــرة الــتــي ميــكــن اأن 
ت�ساعد املنطقة يف مواجهة تبعات 

التغري املناخي".
اختاف  "مع  معاليها:  واأ�سافت 
احتياجات وقدرات بلدينا, ميكننا 
بع�سنا  التكامل وم�ساعدة  حتقيق 
يف الــتــ�ــســدي لــلــتــحــديــات وذلـــك 
ا�ستدامة  اأكــــر  اأ�ــســالــيــب  بــاتــبــاع 
للبيئة..  و�ــــســــديــــقــــة  وكــــــفــــــاءة 

نتائج  مــن  اإلــيــه  يف�سي  اأن  ميكن 
تــ�ــســهــم يف تــ�ــســريــع عــمــلــيــة حتول 
الــطــاقــة واتـــخـــاذ اإجـــــــراءات اأكر 
املناخ..  تغري  اآثــار  ملواجهة  مرونة 
املــتــحــدة عاليا  الـــواليـــات  وتــثــمــن 
واجلهود  الــ�ــســجــاعــة  اخلــــطــــوات 
املبتكرة التي بذلتها الدول املوقعة 
االعـــــــان..  هـــــذا  اإىل  لـــلـــو�ـــســـول 
االأطراف  مع  العمل  اإىل  ونتطلع 
املعنية, وكذلك مع الدول االأخرى 
يف املـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــامل مــــن اأجــــل 
فر�س  اإىل  املناخ  حتديات  حتويل 
اأكر  م�ستقبل  بــنــاء  �ــســاأنــهــا  مـــن 

ازدهارا".
الها�سمية  االأردنية  اململكة  وحتتل 
املرتبة الثانية على م�ستوى العامل 
املياه,  �سح  تعاين من  دولــة  كاأكر 
ال�سنوية  الــفــرد  ح�سة  تبلغ  حيث 

�سا�سعة  مناطق  ميتلك  فــــاالأردن 
وهي  ال�سم�س,  اأ�سعة  بوفرة  تت�سم 
لــنــ�ــســر حقول  مـــقـــومـــات مــثــالــيــة 
ال�سم�سية وتوظيف  الطاقة  األــواح 
حلول توليد الطاقة وتخزينها, يف 
حمطات  اإ�سرائيل  متتلك  املقابل 
ت�ساعد  اأن  ميـــكـــن  مـــيـــاه  حتــلــيــة 
�سح  م�سكلة  مــواجــهــة  يف  االأردن 

املياه لديها".
االأمريكي  الرئا�سي  املبعوث  وقال 
اخلــــا�ــــس لـــلـــمـــنـــاخ جـــــون كــــريي: 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  "تعتر 
بتبعات  املتاأثرة  املناطق  يف �سدارة 
املنطقة  املناخ, وميكن لدول  اأزمــة 
الــتــغــلــب عــلــى هــــذا الــتــحــدي من 
والعمل  الـــتـــعـــاون  تــعــزيــز  خــــال 
اليوم  مبادرة  جت�سد  و  امل�سرك.. 
مثاال حيا على اأهمية التعاون وما 

 80 املــتــجــددة للمياه  املــــوارد  مــن 
مرا مكعبا فقط وهي اأقل بكثري 
500 مر  بـ  املحددة  الن�سبة  من 
مكعب للفرد والتي تك�سف عن �سح 

�سديد يف املياه.
توفري  اإىل  اإ�ـــســـرائـــيـــل  تـــهـــدف  و 
للطاقة  احتياجاتها  من   30%
بحلول  مـــتـــجـــددة  ـــادر  مـــ�ـــس مــــن 
عن   17% بــزيــادة   ,2030 عــام 
الهدف الذي حددته �سابقا, حيث 
�سفر  لن�سبة  الو�سول  اإىل  تتطلع 
انبعاثات كربونية يف قطاع الطاقة 

بحلول عام 2050.
واأ�ــســبــح هــذا االإعـــان ممكنا بعد 
دولة  بني  ال�سام  معاهدة  توقيع 
اأغ�سط�س  يف  اإ�سرائيل  و  االإمـــارات 
املا�سي و التي فتحت حقبة جديدة 

من التعاون بني الدولتني.

االأردن ي�سدر طاقة نظيفة اإىل اإ�سرائيل يف اإطار برنامج االزدهار االأخ�سر 
.. و يح�سل على مياه حمالة وفق برنامج االزدهار االأزرق

قمة اأبوظبي للمدينة الذكية تنطلق اليوم
•• اأبوظبي-وام:

"قمة  من  الثانية  الــدورة  فعاليات  الثاثاء  اليوم  تنطلق 
اأهم  مــن  واحـــدة  تعتر  الــتــي  الذكية"  للمدينة  اأبــوظــبــي 
املن�سات االإقليمية املتخ�س�سة يف روؤية مدن امل�ستقبل حتت 
اأكر  اأبوظبي ومب�ساركة  والنقل يف  البلديات  دائــرة  رعاية 
من 25 جهة حكومية حملية واحتادية, وح�سور اأكر من 
400 من االإخت�سا�سني, وامل�سوؤولني, ورواد القطاع, وقادة 
الفكر و�سناع القرار اإ�سافة اإىل متحدثني دوليني, ملناق�سة 
اإطار عمل موحد يعزز من موقع اأبوظبي جهة رائدة عامليا 
القمة  تاأتي  االإ�سطناعي.  والذكاء  الذكية  املــدن  جمال  يف 
 - اأبــوظــبــي  كــونــراد  بفندق  يومني  مــدار  على  تنعقد  التي 
العام  هــذا  اأبوظبي  ت�سنيف  مــع  بالتزامن  االحتـــاد,  اأبـــراج 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الذكية  للمدن  االأوىل  باملرتبة 
اخلا�سة  املــمــار�ــســات  اأفــ�ــســل  وت�ستعر�س  اإفــريــقــيــا  و�ــســمــال 
بتطوير املدن الذكية واأهم التحديات التي تواجها عامليا . 
ومن �ساأن القمة اأن ت�سهم يف اإثراء معرفة امل�ساركني وو�سع 
خطط عمل ت�ساهم يف تنفيذ اأف�سل احللول الذكية و تنمية 
القدرات القيادية للمهند�سني االإماراتيني يف جمال الذكاء 
االإ�سطناعي, وو�سع اإطار عمل للم�ساريع الرئي�سية القادمة 

واملعايري والتقنيات وتقدمي احللول الفعالة وامل�ستدامة.
" ا�ست�سراف  �سعار  العام, حتت  القمة هذا  اأعمال  و تنطلق 
مدن امل�ستقبل" متا�سيا مع اخلارطة اال�سراتيجية للدائرة 
وا�سراتيجية االإمارات للذكاء اال�سطناعي 2031, والتي 

اخلدمات  عــلــيــه  �ستعتمد  الــــذي  اجلـــديـــد  الــتــوجــه  متــثــل 
الدولة.  املــ�ــســتــقــبــلــيــة يف  الــتــحــتــيــة  والــبــنــيــة  والــقــطــاعــات 
للمدن  الطموحة  العمل واخلطط  اأطر  القمة  وت�ستعر�س 
الذكية يف االإمارة و م�ستجدات التكنولوجيا يف هذا املجال 
الــعــام واخلا�س  مــن خــال عــرو�ــس وابــتــكــارات القطاعني 
املوا�سفات  عاملية  حتتية  بنية  تــوفــري  �سمان  اإىل  اإ�ــســافــة 
�سمن  احلــديــثــة  التقنيات  يف  اال�ستثمار  دعــم  على  قـــادرة 
الرفيهية  واملــرافــق  واحلــدائــق  الــطــرق  وم�ساريع  اأعــمــال 

والبنية التحتية.
و اأ�سارت اللجنة املنظمة لقمة اأبوظبي للمدينة الذكية اإىل 
ال�سحية  املعايري  اأعلى  التي تعقد وفق  الثانية,  الــدورة  اأن 
�ستفتح  احلــ�ــســور,  ب�سامة  اخلــا�ــســة  الــ�ــســروط  وتطبيق 
بني  التعاون  لتعزيز  امللحة  احلاجة  مواجهة  نحو  املجال 
�ــســرورة تركيز  عــلــى  الــ�ــســوء  الــفــاعــلــة, وت�سليط  اجلــهــات 
الــذكــيــة والذكاء  املــــدن  الــرئــيــ�ــســيــني يف قــطــاع  الــاعــبــني 
اأف�سل  م�ستقبل  مامح  لر�سم  االبتكار  على  اال�سطناعي 
ا�ستفادة  يف  املطلوب  احلقيقي  التغيري  الإحــداث  ومــزدهــر, 
كجهة  اأبوظبي  اإمــارة  مكانة  وتعزيز  واالأفـــراد,  املجتمعات 
يف  اال�سطناعي  الــذكــاء  ا�ستثمار  يف  عامليا  رائـــدة  ومدينة 
جــمــيــع الــقــطــاعــات. و يــ�ــســارك يف الـــــدورة الــثــانــيــة للقمة 
جمال  يف  الــرائــدة  احلكومي  القطاع  جهات  من  جمموعة 
وزارة  �سمنهم  من  امل�ستقبل,  مدن  ور�سم  احلكومي  العمل 
التحتية,  والبنية  الطاقة  ووزارة  والبيئة,  املناخي  التغري 
ووزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة, ووزارة الداخلية, 

وهــيــئــة تنظيم االتــ�ــســاالت واحلــكــومــة الــرقــمــيــة, ودائـــرة 
البلديات والنقل يف اأبوظبي, وبلدية مدينة اأبوظبي, وهيئة 
اأبوظبي, ودائرة  اأبوظبي للدفاع املدين, ودائرة الطاقة يف 
و�سركة  الــرقــمــيــة,  اأبــوظــبــي  وهــيــئــة  اأبــوظــبــي,  يف  ال�سحة 
ومركز  الــعــاملــي,  اأبــوظــبــي  �ــســوق  وهيئة  للتوزيع,  اأبــوظــبــي 
اأبــوظــبــي, وجمموعة  و�ــســرطــة  املــتــكــامــل,  للنقل  اأبــوظــبــي 
مــوانــئ اأبــوظــبــي, وبــلــديــة مــديــنــة الــعــني, و�ــســركــة العني 
اأبوظبي  للتوزيع, وبلدية منطقة الظفرة, وكل من �سركة 
لطاقة امل�ستقبل /م�سدر/, ومركز اأبوظبي الإدارة النفايات 
/تــــدويــــر/. و تــ�ــســمــل قــائــمــة الـــرعـــاة الــرئــيــ�ــســيــني للقمة 
 ,"Cisco"و "بيانات",  �سركة  بينها  مــن  عاملية  �سركات 
 ,"Foresight- و"فور�سايت ,"Huawei - و"هواوي
و"�سرميك�س   ,"UBERBINDER  - و"اأوبربايندر 
و�سركتي  جي",  "اإيه  وبـــرجمـــيـــات   ,"Streamax-
 ,"Consent - اإجنازات" و"حتالف", و�سركة "كون�سنت"
لا�ست�سارات,   "EE Consulting AG" و�ــســركــة 
وجمموعة "PTV Group جدير بالذكر اأن قمة مدينة 
اأبوظبي الذكية االأوىل يف عام 2019, �سهدت جناحا وا�سعا 
بدعم مبا�سر من القيادة الر�سيدة, مع م�ساركة متحدثني 
من اأكر من 20 جهة حكومية, وتفاعل 1000 م�سارك, 
باالإ�سافة اإىل ح�سور 60 �سخ�سية مرموقة, و 100 من 
50 متحدثا من  مع  الــقــرار,  �سناع  و  التنفيذيني  املـــدراء 
اخلراء واأ�سحاب الروؤى التي توؤثر على تطوير م�ستقبل 

املدن الذكية.

جون كريي: االإمارات تبهر العامل بـمبادراتها التي 
ت�ساهم يف تقدم االإن�سانية وترتقي بحياة املجتمعات

•• دبي-وام:

ل�سوؤون  اخلــا�ــس  االأمــريــكــي  الرئا�سي  املبعوث  كــريي  جــون  اأكــد 
التغري املناخي اأن دولة االإمارات داأبت على اإبهار العامل مببادراتها 
اخلاقة التي ت�ساهم يف تقدم االإن�سانية وترتقي بحياة املجتمعات 

االإن�سانية العاملية.
جاء ذلك يف �سياق اإ�سادته بفوز دولة االإمارات با�ست�سافة موؤمتر 
الدول االأطــراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية لتغري املناخ 
قد  كانت  اأبوظبي  اأن  اإىل  م�سريا   ,2023 العام  28" يف  "كوب 
دول  بح�سور  املناخي  العمل  ب�ساأن  االإقليمي  احلــوار  ا�ست�سافت 
والغاز  للنفط  اإنتاجا  االأعلى  الــدول  بني  من  تعد  التي  املنطقة 
الت�سدي  و�ــســرورة  املــنــاخــي  التغري  لبحث حتــديــات  الــعــامل,  يف 
ومواجهة  الكربونية  االنبعاثات  من  للحد  اجلهود  وتوحيد  لها 
كيف   :COP 26" بعنوان  جل�سة  ويف  احلــــراري.  االحتبا�س 
اأ�ستاذ  دفتاريو�س  جــون  اأدارهـــا  واقع" التي  اإىل  اخلطط  نحول 
اإدارة االأعمال يف جامعة نيويورك - اأبوظبي.. دعا كريي �سركات 
النفط العاملية اإىل االن�سمام اإىل مبادرات مكافحة التغري املناخي, 
التداعيات  ملواجهة  االآن  العاملية  اجلهود  ت�سافر  عدم  اأن  موؤكدا 
ال�سلبية لاحتبا�س احلراري �سيكون له عواقب وخيمة لي�س على 
االقت�ساد العاملي فح�سب بل على العامل اأجمع بعدما بداأنا ن�سهد 
بالفعل االآثار الكارثية لهذه الظاهرة, من اندالع حرائق الغابات 

معدالت  وارتــفــاع  الــدول  من  العديد  �سربت  التي  والفي�سانات 
الذوبان يف اجلليد القطبي واالرتفاع القيا�سي يف درجات حرارة 

اجلو.
واأعرب جون كريى عن ثقته باأنه يف حال التزمت كافة االأطراف 
بتنفيذ ما مت االتفاق عليه يف موؤمتر االأمم املتحدة للتغري املناخي 
الذي انعقد موؤخرا يف غا�سكو, ف�سيكون العامل قد بداأ يف ال�سري 
العاملية  ال�سركات  %7 من  اأن  اإىل  يف االجتــاه ال�سحيح, م�سريا 
قد بداأت بالفعل يف العمل على خف�س انبعاثاتها الكربونية, كما 
ال�سناعي  القطاع  يف  العاملة  العاملية  املوؤ�س�سات  من  العديد  اأن 
 45 الكربونية, منها  االلتزام بخف�س ب�سمتها  بالفعل يف  بداأت 
�سركة م�سنعة لاأ�سمنت  اأكــر  اأن  كما  عامليا,  االأكــر  �سركة من 
يف العامل قد اجتهت اإىل اإنتاج االأ�سمنت االأخ�سر وهناك بالفعل 
اإقبال كبري عليه, لي�س فقط الأنه �سديق للبيئة ولكن اأي�سا الأنه 
تو�سعا يف  اأن هناك  كما  اجلــودة,  االأ�سمنت من حيث  اأف�سل من 
اإنتاج الهيدروجني االأخ�سر وهناك اأي�سا حراك عاملي يف خمتلف 

دول العامل ملواجهة االنبعاثات.
ملكافحة  العاملية  ا�ستمرار اجلهود  اإىل  تطلعه  واأعــرب كريي عن 
االحتبا�س احلراري قبل انعقاد COP27 يف م�سر العام املقبل 
باأن  مــوؤكــدا   2023 الــعــام  االإمـــــارات يف  دولـــة  وCOP28 يف 
الــعــامل يــعــول كــثــريا عــلــى هـــذه اجلــهــود لــوقــف االآثــــار ال�سلبية 

التي اأ�سبحنا نر�سدها يوميا يف خمتلف دول العامل.
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اأخبـار الإمـارات

موارد عجمان تفتح باب الت�سجيل بالربنامج التاأهيلي للباحثني عن عمل
•• عجمان-وام: 

فتحت دائرة املوارد الب�سرية حلكومة عجمان باب الت�سجيل يف الرنامج 
التدريبي لتاأهيل الباحثني عن عمل, الذي �سينطلق يف 6 دي�سمر املقبل 
العلمية  املــوؤهــات  املــرئــي حلملة جميع  االتــ�ــســال  برنامج  عــر  بعد  عــن 
اإدارة التدريب  امل�سجلني يف من�سة كــوادر. واأكــدت �سفية املحرزي مديرة 
و التطوير بالدائرة , اأن الرنامج التاأهيلي يعد فر�سة هامة للخريجني 
والباحثني عن عمل لا�ستفادة من الدورات يف جماالت االأعمال واملهارات 
خمتلف  يف  الــوظــائــف  لتويل  املهنية  واالإر�ـــســـادات   , الوظيفي  والتطوير 

االآليات  و�ــســع  على  الــدائــرة  حــر�ــس  اإىل  م�سرية  م�ستقبًا,  الــقــطــاعــات 
بالكوادر  واالهــتــمــام  الب�سرية  املـــوارد  بتنمية  الكفيلة  واال�سراتيجيات 
االإمــــارات  روؤيـــة عجمان وروؤيــــة  املــحــاور يف  اأهـــم  الــتــي تعد مــن  الوطنية 
اال�سراتيجية و التي من �ساأنها دعم التنمية الب�سرية يف االإمارة و تطوير 
القدرات و املهارات و الكفاءات للباحثني عن عمل وتاأهيلها ل�سوق العمل 

من خال الرامج التدريبية.
التدريب  بنظام  �سيعقد  الــذي  التاأهيلي  التدريب  برنامج  اأن  واأو�سحت 
عن بعد خال الفرة من -6 22 دي�سمر املقبل يت�سمن ت�سعة حماور 
تدريبية حول:  دورات  ي�ستمل على  و  تدريبية,  �ساعة   30 بواقع  رئي�سية 

مهارات االت�سال و التوا�سل , والنجاح يف مكان العمل, واالبتكار و االبداع 
يف بيئة العمل, والذكاء العاطفي, ومهارات امل�ستقبل الرقمي, و اأ�سا�سيات 
التنمية ال�سخ�سية, و كتابة ال�سرية الذاتية, ومهارات املقابات, واملقابات 
التجريبية, و خدمة العماء واالأعمال املهنية مت�سمناً مهارات التوا�سل 
االجتماعي, و مهارات خدمة العماء, اإىل جانب خدمة العماء واالأعمال 
املهنية , و التوا�سل على نطاق العمل, و تعيني مهارات التوا�سل وخدمة 
العماء. و اأ�سارت اإىل اأن الباحث عن عمل �سيح�سل بعد اجتياز الرنامج 
�ستوا�سل  كما  الب�سرية,  املــوارد  دائــرة  من  معتمدة  �سهادة  على  التدريبي 
الدائرة يف تنفيذ �سل�سلة من الرامج التاأهيلية خال العام املقبل �سيتم 

الباحثني عن  املــحــرزي  ودعـــت  املخ�س�سة.  الــقــنــوات  عــر  عنها  االإعـــان 
عمل, من حملة جميع املوؤهات العلمية امل�سجلني يف من�سة كوادر باملوقع 
الر�سمي لدائرة املوارد الب�سرية للت�سجيل يف الرامج التاأهيلية من خال 
املوارد  لــدائــرة  االجتماعي  التوا�سل  �سفحات  يف  املــدرج  الت�سجيل  رابــط 
الب�سرية. ياأتي اإطاق الرنامج التاأهيلي بناء على مذكرة التفاهم التي 
املا�سي  اأكتوبر  يف  التوظيف  الأجــل  التعليم  موؤ�س�سة  مع  الدائرة  اأبرمتها 
التي تهدف اإىل تاأهيل الباحثني عن عمل و تطوير قدراتهم وتعزيز ادماج 
الإمارة  اال�سراتيجي  التوجه  يتما�سى مع  العمل, مبا  �سوق  املواطنني يف 

عجمان, و تبادل اخلرات واملمار�سات يف جمال اإدارة املوارد الب�سرية.

مكتوم بن حممد وحامد بن زايد وعدد من الوزراء يبحثون تعزيز التعاون مع نائب وزير اخلزانة االأمريكي
ومتويل  االأمـــوال  غ�سل  ملواجهة 

االإرهاب باأبوظبي.
وقــدم اجلــانــب االإمــاراتــي خال 
�سري  تقدم  حــول  عر�ساً  الور�سة 
العمل  العمل فيما يتعلق بخطة 
االأموال  غ�سل  ملواجهة  الوطنية 
اإىل  باالإ�سافة  االإرهــاب,  ومتويل 
التي  االإجنـــازات  اأهــم  ا�ستعرا�س 
حتققت يف الفرة ال�سابقة واأبرز 

اخلطط امل�ستقبلية.
اأي�سا  املـــ�ـــســـاركـــون  نـــاقـــ�ـــس  كـــمـــا 
و�سناعة  االفــرا�ــســيــة  االأ�ــســول 

ثـــاين بــن اأحــمــد الـــزيـــودي وزير 
دولة للتجارة اخلارجية, ومعايل 
خــالــد حمــمــد بــالــعــمــى حمافظ 
العربية  االإمـــــــــــــارات  مـــ�ـــســـرف 

املتحدة املركزي.
خال  االإماراتي  اجلانب  و�سلط 
الذي  التقدم  ال�سوء على  اللقاء 
اأحرزته الدولة يف تعزيز منظومة 
مواجهة اجلرائم املالية, ال�سيما 
ـــتـــعـــرا�ـــس اآخـــــر  مـــــن خــــــال ا�ـــس
م�ستجدات تنفيذ اال�سراتيجية 
االأموال  غ�سل  ملواجهة  الوطنية 

ــــعــــاون الــــوثــــيــــق مع  خــــــال الــــت
من  �سل�سلة  املــتــحــدة,  الـــواليـــات 
ملعاجلة  املــلــمــو�ــســة  االإجـــــــــراءات 
حددتها  الـــتـــي  الــقــ�ــســور  اأوجــــــه 

جمموعة العمل املايل.
اأهمية  ذات  املــ�ــســاألــة  هـــذه  وتــعــد 
ا�ــســراتــيــجــيــة لــدولــة االإمـــــارات 
والـــنـــظـــام املـــــايل الــــــدويل, حيث 
زيادة  على  بن�ساط  الدولة  تعمل 
تعزيز اإطارها لامتثال للمعايري 
االأموال  غ�سل  ملكافحة  الدولية 
ومتويل االإرهاب وانت�سار اأ�سلحة 

يف القطاعات املالية واالقت�سادية 
والــتــجــاريــة بــني دولـــة االإمــــارات 

والواليات املتحدة االأمريكية.
اخلزانة  وزيـــر  نــائــب  التقى  كما 
االأمريكي اأي�سا مبعايل الدكتور 
اأنور بن حممد قرقا�س امل�ست�سار 
ال�سمو  لــ�ــســاحــب  الــدبــلــومــا�ــســي 
عبداهلل  ومعايل  الــدولــة,  رئي�س 
النعيمي  عــــواد  بـــن  �ــســلــطــان  بـــن 
العدل, ومعايل حممد بن  وزيــر 
الدولة  وزيــــر  احلــ�ــســيــنــي  هــــادي 
لل�سوؤون املالية, ومعايل الدكتور 

الثمينة  واملــــــــعــــــــادن  الــــــذهــــــب 
املبذولة  اجلــــهــــود  مــــن  كــــجــــزء 
من  العديد  يف  املخاطر  ملعاجلة 

القطاعات.
العربية  االإمـــــــــــارات  وتــــتــــعــــاون 
املــــتــــحــــدة بـــ�ـــســـكـــل مـــبـــا�ـــســـر مع 
االأمريكية  املـــتـــحـــدة  الــــواليــــات 
ومتويل  االأمـــوال  غ�سل  ملواجهة 
الدمار  اأ�سلحة  االإرهــاب ومتويل 
االأن�سطة  مــن  وغــريهــا  ال�سامل 

غري امل�سروعة.
وقـــد تبنت دولـــة االإمــــــارات, من 

ومتويل االإرهاب.
واأ�ـــــــســـــــاد اجلـــــانـــــب االإمـــــــاراتـــــــي 
بني  الرفيع  ال�سراكة  بامل�ستوى 
دولة االإمارات والواليات املتحدة 
مــكــافــحــة جرائم  االأمــريــكــيــة يف 
االإرهاب,  االأمــوال ومتويل  غ�سل 
ال �ــســيــمــا بـــعـــد انــــعــــقــــاد ور�ـــســـة 
االأمريكية  ـــيـــة  االإمـــارات الــعــمــل 
الريطانية حول مواجهة غ�سل 
االأمــــوال ومتــويــل االإرهــــاب على 
اأكتوبر  و27   26 يــومــي  مــــدار 
التنفيذي  املكتب  املا�سي يف مقر 

•• اأبوظبي - وام: 

الــتــقــى �ــســمــو الــ�ــســيــخ مــكــتــوم بن 
اآل مكتوم نائب  حممد بن را�سد 
نــائــب رئي�س جمل�س  دبــي  حــاكــم 
الوزراء وزير املالية, و�سمو ال�سيخ 
نهيان ع�سو  اآل  زايـــد  بــن  حــامــد 
املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
اأبوظبي  جلهاز  املنتدب  الع�سو 
نائب  اأدييمو  بوايل   , لا�ستثمار 
اإطار  وزير اخلزانة االأمريكي يف 
التعاون  لتعزيز  املبذولة  اجلهود 

الدمار ال�سامل.
وقــــد �ــســاعــفــت دولـــــة االإمـــــــارات 
خــــال االأ�ـــســـهـــر االأخــــــــرية, من 
املتحدة  الــواليــات  مع  م�ساركتها 
ملواجهة  الرئي�سية  الق�سايا  يف 
االإرهاب,  االأمــوال ومتويل  غ�سل 
مـــن خــــال اإقــــامــــة ور�ـــــس عمل 
بالعمات  مــتــعــلــقــة  وفـــعـــالـــيـــات 
ومتويل  واجلـــــرميـــــة  املـــ�ـــســـفـــرة 
االفرا�سية  واالأ�ــســول  االإرهـــاب 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق االإنــــ�ــــســــان 

والف�ساد.

وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق مبادرة 
اجليل اجلديد من املباين احلكومية الذكية

••اأبوظبي-وام:

مبادرة اجليل  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأطلقت 
الـــذي يعتر  املــبــاين احلكومية  الــرابــع مــن  اجلــديــد 
النموذج  يــحــوي  املــنــطــقــة, حــيــث  نــوعــه يف  مــن  االأول 
على  تعتمد  مبتكرة  تفاعلية  ذكــيــة  من�سة  اجلــديــد 
ال�سناعية  الـــثـــورة  وممــكــنــات  اال�ــســطــنــاعــي  الـــذكـــاء 

الرابعة.
وعن اأهمية املبادرة, اأكد �سعادة املهند�س ح�سن حممد 
جمعة املن�سوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية 
ل�سوؤون البنية التحتية والنقل اأن اجليل اجلديد من 
للثورة  الدولة  ا�سراتيجية  تدعم  احلكومية  املباين 
الذكية  واملدن  الرقمي  واالقت�ساد  الرابعة  ال�سناعية 
التفاعلية , اإذ يوفر اجليل الرابع من املباين احلكومية 
بيئة  �سمن  واملبتكرة,  الذكية  االأنظمة  من  جمموعة 
اآمنة ت�سخر التكنولوجيا والذكاء اال�سطناعي خلدمة 
/ اأ�سكالها  خمتلف  على  املــبــاين  هــذه  مــع  املتعاملني 

التعليمية, ال�سحية, االمنية, اال�ستثمارية/.
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  ان  املن�سوري  واأ�ساف 
امل�ستقبلية  التحديات  ملواجهة  مبتكرة  حلوال  تتبنى 
املرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية واالإ�سكان 
احلكومي والنقل ت�ستند يف جمملها اإىل روؤية طموحة 
كمحور  التميز  ثقافة  وُتــر�ــّســخ  امل�ستقبل  ت�ست�سرف 
تطوير  جــانــب  اإىل  املن�سود  احلــكــومــي  للعمل  رئي�س 
الـــقـــادرة عــلــى التنبوؤ  اخلــطــط واملــ�ــســاريــع واالأفــــكــــار 
الذي  االأمــر  مبتكرة  بـــاأدوات  ومواجهتها  بالتحديات 

ميكن االإمارات من حجز مكانة رئي�سية على اخلريطة 
يخدم  ومبا   2071 العام  بحلول  العاملية  التناف�سية 

ال�سكان ويحقق ال�سعادة وجودة احلياة.
من�سة  احلكومية,  املباين  من  اجلديد  اجليل  وي�سم 
ذكية تفاعلية تعتمد على الذكاء اال�سطناعي واإعطاء 
التنبيهات التلقائية يف املن�سة اإىل ال�سخ�س امل�سوؤول, 
الفرح,  ومنها  ال�سلوك  على  التعرف  نظام  خال  من 
ال�سلوك العدواين, جتاوز اأ�سورة املبنى.... الخ , ونظام 
االأمان الذكي وذلك بالتعرف على املتعاملني مبجرد 
ب�سكل  الــدور  حجز  اأولوية  واإعطائهم  املبنى  دخولهم 
الذي  الذكي  االآمــن  البيئة  نظام  اإىل  اإ�سافة  تلقائي, 
حرارة  درجـــة  الرتــفــاع  التلقائي  التنبيه  عــلــى  يعمل 

ال�سخ�س, وعدم التباعد االجتماعي يف فرة الوباء.
تواجد  اأماكن  الذكي وح�سر  التتبع  نظام  ي�سمل  كما 
االأ�سخا�س على مدار الوقت يف املبنى , ونظام احل�سور 
ال�ساعة, ونظام  النا�س على مدار  الذكي وح�سر عدد 
بدخول  لهم  املــخــول  لاأ�سخا�س  االأبـــواب  لفتح  ذكــي 
القاعات مبجرد وقوفهم امام البوابات, ونظام القاعة 
جميع  بعك�س  القاعة  يف  ال�سا�سة  تقوم  حيث  الرقمية 
اال�ساءة  نــظــام   , املبا�سر  النقل  بــرامــج  اإىل  املــحــتــوى 
الذكي حيث تتكيف اال�ساءة مع اأ�سعة ال�سم�س, اإ�سافة 
التكييف وحتويله  التلقائي لتعطل  االنــذار  اإىل نظام 
اأمنة  بيئة  �سمن  ذلــك  وجميع  مبا�سرة,  امل�سنع  اإىل 
اال�سطناعي  والـــذكـــاء  الــتــكــنــولــوجــيــا  ت�سخر  وذكــيــة 
خلدمة جميع املباين احلكومية التعليمية, ال�سحية, 

االمنية, اال�ستثمارية.

كليفالند كلينك اأبوظبي يح�سد 3 جوائز من جمعية القلب االأمريكية
•• اأبوظبي-وام:

كّرمت جمعية القلب االأمريكية اأطباء يف م�ست�سفى "كليفاند 
للجهود  تــقــديــراً  مــرمــوقــة  جــوائــز  بــثــاث  اأبوظبي"  كلينك 
, وذلـــك بعد  املــا�ــســي  الــعــام  بــذلــوهــا خــال  الــتــي  اال�ستثنائية 
ال�سحية  احلــــاالت  فيها  �ــســرحــوا  ملخ�سات  االأطـــبـــاء  تــقــدمي 
التعامل معها بكل كفاءة من جانب الفريق  التي مت  احلرجة 
معهد  اأطــبــاء  تــكــرمي  مت  امل�ست�سفى.  يف  التخ�س�سات  متعدد 
كلينك  "كليفاند  م�ست�سفى  يف  الــدمــويــة  واالأوعـــيـــة  القلب 
جلمعية  العلمية  اجلل�سات  فعاليات  هام�س  على  اأبوظبي" 
وبرونزية  ذهبية  بجائزتني   2021 للعام  االأمريكية  القلب 

اإىل جانب جائزة "بول دوديل وايت للباحثني الدوليني".
وقــــال الــدكــتــور يـــزن اجلـــابـــري اأخــ�ــســائــي جـــراحـــة الــقــلــب يف 
الرئي�سي  واملـــوؤلـــف  اأبوظبي"  كلينك  "كليفاند  م�ست�سفى 
ملخ�س  اإن  الذهبية  اجلائزة  على  احلائزة  ال�سريرية  للحالة 
اإثره  ال�سريرية الذي قدمناه للجمعية وح�سدنا على  احلالة 
اجلماعي  العمل  روح  على  جت�سيداً  ي�سكل  الذهبية  اجلــائــزة 
م�ست�سفى  يف  التخ�س�سات  مــتــعــددة  الــفــرق  بــهــا  تتمتع  الــتــي 
"كليفاند كلينك اأبوظبي" عند تعاملها مع احلاالت ال�سحية 
املختلفة للمر�سى الذين يزورون امل�ست�سفى كل يوم اإن التفاين 
واالإخا�س اإ�سافة اإىل امل�ستوى العايل من التن�سيق بني اأع�ساء 
وجنينها.  االأم  حياة  اإنقاذ  يف  جناحه  وراء  ال�سر  كانت  الفريق 

القلب  باحث يف طب  مانا  يو�سف  الدكتور  ذكــر  ومــن جانبه 
الرئي�سي  واملــوؤلــف  اأبوظبي"  كلينك  "كليفاند  م�ست�سفى  يف 
انــه بف�سل  الــرونــزيــة  مللخ�س احلــالــة احلــائــز على اجلــائــزة 
الت�سوير عايل اجلودة واملهارات العالية لفريق الرعاية متعدد 
التخ�س�سات الذي اأ�سرف على حالة املري�سة متكن اأخ�سائيو 
الدموية  اجللطة  وعــاج  ت�سخي�س  مــن  امل�ست�سفى  يف  القلب 

العابرة التي كانت تعاين منها املري�سة ب�سرعة وكفاءة.
"كليفاند  م�ست�سفى  يف  ال�سحية  الــرعــايــة  فــريــق  وحــ�ــســل 
كلينك اأبوظبي" اأي�ساً على جائزة "بول دوديل وايت للباحثني 
الطبية  وامللخ�سات  االأبــحــاث  ملوؤلفي  مُتنح  والــتــي  الــدولــيــني 

املتميزة.

مكتوم بن حممد ي�ستقبل وزير االقت�ساد واملالية الفرن�سي
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم, نائب حاكم دبي 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية, �سباح ام�س معايل برونو لومري, 
وزير االقت�ساد واملالية الفرن�سي يف مبنى القادة مبقر اإك�سبو 2020 دبي. 
يف  البلدين,  بني  والتجارية  االقت�سادية  العاقات  تعزيز  اللقاء  وتــنــاول 
و�سبل  االإمــارات وفرن�سا,  دولة  القائمة بني  اال�سراتيجية  ال�سراكة  �سوء 
امل�ستويات ويف �ستى املجاالت مبا يعود  ال�سراكة على خمتلف  تطوير هذه 
مبا  الفرن�سي  الوزير  اأ�ساد  جانبه,  من  ال�سديقني.  ال�سعبني  على  بالنفع 
يعزز  القطاعات مبــا  اإجنـــازات �سمن خمتلف  مــن  االإمــــارات  دولــة  حققته 
مكانتها اإقليمياً ودولياً, م�سيداً معاليه بالنجاح الكبري الذي حققته دبي يف 
ا�ست�سافة معر�س اإك�سبو 2020 دبي, واجلهود الكبرية التي بذلت لتقدمي 
ن�سخة ا�ستثنائية من احلدث العاملي الذي يجمع اأفكار وروؤى العامل نحو 
م�ستقبل اأف�سل للجميع. ح�سر اللقاء معايل حممد بن هادي احل�سيني, 
وزير دولة لل�سوؤون املالية, ومعايل عبد اهلل بن طوق املري, وزير االقت�ساد, 

و�سعادة يون�س اخلوري, وكيل وزارة املالية.

دبي حتتفل باليوم الوطني الـ 50 مبجموعة من الفعاليات الرتفيهية والعرو�س الرتويجية

دار الرب تطلق حملة اخلم�سني اخلريية بقيمة 10 ماليني درهم

•• دبي-وام: 

الوطني  باليوم  لاحتفال  دبي  اإمــارة  ت�ستعد 
الـــــ 50 لــلــدولــة لــتــقــدم لــ�ــســكــانــهــا وزوارهـــــا 
الرفيهية  واالأن�سطة  الفعاليات  من  العديد 
العرو�س  جــانــب  اإىل  املو�سيقية  واحلــفــات 
من  املمتدة  الفرة  خــال  وذلــك  الرويجية 
�سمن  وذلــك  املقبل  دي�سمر   11 وحتى   2
الدولة  تعي�سها  الــتــي  االإحــتــفــالــيــة  االأجـــــواء 
تاأ�سي�سها.  عــلــى  الــذهــبــي  الــيــوبــيــل  مبنا�سبة 
وتــ�ــســلــط االحـــتـــفـــاالت - الـــتـــي تـــتـــزامـــن مع 
اأ�ــســبــوع طــويــلــة.. الــ�ــســوء على  عطلة نــهــايــة 
االإ�ستعرا�سات  مـــع  دبـــي  تــقــدمــه  مـــا  اأفــ�ــســل 
يف  العاملية  الرفيهية  والفعاليات  الوطنية 
والوجهات يف  اجلــذب  اأ�سهر مناطق  عدد من 
اأحمد اخلاجة املدير التنفيذي  املدينة. وقال 
ملــوؤ�ــســ�ــســة دبـــي لــلــمــهــرجــانــات والــتــجــزئــة.. " 
تــعــكــ�ــس احــتــفــاالت الــيــوبــيــل الــذهــبــي لدولة 
الذي  واالإبــتــكــار  والــتــقــدم  النه�سة  االإمــــارات 
عاما   50 مــدار  على  احلبيبة  دولتنا  �سهدته 
االحتفاالت  �ستكون  الــذكــرى  لهذه  وتخليدا 
بــالــيــوم الــوطــنــي هـــذا الــعــام ممــيــزة وفريدة. 
اأحد  الوطني يعد  اليوم  فــاإن  وكما هو احلــال 
اأبــــرز واأهــــم االأحــــــداث عــلــى جــــدول فعاليات 
داخل  من  ب�سيوفنا  للرحيب  ونتطلع  دبــي. 
الــــدولــــة وخـــارجـــهـــا لــاحــتــفــال مــعــنــا بهذه 

نقدمه  مبا  وذلك  ال�سعيدة  الوطنية  املنا�سبة 
اإىل  باالإ�سافة  متنوعة  واأن�سطة  فعاليات  من 
الوطني  اليوم  ويلقي  الرويجية..  العرو�س 
الـــذي ن�سهد فيه  الــعــام االإ�ــســتــثــنــائــي  يف هـــذا 
تنظيم معر�س "اإك�سبو 2020 دبي" ال�سوء 
على االإجنازات الهائلة التي حققتها االإمارات 
خال خم�سة عقود م�ست ويب�سر باملزيد من 
احلبيبة  دولــتــنــا  �ستحققها  الــتــي  الــنــجــاحــات 
الفعاليات  جمــمــوعــة  وتــ�ــســم  م�ستقبا". 
واالأن�سطة التي ميكن للجمهور اال�ستمتاع بها 
الـ  الوطني  باليوم  االحتفاالت  �سمن  دبي  يف 
50 " كانتني ال�ساطئ برعاية ات�ساالت" التي 

اإىل  نــوفــمــر   25 مــن  الــفــرة  �ستقام خـــال 
املاأكوالت  من  يوماً   17 لتقدم  دي�سمر   11
ال�سهية والعرو�س الفنية املبا�سرة واالأن�سطة 
الــتــفــاعــلــيــة لـــاأطـــفـــال مـــن جــمــيــع االأعـــمـــار 
يومني  ت�ستمر  الــتــي   "  MBC و"حفات 
االإمــــارات  مــن  املــطــربــني  مــن  نخبة  ويحييها 
االألعاب  و"عرو�س  االأو�سط  ال�سرق  ومنطقة 
يومني  ملدة  دبي  �سماء  �ست�سئ  النارية" التي 
التوجه  وزوارهـــا  املدينة  ل�سكان  ميكن  حيث 
النخلة"  اأتانت�س  بوينت" و"فندق  "ذي  اإىل 
ال�ساطئ  و"كانتني  بلوواترز"  و"جزيرة 
خلف  جمريا  �ساطئ  على  ات�ساالت"  برعاية 

العرب"  "و"برج  مــري  و"ال  مول"  "�سن�ست 
الــنــاريــة املذهلة  ملــ�ــســاهــدة عـــرو�ـــس االألـــعـــاب 
و8:30   8 ال�ساعة  يف  دي�سمر  و3   2 يومي 
جمموعة  االإحــتــفــاالت  وتت�سمن  مــ�ــســاًء.  و9 
فرق  ت�ستعد  حيث  الراثية"  "العرو�س  من 
عرو�سها  لتقدمي  و"احلربية"  "العيالة" 
 2 اأنــحــاء دبــي بـــدءاً مــن  الراثية يف خمتلف 
وحتى 11 دي�سمر.. فيما ميكن ل�سكان دبي 
يف  املبا�سرة  العرو�س  هــذه  م�ساهدة  وزوارهـــا 
�سنر  و"�سيتي  اخلوانيج"  "مم�سى  مــن  كــل 
مردف" و"دبي مول" و"�سيتي ووك" و"نخيل 
مول" و"دبي ف�ستيفال �سيتي مول" و"كانتني 

ال�ساطئ برعاية ات�ساالت". كما تقدم مراكز 
"دبي  مثل  دبي  التجزئة يف  ووجهات  الت�سوق 
مول" و"نخيل مول" و"�سيتي �سنر مردف" 
و"�سيتي �سنر ديرة" و"مول االإمارات" و"دبي 
 50 بــني  تــــراوح  مول" تخفي�سات  اآوتــلــيــت 
 13 حتى  خمتارة  منتجات  على  باملائة  و70 
اخلم�سني  الوطني  الــيــوم  مبنا�سبة  دي�سمر 
وامل�سروبات  املــاأكــوالت  عرو�س  اإىل  باالإ�سافة 
اخلارجية  والـــعـــرو�ـــس  الـــفـــنـــادق  وعــــرو�ــــس 
االإجتماعي  التباعد  تطبيق  و�سيتم  وغريها. 
جلمهور هذه الفعاليات حيث ت�سكل ال�سامة 

اأولوية ق�سوى حتى يف اأوقات االحتفاالت.

•• دبي-وام: 

اأطلقت "جمعية دار الر" حملة اإن�سانية وا�سعة النطاق متتد 
مبادراتها االإن�سانية النوعية اإىل 3 قارات وتغطي االإمارات و 
11 دولة حول العامل حتت �سعار "حملة اخلم�سني اخلريية" 
احتفاء بـ"عام اخلم�سني" و وتعزيزا للم�سار احل�ساري لدولة 
قادمة  اأخـــرى   50 و  50 عاما م�ست  مــدار  االإمــــارات على 
والبناء  التقدم  طريق  يف  خلو�سها  واأبناوؤها  الدولة  تتاأهب 

والتنمية واال�ستدامة واالبتكار واالإبداع.
قيمتها  ت�سل  التي   - الوطنية  االإن�سانية  وت�ستهدف احلملة 
االإجمالية اإىل 10 مايني درهم - اأعمال اخلري واالإح�سان 
عر  وخــارجــهــا  االإمــــارات  داخـــل  والــبــنــاء  التنمية  وم�ساريع 

جمع الترعات والدعم. واأكد �سعادة عبد اهلل علي بن زايد 
دار  جمعية  يف  ال�سر  اأمــني  االإدارة  جمل�س  ع�سو  الفا�سي 
وطنية  ا�ستجابة  ت�سكل  نوعها  من  الفريدة  احلملة  اأن  الر 
عاما   50 منذ  املتوا�سل  الوطني  للم�سروع  وفاعلة  �سادقة 
اإىل  امل�ستقبل بثقة عالية وخطى ثابتة م�ستندة  اإىل  واملتجه 
العلم والعمل اجلاد ومتثل ترجمة مبا�سرة لروؤية وتوجيهات 
لاإعداد  اخلم�سني"  "عام  اأطلقت  الــتــي  الر�سيدة  قيادتنا 
وبناء  القادمة"  "اخلم�سني  يف  واملــ�ــســتــدام  الفاعل  للتحول 

امل�ستقبل ودعم اإجنازات الدولة وتعزيز مكت�سبات الوطن.
واأو�سح اأن احلملة اخلريية املو�سعة تطرح باقة من امل�ساريع 
تعود  التي  والرية  املتنوعة  االإن�سانية  واملــبــادرات  اخلريية 
الوطن واملجتمع وال�سالح  باخلري والنفع واالإ�ستدامة على 
وذوي  واملحتاجني  االإن�سان  خدمة  يف  حتديدا  وت�سب  العام 
الــعــامل عــر جمع الترعات والدعم  املــحــدود حــول  الــدخــل 
يف �سبيل م�ساعدة ال�سرائح االإجتماعية ال�سعيفة واملحتاجة 
خا�سة االأ�سر املتعففة واالأ�سر املنتجة والغارمني بالتعاون مع 

داخل  اجلمعية  �سركاء  من  واجلهات  الهيئات  من  جمموعة 
االإمارات وخارجها.

الرئي�س  نائب  الها�سمي  علي  ه�سام  ال�سيد  اأ�سار  جانبه  من 
ت�ستمل  التي  امل�ساريع  اأن  اإىل  الر  دار  جمعية  يف  التنفيذي 
خريية  م�ساريع   5 ت�سم  اخلــرييــة  اخلم�سني  حملة  عليها 
وال�سجرة  الغذائية  ال�سال  م�ساريع  هي  حمورية  اإن�سانية 
والغارمني  التجارية  االأك�ساك  ومتليك  املنازل  وبناء  املثمرة 
وم�ساريعها  احلملة  اأن  اإىل  الفتا  �سجناء".  كربة  "تفريج 

االإن�سانية اخلم�سة حتظى بدعم عدد من �سركاء اجلمعية يف 
القطاع احلكومي واخلا�س.

واالإح�سان  والترع  اأبــواب اخلــري  "دار الر" تفتح  اأن  وبــني 
والدعم ل�سالح احلملة عر 7 قنوات رئي�سية هي احل�سابات 
ومركز  لها  التابع  االإلكروين  واملوقع  بها  اخلا�سة  البنكية 
وراأ�س  دبــي  يف  وفروعها  الرئي�س  مبقرها  املتعاملني  خدمة 
اخلــيــمــة وممــثــلــيــهــا مبــخــتــلــف اإمــــــــارات الــــدولــــة والـــرابـــط 
التوا�سل  وبــرامــج  للحملة  للترع  املخ�س�س  االإلــكــروين 
الن�سية  والر�سائل  ال�سركاء  طريق  عن  والترع  االإجتماعي 
عمل  يف  وروؤيتها  اجلمعية  فل�سفة  اأن  على  م�سددا  الق�سرية 
اخلري وم�ساريعها االإن�سانية تن�سب على تر�سيخ اال�ستدامة 

واالإنتاجية يف العمل اخلريي واالإن�ساين.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ــــيــــويــــورك  اأطـــــلـــــقـــــت جــــامــــعــــة ن
الفعاليات  مــن  �سل�سلة  اأبــوظــبــي 
االفـــــرا�ـــــســـــيـــــة واحلــــ�ــــســــوريــــة 
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني 
الفعاليات  تـــ�ـــســـمـــل  لــــلــــدولــــة. 
فعالية  واحل�سورية  االفرا�سية 
باالإ�سافة  االإماراتي"  "املندو�س 
الـــــذي  اجلــــامــــعــــة  مـــــوؤمتـــــر  اإىل 
جلنة  مــع  بالتعاون  اأمــ�ــس  انطلق 
ومب�ساركة  لــلــد�ــســتــور  اأكــ�ــســفــورد 
امل�ست�سار  ن�سيبة  اأنــور  معايل زكي 
رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الــثــقــايف 
الدولة والرئي�س االأعلى جلامعة 
وكبار  املتحدة  العربية  االإمـــارات 
وخراء  واالأكادمييني  امل�سوؤولني 
املحلي  املــ�ــســتــوى  عــلــى  الـــقـــانـــون 
املوؤمتر  يف  ي�سارك  كما   , والعاملي 
ال�ساعر  عــلــي  املــ�ــســتــ�ــســار  ــعــادة  �ــس
التفتي�س  اإدارة  مدير  الــظــاهــري 
�سك�ستون  وجــــــــون  الـــقـــ�ـــســـائـــي 
جلامعة  الــــفــــخــــري  الــــرئــــيــــ�ــــس 
اأ�ستاذ  كــوكــلــني  نــيــويــورك وجـــون 
والــقــانــون يف  الدينية  الــدرا�ــســات 
جامعة نيويورك اأبوظبي وديني�س 
غــالــيــغــان االأ�ـــســـتـــاذ الــفــخــري يف 
جــامــعــة اأكــ�ــســفــورد ومــديــر جلنة 

والدكتورة  لــلــد�ــســتــور  اأكــ�ــســفــورد 
فراوكه  وال�سيدة  ماغيار  مونيكا 
هــريد بــاي املــوؤرخــة والــبــاحــثــة يف 
املتحدة  العربية  االإمـــارات  تاريخ 
اأدراي االأ�ستاذ يف جامعة  ويو�سف 
حــيــفــا. ويــنــظــم مــركــز الــفــنــون يف 
اأم�سية  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
يف حدث ثقايف  غد  "حكاية" بعد 
من  عــدد  فيه  ي�سارك  افــرا�ــســي 
احتفاال  واملــو�ــســيــقــيــني  الــ�ــســعــراء 
للدولة  اخلـــمـــ�ـــســـني  بــــالــــذكــــرى 
التنوع  عـــلـــى  الـــ�ـــســـوء  ويــ�ــســلــط 

الثقايف للدولة.
وتنطلق فعاليات اأم�سية "حكاية" 
جامعة  رئي�س  نــائــب  بــني  بــحــوار 
مارييت  اأبــــوظــــبــــي  نــــيــــويــــورك 
ويــ�ــســرمــان ومـــعـــايل زكــــي اأنــــور 
�سيقدم عر�سا حول  الذي  ن�سيبة 
املغفور  مع  وعمله  الــدولــة  تاريخ 
لـــه الــ�ــســيــخ زايــــد بـــن �ــســلــطــان اآل 

نهيان "طيب اهلل ثراه".
جامعة  تــــوجــــهــــات  اإطـــــــــار  ويف   
والتزامها  اأبـــوظـــبـــي  نـــيـــويـــورك 
املــزدهــر يف  الــفــنــي  امل�سهد  بــدعــم 
الـــدولـــة وتــ�ــســجــيــعــه يــنــظــم رواق 
الفن يف اجلامعة باال�سراك مع 
االأو�سط  ال�سرق  معهد  غــالــريي 
املتحدة  بـــــالـــــواليـــــات  لـــلـــفـــنـــون 

بني  "ما  مـــعـــر�ـــس  االأمـــريـــكـــيـــة 
فــن معا�سر  واالأر�ــــــس:  الــ�ــســمــاء 
فعاليات  �ــســمــن  االإمارات"  مــن 
اخلم�سني  بــالــذكــرى  االحــتــفــال 
لقيام الدولة وذلك خال الفرة 
 31 املــقــبــل اإىل  3 ديــ�ــســمــر  مــن 

مار�س 2022.
نائب  وي�سرمان  مارييت  وقالت 
رئي�س جامعة نيويورك اأبوظبي: 
الــــذكــــرى  اإحـــــيـــــاء  اإىل  نـــتـــطـــلـــع 
اخلــمــ�ــســني لـــقـــيـــام الــــدولــــة من 
بالفعاليات  حافل  برنامج  خال 
بتاريخ  الــ�ــســلــة  ذات  واالأحـــــــداث 
الـــدولـــة و�ــســعــودهــا بف�سل  هـــذه 

اإجنازاتها الفريدة من نوعها. 
بالتنوع  نــحــتــفــل  اإنـــنـــا  واأ�ـــســـافـــت 
االإمـــارات وبروح  الثقايف يف دولــة 
وبالتزامها  والـــتـــفـــاوؤل  االإبـــــــداع 
بــالــتــعــلــيــم والـــتـــ�ـــســـامـــح وتـــــردد 
�ــــســــدى هــــــذه الـــقـــيـــم بـــعـــمـــق يف 
التي  اأبــوظــبــي  نــيــويــورك  جامعة 
احـــتـــفـــلـــت مــــــوؤخــــــرا بــــالــــذكــــرى 
مل  حيث  تاأ�سي�سها  على  العا�سرة 
يــكــن حــلــمــنــا بــبــنــاء مــركــز عاملي 
املوقع  هــذا  االأكــادميــي يف  للتميز 
الثاقبة  الروؤية  املميز ممكنا لوال 
التي يتمتع بها قادة هذه الدولة 
ونتطلع  تلقيناه  الـــذي  والــدعــم 
من  املقبلة  عــامــا  اخلم�سني  اإىل 
اإجنـــازات دولــة االإمـــارات العربية 
املــــتــــحــــدة وجــــامــــعــــة نـــيـــويـــورك 
اأبوظبي, اآملني مبوا�سلة امل�سرية 

نحو اأهدافنا. 
االحتفالية  الفعاليات  اإطـــار  ويف 
لدرا�سة  الــعــربــي  املـــركـــز  يــطــلــق 

نــــيــــويــــورك  جــــامــــعــــة  الـــــفـــــن يف 
عرو�سه  اأوىل  "املورد"  اأبــوظــبــي 
بــــاإ�ــــســــراف الــقــيــمــة الــفــنــيــة مي 
الدباغ االأ�ستاذة امل�ساعدة الأبحاث 
يف  الــعــامــة  والــ�ــســيــا�ــســات  املجتمع 
ويقام  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
دي�سمر  مـــــن  الـــــفـــــرة  خـــــــال 
كما   .2022 مـــايـــو  �ــســهــر  اإىل 
ال�سور  اأر�سيف  "عكا�سة"  يطلق 
املورد  ملركز  التابع  الفوتوغرافية 
اخلم�سني  ــــذكــــرى  ال مبــنــا�ــســبــة 
جديدة  جمموعة  الــدولــة  لقيام 
تت�سمن من حوايل 700 �سورة 
منها اإحدى ع�سرة �سورة جديدة 
ملجموعات  قيمة  اإ�ــســافــة  ت�سكل 

االأر�سيف. 
وينظم ق�سم الن�ساطات الريا�سية 
اأبوظبي  نـــيـــويـــورك  جــامــعــة  يف 
ال�سنوية  الــــــدراجــــــات  مـــ�ـــســـرية 
عاما  اخلــمــ�ــســني  "نحو  بــعــنــوان 
يف  ديــ�ــســمــر   15 يــــوم  املقبلة" 
باأبوظبي.  احلـــديـــريـــات  جـــزيـــرة 
جامعة  فــــعــــالــــيــــات  وتـــتـــ�ـــســـمـــن 
نيويورك اأبوظبي لعام اخلم�سني 
اإطاق موقع اإلكروين خم�س�س 
اأ�ساتذة  ينفذها  الــتــي  لــاأبــحــاث 
ــيــع التي  اجلــامــعــة حــــول املــوا�ــس
تركز على دولة االإمارات العربية 
على  املوقع  يحتوي  كما  املتحدة, 
ل�سهادات عدد من  مقطع م�سور 
اأبناء الدولة  طاب اجلامعة من 
كما �ستزدان اجلامعة باألوان علم 
الـــدولـــة خـــال الـــفـــرة مـــن 24 
دي�سمر   2 اإىل  اجلــاري  نوفمر 

املقبل.

•• اأبوظبي-وام: 

للعلوم  خـــلـــيـــفـــة  جــــامــــعــــة  وقـــــعـــــت 
والــتــكــنــولــوجــيــا مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
يف  عــاملــيــا  "دا�سو" الــــرائــــدة  �ــســركــة 
التعاون  اإىل  تهدف  الــطــريان  جمــال 
التعليم  االأكــادميــي يف جمال تطوير 
و الـــبـــحـــوث املــتــعــلــقــة بـــالـــطـــريان يف 
دولة االإمــارات باال�ستعانة باخلرات 

ال�سناعية والتكنولوجيات املتقدمة.
عارف  الدكتور  التفاهم  مذكرة  وقع 
الرئي�س  نـــائـــب  احلــــمــــادي  �ــســلــطــان 
وفيليب  خليفة  جامعة  يف  التنفيذي 

على  التنفيذي  الرئي�س  نائب  بــرين 
امل�ستوى الدويل ل�سركة دا�سو والذي 
اإريــك ترابري رئي�س  ح�سر نيابة عن 
التنفيذي  والرئي�س  االإدارة  جمل�س 

ل�سركة دا�سو للطريان.
و�سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون 
الدعم  توفري  ت�سمل  التي  باملجاالت 
الرامج  وتطوير  للطلبة  والرعاية 
التعاونية  والــبــحــثــيــة  االأكـــادميـــيـــة 
القدرات.  وبــنــاء  تطوير  اإىل  اإ�سافة 
تعزيز  يف  التفاهم  مــذكــرة  ت�ساهم  و 
بع�س  يف  للجامعة  الـــريـــادي  الــــدور 
الطريان  كقطاع  الهامة  القطاعات 

اإىل  اإ�سافة  الدفاع  واأنظمة  والف�ساء 
دور مركز اأبحاث وابتكار الطريان يف 
جامعة خليفة الذي يدعم االبتكار يف 

جميع هذه املجاالت.
�سلطان  عـــــــارف  الــــدكــــتــــور  قــــــال  و 
احلمادي: "يعك�س التعاون مع �سركة 
دا�سو ال�سركة الفرن�سية الرائدة عامليا 
يف جمال الطريان جهودنا الدولية يف 
ال�سركاء  اأهــم  مع  ال�سراكات  تاأ�سي�س 
ال�ستقطاب  العامل  اأنحاء  جميع  من 
للدولة  املتميزة  واخلــــرات  الــعــقــول 
على  الــكــبــري  حر�سنا  يعك�س  كــمــا   ..
الب�سري املحلي يف  املال  راأ�ــس  تطوير 

املجاالت اال�سراتيجية".
ال�سراكة  " �ستحقق هــذه   : اأ�ــســاف  و 
اأي�سا الفائدة لباحثينا وعلمائنا من 
االآفـــــاق اجلديدة  ا�ــســتــكــ�ــســاف  خـــال 
يف  �ست�ساهم  و  ال�سناعي  القطاع  يف 
زيـــــادة مــ�ــســتــوى املــعــرفــة لــلــطــلــبــة يف 
ما  اإىل  اإ�سافة  احليوي  القطاع  هــذا 
الدولة  رفـــد  اإمــكــانــيــة  لــنــا  �ستتيحه 
التكنولوجية  بــاحلــلــول  واملــنــطــقــة 
املدربة  الــبــ�ــســريــة  والـــقـــوى  املــبــتــكــرة 
التحديات  مــواجــهــة  عــلــى  والـــقـــادرة 
ـــتـــي يــقــتــ�ــســيــهــا قـــطـــاع الـــطـــريان  ال

والف�ساء".

مــــن جـــانـــبـــه قــــــال اإريــــــــك تــــرابــــري: 
الذي يعتر  دا�سو  طريان  "يحر�س 
ال�سريك املعتمد لدولة االإمارات منذ 
اأكر من 45 �سنة على تطوير راأ�س 
الــدولــة مــن خال  الب�سري يف  املـــال 
وتعزيز  املــحــلــيــة  الــــقــــدرات  تــطــويــر 
واملعرفة  والــتــكــنــولــوجــيــات  املــعــرفــة 

ال�سناعية".
واأ�ساف: " تعك�س منتجاتنا خراتنا 
جمال  يف  الـــتـــطـــويـــر  و  الـــبـــحـــث  يف 
الـــطـــريان واملــتــمــثــلــة بحلول  اأنــظــمــة 
العملية  للمنهجيات  اإ�سافة  االبتكار 
التعاون  جمـــاالت  يف  والديناميكية 

وتوؤكد مذكرة التفاهم اإ�سرارنا على 
خليفة  جامعة  مع  خراتنا  م�ساركة 
باأعلى  الــطــلــبــة  تـــزويـــد  خــــال  مـــن 
معايري التعليم �سمن نطاق امل�ساريع 
القطاع  طــــورهــــا  الـــتـــي  الـــطـــمـــوحـــة 
والتي  االإمـــــارات  دولـــة  يف  ال�سناعي 
اال�سراتيجية  الــقــطــاعــات  تـــخـــدم 

الهامة".
و على �سعيد املبادرات االأخرى ت�سعى 
الرامج  متويل  اإىل  للطريان  دا�سو 
البحثية التعاونية التي �سركز على 
امل�ستخدمة  املــتــقــدمــة  الــذكــيــة  املــــواد 
�سيتم  والــتــي  الــطــريان  تطبيقات  يف 
جامعة  يف  م�سرك  ب�سكل  اإجــراوؤهــا 

خليفة.
تعزز  التي  التفاهم  مــذكــرة  تعتر  و 
اال�ــســتــفــادة مــن املـــهـــارات واخلــــرات 
املتميزة التي �سنعتها اجلامعة خطوة 
اأوىل يف جمال تطوير التكنولوجيات 
الطائرات  تـــخـــدم  الـــتـــي  اجلــــديــــدة 

م�ستقبا.

•• العني - الفجر

العربية  االإمـــــارات  كــرمــت جــامــعــة 
التدري�س  هــيــئــة  ــاء  اأعــ�ــس املــتــحــدة 
العلمية  اأبــحــاثــهــم  ُنــ�ــســرت  الــذيــن 
يف  الــرائــدة  االأكادميية  املجات  يف 

العامل.
مــن جــانــبــه, قــال مــعــايل زكــي اأنور 
لرئي�س  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة, 
جلامعة  االأعــلــى  والرئي�س  الــدولــة 
االإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة, يف 
لهم:  الـــتـــهـــاين  تـــقـــدمي  مـــعـــر�ـــس 
بيئتنا  متــيــز  عــلــى  يـــدل  "جناحكم 
البحثية واهتمام اجلامعة بالبحث 
تــكــر�ــس جامعة  الـــعـــاملـــي.  الــعــلــمــي 
املتحدة جهودها  العربية  االإمــارات 
الإنتاج البحوث واملمار�سات املبتكرة 
عــــاملــــي. وبهذه  تــــاأثــــري  لـــهـــا  الـــتـــي 
االإمارات  جامعة  تخدم  الطريقة, 
الدولة  ــــــة  روؤي املـــتـــحـــدة  الــعــربــيــة 
لــتــطــويــر اقــتــ�ــســادنــا الــقــائــم على 
جمتمعية  رفاهية  وخــلــق  املــعــرفــة, 
م�ستدامة, وحتقيق دور عاملي رائد 

يف جميع املجاالت االإن�سانية ".
هيئة  اأع�ساء  جنــاح  معاليه  وو�سع 
التدري�س يف �سياق تاريخ وم�ستقبل 
جناحكم  "اإن  وقـــــــــال:  الـــــدولـــــة 
للجامعة  كـــبـــري  فـــخـــر  مـــ�ـــســـدر 
باأهمية  زايــد  ال�سيخ  قناعة  ويوؤكد 
العربية  االإمــــــارات  جــامــعــة  اإنــ�ــســاء 

املــتــحــدة يف وقــــت مــبــكــر جــــًدا من 
زايد:  ال�سيخ  قـــال  دولــتــنــا.  تــاريــخ 
لبناء  �سن�ستخدمه  مـــورد  "العلم 
ا  اأي�سً اإجنازاتكم  تعتر  امل�ستقبل". 
لل�سنوات  ا�ستعداداتنا  يف  اأ�سا�سية 
املبادئ  تو�سح  القادمة.  اخلم�سني 
قــيــادتــنــا احلكيمة  و�ــســعــتــهــا  الــتــي 
اأن  املـــ�ـــســـتـــقـــبـــل  اإىل  لـــتـــوجـــيـــهـــنـــا 
اجلامعة لها دور حيوي يف التنمية 
الـــوطـــنـــيـــة. تــعــمــل اجلـــامـــعـــة على 
وتو�سع  الب�سرية,  القدرات  تطوير 
العملية.  واخلـــرة  املــعــرفــة  حـــدود 
العربية  االإمـــــارات  جامعة  وتعمل 
الرقمنة  تـــطـــويـــر  عـــلـــى  املـــتـــحـــدة 
والتطور  اال�ــســطــنــاعــي  والــــذكــــاء 
"اليوم,  واأ�ــســاف:   ." التكنولوجي 

اأبنائنا  الــتــعــلــيــم  ـــعـــد  ُي اأن  يـــجـــب 
يكون  م�ستقبل  ملــواجــهــة  وبــنــاتــنــا 
الوجودي  والــتــحــدي  التغيري  فيه 
يعني  هذا  وا�سع.  نطاق  على  عاملًيا 
واملعاهد  واجلــامــعــات  املـــدار�ـــس  اأن 
والتعلم  الــبــحــث  ومـــراكـــز  املــهــنــيــة 
�سرورية  اأ�ــســبــحــت  احلـــيـــاة  مـــدى 
يتوقف  اأال  يــجــب  مــتــزايــد.  ب�سكل 
االبتكار  اأو  التعلم  اأبــًدا عن  �سبابنا 
املعايري.  الأعلى  وفًقا  االخـــراع  اأو 
قيمة  ذات  نتائج  يحققوا  اأن  يجب 
كما  متــاًمــا  الــعــاملــي,  امل�ستوى  على 
اأنــتــجــتــم مــنــ�ــســورات اأكــادميــيــة ذات 

تاأثري عاملي ".
اأحمد  الــدكــتــور  واأو�ـــســـح االأ�ــســتــاذ 
للبحث  املـــ�ـــســـارك  الـــنـــائـــب  مــــــراد, 

العملي يف جامعة االإمارات العربية 
وجـــــودة  "اإنتاجية  اأن  ـــتـــحـــدة  امل
املتحدة  العربية  االإمــــارات  جامعة 
خال  ملحوظ  ب�سكل  حت�سنت  قد 
العدد  بـــلـــغ  املـــا�ـــســـيـــني.  الـــعـــامـــني 
االإجمايل للمن�سورات ح�سب قاعدة 
 2020 لـــعـــام  �ــســكــوبــ�ــس  بـــيـــانـــات 
 ,2021 1540. ويف عام  حــوايل 
العدد  هــذا  يتجاوز  اأن  املتوقع  من 
اجلامعة  تلتزم  من�سورا.   1900
التي  واملـــــــــــوارد  الـــبـــيـــئـــة  بـــتـــوفـــري 
التدري�س  هيئة  اأعــ�ــســاء  يحتاجها 
لتلبية توقعات ا�سراتيجية البحث 
العربية  االإمــارات  لدولة  واالبتكار 
املتحدة وامل�ساهمة يف املجاالت ذات 

االأولوية الوطنية ".

•• ال�صارقة-وام:

بجامعة  اال�ستدامة  مكتب  اأطلق 
ال�سارقة حملة "يداً بيد نحو حرم 
تهدف  الــتــي  م�ستدام"  جــامــعــي 
اال�ستدامة  ثــقــافــة  ت�سمني  اإىل 
�ــســمــن جمــتــمــع اجلــامــعــة ون�سر 
الوعي باأهم ممار�سات اال�ستدامة 
واالأن�سطة  الفعاليات  خــال  مــن 
اإ�سراك  بهدف  املتنوعة  واملبادرات 
ال�سارقة  جــامــعــة  جمتمع  اأفـــــراد 
اإداريـــة  هيئة  واأعــ�ــســاء  مــن طلبة 
وفنية واأكادميية يف تطوير ثقافة 

وممار�سات اال�ستدامة .
الدكتور  احلــمــلــة  اإطــــــاق  �ــســهــد 
الــنــعــيــمــي مدير  حــمــيــد جمـــــول 
نواب  مــن  وعــدد  ال�سارقة  جامعة 
ومدراء  الكليات  وعــمــداء  املــديــر, 
املراكز واملعاهد واأع�ساء الهيئتني 

التدري�سية واالإدارية.
اللقاء  اجلــامــعــة  مــديــر  ا�ستهل  و 
اال�ستدامة  مكتب  ب�سكر  كلمته 
حققه  ومــا  املبذولة  اجلــهــود  على 
من اإجنازات متميزة يف اال�ستدامة 
بح�سول  مـــوؤخـــراً  تــوجــت  والـــتـــي 

ت�سنيف  عــلــى  الــ�ــســارقــة  جــامــعــة 
تتبع  نـــظـــام  يف  الــفــ�ــســيــة  الـــفـــئـــة 
والت�سنيف  والتقييم  اال�ستدامة 

جلمعية  الــــتــــابــــع   STARS
التعليم  يف  ــتــدامــة  اال�ــس حتــ�ــســني 

. AASHE العايل

كما القى الدكتور معمر بالطيب 
ل�سوؤون  اجلـــامـــعـــة  مـــديـــر  نـــائـــب 
العليا  والدرا�سات  العلمي  البحث 

ال�سارقة  جامعة  اأداء  حــول  كلمة 
اال�ستدامة.  جمــــال  يف  املــتــمــيــز 
ثــم قــدم الــدكــتــور عــمــاد ال�سيوف 

مدير مكتب اال�ستدامة, نبذه عن 
احلملة وهدفها, وما تت�سمنه من 
مبادرات وبرامج اأن�سطة توعوية.

جامعة خليفة و �سركة دا�سو للطريان توقعان 
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

جامعة االإمارات العربية املتحدة تكرم اأع�ساء هيئة 
التدري�س الذين ن�سروا اأبحاًثا ذات قيمة عاملية التاأثري

جامعة ال�سارقة تطلق حملة )يدا بيد نحو حرم جامعي م�ستدام(

•• ال�صارقة - وام:

املراأة  "اإجنازات  عنوان  حتت  نــدوة  ال�سارقة  يف  القا�سمية  اجلامعة  نظمت 
االإماراتية يف عام اخلم�سني" لت�سلط ال�سوء على جناح وكفاح املراأة االإماراتية 

وما حققته من مكانة واإجنازات يف عام اخلم�سني.
قدمت الندوة - التي اأقيمت على م�سرح اجلامعة .. �سعادة الدكتورة خولة عبد 
الرحمن املا, اأمني عام املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة, ع�سو جمل�س اأمناء 
واإدارييها وطلبتها.  اجلامعة  اأ�ساتذة  بح�سور جمع من  القا�سمية  اجلامعة 
وتدرجت املا يف العديد من املنا�سب ,وتقلدت مهاما وطنية خمتلفة , ومن 

بينها كانت اأول امراأة كرئي�سة للمجل�س اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة وواكبت 
م�سرية م�سرفة من مراحل متكني املراأة االإماراتية وجناحاتها.

وتوجهت الدكتورة خولة املا بال�سكر للجامعة القا�سمية على اال�ست�سافة, 
وهناأت قيادة و�سعب االإمارات مبنا�سبة قرب حلول ذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�س 
دولة االإمــارات العربية املتحدة.. واأكدت اأن االمــارات وبدعم قيادتها خطت 
خطوات وا�سعة ومدرو�سة يف متكني املراأة يف خمتلف جميع املجاالت , لت�سهد 
االإمــارات ويف كافة القطاعات احل�سور واملكانة وامل�ساهمة يف كل زاويــة من 
اإبـــداع ومتيز ومــوقــع خلدمة وطنها وجمتمعها  كــل ركــن مــن  زوايــاهــا ويف 

واأ�سرتها وذاتها.

اجتماعيا  اأ�سا�سا  لتكون  االأ�ــســرة  بناء  يف  االإماراتية  املــراأة  دور  عن  وحتدثت 
يف  املــعــا�ــســرة  الــدولــة  بــنــاء  يف  م�ساهماتها  عــن  ف�سا  متكاما,  واأخــاقــيــا 
اأ�سبحت  حتى  االأجيال  تطور  بني  متوازية  مقارنة  مقدمة  كافة,  املجاالت 
اأمنوذجا خريا وذلك مبا اأولته الدولة من رعاية اأبوية للمجتمع بكل فئاته 
انطاقا من اأخاق الدين االإ�سامي وانتماء للوطن الغايل وحمافظة على 

القيم االأ�سرية.
واأو�سحت اأن املراأة االإماراتية تبواأت مواقع ريادية يف كل املجاالت االجتماعية 
االأمثلة  اأروع  �ساربة  وغريها  واملعرفية  والعلمية  وال�سيا�سية  واالقت�سادية 
على تلك االإجنازات الناجحة, الفتة اإىل اأن دورها املعا�سر هو ا�ستكمال لدور 

املراأة قبل تاأ�سي�س الدولة.
القا�سمية  اجلامعة  طلبة  مــع  مفتوحا  حـــوارا  املــا  خولة  الــدكــتــورة  اأدارت 
اأعلى  اإىل  املــراأة وو�سولها  الوافية عن مكانة  االإجابات  العديد من  وقدمت 
املراكز القيادية يف الدولة ولفتت يف ثنايا تعقيبها على االأ�سئلة املقدمة لها 
والنماذج  االإجنـــازات  تلك  ملثل  الطلبة  تتبع  اأهمية  اإىل  اجلامعة  طلبة  من 
الوطنية امل�سرفة ليكونوا على اأثرها �سفراء للعلم واالأخاق والقيم مثلهم 
االأعلى موؤ�س�س اجلامعة ورئي�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة الذي يويل اجلامعة كل 

رعاية واهتمام متوا�سلني خلدمة اأنف�سهم واأوطانهم.

مبنا�سبة عام اخلم�سني ..اجلامعة القا�سمية ت�ستعر�س اإجنازات املراأة االإماراتية منذ التاأ�سي�س

نيويورك اأبوظبي تطلق �سل�سلة من الفعاليات 
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني للدولة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�سلم معهد دبي الق�سائي 15 قا�سيا 
برنامج  من  االأوىل  الدفعة  �سهادات 
دوليا  املــعــتــمــد  املدربني"  "تدريب 
لق�ساة  خ�سي�سا  املعهد  اأطلقه  الذي 
التعاون  اإطـــار  حماكم دبــي وذلــك يف 
تدريب  لــتــقــدمي  ــتــني  ــ�ــس املــوؤ�ــس بـــني 

ق�سائي متميز.
الذي  ال�سهادات  ت�سليم  حفل  ح�سر 
اأقــيــم يف حمــاكــم دبــي �ــســعــادة طار�س 
عيد املن�سوري مدير عام حماكم دبي 
ونائب رئي�س جمل�س االإدارة يف املعهد 
ابت�سام  الــدكــتــورة  الــقــا�ــســي  و�ــســعــادة 
الـــــبـــــدواوي مـــديـــر عــــام مــعــهــد دبي 
الق�ساة  ال�سادة  جانب  اإىل  الق�سائي 

امل�ساركني يف الرنامج.
ال�سادة  تـــكـــرمي  احلـــفـــل  خــــال  ومت 
الــقــ�ــســاة حــيــث مــنــح املـــ�ـــســـاركـــون يف 
معتمد  مــــــدرب  �ـــســـهـــادة  الـــرنـــامـــج 

للتدريب  الــدولــيــة  االأكــادميــيــة  مــن 
رخ�سة  اإىل  ــافــة  اإ�ــس واال�ــســتــ�ــســارات 
من  متكنوا  اأن  بعد  وذلــك  للتدريب 
م�سبقا  املـــحـــددة  املــتــطــلــبــات  اإكـــمـــال 

بنجاح.
املن�سوري  عيد  طــار�ــس  �سعادة  وقــال 
املــ�ــســتــمــر بني  بـــالـــتـــعـــاون  " نــفــخــر 

الق�سائي  دبــي  ومعهد  دبــي  حمــاكــم 
ال�سيما واأنه يحقق با�ستمرار اأهدافه 
املــنــ�ــســودة الـــتـــي تـــعـــود بــالــنــفــع على 
املهنية  م�ستوياتهم  ورفــــع  كـــوادرنـــا 
با�ستمرار مبا يف ذلك الن�سخة االأوىل 
مــن هـــذا الــرنــامــج الــــذي اأ�ــســهــم يف 
تعزيز كفاءات 15 قا�سيا ونحن على 

هـــوؤالء اخلريجني  اأن  مــن  تــام  يقني 
�سي�سهمون بدور فاعل يف نقل املعرفة 
قيادتنا  تـــوجـــيـــهـــات  مــــع  بـــالـــتـــوافـــق 
العن�سر  يف  لــا�ــســتــثــمــار  ــيــدة  الــر�ــس

الب�سري".
البدواوي  ابت�سام  الــدكــتــورة  وقــالــت 
�سياق  يف  يـــاأتـــي  الـــرنـــامـــج  هــــذا  اإن 

القائمة  والتن�سيق  التعاون  عاقات 
وحماكم  الق�سائي  دبـــي  معهد  بــني 
دبي ومبا ين�سجم مع روؤيتنا يف تعزيز 
هذا  ويف  م�ستمر  ب�سكل  االحــرافــيــة 
اأهدافنا  اأحــد  بتحقيق  نفخر  االإطــار 
املوؤهلة  الـــكـــفـــاءات  دعــــم  وحتــــديــــدا 
تـــوفـــري خدمات  عـــلـــى  مـــنـــا  حـــر�ـــســـا 

متميزة ترقى ب�سمعتنا املوؤ�س�سية من 
خال ر�سا متعاملينا وتعزيز مكانتنا 
ويف هذه املنا�سبة نتقدم بالتهنئة اإىل 
متطلبات  اجنــازهــم  الق�ساة  ال�سادة 
هذا الرنامج اآملني روؤية املزيد من 
الرامج املهنية يف امل�ستقبل بالتعاون 

مع �سركائنا اال�سراتيجيني.
ويــتــمــثــل الـــهـــدف الـــعـــام مـــن تنظيم 
املعارف  تــنــمــيــة  يف  الـــرنـــامـــج  هــــذا 
ــــهــــارات واخلـــــرات  واالجتــــاهــــات وامل
ومتكينهم  للمنت�سبني,  االأ�ــســا�ــســيــة 
مـــــن الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــدريـــب 
بــكــفــاءة وفــاعــلــيــة واإطـــاعـــهـــم على 
الفعال  الـــتـــدريـــب  ا�ــســراتــيــجــيــات 
حتقيق  مــن  اأي�سا  الرنامج  ومتكن 
العديد من االأهـــداف االأخـــرى ومن 
باملفاهيم  املــ�ــســاركــني  تعريف  اأهــمــهــا 
التدريبية  لــلــعــمــلــيــة  ـــيـــة  ـــا�ـــس االأ�ـــس
التدريب  ومـــبـــادئ  اأ�ــســ�ــس  وتــو�ــســيــح 

و�سروط جناح العملية التدريبية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

وزيــر اخلارجية  نهيان,  اآل  زايــد  بــن  عــبــداهلل  ال�سيخ  �سمو  رعــايــة  حتــت 
والتعاون الدويل, احتفلت جامعة ال�سوربون اأبوظبي م�ساء ام�س بتخريج 

الدفعة الثانية ع�سر من طلبة اجلامعة .
200 طــالــب وطــالــبــة مــن حملة درجتي  و�ــســّمــت الــدفــعــة لــهــذا الــعــام 

البكالوريو�س واملاج�ستري يف خمتلف التخ�س�سات العلمية . 
ح�سر حفل التخريج الذي اقيم يف فندق �سانت ريجي�س ال�سعديات كًا 
رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سييبة,  اأنــور  زكي  معايل  من 
الدولة - رئي�س جمل�س اأمناء جامعة ال�سوربون اأبوظبي,  والروفي�سور 
اأبوظبي , وعميد  اآالن تالون, ع�سو جمل�س االأمناء- جامعة ال�سوربون 
والروفي�سورة  باري�س.  ال�سوربون يف  االإن�سانية يف  جامعة  العلوم  كلية 
كبار  وعـــدد مــن  اأبــوظــبــي  الــ�ــســوربــون  مــديــرة جامعة  �ــســريانــو,  �سيلفيا 
اخلريجني  وذوي  واالإداريــــــة  االأكــادميــيــة  الهيئة  واأعــ�ــســاء  املــ�ــســوؤولــني 

واخلريجات. 
بخال�س  ن�سيبة  زكــي  معايل  تــقــّدم  التخريج,  حفل  خــال  لــه  كلمة  ويف 
اآل نهيان  االمتنان والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
, نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة. الذي يوا�سل  اأبوظبي  ويل عهد 

تقدمي الدعم ال�سخي جلامعة ال�سوربون اأبوظبي اإمياناً منه باأن التعليم 
املجتمع,  ورفاهية  االقت�سادي  للنمو  االأ�سا�سية  الدعامة  هما  والثقافة 
كما توجه بال�سكر والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان, 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل على رعايته الكرمية حلفل التخريج.
وقال: "يتزامن احتفالنا هذا العام مع الذكرى اخلام�سة ع�سرة لتاأ�سي�س 
ثقافية  موؤ�س�سة  اأ�سبحت  الــوقــت  هــذا  يف  اأبــوظــبــي.  ال�سوربون  جامعة 
هدفها  حتقيق  نحو  اأبوظبي  تقدم  يعزز  مما  ومميزة.  مهمة  وتعليمية 
املتمثل يف حتقيق مكانة رائدة يف املجاالت االأكادميية والعلمية والثقافية. 
نوعها يف جمموعة من  مــن  وفــريــدة  بــرامــج متميزة  وتــقــّدم اجلــامــعــة 
ريادة  من  ومتكينهم  التوظيف  ملتطلبات  الطاب  وتهيئ  التخ�س�سات, 
الدولة  ملئوية  املتحدة  العربية  االإمــارات  روؤيــة  يتما�سى مع  التغيري مبا 

يف عام 2071".
واأ�ساف قائا : "اأثبتت جامعة ال�سوربون اأبوظبي خال جائحة كوفيد 
اإىل فر�س عر خلق بيئة  التحديات  املميزة على حتويل  19-, قدرتها 
واملوظفني.  واالأكــادميــيــني  للطاب  اال�ــســتــمــراريــة  �سمنت  افــرا�ــســيــة 
الوقت  يف  بالتخرج  االحتفال  الــيــوم  ميكننا  اجلــهــود,  هــذه  كــّل  وبف�سل 
املحدد لطابنا, الذين باتوا ميتلكون جميعاً مهارات ومعارف متخ�س�سة 

وم�ستعدون للعمل كمبدعني ورجال اأعمال ورواد".

ويف ختام كلمته تقّدم معايل زكي ن�سيبة بالتهنئة اإىل الطلبة اخلريجني 
"اأمتنى  واأ�ــســاف:  وتعزيزه,  جناحهم  لتحفيز  بجٍد  عمل  من  كــّل  واإىل 
م�سرية  يف  ُي�ساهموا  واأن  وطموحاتهم,  اأحامهم  اخلريجون  ُيحّقق  اأن 
ال�سوربون  جامعة  فتاريخ  القادمة.  �سنة  اخلم�سني  يف  للوطن  التقّدم 
الطويل يف التمّيز االأكادميي وّفر لها اإطاراً لتكون واحدة من موؤ�س�سات 
التي  ُملهمة  ابتكارية  برامج  عر  االإمـــارات  يف  الــرائــدة  العايل  التعليم 
تواكب ُمتطّلبات الثورة ال�سناعية الرابعة والذكاء اال�سطناعي, لتاأهيل 

خريجني حري�سني على الريادة يف خُمتلف املجاالت".
وعميد  االأمناء  جمل�س  ع�سو  تالون,  اآالن  الروفي�سور  هناأ  جانبه  من 
كلية العلوم االإن�سانية يف  جامعة ال�سوربون الطلبة اخلريجني على هذا 
النجاح االأكادميي يف ظّل الظروف ال�سعبة التي فر�ستها جائحة كورونا, 
العملية  ا�ستمرار  يف  �ساهمت  التي  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جهود  ُمثّمناً 

التعليمية واحلفاظ على جودة التعليم. 
ال�سمود خال  اأبوظبي قدرتها على  ال�سوربون  "اأثبتت جامعة  وقــال:   
الفرة املا�سية, وتتطّلع ُقدماً ملوا�سلة ا�سراتيجيتها الرامية اإىل دعم 
املوؤ�س�سة  هــذه  لتطوير  جديدة  م�ساريع  على  والعمل  احلالية  الرامج 
وذلك  العلمي  والبحث  الدكتوراه  درا�ــســات  جمــال  يف  وخا�سة  العظيمة 

تعاوناً مع املوؤ�س�سة التعليمية يف باري�س".

البحث  وتطوير  دعــم  "اإن  بــالــقــول:  كلمته  اآالن  الروفي�سور  واختتم 
معرفية  جمــاالت  تغطية  مــن  تاأكيد  بكل  �ستمّكننا  اأولــويــة  هــو  العلمي 
عديدة. ولعل بع�سكم �سي�سارك يف هذه العملية التنموية وذلك يف حال 
الدرجة  اإن ح�سولكم على هذه  االأكادميي.  املجال  العمل يف  رغبتكم يف 

العلمية لي�ست النهاية, بل هي البداية".
من جانبها قالت الروفي�سورة �سيلفيا �سريانو, مديرة جامعة ال�سوربون 
اخلريجني  الــطــلــبــة  وجنــــاح  جــهــود  بــثــمــار  نــحــتــفــل  "اليوم  اأبـــوظـــبـــي: 

واخلريجات.
وا�سافت "اأنا فخورة حقا مبا حققوه , وي�سعدين اأن اأ�ساركهم هذه اللحظة 
التي ال تن�سى. اليوم, �سين�سم الطلبة ملجتمع خريجي وخريجات جامعة 
2000 طالب وطالبة طبقوا مهاراتهم  املكون من  اأبوظبي  ال�سوربون 
ومعارفهم التي اكت�سبوها يف اجلامعة لي�سبحوا �سناع التغيري االإيجابي 

وقادة نعتز بهم.
االإرادة  جيل  بــاأنــه  اجليل  هــذا  اأثــبــت  " لقد  قائلة  ت�سريحها  واأختتمت 
القوية واأنا اأتطلع الأن اأ�سهد ازدهار خريجي جامعة ال�سوربون اأبوظبي 

يف حياتهم املهنية وحتقيقهم جلميع اأمانيهم وطموحاتهم."
بت�سليم �سهادات  تالون  اآالن  ن�سيبة والروفي�سور  انور  وقام معايل زكي 

التخرج للطلبة والطالبات .

حتت رعاية عبداهلل بن زايد

جامعة ال�سوربون اأبوظبي حتتفل بتخريج الدفعة 12 لطلبة البكالوريو�س واملاج�ستري 

•• دبي-وام:

لاأمومة  االأعــلــى  املجل�س  مــع  بــالــتــعــاون  والــتــعــلــيــم  الــربــيــة  وزارة  تنظم 
والطفولة, االأ�سبوع الوطني اخلام�س للوقاية من التنمر يف البيئة املدر�سية 
, بعنوان "كلماتك ترك اأثراً " وحتت �سعار "معاً نزدهر" مب�ساركة 28 جهة 

احتادية وحملية وذلك خال الفرة من 20 اإىل 26 نوفمر احلايل.
برعاية  التنمر  مــن  للوقاية  التوعوية  الوطنية  احلملة  �سمن  ذلــك  يــاأتــي 
رئي�سة  الــعــام  الن�سائي  االحتـــاد  رئي�سة  مــبــارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعــلــى  الرئي�سة  والــطــفــولــة  لــاأمــومــة  االأعــلــى  املجل�س 
واأولياء  اإناث",  "ذكور-  الطلبة  وت�ستهدف احلملة  االإمارات".  "اأم  االأ�سرية 
التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  العاملني  وجميع  واملعلمني   , واالإداريــــني   , االأمـــور 

يحدث  والــذي  اللفظي  التنمر  من  والعاج  الوقاية  بطرق  للتوعية  وذلــك 
االفرا�سي  اأو  املبا�سر  التعلم  بنظام  الطلبة  مع  الكرونياً  اأو  لوجه  وجهاً 
االأ�ساليب  اأف�سل  التعليمية على  املوؤ�س�سات  العاملني يف  اإىل جانب تدريب   ,

الربوية للتعامل مع التنمر اللفظي.
االآخرين  يف  الطيبة  الكلمة  اأثــر  على  ال�سوء  لت�سليط  احلملة  تهدف  كما 
الربية  لـــوزارة  اال�سراتيجي  الهدف  �سمن  اللفظي  التنمر  من  للتقليل 
والتعليم يف �سمان بيئات تعليمية اآمنة ومنوذجية وداعمة وحمفزة للتعلم 

وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.
عمل  ور�سة   27  , التنمر  من  للوقاية  الوطنية  احلملة  اأ�سبوع  ويت�سمن 
للطلبة  عــمــل  ور�ــــس  جــانــب  اإىل   , االأمـــــور  الأولـــيـــاء  خم�س�سة  افــرا�ــســيــة 
بالتعاون  االجتماعيني  واالإخ�سائيني  واملهنيني  االأكادمييني  املر�سدين  من 

مع معلمي املواد. كما تت�سمن احلملة االإعامية للوقاية من التنمر لهذا 
العام انتاج 3 فيديوهات لق�س�س واقعية مع طلبة تعر�سوا للتنمر بعنوان 
"اأخرنا ق�ستك" , حيث تهدف املبادرة لتبادل اخلرات بني الطلبة ليتعرف 
وطريقة  املتنمر  مــع  للتعامل  جــديــدة  ا�سراتيجيات  على  التنمر  �سحية 
اجتيازه للحالة النف�سية ال�سيئة التي يعي�سها جراء التنمر حتى يتاأكد باأنه 
لي�س وحده من يتعر�س له , كما مت انتاج وت�سوير فيديو غنائي لت�سجيع 

الطلبة على مواجهة التنمر والت�سدي له وفق االأ�ساليب العلمية املعتمدة.
امل�ساعد  الــوزارة  ال�سام�سي, وكيلة  ال�سحاك  اآمنة  الدكتورة  �سعادة  وتقدمت 
لقطاع الرعاية وبناء القدرات , بوافر ال�سكر وعظيم التقدير واالمتنان اإىل 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك " اأم االإمارات " ملا تبذله من جهود كبرية 
اأدوارها  وملمو�سة وعظيمة يف �سبيل االهتمام باالأ�سرة وا�ستقرارها وتكامل 

اإمياناً من �سموها باأهمية التنمية ال�ساملة واأن االإن�سان هو الروة احلقيقية 
الكبري  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  دعم  اإن  �سعادتها  وقالت  للوطن. 
للعاملني يف احلقل الربوي وتعزيز جودة التعليم وتبنيها الرامج الرامية 
اأبلغ االأثــر يف احلد من التنمر بني  للحد من التنمر والوقاية منه كان له 
الطلبة وتعزيز القيم االإن�سانية االأ�سيلة التي تاأ�س�ست عليها دولتنا احلبيبة 

وتر�سخت يف نفو�س اأبنائها.
الهادفة  الــرامــج  من  العديد  تتبنى  والتعليم  الربية  وزارة  اإن  واأ�سافت 
واالهتمام  الدرا�سي,  املنهج  �سياق  يف  التنمر  من  والعاج  للوقاية  واملثمرة 
بــالــو�ــســائــل احلــديــثــة واال�ــســتــعــانــة بــهــا يف الــوقــايــة مــن التنمر مــثــل اإعـــداد 
وتطوير  واملــرونــة  بالنف�س  الثقة  االأطــفــال  وتعليم  املبتكرة  الفيديوهات 

املهارات وتر�سيخ القيم وروح الت�سامح والت�سجيع والتحفيز للطلبة.

اأبوظبي   ال�صوربون  جامعة  جناح  وراء  زايد  بن  حممد  دعم   : ن�صيبة  • زكي 

مكتب عالقات خريجي جامعة دبي يجمع اأكرث 
من 1.5 مليون درهم لالأعمال اخلريية

معهد دبي الق�سائي ي�سلم �سهادات الدفعة االأوىل من برنامج تدريب املدربني املعتمد دوليا

•• دبي -الفجر:

اأعلنت جامعة دبي اأن مكتب عاقات 
اخلريجني يف اجلامعة بالتعاون مع 
اخلريجني  رابـــطـــة  اإدارة  جمــلــ�ــس 
 1.5 اأكـــر مــن  اأن يجمع  اإ�ــســتــطــاع 
ال�سنوات  مــلــيــون درهـــم عــلــى مـــدار 
الثاث املا�سية من خال احلمات 
اخلريية ال�سنوية كجزء من برنامج 
�ــســنــدوق املــنــح الــدرا�ــســيــة خلريجي 
واأ�ــســدقــاء اجلــامــعــة, واأنــــه مت منح 
والتي  عــائــدات احلمات اخلــرييــة, 
رعـــايـــة جمعية  تــنــفــيــذهــا حتـــت  مت 

مرحلة  يف  لــلــطــلــبــة  اخلــــــري,  بـــيـــت 
الذين  واخلــريــجــني  البكالوريو�س 
مـــالـــيـــة وفقا  يـــواجـــهـــون حتــــديــــات 
ل�سروط  ووفقا  اجلامعة  لتو�سيات 
واإجـــــــراءات املــ�ــســاعــدة املــالــيــة لبيت 

اخلري.
الب�ستكي  عي�سى  الــدكــتــور  وتــوجــه 
رئــيــ�ــس جــامــعــة دبــــي بــالــ�ــســكــر اإىل 
جميع املترعني مل�ساهمتهم ودعمهم 
على  واأثنى  اجلامعة  لطلبة  الكبري 
لتفانيه  اخلريجني  عاقات  مكتب 
يعانون  الذين  الطاب  م�ساعدة  يف 
من اأزمات وحتديات مادية كانت قد 

املرحلة  يف  تعليمهم  ا�ستكمال  تعيق 
اجلامعية.

اأعـــ�ـــســـاء جمل�س  بــالــ�ــســكــر  وخـــ�ـــس 
رابطة اخلريجني واجلمعيات  اإدارة 
�ساعدوا  الــذيــن  ال�سريكة  اخلــرييــة 

الرنامج و�ساهموا يف جناحه.
التطوعي  الـــعـــمـــل  اأن  واأ�ــــــســــــاف 
واخلريي والذي ياأتي هذا الترع يف 
اإطــاره يزيد من قدرة االإن�سان على 
االآخرين,  مــع  والــتــوا�ــســل  التفاعل 
لدى  االجتماعي  احل�س  ينمي  كما 
الـــفـــرد املــتــطــوع, ويــ�ــســاهــم يف جعل 
ثقة  واأكــر  اطمئناناً  اأكــر  املجتمع 

بــاأبــنــائــه, ويــحــد مــن الــنــزعــة املادية 
لدى اأفراده.

وقــالــت اآمــنــة املـــــرزاق, مــديــر مركز 
الوظيفي  والـــتـــطـــويـــر  الـــتـــدريـــب 
ومـــكـــتـــب عــــاقــــات اخلـــريـــجـــني يف 
املــكــتــب متــكــن بف�سل  اإن  اجلــامــعــة, 
والترعات  هذه احلمات اخلريية 
وخريًجا  طــالــًبــا   50 م�ساعدة  مــن 
األف   596 قــــدره  اإجـــمـــايل  مبــبــلــغ 
درهم خال الفرة االأكادميية بني 

يناير 2019 و�سبتمر 2021.
املترعة  اجلــهــات  اأن  اإىل  واأ�ـــســـارت   
ت�سمنت هيئات وموؤ�س�سات و�سركات 

القطاعني احلكومي واخلا�س,  من 
فاعلي اخلري, وخريجني باالإ�سافة 
منها  �سريكة  خــرييــة  جمعيات  اإىل 
موؤ�س�سة اآل مكتوم اخلريية, جمعية 
الـــر,  دبــــي اخلـــرييـــة, جــمــعــيــة دار 
وغريهم  اخلــــــري,  بـــيـــت  وجـــمـــعـــيـــة 

الكثري.
برنامج  اأطلق  املكتب  اأن  اإىل  ولفتت 
للمنح  اجلامعة  واأ�سدقاء  خريجي 
بالتعاون   2013 عام  يف  الدرا�سية 
مع جمل�س رابطة اخلريجني وتبنى 
�سل�سلة من مبادرات جمع الترعات 
الناجحة, بهدف ت�سجيع اخلريجني 

واملــقــبــلــني عــلــى االأعـــمـــال اخلريية 
م�ساعدة  اال�ستمرار يف  على  وحثهم 
تعليمهم  ا�ستكمال  اأجل  الطلبة من 

االأكادميي.
اجلامعة  طــلــبــة  تـــقـــدم  وبــــدورهــــم 
ال�ستكمال  مادياً  دعماً  تلقوا  الذين 
والتقدير  ال�سكر  بخال�س  درا�ستهم 
ودعمه  جـــهـــوده  عــلــى  املــكــتــب  اإىل 
خال  م�ساندتهم  وعــلــى  املتوا�سل 
االأوقــات الع�سيبة, م�سريين اإىل اأن 
هذا الدعم اأزاح عن كاهلهم االأعباء 
و�ــســجــع زمائهم  املــالــيــة  والــقــيــود 
من  امل�ساعدة  طلب  على  املتع�سرين 

اجلامعة  يف  املالية  امل�ساعدة  فريق 
املنا�سبة  االأمـــــوال  يخ�س�س  الـــذي 

لهم طوال ال�سنوات االأكادميية. 
وقدمت اإحدى اخلريجات نيابة عن 
للجامعة  وامتنانها  �سكرها  اجلميع 
ملنحها منحة درا�سية �ساعدتها على 
مــتــابــعــة درا�ــســتــهــا عــلــى الــرغــم من 
الطلبة  دعــت  كما  املالية,  حتدياتها 
باأال  املتع�سرين  واجلــــدد  احلــالــيــني 

اأ�سرة  يـــرددوا يف طلب الــدعــم مــن 
جامعة دبي.

واأ�سافت كنت اأواجه �سعوبات مالية 
كانت قد متنعني من حتقيق اأهدايف 
التعليمية وتوؤخر خطتي للتخرج يف 
الوقت املنا�سب. كل احلب والتقدير 
الأ�سرة اجلامعة التي اأوفت بوعودها 
حياتي  مـــــراحـــــل  يف   ودعــــمــــتــــنــــي 

التاأ�سي�سية. 

وزارة الرتبية والتعليم تنظم االأ�سبوع الوطني اخلام�س للوقاية من التنمر 20 نوفمرب

حممد   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
عبداهلل روبال , بنغادي�س   
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )EB0366955( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــســـال 

0527268895

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممد �سعيب 
باك�ستان     , خــــــان  جــــنــــان 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )5195643AK( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــســـال 

0552887300

فقدان جواز �سفر

عمر  وىل   / املـــــدعـــــو  فــــقــــد 
باك�ستان   , خـــان  مــنــور  خـــان 
اجلــنــ�ــســيــة جــــواز �ــســفــره رقم 
)4125472(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  اقـــرب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان �سهادة اأ�سهم ت
با�سم  ا�ـــســـهـــم  �ــــســــهــــادة  فــــقــــدت 
الــ�ــســيــد/ عـــبـــداهلل جــا�ــســم جابر 
جـــا�ـــســـم املــــريــــخــــي �ـــــســـــادرة من 
الــ�ــســركــة الــعــاملــيــة الــقــابــ�ــســة �س 
ال�سهادة رقـــــم  )ا�ــــســــمــــاك(  ع   م 

بعدد   ASMAK1719809
من  على  الــرجــاء  �سهم   1200
ال�سركة  اىل  ارجـــاعـــهـــا  يــجــدهــا 
الرقم  على  االإت�سال  او  املذكورة 

0507174200



الثالثاء   23  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13399  
Tuesday     23   November   2021   -  Issue No   13399

06

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

للمجل�س  الرملانية  ال�سعبة  ت�سارك 
اجتماعات  يف  االحتــــــادي  الــوطــنــي 
لاحتاد  الـ143  العامة  اجلمعية 
الرملاين الدويل و الــدورة الـ208 
اجتماعات  و  احلــــاكــــم  لــلــمــجــلــ�ــس 
الدائمة  التنفيذية واللجان  اللجنة 
ي�ست�سيفها  الـــتـــي  واملــتــخــ�ــســ�ــســة 
خال  مدريد  يف  االإ�سباين  الرملان 
نوفمر   30 اإىل   24 مــن  الــفــرة 

اجلاري.

ال�سعبة  جمـــمـــوعـــة  الــــوفــــد  يــ�ــســم 
الــرملــانــيــة االإمـــاراتـــيـــة يف االحتـــاد 
الـــرملـــاين الــــدويل بــرئــا�ــســة معايل 
رئي�س  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور 
ــعــادة كـــل مـــن �سارة  املــجــمــوعــة, و�ــس
عبيد  ومــــــــــروان  فـــلـــكـــنـــاز,  حمـــمـــد 
ال�سويدي  �سلطان  ومـــرية  املــهــريي 
را�سد  وعــــفــــراء  ــ�ــس  املــجــل ـــاء  اأعـــ�ـــس
امل�ساعد  الـــعـــام  االأمــــــني  الــبــ�ــســطــي 

لات�سال الرملاين باملجل�س.
الرملانية  الــ�ــســعــبــة  وفـــد  ويــ�ــســارك 
التنفيذية  الــلــجــنــة  اجــتــمــاعــات  يف 

التنفيذية  والـــلـــجـــنـــة  لـــــاحتـــــاد, 
الدائمة  واللجنة  العامة,  للجمعية 
للتنمية امل�ستدامة, واللجنة الدائمة 
االإن�سان,  وحـــقـــوق  لــلــدميــقــراطــيــة 
وجمعية االأمناء العامني للرملانات 
لل�سلم  الدائمة  واللجنة  الوطنية, 
الن�ساء  ومكتب  الــدولــيــني,  واالأمـــن 
املجموعة  واجــتــمــاعــات  الــرملــانــيــات 
الـــفـــرعـــيـــة ملـــنـــتـــدى الــــرملــــانــــيــــات, 
التابع  ال�سباب  الرملانيني  ومنتدى 
لــاحتــاد الــرملــاين الـــدويل و ور�س 
عمل حول تغري املناخ و احلوار بني 

االأديان و الدميقراطية.
التحديات  االجــتــمــاعــات  تناق�س  و 
وتزايد  لــلــدميــقــراطــيــة  املــعــا�ــســرة 
املعلومات  وانــتــ�ــســار  اال�ــســتــقــطــاب 
التوا�سل  و�ـــســـائـــل  عــــر  املــ�ــســلــلــة 
تفعله  اأن  مــا ميــكــن  و  االجــتــمــاعــي 

الرملانات ملعاجلة هذه امل�ساكل.
هيئات  جتــتــمــع  اأن  املــــقــــرر  مــــن  و 
االحتـــــاد الـــرملـــاين الـــــدويل مبـــا يف 
ذلك جمل�س اإدارة االحتاد الرملاين 
الـــــــدويل والــــلــــجــــان الــــدائــــمــــة اإىل 
الرملانيات  منتدى  انطاق  جانب 

الــ�ــســبــاب و �سيتم  الــنــواب  ومــنــتــدى 
خـــالـــهـــا مـــنـــاقـــ�ـــســـة الــــعــــديــــد من 
املــو�ــســوعــات اأهــمــهــا مــ�ــســروع قرار 
اأنحاء  جميع  يف  الت�سريعات  ب�ساأن 
اال�ستغال اجلن�سي  العامل ملكافحة 
لــاأطــفــال واالعــــتــــداء عــلــيــهــم عر 

االإنرنت.
الرملانية  ال�سبكة  اإطــــاق  و�سيتم 
حلــركــة عـــدم االنــحــيــاز الــتــي متثل 
جمعية  يف  ر�ــســمــيــا  دولــــــة,   120
الـــنـــظـــر يف  يـــتـــم  اأن  عـــلـــى  مــــدريــــد 
ا�ـــســـراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة لـــاحتـــاد 

الرملاين الدويل واعتمادها للفرة 
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اجلديدة  اال�ــســراتــيــجــيــة  تـــهـــدف 
الرملاين  االحتــاد  تركيز  اإعـــادة  اإىل 

اأن  التي ميكن  املــجــاالت  الـــدويل يف 
اإذ حتدد  تاأثري فيها  اأكر  يكون لها 
ال�سيا�سة  اأولـــويـــات  اال�سراتيجية 
القادمة  اخلم�س  لل�سنوات  التالية 

املناخ,  تــغــري  بــ�ــســاأن  الــعــمــل  وت�سمل 
االإن�سان  وحــقــوق  والــدميــقــراطــيــة 
وال�سام  اجلن�سني,  بــني  واملــ�ــســاواة 

واالأمن, والتنمية امل�ستدامة.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

وم�ستخدمي  ال�سائقني  راأ�ــس اخليمة  ب�سرطة  والــدوريــات  املــرور  اإدارة  دعــت 
ل�سامتهم على  ال�سري واملرور تعزيزاً  االإلتزام بقوانني وقواعد  اإىل  الطرق 
العاملي ل�سحايا  اليوم  املرورية وذلك مبنا�سبة  الطرق واحلد من احلــوادث 

حوادث الطرق. 

وقال العميد اأحمد �سعيد النقبي مدير اإدارة املرور والدوريات ب�سرطة راأ�س 
اخليمة خال افتتاحية املعر�س املروري امل�سغر مبركز منار مول التجاري 
واداة  املرورية  لاأنظمة  �ساعد  �سركة   - اال�سراتيجيني  ال�سركاء  مب�ساركة 
دولة  اإن  التجاري..  منار  ومركز  ال�سياحية  وال�سرطة  املجتمعية  ال�سرطة 
باأهمية  منها  ا�ست�سعاراً  كــبــرياً  اهتماماً  املــروريــة  ال�سامة  اأولـــت  االمـــارات 
املحافظة على القوى الب�سرية واملوارد االقت�سادية للدولة والتي بدونها ال 

ن�ستطيع النهو�س والتقدم ومواكبة عملية التطور.
واأو�سح العميد النقبي اأن الهدف من االحتفال بهذه املنا�سبة هو ن�سر الوعي 
احلوادث  مــن  للحد  القائمة  االإجـــــراءات  لتعزيز  الــتــعــاون  باأهمية  املـــروري 
املرورية والتوعية مبعايري ال�سامة املرورية والتاأكيد على �سرورة ت�سافر 

اجلهود واحلد من احلوادث املرورية.
قوانني  باأنظمة  االلتزام  �سرورة  اىل  الطريق  وم�ستخدمي  ال�سائقني  ودعــا 

الــ�ــســري واملـــــرور وتــعــزيــز الــ�ــســامــة عــلــى الــطــرقــات مــثــل الــتــقــيــد بال�سرعة 
اأثناء  القيادة وترك م�سافة كافية  اأثناء  الهاتف  ا�ستخدام  القانونية وجتنب 
ل�سحايا  تكرمياً  يعد  املرورية  ال�سامة  قواعد  تطبيق  اأن  مو�سحا  القيادة 
املرور  اإدارة  �سباط  مــن  عــدد  يــرافــقــه  النقبي  العميد  قــام  املــــرور.  حـــوادث 
والدوريات بزيارة م�سابي احلوادث املرورية يف م�ست�سفى �سقر لاطمئنان 

على �سحتهم.

•• دبي -وام:

يف  واالإعــــام  والريا�سة  وال�سباب  والثقافة  التعليم  �ــســوؤون  جلنة  ناق�ست 
االأمانة  مبقر  عقدته  الـــذي  اجتماعها  خــال  االحتـــادي  الوطني  املجل�س 
اأم�س برئا�سة �سعادة نا�سر حممد اليماحي رئي�س  العامة للمجل�س يف دبي 

اللجنة, مو�سوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب مع ممثلي احلكومة.
�سارة حممد فلكناز مقررة  �سعادة كل من:  اللجنة  اأع�ساء  ح�سر االجتماع 
النقبي, والدكتورة �سيخة عبيــد الطنيجي, وعفــراء  اللجنة, و�سذى �سعيد 

بخيــت العليلـي اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي.

وح�سر من وزارة الثقافة وال�سباب �سعادة علي �سيف ال�سعايل الوكيل امل�ساعد 
مــديــري وموظفي خمتلف قطاعات  مــن  وعـــدد  والــفــنــون,  الـــراث  لقطاع 

الوزارة.
واأو�سح �سعادة نا�سر حممد اليماحي رئي�س اللجنة اأنه مت خال االجتماع مع 
ممثلي وزارة الثقافة وال�سباب ا�ستعرا�س ومناق�سة املاحظات واملقرحات 
االفرا�سية  النقا�سية  احللقات  من  اللجنة  بها  خرجت  التي  والتحديات 
وتتعلق  العام  املو�سوع  ملناق�سة  عملها  خطة  اإطــار  يف  نظمتها  التي  الثاث 
ال�سبابية يف حتقيق  املراكز  الثقايف والفني يف الدولة, ودور  بتنمية القطاع 
روؤية االإمارات 2071, واالإعام الوطني, الفتا اإىل اأن ممثلي الوزارة ردوا 

�سياغة  اللجنة, ومت  اأع�ساء  وا�ستف�سارات  ت�ساوؤالت  على جميع  واف  ب�سكل 
عدد من ماحظات ومقرحات امل�ساركني يف احللقات النقا�سية كتو�سيات 

متهيدا الإدراجها يف تقرير اللجنة النهائي ب�ساأن املو�سوع.
وتناق�س اللجنة مو�سوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب �سمن عدة حماور 
الوطني,  واالنتماء  الهوية  تعزيز  يف  الــوزارة  با�سراتيجية  تتعلق  رئي�سية 
وتطوير قطاعات ال�سناعات الثقافية واالإبداعية مبا يحقق اأهداف التنمية 
قدرات  وتطوير  ال�سبابية  املراكز  ودعــم  اإن�ساء  يف  الـــوزارة  ودور  امل�ستدامة, 
يف  الـــوزارة  وجــهــود   ,2071 روؤيـــة  م�ستهدفات  لتحقيق  ال�سباب  ومــواهــب 

تطوير املنظومة االإعامية الوطنية مبا يحقق روؤية 2071.

جلنة الوطني االحتادي تناق�س �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب مع ممثلي احلكومة

•• اأبوظبي-وام:

على  اأم�س  ن�سرتها  فيلمية  مــادة  خــال  من  للدولة,  العامة  النيابة  اأو�سحت 
ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل االجتماعي اأحكام اخلدمة املجتمعية.

اأنه طبقا لقانون العقوبات فاإن اخلدمة املجتمعية  اإىل  واأ�سارت النيابة العامة 
التي ي�سدر  اأعمال اخلدمة املجتمعية  اأحــد  يــوؤدي  بــاأن  اإلــزام املحكوم عليه  هي 
بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء, وذلك يف اإحدى املوؤ�س�سات اأو املن�ساآت التي 
ي�سدر بتحديدها قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزيري الداخلية واملوارد 

الب�سرية والتوطني, اأو بقرار من رئي�س اجلهة الق�سائية املحلية.
وال يكون احلكم باخلدمة املجتمعية اإال يف مواد اجلنح, وذلك بديا عن عقوبة 
مدة  تزيد  اأال  وعلى   , الغرامة  اأو  ا�سهر  �ستة  تزيد مدته عن  ال  الــذي  احلب�س 

اخلدمة املجتمعية على ثاثة ا�سهر.

ويتم تنفيذ اخلدمة املجتمعية يف اجلهة اأو اجلهات التي يختارها النائب العام 
اإ�سراف النيابة  اأو اجلهات , وحتت  , وبالتن�سيق مع تلك اجلهة  اأو من يفو�سه 
تقريرا  فيها  املجتمعية  اخلــدمــة  تنفيذ  يتم  التي  اجلهة  ترفع  حيث  العامة. 
مف�سا عن اأداء املحكوم عليه و�سلوكه وان�سباطه ومدى التزامه باأداء اخلدمة 
املكلف بها اإىل النيابة العامة. واإذا اأخل املحكوم عليه مبقت�سيات تنفيذ اخلدمة 
عقوبة  تطبيق  تقرر  اأن  العامة  النيابة  طلب  على  بناء  فللمحكمة   , املجتمعية 
وللنيابة  منها,  تبقى  ما  اإكمال  اأو  املجتمعية  اخلدمة  ملدة  مماثلة  ملدة  احلب�س 
يتم  اأن  على  مقت�سى,  لذلك  كان  اإذا  املجتمعية  اخلدمة  تنفيذ  تاأجيل  العامة 
يف  املعلومات  هــذه  ن�سر  ويــاأتــي  التنفيذ.  هــذا  ب�سمان  الكفيلة  التدابري  اتخاذ 
بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز  امل�ستمرة  للدولة  العامة  النيابة  حملة  اإطـــار 
اأفراد املجتمع, ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون, وذلك بهدف ن�سر ثقافة 

القانون كاأ�سلوب حياة.

•• اأم القيوين-وام:

كرم ال�سيخ ماجد بن �سعود بن را�سد املعا رئي�س دائرة ال�سياحة واالآثار 
يف اأم القيوين 21 من خريجي برنامج االإر�ساد ال�سياحي.

ح�سر التكرمي جا�سم الب�ستكي نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االإمارات 
للمر�سدين ال�سياحيني.

الرنامج  هــذا  اإطــاق  اأن  املعا  را�سد  بن  �سعود  بن  ماجد  ال�سيخ  واأكــد 
خال  مــن  االإمــاراتــي  لل�سباب  حتفيزية  فر�سة  يعد  االأوىل  ن�سخته  يف 
توفري فر�س عمل يف هذا القطاع وتعزيز ثقافة االإر�ساد ال�سياحي وجعل 
باأعني  ال�سياحية  بالتجربة  لــارتــقــاء  اأمــامــهــم  مهنيا  خــيــاراً  ال�سياحة 

اإماراتية اأ�سيلة.

االإمـــارات  جمعية  مــع  بالتعاون  متوا�سلة  اأيـــام   4 ملــدة  الرنامج  واأقــيــم 
للمر�سدين ال�سياحيني وت�سمن ور�س تدريبية وجوالت ميدانية تعليمية 
مــن اأجـــل تــدريــب مــواطــنــي الـــدولـــة وتــطــويــر مــهــاراتــهــم يف جمـــال فن 
االإر�ساد ال�سياحي واإثراء ر�سيدهم املعريف بتاريخ االإمارة واأبرز املقومات 
الثقافة  قطاعات  يف  ال�سياحي  اجلـــذب  ومناطق  والثقافية  ال�سياحية 
والبيئة والرفيه باالإمارة, وذلك لتاأهيلهم للح�سول على رخ�سة مهنة 
الرامج  اأبــرز  اأحــد  ال�سياحي  االإر�ــســاد  برنامج  ويعد  ال�سياحي.  االإر�ــســاد 
مهنة  اأهمية  لتعزيز  تفعليها  على  الدائرة  حر�ست  التي  اال�سراتيجية 
االإر�ساد ال�سياحي ودور املر�سد ال�سياحي كونه نقطة التوا�سل االأول مع 
ال�سائحني ل�سمان توفري جتارب �سياحية متميزة لهم واإتاحة الفر�سة 

لديهم بالتعرف على الثقافة والقيم االإماراتية.

النيابة العامة للدولة تو�سح اأحكام اخلدمة املجتمعية ماجد بن �سعود املعال يكرم خريجي برنامج االر�ساد ال�سياحي

ال�سعبة الربملانية االإماراتية ت�سارك يف اجتماعات 
االحتاد الربملاين الدويل مبدريد غدا

�سرطة راأ�س اخليمة تدعو اإىل االإلتزام بقواعد ال�سري مبنا�سبة اليوم العاملي ل�سحايا حوادث الطرق

�سرطة اأبوظبي تنظم ملتقى 
الطفولة يف تلك االبت�سامة

•• اأبوظبي-وام:

ملتقى  اأبوظبي  �سرطة  يف  املجتمع  اأمــن  بقطاع  االأحـــداث  رعاية  اإدارة  نظمت 
يف  الطفل  دور  الأهمية  االبت�سامة" تعزيزاً  تلك  يف  "الطفولة  بعنوان  توعوي 
20 نوفمر من كل  الــذي ي�سادف  العاملي  الطفل  يوم  مع  , وتزامناً  املجتمع 
عام حيث متت مناق�سة اأهمية تعرف االأ�سر على قانون ودمية وجوانب الرعاية 
النف�سية والربوية للطفل واالإجراءات املتبعة مبركز وزارة الداخلية حلماية 
الطفل لتعزيز �سامته واأمنه . واأكد العقيد بهيان حمد بهيان العامري مدير 
اإدارة رعاية االأحداث باالإنابة باأن الطفل احلدث من اأولوياتنا , ون�سعى دائما 

اىل توفري الرعاية النف�سية واالجتماعية واالأ�سرية له.
عائ�سة  نيابة  ووكيل  البدواوي  �سامل  هند  النف�سية  امل�س�سارة  امللتقى  يف  �سارك 
حامد  فاطمة  واالأ�ستاذة   , باأبوظبي  والطفل  االأ�سرة  نيابة  من  الكعبي  اأحمد 
الرا�سدي من مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل وعدد من املخت�سني بقطاع 

اأمن املجتمع يف �سرطة اأبوظبي .

مالية املجل�س الوطني ت�ستكمل مناق�سة م�سروعي قانونني ب�ساأن اعتماد 
احل�ساب اخلتامي ل�سنة 2020 وامليزانية العامة لالحتاد 2022

•• دبي -وام: 

الوطني  للمجل�س  وال�سناعية  واالقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة  ا�ستكملت 
االحتادي خال اجتماعها الذي عقدته اأم�س يف مقر االأمانة العامة للمجل�س 
م�سروع  مناق�سة  اللجنة,  رئي�س  العابدي  را�سد  �سعيد  �سعادة  برئا�سة  بدبي, 
واحل�سابات  لاحتاد  املوحد  اخلتامي  احل�ساب  اعتماد  �ساأن  يف  احتــادي  قانون 
اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 12-2020-
31, وم�سروع قانون احتادي يف �ساأن ربط امليزانية العامة لاحتاد عن ال�سنة 

املالية 2022, وذلك بح�سور ممثلي وزارة املالية.
االحتاديني  القانونني  م�سروعي  بنود  مناق�سة  ا�ستكمال  االجتماع  خــال  مت 
االحتادية  للجهات  باإيرادات وخمرجات ميزانية احل�سابات اخلتامية  املتعلقة 
خا�سة يف �ساأن احلوكمة واإعادة �سبط امليزانية العامة وفقاً الأولويات اجلهات 
االحتادية لتلبية احتياجات املجتمع, كما مت تبادل االآراء حول املاحظات التي 

خرجت بها اللجنة خال مناق�ستها لبنود امل�سروعني القانونيني.
اعتماد  �ساأن  باإعداد تقريرها حول م�سروع قانون احتــادي يف  اللجنة  ووجهت 
امل�ستقلة  للجهات  اخلتامية  واحل�سابات  لــاحتــاد  املــوحــد  اخلتامي  احل�ساب 
قانون  ومــ�ــســروع   ,31-12-2020 يف  املنتهية  املــالــيــة  ال�سنة  عــن  امللحقة 
احتادي يف �ساأن ربط امليزانية العامة لاحتاد عن ال�سنة املالية 2022, متهيداً 
�سعادة  اللجنة  اأع�ساء  االجتماع  ملناق�سته. ح�سر  املجل�س  اإىل  ورفعه  العتماده 
كل من: مــروان عبيـد املهيــري مقرر اللجنة, والدكتور طارق حميـد الطايـر, 
وعائ�سـة ر�سـا البيـــرق, واأ�سامة اأحمد ال�سعفار, ومرية �سلطان ال�سويدي اأع�ساء 
املجل�س الوطني االحتــادي. كما ح�سرها وفد من وزارة املالية برئا�سة �سعادة 

يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية.
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اأخبـار الإمـارات
انطالق احتفاالت الفجرية باليوم الوطني 26 نوفمرب

•• الفجرية-وام: 

اأعلنت جلنة اإمارة الفجرية املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني الـ50 لدولة 
جميع  وت�سمل  اأيـــام  مــدى  على  ت�ستمر  وطنية  احتفاالت  تنظيم  االإمــــارات 

مناطق االإمارة, مب�ساركة �سعبية وا�سعة النطاق.
لت�سمل  واأماكنها  نوعها  يف  توزيعها  مت  التي  والفعاليات  االحتفاالت  تتنوع 
مدينتي الــفــجــرية ودبـــا الــفــجــرية واملــنــاطــق الــتــابــعــة لــهــمــا, بــهــدف حتقيق 

م�ساركة جمتمعية وا�سعة يف هذه املنا�سبة الوطنية الغالية.
�سيقام  دي�سمر   2 يف  الفجرية  مدينة  احتفال  اأن  املنظمة  اللجنة  وك�سفت 
على امل�سرح الرئي�سي على كورني�س الفجرية ويت�سمن اأربع حفات غنائية 
والفنان هزاع  والفنانة رحمة ريا�س,  ال�سعيد,  الفنان فايز  يقدمها كل من 
�سعبية  وفــرق  نارية  األعاب  اإىل  اإ�سافة  ال�سنحاين  هــزاع  والفنان  الرئي�سي, 

ومــ�ــســرية بــحــريــة. ويف 3 ديــ�ــســمــر, يــقــام احــتــفــال يف مــديــنــة دبـــا الفجرية 
ا للفرق ال�سعبية والراثية, وم�سرية بحرية, واألعابا نارّية,  ويت�سمن عرو�سً
منطقة  يف  الرئي�سي  امل�سرح  على  تقام  غنائية  حفات  ثاث  اإىل  باالإ�سافة 
الفقيت, وي�سارك فيها عدد من الفنانني الغنائيني يف الوطن العربي وهم 

الفنان عبداهلل باخلري, والفنانة �سم�س الكويتية, والفنان خالد حممد.
وحــر�ــســت الــلــجــنــة املــنــظــمــة الحــتــفــاالت اإمـــــارة الــفــجــرية بــالــيــوم الوطني 
االإمــارة يف املجال�س  الوطنية يف جميع مناطق  الفعاليات  اإقامة  الـ50 على 
املجتمعية, الإتاحة الفر�سة جلميع االأفرد للم�ساركة واال�ستمتاع باالأن�سطة 

املختلفة التي ُترز مباهج االحتفال باليوم الوطني الغايل.
ومعر�سا  الــنــاريــة,  االألــعــاب  عــرو�ــس  لي�سمل  االحــتــفــايل  الــرنــامــج  ويتنوع 
وعرو�سا  وم�سابقات,  وفلكلورية,  �سعبية  وعرو�سا  الكا�سيكية,  لل�سيارات 

للخّيالة, واأم�سيات �سعرية .

فمن املقرر اأن ت�سهد منطقة البدية يوم 26 نوفمر اجلاري عرو�سا للفرق 
احلربية و عرو�س مدار�س و م�سرية وطنية و قرية تراثية وعرو�سا للخيالة 
و نهمات ال�سيادين فيما ت�سهد منطقة احلنية يف اليوم نف�سه عرو�سا لفرق 

احلربية واألعابا �سعبية وحرفا تقليدية وقرية تراثية وم�سابقات وعرو�سا.
ال�سعبية و عرو�سا  للفرق  29 نوفمر عرو�سا  وت�سهد منطقة م�سايف يوم 
تراثية و حرفا تقليدية و م�سرية وطنية مع اإطاق 50 منطاد يحمل علم 
االإمارات. وت�سهد منطقة الطويني يوم اأول دي�سمر م�سرية وطنية وعرو�سا 
برزة  و  الكا�سيكية  لل�سيارات  ومعر�سا  الع�سكرية  والفرق  احلربية  لفرق 
�سعرية و م�سرحية وتقام مبنطقة الطيبة يف اليوم نف�سه قرية تراثية اإىل 
جانب بيت املطوع و معر�س تراثي و م�سابقات و اأم�سية �سعرية على اأن ت�سهد 
منطقة اأوحلة م�سرية وطنية وعرو�سا للفرق ال�سعبية وم�سابقات وعرو�س 
مدار�س وقرية تراثية. وتقام مبنطقة حبحب يوم 2 دي�سمر برزة �سعرية 

نارية  األــعــاب  و  �سور  معر�س  و  مبتكرة  واإ�ــســاءة  احلربية  للفرق  وعــرو�ــس 
م�سرية  ي�سمل  نف�سه  اليوم  يف  احتفاال  ال�سدر  وادي  منطقة  ت�سهد  حني  يف 
و م�سابقات  �سعبية  لفرق  ن�سائية وعرو�سا  و معر�س حرفيات  االحتــاد  يوم 
للمدار�س و برزة �سعرية. و ت�سهد منطقة احلاة يف 2 دي�سمر اأي�سا عرو�س 

فلكلور �سعبي و حفا تراثيا و جمل�س كبار املواطنني و م�سرية وطنية.
و  احتفاال غنائيا  املقبل  دي�سمر   3 يوم  الفجرية  دبا  فيما حتت�سن مدينة 
ت�سهد منطقة  اأن  على  بحرية  م�سرية  و  �سعبية  لفرق  وفقرات  نارية  األعابا 
املنتجة ومو�سيقى  اليوم نف�سه م�سرية وطنية ومعر�سا لاأ�سر  ال�سيجي يف 
ال�سرطة وعرو�سا لفرق �سعبية وعرو�س خيل. يف حني تقام مبنطقة /وم/ 
يوم 3 دي�سمر عرو�س لفرق �سعبية ومعر�س �سور وعرو�س مدار�س وبرزة 
�سعرية على اأن ت�سهد منطقة قدفع و مربح يوم 3 دي�سمر عرو�سا للفلكلور 

ال�سعبي و حفا تراثيا و جمل�سا لكبار املواطنني وم�سرية وطنية.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�سليب  اأم�س فى  نظمت وزارة الدفاع 
لغاية  ت�ستمر  التي  الع�سكرية  العمليات  ال�سراكة يف  ور�سة عمل حول  االأحمر 
ال�سباط  كــبــار  مــن  مــ�ــســوؤواًل  من30  اأكـــر  مب�ساركة  احلـــايل,  نوفمر   24

الع�سكريني من 24 دولة.
الــ�ــســبــاط الع�سكريني  تــبــادل اخلــــرات واملــعــرفــة بــني  اإىل  الــور�ــســة  وتــهــدف 
العامل,  م�ستوى  على  االأكــادميــيــني  واخلـــراء  االإن�ساين  املجال  يف  والعاملني 
وتقييد  املدنية  واالأعــيــان  املدنيني  حماية  تعزيز  اإىل  تهدف  ممار�سات  ب�ساأن 

و�سائل واأ�ساليب القتال يف العمليات الع�سكرية اأثناء النزاعات امل�سلحة.
ال�سباط  كبار  ور�سة عمل  انعقاد  �سنوات من  بعد ثاث  الفعالية  وتاأتي هذه 
حول القواعد الدولية التي حتكم العمليات الع�سكرية  SWIRMO وذلك 

الأول مرة يف املنطقة حيث متت يف العا�سمة اأبوظبي بالتعاون بني وزارة الدفاع 
واللجنة الدولية لل�سليب االأحمر.

يف  االإن�ساين  الــدويل  القانون  تطبيق  مثل  موا�سيع  العمل  ور�سة  و�ستناق�س 
العمليات الع�سكرية ومهمة اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر واأهميتها ودورها 

يف النزاعات امل�سلحة.
وبينت وزارة الدفاع, اأن ور�سة عمل ال�سراكة يف العمليات الع�سكرية امل�سركة 
امل�ستفادة  الـــدرو�ـــس  لتحديد  الــازمــة  واملـــهـــارات  بـــــاالأدوات  املــ�ــســاركــني  تـــزود 
اجلانب  يف  ال�سراكة  تعزيز  عن  الناجمة  والتحديات  الفر�س  اإىل  باالإ�سافة 

العملياتي للقانون الدويل االإن�ساين.
االإدارة  رئــيــ�ــس  الــكــعــبــي,  را�ــســد  �ــســامل جمعه  الــركــن احلــقــوقــي  العميد  وقـــال 
التنفيذية للق�ساء الع�سكري يف وزارة الدفاع "اإن منهج دولة االإمارات لعربية 
املتحدة االإن�ساين اأ�س�س له حكيم االإن�سانية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- موؤ�س�س الدولة منذ ن�ساأتها لت�سبح مدر�سة اإن�سانية 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م�سريتها  ي�ستكمل  والــتــي 
رئي�س الدولة -حفظه اهلل- وو�سع لها االأطر القيمة التي نبعت منها االأفكار 
واإغاثة  ال�سعفاء  املدنيني وحماية  تقوم على مبادئ حماية  والتي  االإن�سانية, 
امللهوف ومد يد العون وامل�ساعدة اإىل كل حمتاج دون متييز ودون النظر اإىل 
الدين اأو العرق اأو اجلن�س اأو اللون اأو االنتماء ال�سيا�سي يف النزاعات امل�سلحة.

وا�سار اىل ما توليه دولة االإمارات العربية املتحدة من اأهمية خا�سة للقانون 
التي  الدولية  االتفاقيات  ملعظم  االن�سمام  على  وحر�سها  االإن�ساين  الــدويل 
الدولة  دعم  اإطــار  ياأتي يف  وكل هذا  االإن�ساين  الــدويل  القانون  م�سائل  تنظم 
للتعريف ون�سر القانون الدويل االإن�ساين معربا عن تقريه للدور الكبري الذي 
تقوم به اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر التي اأخذت على عاتقها مهمة ن�سر 

وتطبيق اأحكام القانون الدويل االإن�ساين.

بدورها اعربت كلري دالتون, رئي�سة بعثة اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر يف 
الدولة عن �سكرها لوزارة الدفاع االإماراتية علي ا�ست�سافة هذا احلدث املهم 
والذي هو جزء من عاقتهم اال�سراتيجية مع دولة االإمارات العربية املتحدة 
االإن�سانية  الق�سايا  االإقليمي حول  امل�سرك يف احلوار  الطموح  ويتما�سى مع 

الهامة وموا�سيع القانون الدويل االإن�ساين.
عاملية  مــبــادرة  اأطلقت  االأحــمــر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير 
حول عاقات الدعم يف النزاعات امل�سلحة حيث تعمل مع ال�سباط الع�سكريني 
وغريهم من اجلهات الفاعلة لتحديد التدابري العملية لتعزيز حماية املدنيني, 
حيث تعمل اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر مع عدد من اجلهات الفاعلة على 
املعنية  العملياتية  والتحديات  واملمار�سات  ال�سيا�سات  لفهم  الــدويل  ال�سعيد 
بع�سها  على  تاأثريها  من  اال�ستفادة  اجلهات  لهذه  ميكن  اإذ  العاقات,  بدعم 

البع�س لتعزيز االمتثال واالحرام للقانون الدويل االإن�ساين.

•• اأبوظبي-وام:

اأربــع من  اأعمار  وتوثيق  بت�سجيل  الهمم  الأ�سحاب  العليا  زايد  موؤ�س�سة  احتفت 
اأ�سجار الغاف املوجودة داخل وحدة التاأهيل الزراعي التابعة للموؤ�س�سة مبنطقة 
اأعــمــار هذه  قــدرت  التي  اأبــوظــبــي  البيئة يف  بيانات هيئة  قــاعــدة  يــا�ــس, يف  بني 

االأ�سجار مبا يزيد على اخلم�سني عاما لكل �سجرة. 
جاء ذلك يف اإطار االحتفال بعام اخلم�سني واحتفاء باملحافظة على �سجرة الغاف 
ال�سجرة الوطنية لدولة االإمارات والتي تعتر من الرموز الثقافية التي اأوىل 
لها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"اهتماما كبريا.

التوثيق والت�سجيل �سمل ال�سجرة رقم 0101 من قبل هيئة البيئة يف اأبوظبي, 
وال�سجرة رقم 0102 من قبل دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي, وال�سجرة رقم 
قبل موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم, وال�سجرة رقم 0104  من   0103

من قبل وزيرة التكامل االجتماعي يف موري�سيو�س.
ح�سر الــفــعــالــيــة الــتــي اأقــيــمــت مبــقــر وحـــدة الــتــاأهــيــل الـــزراعـــي بــالــتــزامــن مع 
معايل  ال�ساخمة,  االحتــاد  دولــة  لقيام  الذهبي  باليوبيل  الوطنية  االحتفاالت 
الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي, و�سعادة 
عبداهلل عبد العايل احلميدان االأمني العام ملوؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم 
الري  البيولوجي  التنوع  لقطاع  باالإنابة  التنفيذي  املدير  الها�سمي,  واأحمد 
اإ�سافة اإىل  اأبوظبي, ولفيف من القيادات باملوؤ�س�سة,  والبحري بهيئة البيئة يف 
بن  زايــد  ال�سيخ  له  املغفور  تد�سني  عا�سروا  الذين  الهمم  اأ�سحاب  من  خم�سة 
�سلطان اآل نهيان للمركز يف القرن املا�سي, وجرى اإحلاقهم بوظائف يف املركز 

باأوامر من املغفور له.
والت�سامن  االجتماعي  التكامل  وزيـــرة   , دورو  جيوا  فظيلة  معايل  و�ــســاركــت 
بجمهورية  ال�سابق  الــــوزراء  رئي�س  ونــائــب  الــوطــنــي  والت�سامن  االإجــتــمــاعــي 
التوثيق  لوحة  بتثبيت  قيامها  خــال  من  الغاف  اأ�سجار  توثيق  يف  مور�سيو�س 
0104 على �سجرة من االأربع �سجرات على هام�س زيارتها ملقر وحدة التاأهيل 

الزراعي التابعة ملوؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم مبنطقة بني يا�س.
وقال معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي " تعتر �سجرة الغاف من االأ�سجار 
قيمة  اأنها  كما  ال�سحراء,  لل�سمود يف  رمــزا  وتعد  الدولة  االأ�سيلة يف  الوطنية 
ثقافية كبرية يف دولة االإمارات وتقرن بهوية الدولة وتراثها, فقد اأوىل املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" �سجرة الغاف اأهمية بالغة, 
لديها  حيث  الــدولــة,  اأنــحــاء  جميع  يف  قطعها  مبنع  وتعليمات  قوانني  واأ�ــســدر 
�سهدت  اأنها  ال�سيما  خا�س  ب�سكل  واملواطنني  املجتمع  اأفــراد  عند  مميزة  مكانة 

واتخذت حتت  واللقاءات,  واأهــم االجتماعات  االإمــارات  التاريخية يف  التحوالت 
ظالها اأ�سعب القرارات املهمة يف �سبيل ارتقاء بالوطن وتوريثه لاأبناء.

واأ�ساف معاليه, اإن االحتفاء بتوثيق اأربع من اأ�سجار الغاف املعمرة تعد خطوة 
الذهبي  باليوبيل  الوطن  اأبــنــاء  احتفاالت  ت�سهد  ا�ستثنائية  منا�سبة  يف  مهمة 
ومبرور 50 عاما من النجاح واالزدهار والتنمية, موؤكدا اأن العهد م�ستمر عر 
التعاون والتكاتف بني جميع املوؤ�س�سات واالأفــراد يف الدولة, من اأجل املحافظة 
وهوية  ورمــز  اإرث  تعتر  والتي  املحلية  اأ�سجارنا  كل  وعلى  الغاف  �سجرة  على 

تعك�س االإ�سرار والعزمية على التنوع والتعاي�س بني اأفراد املجتمع.
من جانبه قال �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان االأمني العام ملوؤ�س�سة زايد 
العليا الأ�سحاب الهمم " اإننا نفخر يف املوؤ�س�سة بامتاكنا عددا من اأ�سجار الغاف 
الزراعي  التاأهيل  وحــدة  مبقر  واجتماعية  بيئية  اأهمية  تكت�سب  التي  املعمرة 
مع  التوا�سل  خــال  من  جنحنا  واليوم  يا�س,  بني  مبنطقة  للموؤ�س�سة  التابعة 
اأربع  عــدد  ذلــك  و�سمل  اأعمارها  لتحديد  تقييم  بعمل  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة 
ترقيم  لــوحــات  اإعــــداد  على  الهيئة  تعمل  حيث  جــيــدة.  بحالة  معمرة  اأ�ــســجــار 
اخلا�سة  البيانات  قاعدة  �سمن  ت�سجيلها  بعد  عليها  تركيبها  �سيتم  لاأ�سجار 
بالهيئة. وخال عملية التقييم فقد مت تقدير اأعمار هذه االأ�سجار مبا ال يقل 

عن /50/ عاما لكل �سجرة".
املعمرة  املحلية  البيئة  اأ�ــســجــار  حماية  على  حر�سنا  منطلق  مــن  اأنـــه  واأ�ــســاف 
اأقيمت  الغاف,  اأهمها �سجرة  , ومن  القدم  االإمــارات منذ  باإن�سان  ارتبطت  التي 
اإجنــازات وتوجهات املغفور له  االحتفالية باأ�سجار الغاف التي تعد �ساهدا على 
"طيب اهلل ثراه", وي�سرنا االعــان عن هذا  اآل نهيان  زايــد بن �سلطان  ال�سيخ 
االإطارية  املتحدة  االأمم  التفاقية  العامة  االأمانة  اختيار  مع  متوافقا  التوثيق 
 "COP28" االأطـــراف  موؤمتر  ال�ست�سافة  االإمـــارات  دولــة  املناخ  تغري  ب�ساأن 
عام 2023, خا�سة اأن هذا االختيار يتزامن مع ا�ستعدادنا لاحتفال باليوبيل 

الذهبي لدولة االإمارات.
اأ�سحاب  م�ساركة  على  املوؤ�س�سة  حر�س  اإىل  احلميدان  اهلل  عبد  �سعادة  واأ�ــســار 
الهمم الذين عا�سروا تد�سني املعفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان للمركز 
الزراعي يف القرن املا�سي, وجرى اإحلاقهم بوظائف يف املركز باأوامر من املغفور 
اآل نهيان يف  له, موؤكدا ان االميان الرا�سخ للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
دمج ومتكني اأ�سحاب الهمم من خال توظيفهم ليكونوا فاعلني ومنتجني يف 
تنمية الدولة واالأهم كانت نظرته ان يبداأ حياته االجتماعية واإمكانية الزواج 
اهتمام  على  �ساهد  باملركز  املوجودة  الغاف  ا�سجار  اأن  واأو�سح  اال�سرة.  وتكوين 
وحر�سه  للطبيعة,  العميق  وحبه  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايــد  ال�سيخ  له  املغفور 

 – اخلــالــدة  اأعماله  �سمن  ومــن  عليها,  واحلــفــاظ  البيئة  حماية  على  ال�سديد 
كحاكم الأبوظبي – ت�سجيعه ودعمه للزراعة, والتو�سع يف ن�سر الرقعة اخل�سراء 
لكبح جماح ظاهرة الت�سحر. وقال " وحدة التاأهيل الزراعي باملوؤ�س�سة, االأوىل 
من نوعها يف العامل الذي يجري فيها توظيف قدرات اأ�سحاب الهمم با�ستخدام 
الزراعية  املهن  اأ�سول ومهارات  الزراعية احلديثة بهدف تدريبهم على  النظم 
وقد  النف�س,  على  واالعتماد  العي�س  من  متكنهم  مهنية  ا�ستقالية  واإك�سابهم 
ال�سيخ  له  املغفور  من  �سامية  وبتوجيهات   1994 العام  زراعــي  كمركز  اأن�ساأت 
زايد بن �سلطان اآل نهيان ثم انتقلت تبعيته اإىل موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب 
االأمني  الظاهري,  �سامل  �سيخة  الدكتورة  �سعادة  وقالت  الهمم العام 2004". 
العام للهيئة البيئة يف اأبوظبي تعتر �سجرة الغاف من الرموز الثقافية واالإرث 
الوطني لدولة االإمارات, اإذ متتلك قدرة عجيبة على التاأقلم املثايل مع البيئة 
ال�سحراوية القاحلة للدولة, وهي من االأ�سجار دائمة اخل�سرة, ومتتاز بقدرتها 
على مقاومة اجلفاف, يف ظل ندرة هطول االأمطار. والأ�سجار الغاف ا�ستخدامات 
وفوائد طبية عديدة وفوائد اأخرى تت�سمن ا�ستخدام اأجزاء منها للغذاء, والبناء 
وزيادة خ�سوبة الربة. واأ�سافت " حتظى اأ�سجار الغاف مبكانة خا�سة يف الراث 
"طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  زايــد بن  ال�سيخ  له  املغفور  اأوىل  االإمــاراتــي. وقــد 
الر�سيدة, قمنا  الغاف وتنفيذا لتوجيهات قيادتنا  ثراه" اهتماما كبريا ل�سجر 
يف هيئة البيئة بو�سع تدابري من اأجل حماية هذه االأ�سجار الوطنية واحلفاظ 
عليها, حيث مت زراعة ما يقرب من 6 مايني �سجرة منه يف الغابات يف اإمارة 
اأبوظبي والتي اأ�سبحت ت�سكل ما ن�سبته %31 من جممل اال�سجار املزروعة يف 
الغاف  اأ�سجار  54000 من  ت�سجيل ما يقرب من  اإىل  باالإ�سافة  الغابات هذا 
التي تعي�س يف بيئاتها الطبيعية يف االأجزاء ال�سرقية من االإمارة مع وجود عدد 
اأطلقت الهيئة موؤخرا م�سروعا طموحا ينفذ  قليل منها يف الربع اخلايل. كما 
الأول مرة يهدف اإىل اإح�ساء وترقيم االأ�سجار املحلية املعمرة واملهددة يف البيئات 
واملوائل الطبيعية املنت�سرة على م�ساحة اإمارة اأبوظبي مبا فيها اأ�سجار الغاف".

واأو�سحت اأن اأ�سجار الغاف التي مت ت�سجليها يف وحدة التاأهيل الزراعي التابعة 
بعمرها  قــدر  والــتــي  يــا�ــس,  بني  مبنطقة  الهمم  الأ�سحاب  العليا  زايــد  ملوؤ�س�سة 
باأكر من 50 عاما, لها اأهمية خا�سة فبالرغم من االأحوال اجلوية والبيئية 
القا�سية ظلت هذه االأ�سجار �سامدة على مدى �سنني طويلة لتاأكد على مكانة 
هذه ال�سجرة يف حياة االإماراتيني الذين يتقنون كل �سيء عن تفا�سيل حياتها, 
قد  التي  املتاأخرة  منوها  مراحل  وحتى  اأزهــارهــا,  وتفتح  بذرتها  منو  من  بــدءا 
ت�سل الأكر من 200 عام. فاالإمارات والغافة ال ينف�سان بعدما اأ�سبحت يف 

�سموخها رمزا وطنيا ملا لها من ارتباط وثيق بحياة االآباء واالأجداد.

مبنا�سبة عام اخلم�سني.. زايد العليا الأ�سحاب الهمم ت�سجل اأربعًا 
من اأ�سجار الغاف املعمرة يف قاعدة بيانات هيئة البيئة 

وزارة الدفاع ت�ست�سيف ور�سة عمل حول ال�سراكة يف العمليات الع�سكرية

م�سرف االإمارات املركزي ي�سدر م�سكوكة 
حتمل ا�سم وزارة �سوؤون الرئا�سة

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذاً لتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة م�سرف االإمــارات املركزي,  الــوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة, رئي�س جمل�س 
اأ�سدر امل�سرف املركزي م�سكوكة تذكارية من الف�سة مبنا�سبة "عام اخلم�سني" 

حتمل ا�سم وزارة �سوؤون الرئا�سة, بقيمة 500 درهم.
الذهبي  باليوبيل  االحتفاء  فعاليات  �سمن  التذكارية  امل�سكوكة  اإ�سدار  وياأتي 
الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  مواكبة  ُيج�سد  حيث  املتحدة,  العربية  االإمــارات  لدولة 
مل�سرية الدولة احلافلة باالإجنازات واملبادرات الريادية بف�سل توجيهات القيادة 
الرخاء  درجــات  اأعلى  يحقق  مزدهر  اقت�ساد  لبناء  الــدائــم  و�سعيها  الر�سيدة 
250 غراماً,  امل�سكوكة اجلديدة  وتــزن  االإمـــارات.  دولــة  �سكان  لكافة  والرفاه 
و�سيحمل الوجه االأمامي ر�سماً ل�سورة ق�سر الوطن حماطاً بتاريخي 1971 
�سوؤون الرئا�سة باللغتني العربية واالإجنليزية و�سعار  وزارة  وا�سم   2021 –
الدولة بينما �سيت�سمن الوجه اخللفي �سعار عام اخلم�سني والقيمة االإ�سمية 
املتحدة  العربية  االإمــــارات  م�سرف  با�سم  حمــاطــاً  درهـــم,   500 تبلغ  والــتــي 
املركزي باللغتني العربية واالإجنليزية. علماً باأن امل�سكوكة التذكارية لن تكون 

متاحة للبيع يف املقر الرئي�سي للم�سرف املركزي وفروعه.

�سوق دبي الدويل للمحتوى االإعالمي 
ي�ست�سيف 55 �سركة من 20 دولة

•• دبي - وام:

 DICM "تنطلق يف دبي غدا فعاليات �سوق دبي الدويل للمحتوى االإعامي
دورته الرابعة , الذي ياأتي يف وقت تزدهر فيه �سناعة املحتوى االإعامي  " يف 
والتلفزيوين مع وجود ثورة تناف�سية بني �سناع املحتوى ومزودي اخلدمات يف 
للمحتوى  الــدويل  دبي  �سوق  الرابعة من  الــدورة  ت�ست�سيف  والعامل.  املنطقة 
اأهمها:  دولـــة ومــن  يــقــارب ال20  مــا  55 �سركة متثل  اأكـــر مــن  االإعــامــي 
االإ�سبانية   ICEX و  ال�سمالية  الكورية   NIPAو الرو�سية   Roskino
القطاعات  مــن  امل�ساركني  مــن  الــعــديــد  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  الــركــيــة.   ICCE و 
املختلفة. و تاأتي اأهمية هذا امللتقى يف �سرعة انت�ساره وتاأقلمه مع االأحداث التي 
حدثت خال العامني ال�سابقني حيث �سهد العامل اإغاقاً تاماً اأجر العائات 
واالأفراد على ق�ساء وقتاً اأطول يف منازلهم واإم�ساء وقتهم يف م�ساهدة خدمات 
و   Huluو  Amazon Primeو  Netflix مثل  االإنرنت  عر  البث 
حمتوى  اإنتاج  على  االإقبال  هذا  �ساهم  حيث  وغريها   Watch it ساهد و�
عايل اجلودة من قبل مزودي اخلدمات مما اأدى اإىل توافد االأجيال اجلديدة 

لزيارة هذه املن�سات ب�سكل يومي.
ونظراً للطلب الكبري من قبل العامل على هذه االأنــواع اجلديدة من مزودي 
اأن يكون امل�سدر االأ�سا�سي للح�سول  DICM على  اخلدمة واملحتوى يعمل 
هذا  يف  باملتخ�س�سني  امللتقى  يــرحــب  حيث  الــقــطــاع  م�ستجدات  اأفــ�ــســل  على 
املجال ويزودهم مبن�سة تفاعلية ت�ساعدهم على التوا�سل مع اأف�سل االأ�سماء 

االإعامية اآخذين بعني االإعتبار اأعلى معايري ال�سامة.
و يوفر امللتقى �سوقاً خم�س�ساً ل�سراء املواد االإعامية وبيعها والتوا�سل ومتويل 
وتوزيع املحتوى االإعامي من جميع الفئات مثل التلفيزيون واالأفام واملواد 
االإعامية  املواد  �سراء  لتو�سيع جمال  املثايل  ال�سرح  االإلكرونية مما يجعله 

حيث تتوفر خدمات احلجز امل�سبق جلميع امل�ساركني.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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اأخبـار الإمـارات
وزير االقت�ساد الفرن�سي لـ)وام(: االنطالقة املتميزة لـ )اإك�سبو 2020 دبي( جناح كبري لدولة االإمارات

•• دبي -وام:

االإنعا�س  و  املالية  و  االقت�ساد  وزيــر  لومري  برينو  معايل  قــال 
الفرن�سي اإن االنطاقة املتميزة لـ" اإك�سبو 2020 دبي " جناح 
كبري لدولة االإمارات و قيادتها و ملدينة دبي موؤكدا اأن االإمارات 
روؤيتها  مــن  بــدءا   2020 اإك�سبو  تنظيم  على  قدرتها  اأثبتت 
و  امل�ساركة  للدول  الكبري  بالعدد  مــرورا  باملو�سوعات  اخلا�سة 
بعد  ما  وخطط  التحتية  البنية  تطوير  اإىل  و�سوال  التنظيم 
اأنباء  انتهاء احلــدث العاملي . وقــال معاليه يف حــوار مع وكالة 
االإمارات )وام( مبنا�سبة زيارته االأوىل جلناح فرن�سا يف اإك�سبو 
هذا جناح كبري لدولة االإمــارات و ملدينة دبي   : دبي   2020
نحن يف اجلمهورية الفرن�سية فخورون بوجود جناح لنا يف هذا 

احلدث العاملي الناجح". واأ�ساف : جناحنا يحتل املرتبة الثالثة 
الفرن�سية  اجلن�سية  مــن  والـــزوار  اإك�سبو  يف  الــزيــارات  عــدد  يف 
اإىل  الــزيــارات  عــدد  �سعيد  على  اأي�سا  الثالثة  املرتبة  يحتلون 
هذا املعر�س .. وهذا دليل كبري على متانة العاقات املتميزة 
التي جتمع فرن�سا مع دولة االإمــارات العربية املتحدة و دليل 
ال�سديقني.  ال�سعبني  جتمع  التي  العاقات  متانة  على  اأي�سا 
قال معايل  يعر�سه  ما  و  فرن�سا  اإىل جناح  زيارته  وبخ�سو�س 
اإي�سال  اإىل  اإك�سبو ن�سعى  برونو لومري :من خال جناحنا يف 
بجهودنا يف  تتعلق  املعر�س  زوار  و  اجلناح  لــزوار  ر�سالة مهمة 
تغيري  اأجــل  من  نعمل  اأن  البــد   .. املناخية  التغريات  مواجهة 
ا�سراتيجيتنا يف جمال الطاقة و اأن نبحث عن م�سادر جديدة 
االإمارات  اإىل  املتكررة  الــزيــارات  : خــال  واأ�ــســاف معاليه  لها. 

ن�سعى لفتح اأجواء جديدة للتعاون بني بلدينا يف جمال الطاقة 
املتجددة والهيدروجني الأنهما طاقة امل�ستقبل".. واأكد اأن لديه 
قناعة كبرية باأن التعاون بني االإمــارات و فرن�سا �سيكون اأكر 
مما هو عليه االآن حني ي�سمل جمال الطاقات املتجددة. وقال 
ليكون خطوة  املجال  بيننا يف هذا  التعاون  ي�سري  الأن  ن�سعى   :
مهمة يف جهودنا امل�سركة ملواجهة التغريات املناخية يف العامل. 
و عر الوزير الفرن�سي عن �سعادة باده للم�ستوى الذي بلغته 
العاقات الثنائية الفرن�سية االإماراتية يف كل املجاالت وو�سفها 
باأنها متميزة و منوذجية". و اأ�ساف : فرن�سا و االإمــارات مثل 
باقي دول العامل تتعافيان من تبعات اأزمة كوفيد 19 " موؤكدا 
التعاون االقت�سادي بني  اأمام  اأجــواء جديدة  �سعي باده لفتح 

البلدين وهذا هو هدف زيارتي احلالية.

•• عجمان-الفجر:

نظمت هيئة النقل يف عجمان بالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة 
العامة  املــوا�ــســات  �ــســائــقــي  ت�ستهدف  تــدريــبــيــة  ور�ــســة  عــجــمــان 
ال�سائقني  كفاءة  م�ستوى  رفع  اىل  وت�سعى  الهيئة  لدى  العاملني 
للتعامل مع احلدث العاملي االأبرز اك�سبو 2020, وذلك يف اإطار 
منظومة  وتــطــويــر  املــ�ــســركــة,  اال�سراتيجية  االأهــــداف  حتقيق 
جديدة  نوعية  م�ستويات  نحو  به  واالرتقاء  املتخ�س�س  التدريب 
ال�ساملة  التنموية  العملية  الهيئة وت�سهم يف رفد  حتقق تطلعات 
" املدير  ال�سام�سي  ر�سا  ال�سيدة  اأو�سحت  النقل.  حيث  يف جمال 

ال�سراكة  عــاقــات  دعــم  على  حري�سة  الهيئة  اأن  بــالــنــدب,  الــعــام 
وذلك  االحتــاديــة   و  املحلية  االأمنية  اجلهات  مع  اال�سراتيجية 
امل�سركة ومن �سمنها  اال�سراتيجية  االأهــداف  �سبيل حتقيق  يف 
تاأهيل �سائقني اأكفاء ي�ساهمون يف حتقيق روؤية االإمارة وخططها 
موؤكدًة  الــّطــرق,  على  االآمــنــة  بالقيادة  وااللــتــزام  اال�سراتيجّية, 
تطوير  يف  املبذولة  جهودها  �ستوا�سل  عجمان  يف  النقل  هيئة  اأن 
جماالت  لت�سمل  م�ستقبًا  اال�سراتيجية  ال�سراكة  هذه  وتعزيز 
مبا  ومبتكرة  نوعية  وم�ساريع  مــبــادرات  طــرح  يف  وت�سهم  اأو�ــســع, 

هات واأهداف الطرفني. يواكب توجُّ
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  " املــديــر  اجلـــاف  �ــســامــي  املــهــنــد�ــس  واأو�ـــســـح 

املــوا�ــســات الــعــامــة والــراخــيــ�ــس "  اأن الــور�ــســة كــان يف مقدمة 
حال  يف  اجلمهور  مع  التعامل  كيفية  عن  املعرفة  ن�سر  اأولوياتها 
كانت  حيث  مــريــبــة   ت�سرفات  اي  ماحظة  او  طـــارئ  اي  وجـــود 
الور�سة ترتكز على اإطار تطوير مهارات ال�سائقني الذين يخدمون 
قطاع النقل العام يف االإمارة  ب�سكل عام , و خدمة اك�سبو 2020 
التدريب  بــاأن  للموؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  واأ�ــســار    . خا�س  ب�سكل 
امل�ستمر وعقد مثل هذه الور�سات ت�سهم ب�سكل فعال يف رفع كفاءة 
ال�سائقني و �سمان الو�سول اىل �سعادة املتعاملني كما تقوم على 
وتعليم  الــقــيــادة,  بــروتــوكــوالت  على  الــتــدريــب  م�ستويات  تعزيز 

االإجراءات االآمنة يف القيادة اأثناء خمتلف الظروف.

•• دبى-وام:

اأعـــلـــنـــت حمـــاكـــم مـــركـــز دبـــــي املــــايل 
عملياتها  حتويل  يف  جناحها  العاملي 
الداخلية وخدماتها املوجهة للعماء 
بالكامل  رقـــمـــيـــة  مــــعــــامــــات  اإىل 
دبي  "ا�سراتيجية  لـ  100? تنفيذا 
اأطلقها  الاورقية" التي  للمعامات 
�سمو الــ�ــســيــخ حــمــدان بــن حمــمــد بن 
2018 حيث  اآل مكتوم يف عام  را�سد 
�ـــســـرعـــت حمـــاكـــم مـــركـــز دبـــــي املــــايل 
بنيتها  �سمن  خدماتها  دمــج  الــعــاملــي 

التحتية الرقمية الوا�سعة.
وكانت حماكم مركز دبي املايل العاملي 
قـــد اأعــلــنــت يف نــفــ�ــس اأ�ــســبــوع اإطـــاق 
فراير  يف  الاورقية  اال�سراتيجية 
با  التقا�سي  مــبــادرة  عــن   2018
نظام  اأول  اعــتــمــاد  طــريــق  عـــن  ورق, 
لــــاإيــــداع االإلــــكــــروين لــلــمــحــاكــم يف 
التكنولوجيا  تــ�ــســمــح  حــيــث  املــنــطــقــة 
احلو�سبة  اإىل  واملـــ�ـــســـتـــنـــدة  االآمــــنــــة 
ال�سحابية بتحميل م�ستندات الق�سايا 
ميكن  مـــا  الـــعـــامل  يف  مـــكـــان  اأي  مـــن 
املحاكم  وموظفي  واملحامني  الق�ساة 
الق�سايا  معلومات  اإىل  الو�سول  من 
مع  وم�ساركتها  تن�سيقاتها  مبختلف 

امل�ستخدمني االآخرين.
وكــجــزء مــن الــتــزام حكومة االإمـــارات 
املتقدمة  للتقنيات  الفعال  بالتوظيف 
واملــنــ�ــســات الــرقــمــيــة ملــوا�ــســلــة تقدمي 
اخلدمات اإىل اجلمهور, بادرت حماكم 
با�ستحداث  العاملي  املــايل  دبــي  مركز 
خمتلفة  رقـــمـــيـــة  مــنــ�ــســات  وتــنــفــيــذ 
للمحافظة على االت�سال مع العماء 
اجلائحة  فــــرة  طـــــوال  واملـــراجـــعـــني 
االتــ�ــســال عر  مـــددت خا�سية  حــيــث 
الفيديو لت�سمل طلبات رفع الدعاوى 
وجل�سات اال�ستماع, اإ�سافة اإىل اإ�سدار 
املحاكم  م�ستخدمو  ليتمكن  االأحــكــام 
"اخلدمات  جميع  اإىل  الــو�ــســول  مــن 

االإلكرونية" ال�ساملة عن بعد.
املحاكم  طــــــورت   2020 عـــــام  ويف 
الفيديو  مـــكـــاملـــات  اإجــــــــراء  خــا�ــســيــة 
املتعاملني  لـــربـــط  االإنـــــرنـــــت  عــــر 
مـــع خـــدمـــة تــ�ــســجــيــل الــو�ــســايــا عر 
اللوحية  واالأجــهــزة  الذكية  الهواتف 
اخليار  هـــــذا  ويـــتـــيـــح  واحلــــوا�ــــســــيــــب 
االفـــرا�ـــســـي  الـــ�ـــســـجـــل  جــــانــــب  اإىل 
لاأ�سخا�س الذين يعي�سون يف اخلارج 
لدى  و�سية  وت�سجيل  اإن�ساء  اإمكانية 
العاملي  املــــــايل  دبـــــي  مـــركـــز  حمـــاكـــم 
واملقيمني  للم�ستثمرين  ميكن  بحيث 

ال�سابقني واحلاليني الو�سول لل�سجل 
االفرا�سي من اأي مكان حول العامل 
عر ربطهم مبكاملة فيديو مع موظف 
ال�سجل يف دبي. ومن بني العديد من 
التقنيات التي قامت حماكم مركز دبي 
الو�سول  لزيادة  بتبنيها  العاملي  املايل 
اإىل اخلدمات نظام الرفع االإلكروين 
للدعاوى والذي كان االأول من نوعه 
يف املنطقة عند طرحه يف عام 2009 
املتكاملة  املــحــكــمــة  قــاعــة  جــانــب  اإىل 
املحاكم  اإدارة  نظم  اأحـــدث  مــع  رقميا 

االإلكرونية يف عام 2017.
حتت  اخلا�سة  املــبــادرات  �ساعدت  كما 

دفع  عــلــى  امل�ستقبل"  "حماكم  اإطــــار 
املتقدمة  والــتــطــويــر  البحث  اأن�سطة 
املـــايل العاملي  يف حمــاكــم مــركــز دبـــي 
واملوؤ�س�سات  االأفـــــراد  جــهــود  وتــوحــيــد 
يف و�ــســع الــنــمــاذج االأولـــيـــة واإطــــاق 
التي  كــاملــبــادرات  املــحــاكــم  تكنولوجيا 
والرامج  "بلوكت�سني"  بتقنية  تعمل 
اال�سطناعي  الــــذكــــاء  تـــدعـــم  الـــتـــي 
حلول  اإىل  املـــ�ـــســـتـــنـــدة  ــــــرامــــــج  وال

احلو�سبة ال�سحابية.
وقـــال �ــســعــادة الــقــا�ــســي عــمــر املهريي 
مدير حماكم مركز دبي املايل العاملي: 
دبي  مركز  حماكم  كانت  ن�ساأتها  منذ 
العاملي رائدة يف طريقة تقدمي  املايل 
خدماتها من خال و�سع التكنولوجيا 
�سميم  يف  الرقمية  التحتية  والبنية 
نحو  م�سريتنا  و�سنوا�سل  عملياتها 
التحول الرقمي لتزويد م�ستخدمينا 
االأمن  و�سمان  تقدما  االأدوات  باأكر 
الــــقــــانــــوين يف عـــ�ـــســـر اال�ــــســــطــــراب 
التكنولوجي ويف عام 2022 �سنطلق 
ملختر  مبادرتنا  من  الثانية  املرحلة 
ـــاوؤه  تــقــنــيــات املـــحـــاكـــم وقـــــد مت اإنـــ�ـــس
واإطاق هذه املبادرة االأوىل من نوعها 
يف العامل جلعل دبي املدينة الرائدة يف 
الــتــقــنــيــات اجلـــديـــدة اخلا�سة  جمـــال 

باملحاكم وكيفية الو�سول اإىل العدالة 
اأف�سل وجــه ومــن خــال اجلمع  على 
بني البنية التحتية الرقمية احلديثة 
واخلدمي  الق�سائي  والتميز  واملرنة 
لتعزيز  جــديــدة  معيار  لو�سع  ن�سعى 
مايو  ويف  العاملية.  لل�سركات  العدالة 
اأ�ــســافــت حمــاكــم مــركــز دبي   2021
النهائية  الــلــمــ�ــســات  الـــعـــاملـــي  املـــــايل 
ورقية  ال  كمحكمة  مكانتها  لر�سيخ 
بــالــكــامــل مـــن خـــال احلــ�ــســول على 
لتمكني  "اإيثاق"  الرقمي  اخلتم  حل 
امل�ستندات  عــلــى  الــرقــمــيــة  املــ�ــســادقــة 
الــاورقــيــة وهــو حل  ودعـــم مبادرتها 
الرقمية  الــهــويــة  من�سة  عــلــى  قــائــم 
الــوطــنــيــة االآمـــنـــة لـــدولـــة االإمــــــارات 
 ./UAE PASS/ العربية املتحدة
ومع اعتماد " اإيثاق" اأ�سبحت حماكم 
اأول كيان يف  العاملي  املــايل  دبــي  مركز 
الاورقي  يعتمد على هذا احلل  دبي 
بالكامل لتمكني توقيع وثائق املحاكم 
واإ�سدارها وامل�سادقة عليها اإلكرونيا 
كما يتكامل "اإيثاق" اأي�سا مع من�سة 
االآمنة  الــوطــنــيــة  الــرقــمــيــة  الــهــويــة 
املتحدة  الــعــربــيــة  االإمــــــــارات  لـــدولـــة 
بالتعاون مع دبي الذكية لتوفري حل 
والتوقيع  اخلــتــم  بــني  يــجــمــع  �ــســامــل 

هويات  اإىل  ا�ـــســـتـــنـــادا  االإلـــــكـــــروين 
رقميا.  منها  التحقق  ميكن  �سخ�سية 
اأمن  االإلــكــروين من  اخلتم  و�سيعزز 
التاعب  ومـــنـــع  الــتــوثــيــق  و�ــســامــة 
بـــالـــوثـــائـــق الــر�ــســمــيــة االأمـــــــر الــــذي 
�سيمكن امل�ستخدمني من التحقق من 
رقميا عر  قانوين  م�ستند  اأي  �سحة 
دبي  مركز  ملحاكم  االإلكروين  املوقع 

املايل العاملي.
كــمــا انــ�ــســجــم الــتــحــول الــ�ــســريــع اإىل 
بالكامل  الرقمية  اال�ستماع  جل�سات 
2020 مع توجيهات �ساحب  يف عام 
الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بــن را�ــســد اآل 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــ�ــس الـــدولـــة رئي�س 
جمل�س الـــوزراء حاكم دبــي رعــاه اهلل 
التقا�سي  جــلــ�ــســات  مـــن   ?80 بــعــقــد 
عام  نهاية  قبل  دائم  ب�سكل  افرا�سيا 
ح�سلت   2021 عـــام  ويف   .2021
العاملي  املــــــايل  دبـــــي  مـــركـــز  حمـــاكـــم 
عــلــى ثــــاث جـــوائـــز رائـــــدة يف جمال 
التطبيقات التكنولوجية لدعم بنيتها 
جائزة  وت�سمنت  الــرقــمــيــة  التحتية 
امل�ستندات  ملــ�ــســادقــة  مـــبـــادرة  اأفــ�ــســل 
واأف�سل  الــبــلــوكــتــ�ــســني  عــلــى  قــائــمــة 
مــبــادرة اإبــداعــيــة لــهــذا الــعــام واأف�سل 

جتربة حكومية رقمية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأم�س  للتاأهيل  الوطني  املــركــز  اأطــلــق 
الطب  خــــدمــــات  "تطوير  مـــ�ـــســـروع 
النف�سي ال�سرعي" يف اأبوظبي بالتعاون 
والدوائر  الـــوزارات  مع جمموعة من 
الــــدولــــة  ـــئـــات احلـــكـــومـــيـــة يف  ـــهـــي وال
ال�سحية  اخلـــدمـــات  مــع  وبــالــ�ــســراكــة 
ومقاطعة  لــنــدن  جلــنــوب  الــعــمــومــيــة 
رائداً  مــركــزاً  تعتر  والــتــي  مود�سلي, 
يف جمال عاج الطب النف�سي واإجراء 

البحوث يف اململكة املتحدة.
وبــحــ�ــســور �ـــســـعـــادة بـــاتـــريـــك مــــودي, 
الدولة؛  لــدى  املتحدة  اململكة  �سفري 
اأم�س  باأبوظبي  مقره  يف  املــركــز  نظم 
�سلطت  مو�سعة  عمل  ور�سة  االإثــنــني, 
النف�سي  الطب  خــدمــات  على  ال�سوء 
باأنها  تــعــرف  والــتــي  عــاملــيــا؛  ال�سرعي 
خدمات تقييم وعــاج ودعــم لاأفراد 
ا�سطرابات عقلية  يعانون من  الذين 
والتي ترتبط ب�سلوك اإجرامي متكرر, 
ولي�ست بال�سرورة اأن تكون ال�سبب يف 

ذلك.
املعنية  اجلــهــات  تعريف  اإىل  وهــدفــت 
العمل  مـــراحـــل  وعـــر�ـــس  بـــاملـــ�ـــســـروع 
العمل  وخــــطــــة  اإجنـــــازهـــــا  مت  الــــتــــي 
طلب  اإىل  اإ�ــســافــة  التالية,  للمراحل 
الــراأي وامل�سورة من اجلهات املخت�سة 
اليومية  عملها  طبيعة  تتطلب  التي 
التعامل مع اجلانحني الذين يعانون 
اجلهات  اأو  نف�سية  ا�ــســطــرابــات  مــن 
الق�ساء  وتــقــدمي  بتنظيم  تقوم  التي 
اجلـــنـــائـــي واخلــــدمــــات الــطــبــيــة ذات 
ال�سلة, اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على 
امل�سروع  فــريــق  مــنــح  يف  املعنيني  دور 
البيانات  اإىل  لــلــو�ــســول  الــ�ــســاحــيــة 
املطلوبة ل�سمان اخلروج بخطة عمل 

تنا�سب احتياجات اإمارة اأبوظبي.
اجلانحني  اإىل  اخلدمات  هذه  وتقدم 
ا�سطرابات عقلية  يعانون من  الذين 
من�ساآت  يف  للعاج  يحتاجون  والذين 
الطب النف�سي, واالأفراد الذين يعانون 
من اأمرا�س عقلية واملتهمني بجرائم 
الــعــنــف واجلـــنـــ�ـــس, وكـــذلـــك االأفــــــراد 

الـــذيـــن ثــبــتــت بــراءتــهــم نــتــيــجــة عدم 
ب�سبب  املحكمة  اأمــام  للمثول  اأهليتهم 
ال�سجناء  جــانــب  اإىل  عــقــلــي,  مــر�ــس 
الــذيــن يــعــانــون مــن اأمــرا�ــس عقلية. 
كما يح�سل على تلك اخلدمات كذلك 
املر�سى امل�سابون باأمرا�س عقلية ممن 
االإجرامي,  الــ�ــســلــوك  �ــســوابــق  لــديــهــم 
عقلية  بــاأمــرا�ــس  امل�سابون  واملــر�ــســى 
للقيام  مــــتــــزايــــد  خـــطـــر  ــــلــــون  وميــــّث
اإمــا مت  والذين  باأعمال عنف ج�سيمة 

العقابية  املن�ساآت  مــن  عنهم  االإفــــراج 
اأو املر�سى املراجعني يف  واالإ�ساحية 
ويف  العقلية.  االأمــرا�ــس  م�ست�سفيات 
كلمة األقاها يف م�ستهل الور�سة, توجه 
الغافري  عـــبـــداهلل  حــمــد  اأ.د  �ــســعــادة 
الــوطــنــي للتاأهيل؛  املــركــز  مــديــر عــام 
�سعادة  مــن  كــل  اإىل  اجلــزيــل  بال�سكر 
الريطاين  ال�سفري  مـــودي  بــاتــريــك 
والروفي�سور  االإمــــــارات  دولـــة  لـــدى 
النف�سي  الــطــب  خبري  فــاهــي  توما�س 

لندن,  يف  "كينغز"  بــكــلــيــة  الــ�ــســرعــي 
"مود�سلي"  مبوؤ�س�سة  العمل  وفــريــق 
يف اململكة املتحدة, على هذه ال�سراكة 

الفريدة يف هذا امل�سروع املهم. 
للتاأهيل  الوطني  املــركــز  يف  "نوؤمن 
النف�سية  الــ�ــســحــة  حتــ�ــســني  بــاأهــمــيــة 
لــلــمــجــتــمــع, ويــعــد هـــذا الـــقـــاء خطوة 
الطب  خـــدمـــات  تـــقـــدمي  جتــــاه  اأوىل 
اأبوظبي,  اإمـــارة  يف  ال�سرعي  النف�سي 
�ــســعــيــاً لــتــزويــد خمــتــلــف الــ�ــســركــاء يف 
وقابلة  وا�ـــســـحـــة  بــخــطــة  اأبـــوظـــبـــي 
خدمات  لـــتـــقـــدمي  تـــهـــدف  لــلــتــنــفــيــذ 
الــ�ــســرعــي مب�ستوى  الــنــفــ�ــســي  الــطــب 
اإليها.  احلاجة  اأم�س  يف  هم  ملن  عاملي 
ونهدف اإىل تطوير جمموعة خدمات 
املجتمع  احــتــيــاجــات  لتلبية  مــتــطــورة 
اتباع  مــن خــال  وذلــك  اأف�سل  ب�سكل 
اأحدث الطرق العلمية , متابعاً: "بعد 
�سنوات من الدرا�سات العلمية الدولية 
اأن  ال�سريرية, ندرك جيداً  واخلرات 
يوؤدي  اأن  ميكن  احلــاد  العقلي  املر�س 
اجلرائم  اإىل  وغـــالـــبـــاً  الـــعـــنـــف,  اإىل 

املــاأ�ــســاويــة الــتــي بــالــتــايل �ــســتــوؤدي اإىل 
بالن�سبة  فــقــط  لــيــ�ــس  �ــســارة  عــواقــب 

للجاين, ولكن الأ�سرته واملجتمع.
اإن  "لذلك,  قــائــًا:  �ــســعــادتــه  واأردف 
التو�سل  هــي  املــ�ــســركــة  م�سوؤوليتنا 
اإىل حلول من املمكن اأن حتدث فرقاً 
داخل جمتمعنا, فالوعي املجتمعي هو 
العميق  التزامنا  يقع  والــيــوم  املفتاح, 
احلكومية  الـــروؤى  بــدعــم  فقط  لي�س 
خدمة  على  امل�ساعدة  يف  بــل  فح�سب, 
ب�سكل  االإمــاراتــي  املجتمع  احتياجات 
قد  رعاية م�ساريع  اأف�سل, من خال 
تغري احلياة لاأف�سل, كهذا امل�سروع." 
امل�سروع  هــذا  �سيعزز  اكــتــمــالــه,  وعــنــد 
من قدرة االإمارة على تقدمي خدمات 
الــ�ــســرعــي مب�ستوى  الــنــفــ�ــســي  الــطــب 
عاملي يف اإمارة اأبوظبي, وذلك ا�ستناداً 
يف  املتخ�س�سني  خــــرات  تــعــزيــز  اإىل 
املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  النف�سي  الطب 
الدرا�سات  وتــ�ــســري  الـــعـــاقـــة.   ذات 
اأن  املــ�ــســروع  لــهــذا  املــرجــعــيــة  العلمية 
يدفع  قد  احلــاد  النف�سي  اال�سطراب 

ب�ساحبه الرتكاب اجلرائم, حيث بينت 
مر�سى  على  اأجــريــت  التي  الدرا�سات 
يعانون من مر�س انف�سام ال�سخ�سية 
وغريها  القطب  ثنائي  وا�سطرابات 
من اال�سطرابات النف�سية الكرى اأن 
لديهم زيادة يف ال�سلوكيات االإجرامية 
والتي عادة ما تظهر كنتيجة الأعرا�س 

اال�سطرابات العقلية.
ثـــاثـــة مراحل  املـــ�ـــســـروع  ويــتــ�ــســمــن 
لتحليل  البيانات  بجمع  تبداأ  رئي�سية 
الطب  االإمــــــــــارة خلــــدمــــات  احـــتـــيـــاج 
عليها  بناء  و�سيتم  ال�سرعي,  النف�سي 
تطوير خطة عمل لتقدمي اخلدمات 
املــنــا�ــســب وكذلك  الـــرعـــايـــة  ومنـــــوذج 
املطلوبة.  واملــــعــــايــــري  املــــوا�ــــســــفــــات 
اإعداد  الثالثة  املرحلة  خــال  و�سيتم 

باإطار  لــلــخــروج  ا�سراتيجية  درا�ــســة 
الطب  خلدمات  متكامل  ا�سراتيجي 

النف�سي يف اإمارة اأبوظبي.
�ــســارك يف الــور�ــســة مــ�ــســوؤولــون رفيعو 
امل�ستوى وخراء متخ�س�سون من عدد 
املعنية كوزارة  من اجلهات احلكومية 
ووقاية  الــ�ــســحــة  ووزارة  الــداخــلــيــة, 
والقيادة  الـــدفـــاع  ووزارة  املــجــتــمــع, 
والقيادة  املــ�ــســلــحــة,  لــلــقــوات  الــعــامــة 
الـــعـــامـــة لــ�ــســرطــة اأبـــوظـــبـــي, ودائـــــرة 
اأبوظبي  ومركز  اأبوظبي,   – ال�سحة 
للتوعية القانونية واملجتمعية, ودائرة 
زايد  وم�ست�سفى  اأبوظبي,   - الق�ساء 
ومدينة  "�سحة"  و�سركة  الع�سكري, 
وم�ست�سفى  الــطــبــيــة,  خليفة  الــ�ــســيــخ 

العني. 

هيئة النقل – عجمان والقيادة العامة ل�سرطة عجمان تنظمان ور�سة تدريبية ل�سائقي املوا�سالت العامة

حماكم مركز دبي املايل العاملي تنجح يف حتويل عملياتها 
الداخلية وخدمات العمالء اإىل معامالت رقمية 100

املركز الوطني للتاأهيل يبحث تطوير خدمات الطب النف�سي ال�سرعي يف اأبوظبي 

•• ال�صارقة - وام:

اأكد العميد عارف هديب مدير اإدارة االإعام والعاقات 
العامة يف القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة اأن اإ�سراتيجية 
القيادة تركز على االإرتقاء مبعايري العمل االإ�سراتيجي 
وتطوير االأداء املوؤ�س�سي والو�سول به لتحقيق االإجنازات 
الذي  االإجتماع  خــال  ذلــك  جــاء  امل�ستويات.  اأعلى  على 
2020 دبي بح�سور  باإك�سبو  اأم�س يف جناح فزعة  ُعقد 
االإعام  اإدارة  نائب مدير  الهاجري  املقدم حممد بطي 
والعاقات العامة وروؤ�ساء االأق�سام ومدارء االأفرع ملناق�سة 

وا�ستعر�س   .2022  2021- االإ�سراتيجية  خططها 
والفر�س  الــتــحــ�ــســني  ونـــقـــاط  الـــقـــوة  نــقــاط  االإجتماع  
واملبادرات  االإ�سراتيجية  الق�سايا  وطــرح  والتحديات 
القادم  للعام  العامة  والعاقات  االإعــام  الإدارة  التابعة 
وتعزيز  االإ�سراتيجية  دعــم  االأهـــداف  يف  �ست�سهم  التي 
والعاقات  االإعــــام  اإدارة  مــديــر  ــاد  واأ�ــس جـــودة احلــيــاة. 
العامة بجهود ال�سباط وموظفي االإدارة ملا حققوه من 
نتائج متميزة ت�سهم يف حتقيق  اأهداف القيادة املن�سجمة 
مع روؤية وزارة الداخلية الرامية اإىل تعزيز جودة احلياة 

االأمنية ملجتمع االإمارات.

يف جناح فزعة باإك�سبو 2020 دبي .. �سرطة 
ال�سارقة تناق�س خطتها اال�سرتاتيجية للعام 2022 

جمموعة ات�ساالت تطلق عرو�س اجلمعة اخل�سراء
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت جمموعة ات�ساالت عرو�س اجلمعة اخل�سراء ال�سنوية على باقة 
وا�سعة من االأجهزة واالإك�س�سوارات, وبن�سبة خ�سومات عالية ت�سل اإىل 

70 باملائة.
ال�سفقات  مــن  طويلة  قائمة  على  اخل�سراء  اجلمعة  عــرو�ــس  وت�سمل 
الذكية  والتلفزيونات  املتحركة,  الــهــواتــف  اأجــهــزة  على  واخلــ�ــســومــات 
اجلاري,  نوفمر   30 ت�ستمر حتى  و  الذكية,  املنزلية  احلياة  وخدمات 
عر متاجر البيع بالتجزئة التابعة لــ "ات�ساالت", كما ميكن اأي�ساً اإجراء 
االإلكروين  واملــوقــع   My Etisalat تطبيق  عــر  الــ�ــســراء  عمليات 

.www.etisalat.ae
على  املــائــة  يف   70 اإىل  ي�سل  خ�سم  مــن  اال�ــســتــفــادة  للعماء  ميكن  و 
اأجهزة الهواتف  45 يف املائة على  اإىل  االإك�س�سوارات, وخ�سومات ت�سل 
املنزلية  احلــيــاة  خــدمــات  20? عــلــى  اإىل  ت�سل  وخــ�ــســومــات  الــذكــيــة؛ 

الذكية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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رحب الرملان العربي بتو�سل اأطراف املرحلة االنتقالية يف جمهورية 
عبد  اأول  الفريق  من  كل  وقعه  �سامل  �سيا�سي  اتفاق  اإىل  ال�سودان 
الفتاح الرهان رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل والدكتور عبد اهلل 

حمدوك رئي�س جمل�س الوزراء االنتقايل يف ال�سودان.
واأكد الرملان العربي - يف بيان اأ�سدره اأم�س- اأن هذه اخلطوة تر�سخ 
ملرحلة جديدة على طريق اإر�ساء دعائم االأمن والوحدة واال�ستقرار 
ال�سيا�سية  ومكت�سباته  �سعبه  مقدرات  وحماية  ال�سودان  يف  امل�ستدام 

واالقت�سادية, وحتقيق تطلعاته يف التنمية و االزدهار.
و اأ�ساد الرملان العربي, باحلكمة وامل�سوؤولية التي حتلت بها االأطراف 
مبا  االنتقالية  الفرة  اإجنــاح  حــول  توافق  اإىل  للتو�سل  ال�سودانية 
ثقته يف  عــن  ذاتــه  الــوقــت  العليا معربا يف  الــ�ــســودان  يخدم م�سالح 
قدرة ال�سعب ال�سوداين على جتاوز املرحلة الراهنة, يف ظل التوافق 

الد�ستوري والقانوين وال�سيا�سي الذي يحكم الفرة االنتقالية.

قال املعهد الدويل للدميقراطية وامل�ساعدة االنتخابية اإن عدد الدول 
التي تنزلق نحو اال�ستبداد يتزايد يف حني ارتفع عدد الدميقراطيات 

الرا�سخة املهددة اإىل م�ستوى مل يبلغه من قبل قط.
تتخذ من  دولية على م�ستوى احلكومات  املعهد وهو منظمة  وعزا 
ا�ستوكهومل مقرا يف تقريره ذلك االجتاه اإىل ال�سيا�سات ال�سعبوية, 
وا�ستخدام قيود جائحة كوفيد-19 الإ�سكات املنتقدين, ونزوع دول 
اأخرى,  دول  تنتهجه  الذي  للدميقراطية  املناه�س  ال�سلوك  لتقليد 
يف  املعهد  وقال  املجتمعات.  لتق�سيم  االإعامي  الت�سليل  وا�ستخدام 
بيانات  على  اعتمادا  الدميقراطية  حالة  عن   2021 لعام  درا�سته 
’تاآكل  قبل من  اأكــر من ذي  دول  “تعاين   1975 مت جمعها منذ 

الدميقراطية‘». 
وقال اإن “عدد الدول التي تعاين من ’تراجع دميقراطي‘ مل يكن 
يف اإ�ــســارة اإىل االنــحــدار يف جمــاالت من بينها  بهذا االرتــفــاع قط”, 
ال�سوابط املفرو�سة على احلكومة وا�ستقال الق�ساء باالإ�سافة اإىل 

حرية االإعام وحقوق االإن�سان.
واأفــغــانــ�ــســتــان, الــتــي ا�ــســتــوىل فيها مقاتلو طــالــبــان عــلــى احلــكــم يف 
اأبــرز احلــاالت هذا  الدولية, هي  القوات  ان�سحاب  بعد  اآب  اأغ�سط�س 
االأول من  مــيــامنــار يف  �سهدته  الـــذي  االنــقــاب  اأن  الــعــام, يف حــني 
االأمثلة  بني  ومــن  ه�سة.  لدميقراطية  انهيارا  كــان  �سباط  فراير 
2020, وتون�س, حيث  انقابني منذ  �سهدت  التي  مــايل,  االأخــرى 

حل الرئي�س الرملان وفر�س �سلطات الطوارئ.
 و�ــســهــدت دميــقــراطــيــات كـــرى مــثــل الـــرازيـــل والـــواليـــات املتحدة 
الهند  �ــســهــدت  فيما  االنــتــخــابــات,  نــتــائــج  �سحة  يف  روؤ�ـــســـاء  ت�سكيك 
�سيا�سات  انتقدوا  الذين  االأفـــراد  من  ملجموعات  ق�سائية  ماحقة 
الدول  هــي  و�سربيا  و�سلوفينيا  وبــولــنــدا  املــجــر  وكــانــت  احلــكــومــة. 
االأوروبية االأكر تراجعا يف الدميقراطية. و�سهدت تركيا واحدا من 

اأكر الراجعات بني عامي 2010 و2020.

اإن  االثنني  اأم�س  �سكوت موري�سون  االأ�ــســرايل  الــوزراء  رئي�س   قال 
مت  الــذيــن  املوؤهلني  التاأ�سريات  حاملي  بــدخــول  �ست�سمح  اأ�سراليا 
تلقوا التطعيم بالكامل للباد اعتبارا من اأول دي�سمر كانون االأول 
دون التقدم بطلب اإعفاء �سفر, اإذ تتخذ الباد مزيدا من اخلطوات 

نحو ا�ستئناف ال�سفر الدويل.
وقال موري�سون اإن اأ�سراليا �سرحب اأي�سا باملواطنني الذين تلقوا 
ال�سهر  بــدايــة  مــن  اعتبارا  اجلنوبية  وكــوريــا  اليابان  مــن  التطعيم 

املقبل.
فتحت اأكر مدن اأ�سراليا �سيدين وملبورن حدودهما للم�سافرين 
اأن تخفيف  الثاين, غري  اأول نوفمر ت�سرين  اعتبارا من  الدوليني 
قواعد الدخول مل ي�ستفد منه �سوى املواطنني العائدين واملقيمني 

الدائمني.

عوا�صم

�لقاهرة

بروك�سل

�سيدين

نتنياهو يواجه �ساهد اإثبات رئي�سيا يف املحكمة 
•• القد�س-رويرتز

حمكمة  اأمـــام  نتنياهو  بنيامني  ال�سابق  االإ�سرائيلي  الـــوزراء  رئي�س  مُثل 
االثنني ملواجهة �ساهد اإثبات رئي�سيا يف حماكمته بتهمة الف�ساد.

12 عاما حتى  ملــدة  الـــوزراء  رئي�س  �سغل من�سب  الــذي  نتنياهو,  واأكــد 
واالحــتــيــال يف  الثقة  الر�سوة وخيانة  تهم  مــن  بــراءتــه  حــزيــران,  يونيو 
الق�سايا التي تركز على منحه مزايا تنظيمية مزعومة الأباطرة و�سائل 
�سيجار  بينها  وتلقيه هدايا  اإيجابية  االإعام مقابــــل تغطيــة �سحفيـــــة 

وخمور.
لدى  الــ�ــســوداء,  كمامته  حتت  حاليا,  املعار�سة  زعيم  نتنياهو,  وابت�سم 
ال�سابق  املتحدث  �سهادة  ل�سماع  اجلزئية  القد�س  حمكمة  قاعة  دخوله 
با�سمه وامل�ست�سار املقرب نري حيفت�س, وهو واحد من جمموعة �سغرية 
من امل�ساعدين ال�سابقني حتول اإىل �ساهد ل�سالح الدولة �سد اأول رئي�س 

وزراء يف الباد يتم اتهامه جنائيا اأثناء �سغله من�سبه.
و�سائل  على  نتنياهو  يــهــدره  الـــذي  “الوقت  للمحكمة  حيفت�س  وقـــال 
االأمنية مبا فيها  الذي يخ�س�سه للم�سائل  الوقت  االإعــام ال يقل عن 

اأمور قد يعترها املراقب من اخلارج با اأدنى قدر من االأهمية«.
ونتنياهو )72 عاما( غري ملزم بح�سور جل�سات اال�ستماع وقد ُمثل اأمام 

املحكمة مرات قليلة.
 ومل يدل باأي ت�سريحات لل�سحفيني, بينما كان جمموعة من اأن�ساره 
يرددون �سعارات يف اخلارج ي�سل �سداها اإىل قاعة املحكمة ويف مواجهتهم 

جمموعة �سغرية من املتظاهرين املناه�سني لنتنياهو.
وحماكمة نتنياهو ق�سية مثرية لانق�سام, فاأن�ساره يعترونها ا�ستهدافا 
من الي�سار لزعيم مييني يحظى بال�سعبية, يف حني ي�سيد منتقدوه بها 
اأدخل  الــذي  اخلطري  احلكومة  ف�ساد  على  للقانون  انت�سارا  باعتبارها 

اإ�سرائيل يف ا�سطرابات �سيا�سية ملدة عامني.
 

نا�سيونال اإنرت�ست: على بايدن ت�سجيع عبا�س على التنحي

�سحف عربية: اتفاق احلمدوك والربهان... هل بلغ ال�سودان بر االأمان؟

حلقة جديدة من حلقات �سراعات جماعة االإخوان االإرهابية
اأن العنا�سر الهاربة قد تلقوا تهديدات من جانب قيادات اجلماعة املقيمني 
جلماعة  العام  الو�سع  اإن  عربية”,  نيوز  لـ”�سكاي  امل�سدر  وقــال  تركيا.  يف 
اأن  اإىل  م�سرياً  “كارثياً”,  بــات  تركيا  يف  املقيمة  املجموعة  خا�سة  االإخـــوان, 
اأزمته,  وعمقت  اخلــارج  يف  التنظيم  بتما�سك  ع�سفت  الداخلية  ال�سراعات 

وزادت من حدة الت�سييق املفرو�سة عليه اأمنياً و�سيا�سياً.
واأ�سار امل�سدر اأي�سا اإىل اأن مئات العنا�سر من قيادات ال�سف الثالث والرابع 
خا�سة  املتاحقة,  التهديدات  خ�سية  تركيا  مبغادرة  يرغبون  االإخـــوان  من 
املطلوبني  بع�س  ت�سليم  اأنــقــرة  نية  حــول  م�ستمرة  ت�سريبات  مــع  بالتزامن 

للقاهرة يف اإطار تفاهمات م�سركة.
مــن م�سر هناك  الــهــاربــني  التنظيم  اأعــ�ــســاء  عــدد  مــ�ــســادر مطلعة,  وتــقــدر 
بنحو 20 األفا, منهم 500 قيادي بارز يف التنظيم الدويل وكوادر اإعامية 

و�سيا�سية, ومن ميكنهم التحرك خارج الباد ال يتجاوز 1%.

وتابعت امل�سادر اأن ال�سفر من تركيا اإىل اأي دولة اأوروبية اأو ماذ اآمن يتطلب 
اأو  عمل  وفيزا  لل�سفر,  و�سالح  �ساري  �سفر  وجــواز  تاأ�سرية,  على  احل�سول 
العظمي  الغالبية  تتوافر لدى  �سياحية, وجميعها �سروط ال  درا�سة ولي�ست 
وبع�سهم  �سعبهم  معي�سية  يعي�سون يف ظروف  الذين  ال�سباب  منهم خا�سة 

يت�سول قوت يومه.
ال�سعد,  اأبـــو  طـــارق  ال�سيا�سي  بــاالإ�ــســام  املخت�س  امل�سري  الباحث  ويــرجــح 
مغادرة اأعداد كبرية من العنا�سر االإخوانية لاأرا�سي الركية خال االأ�سهر 

املا�سية, خا�سة يف ظل املباحثات بني القاهرة واأنقرة.
كانت وجهة  كندا  اأن  نيوز عربية”  لـ”�سكاي  ت�سريح  ال�سعد يف  اأبــو  واأو�سح 
مف�سلة لقيادات التنظيم الذين غادروا تركيا خال ال�سهور املا�سية, اأبرزهم, 
ال�سهاوي,  حممد  والقيادي  اجلماعة,  �سورى  جمل�س  ع�سو  ح�سمت  جمال 

والقيادي �سعيد ح�سن الذي تويف يف كندا قبل نحو �سهرين.

واأ�سار اأبو ال�سعد اإىل اأن عدد من قيادات ال�سفي الثاين اأو القيادات الو�سطى 
داخل التنظيم مت حتديد اإقامتهم داخل اأنقرة وا�سطنبول, منذ فرة طويلة 

واأبلغتهم احلكومة اأن االإجراء وقائي ولي�س اأمني.
اأن تكون كندا هي الوجهة االأبــرز لقيادات التنظيم خال  اأبو ال�سعد  ورجح 
الفرة املقبلة ل�سببني, االأول هو حماولة االإخوان التواجد يف حميط جغرايف 
قريب من االإدارة االأمريكية اجلديدة التي تدعم اإىل حد ما, والثاين؛ هو 

�سهولة احل�سول على اإقامة وتاأ�سرية الدخول.
جمدت  تركيا  اأن  ال�سعد  اأبــو  يقول  الركية  اجلن�سية  بحاملي  يتعلق  وفيما 
منحها لنحو 50 �سخ�س ومن املتوقع اأن تعلن �سحبها من عدد من قيادات 
اأرا�سيها,  على  ببقائهم  ملزمة  تكون  ال  قانونية, حتى  اأ�سباب  وفق  التنظيم 
م�سريا اإىل اأن تركيا هي من بادرت بطرح ت�سليم قيادات االإخوان املتواجدين 

على اإرا�سيها يف اإطار حر�سها للتوافق مع م�سر.

•• عوا�صم-وكاالت

و�سلت ادوات النزاع االخواين اىل التهديدات والهروب على خلفية ال�سراع 
املحتدم بني حممود ح�سني املقيم يف اإ�سطنبول مع عدد كبري من قيادات ما 
ما  لندن وهو  يقيم يف  الــذي  واإبراهيم منري  العام,  ال�سورى  ي�سمى جمل�س 

يك�سف طبيعة واأخاق االإرهابية حتى يف اختاف عنا�سرها فيما بينهم.
االإخوان  تنظيم  عنا�سر  من  الع�سرات  هروب  مطلع  م�سري  م�سدر  وك�سف 
القليلة  االأيـــام  خــال  تركيا  خــارج  امل�سرية  اجلن�سية  حاملي  من  االإرهــابــي 

املا�سية, الأ�سباب �سيا�سية واأمنية.
اأن  املــ�ــســري,  االأمــنــي  امل�سدر  اأو�ــســح  عربية”,  نــيــوز  لـ”�سكاي  ت�سريح  ويف 
بع�سهم  تركيا,  غـــادروا  االإرهــابــيــة,  االإخـــوان  جماعة  مــن  عن�سراً   90 نحو 
اآخــر مطلع,  ذكر م�سدر  فيما  اآ�سيا  �سرق  اإىل دول خمتلفة يف  اأ�سرته,  رفقة 

•• وا�صنطن-وكاالت

الفل�سطيني  الرئي�س  تعزيز  بعد 
رغم  ل�ساحياته  عبا�س  حممود 
احلاجة اإىل اختيار خلف له, قالت 
اإن على  كــريــفــني,  اإيــنــيــا  الــكــاتــبــة 
انخراطها  ت�ستخدم  اأن  وا�سنطن 
مع الفل�سطينيني, لت�سجيع عبا�س 

على اإعداد من يخلفه.
اأ�سهر,  خــمــ�ــســة  دام  تـــاأخـــري  وبــعــد 
توما�س  الـــ�ـــســـيـــوخ  جمــلــ�ــس  ثـــّبـــت 
لــلــواليــات املتحدة  �ــســفــرياً  نــيــد�ــس 
نائباً  نيد�س  وعــمــل  اإ�ــســرائــيــل,  يف 
كلينتون  لــــهــــيــــاري  رئـــيـــ�ـــســـيـــاً 
للخارجية,  وزيــــرة  كــانــت  عــنــدمــا 
وهـــو مــن املــخــ�ــســرمــني يف احلزب 

الدميقراطي.
تقول  القد�س,  اإىل  ي�سل  وعندما 
الكاتبة يف مقال مبجلة “نا�سونال 

•• عوا�صم-وكاالت

اخلانقة  ال�سودانية  االأزمـــة  عــرفــت 
بني  االتــفــاق  اإعـــان  بعد  خامتتها, 
الرهان  الفتاح  عبد  اجلي�س  قائد 
ورئي�س احلكومة املعزول, والتفاهم 
على برنامج �سيا�سي جديد, ما اأ�ساع 
اآمـــااًل يف خــروج الــ�ــســودان مــن املاأزق 
اأكتوبر   25 مــنــذ  فــيــه  تــــرد  الـــــذي 

-ت�سرين االأول املا�سي.
االثنني,  اأم�س  ووفــق �سحف عربية 
الرهان  بــني  املفاجئ  االتــفــاق  فــاإن 
وحــــمــــدوك, مل يــنــجــح مـــع ذلــــك يف 

قطاع  رف�س  ظل  يف  خا�سًة  وال�سك,  اخلــوف,  تبديد 
�سيا�سي  م�سار  اإطــاق  على  واإ�ــســرار  ال�سودانيني  من 

جديد, بعيد عن الع�سكريني.

موؤ�صرات اإيجابية
عبد  عيدرو�س  قال  االأو�سط”,  “ال�سرق  �سحيفة  يف 
اإيجابية  مبوؤ�سرات  ب�سر  اجلديد  االتفاق  اإن  العزيز, 
عديدة منها “عودة الوثيقة الد�ستورية اإىل احلياة”, 
ال�سيا�سيني”,  املــعــتــقــلــني  جــمــيــع  �ـــســـراح  و”اإطاق 

و”تكوين جلنة حتقيق يف اأحداث قتل املتظاهرين«.
حكومة  “لت�سكيل  حــمــدوك  يــد  اإطـــاق  اأن  واأ�ــســاف 
من  تــدخــل  دون  م�ستقلني,  تــكــنــوقــراط  مــن  مــدنــيــة 
املكون الع�سكري, تعد نقطة اإيجابية, كما اأنَّ االتفاق 
على تكوين املجل�س الت�سريعي من %40 من �سباب 
دي�سمر-كانون  لــثــورة  جــديــدة  �سمانة  هــو  الــثــورة 
االأول وم�ساراتها املختلفة, وقد يكون مبعث طماأنينة 

لل�سارع امل�ستعل«.
ومع ذلك ف�سل االتفاق يف احل�سول على اإجماع كامل, 
ال�سحيفة   وفــق  ال�سيا�سية  الــقــوى  بع�س  وو�سفته 
تاأكيد  رغــم  وتف�سيًا,  جملة  ومــرفــو�ــس  باخليانة, 
“حقن دماء ال�سودانيني  اأنه من اأجل  رئي�س الــوزراء 

رف�س  اإىل  بالنظر  كبرية  وحتديات 
قطاعات ال�سباب التي تقود احلراك 
�سرورة  على  م�سدداً  االحتجاجي” 
“خماطبة هوؤالء ال�سباب واجللو�س 
اإ�ــســكــالــيــاتــهــم يف هذا  مــعــهــم حلـــل 
ال  حتى  روؤيتهم  وا�ستيعاب  االتــفــاق 
ال�سكل  بــهــذا  االحــتــجــاجــات  ت�ستمر 

املتوا�سل«. 
ويف املقابل, يعتقد الكاتب ال�سوداين 
�سم�س الدين �سو البيت, اأن االتفاق 
ال�سيا�سي “ال يعّر على االإطاق عن 
ال�سوداين  وال�سعب  ال�سارع  تطلعات 
مو�سحاً  واحلا�سرة”,  التاريخية 

“ح�سب متابعتي لل�سارع ال�سوداين, فاإنه لن يقبل اأي 
ت�سوية, غري اإزالة املكون الع�سكري من احلكم«. 

اآخر النفق 

و�سيكون ح�سناً للفرة االنتقالية«.

رف�س ال�صارع
عربية”  “اندبندنت  مـــوقـــع  ويف 
يف  ال�سيا�سي  االقت�ساد  اأ�ستاذ  توقع 
حمد,  احلــاج  ال�سودانية  اجلامعات 
اأن يكون “رد فعل ال�سارع ال�سوداين 
رغم  االتفاق”  هــــذا  عــلــى  عــنــيــفــاً 
االحــرام الكبري ل�سخ�س عبد اهلل 
مطلوب  “االآن  م�سيفاً  حــمــدوك, 
من حمدوك اإعادة التوازن للوثيقة 
الد�ستورية من خال بناء املوؤ�س�سات 

الوطنية وا�ستمالتها«.
يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ــســتــاذ  يــرى  ذاتـــه,  ال�سياق  ويف 
خليفة  حممد  اخلرطوم  يف  العاملية  اأفريقيا  جامعة 
م�ساعب  بداياته  منذ  �سي�سهد  االتفاق  “اأن  �سديق, 

يعتقدون اأن عليه التنحي.
وقــــبــــيــــل اإجـــــــرائـــــــه فــــحــــو�ــــســــاً يف 
 ,2018 يف  بالتيمور  م�ست�سفى 
راجـــع عــبــا�ــس عملية اخلــافــة يف 
لُيبقي  الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة,  الــ�ــســلــطــة 
متناول  عـــــن  ـــعـــيـــدة  ب الـــ�ـــســـلـــطـــة 

حما�س.
ومتحورت التغيريات حول القانون 
االأ�ــســا�ــســي الـــذي يعتر اأقـــرب اإىل 
د�ستور لدى ال�سلطة الفل�سطينية. 
وين�س القانون االأ�سا�سي يف �سيغته 
ا�ستقال  اإذا  اأنــــه  عــلــى  االأ�ــســلــيــة, 
فاإن  من�سبه,  يف  تـــويف,  اأو  عــبــا�ــس 
رئي�س  اإىل  تذهب  احلكومة  قيادة 
من�سب  وهــو  الت�سريعي,  املجل�س 
يتواله االآن نا�سط من حما�س, ملدة 

60 يوماً حتى اإجراء اإنتخابات.
ــــــك, قـــــرر عـــبـــا�ـــس اأن  وعــــو�ــــس ذل
الفل�سطينية,  الــتــحــريــر  منظمة 
�ستختار  حــمــا�ــس,  تــ�ــســم  ال  الــتــي 
هذا  من  احلركة  م�ستبعداً  خلفه, 
املجل�س  عــبــا�ــس  حـــل  ثـــم  الـــــــدور. 
وعــــزز   ,2018 يف  الــتــ�ــســريــعــي 
 ,2019 يف  لــه  بــاملــوالــني  الق�ساء 

معززاً بذلك �سلطته التنفيذية.
التنفيذية  ال�ساحيات  وبركيز 
بني يديه, رفع عبا�س خماطر اأزمة 

ماأزقاً مماثًا يف اآخر �سنوات يا�سر 
عرفات.

خا�سة  بــكــاريــزمــا  متتعه  فبف�سل 
والتعبئة,  االإلــــهــــام  عــلــى  وقــــــدرة 
ونظراً الحتكاره مقدرات ال�سلطة, 
ومنا�سب  بــاألــقــاب  عــرفــات  اأم�سك 

كثرية يف القيادة الفل�سطينية.
وقعها,  الــتــي  الــ�ــســام  خــطــة  ويف 
ا�ـــســـرط بـــو�ـــس قــبــل االنـــخـــراط 
عرفات  يقدم  اأن  فيها,  االأمــريــكــي 
هــذا م�سدر  وكــان  �سلفاً.  تــنــازالت 

القوة االأ�سا�سي يف اخلطة.
وكـــــــان بــــو�ــــس مـــلـــتـــزمـــاً بـــــاإدخـــــال 
اإ�ساحات تدريجية, و�سغط على 
ت�سمن  تغيريات  اأجــل  عرفات من 

انتقااًل لل�سلطة.
وحققت ا�سراتيجية بو�س جناحاً, 
ال�سلطة  �ـــســـنـــت   ,2002 فـــفـــي 
االأ�سا�سي,  الــقــانــون  الفل�سطينية 
العليا,  الـــعـــدل  حمــكــمــة  واأنـــ�ـــســـاأت 
وعــيــنــت عــبــا�ــس, الـــذي كـــان وقتها 
اإ�ساحياً ينبذ االإرهاب, يف من�سب 

رئي�س الوزراء الذي ا�ستحدث.

ا�صتقاللية عن عرفات
وعــنــدمــا كـــان رئــيــ�ــســاً لـــلـــوزراء, مل 
يف  املــطــاف  نهاية  يف  عبا�س  ينجح 

�سيواجه  نــيــد�ــس  اإن  اإنر�ست” 
التحديات,  مـــن  وا�ـــســـعـــة  طــائــفــة 
ال�سلطة  انــفــجــار  احــتــمــال  بــيــنــهــا 
الفل�سطينية من الداخل, اإذا غادر 
واملري�س  املــ�ــســن  عــبــا�ــس,  حمــمــود 
وغري ال�سعبي, امل�سهد دون اختيار 

خلف.
اأزمـــــة خـــافـــة, وجتنب  ولــتــفــادي 
ـــــواأ املــتــثــمــل يف  الــ�ــســيــنــاريــو االأ�ـــــس
حما�س,  مــــن  انــــقــــاب  احـــتـــمـــال 
اأع�ساء  وبــقــيــة  نــيــد�ــس  عــلــى  فــــاإن 
للرئي�س  الــقــومــي  االأمــــن  جمل�س 
جــو بـــايـــدن, الــتــعــلــم مــن جناحات 
دبليو  ال�سابق جورج  الرئي�س  اإدارة 
عبا�س  ميهد  بــاأن  واملطالبة  بو�س, 

االأر�سية خلافة اآمنة.

وعود باالإ�صالح
و�سيبلغ عبا�س, الذي يعتر مدخناً 
الـ86 هذا ال�سهر. وانتخب  �سرهاً 
 ,2005 يف  �ـــســـاحـــقـــة  بـــغـــالـــبـــيـــة 
مــــع وعــــــود بــــاإالإ�ــــســــاح والــــتــــزام 
يف  عاماً   16 واأم�سى  بال�سفافية, 
لوالية  انتخب  اأنــه  علماً  ال�سلطة, 

من اأربعة اأعوام.
وتــظــهــر ا�ــســتــطــاعــات الــــــراأي اأن 
الفل�سطينيني,  اأربــــــــــاع  ثــــاثــــة 

اإذا عجز فجاأة عن ممار�سة مهامه. 
وف�سًا عن ذلك, مل يخر عبا�س 
خــلــفــا مـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر اأو 

حركة فتح التي يتزعمها.
املر�سحني  مــــن  حـــفـــنـــة  وهــــنــــاك 
املحتملني. لكن عبا�س مل يرِق اأياً 
الباب على �سراع  ي�سرع  منهم, ما 
�سر�س على ال�سلطة, عقب رحيله.

عنف
ويف غــيــاب زعــيــم مــثــلــه, فــــاإن من 
حــمــا�ــس حملة  تــ�ــســن  اأن  املــحــتــمــل 
يف  ال�سلطة  على  لا�ستياء  عنف 
ال�سفة الغربية بعد رحيل عبا�س, 
عــلــى غـــــرار مـــا فــعــلــت يف غــــزة يف 

.2007
فاإن  انــتــخــابــات,  ُنظمت  لــو  وحــتــى 
التي  واالنتهاكات  ال�سائد  الف�ساد 
�سهدها عهد عبا�س, اأديا اإىل و�سع 
حما�س  فيه  ت�سل  اأن  املحتمل  من 

اإىل ال�سلطة عر االنتخابات.
�سبتمر  يف  ا�ـــســـتـــطـــاع  ووفــــــــق 
حما�س,  �ستحقق  املا�سي,  )اأيلول( 
كـــا�ـــســـحـــاً يف االإنـــتـــخـــابـــات  فــــــــوزاً 

الفل�سطينية.
اإن هذا الو�سع يبدو ميوؤو�ساً منه, 
لــكــن جـــــورج دبـــلـــيـــو. بـــو�ـــس واجـــه 

عرفات,  عــن  ا�ستقاليته  تثبيت 
الــــذي كــمــن لــه عــنــد كــل مفرق, 
وا�ــســتــقــال عــبــا�ــس بــعــد اأ�ــســهــر من 

تعيينه.
بو�س  اإدارة  ترتكب  مل  ذلــك,  ومــع 
يف  وا�ستمرت  عبا�س,  بــدعــم  خــطــاأً 
رغــــم حمــــــاوالت عرفات  تـــاأيـــيـــده 

تقوي�سه.
وحاز  بجدارة  عبا�س موقعه  وعزز 
على تاأييد الناخبني الفل�سطينيني, 
اإىل فوز كا�سح  النهاية  قــاده يف  ما 

عقب وفاة عرفات.
بايدن  اإدارة  تعتر  ال  االآن,  وحتى 
م�ساألة  �ــســعــيــد  عـــلـــى  حــــا�ــــســــرة 
اخلافة يف ال�سلطة الفل�سطينية. 
ويف �سوء تعزيز عبا�س ل�ساحياته 
وغـــيـــاب وريــــــث, فـــــاإن االنـــخـــراط 
يــوظــف مثل  اأن  االأمــريكــي, يجب 
رافعة لت�سجيعه على اإعداد خلفه.

�سحيفة  قـــــالـــــت  ـــبـــهـــا  جـــان ومـــــــن 
بعثت  عــودة حمدوك  اإن  “العرب”, 
اأن  تــوؤكــد  التي  الر�سائل  مــن  جملة 
الطرفني ا�ستفادا من درو�س النفق 
الذي دخلته االأزمة منذ جتميد عدد 
الد�ستورية  الوثيقة  بنود  من  مهم 

الإدارة املرحلة االنتقالية.
“الرهان  اأن  مـــراقـــبـــون  ويــــــرى 
بــ�ــســيــغــة توحي  وحــــمــــدوك خـــرجـــا 
بني  مغلوب”,  وال  غــالــب  “ال  بـــاأن 
الرجلني ومن ورائهما مع�سكريهما, 
املدين  واملجتمع  جهة,  من  اجلي�س 

من جهة ثانية.
لل�سحيفة,  تور�سني  حممد  الــ�ــســوداين  املحلل  وقــال 
من  االأكـــــر  اجلـــــزء  متـــريـــر  ا�ــســتــطــاع  “اجلي�س  اإن 
القوى  بع�س  باإبعاد  االنتقالية  املرحلة  الإدارة  اأفكاره 
ال�سيا�سية عن مركز �سنع القرار” واأن “الو�سول اإىل 
االتفاق ال�سيا�سي بهذه الكيفية ي�سي باأن الكثري من 
الت�سريحات التي �سدرت عن قوى خارجية حتدثت 
عن دعم التحول الدميقراطي مل تكن �سادقة متاماً, 
ل�سمان عدم  الــتــهــدئــة  اإىل  لــلــو�ــســول  هــدفــت  واأنــهــا 
تفكك ال�سودان يف ظل حرب اأهلية م�ستعلة يف اجلارة 

اإثيوبيا«.
الفاعلة  الـــدولـــيـــة  “القوى  اأن  املــتــحــدث  واأو�ــــســــح 
احلكومة  راأ�ـــس  على  حــمــدوك  يكون  اأن  على  اأ�ــســرت 
املعادلة  يف  حمــوريــة  �سخ�سية  بــاعــتــبــاره  اجلـــديـــدة 
اأمان  �سمام  ي�سكل  اأنــه  جانب  اإىل  حالياً,  ال�سيا�سية 
وجوده  وي�سكل  ودولــيــة,  اإقليمية  قــوى  عــدة  مل�سالح 
ما  وهــو  لل�سودان,  الغربي  الــدعــم  ال�ستمرار  �سماناً 
املوؤ�س�سة  اأن وجدت  بعد  به  القبول  اإىل  الرهان  دفع 
الع�سكرية نف�سها دون غطاء اقت�سادي ي�ساعدها على 
جتاوز املرحلة املقبلة, مبا يقو�س قدرتها على �سبط 

ال�سارع الحقاً«.

اأمريكا حتذر من فاغرن.. وفرن�سا تغري ا�سرتاتيجيتها يف مايل •• عوا�صم-وكاالت

حـــــّذر وزيـــــر اخلـــارجـــيـــة االأمـــريكـــي 
الرو�سية  املجموعة  بلينكن  اأنــتــوين 
“فاغر” من التدّخل يف مايل, حيث 
املدين. وقال  انتقال للحكم  اإىل  دعا 
هام�س  على  ت�سريحات  يف  بلينكن, 
الواليات  اإن  الــ�ــســنــغــال,  اإىل  زيــارتــه 
ت�ساهم يف جــهــود مــع مايل  املــتــحــدة 
البلد  يف  اال�ستقرار  لدعم  وال�سركاء 
حرب.  حالة  يعي�س  الــذي  االإفريقي 
اأ�سيف  اأن  ميــكــنــنــي  “وال  واأ�ـــســـاف 
�ــســوى اأنــــه �ــســيــكــون مــن املــوؤ�ــســف اأن 
جتعل  قد  خارجية  عنا�سر  ينخرط 
االأمور اأكر �سعوبة وتعقيدا, واأفكر 
مبجموعة  اخلــ�ــســو�ــس  وجــــه  عــلــى 
اتفق  اأنــه  بلينكن  واأردف  ’فاغر‘». 
اأجل  مــن  �سنغاليني  مــ�ــســوؤولــني  مــع 
ال�سغط على مايل لاإيفاء بتعهدها 
الدميوقراطية,  اإىل  االنتقال  جلهة 
مميزات  �ــســتــقــدم  بــــاده  اأن  مـــوؤكـــدا 
واأ�سار  النوع.  مقابل حترك من هذا 

فــور و�سول حكومة  اأنــه  اإىل  بلينكن 
ال�سلطة,  اإىل  دميوقراطيا  منتخبة 
م�ستعدا  الـــــدويل  املــجــتــمــع  �ــســيــكــون 
لدعم مايل. من ناحية اأخرى قررت 
التواجد  ا�سراتيجية  تغيري  فرن�سا 
الع�سكري يف مايل, من خال اإر�سال 
دوريات ا�ستطاعية من فرقة امل�ساة 
“دراغون” التابعة للجي�س الفرن�سي 

اإىل مناطق �سمال �سرقي مايل.
ملوقع  مــطــلــعــة  مـــ�ـــســـادر  وكـــ�ـــســـفـــت 
خروج  عــن  عربية”,  نــيــوز  “�سكاي 
دوريــــة مــكــونــة مــن 30 جــنــديــا من 
اإىل  بــاالإ�ــســافــة  “دراغون”  فــرقــة 
و�ــســط مدينة  اإىل  مـــدرعـــة,  عــربــات 
اال�ستطاع  بــهــدف  وذلـــك  “غاو”, 

وتقدمي الدعم االأمني لل�سكان.
اجلـــولـــة  اأن  املــــ�ــــســــادر  ــــحــــت  واأو�ــــس
�ساعات,   3 مــــن  الأكــــــر  ا�ـــســـتـــمـــرت 
الفرن�سيون  اجلنود  خالها  حتــدث 

املدينة,  �سكان  اإىل 
اأكر  ت�سهد  الــتــي 
للقوات  تـــــواجـــــد 
ــــة يف  ــــي ــــس ــــ� ــــفــــرن ال
ال�ساحل  مــنــطــقــة 
الأفريقيا,  الغربي 
ت�ستعد  والــــــتــــــي 
الإخائها  بــاريــ�ــس 
قـــــــــبـــــــــل مـــــطـــــلـــــع 
بـــعـــد   ,2022
قاعدتي  اإخــــــــاء 
وت�ساليت  “كيدال 
يف  ومتبكتو” 

ــــــاد  ــــــب ــــــمــــــال ال ــــــس �
وت�سليمها اإىل اجلي�س املايل, يف اإطار 

اإنهاء عملية “برخان” الع�سكرية.
الفرن�سي  املــــركــــز  مــــديــــرة  وتــــقــــول 
للبحوث وحتليل ال�سيا�سات الدولية 
تــ�ــســريــح ملوقع  دبــيــ�ــســي, يف  عــقــيــلــة 

نـــيـــوز  “�سكاي 
ـــــه  اإن عربية”, 
عــلــى الــرغــم من 
احلــــــــديــــــــث عـــن 
فرن�سا  تــخــفــيــف 
مــــن تــدخــلــهــا يف 
ال�ساحل  منطقة 
بــــ�ــــســــفــــة عــــامــــة 
ب�سورة  ومـــــــايل 
اأن  اإال  خـــا�ـــســـة, 
“برخان”  قـــــوة 
ما زالت تعمل يف 
ال�ساحل,  منطقة 
االإرهاب  وحمــاربــة 
زالت  ومــا  لها,  االأ�سا�سي  الهدف  هو 

تقوم به.
واأ�سافت عقيلة اأن باري�س م�ستمرة يف 
ذلك اإىل حني الق�ساء على االإرهاب 
وت�سليم الدور لقوات دول ال�ساحل يف 

حال اأ�سبح لديها القدرة على القيام 
القوات  من  اإ�سناد  دون  الـــدور,  بهذا 
من  اأي�سا  وهـــذا  هــنــاك..  الفرن�سية 
اأهداف فرن�سا ان تكون دول ال�ساحل 

م�ستقرة وتنعم باالأمن.
 وكانت العاقة بني باري�س وباماكو 
اإعان  بعد  كبري  ب�سكل  تــوتــرت  قــد 
عزمها  عن  املا�سي  يونيو  يف  فرن�سا 
الع�سكرية,  “برخان”  عملية  اإنــهــاء 
االأوروبيني  ال�سركاء  مع  واالنــدمــاج 
يف عملية “تاكوبا” ملحاربة االإرهاب 
يف منطقة ال�ساحل, واإخاء قواعدها 
الــــثــــاث يف اأقـــ�ـــســـى �ـــســـمـــال مـــايل 
لركيز قواتها قرب احلــدود مع كل 
من النيجر وبوركينا فا�سو.. وتن�س 
خطة فرن�سا على خف�س عدد قواتها 
اإىل  اآالف ع�سكري حالياً  من خم�سة 
بحلول   3000 اإىل   2500 نــحــو 
التوتر  حـــدة  وزادت   .2023 عـــام 

بني فرن�سا ومايل مع خطاب رئي�س 
وزراء االأخــرية �سوغل كوكاال مايغا, 
اأمام اجلمعية العامة لاأمم املتحدة, 
والذي اتهم فيه فرن�سا بالتخلي عن 
بقرارها  الطريق  منت�سف  يف  بــاده 
بذلك  مــرراً  “برخان”,  �سحب قوة 
اآخرين”,  “�سركاء  عــن  بــاده  بحث 
رو�سية.  خا�سة  �ــســركــات  بينهم  مــن 
واأو�ــــســــح رئــيــ�ــس الـــــــوزراء املـــــايل اأن 
الــو�ــســع اجلــديــد الـــذي نــ�ــســاأ ب�سبب 
اأمام  مــايل  و�سع  “برخان”,  انتهاء 
اأمر واقع وُيعر�سها ملا ي�سبه التخلي 
الـــطـــريـــق, ويـــقـــود اإىل  يف مــنــتــ�ــســف 
ا�ــســتــكــ�ــســاف الــ�ــســبــل والــو�ــســائــل لكي 
مع  االأمـــن  اأف�سل  نحو  على  ن�سمن 
�ــســركــاء اآخـــريـــن, ملـــلء الـــفـــراغ الذي 
�سين�ساأ حتما عن اإغاق بع�س مواقع 
“برخان” يف �سمال مايل - يف اإ�سارة 
منتقدا  “فاغر”,  عــنــا�ــســر  اإىل 
اأحادي  ب�سكل  الــقــرار  باري�س  اإعــان 
االأمم  مــع  ثــاثــي  تن�سيق  دون  مــن 

املتحدة وحكومة باماكو.
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• ريت�صارد التندري�س

اإىل  اليابان  تفتقر  القلق:  حتديد  ال�سهل  مــن     
الــبــ�ــســر... هــذا االأ�ــســبــوع, قــدمــت احلــكــومــة كحل 
اأجل  اإىل  بالبقاء  االأجانب  العمال  ال�سماح لبع�س 
القرار  هــذا  اأن  مــن  مــوؤكــدا  ولي�س  م�سمى.  غــري 

�سيحدث فارًقا كبرًيا.
   تهرم اليابان ب�سرعة. يف الواقع, ت�سجل الدولة 
اأرقاما قيا�سية خمتلفة يف هذا املجال والتي غالًبا 
الــعــامل. فهذا  بقية  تــكــون مــو�ــســع ح�سد مــن  مــا 
املعّمرين, ومعّدل  اأكــر  الــذي جند فيه  املكان  هو 
احلياة املتوقع -عند 81.3 عاًما للرجال و85.7 
اأي مكان  اأف�سل االرقــام يف  عاًما للن�ساء -يتجاوز 

اآخر على هذا الكوكب.
   الوجه االآخر للعملة متعدد االأوجه. هناك عدد 
ا عدد اأقل  متزايد من كبار ال�سن, ولكن هناك اأي�سً
واأقل من ال�سباب. وملا هذه الفئة االأخــرية تتاأخر 
يف الزواج وتعمل اأكر, فان معدل اخل�سوبة اآخذ 
يف االنخفا�س: الن�ساء اليابانيات ينجنب عدًدا اأقل 

من االأطفال.

�صباب اأقل, مداخيل اأقل
  الــــدولــــة الــيــابــانــيــة تــخــتــنــق. يــ�ــســتــمــر االإنـــفـــاق 
التقاعدية  واملــعــا�ــســات  الــ�ــســحــيــة  الــرعــايــة  عــلــى 
ويف  املداخيل,  اأن  ارتفاع, يف حني  للمتقاعدين يف 
اأح�سن االأحوال, راكدة: يعمل عدد اأقل من النا�س, 
الرامج  اأقل لتمويل  وبالتايل يتم جمع �سرائب 

االجتماعية.
  وخل�ست درا�سة اإىل اأن �سن التقاعد يجب رفعه 
اإىل 77 لهذه القوة العاملة الن�سطة للحفاظ على 

رعاية ودخل املتقاعدين عند امل�ستويات احلالية.
م�سدود  الطريق  يبدو  قــرب,  عــن  النظر  وعند     
ب�سكل حمكم. مع �سيخوخة ال�سكان, فاإن الوفيات 
تفوق, �سنة بعد اأخرى, عدد املواليد. مبعنى اآخر, 
فاأكر. ويف غ�سون  اأكر  اليابانيني  يتقل�س عدد 
اليابان مبقدار  �سكان  عدد  �سينخف�س  عاًما,   20

مليون �سخ�س �سنوًيا.

يابانيون اأقل
  هـــذا االجتــــاه ي�سري عــلــى قـــدم و�ـــســـاق. يف العام 
األف   480 اأكــــر مـــن  املــا�ــســي, خــ�ــســرت الــيــابــان 
 .2013 عــام  منذ  انخفا�س  اأكــر  وهــو  �سخ�س, 
اأعمارهم عن  اأن الذين تقل  اإحباًطا, هو  واالأكــر 
ال�سكان,  من  فقط  باملائة   11 ميثلون  عاًما   14
باخت�سار, هذا  ُي�سجل مطلًقا.  اأدنــى رقم مل  وهو 

ال يب�سر باخلري للجيل القادم.

   والأ�سباب ثقافية خمتلفة, مل يكن فتح االأبواب 
اأحد احللول التي مت النظر فيها  اأمام املهاجرين 
�سنوات,  ب�سع  قبل  القواعد  تخفيف  مت  بجدية. 
مما �سمح لاأجانب الذين ميكنهم االن�سمام اإىل 
القوى  يف  حــاد  نق�س  من  تعاين  التي  القطاعات 
يف  اأو  املــثــال,  �سبيل  على  الت�سنيع,  -يف  العاملة 
ال�سيانة -للعمل يف اليابان مدة خم�س �سنوات, وال 

يوم ا�سايف, وال �سبيل للّم �سمل االأ�سرة.
   لكن اآخر تعداد ُيظهر اأن الواقع الدميغرايف ال 
يتح�سن. فجاأة, تفكر احلكومة اليابانية يف اإجراء 
اإجـــراء جـــذري على اجلانب  اأنـــه  اإلــيــه على  ُينظر 
االإقامة  الهادئ: تقدمي و�سع  املحيط  االآخــر من 
الدائمة للعمال يف هذه القطاعات بعد 10 �سنوات 

من االإقامة يف اليابان.
“تهجني”  املــحــافــظــة مـــن  املــعــار�ــســة    وتــخــ�ــســى 
االإجراء  هــذا  مبحاربة  وتتعهد  الياباين,  ال�سعب 
يف كل منر ممكن. االأف�سل اأن يت�سرفوا ب�سرعة؛ 
فباملعدل الذي ت�سري فيه االأمور, لن يكون هناك 

اأحد, يف يوم من االأيام, لي�ستمع اإليهم.

خم�صة حتديات دميغرافية 
كبرية بحلول عام 2100

اليابان
128 مليون ن�سمة عام  باملعدل احلايل البالغ   •
اأقل  اإىل  اليابان  �سكان  عدد  �سينخف�س   ,  2017

من 53 مليوًنا بحلول نهاية القرن.
اإيطاليا

اإيطاليني فوق  اأربــعــة  مع وجــود واحــد من كل   •
�سن 65 عاًما , من املرجح اأن ينخف�س عدد �سكان 
الباد من 61 مليوًنا عام 2017 اإىل 28 مليوًنا 

عام 2100.
ال�صني

• حــتــى لـــو مت الــتــخــلــي عــنــهــا , فـــاإنـــه �ــســيــكــون لـ 
املدى  على  تــاأثــريهــا  الواحد”  الطفل  “�سيا�سة 
 732 اإىل  ال�سني  �سكان  عــدد  خف�س  يف  الطويل 

مليون بعد اأن بلغ ذروته عند 1.4 مليار.
الربازيل

1.7 طفل  اإىل  انخفا�س معدل اخل�سوبة  مع   •
اأن  ميــكــن   ,  1960 عــــام   6.3 مـــن  امــــــراأة  لــكــل 
211 مليوًنا  الــرازيــل من  �سكان  عــدد  ينخف�س 

اإىل 164 مليوًنا بحلول نهاية القرن.
نيجرييا

• امل�سكلة هي عك�س ذلك: �سيت�ساعف عدد �سكان 
نــيــجــرييــا اأكـــر مــن ثــاثــة اأ�ــســعــاف بــحــلــول عام 

2100 لي�سل اإىل 791 مليون ن�سمة.
ترجمة خرية ال�سيباين

الدميوغرافيا، الكابو�س الياباين...!

متخ�س�س يف العلوم ال�سيا�سية, مرا�سل يف وا�سنطن -والبيت االأبي�س لـ TVA, اأكر 
�سبكة تلفزيونية خا�سة باللغة الفرن�سية يف كندا

�سي  ال�سيني  الــرئــيــ�ــس  نظمها  الــتــي  االإقــلــيــمــيــة  الــقــمــة  يف 
جينبينغ الذي تعهد اأن باده “ال ت�سعى مطلقاً اإىل الهيمنة 

ولن ترهب ال�سغار بالتاأكيد«.
وتطالب ال�سني باجلزء االأكر من هذا البحر الذي يعتر 
ممًرا اأ�سا�سًيا للتجارة البحرية الدولية اإذ متّر عره �سنوياً 
بروناي وماليزيا  الــدوالرات. وتطالب  ب�سائع بريليونات 

والفلبني وتايوان وفيتنام باملنطقة اأي�سا.
 2016 يف  دولية  حمكمة  اأ�سدرته  ُحكماً  بكني  وتتجاهل 
وخل�ست فيه اإىل اأّن الطموحات ال�سينية التاريخية يف هذا 

البحر ال اأ�سا�س لها.
باملوارد  الــغــنــي  اجلــنــوبــي  الــ�ــســني  بــحــر  الــتــوتــر يف  ت�ساعد 

بحر  وجعله  اجلنوبي  ال�سني  بحر  ا�ستقرار  على  م�سرك 
�سام و�سداقة وتعاون«.

م�سلح  اعــتــداء  اأي  اأن  مــن  بكني  وا�سنطن  حــذرت  اجلمعة, 
�سيجرها على الرد مبوجب معاهدة دفاعية بني الواليات 

املتحدة والفيليبني.
كذلك, دعا االحتاد االأوروبي “جميع االأطراف اإىل احرام 

حرية املاحة والتحليق يف بحر ال�سني اجلنوبي«.
قال وزير الدفاع الفلبيني دلفني لورينزانا اإن �سفن االإمداد 
املرجانية  توما�س  �سيكوند  جزيرة  اإىل  مهمتها  �ست�ستاأنف 
بعدما قدم �سفري ال�سني لدى مانيا تاأكيدات باأنه لن يتم 

اإعاقة عملها.

•• بكني-اأ ف ب

االثنني  اأمــ�ــس  دوتــريتــي  رودريــغــو  الفلبيني  الرئي�س  اأدان 
احلادث االأخري يف بحر ال�سني اجلنوبي املتنازع عليه عندما 
قامت �سفن خفر ال�سواحل ال�سينية باطاق مدافع مائية 

على قوارب فلبينية الثاثاء.
وقال دوتريتي خال اجتماع رابطة دول جنوب �سرق اآ�سيا 
اأيوجنني  ناأ�سف للحدث االأخري يف جزيرة  “نحن  وال�سني 
مماثلة”,  اأخـــرى  تــطــورات  كبري  بقلق  ون�ساهد  املرجانية 

م�ستخدماً اال�سم الفلبيني جلزيرة �سيكوند توما�س.
واأ�ساف “اأن هذا ال يخدم العاقات بني بلدينا و�سراكتنا” 

�ــســفــن خــفــر ال�سواحل  اأطــلــقــت  املــا�ــســي عــنــدمــا  الــثــاثــاء 
ال�سينية خراطيم املياه على قوارب تقل امدادات اإىل جزيرة 
عليها  املتنازع  �سراتلي  جزر  يف  املرجانية  توما�س  �سيكوند 

بني البلدين.
قالت  بكني  لكن  احلــادث,  ا�ستيائها من  مانيا عن  اأعربت 
موافقة  “بدون  مياهها  دخــلــت  الفيليبينية  الــقــوارب  اإن 

ال�سني«.
عادة  غري  على  اللهجة  �سديدة  دوتريتي  ت�سريحات  واتــت 
حيال بكني اإذ انه ح�سن منذ ت�سلمه ال�سلطة يف العام 2016 

عاقة باده بال�سني وعزز تعاونها االقت�سادي معها.
من جانبه, دعا جينيينغ خال القمة اإىل “احلفاظ ب�سكل 

رئي�س الفلبني يدين ت�ساعد التوتر يف بحر ال�سني 

•• فيينا-اأ ف ب

اأ�سبح االإغاق �سارياً منذ منت�سف 
ليل االثنني ر�سمياً يف النم�سا, وهو 
اإجـــــــراء جـــــذري اأثــــــار الــغــ�ــســب يف 
الــدولــة الــواقــعــة يف جــبــال االألب, 
حيث  وهولندا  بلجيكا  غــرار  على 
للحد  تـــدابـــري  فــر�ــس  اإعـــــادة  اأدت 
وقوع  اإىل  كوفيد-19  انت�سار  من 

�سدامات.
مدينة  جــديــد  مــن  فيينا  اأ�ــســحــت 
واملطاعم  املــتــاجــر  اأغــلــقــت  مــيــتــة. 
واأ�ــــــــســــــــواق املــــــيــــــاد واحلـــــفـــــات 
التجميل,  ومــــراكــــز  املــو�ــســيــقــيــة 
ال�سمت  و�ساد  املــدار�ــس,  با�ستثناء 
الباد  �ــســائــر  ويف  الــعــا�ــســمــة  يف 

االثنني.
دولة  اأول  النم�سا  تعد  اأوروبــــا,  يف 
بالكامل, منذ  �سكانها  تعاود حجر 
على  لل�سكان  اللقاحات  توفري  مت 

نطاق وا�سع.
 8,9 على  املنزيل  احلجر  وفر�س 
حاالت  با�ستثناء  ن�سموي  مايني 
احلاجيات  �ــــســــراء  مـــثـــل  مــعــيــنــة 
وممار�سة الريا�سة وتلقي الرعاية 
الطبية. كذلك ميكن الذهاب اإىل 
اإىل  االأطــفــال  وا�ــســطــحــاب  العمل 
اإىل  دعــت  ال�سلطات  لكن  املدر�سة, 

اإبقائهم يف املنزل.
وكــــان هـــذا الــ�ــســيــنــاريــو غـــري وارد 
قبل ب�سعة اأ�سابيع. وكان امل�ست�سار 
�سيبا�ستيان  الـــ�ـــســـابـــق  املـــحـــافـــظ 
“انتهى”,  الوباء  اأن  اأعلن  كورت�س 

على االأقل بالن�سبة للملقحني.
األـــكـــ�ـــســـنـــدر  خـــلـــفـــه  يــــرغــــب  ومل 
تـــوىل من�سبه يف  الـــذي  �ــســالــنــرغ 
يف  املا�سي,  -اأكتوبر  االأول  ت�سرين 
وتبنى  الر�سالة  هذه  يناق�س  “اأن 
كل  ــــاأن  ب الوهم”  طــويــلــة  لــفــرة 
�ــســيء عــلــى مــا يــــرام, عــلــى مــا ذكر 
هوفر  تــومــا�ــس  ال�سيا�سي  املــحــلــل 

لوكالة فران�س بر�س.
واأمـــام ارتــفــاع عــدد اال�ــســابــات اإىل 
م�ستويات غري م�سبوقة منذ بداية 
انت�سار الوباء, ا�ستهدف يف البداية 
دخول  من  ومنعهم  املُلقحني  غري 
ثم فر�س عليهم  العامة,  االأماكن 
منازلهم.  من  اخلــروج  على  قيوداً 
التطعيم  نــ�ــســبــة  اأن  اإىل  واأ�ــــســــار 
خمجل”  بـــ�ـــســـكـــل  “منخف�سة 
يف   75% مـــقـــابـــل  يف   66%(

فرن�سا على �سبيل املثال.
اتخاذ هذه  اإىل  ذلك  بعد  وا�سطر 
كانت  التي  “اجلذرية”  التدابري 
فباالإ�سافة  البداية.  يف  م�ستبعدة 

 13 لغاية  املقرر  هــذا احلجر  اإىل 
�سي�سبح  االأول/ديــ�ــســمــر,  كــانــون 
اإلزامياً  البالغني  ال�سكان  تطعيم 
�ــســبــاط/ مـــن  االأول  مـــن  اعـــتـــبـــاراً 

اأقرته  مــا  وهـــو   ,2022 فــرايــر 
دول قليلة يف العامل حتى االآن.

وندد هوفر بال”فو�سى حقيقية” 
منتقدا “عدم وجود خطة وا�سحة 
اأنــــدريــــا�ــــس  قــــــال  للحكومة”. 
�سنايدر, وهو خبري اقت�سادي يبلغ 
31 عاًما التقته وكالة  من العمر 
ال�سوارع  اأحــــد  يف  بــر�ــس  فــرانــ�ــس 
الــتــجــاريــة يف فــيــيــنــا بــعــد اإعــــان 
اأال  اآمــل  “كنت  اجلمعة,  احلكومة 
ن�سل اإىل هذا احلد, خ�سو�سا االآن 
بعد اأن ح�سلنا على اللقاح. اإنه اأمر 

ماأ�سوي«.
وكــانــت ردة الــفــعــل �ــســريــعــة, حيث 

األــــف   40 تـــظـــاهـــر الــ�ــســبــت نـــحـــو 
�سخ�س منددين “بالديكتاتورية”, 
تلبية لدعوة اطلقها حزب اليمني 
املـــتـــطـــرف, بــيــنــمــا كــــان عــــدد من 
كاأ�س  اآخـــر  يحت�سون  النم�سويني 
اإغــــاق  اأو يــتــ�ــســوقــون قــبــل  نــبــيــذ 

املتاجر.
وحـــــــذر وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة كـــــارل 
اإىل جانب  انــه  مــن  االأحـــد  نهامر 
يوجد  القلقني”  “املواطنني 
االثنني,  “يتطرفون”.  اآخـــــرون 
م�سرية  ح�سدت  )�سمال(,  لينز  يف 

اأخرى اآالف املتظاهرين.
اأخرى  اأوروبـــا التي �سارت مــرة  يف 
ــــاء, بــعــد ارتــــفــــاع عدد  بــــــوؤرة الــــوب
التدابري  فــر�ــس  عـــاد  اال�ـــســـابـــات, 

والتعبري عن اال�ستياء.
ولــلــيــلــة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الــــتــــوايل, 

هولندا  يف  اال�ــســطــرابــات  اندلعت 
االألعاب  املتظاهرون  اأطلق  االأحــد. 
ج�سيمة  اأ�ــســراراً  واأحلــقــوا  النارية 
اإنــ�ــســيــده, بــالــقــرب مــن احلدود  يف 
االأملانية, ويف غرونينغن وليوفاردن 

يف ال�سمال وتيلبورغ يف اجلنوب.
لــكــن هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات االأخـــــرية 
العنف  اأعمال  اأقــل حــدة من  كانت 
اجلمعة  روتـــردام  يف  اندلعت  التي 
بـــلـــغ عـــدد  الـــ�ـــســـبـــت.  ويف الهـــــــاي 
اأيام  ثاثة  مــدى  على  التوقيفات 
بح�سب   ,145 االحــتــجــاجــات  مــن 
ال�سرطة وو�سائل االإعام املحلية.

اأثارت احلكومة الغ�سب مع فر�س 
اإغاق جزئي يت�سمن �سل�سلة من 
تتعلق  الــتــي  الــ�ــســحــيــة  الـــتـــدابـــري 
والتي  املــطــاعــم  بــقــطــاع  خ�سو�سا 
ينبغي اأن تغلق اأبوابها عند ال�ساعة 

الثامنة م�ساًء. وتنوي كذلك منع 
االأ�ـــســـخـــا�ـــس غـــري املــلــقــحــني من 
دخــــول اأمـــاكـــن مــعــيــنــة لــلــحــد من 

انتقال العدوى.
اأيــ�ــســا, �ــســابــت االأحد  يف بــروكــ�ــســل 
�ــســدامــات جتــمــعــا �ــســم نــحــو 35 
للتدابري  رافـــ�ـــس  مــتــظــاهــر  األــــف 

اجلديدة, وفقا لل�سرطة.
و�سع  تـــعـــمـــيـــم  بــلــجــيــكــا  اأعــــلــــنــــت 
الكمامة وتنوي كذلك جعل العمل 
التي  للوظائف  اإلــزامــًيــا  ُبــعــد  عــن 
ت�سمح بذلك من اأجل وقف انت�سار 

الوباء يف الباد.
اجلزيرتني  اإحــــدى  غـــوادلـــوب  يف 
االأنتيل  جـــــزر  يف  ــيــتــني  الــرئــيــ�ــس
تظاهرات  حتـــولـــت  الــفــرنــ�ــســيــة, 
ال�سحية  الـــ�ـــســـهـــادة  مـــعـــار�ـــســـي 
يف  للعاملني  االإجــبــاري  والتطعيم 
اأزمة  اإىل  الرعاية ال�سحية  جمال 
�ــســخــمــة. وو�ــســلــت تــعــزيــزات من 
ال�سرطة بعدما عمت اعمال العنف 
تخللتها  االأحــــد  اإىل  الــ�ــســبــت  لــيــل 

اأعمال نهب وحرق.
ال�سلطات  فـــر�ـــســـت  كــيــنــيــا,  ويف 
اإىل  لــلــو�ــســول  ال�سحية  الــ�ــســهــادة 
الــعــامــة والــنــقــل امل�سرك  املــرافــق 
املتنزهات  مثل  العامة  واالأمــاكــن 
الـــوطـــنـــيـــة فــ�ــســا عــــن احلـــانـــات 
�سارا  الــقــرار  و�سي�سبح  واملطاعم. 
االأول/ كـــانـــون   21 مـــن  اعــتــبــارا 

دي�سمر.
وزراء  رئي�سة  اعلنت  املــقــابــل,  ويف 
نيوزيلندا جا�سيندا اآرديرن االثنني 
الذي  االغــاق  �سرفع  بادها  اأن 
ال�سهر  ونــ�ــســف  اأ�ــســهــر  ثــاثــة  دام 
يف اأوكــانــد اأكـــر مــدن الــبــاد يف 
مــطــلــع كــــانــــون االأول/ديـــ�ـــســـمـــر 
جديدة  ا�ــســراتــيــجــيــة  بــاعــتــمــاد 

ملكافحة فريو�س كورونا.
قـــالـــت اآرديـــــــرن اإنـــــه اعـــتـــبـــاراً من 
كانون   2 يف   23,59 الـــ�ـــســـاعـــة 
االأول/دي�سمر, �ستتبنى نيوزيلندا 
تهدف  لكوفيد  جــديــدة  ا�ستجابة 
اإىل احتواء املتحورة دلتا بداًل من 

حماولة الق�ساء عليها متاماً.
“احلقيقة  لــلــ�ــســحــافــيــني  وقـــالـــت 
اأن دلــتــا مـــوجـــودة ولن  املــــرة هـــي 

تختفي«.
ال�سحة  وزيــــــر  حــــــّذر  ذلــــــك,  اإىل 
اأن معظم  االأملــاين ين�س �سبان من 
“تلقوا  اإما  �سيكونون  اأملانيا  �سكان 
توفوا”  اأو  تــعــافــوا  اأو  الــلــقــاحــات 
ب�سعة  غــ�ــســون  كــوفــيــد يف  جـــــّراء 
لاإقبال  دعــوتــه  اإطــــار  يف  اأ�ــســهــر, 

على اللقاحات.

وزير: االأملان اأمام »التلقيح اأو التعايف اأو الوفاة« بنهاية ال�صتاء

ت�ساعد الغ�سب يف اأوروبا ب�سبب عودة التدابري ال�سحية

•• لومي-اأ ف ب

مل يــر دافــيــد اأدجـــي اأ�ــســقــاءه الثاثة 
الـــذيـــن ميــ�ــســون عــقــوبــات يف �سجن 
ـــــومـــــي, مــــنــــذ حـــــظـــــرت احلـــكـــومـــة  ل
التوغولية زيارات ال�سجناء قبل 18 
االإ�سابة  مــن  الــنــزالء  حلماية  �سهرا 

بكوفيد-19.
ني�سان/ منذ  الــ�ــســاري  احلظر  وهــذا 

مثل  عـــائـــات  حـــرم   2020 اأبـــريـــل 
ال�سغري  البلد  هــذا  يف  اأدجـــي  عائلة 
الواقع يف غرب اإفريقيا, من االت�سال 
اإىل  اأدى  مـــا  املــ�ــســجــونــني  بــاأقــاربــهــم 

تعميق املخاوف ب�ساأن رفاههم.
البالغ  الــتــجــاري  الوكيل  هــذا  وروى 
“اأنا  بر�س  فران�س  لوكالة  عاما   60
اأعرف ما  حمطم وم�سدوم الأنني ال 

هو و�سع اأ�سقائي«.
اأغبيتومي  بيو�س  العدل  وزيــر  وكــان 
اأعــلــن الــعــام املــا�ــســي اأن كــل زيــــارات 
ال�سجون �ستمنع حتى اإ�سعار اآخر, مع 
اأ�سا�س كل  منح ا�ستثناءات فقط على 
حالة بحالتها. لكن بالن�سبة اإىل كر 
من مواطني توغو, يبدو احلظر االآن 
غري متنا�سب اإىل حد كبري نظرا اإىل 

ح�سيلة فريو�س كوفيد يف الباد.
اإ�سابة   26167 توغو  �سّجلت  فقد 
وفاة   243 بينها  مــن  بكوفيد-19 
اأن هذه  فقط منذ بــدء الــوبــاء, رغــم 
االأرقام منخف�سة على االأرجح ب�سبب 

مــن خــال اإحــ�ــســار الطعام والـــدواء 
غنا�سينغبي  فــور  ويحكم  بــانــتــظــام«. 
توىل  حني   2005 العام  منذ  توغو 
اجلرال  والــــده  وفــــاة  بــعــد  ال�سلطة 
غنا�سينغبي اإيادميا الذي حكم توغو 

ملدة 38 عاما.
ال�سجون  زيــــــــارات  حـــظـــر  ويــنــطــبــق 
احلكومية  غري  املنظمات  على  اأي�سا 
امل�ساعدة  تـــقـــدم  الـــتـــي  واجلــمــعــيــات 

للمحتجزين.
لـــكـــن بــحــ�ــســب عـــلـــي الـــ�ـــســـهـــام الــــذي 
فاإن  ال�سجون  ملراقبة  برناجما  يدير 
يطلبون  الــ�ــســجــنــاء  بــعــ�ــس  “اأهايل 
نعطيها  الأحبائهم  طــرود  ت�سليم  منا 
ميكننا  ال  اإذ  ال�سجن,  اإدارة  مل�سوؤويل 

التوا�سل مع املوقوفني«.
اإدارة ال�سجون يف توغو  وي�سر مدير 
على اأن من ال�سابق الأوانه اإعادة فتح 
من  خمــاوف  ب�سبب  للزوار  ال�سجون 

انت�سار كوفيد.
“ال�سجن  اأن  ــو  اإدريــ�ــس اأكــيــبــو  وراأى 
بيئة مغلقة وكان من املهم للحكومة 
االنت�سار  ومـــنـــع  الــ�ــســجــنــاء  حــمــايــة 

ال�سريع للفريو�س يف �سجوننا«.
ال�سجناء  “معظم  اأن  اإىل  واأ�ــــســــار 
واملـــوظـــفـــني تــلــقــوا الـــلـــقـــاح. كــمــا اأن 
�سّجلوا  الـــذيـــن  اجلـــــدد  املـــوقـــوفـــني 

اأخريا تلقوا اللقاح«.
وجبة  تــقــّدم  احلكومة  اأن  اإىل  ولفت 

اإ�سافية لل�سجناء بغية م�ساعدتهم.

يف  الوباء  بداية  الفحو�س. يف  نق�س 
كانون االول/دي�سمر 2019, حظر 
عـــدد مــن الــــدول الـــزيـــارات حلماية 
االنت�سار  مــــن  خـــوفـــا  املـــ�ـــســـجـــونـــني, 
يف  املحتجزين  بــني  لــلــوبــاء  الــ�ــســريــع 
تلك  لــكــن معظم  مــكــتــظــة.  زنـــزانـــات 

البلدان رفعت احلظر.
وقال القا�سي اأميي اأدي مدير منظمة 

العفو الدولية يف توغو “املحتجزون 
فــئــة خــا�ــســة مــن االأ�ــســخــا�ــس الذين 
ي�ستحق عزلهم ت�سامنا ودعما نف�سيا 
رئي�س  اعتر  كذلك,  اأ�سرهم”.  من 
توغو  يف  الــتــعــذيــب  �ــســحــايــا  جمعية 
“الوقت  اأن  اأتــ�ــســويل  كــاو  )اأ�سفيتو( 
حان الإعادة فتح ال�سجون )للزيارات( 
للم�سجونني  الــراحــة  بع�س  لتوفري 

يف توغو, كما هي احلال  واأهاليهم”. 
االإفريقية,  الـــبـــلـــدان  مـــن  عــــدد  يف 
للعديد  �ــســروريــة  الـــزيـــارات  تــعــتــر 
الأقاربهم  ت�سمح  الأنها  ال�سجناء  من 

باإح�سار الطعام واملاب�س واالأدوية.
وُيح�سر بع�س االأقارب يومياً وجبات 
الطعام الأحبائهم املحتجزين يف ظل 
نظام �سجون يعاين نق�سا يف التمويل 

اأميدو الذي  اأبــو بكر  يف توغو. وقــال 
لديه �ستة اأقارب حمتجزين يف �سجن 
لومي املدين اأوقفوا عقب احتجاجات 
االأول/ ت�سرين  يف  الكرى  املعار�سة 
اأكتوبر 2017 “ال اأعرف ما اإذا كان 

اأقاربي مر�سى«.
قــبــل احلظر  الــــزيــــارات  اأن  واأ�ـــســـاف 
قليا  معنوياتهم  “رفع  لــه  اأتــاحــت 

مطالب لبايدن من اأجل التنازل 
عن امللكية الفكرية للقاحات كوفيد

•• وا�صنطن-وكاالت

حثت 15 جماعة معنية بالدفاع عن حقوق االإن�سان الرئي�س االأمريكي جو بايدن 
على االنخراط �سخ�سيا يف معركة طويلة االأمد التخاذ قرار يف منظمة التجارة 
العاملية يق�سي بتنازل �سركات االأدوية عن امللكية الفكرية للقاحات كوفيد-19, 
قائلة اإن قيادته لهذه اجلهود “�سرورة اأخاقية«. وقالت منظمة العفو الدولية 
وهيومن رايت�س ووت�س واأوك�سفام وبابليك �سيتيزن و11 جماعة اأخرى يف ر�سالة 
اإىل بايدن اإن هناك حاجة ما�سة اإىل تنازل طارئ عن ملكية اللقاحات ملكافحة 
الدخل  منخف�سة  البلدان  �سكان  من   7% من  اأقــل  اأن  اإىل  م�سرية  اجلائحة, 
تلقوا اجلرعة االأوىل من اللقاحات. وتويف اأكر من 5.4 مليون �سخ�س ب�سبب  
اأوىل  اأنحاء العامل منذ ر�سد  وباء كوفيد-19, الناجم عن فريو�س كورونا, يف 
وخافا ملوقف �سابق  احلاالت يف مدينة ووهان, يف ال�سني, يف دي�سمر 2019. 
للواليات املتحدة, عر بايدين عن دعمه للتنازل عن حقوق امللكية الفكرية يف 
اأي تقدم يذكر  مايو املا�سي, يف خطوة فاجاأت بع�س احللفاء, لكن دون حتقيق 
منذ ذلك احلني, وفقا لرويرز. وال تزال هناك معار�سة يف االحتــاد االأوروبي 
تت�سبب  قد  التنازالت  هذه  مثل  اأن  بحجة  اخلطوة  لهذه  و�سوي�سرا  وبريطانيا 
يف تقوي�س جهود ا�ستغرقت �سنوات يف اال�ستثمار والبحث. ودعا البيت االأبي�س 
ال�سهر املا�سي جميع اأع�ساء منظمة التجارة العاملية اإىل دعم التنازل املوؤقت يف 
الوقت الذي ت�سغط فيه املديرة العامة ملنظمة التجارة العاملية نغوزي اأوكونغو 
اإيوياال من اأجل التو�سل اإىل اتفاق يف املوؤمتر الوزاري للمنظمة يف جنيف الذي 
�سيعقد يف الفرة من 30 نوفمر ت�سرين الثاين اإىل 3 دي�سمر املقبل. وقالت 
اإنها  منها  ن�سخة  على  رويـــرز  اطلعت  التي  ر�سالتها  يف  احلقوقية  اجلماعات 
“ت�سعر بخيبة اأمل كبرية” اإزاء ف�سل اإدارة بايدن يف فعل املزيد ل�سمان التو�سل 
اإىل اتفاق ب�ساأن ن�س التنازل منذ البيان القوي لبايدن يف مايو. وحثت اجلماعات 
بايدن على تكثيف جهوده ال�سخ�سية وقيادة العامل اإىل التو�سل اإىل اتفاق جاد 
ب�ساأن هذه الق�سية. وقالت اإن القيام بذلك �سي�ساعد يف اإنهاء اجلائحة وا�ستعادة 

مكانة الواليات املتحدة حول العامل.

حظر زيارات ال�سجون يف توغو ب�سبب كوفيد 
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حتليل اخباري

بينغ �سواي وقطتها يف �سورة جديدة غام�سة امل�سدرقيل انها يف بيتها تن�سد الراحة

بعد مطالبات بالك�سف عن م�سريها..
 ن�سر �سور لالعبة ال�سينية بينغ �سواي

- دورة االألعاب االأوملبية ال�ستوية التي 
�ستحت�سنها بكني يف فرباير على كر�سي هّزاز

امل�سنفة  الــ�ــســابــقــة  الـــاعـــبـــة     
االأوىل عاملًيا يف الزوجي, والبالغة 
ي�سدر  مل  عــاًمــا,   35 العمر  مــن 
منذ  علًنا  تظهر  اأو  اأي خر  عنها 
2 نوفمر. يف ذلك اليوم, ن�سرت 
ا ق�سرًيا على و�سيلة التوا�سل  ن�سً
االجتماعي ال�سينية ويبو, متهمة 
نائب رئي�س الوزراء ال�سابق ت�سانغ 
عــلــى ممار�سة  بــاإجــبــارهــا  قـــاو ىل 
اجلن�س قبل ثاث �سنوات. “ كنت 
جد خائفة, بعد ظهر ذلك اليوم, 
اأ�ستطع  ومل  الــبــدايــة,  يف  رف�ست 
التوقف عن البكاء, كتبت, فري�سة 
ا�ست�سلمت  واالرتــــبــــاك,  لــلــخــوف 

ومار�سنا اجلن�س. »
   ويف تف�سيل دينء ب�سكل خا�س, 
كانت  املــ�ــســوؤول  زوجــة  اأن  ت�سيف, 
تقوم  “وقفت  و  بــاالأمــر  علم  على 
وتو�سح  اخلارج”.  يف  باحلرا�سة 
فيما  اأ�ــســبــحــت  اإنــهــا  �ــســواي  بينغ 
بعد ع�سيقة الزعيم ال�سابق, حتى 
وت�سيف  بينهما.  خـــاف  انــدلــع 
اأي دليل  اأنــهــا ال متــلــك  الــاعــبــة 
تخ�سى  “كنت  ادعــــاءهــــا.  يـــدعـــم 
ت�سجيل,  جــهــاز  اأخــفــي  اأن  دائـــًمـــا 
كــتــبــت خمــاطــبــة تــ�ــســانــغ قـــاو يل, 
�ـــســـوف تــنــكــر ذلــــك بــالــتــاأكــيــد بل 

�ستذهب اإىل حد مهاجمتي. »
   املتقاعد االآن, ت�سانغ قاو يل, 75 
2012 حتى  كــان من عــام  عاًما, 
بداية عام 2018 ع�سًوا دائًما يف 
املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي 
كان  النحو,  هــذا  وعلى  ال�سيني. 
اأحد اأقوى �سبعة رجال يف ال�سني. 
لرئي�س  نــائــبــا  يــ�ــســبــح  اأن  وقــبــل 
�سكرتري  كــــان  الــــدولــــة,  جمــلــ�ــس 
احلزب ملقاطعة �ساندونغ الواقعة 
ال�سرقي  ال�سمايل  ال�ساحل  على 

للباد ثم بلدية تياجنني.
   هـــذه االعـــرافـــات املــدمــرة هي 
كبار  تـــ�ـــســـتـــهـــدف  الــــتــــي  االأوىل 
ال�سيوعي  احلــــــــزب  مــــ�ــــســــوؤويل 
الــ�ــســيــنــي مــنــذ بــدايــة حــركــة مي 
اجلن�سي  العنف  �سد  العاملية  تــو 
املمار�س على الن�ساء. وقد �سلطت 
الفظيع  الــ�ــســلــوك  عــلــى  الــ�ــســوء 

لكبار قادة احلزب.
نوفمر,   17 االأربـــــعـــــاء  يــــوم     
اإلكروين  بــريــد  ر�ــســالــة  ت�سببت 
اإىل بينغ �سواي يف مزيد  من�سوبة 
م�سريها.  بــ�ــســاأن  االرتـــبـــاك  مـــن 
بتهمة  اخلــــا�ــــســــة  “املعلومات 
توؤكد  كــاذبــة,  اجلن�سي  االعـــتـــداء 
ل�ست يف  اأنـــا  تــدويــنــة,  الاعبة يف 
خطر.  يف  وال  املــفــقــوديــن  عـــــداد 
على  �سيء  كــل  ببيتي,  اأرتـــاح  كنت 
مـــا يــــــرام... و�ــســكــرا مـــرة اأخـــرى 
يقول الن�س,  على �سوؤالكم عني”, 
الذي مت عر�سه لفرة وجيزة يف 
ذلك امل�ساء على تلفزيون الدولة, 

تلفزيون ال�سني املركزي.
   لكن الكلمات باللغة االإجنليزية 
واأثــارت على  املن�سور م�سبوهة,  يف 
ــا يف اخلــــــارج حول  �ــســكــوًك الـــفـــور 
قابلة  الق�سية  فــهــذه  مــ�ــســدرهــا. 
وكل  لــبــكــني  بالن�سبة  لــانــفــجــار 
يف  ملحا�سرتها.  م�سروعة  احليل 
الـــواقـــع, ال يــوجــد دلــيــل عــلــى اأن 
هــــذا املــنــ�ــســور كــتــبــتــه فــعــا بينغ 
حجزت  الر�سالة  اأن  حتى  �ــســواي, 
بعد ع�سرين دقيقة من بثها, لكن 
توفر وقت كاف الآالف ال�سينيني 
لقراءتها ون�سر لقطة �سا�سة منها, 
والتي بدورها خ�سعت للمنع على 

الفور.
اأخرى  اأن هناك عنا�سر     ويبدو 
املن�سوبة  الــر�ــســالــة  اأن  اإىل  ت�سري 
الحـــظ  مـــزيـــفـــة.  الـــاعـــبـــة  اإىل 
املوؤ�سر  اأن  تـــويـــر  مــ�ــســتــخــدمــو 
�سبكة  بثتها  ر�سالة  يف  مرئًيا  كــان 
تــلــفــزيــون الــ�ــســني الــعــاملــيــة يعيد 
ن�سخ الريد االإلكروين املن�سوب 
اإىل  ي�سري  ممــا  �ــســواي,  بينغ  اإىل 

لقطة �سا�سة م�سكوك فيها.
   وقـــد �ــســبــق ان بــثــت نــفــ�ــس قناة 
العاملية,  ال�سني  تلفزيون  �سبكة 
اعرافات ق�سرية مل�ستبه بهم على 
العامة.  ال�سينية  االإعــام  و�سائل 
وقد �ُسحبت رخ�ستها الريطانية 
الإ�سدارها   2021 عــام  اأوائـــل  يف 
مواطن  اإىل  من�سوًبا  “اعراًفا” 
ال�سني, بير  بريطاين اعتقل يف 

همفري. 
ال�سني  تلفزيون  �سبكة  عــادت  ثم 
وافق  فــرنــ�ــســا حــيــث  اإىل  الــعــاملــيــة 
املجل�س االأعلى لل�سمعي والب�سري 

 ,“ عــذرا  ا�ستميحكم  اعــتــذاري... 
ن�سرت حينها على من�سة ويبو.

مقاطعة دبلوما�صية
 الأوملبياد بكني 

تــاأتــي يف  �ــســواي      ف�سيحة بينغ 
لل�سني,  بالن�سبة  �ــســيء  تــوقــيــت 
دورة  مــــــوعــــــد  يــــــقــــــرب  حـــــيـــــث 
االألــــعــــاب االأوملـــبـــيـــة الــ�ــســتــويــة يف 
تتزايد  بــيــنــمــا  بــكــني,  يف  فـــرايـــر 
العامل  يف  لــلــمــقــاطــعــة  الــــدعــــوات 
ال�سيني  الــنــظــام  اعــتــاد  الــغــربــي. 
االأوملبية  االألــعــاب  ا�ستخدام  على 
ال�ساحة  عــلــى  �ــســورتــه  ال�ــســتــعــادة 
امل�ساعر  لتغذية  وكذلك  الدولية 
القومية لل�سعب ال�سيني. وقالت 
اللجنة االأوملبية الدولية اخلمي�س 
اإنها تف�سل عدم التعليق على هذه 
التجربة  لــنــا  “تبنّي  الــقــ�ــســايــا. 
توفر  ال�سامتة  الدبلوما�سية  اأن 
حل  الإيــجــاد  فر�سة  اأف�سل  غالًبا 
قال  النوع”,  هــــذا  مـــن  ملــ�ــســائــل 

متحدث با�سمها. 
بايدن  جـــو  اأ�ــــســــار  املـــقـــابـــل,     يف 
يف  يـــفـــكـــر  اأنــــــــه  اإىل  اخلـــمـــيـــ�ـــس, 
الأوملبياد  الدبلوما�سية  املقاطعة 
“هذا  لل�سحفيني  وقــــال  بــكــني. 

�سيء نفكر فيه”.
الدبلوما�سية  املــقــاطــعــة  وتــعــنــي   
للم�ساركة  العبيها  الدولة  اإر�سال 
ي�سحبهم  اأن  دون  االألــــعــــاب  يف 
 , نــفــ�ــســه  الـــيـــوم  �ــســيــا�ــســي. يف  اأي 
احلزب  ع�سو  بانك�س,  جيم  ك�سف 
اجلـــمـــهـــوري ونـــائـــب اإنـــديـــانـــا يف 
جمــلــ�ــس الـــنـــواب االأمـــريـــكـــي, اأنه 
وّجه ر�سالة اإىل بايدن يطلب منه 
ال�سينية  ال�سلطات  لدى  التدخل 
الإلقاء ال�سوء على هذه الق�سية. 
وحتذيرهم من اأن هذه الف�سيحة 
تــاأثــري �سلبي على  لــهــا  يــكــون  قــد 

اأوملبياد بكني يف فراير.
  فهل ان م�سري االألعاب االأوملبية 
مــــن ف�سل  الـــ�ـــســـتـــويـــة, واخلـــــــوف 
الهدف من تنظيمها, يف�سر ت�سارع 
هذا الزخم من الت�سريبات �سورا 
وفــيــديــوهــات, وعـــّجـــل بــفــك ا�سر 
االإجابة  ال�سينية؟  التن�س  العبة 
ـــاأخـــر عـــلـــى الـــظـــهـــور الن  ـــت لــــن ت
اخل�سارة,  وحجم  ي�ستد,  ال�سغط 
بالن�سبة  كــبــرياً  �ــســورة وحــ�ــســورا 

لبكني.

الاعبة عند ظهورها يف دورة التن�س العبة التن�س ال�سينية بينغ �سواي اختفت عن االنظار

من  بــالــبــث  االإذن  مــنــحــهــا  عــلــى 
حتديد  مــع  الفرن�سية,  االأرا�ــســي 
اأنها �ستكون “يقظة” فيما يتعلق 
باحرام القناة ال�سينية للقواعد 
بن�سر  املـــرتـــبـــطـــة  االأخـــــاقـــــيـــــة 

املعلومات.
�ــــســــواي  بـــيـــنـــغ  »تــــ�ــــســــريــــحــــات     
و�سائل  نــ�ــســرتــهــا  الــتــي  االأخــــــرية, 
اأن  يــنــبــغــي  الـــعـــامـــة, ال  االإعـــــــام 
�سرح وليام ين  توؤخذ كم�سّلمة”, 
من الرابطة ال�سينية للمدافعني 
بيان.  يف  االإنــــ�ــــســــان  حـــقـــوق  عــــن 
تاريخ طويل  ال�سينية  فللحكومة 
يف االعتقال التع�سفي لاأ�سخا�س 
مثرية  قـــ�ـــســـايـــا  يف  املــــتــــورطــــني 
التحدث  مـــن  ومــنــعــهــم  لــلــجــدل, 
االإدالء  عــلــى  واإجـــبـــارهـــم  بــحــريــة 
بت�سريحات عامة, واالأمر مروك 
اأنها  الإثــبــات  ال�سينية  للحكومة 

لي�ست قيد االحتجاز. »
املوافق  الــ�ــســبــت  يـــوم     يف �ــســبــاح 
االحتجاج  وامـــــام  نــوفــمــر,   20
جديدة  ات�سالية  عملية  الــدويل, 
مرا�سل  ن�سر  بــكــني.  �سلطات  مــن 
العاملية  الــ�ــســني  تــلــفــزيــون  �سبكة 
�ــســني �ــســيــوي ثـــاث �ــســور لبينغ 
اإحدى  تظهر  توير.  على  �سواي 
مع  مبت�سمة  الــاعــبــة  الــلــقــطــات 
قــطــة بـــني ذراعـــيـــهـــا فــيــمــا يبدو 
اخللفية  يف  وتظهر  منزلها.  اأنـــه 
وعــلــم �سيني  وكــاأ�ــس  ناعمة  دمــى 

واعتمادات.
   وتــظــهــر �ــســورة اأخـــــرى, �سورة 
�ــســخــ�ــســيــة لـــــ بـــيـــنـــغ �ــــســــواي مع 
�سخ�سية كونغ فو باندا, وهو فيلم 
ر�سوم متحركة لاأطفال. ويظهر 
اإطــار مع �سورة ويني  يف اخللفية 

ذا بوه.
 واكد املرا�سل باللغة االإجنليزية, 
مرة  الأول  ن�سرها  مت  الــ�ــســور  اإن 
ب�سكل خا�س من قبل الاعبة على 
اجتماعية  �سبكة  وهــي  �ــســات,  وي 
ال�سني,  ب�سعبية كبرية يف  حتظى 
نهاية  “عطلة  ملتابعيها  لتتمنى 

اأ�سبوع �سعيدة«.

الــتــنــ�ــس الــر�ــســمــي لـــن يـــقـــود اإىل 
بينغ  ا�ـــســـم  يــعــد  ومل  �ـــســـيء,  اأي 
موجوًدا على ويبو, اال ان قّلة من 
االطاع  مــن  متــكــنــوا  ال�سينيني 
على تعليقات نوفاك ديوكوفيت�س 
و�ــســرييــنــا ويــلــيــامــز. واأجــــاب اأحد 
“�سكًرا  االإنـــرنـــت:  م�ستخدمي 

لتناولكم املو�سوع«.

حاالت “االختفاء” املوؤقتة
   ان “االختفاء” الغام�س لـ بينغ 
ال�سني.  يف  باآخرين  يذّكر  �سواي 
ان  �سبق  �سبتمر,  �سهر  بــدايــة  يف 
)املعروفة  تــ�ــســاو  فــيــكــي  اخــتــفــت 
اإحدى  وي(,  تــ�ــســاو  بــا�ــســم  ــا  اأيــ�ــسً
التي  ال�سينيات,  املمثات  اأ�سهر 
اأعمال,  و�سيدة  منتجة  اأ�سبحت 
بعد  جمـــــــــددا  تـــظـــهـــر  اأن  قــــبــــل 
ويبو  �سبكة  عــلــى  يــوًمــا  عــ�ــســريــن 

االجتماعية.
   نف�س ال�سيء ينطبق على جاك 
ل�سركة  الــ�ــســاخــب  الــرئــيــ�ــس  مـــا, 
علي بابا. كان امللياردير يف مرمى 
علنية  انتقادات  منذ  بكني  نــريان 
�سد   2020 اأكــتــوبــر  يف  وجــهــهــا 
املنظم ال�سيني. منذ ذلك احلني, 
بالكاد �سوهد جاك ما يف االأماكن 
الــعــامــة. ووفــــق �ــســحــيــفــة �ساوث 
ل�سركة  اململوكة  مورنينغ,  �سينا 
علي بابا, زار جاك ما اأوروبا الأول 
اأكتوبر  منت�سف  عام يف  منذ  مرة 
اجتماعات  مــن  �سل�سلة  اأجـــل  مــن 

عمل.
   وحتى اأقدم من ذلك, يف خريف 
فان  اخـــبـــار  غــابــت   ,2019 عـــام 
بينغ بينغ, املمثلة االأعلى اأجرا يف 
ذلك الوقت يف ال�سني, الأكر من 
العثور  يتم  اأن  قبل  اأ�سهر,  ثاثة 
من  بالقرب  “منتجع”  يف  عليها 
من  البالغة  املمثلة  وكانت  بكني. 
العمر 39 عاما واملتهمة بالتهرب 
اأ�سفها  عن  اأعــربــت  قد  ال�سريبي 
“لقد خنت  وقدمت “اعتذارها”. 
بـــلـــدي وتـــوقـــعـــات املــجــتــمــع وحب 
تقبلوا  اأن  اأرجـــو  بـــي...  املعجبني 

   وي�سر عنوان اآخر من ال�سحافة 
غلوبال  �ــســحــيــفــة  احلـــكـــومـــيـــة: 
القومية  الـــنـــزعـــة  ذات  تــــاميــــز 
املت�سددة, عر رئي�س حتريرها هو 
“ تاأكيد  ان لديه  �سي جــني, على 
هذه  ان:  اخلا�سة  مــ�ــســادري  مــن 
�سواي  لبينغ  بالفعل  هــي  ال�سور 
خال  بـــالـــذات.  اللحظة  هـــذه  يف 
ــيــة, بقيت  االأيــــــام الــقــلــيــلــة املــا�ــس
يف املــنــزل بــحــريــة ومل تــرغــب يف 
و�ستظهر  لــــاإزعــــاج...  الــتــعــر�ــس 
للعلن وت�سارك يف بع�س االأن�سطة 

قريًبا.«

»م�صتاءة وم�صدومة«
   ورغــم جهود الرقابة ال�سينية, 
اإال اأن اتهام بينغ �سواي ُن�سر على 
مما  ال�سني.  يف  املحظور  تــويــر, 
يــتــلــقــى �ــســدى عامليا.  بـــان  �ــســمــح 
ومن خال ها�ستاغ “اين هي بينغ 
اأعرب كبار العبي التن�س  �سواي”, 
عن قلقهم ب�ساأن م�سريها. وقالت 
امل�سنفة  اأو�ساكا  نعومي  اليابانية 
االأوىل عامليا �سابقا, اإنها “�سدمت 
من  الــبــيــان  نف�س  املوقف”.  مــن 
الرجال,  دورة  يف  العـــب  اأفــ�ــســل 
“ب�سراحة,  ديوكوفيت�س:  نوفاك 

اإن اختفاءها �سدمة. »
قالت  اأخـــــــــــرى,  نـــاحـــيـــة  مـــــن     
امل�سنفة  ويــــلــــيــــامــــز,  �ـــســـرييـــنـــا 
“م�ستاءة  اإنــهــا  ال�سابقة,  االأوىل 
“هذا  اأن  م�سيفة  وم�سدومة”, 
ينبغي  وال  حتــقــيــق  اإىل  يــحــتــاج 
جهته  مــن  �سامتني”.  نبقى  اأن 
زفرييف,  األك�سندر  االأملــاين  اأعلن 
“اأمتنى  حاليا  عامليا   3 امل�سنف 

امل�ستقبل  يف  ال�سينية  البطوالت 
اإذا مل يتم �سمان �سامة الاعبة 
وت�سليط االأ�سواء على ادعاءاتها. 
ظل  اإذا  األـــعـــب  لـــن  “�سخ�سيا, 
الــو�ــســع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه, لكن 
يكون  اأن  اآمــــل  نــتــحــد,  اأن  يــجــب 
امل�ستوى  على  الأننا  قرارا جماعيا 
نفعل  اأن  نــ�ــســتــطــيــع  ال  الــــفــــردي 
اأن  يف  اأمــلــه  عــن  معربا  الكثري”, 

يحذو زماءه حذوه.
اأ�ساد برد فعل     ويف ذات ال�سياق, 
�ــســتــيــف �ـــســـيـــمـــون, رئـــيـــ�ـــس احتــــاد 
واثًقا  املحرفات.  التن�س  العبات 
املحرف  الــتــنــ�ــس  احتــــاد  اأن  مـــن 
�سيكون جاهًزا لفعل ال�سيء نف�سه, 
ا�ستح�سان  نــقــاط  يــقــدم  مل  لكنه 

جلميع الهيئات.
اللجنة  �سهامه,  مرمى  يف  وكــان   
االأوملـــــبـــــيـــــة الــــدولــــيــــة واالحتـــــــاد 
الدويل للتن�س. “اللجنة االأوملبية 
حتى  �سيء  اأي  تفعل  مل  الدولية 
اأنــهــا ال  املــحــرج  “...” مــن  االآن. 
تتحدث, يجب اأن تقول �سيًئا قبل 
االأوملبية  االألعاب  اأ�سهر قليلة من 

ال�ستوية يف ال�سني. 
مل يــقــل رئــيــ�ــس االحتـــــاد الـــدويل 
�سيء  اأي  هــاجــرتــي  ديـــف  للتن�س 
ا, وناأمل اأن يفعل قريًبا مثل  اأي�سً

�ستيف �سيمون. »
الفعل  ردود  اأن  الــوا�ــســح  مـــن     
الق�سية  هـــــذه  عـــلـــى  اخلـــــــارج  يف 
ال�سبكات  عــلــى  لــلــرقــابــة  تخ�سع 
يف  وكذلك  ال�سينية  االجتماعية 

و�سائل االإعام.
 ومــــرة اأخـــــرى يـــوم اجلــمــعــة, اأي 
بــحــث عــن حــ�ــســاب احتــــاد العبات 

الأننا  العثور عليها قريبا,  يتم  اأن 
ال نــتــحــدث عـــن مـــبـــاراة تــنــ�ــس اأو 
عن  نتحدث  لكننا  هــنــا,  م�سابقة 

حياة اإن�سان«.
اأكر  اأهمية       اكت�سبت الق�سية 
يـــوم اجلــمــعــة. وهــكــذا قـــال احتاد 
م�ستعد  اإنــــــه  ــائــي  الــنــ�ــس الــتــنــ�ــس 
لان�سحاب من جميع املباريات يف 
ال�سني اإذا مل ت�سلط بكني ال�سوء 
حري�سون  “نحن  االأمــــــر.  عــلــى 
متاًما على التنحي عن هذا العمل 
ومواجهة اأي تعقيدات قد تن�ساأ”, 
رئي�س  �ــســيــمــون,  �ــســتــيــف  �ـــســـّرح 
املحرفات  التن�س  العــبــات  احتــاد 
ل�سبكة �سي ان ان, الأنه من املوؤكد 
نطاق  تــتــجــاوز  الق�سية  هـــذه  اأن 
البزن�س, يجب احرام املراأة وعدم 

حجزها«.
نوفمر,   17 االأربــــعــــاء,  هـــذا      
عن  نف�سه  �سيمون  �ستيف  اأعـــرب 
�ـــســـكـــوكـــه حــــــول �ـــســـحـــة الـــريـــد 
بينغ  اإىل  املــنــ�ــســوب  االإلــــكــــروين 
بالن�سبة  الــ�ــســعــب  “من  �ـــســـواي: 
�سواي هي  بينغ  اأن  اأ�ــســدق  اأن  يل 
االإلكروين,  الــريــد  هــذا  كاتبة 

واأن اأ�سدق ما هو مكتوب”.
م�ستقًا  “دليًا  طــلــب  لــذلــك   
وقابًا للتحقق” من اأن الاعبة 
يف اأمان. وقال “حاولت عدة مرات 
التوا�سل معها عر و�سائل ات�سال 
جدوى”,  دون  ولـــكـــن  خمــتــلــفــة, 
مــطــالــبــا بــالــ�ــســمــاح لــــ بــنــغ �سواي 
“بالتعبري عن نف�سها بحرية, دون 

اإكراه اأو ترهيب من اأي نوع«.
    اجلمعة, 19 نوفمر, ت�ساعفت 
وبدورها,  الغا�سبة.  الفعل  ردود 

اإثبات  اإىل  املــتــحــدة  االأمم  دعـــت 
جيدة.  حالة  يف  التن�س  بطلة  اأن 
“�سيكون من املهم اأن يتوفر دليل 
على مكان وجودها ومعرفة ما اإذا 

كانت بخري. 
واإنـــنـــا نــحــث عــلــى اإجـــــراء حتقيق 
ـــــداء  االعـــــت مـــــزاعـــــم  �ــــســــفــــاف يف 
ثرو�سيل,  ليز  قــالــت  اجلن�سي”, 
املفو�س  مــكــتــب  بــا�ــســم  املــتــحــدثــة 

ال�سامي حلقوق االإن�سان.
اأعربت  قــلــيــلــة,  �ــســاعــات  وبــعــد     
“قلقها  عـــن  املـــتـــحـــدة  الــــواليــــات 
با�سم  مــتــحــدث  وقـــال  العميق”, 
بايدن  اإدارة  اإن  االأبــيــ�ــس  الــبــيــت 
ال�سني  مـــــن  ــــــدورهــــــا  ب ـــبـــت  طـــل
وقابل  مــ�ــســتــقــل  دلـــيـــل  “تقدمي 
الاعبة  م�سري  ب�ساأن  للتحقق” 

ال�سينية.
اأعــربــت فرن�سا عــن قلقها,     كما 
وجـــــــاء يف بــــيــــان �ــــســــادر عــــن كي 
اإزاء  بــالــقــلــق  “ن�سعر  دور�ـــســـيـــه 
بـــ�ـــســـاأن و�سع  املـــعـــلـــومـــات  نــقــ�ــس 
االأمر  �ــســواي,  بينغ  التن�س  العبة 
الدويل  املجتمع  قلق  يثري  الــذي 

واالأو�ساط الريا�سية«.
الفرن�سي,  الــتــنــ�ــس  عــــامل  ويف     
ي�ستمر �سماع العديد من االأ�سوات 
على �سبكات التوا�سل االجتماعي 
بــني الــاعــبــات والــاعــبــني, مثل 
هربرت.  هــوغ  وبيري  مايو  نيكوال 
دور  اإىل  تــاأهــلــهــمــا  اأعـــقـــاب  فــفــي 
االأربــعــة يف مــا�ــســرز تــوريــنــو يوم 
تاأكيد  الفرن�سيان  اأعـــاد  اجلمعة, 

التزامهما امام ال�سحافة.
   وبـــــدعـــــم مـــــن �ـــســـريـــكـــه, قـــال 
مقاطعة  عــلــى  م�سمم  اإنـــه  مــايــو 

يطالب بع�س اأ�صهر العبي التن�س يف العامل الك�صف عن احلقيقة

بكني تواجه احتجاجا عامليا بعد »اختفاء« بينغ �صواي

ظهرت يف �صور ر�صمية ببطولة تن�س

ال�سني: التفا�سيل الكاملة للغز جنمة التن�س بينغ �سواي...!
•• الفجر -اإعداد خرية ال�صيباين

    ظهرت جنمة التن�س ال�صينية بينغ �صواي اأخريًا, وبدت مرتدية 
اأقيم يف  اأبي�س, خالل حدث ريا�صي  �صرتة زرقاء داكنة و�صرواال 
العا�صمة ال�صينية بكني, ون�صر املوقع اخلا�س بهذا احلدث �صورًا 
االأنباء.     وك��االت  نقلته  ما  بح�صب  ت�صات”,  “وي  موقع  على  لها 

ال�صيوف,  من  جمموعة  و�صط  بينغ  للحدث,  فيديو  مقطع  ويظهر 
على  نف�صه  امللعب  يف  لالأطفال  توقع  وهي  اآخ��ر,  يظهرها  حني  يف 
ما يبدو قبل التقاط �صور معهم.    وهذا اأول ظهور علني لها منذ 
اختفائها, ظهور مل يبدد �صكوك املتابعني واملعنيني بالق�صية, ومل 
“الق�صري”  االختفاء  هذا  طرحها  التي  االأ�صئلة  كل  على  يجب 
من وجهة نظر الكثريين, و�صغل اأو�صاط التن�س بل ودوال عظمى. 

ظهور راآه البع�س حماولة لاللتفاف على ال�صغط الدويل املتزايد 
ومناورة من ال�صلطات ال�صينية ل�صحب الب�صاط.

 البداية... ها�صتاغ
عك�س  ها�صتاغ  �صواي؟”  بينغ  هي  “اأين  بها�صتاغ  كانت  البداية     
وجوده على و�صائل التوا�صل االجتماعي حجم الف�صيحة العاملية. 

اتهمت بطلة التن�س ال�صينية, بينغ �صواي, وهي جنمة يف بالدها, 
احلزب,  يف  كبري  وم�صوؤول  ال�صيني,  ال��وزراء  لرئي�س  �صابق  نائب 
اأثار  مما  احلني,  ذلك  منذ  اختفت  وقد  نوفمرب.   4 يف  باغت�صابها 
اإىل درجة  ردود فعل غا�صبة يف اخلارج اكت�صبت زخما والتزال, 
اأ�صبح مو�صوًعا حمرًجا جدا ل�صورة احلكومة ال�صينية, قبل  انه 

اأ�صابيع قليلة من دورة االألعاب االأوملبية ال�صتوية يف بكني.

�سورة اخرى ن�سرت تطرح ا�سئلة
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2991668 باال�سم التجاري:�سمارت اك�سي�س 
تعديل  طلب  بالغاء  العامة  واملقاوالت  للنقليات 

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
ال�ســـــادة/مكتب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ال�سادق للخدمات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1002287 

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/مطبخ 

ومطعم رومان�سية مندي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1021989 

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
ال�ســـــادة/تونتي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ايت للديكور واملفرو�سات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2909730 

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ت�سيورة 

خلدمات التموين
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2904867 

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/م�سم�س 

للخ�سار والفواكه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2134540 

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
ال�ســـــادة/ن�ساط  بان  التنمية االقت�سادية  دائـــرة  تعلن 

لل�سيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3806436 

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ويرلد وايد لهدم املباين ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3793474 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد جا�سم حممد ابراهيم ايوب من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد جا�سم حممد ابراهيم ايوب من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف 2017 لتمثيل ال�سركات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

2017 REPRESENTATION OF COMPANIES - Sole Proprietorship L.L.C 

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ويرلد وايد لهدم املباين ذ.م.م

WORLD WIDE  BUILDING DEMOLITION L.L.C

اإىل/ ويرلد وايد لهدم املباين - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
WORLD WORLD WIDE  BUILDING DEMOLITION- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
الو�سام  ال�ســـــادة/مزرعة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للدواجن رخ�سة رقم:1999366 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمار احمد �سالح ح�سني املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سامل م�سبح الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/مطعم او�سوم

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2139711 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل خمي�س عبداهلل بن ال�سيخ الها�سمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبيد حممد ح�سن امل�سعود الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
روز  ال�ســـــادة/كا�سي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للمنا�سبات واحلفات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3673932 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حممد �سامل حممد العلوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلمى �سامل مبارك باحلوي�سل اجلابري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:�سركة الفاز لا�سباغ ذ.م.م
 -  19 ق   -  13 �سرق   , �سارع حمدان   , ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

املالك خليل حممد �سريف حممد عقيل الفوالذي - مكتب 101
CN 1049079 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون , كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/11/17 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/21  - بالرقم:2150025899  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/هاي �سكاي لتاجري ال�سيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2031971 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد احمد حممد على  %33

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد جال احمد جاد %33
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود حممد حممدعلى عبدالنعيم %34

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد على را�سد الكلباين
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*2.50 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ هاي �سكاي لتاجري ال�سيارات
HIGH SKY CARS RENTAL

اإىل / هاي �سكاي لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م
 HIGH SKY CARS RENTAL L.L.C L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/نيو موديل ملعدات املطابخ 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2953075 

تعديل اإ�سم جتاري من/ نيو موديل ملعدات املطابخ

NEW MODEL KITCHEN EQUIPMENT

اإىل/ نيو موديل ملعدات املطابخ ذ.م.م

NEW MODEL KITCHEN EQUIPMENT L.L.C

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/فر�ست يل كيك للحلويات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN و الزهور  رخ�سة رقم:2319229 

تعديل اإ�سم جتاري من/ فر�ست يل كيك للحلويات و الزهور

FIRST LEE CAKE SWEETS AND FLOWERS

اإىل/ فر�ست يل كايف للحلويات و الزهور

FIRST LEE CAFE  SWEETS AND FLOWERS

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/عبداهلل �ساهني النعيمي لتوريد العمالة  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1721036 
تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ عبداهلل �ساهني النعيمي لتوريد العمالة
ABDULLA SHAHIN ALNUAIMI MANPOWER SUPPLY

اإىل/ عبداهلل �ساهني النعيمي للنظافة العامة
ABDULLA  SHAHIN ALNUAIMI GENERAL CLEANING

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات التنظيف اخلارجي ) واجهات ( املباين  8129001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات مكاتب التو�سط يف توظيف العمالة  7810001
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ايفن بويلد للمقاوالت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2849070 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سفيان حممد حممد الزعبى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سفيان حممد حممد الزعبى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فهد مرزوق �سران �سويد املهريي

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ايفن بويلد للمقاوالت العامة ذ.م.م

EVEN BUILD GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل/ ايفن بويلد للمقاوالت العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

EVEN BUILD GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ام ام اي مارين اجننريينج �س ذ م م - فرع 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اأبوظبي 1  رخ�سة رقم:2081378 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ماريو�س ايكونوميدي�س بن جورجيو�س من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ماريو�س ايكونوميدي�س بن جورجيو�س من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماجد جمعه ثانى املهريى

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ام ام اي مارين اجننريينج �س ذ م م - فرع اأبو ظبي 1

MME MARINE ENGINEERING LLC - BRANCH OF ABU DHABI  1 

اإىل/ ام ام اي مارين اجننريينج �س ذ م م - فرع اأبو ظبي 1
MME MARINE ENGINEERING LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1 

 تعديل ن�ساط / حذف اعمال جتفيف االرا�سي  4312002
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/املحطة للتجارة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1036833 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عو�س �سعيد حممد من�سر الرا�سدى  %52.5

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل حممد على مطر املزروعى %10

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وينجون ىل %37.5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عو�س �سعيد حممد من�سر الرا�سدى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف وينجون ىل

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

فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة الطاقة والبنية والتحتية

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
تــعــلــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــوا�ــســات )قـــطـــاع النقل 
الواحد  ال�سخ�ص  �سركة   - يخت  /يونيك  بان  البحري( 
املذكورة  ال�سفينة  ت�سجيل  بــطــلــب  تــقــدم  قــد  ذ.م.م 

بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  هــذه  ت�سجيل  على  اعــرا�ــس  له  كل من  على 
البحرية  االإدارة  يف  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مــراجــعــة 

خال مدة اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعان.
 اإدارة �سوؤون النقل البحري

                     اإ�صم ال�صفينة                      رقم الت�صجيل ال�صابق       العلم ال�صابق
                   يونيك 40                                   --         --

AbuDhabi - UAE              217900                               اكواتور                    
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عربي ودويل
فوز �ساحق ملع�سكر مادورو يف االنتخابات املحلية •• كراكا�س-اأ ف ب

من  جــزء  يعرف  مل  الــذي  مـــادورو  نيكوال�س  الرئي�س  مع�سكر  حّقق 
2018, ن�سرا  العام  انتخابه رئي�سا لفنزويا  باإعادة  الدويل  املجتمع 
�ساحقا يف االنتخابات املحلية االأحد, حيث فاز بـ20 من اأ�سل 23 من 
الفور  على  مــادورو  ورحــب  كراكا�س.  بلدية  وبرئا�سة  احلكام  منا�سب 
يف  متحدثا  الدوؤوب”  العمل  نتيجة  جــاء  جميل  “ن�سر  قائا  بالفوز 
التلفزيون عن “نتائج �ساحقة«. واأ�سار التلفزيون احلكومي اإىل “فوز 
املنق�سمة للمرة االأوىل  املعار�سة  الت�سافية. و�ساركت  تاريخي للثورة” 
االنتخابات  ال�سابق  يف  قاطعت  كــانــت  بعدما   2017 منذ  اقـــراع  يف 
الرئا�سية والت�سريعية. ورغم خطبها املتمحورة على الوحدة واحلوار, 
ثاث  يف  املعار�سة  وفـــازت  االنتخابية.  لوائحها  توحيد  يف  تنجح  مل 
اإ�سبارتا وكوخيدي�س وخ�سو�سا والية �سوليا  واليات هي جزيرة نويفا 
النفطية االأكر تعدادا لل�سكان فيما تعتر عا�سمتها ماراكايبو ثاين 
مدن الباد. قال اخلبري ال�سيا�سي لوي�س في�سينتي ليون اإن “اخلريطة 

اأن  اإىل  م�سرياً  متوقعا”  كــان  كما  ال�سلطة(  )لــون  حــمــراء  الغالب  يف 
موعودا”  “انت�سارا  كلفها  للمعار�سة”  وال�سخيف  املوؤ�سف  “االنق�سام 
يف والية الرا. وبلغت ن�سبة امل�ساركة 41,8 % من اأ�سل 8,1 مايني 
ناخب يف هذا البلد البالغ عدد �سكانه 30 مليون ن�سمة والغارق باأزمة 
اأعلنها  التي  النتائج  بح�سب  جامح,  وت�سخم  م�سبوقة  غري  اقت�سادية 
املجل�س االنتخابي الوطني م�ساء االأحد. قبل االعان عن النتائج اأعرب 
املعار�س هريكيه كابريلي�س املر�سح اإىل االنتخابات الرئا�سية مرتني, 
متاأخرة  �ساعة  يف  االقــــراع  مكاتب  اإغـــاق  اأن  معترا  حتفظات  عــن 
وحزبه  “مادورو  تغريدة  يف  وكتب  تزوير.  عمليات  اإىل  اأدى  يكون  قد 
االقراع  مــراكــز  اإغـــاق  بــعــدم  لانتخابات  الوطني  املجل�س  يــاأمــران 
يف  اأ�سواتا غري موجودة”  �سي�سعون  الناخبني هم  بعد توقف و�سول 
 15 االأوىل منذ  انتخابية هي  االأوروبــي بعثة  ار�سل االحتــاد  االأ�سا�س. 

واأكد  الثاثاء.  االنتخابات  عن  اأولــيــا  تقريرا  البعثة  و�ستقدم  عــاًمــا. 
اليوم  اأن  االأحــد  م�ساء  متلفز  بيان  بادرينو يف  الدفاع فادميري  وزيــر 
“�سام«. ُقتل �سخ�س بعيار نــاري بالقرب من مركز اقــراع يف  مر يف 
�سان فران�سي�سكو )غرب(. ووعد وزير الداخلية بفتح حتقيق موؤكًدا اأن 
احلادث ال عاقة له باالنتخابات. وعاوة على النتائج, يعتر االقراع 
رفع  اإىل  ت�سعى  التي  ال�سلطة  من  لكل  ارتكاز  نقطة  ي�سكل  الأنــه  هاماً 
العقوبات التي تثقل كاهل الباد وملعار�سة ت�سعى اإىل اإعادة بناء نف�سها 

قبل االنتخابات الرئا�سية العام 2024.
الواليات  خ�سو�سا  تفر�سها  اقت�سادية  لعقوبات  فنزويا  وتخ�سع 
املتحدة الــتــي تــريــد االإطــاحــة مبــــادورو, وهــي تــريــد كــراكــا�ــس تخفيف 
وطاأتها واأن تكون هذه االنتخابات دليًا على �سرعيتها. ت�سعى كراكا�س 
التي مت جتميد جزء من اأ�سولها يف اخلارج اإىل “رفع العقوبات جزئياً 

اخلبري  بح�سب  النفط”,  على  املفرو�سة  تلك  �سيما  ال  االأقــــل,  على 
الإعطاء  تنازالت عدة  مــادورو  وقــّدم  رامريي�س.  اأو�سوالدو  اال�ست�ساري 
الوطني  االنتخابي  املجل�س  اإ�ــســاح  مــع  الـــدويل  للمجمتع  �سمانات 
االأوروبــــي  املــعــار�ــســة فيه ودعـــوة بعثات مــراقــبــة مــن االحتـــاد  لي�سرك 
يف  امل�ساركة  جانبها,  من  املنق�سمة,  املعار�سة  قررت  كارتر.  موؤ�س�سة  اأو 
 2018 الــعــام  الرئا�سية  االنتخابات  قاطعت  اأنــهــا  علما  االنــتــخــابــات, 
متهيداً  اإيجابياً  زخماً  متنحها  اأن  اأمــل  2020.على  العام  والنيابية 
وقال زعيم املعار�سة خوان غوايدو  لاقراع الرئا�سي العام 2024.. 
الذي تعرف حواىل خم�سني دولة به كرئي�س بالوكالة, “من املوؤكد اأن 

مادورو �سيفوز, لكنه كان و�سيظل غري �سرعي«.
االأول من  يــبــداأ يف   2021 “اإن  االقـــراع  قبل  املعار�سني  اأحــد  وقــال 

كانون الثاين/يناير 2022” واأ�سف لوجود انق�سام.
واأ�سار متخ�س�س يف االنتخابات ينتمي اإىل املعار�سة “ال اإمكان للتزوير 
مع اآالت الت�سويت )...( لكن ميكن اأن يح�سل اإكراه ور�سوة وعدم تكافوؤ 

على �سعيد الو�سول اإىل و�سائل االإعام«.

•• �صوفيا-اأ ف ب

االنتخابات  عـــلـــى  اأ�ـــســـبـــوع  بـــعـــد 
الناخبون  يــ�ــســوت  الــتــ�ــســريــعــيــة, 
انتخابات  يف  االأحــــــــد  الـــبـــلـــغـــار 
جتديد  اإىل  تف�سي  اأن  يــفــر�ــس 
ثقتهم يف الرئي�س احلايل رومني 
�سخ�سية  اأ�ـــســـبـــح  الـــــذي  راديــــــف 
حمورية يف حركة مكافحة الف�ساد 

يف اأفقر بلد يف االحتاد االأوروبي.
موجة  اأوج  يف  االقــــراع  ويــجــري 
يف  كوفيد-19  وبـــــاء  مـــن  حـــــادة 
املئة  25 يف  اقـــل مـــن  تــلــقــى  بــلــد 
 6,9 عــددهــم  الــبــالــغ  �سكانه  مــن 
كاما  لـــقـــاحـــا  نــ�ــســمــة  مــــايــــني 
اأعـــداد  اأكـــر  وي�سجل واحــــدا مــن 

الوفيات يف العامل.
الرملانية,  اجلمهورية  هــذه  ويف 
ال�سيا�سة  بــر�ــســم  احلــكــومــة  تــقــوم 
بدور  �ــســوى  الــرئــيــ�ــس  يتمتع  وال 

فخري اأ�سا�سا.
راديــــف )58 عاما(  لــكــن رومــــان 
الــــــــذي كــــــان حــــديــــث الـــعـــهـــد يف 
انتخابات  يف  فاز  عندما  ال�سيا�سة 
ُبعدا  املــنــ�ــســب  اأعـــطـــى   ,2016
جـــديـــدا وفـــر�ـــس نــفــ�ــســه عــلــى مر 
ميكن  ال  كــ�ــســخــ�ــســيــة  الـــ�ـــســـنـــني 

جتاوزها يف اللعبة ال�سيا�سية.

كبري, اعتزازه باأنه موطن االألبان 
مع اأن تركيا تعتر نف�سها كذلك.

واكت�سف باحث بلغاري هو �ستامني 
بكترييا   1905 يف  غــريــغــوروف 
بولغاريكو�س”  “الكتوبا�سيلو�س 

ال�سرورية يف تخمري احلليب.
ومـــ�ـــســـدر لــفــخــر االآخـــــــر هــــو اأن 
املنتجني  مــن  واحـــدة  هــي  بلغاريا 
متنوعة  ملــجــمــوعــة  الــرئــيــ�ــســيــني 
التي  الدم�سقية”  “الوردة  مــن 
ال ميــكــن اال�ــســتــغــنــاء عــنــهــا لكبار 

منتجي العطور يف العامل.
وهي اأي�سا مهد احل�سارة الراقّية 
)االألـــــف الـــرابـــع قــبــل املــيــاد اإىل 
املــــيــــادي( التي  الــثــالــث  الـــقـــرن 

ا�ستهرت باإنتاج اأ�سياء ذهبية.
على  االأرثوذك�سي  التقومي  اأبقى 
الوثنية  الــتــقــالــيــد  مـــن  الــعــديــد 
االأ�سل املوروثة من حقبة ما قبل 
ظهر  الــتــي  بــلــغــاريــا  يف  امل�سيحية 

ا�سمها للمرة االأوىل يف 681.
ال�سكان  يتنكر  ال�ستاء,  نهاية  يف 
بـــاأزيـــاء وحــو�ــس ويــقــومــون بطرد 

االأرواح ال�سريرة.
يـــــــوؤدون  حــــزيــــران-يــــونــــيــــو,  ويف 
رق�سة للتطهري )ني�ستينار�ستفو( 
حــفــاة فـــوق جــمــر �ــســاخــن يف عيد 

القدي�سني ق�سطنطني وهيلينا.

وياأمل هذا الطيار احلربي ال�سابق 
امل�سلحة  للقوات  ال�سابق  والقائد 
الــذي فــاز بــفــارق كبري يف الدورة 
االأوىل بح�سوله على 49 يف املئة 
من االأ�سوات, يف اأن يكمل مهمته 

يف “التغيري” اإذا اأعيد انتخابه.
ب�سكل  وقـــــف   ,2020 و�ـــســـيـــف 
الذين  املتظاهرين  بجانب  وا�سح 
الوزراء  رئي�س  با�ستقالة  طالبوا 
وقد  بوري�سوف.  بويكو  املحافظ 
خــرج اجلــرال الــذي ال يعر عن 
رافعا  احل�سد  اإىل  عـــادة,  مــواقــف 
قب�سته و�سط ترحيب املتظاهرين 

من خمتلف التيارات ال�سيا�سية.
وبعد انتخابات الرابع من ني�سان-
اإىل طريق  اأفــ�ــســت  الــتــي  اأبـــريـــل 
مرة  نف�سه  راديـــف  وجــد  م�سدود, 

اأخرى حتت االأ�سواء.
وقد اختار وجوهاً جديدة لت�سكيل 
اكت�سبت  الــتــي  املــوقــتــة  احلــكــومــة 
ممار�سات  لك�سفها  وا�سعة  �سعبية 

ف�ساد يف عهد بوري�سوف.
فـــاز وزيــــران مــن هـــذا الــفــريــق يف 
اأ�سبوع  قبل  الت�سريعي  االقـــراع 
عــلــى راأ�ــــــس حــــزب جـــديـــد يحمل 
وبداأ  التغيري”  “لنوا�سل  ا�ــســم 
ال�سيا�سية  املــ�ــســاورات  الــفــور  على 
اأزمـــة غــري م�سبوقة  مــن  للخروج 

الــتــقــارب الــثــقــايف تـــعـــززه روابـــط 
حـــررت  رو�ـــســـيـــا  اإن  اإذ  تــاريــخــيــة 
بــلــغــاريــا مـــن خــمــ�ــســة قـــــرون من 

احلكم العثماين يف 1878.
وبــقــيــت اأقــلــيــة مــ�ــســلــمــة )حــــوايل 
13 يف املئة من ال�سكان( من تلك 
لدجمها  حمـــاوالت  رغــم  احلقبة 
قــ�ــســرا يف عــهــد الــ�ــســيــوعــيــة. وهي 
“حركة  ممثلة بحزب �سيا�سي هو 

احلقوق واحلريات«.
تــتــاألــف هـــذه االأقــلــيــة مــن اأتـــراك 
الذين  البلغار  )اأحــفــاد  وبــومــاك 
العهد  االإ�ـــســـام خـــال  اعــتــنــقــوا 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة( وجـــــــزء مــــن غجر 

الروما.
وتقيم �سوفيا عاقات مميزة مع 
ال�سكان  اأغلب  اإليها  ينظر  رو�سيا 

البلغار ب�سكل اإيجابي.
اأي�سا  الـــتـــقـــارب  هـــــذا  ويــــرجــــم 
بــاالعــتــمــاد عــلــى رو�ــســيــا يف قطاع 
الـــطـــاقـــة, املـــــــوروث مـــن االحتــــاد 
بلغاريا  كــانــت  الـــذي  ال�سوفياتي 

تدور يف فلكه.
ورغــــــــم اعـــــرا�ـــــســـــات الـــــواليـــــات 
املــــتــــحــــدة, مــــــددت �ـــســـوفـــيـــا خط 
الذي  �سرمي”  “ترك  اأنــابــيــب 
ينقل الغاز الرو�سي اإىل اأرا�سيها.

حد  اإىل  اجلبلي  البلد  هــذا  يوؤكد 

توحيد االأمة ولي�س تق�سيمها«.
�سوفيا  جــامــعــة  عــمــيــد  وتــر�ــســح 
اأنــا�ــســتــا�ــس غــريدجــيــكــوف )58 
املحافظ  عاًما( بدعم من احلزب 

الذي يقوده بوري�سوف.
وميـــكـــنـــه االعــــتــــمــــاد عـــلـــى حـــزب 
“حركة احلقوق  الركية  االأقلية 
واحلريات” الذي يح�سد اأ�سوات 
 13 ت�سكل  التي  امل�سلمة  االأقلية 
بلغاريا  يف  الــ�ــســكــان  مـــن  املــئــة  يف 
مزدوجي  مـــن  االآالف  وعــ�ــســرات 

اجلن�سية يعي�سون يف تركيا.
ومن النزوح اجلماعي اإىل الف�ساد, 
ومـــن االألـــبـــان اإىل الـــــورود, يف ما 
ياأتي خم�س نقاط يجب معرفتها 
على  الواقعة  الــدولــة  بلغاريا  عن 
والتي  الــ�ــســرقــيــة  اأوروبـــــــا  حـــــدود 

ت�سهد انتخابات رئا�سية :
جماعي  بــ�ــســكــل  الــبــلــغــار  هـــاجـــر 
الدميوقراطي  االنـــتـــقـــال  بـــعـــد 
ات�سعت  حــركــة  يف   ,1989 عـــام 
االحتاد  اإىل  الــبــاد  ان�سمام  مــع 

منذ نهاية النظام ال�سيوعي.
بهذه  الـــــدولـــــة  رئـــيـــ�ـــس  واأ�ــــــســــــاد 
على  دليل  اأنها  معتراً  النتيجة, 
الف�ساد  ك�سر  يريد  “املجتمع  اأن 

والتع�سف«.
واأكـــــــد اأنــــــه بـــــات عـــلـــى االأحـــــــزاب 
الرملانية اإجناز “املهمة احلتمية 
حكومة  تـــ�ـــســـكـــيـــل  يف  املـــتـــمـــثـــلـــة 
ومكافحة  واجتماعية  اإ�ساحية 

الف�ساد«.
وي�سيد كر بالدور احلا�سم الذي 
بويكو  �ــســقــوط  يف  راديــــــف  لــعــبــه 
بــوريــ�ــســوف بــعــد عــقــد مــن توليه 
معار�سوه  يتهمه  بينما  ال�سلطة, 

بتجاوز �ساحياته.
كــــمــــا يـــتـــهـــمـــه رئــــيــــ�ــــس الـــــدولـــــة 
جيورجي  ــابــق  الــ�ــس اال�ـــســـراكـــي 
اإىل  “االنحياز”  ب  بـــارفـــانـــوف 

طرف دون اآخر.
وقال خ�سمه يف الدورة الثانية من 
تلفزيونية  مــنــاظــرة  يف  االقــــراع 
هذا االأ�سبوع اإن “دور الرئي�س هو 

احلكومية  غــري  املنظمة  بح�سب 
ومن  الدولية”.  “ال�سفافية 
والق�ساء  الــتــعــلــيــم  اإىل  الـــطـــب 
والـــ�ـــســـرطـــة, تــ�ــســمــم الـــر�ـــســـاوى 
اليومية  احلياة  القذرة  واالأمــوال 
للبلغار الذين ي�سعرون باال�ستياء 
بها  الــتــي تتمتع  االمــتــيــازات  مــن 
طــبــقــة �ــســيــا�ــســيــة تــعــيــ�ــس بــبــذخ يف 

كثري من االأحيان.
�سقق  �سراء  عن  معلومات  ودفعت 
مببالغ هائلة وبناء منازل باأموال 
اأوروبــيــة ور�ــســاوى وغــريهــا اآالف 
اإىل  اخلـــــــروج  اإىل  املـــتـــظـــاهـــريـــن 

ال�سوارع يف �سيف 2020.
احلكومة  ك�سفت  ال�سنة,  تلك  يف 
ق�سايا  مـــــن  الــــعــــديــــد  املــــوقــــتــــة 

اختا�س اأموال عامة.
مو�سكو  اإىل  الـــبـــلـــغـــار  يـــلـــتـــفـــت 
اأغــــلــــب االأحــــــيــــــان. وهـــــم من  يف 
االأرثوذك�س  وامل�سيحيني  ال�ساف 
البلدان  وي�ستخدم  الــرو�ــس  مثل 
االأبــــجــــديــــة الــ�ــســرييــلــيــة. وهــــذا 

االأوروبي يف 2007.
وكـــــان عــــدد الــ�ــســكــان يــبــلــغ نحو 
ت�سعة مايني ن�سمة عند �سقوط 
ال�سيوعية, واأ�سبح 6,95 مايني 
بني  يجعلها  مــا   2019 يف  فقط 
هجرة  ت�سهد  التي  االأوىل  الــدول 

كبرية لل�سكان.
وهجرة  العاملة  اليد  نق�س  ومــع 
االأدمـــغـــة, مــا زالـــت بــلــغــاريــا حتى 
اأع�ساء  دولة بني  اأفقر  اليوم  هذا 
االحتــــاد االأوروبــــــي والــبــلــد الذي 
يف  اجتماعي  تــفــاوت  اأكـــر  ي�سهد 
االن�سمام  يف  تاأمل  وهــي  التكتل. 
بحلول  الــــــيــــــورو  مـــنـــطـــقـــة  اإىل 

.2024
ويبلغ متو�سط االأجــور يف بلغاريا 
750 يورو يف ال�سهر اأي ن�سف ما 

هو عليه يف اأوروبا.
الـــفـــ�ـــســـاد هــــو املــ�ــســكــلــة الـــكـــرى 
بلغاريا  تــواجــهــهــا  الــتــي  االأخــــرى 
الــتــي تــاأتــي يف اأ�ــســفــل الئــحــة دول 
االحتـــاد االأوروبــــي يف هــذا املجال 

من النزوح اجلماعي اإىل الف�صاد.. ومن االألبان اإىل الورود 

بلغاريا تنتخب رئي�سها على طريق التغيري

بولندا: اأزمة احلدود »اأكرب« حماولة لزعزعة ا�ستقرار اأوروبا 

اأ�سرتاليا توقع اتفاقية الغوا�سات مع وا�سنطن ولندن

•• وار�صو-اأ ف ب

البولندي  الـــــوزراء  رئــيــ�ــس  و�ــســف 
اأم�س  مــورافــيــتــ�ــســكــي   مــاتــيــو�ــس 
املـــهـــاجـــريـــن على  اأزمــــــــة  االأحــــــــد 
البيارو�سية-البولندية  احلــدود 
ال�سرقية  احلــــــدود  تــ�ــســكــل  الـــتـــي 
لــاحتــاد االأوروبـــــي, بــاأنــهــا “اأكر 
حماولة لزعزعة ا�ستقرار اأوروبا” 

منذ احلرب الباردة.

من  نــظــراءه  البولندية  احلكومة 
تقعان  منها  بلدان  البلطيق,  دول 
ملناق�سة  بـــيـــارو�ـــس,  حــــدود  عــلــى 
االأزمة, قبل زيارة عوا�سم اأوروبية 

اأخرى هذا االأ�سبوع.
بافتعال  بــيــارو�ــس  الــغــرب  ويّتهم 
ا�ــســتــقــدام مهاجرين  االأزمــــة عــر 
االأو�سط,  الــ�ــســرق  مـــن  معظمهم 
على  بـــنـــاء  احلــــــدود  اإىل  ونــقــلــهــم 
وعود بت�سهيل عبورهم اإىل االحتاد 

توير  على  مورافيت�سكي  واأ�ساف 
األك�سندر  البيارو�سي  الرئي�س  اأن 
هجينة  حـــربـــا  �ــســن  “لوكا�سنكو 
�ـــســـد االحتــــــــاد االأوروبـــــــــــــي. هذه 
ا�ستقرار  لــزعــزعــة  حمــاولــة  اأكـــر 
موؤكدا  عاما”,   30 مــنــذ  اأوروبـــــا 
االبتزاز  اإىل  تلجاأ  لن  “بولندا  اأن 
للدفاع  جهدها  ق�سارى  و�ستبذل 

عن حدود االحتاد االأوروبي«.
رئي�س  �ــســيــلــتــقــي  الحــــق  وقــــت  ويف 

االأوروبي.
ونــــفــــت بـــــيـــــارو�ـــــس االتــــهــــامــــات 
وانتقدت االحتاد االأوروبي لرف�سه 

ا�ستقبال املهاجرين.
البيارو�سي  الـــرئـــيـــ�ـــس  واأفـــــــــاد 
األك�سندر لوكا�سنكو �سبكة “بي بي 
املحتمل  “من  باأنه  اجلمعة  �سي” 
اأن تكون قّواته قد �ساعدت  جدا” 
االحتـــــاد  اإىل  الـــعـــبـــور  يف  الـــنـــا�ـــس 
تكون  اأن  نــفــى  لــكــنــه  االأوروبـــــــــي, 

مين�سك رّتبت العملية.
ولدينا  ــــاف,  ــــس � “نحن  وقـــــــال 
املهاجرين  اأن  تعلم  قواتنا  قلوب, 
رمبا  اأملــــانــــيــــا...  اإىل  مــتــوجــهــون 

�ساعدهم اأحد ما«.
ورغـــــم وجـــــود مـــوؤ�ـــســـرات عــلــى اأن 
االأزمـــــــة تـــراجـــع قــلــيــا, حتدث 
اأم�س  البولنديون  احلــدود  حر�س 
االأحــــــــد عــــن حمــــــــاوالت جـــديـــدة 
مــــن جانب  خــ�ــســو�ــســا  لـــلـــعـــبـــور, 
من  العدوانية  �سديدة  “جمموعة 

مئة” مهاجر.
البولندي  الــــدفــــاع  وزيــــــر  وقــــــال 
ال�سبت  بــا�ــســتــ�ــســاك  مـــاريـــو�ـــس 
يف  تكتيكها  غــــرّيت  بــيــارو�ــس  اإن 
التعامل مع االأزمة احلدودية بني 
جمموعات  توّجه  فباتت  البلدين 
عدة  باجّتاه  املهاجرين  من  اأ�سغر 
نــقــاط عــلــى طـــول حــــدود االحتـــاد 

االأوروبي ال�سرقية.
ــــى املــــــهــــــاجــــــرون عــــــن كل  وتــــخــــل
االأم  ـــهـــم  ـــدان ـــل ب يف  ممـــتـــلـــكـــاتـــهـــم 
للتوّجه  الـــدوالرات  اآالف  واأنفقوا 
�سياحية,  بتاأ�سريات  بيارو�س  اإىل 
عازمني على الو�سول اإىل االحتاد 
االأوروبـــــي. وذكـــرت و�ــســائــل اإعام 
على  مــهــاجــرا   11 اأن  بــولــنــديــة 
االأقــــــل لـــقـــوا حــتــفــهــم مــنــذ بــــداأت 

االأزمة خال ال�سيف.

•• �صيدين-اأ ف ب

للتزّود  للجدل  مثري  برنامج  تنفيذ  ر�سميا  االثــنــني  اأمــ�ــس  اأ�ــســرالــيــا   با�سرت 
بريطانيا  مــع  جديد  دفــاعــي  حتالف  اإطـــار  يف  الــنــووي  بالدفع  تعمل  بغوا�سات 
دبلوما�سيني  مــع  اتفاقية  داتـــون  بير  الــدفــاع  وزيــر  ووّقـــع  املتحدة.  والــواليــات 
بريطانيني واأمريكيني ت�سمح بتبادل “املعلومات حول الدفع النووي البحري” 

بني البلدان الثاثة.
 وهذه اأول اتفاقية توقع وتن�سر, منذ اإعان الدول الثاث يف اأيلول/�سبتمر عن 
حتالفها الدفاعي اجلديد امل�سمى “اوكو�س” للتعامل مع التوترات اال�سراتيجية 
املتزايدة بني الواليات املتحدة وال�سني يف املحيط الهادئ. وترافق هذا التحالف 

تقليدي  دفع  ذات  12 غوا�سة فرن�سية  ل�سراء  اأ�سراليا عقدا �سخما  اإلغاء  مع 
بقيمة 90 مليار دوالر اأ�سرايل )55 مليار يورو(, ما �سبب نزاعا متوا�سا بني 
باري�س وكانبريا. وقال داتون بعد توقيع االتفاقية يف كانبريا االثنني مع القائم 
اأ�سراليا  العليا يف  الريطانية  واملفو�سة  االأمريكي مايكل غولدمان  باالأعمال 
مّدتها  درا�سٍة  ا�ستكمال  على  اأ�سراليا  �ست�ساعد  االتفاقية  اإن  تريدل,  فيكتوريا 

18 �سهرا ب�ساأن اال�ستحواذ على غوا�سات.
توفرها  التي  املعلومات  اإىل  الو�سول  امكانية  “من خال  بيان  داتــون يف  وقــال 
هذه االتفاقية, واخلرة على عقود )التي ميتلكها( �سركاوؤنا يف اململكة املتحدة 
�ستكون  النووية,  بالطاقة  تعمل  التي  الغوا�سات  جمــال  يف  املتحدة  والــواليــات 

ا قادرة على اأن تدير هذه التكنولوجيا ب�سكل م�سوؤول وموثوق”.  اأ�سراليا اأي�سً

 مييني وي�ساري يت�سدران االنتخابات الرئا�سية يف ت�سيلي 
•• �صانتياغو-اأ ف ب

ت�سّدر املر�ّسح اليميني املتطّرف خو�سيه اأنطونيو كا�ست 
من  االأوىل  اجلولة  بوريك  غابرييل  الي�ساري  واملر�ّسح 
نتائج  ح�سب  ت�سيلي,  يف  االأحـــد  الرئا�سّية  االنتخابات 
جزئّية ت�سمل %49,6 من االأ�سوات اأعلنتها ال�سلطات 

االنتخابّية.
وح�سل كا�ست, النائب ال�سابق واملحامي, على 28,6% 
من االأ�سوات, تاه النائب الي�ساري والزعيم الطالبي 
 24,4% على  ح�سل  الــذي  بــوريــك  غابرييل  ال�سابق 
ال�سلطات  اأعلنتها  الــتــي  للنتائج  وفــًقــا  االأ�ـــســـوات,  مــن 
االأحــــد  بــاأ�ــســواتــهــم  الــتــ�ــســيــلــّيــون  واأدىل  االنــتــخــابــيــة. 
النتخاب رئي�س جديد للباد بعد عامني على انتفا�سة 
ويف  االجتماعي  التفاوت  �سّد  م�سبوقة  غري  اجتماعّية 

خ�سّم عملّية �سياغة د�ستور جديد.
�سيبا�ستيان  واليــتــه  املنتهية  املــحــافــظ  الرئي�س  وكـــان 
ب�سوتها, يف مدر�سة  ُتديل  عاّمة  �سخ�سية  اأّول  بينيريا 

بحّي ال�س كوندي�س الراقي يف �سانتياغو.
با�ستطاعته  يُكن  مل  الــذي  عاًما(   71( الرئي�س  وقــال 
“كّل  انتخابه,  الإعــادة  الر�ّسح  رئا�سّيَتني  واليَتني  بعد 
“نحن قادرون  م�سيفاً  االآراء مهمة. تعالوا و�سّوتوا” 

على حّل خافاتنا �سلمًيا, فلن�سّوت«.
�سبعة  بـــني  االخـــتـــيـــار  اإىل  نـــاخـــب  مــلــيــون   15 ودعـــــي 
مر�ّسحني خلافة بينيريا, واإىل اإعادة انتخاب جمل�س 
ال�سيوخ  43 ع�سًوا يف جمل�س  اأ�سل  و27 من  الــنــّواب 
ال�ساعة  االقــراع  واأغلقت مراكز  االإقليمّية.  واملجال�س 

وقبل  غ(.  ت   21,00( املــحــلــي  بــالــتــوقــيــت   18,00
تقّدم  الــراأي  ا�ستطاعات  بّينت  االأوىل,  النتائج  ظهور 
متعار�سان  قطبان  وهــمــا  وبــوريــك,  كا�ست  املر�سَحني 
ومن خارج حتالفات اليمني وي�سار الو�سط التي حكمت 
اأوغــو�ــســتــو بينو�سيه  نــهــايــة ديــكــتــاتــوريــة  الــبــاد مــنــذ 

.)1990-1973(
بوريك )35 عاماً( زعيم طالبي �سابق ومر�ّسح التحالف 

ا ال�سيوعيني. الي�ساري الذي ي�سّم خ�سو�سً
اأّمـــــا كــا�ــســت )55 عـــامـــاً( فــهــو حمـــــاٍم وزعـــيـــم حلزب 
ُيــعــّول على عدم  الـــذي  املــتــطــرف  اليميني  اجلــمــهــوري 

�سعبّية احلكومة املنتهية واليتها.
كما يتناف�س وزيران �سابقان هما يا�سنا بروفو�ست )51 
و�سيبا�ستيان  الو�سط  ي�سار  مــن  �سناتورة  وهــي  عــامــا( 

�سيت�سل )44 عاما( ممثل اليمني يف ال�سلطة.
قال اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة �سانتياغو, راوؤول 
يكونوا  مل  “الذين  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  اإلغويتا, 
واأ�ساف  قط مر�سحني اأ�سحوا االآن من االأوفر حظا”. 
اأن  القدمية وميكن  للدورة  االأخــرية  االنتخابات  “اإنها 

تكون نتيجتها خمتلفة عما �سهدنا حتى االآن«.
االنتخابات  الثانية من  الدورة  بنتيجة  التكّهن  ي�سعب 
يف 19 كانون االأّول/دي�سمر, مع وجود عدد كبري من 
املرّددين وارتفاع يف عدد االإ�سابات بكوفيد-19. وثّمة 
يف  خــرجــوا  الــذيــن  ال�سباب  م�ساركة  يف  كــذلــك  �سكوك 
تظاهرات حا�سدة منذ انتفا�سة عام 2019 للمطالبة 
مبزيد من العدالة االجتماعية, لكّنهم يعّرون بانتظام 

عن عدم اكراثهم ملقرحات املر�ّسحني.
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العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN باال�سم التجاري:ام 45 خلدمات  رقم:3861702 
التنظيف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م , بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
ال�ســـــادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

جرافيتي للريا�سات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2592644 

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/جي دي 

جي لا�ست�سارات امل�سرفية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3954992 

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

واال�ست�سارات  للمحاماة  احلمريي  مع�سد  التجاري:حممد  اال�سم 
القانونية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 1402 - مكتب   8 ق   -  1-59 اأبوظبي غرب  ال�سركة:جزيرة  عنوان 
مبنى جمموعة البادي للتجارة واال�ستثمار ذ.م.م

CN 2713089 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/�سارتفورد لتدقيق احل�سابات , كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/11/10 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150025143  
- تاريخ التعديل:2021/11/22

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
ق�سر  ال�ســـــادة/معجنات  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ال�سوق ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1172345 

تعديل ن�سب ال�سركاء
هاين حمي الدين عبداملجيد حممد من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمي الدين عبداملجيد حممد

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
احلكمة  ال�ســـــادة/را�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للمنتجات اال�سمنتيه واجلب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4139518 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلمى �سهيل زايد �سويد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف العنود علي �سامل الزحمي الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
انديان باي  ال�ســـــادة/مطعم  التنمية االقت�سادية بان  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب نات�سر  رخ�سة رقم:1521646 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة جمال عبيد حممد العاجل ال�سحى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة برافني كومار برا�سانا كومار �سيرادورجا  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مادهورميا راو كاالكورى
تعديل وكيل خدمات / حذف جمال عبيد حممد العاجل ال�سحى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/موؤ�س�سة مطبخ اجلوهرة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سعبي  رخ�سة رقم:1130903 

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة مطبخ اجلوهرة ال�سعبي

AL JOUHAR TRADITIOANAL KITCHEN EST

اإىل/ مطعم ومطبخ اجلوهرة ال�سعبي

AL JAWHARA KITCHEN  AND RESTAURANT

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/يونايتد لتجارة قطع غيار 

املعدات و االليات الثقيلة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1427292 

االليات  و  املعدات  لتجارة قطع غيار  يونايتد  اإ�سم جتاري من/  تعديل 
الثقيلة

UNITED HEAVY MACHINERY SPARE PARTS TRADING

اىل/ كيه ات�س اف اوتوموتيف للتجارة
K H F AUTOMOTIVE TRADING 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ليفيتي لتجارة معدات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2547797 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اتول اودام فاالبيل من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / اتول اودام فاالبيل من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل احمد عبداهلل البلو�سى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ليفيتي لتجارة معدات ذ.م.م
LIVITY EQUIPMENT TRADING L.L.C

اإىل/ ليفيتي لتجارة معدات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
LIVITY EQUIPMENT TRADING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ال�سركة الكويتية لاغذية )امريكانا( 

�س.م.ك / بيتزاهت - فرع مدينة زايد - املنطقة الغربية - اأبو ظبي
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1368601 

تعديل مدير / اإ�سافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتية لاغذية )امريكانا( - �س.م.ك

KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(
 - زايد  مدينة  فرع   - بيتزاهت  لاغذية  الكويتية  ال�سركة  من/  جتاري  اإ�سم  تعديل 

املنطقة الغربية
 KUWAIT FOOD CO / PIZZA HUT -MADINAT ZAYED - WESTERN REGION 

اإىل/ ال�سركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م 4 - فرع اأبو ظبي 35
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 35 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ال�سركة الكويتية لاغذية )امريكانا( 

�س م ك - دجاج كنتاكي - مدينة زايد - املنطقة الغربية - اأبو ظبي
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1368600 

تعديل مدير / اإ�سافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتية لاغذية )امريكانا( - �س.م.ك

KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(
اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لاغذية / دجاج كنتاكي - مدينة زايد -  تعديل 

املنطقة الغربية
KUWAIT FOOD CO / KENTUCKY FRIED CHICKEN - MADINAT ZAYED - WESTERN REGION

اإىل / ال�سركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م 4 - فرع اأبو ظبي 34
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU  - DHABI 34

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ال�سركة الكويتية لاغذية )امريكانا( 

�س م ك - دجاج كنتاكى-حديقة املطار
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1000106 

تعديل مدير / اإ�سافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتية لاغذية )امريكانا( - �س.م.ك

KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لاغذية/دجاج كنتاكى-حديقة املطار
KUWAIT FOOD COMPANY - ABU DHABI BRANCH - BRANCH

اإىل/ ال�سركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م 4 - فرع اأبو ظبي 28
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 28 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ال�سركة الكويتية لاغذية )امريكانا( 

�س م ك - دجاج كنتاكي - ابوظبي
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1137496 

تعديل مدير / اإ�سافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتية لاغذية )امريكانا( - �س.م.ك

KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لاغذية / دجاج كنتاكي - ابوظبي
KUWAIT FOOD COMPANY - KENTUCKY - ABU DHABI

اإىل/ ال�سركة الكويتية لاأغذية اأمريكانا ذ م م 4 - فرع اأبو ظبي 33
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 33 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ال�سركة الكويتية لاغذية )امريكانا( 
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اإىل / النوح العقارية ذ.م.م
  AL NOAH REAL ESTATE L.L.C
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عربي ودويل

حتليل اخباري

 من املتوقع اأن يتم اعتماد وثيقة العقيدة 
اجلديــدة يف قمــة مدريــد يونيـو 2022

ال تريد عديد الدول االوروبية اإعادة 
توجيه الناتو نحو املحيطني الهندي والهادي

•• الفجر –خرية ال�صيباين

وياأمل  لعقيدته  اإ�صالًحا  االأطل�صي  احللف  يقود     
التي  ال�صيا�صية  وال��وح��دة  التما�صك  ا�صتعادة  يف 

افتقدها يف ال�صنوات االأخرية.
احللف  مقر  كوالي�س  زعزعة  اإىل  االإع��الن  اأدى     
حالة  يف  الناتو  بروك�صل.  يف  ال�صخم  االأطل�صي 
اأكد اإميانويل ماكرون على اعمدة  “موت �صريري”, 
2019. من  ذي اإيكونيمي�صت يف ال�صابع من نوفمرب 
اأ�صفه  عن  الفرن�صي  الرئي�س  اأعرب  اجلوهر,  حيث 
ال�صيا�صي  والتما�صك  اال�صرتاتيجي  التفكري  لغياب 
داخل احللف, يف �صياق اخلالف ال�صديد بني الدول 

االأع�صاء.

ياأمل يف ا�صتعادة متا�صكه ووحدته ال�صيا�صية

هل ما زال الناتو يف حالة »موت �سريري«...؟
يطالب االأمريكيون بو�صع التهديدات الرو�صية وال�صينية يف امل�صتوى نف�صه 

ذلـــــك  بـــــعـــــد     
�سعى  بـــعـــامـــني, 
االأمــــــــــني الــــعــــام 
الناتو,  حلـــلـــف 

تكذيب  اىل  �ــســتــولــتــنــرغ,  يــنــ�ــس 
ــــه,  ــــزي ــــي كـــلـــمـــات مـــ�ـــســـتـــاأجـــر االإل
وحــاول رئي�س الــوزراء الرويجي 
اأخرى  مــرة  ذلــك  اإظــهــار  ال�سابق, 
األقاه يف برلني يوم  خال خطاب 

اجلمعة.
دولة   30 مــن  املــكــونــة  املنظمة     
التي يراأ�سها, تعمل منذ اأكر من 
عقيدتها...  تــعــريــف  الإعــــادة  عـــام 
الــوقــت لتحقيق ذلك:  وقــد حــان 
ا�سراتيجي”  “مفهوم  اآخر  يعود 
اأن  قبل  اأي   ,2010 عــام  اإىل  لها 

م�ستوى  يرتفع 
الذي  الــتــهــديــد 
رو�سيا,  متــثــلــه 
بــــــ�ــــــســــــم �ــــســــبــــه 
دونبا�س  وانف�سال  القرم  جزيرة 
يف �سرق اأوكرانيا. ومن املتوقع اأن 
يتم اعتماد الوثيقة يف قمة مدريد 

املقبلة يف يونيو 2022.
   عندما �ساغ اإميانويل ماكرون, 
القا�سية,  انتقاداته   ,2019 عــام 
للتو عملية  �سنت  قد  تركيا  كانت 
ع�سكرية جديدة وا�سعة النطاق يف 

ال�سيا�سة  تــداخــل يف  هــنــاك  يــكــون 
ال�سناعية«.

   وكجزء من اأجندة 2030, اأطلق 
احللف ر�سمًيا, يف اأكتوبر, �سندوق 
لا�ستثمار  يـــورو  مبــلــيــار  الــنــاتــو 
هذا  لكن  املــتــطــورة.  التقنيات  يف 
�سندوق  قــبــل  مــن  ي�سغله  املــكــان 
“�سيتطلب  االأوروبــــــي...  الــدفــاع 
االأمر الكثري من التعاون لتقليل 
تيريي  يــقــول  التكرار”,  حـــاالت 
تــــاردي, مــديــر ق�سم االأبـــحـــاث يف 
كلية الدفاع بحلف الناتو ومقرها 

روما.
   وقــد يكون االأمــر اأكــر �سعوبة 
غري  تــــــزال  ال  االنــ�ــســيــابــيــة  الأن 
�ــســائــعــة بـــني �ـــســـركـــاء الـــنـــاتـــو. فـ 

الكردية, رغم  القوات  �سوريا �سد 
وكان  لــلــغــرب.  كــانــت حليفة  اأنــهــا 
الرئي�س دونالد ترامب ي�سّعد من 
االأوروبيني  �سركائه  �سد  نوباته 
انه  يعتر  -التي  نف�سها  واملنظمة 
كان  عندما  الزمن”  عليها  “عفا 

مر�سًحا.
   بعد عامني, اأعطت هزمية دونالد 
اأك�سجني للمنظمة  ترامب جرعة 
املــوجــودة يف غرفة االإنــعــا�ــس. قام 
االأبي�س,  للبيت  اجلديد  ال�ساكن 
بتبديد بع�س جوانب  بايدن,  جو 
ب�سلفه,  الت�سقت  التي  الغمو�س 
 5 املــــــــادة  بـــنـــد  اأن  اإىل  مـــ�ـــســـرًيا 
ع�سو  الأي  اجلـــمـــاعـــي  )الــــدفــــاع 
تنف�ست  ُيهاجم( يظل “مقد�ًسا”. 

من الدول االأوروبية, منها فرن�سا 
واأملانيا, مرددة. “اإنهم ال يريدون 
اإعادة توجيه الناتو نحو املحيطني 
اإيلي  يــذّكــر  والهادي”,  الــهــنــدي 
بريو, الباحث يف جامعة بروك�سل 

احلرة.
يقو�س  اأن  اآخــــر ميــكــن  مـــــاأزق     
اإليها  الوحدة اجلميلة التي �سعى 
االحتاد  مع  املناف�سة  �ستولتنرغ: 

االأوروبي.
تعريف  يـــعـــيـــد  االخــــــــري,  فــــهــــذا   
والدفاعية  االأمـــنـــيـــة  تــوجــهــاتــه 
“البو�سلة  تــ�ــســمــى  وثـــيـــقـــة  يف 
اال�سراتيجية”. ويرى اإيلي بريو 
االأوروبـــــي  واالحتـــــاد  “الناتو  ان 
يعمان مًعا ب�سكل جيد, لكن قد 

لرو�سيا  املتاخمة  االأع�ساء  الدول 
وليتوانيا  والتـــفـــيـــا  )اإ�ـــســـتـــونـــيـــا 
متكن  وهكذا  ال�سعداء.  وبولندا( 
اإبــــراز عـــودة االلتزام  احلــلــف مــن 
خال  عائلية  ب�سورة  االأمــريــكــي 
يونيو.   14 يف  بـــروكـــ�ـــســـل  قـــمـــة 
ين�س  العام  االأمــني  تلقى  ويومها, 
االأخ�سر  الــ�ــســوء  �ــســتــولــتــنــرغ, 
لتقدمي  يـــنـــتـــظـــره  كــــــان  الــــــــذي 
املنظمة,  اإ�ــســاح  وثيقة  واإطـــاق 

امل�سماة “اأجندة الناتو 2030«.

خطر املناف�صة
 مع االحتاد االأوروبي

املفاو�سات  االنتظار, جتــري     يف 
عـــلـــى قـــــدم و�ـــــســـــاق. ومـــــن اأكــــر 

النقاط ح�سا�سية: ال�سني. “اأحد 
هـــو معرفة  املــطــروحــة  االأ�ــســئــلــة 
البلد  �سريتقي هذا  اأي مدى  اإىل 
التحالف”,  اأجـــــنـــــدة  قـــمـــة  اإىل 
الباحث  �ــســيــمــون,  اإدوارد  يــو�ــســح 
الـــدولـــيـــة  الــــعــــاقــــات  يف مـــعـــهـــد 
االإعــــــان  واال�ـــســـراتـــيـــجـــيـــة. يف 
 14 تبنيه يف  الـــذي مت  املــ�ــســرك 
يونيو, مت تقدمي طموحات بكني 
و�سامل  منهجي  “حتد  اأنها  على 

للنظام العاملي«.
االأمريكيون, يف خ�سم  يطالب     
املحيطني  منطقة  اىل  انعطافهم 
الـــــهـــــنـــــدي والـــــــــهـــــــــادي, بـــو�ـــســـع 
وال�سينية  الرو�سية  الــتــهــديــدات 
العديد  لكن   . نف�سه  امل�ستوى  يف 

ال�سيا�سي  احلـــوار  اإىل  “االفتقار 
ماكرون  اإميانويل  ا�ستنكره  الذي 
يختف,  مل  اإيكونيمي�ست  ذي  يف 
التي مت  الطريقة  ات�سح من  كما 
ي�سري  اوكو�س”,  اإبــرام ميثاق  بها 

اإدوارد �سيمون.
  لقد مت ا�سعار فرن�سا يف اللحظة 
االأخرية من ن�سف عقد الغوا�سات 
مع اأ�سراليا, وذلك بف�سل حتالف 
ع�سكري جديد, خلف ظهرها, بني 
كــانــبــريا ووا�ــســنــطــن ولــنــدن. اأما 
تركيا, فهي توا�سل قيادة مبادرات 
ت�سعف متا�سك التحالف. تدر�س 
جمال  يف  الـــتـــعـــاون  االآن  اأنــــقــــرة 
رو�سيا,  مــع  الــدفــاعــيــة  ال�سناعة 
من  االأول  التهديد  تعتر  والــتــي 

قبل منظمة االأطل�سي.
الناتو  يبقى  ا�ستيقاظه,  رغـــم     

قريبا من الغيبوبة.
عن الك�صربي�س

�سورة عائلية جميلة حتجب اخلافاتاالأمني العام وعقيدة جديدة للحلف

االفتقار اإىل احلوار ال�صيا�صي مل يختف, كما يت�صح من الطريقة التي مت بها اإبرام ميثاق اأوكو�س

هل يدخل احللف يف مناف�سة مع االحتاد االأوروبي؟ اإميانويل ماكرون , يف مقر منظمة حلف �سمال االأطل�سي

االأمم املتحدة حتذر من انهيار النظام امل�سريف االأفغاين 
احلكومة  مــن  اآب  اأغ�سط�س   15 يف  ال�سلطة  عــلــى  طــالــبــان  حــركــة 
الذي  االأمـــر  االقت�ساد,  انهيار  اإىل  الــغــرب  مــن  املدعومة  االأفغانية 
فر�س �سغطا �سديدا على النظام امل�سريف الذي و�سع حدودا اأ�سبوعية 

لل�سحب من اأجل وقف ال�سحب ال�سريع للودائع.
اأفغان�ستان  املايل وامل�سريف يف  الدفع  “اأنظمة  الدويل  التقرير  وذكر 
امل�سرفية  الودائع  �سحب  موجة  م�سكلة  حل  يجب  فو�سى.  حالة  يف 
�سريعا من اأجل حت�سني القدرة االإنتاجية املحدودة الأفغان�ستان ومنع 

النظام امل�سريف من االنهيار«.
وم�ساألة اإيجاد و�سيلة لتفادي االنهيار تتعقد ب�سبب العقوبات الدولية 

واملنفردة املفرو�سة على قادة طالبان.
االإمنــائــي يف  املتحدة  االأمم  برنامج  الـــدردري مدير  اهلل  عبد  وقــال 

•• االأمم املتحدة-رويرتز

اإجـــراء عاجل لدعم  اتــخــاذ  االثــنــني على  اأمــ�ــس  املتحدة  االأمم  حثت 
بنوك اأفغان�ستان, حمذرة من اأن ارتفاع عدد العماء غري القادرين 
النقدية  ال�سيولة  واأزمــة  الودائع  وانخفا�س  قرو�سهم  ت�سديد  على 

ميكن اأن تت�سبب يف انهيار النظام املايل يف غ�سون �سهور.
االإمنائي يف تقرير من ثاث �سفحات  املتحدة  االأمم  برنامج  وقال 
بخ�سو�س نظام اأفغان�ستان امل�سريف واملايل, اطلعت عليه رويرز, اإن 
التكلفة االقت�سادية النهيار نظام م�سريف, وما يرتب على ذلك من 

تاأثري اجتماعي �سلبي, “�ستكون ج�سيمة«.
واأدى االن�سحاب املباغت ملعظم الدعم التنموي االأجنبي بعد ا�ستياء 

اأفغان�ستان لرويرز “نحتاج الإيجاد و�سيلة للتاأكد من اأننا ال ندعم 
طالبان بدعمنا للقطاع امل�سريف”. 

واأ�ساف “نحن يف و�سع �سعب يتطلب منا التفكري يف كل اخليارات 
املحتملة, ويتعني علينا التفكري خارج ال�سندوق. فما كان غري وارد 

قبل ثاثة اأ�سهر قد ي�سبح ممكنا االآن«.
طالبان  و�سول  قبل  بالفعل  �سعيفا  االأفغاين  امل�سريف  النظام  وكــان 
اإىل ال�سلطة. لكن منذ ذلك احلني ن�سبت م�ساعدات التنمية كما اأن 
مليارات الدوالرات من االأر�سدة االأفغانية ُجمدت يف اخلارج, وتكافح 
االأمم املتحدة ووكاالت امل�ساعدات حاليا للح�سول على �سيولة نقدية 

كافية يف الباد.
النظام  االإمنــائــي الإنــقــاذ  املــتــحــدة  بــرنــامــج االأمم  ت�سمل مــقــرحــات 

امل�سريف خطة تاأمني على الودائع واإجراءات ل�سمان ال�سيولة الكافية 
لاحتياجات ق�سرية ومتو�سطة االأجل اإ�سافة اإىل �سمانات االئتمان 

وخيارات تاأجيل �سداد القرو�س.
الدولية,  املالية  املوؤ�س�سات  “التن�سيق مع  تقريره  الرنامج يف  وقال 
لهذه  حا�سما  �سيكون  االأفغاين,  املايل  بالنظام  الوا�سعة  اخلرة  ذات 

يف اإ�سارة للبنك الدويل و�سندوق النقد الدويل. العملية”, 
مرارا  املتحدة  االأمم  حــذرت  ال�سلطة,  على  طالبان  ا�ستياء  ومنذ 
اأزمة  �سيفجر  ما  وهو  االنهيار  �سفا  على  اأفغان�ستان  اقت�ساد  اأن  من 

الجئني. 
امل�سريف فقد ت�ستغرق  النظام  اإذا ف�سل  اإنه  وقال الرنامج االإمنائي 

عملية اإعادة بنائه ع�سرات ال�سنني.

اآثار العراق املنهوبة.. اأمريكا تتعهد باالإعادة واحلماية
اأروقـــة املتحف  اأثــريــة معرو�سة داخــل  األــف قطعة   20 املــخــازن, ومــا يقرب مــن 
كبري من  ذلك مب�سادرة عدد  بعد  قامت  االأمريكية  القوات  اأن  واأ�ساف  اآنــذاك. 
اأ�سفل  طابقيني  م�سادرة  بخاف  وخمــازنــه,  باملتحف  املــوجــودة  االأثــريــة  القطع 
البنك املركزي العراقي كان يتم فيهم تخزين القطع االأثرية النادرة والتي حتمل 
مدلوالت تاريخية عظيمة, ومتثل جمموعة من احل�سارات العراقية كال�سومرية 

والبابلية واالأ�سورية.
واأكد اأنه يف تلك الفرة تورطت بع�س دول اجلوار يف مترير امل�سروقات من االآثار 
العراقية عر اأرا�سيها عن طريق ا�ستئجار املرتزقة املتخ�س�سة يف عمليات نهب 

االأثار وتدمري التاريخ.
هدفها  كــان  الـــدول  تلك  فيها  تــورطــت  التي  العمليات  تلك  اأن  �سن�سل,  واأ�ــســاف 
االأ�سا�سي لي�س ال�سرقة فح�سب بل حمو تاريخ العراق وتدمريه وحرمان االأجيال 

القادمة من معرفة تاريخهم وح�سارتهم التي متتد الأكر من 7500 عاما.
اأنــه عقب �سقوط بغداد مت دخــول تلك املجموعات عر تركيا واإيــران بعد  واأكــد 

•• وا�صنطن-بغداد-وكاالت

ك�سف وزير الثقافة وال�سياحة واالآثــار العراقي, ح�سن ناظم, عن قيام الواليات 
املتحدة باإ�سدار قانونا مينع ويجرم االإجتار باالآثار العراقية.

واأ�ساد الوزير العراقي بالدعم الذي تلقته بغداد من وا�سنطن وباالأخ�س وزارتي 
لاآثار  وال�سرقة  التهريب  عمليات  مبواجهة  االأمريكيتني  واخلارجية  العدل 

واملقتنيات العراقية.
والراث  التاريخ  اإن  �سن�سل,  عا�سم  حممد  العراقي  الدكتور  يقول  ال�سياق,  يف 
�سطو  االأمريكي الأكر عملية  االحتال  2003 مع  عام  تعر�س عقب  العراقي 

وتدمري على مدى االأربع عقود االأخرية.
وتعر�س العراق لعملية �سرقة وتدمري ملقتنياته االأثرية عقب �سقوط بغداد عام 
دخول  عقب  اأنــه  عربية,  نيوز”  لـ”�سكاي  حديثه  خــال  �سن�سل,  وهنا   ,2003
القوات االأمريكية للعا�سمة العراقية نا�سد العاملني باملتحف العراقي “بغداد” 

بحماية االأثار من ال�سرقة.
وال�سرقة  النهب  اأيــام من   4 مــرور  بعد  االأمريكية جــاءت  اال�ستجابة  اأن  واأو�سح 
والتدمري للمتحف ومقتنياته التي ت�سل اإىل ما يقرب من 40 األف قطعه داخل 

تدريبهم للقيام بتلك املهام التخريبية واملحو املنظم للتاريخ وللح�سارة, بخاف 
القيام يف بع�س االأحيان بعمليات تنقيب.

واأ�سار اإىل اأن العراق حتتوي الكثري من االأثــار التي مل يتم اكت�سافها حتى االأن 
احلكومية,  التنقيب  عمليات  وتوقف  الباد  لها  تعر�ست  التي  احلــروب  نتيجة 
االأمر الذي �سمح ملافيا االأثار والتخريب من الظهور والن�ساط يف العراق ب�سكل 

كبري.
وهنا اأو�سح اللواء �سن�سل اأن االأثار العراقية تعر�ست لل�سرقة والتخريب والنهب 

عن طريق 3 حماور م�سبوهة.
والوعكات  الــعــراق  االأمــنــي يف  االنــفــات  اإن عملية  �سن�سل,  قــال  النقطة,  تلك  يف 
ال�سيا�سية التي تعر�س لها �سمحت بت�سكيل ع�سابات من الداخل العراقي ل�سرقة 

االأثار بدون الدراية بقيمتها, وبيعها يف الداخل من ثم تهريبها للخارج.
اأن هناك مرتزقة مت تدريبهم ب�سكل احــرايف ل�سرقة  العراقي,  اللواء  اأكد  وهنا 

االأثار العراقية وتدمري البع�س االأخر حل�ساب اإيران.

واأ�ساف اأن الكثري من تلك الع�سابات املحرفة مت ر�سدها بالفعل والقب�س على 
عددا منهم, ولكن بعد اأن مت بالتاأكيد �سرقة العديد من االأثار.

�سقوط  عقب  للقاعدة  تنتمي  التي  الع�سابات  مــن  عــددا  دخــول  اإىل  اأ�ــســار  وهنا 
العا�سمة بغداد ل�سرقة االأثار من اأحل توفري االأموال ل�سراء االأ�سلحة.

التي  االأمــريكــيــة  الــقــوات  اأمـــام  تتم  كانت  امل�سبوهة  الــطــرق  تلك  اأن جميع  واأكـــد 
�ساعدت ب�سكل كبري يف تدمري احل�سارة العراقية يف تلك الفرة, على حد قوله.

وا�سنطن  وفــاء  باأهمية  مطالبا  اخلطوة,  بتلك  اأ�ساد  االأمــريكــي,  القانون  وحــول 
اآثار عراقية مهربة, بخاف تدريب كوادر  ا�ستعادة ما تبقى من  بوعودها حول 

عراقية متخ�س�سة يف حماية االآثار.
يذكر اأنه مت ا�ستعادة نحو 17 األف قطعة اأثرية اأثناء زيارة رئي�س الوزراء العراقي 
اإىل اأمريكا مع وفد حكومي يف يوليو املا�سي, وهذه القطع  م�سطفى الكاظمي 

على االأغلب كانت األواح طينية مكتوبة بامل�سمارية وتعد فريدة من نوعها.
وا�سرداد تلك القطع جاء نتيجة جهد متوا�سل من فريق من وزارة هيئة االآثار 
الدعم  عن  ف�سا  وا�سنطن,  يف  العراقية  وال�سفارة  اخلارجية  ووزارة  والــراث 
الذي ح�سل عليه العراق من وزارتــي العدل واخلارجية االأمريكيتني مبواجهة 
عمليات التهريب وال�سرقة باإ�سدار قانون مينع ويجرم االجتار باالآثار العراقية.
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تنازل/ بيع
اإعان بالن�سر 

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد: عبدالرحمن احمد حممد املا , اجلن�سية - االإمارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حافظ حممد بال 
باإمارة  تاأ�س�ست  امل�سماة )مغ�سلة دبلومات( والتي  حممود - اجلن�سية : باك�ستان يف الرخ�سة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )212627( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية. تعديات 
اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات, تنازل �ساحب الرخ�سة 
ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س  الخر.  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
MOJAU_2021- 0034354 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/جيجو دا�س جيورج , اجلن�سية الهند يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة/ بريتى انتوين �سيمون, 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  العزل(  ملقاوالت  االبي�س  )امليزان  الرخ�سة  يف  الهند  اجلن�سية 
 , االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )534038( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
تعديات اخرى: تنازل �ساحب رخ�سة الخر , تغيري وكيل خدمات.  وعمابن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
االجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  االعان  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإداري   ADACAPCIADM2021 /0000051 يف  الدعوى رقم

بالن�سر 
امل�ستاأنف �سده : 4 - �سركة بي�ست كوربوري�سن 

عنوانه : اخر عنوان معلوم لها بدولة االإمارات العربية املتحدة - دبي منطقة جبل علي دبي ور�سة 
رقم BZ4 دوار �سارع 13 - رقم املكتب 883534-04 فاك�س رقم 8833789-04 بالقرب 
من ني�سان ميدل اي�ست - الرمز الريدي 17835 - ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف  �سبحي 
غ�سان الغ�سني �سبحي غ�سان الغ�سني  امل�ستاأنف : موؤ�س�سة ايابكو للتجهيزات االلكرونية ملالكها 
غ�سان �سبحي الغ�سني  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر , يف الدعوى االإبتدائية رقم -0000051/

اإداري   - املدنية  االإ�ستئنافية  املحكمة   ADACAPCIADM2021
فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة اأبوظبي االإحتادية االإ�ستئنافية بوزارة العدل 
يوم االثنني املوافق 2021/12/6 ال�ساعة 9.00 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة 

عدم ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

عفاف اإبراهيم احلمادي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد ج�سري اإ�سماعيل منايات امينايل
)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001122/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ج�سري ا�سماعيل منايات امينايل 
�سوبر ماركت  بالقرب من  الكورني�س  �سارع  الكرامة  اإمارة عجمان منطقة   - املتحدة  العربية  االإمارات   : العنوان 
املنامة بناية رقم B01/505 �سقة F-5 رقم هاتف متحرك 0567024396 هاتف ار�سي 043944764 

بريد الكروين : NIBHU8@GMAIL..COM �س ب 49912  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك , ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 102085.0 

 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة  ذلك  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعانكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة  املحكمة  امام   - ال�ساعة 

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001488/ 
اإىل املحكوم عليه : علي حممد علي ح�سني ال مندو�س  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع(  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك , ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 865888.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001920/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة اجلبال خل�سراء ملواد البناء - �س ذ م م  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة جنوم ال�سجعة ل�سناعة املقطورات �س ذ م م احمد �سلطان �سامل عجيل الكتبي - 

اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة , يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك, ومبا 

ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 6177950.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الفجرية الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �سليمان حممد �سعيد �سليمان النعيمي 
)جزئي(    جتاري   FUCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000612/ 

اإىل املحكوم عليه - املنفذ �سده / �سليمان حممد �سعيد �سليمان النعيمي - اجلن�سية : االإمارات 
العنوان : حمل االإقامة جمهول  

حيث انه بتاريخ 2021/6/13 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك , ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 919704.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
/ اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة  املحكمة  امام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
رقم الرخ�سة : 68792

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعالن وحل وت�سفية 

اال�سم التجاري : ب�سرى ملقاوالت ال�سيانة العامة / ذ م م  
نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاه هي : ب�سرى ملقاوالت ال�سيانة العامة 
/ ذ م م - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون 
ال�سركات االحتادي  رقم )8( ل�سنة )1984( وتعدياته مرخ�سة يف دائرة التنمية 
االقت�سادية و�سجلته  بالتنمية االقت�سادية  حتت رقم )68792( وقد قرر ال�سركاء 

حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
  جمال لتدقيق احل�صابات     

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرا�س التقدم به للم�سفي 
املــذكــورة اعــاه خــال مــدة )45( يوما من تاريخ ن�سر االعــان وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ,  هاتف : 067447771 , �س.ب : 125 

دائرة التنمية القت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اي�سار بروكيو رمينت اوفري�سيز  م م ح  
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003674/ 

اإىل املحكوم عليه : اي�سار بروكيو رمينت اوفري �سيز - م م ح 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اي ام ا�س اجننريينج )بي تي واي( ليمتد  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك , 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 2050319 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ابراهيم حممد احمد حممد القحطاين  
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001809/ 

اإىل املحكوم عليه : ابراهيم حممد احمد حممد القحطاين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع(  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك , 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 1219903 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد ح�سن حممد عبداجلليل احلمادي  
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001810/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد ح�سن حممد عبداجلليل احلمادي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع(  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك , ومبا 
2226263 درهم ,  ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 

باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ املطالبة القانونية وحتى متام ال�سداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعانكم   / اإعانك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ماجد عبداملجيد عبدالرحمن �سيفي   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001812/ 

اإىل املحكوم عليه : ماجد عبداملجيد عبدالرحمن �سيفي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع(  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك , 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 244732 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موزه خلفان فار�ص على الكتبي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001849/ 

اإىل املحكوم عليه : موزه خلفان فار�س على الكتبي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ الراق لتاأجري ال�سيارات  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك , 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 28549 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008691 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زاهر خان دروي�س 
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة )يوجد حتري( و الرقم املوحد 095173494

بناء على طلب املدعي حممود حممد من�سور حممد – م�سري اجلن�سية
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها : حتويل املخالفات ال�سادرة اإىل ملف املدعى عليه وخماطبة موا�سات ال�سارقة 

ال�سيارة ملكية  ونقل  للزياده(  قابل  و  درهم  لتنفيذ ذلك او �سدادها من قبله و هي )39370 
الزام املدعى عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماة

اإعان املدعى عليه باجلل�سة والئحة االدعاء. 
املدنية. االإجراءات  قانون  من   )5( الفقرة  �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الأحكام املادة 229 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/12/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية يف متام 
ال�ساعة 8.30 مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد , وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/21 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008331 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه: �سوجات على ف�سل معبود
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة

اعان بالن�سر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية/ اأجرة ال�سارقة )ذ.م.م( �سد املدعى عليه / �سوجات على ف�سل معبود - باك�ستاين اجلن�سية, 

تطالب فيها بالتايل : اوال :- قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واإعان املدعى عليه. 
ثانيا - اإلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره )11862.00( اأحد ع�سر األفا وثمامنائة واثنان و�ستون درهم , والفائدة 

القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام. 
ثالثا - الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

املدنية -  االإبتدائية  ال�سارقة املحكمة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2021/12/13 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد , وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  ال  وذلك خال مدة  امل�ستندات  كافة  بها 

اعاه - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/11/21 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)كلي(  جتاري   /  SHCFICICOM2019/ M0001606 يف  الدعوى رقم

اإىل : حممد عمران - هندي اجلن�سية - موظف �سابق لدى املدعى عليه االأول عمران
جمهول حمل االإقامة : باإر�ساد املدعي.

نعلمكم باأن املدعي )ة( / برير بن مرت�سى بن عبد الر�سا null العنوان / حمل االإقامة : مكتب حممود ح�سني للمحاماة   
واال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي - بر دبي - اخلليج التجاري - بناء باي �سكوير رقم 12 – مكتب رقم 303/304 - 
�سندوق بريد 233066 – هاتف 0097144228410 - فاك�س - 0097144217511 - بريد رقم الهاتف : 

اعان ن�سرا باللغتان العربي و االجنبي   - للمطالبة  اأعاه  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد    null
)ت�سعمائة  درهم   943.200 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدوا  باأن  بينهما  فيما  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعى  اإلزام 
القانونية بواقع )%12(  الفائدة  اإىل  باالإ�سافة  املختل�سة ب�سببهما,  املبالغ  اإجمايل  األف ومائتي درهم(  واأربعون  وثاث 
 500,000 باأن يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره  اإلزام املدعى عليهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما  ال�سداد  حتى تاريخ 
درهم )خم�سمائة األف درهم( تعوي�س عن االأ�سرار واخل�سائر املادية واالأدبية التي حلقت به من جراء فعل املدعى عليهما 
, باالإ�سافة اإىل الفائدة القانونية بواقع )12%( حتى تاريخ ال�سداد , لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة الدائرة 
ال�ساعة   2021/12/09 املوافق  الثاثاء  يوم  �سباح  االإحتادية  ال�سارقه  حمكمة  اخلام�سة  اجلزئية  والتجارية  املدنية 
لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات , ويف حالة عدم ح�سوركم اأو  اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة   08:30

�ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
فريجو كوربوريت - �س م ح

فريجو كوربوريت - �س م ح - �سركة حملية )�س م ح(, )رخ�سة رقم 4023( والكائنة يف مكتب واحة دبي لل�سيلكون دبي 
- دولة االمارات العربية املتحدة, ميلكها ال�سيد اأندريا برناردي وال�سيد فابريزيو دي بينيديتو مرخ�سة مع �سلطة واحة 
املتحدة, ترغب  العربية  املنطقة احلرة الدولية, دبي, االإمارات  املتحدة - �سلطة  العربية  دبي لل�سييكون, دبي, االإمارات 
هذه ال�سركة املذكورة يف اعان قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س االدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 
11/اكتوبر /2021 ب�ساأن حل وت�سفية ال�سركة. وفقا لذلك تطلب  ال�سركة من الدائنني وممن لديه اي مطالبات يف 
مواجهتها اأن يتقدم مبطالبتة خال 45 يوما من تاريخ هذا االعان عن طريق الريد امل�سجل ملكتب م�سفى ال�سركة 
على العنوان التاىل مكتب فرحات و�سركاه �س . ب 4647 دبي – االمارات العربية املتحدة هاتف : 042500251 
انتهاء  بعد  ترد  التي  املطالبات  يف  النظر  يتم  لن   mali@farahatco.com الكروين  بريد    , منال   / ال�سيدة 

املهلة املذكورة. 
مكتب فرحات و�سركاه

مكتب فرحات و�سركاه - امل�سفي القانوين ل�سركة فريجو كوربوريت - �س م ح
�سندوق بريد 4647 , دبي, االإمارات العربية املتحدة

تليفون 971-4-2662801+
هاتف متحرك 971-50-6466748+

mali@farahatco.com  :الريد االلكروين
ال يجوز النظر يف املطالبات امل�ستلمة بعد انتهاء فرة االإخطار البالغة 45 يوًما

اإعالن بحل وت�سفية

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
MOJAU_2021- 0034561 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
, اجلن�سية  ال�سيدة/ ن�سيمة حممد اقبال زوجة يون�س كوجنو  ليكن معلوما للجميع بان 
ال�سيد/  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�ستها  البيع  الهند ترغب يف   :
حممد اقبال يون�س كوجنو , اجلن�سية الهند يف الرخ�سة )طيبة لتجارة اال�سباغ( والتي 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )561899( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

االإقت�سادية , تعديات اخرى : تنازل �ساحب رخ�سة الخر. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
MOJAU_2021- 0034457 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ من�سور حممد االبراهيم , اجلن�سية : �سوري يرغب يف التنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ عبدالرحمن تاج حممد , اجلن�سية : باك�ستان 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  ل�سيانة  حممد  )من�سور  امل�سماة  الرخ�سة  يف 
تنازل   : اخرى  تعديات   , االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )773155( رقم  رخ�سة 

�ساحب الرخ�سة الخر , تغري اال�سم التجاري - تغيري وكيل خدمات. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
MOJAU_2021- 0034219 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
رقم  هوية  بطاقة  يحمل  بــاروا,  برا�سانتا  بـاروا  روين   / بانني  للجميع  معلومـا  ليكن 
عن  والــتــنــازل  الــبــيــع  يف  ارغـــب   , اجلن�سية  بنغادي�س   78419872949517
لت�سليح  البحر  مــوج  )ور�ــســة  امل�سماه  الرخ�سة  يف   ,%100 البالغة  ح�ستي  كــامــل 
 612927 رقــم  حتت  ال�سارقة  بــامــارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  ومكيفات  كهرباء 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  بنغادي�سي  بـــاروا,  برا�سانتا  بـــــاروا  جونى  ايل/ 
وعما بن�س املادة )14( فقرة رقم )5( من القانون   ,784198510517539
االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل, فقد اقت�سى ن�سر هذا االإعان 
للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على االإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا 
االإعان فمن لديه اأي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور 

الإتباع االإجراءات القانونية 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
MOJAU_2021- 0034137 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 - الهرمودي  رفيع  عبداهلل  ابراهيم  ال�سيد/عمر  بانني  اجلميع:  لدى  معلوما  ليكن 
ال�سيد/ اإىل   )%50( البالغة  ح�ستي  كامل  عن  التنازل  يف  اأرغــب  اجلن�سية  اماراتي 
امـــاراتـــي اجلــنــ�ــســيــة. لت�سبح ن�سبته  املــهــريي -  ابــراهــيــم عــبــداهلل دعــيــفــ�ــس  عــبــداهلل 
)100%( , يف الرخ�سة با�سم ))�سند خلدمات رجل االعمل(( والتي تاأ�س�ست بامارة 
�سركة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري   -  )773535( رقــم  الرخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
فقرة   )14( املـــادة  وعمابن�س  و�ــســركــاء.  �سريك  ان�سحاب  فــرديــة  اىل  مهنية  اعــمــال 
)5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرا�س حيال  اي  لديه  فمن  االعــان  هذا  تاريخ  ا�سبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9376(

املنذر : عبداهلل عبدالرحمن قا�سم
املنذر اإليهم :1/ فاوننت هيلز خلدمات اال�سراف االداري للعقارات �س ذ م م

راو راما  دى  راجا�سيخار  دهوليبودى   /2
يــنــذر املــنــذر املــنــذر الــيــهــم بــ�ــســرورة �ــســداد مــبــلــغ وقــــدره 450000 درهم 
امل�ستحق   000335 رقــم  ال�سيك  قيمة  درهــمــا(  الــف  وخم�سون  )اربــعــمــائــة 
بتاريخ 2021/9/15 وامل�سحوب على بنك امل�سرق والفائدة القانونية بواقع 
5% خال خم�سة ايام من تاريخ اإعانكم بهذا االإنذار ويف حال خمالفة املنذر 
املقرره  القانونية  االإجــــراءات  كافة  التخاذ  املنذر  ي�سطر  �سوف  ذلــك,  اليهم 

حلفظ حقوق موكلنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9373(

 املنذر : حممد نبيل عبد اجلواد حممد
بوكالة احلقوق الدوليه حمامون وم�ست�سارون قانونيون

املنذر اإليه : تيمور حممد ي�سلم مبارك امل�سجري
)املو�سوع(

بـذمتكم  املر�سـد  املبلغ  �سداد  ب�سـرعة  اإليـة  باملنذر  املنـذر  يـهيـب  التكليـف  هـذا  مبوجـب 
الـى  باالإ�سـافة  درهـــــم(,  اآالف  وع�سـرة  )ثاثمائة  درهـــــم   310.000/ قـــــدره  والبـالـغ 
 05/06/2018 %12 مـن تـاريخ اال�ستحقاق احلا�سـل فـي  الفائـدة القانونيـة بواقـع 
والر�سـوم  والــ�ــســرر  العطـل  تـ�سـمينكم  مـع  املنـذر  ل�سـالـح  وذلـــــك  التـام  ال�سـداد  وحتـى 
وامل�سـاريف. وذلـك فـي مـوعـد اأق�سـاه 7 ايـام مـن تاريخ االعان باجلريده الر�سميه واإال 
ال�سرداد  حيالكم  الازمـة  القانونية  االإجـــراءات  كافة  التخاذ  م�سطرين  �سـنكون  فاإننـا 

كافة حقوق املنذر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0022431
املخطـر : حممد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - اإماراتي اجلن�سية 

اأدناه,  املذكورة  الرخ�سة   يف  مدير  و  �سـريك  ب�سـفتـه   )784198181947254( رقم  هوية  بطاقة  يحمل  و 
العنوان : ال�سارقة - الرحمانية 9 - هاتف رقم : )0506363352(,

هاتف   ,  )167979797( املــوحــد  الــرقــم  يحمل  و  النم�سا  اجلن�سية   - والــر  هيريت�س   -1  : اإليهما  املخطـر 
رقم:)0527881052( - 2. ويليبالد �سابو�سيك - اجلن�سية النم�سا ويحمل الرقم املوحد )62680167(, 
رقم  مكتب   - اجلامعية  املدينة  داخــل  خلف   - مويلح   - ال�سارقة   : العنـوان   ,)0527881052  (: رقــم  هاتف 

م م  ذ  لا�ستثمار  الركة  ملك   -  GF-2
مو�سوع االإخطار : ا�ستدعاء املخطـر اإليهما اإىل دائرة التنمية االقت�سادية ,

م(  م  ذ  البيئة  لتكنولوجيا  االمـــارات  )انرجيو  امل�سماه  الرخ�سة  يف  �سركاء  اإليهمـا  املخطر  اإن  حيث   : الوقـائـع 
واملرخ�سة من دائرة التنمية االقت�سادية باإمارة  ال�سارقة برقم )562022(, 

اإليهما من الرخ�سة لغيابهما مما �سبب له ا�سرار ج�سيمة والدخول يف  حيث اأن املخطر يرغب يف اإخراج املخطر 
غرامات و خمالفات قانونية, وعليـه يعلن املخطر املخطر اإليهما ب�سرورة احل�سور اىل دائرة التنمية االقت�سادية 
ا�ستام االخطار للتوقيع على االأوراق الازمة الإخراجهما من الرخ�سة واال �سيتم اتخاذ  ايام من  خال خم�سة 

االإجراءات القانونية لذلك, - وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا ,
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

42 دولة م�ساركتها يف بطولة  اأكدت 
" اخلم�سني" جراند �سام  اأبو ظبي 
ينظمها  التي   ,2021 لعام  للجودو 
للم�سارعة واجلودو  االإمــارات  احتــاد 
برعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان, نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
�سباح  من  اعتبارا  ظبي,  اأبــو  الإمـــارة 
يــــــوم اجلـــمـــعـــة املـــقـــبـــل وحــــتــــى يـــوم 
 « ب�سالة  28 نوفمر  املوافق  االأحــد 

جوجيت�سو اأرينا « يف اأبوظبي.

اإغاق  بعد  امل�ساركة  قائمة  و�سمت 
متاأخرة  �ــســاعــة  يف  الــتــ�ــســجــيــل  بــــاب 
مـــن مــ�ــســاء اأمـــ�ـــس, 234 العــبــا من 
�سوء تاأكيد امل�ساركة  على  دولة   42
يوؤهلهم  ممـــا  الـــفـــنـــادق  وحــــجــــوزات 
لها  املــقــرر  البطولة  قــرعــة  حل�سور 
ع�سر اخلمي�س املقبل بفندق الوحدة 
تقنية  عــــر  اأبـــوظـــبـــي  يف  مــلــيــنــيــوم 
املنتخبات  ممثلي  مب�ساركة  الفيديو 

املعتمدة.
و�سملت قائمة الدول امل�ساركة 3 دول 
االإمارات,  عربية ممثلة يف منتخبات 

واململكة  ال�سعودية  العربية  واململكة 
اليابان  مــنــتــخــب  بــجــانــب  املــغــربــيــة, 
حـــامـــل الــلــقــب ومــنــتــخــبــات كـــل من 
ا�ــســرالــيــا , وبــلــجــيــكــا , والـــرازيـــل, 
تايبيه,  والــ�ــســني  وتــ�ــســيــلــي,  وكـــنـــدا, 
الت�سيك,  وجــمــهــوريــة  وكــولــومــبــيــا, 
وفرن�سا,   , وفــنــلــنــدا   , والــــدمنــــارك 
وبريطانيا  واأملــــانــــيــــا,   , وجـــورجـــيـــا 
واإ�سرائيل,  وايـــرلـــنـــدا,   , واملـــجـــر   ,
ولتوانيا,  وقرغيز�ستان,   , وايطاليا 
ومــنــغــولــيــا, وهـــولـــنـــدا, وبــاكــ�ــســتــان , 
ومولدوفيا,  والــرتــغــال,  وبــولــنــدا, 

ورومـــــانـــــيـــــا, ورو�ــــســــيــــا االحتـــــاديـــــة, 
و�سلوفاكيا,  و�ــســربــيــا,  والــ�ــســنــغــال, 
و�سلوفينيا, وال�سويد, وطاجيك�ستان, 
وتركيا , واأوكرانيا, والواليات املتحدة 

االأمريكية, واأوزبك�ستان.
اأم�س  بـــداأت م�ساء   - اآخــر  مــن جانب 
بـــ�ـــســـالـــة فـــاطـــمـــة بـــنـــت مـــــبـــــارك يف 
الوطني  منتخبنا  تدريبات  اأبوظبي 
ال�ساب امل�سارك يف مناف�سات البطولة 
10 العـــبـــني هم  قــائــمــتــه  و�ـــســـمـــت 
ي�سارك  الــــــذي  احلـــو�ـــســـنـــي  خــلــيــفــة 
كجم,   73 حتــت  وزن  مــنــافــ�ــســات  يف 

فوق  وزن  يف  الــدرمــكــي  ح�سن  وعــلــي 
العبني   8 اإىل  كجم,اإ�سافة   100
�سنة يف خمتلف   20 �ساعدين حتت 
الثمريي,  جا�سم  اأحــمــد  هــم  االأوزان 
في�سل  واأحــــمــــد  الـــيـــمـــاحـــي,  وعـــلـــي 
النقبي,  خــمــيــ�ــس  و�ــســعــيــد   , الــنــقــبــي 
البدري,  ال�سام�سي, وعي�سى  وم�سبح 
ورا�سد  الرحمن جمعة,  وحــارب عبد 
الياباين  املــدرب  باإ�سراف  احلو�سني, 

اأ�سيدا كوكي .
واأ�ساد ماريو�س فايزر رئي�س االحتاد 
الـــــدويل لــلــجــودو بــا�ــســتــ�ــســافــة دولة 

بــطــوالت اجلراند  االإمــــــارات خلــتــام 
موؤكدا   2021 لعام  للجودو  �سام 
للم�سارعة  االإمــــارات  احتــاد  يف  ثقته 
واجلــــــــودو بـــرئـــا�ـــســـة �ـــســـعـــادة حممد 
بـــن ثــعــلــوب الـــدرعـــي لــتــوفــري كافة 
للخرات  ا�ستثمارا  النجاح  متطلبات 
واملتطوعني  االحتــاد  لكادر  املراكمة 
البطوالت  اإجنـــاح  يف  �ساهموا  الــذيــن 

املا�سية التي نالت ذهبية التميز.
كل  دائما متلك  واأ�ساف:" االإمـــارات 
قدرات التنظيم املبهر لكافة االحداث, 
لـــقـــد جنـــحـــنـــا يف االحتــــــــاد الــــــدويل 

والتما�سك  الــتــ�ــســامــن  يف  لــلــجــودو 
, لتاأتي  خــال فــرة جائحة كــورونــا 
جــولــة اأبــــو ظــبــي مــتــزامــنــة مــع عده 
اإمارات ال�سام, لتتجدد  منا�سبات يف 

�سام  اأبوظبي جراند  يف  االحتفالية 
والتناف�س,  التحدي  مل�سار  ا�ستمرارا 
و�سي�ستمر  طوكيو  يف  �سهدناه  الــذي 

للو�سول الوملبياد باري�س 2024".

•• اأبوظبي-وام: 

وقـــع االأوملـــبـــيـــاد اخلـــا�ـــس االإمـــاراتـــي 
الطائرة  للري�سة  االإمــــــارات  وجلــنــة 
م�سركة  ا�سراتيجية  االأول  اأمــ�ــس 
دورة  يف  للم�ساركة  الاعبني  الإعــداد 
لاأوملبياد  ال�سيفية  العاملية  االألعاب 
االأوىل  وهي   2023 برلني  اخلا�س 
التي  العامل  من نوعها على م�ستوى 
االأوملبياد  موؤ�س�سات  اإحـــدى  بــني  تتم 

اخلا�س واحتاد ريا�سي وطني.
االأوملبياد  ممــثــلــو  الــتــوقــيــع  حــ�ــســر 
اخلـــا�ـــس الـــــدويل واالحتـــــاد الـــدويل 
 ,"BWF" الــــطــــائــــرة  لـــلـــريـــ�ـــســـة 
وعــدد مــن العبي االأوملــبــيــاد اخلا�س 
وال�سركاء املوحدين, واأعقب التوقيع 

لعب مباراة ودية بني الطرفني.
املــوؤمتــر ال�سحفي  جـــاء ذلـــك خـــال 
ومــــرا�ــــســــم الـــتـــوقـــيـــع الـــتـــي متــــت يف 
الــريــا�ــســي, ووقع  دبـــي  مــقــر جمل�س 
الها�سمي  طـــال  �ــســعــادة  االتــفــاقــيــة 
املــديــر الــوطــنــي لــاأوملــبــيــاد اخلا�س 

املــــــدين ممثل  االإمــــــاراتــــــي وغــــــــازي 
جلنة  رئي�س  الريا�سي,  دبــي  جمل�س 
ونائب  الــطــائــرة  للري�سة  االإمــــــارات 
االحتاد  الت�سريعية يف  اللجنة  رئي�س 

االآ�سيوي للري�سة الطائرة.
وتــــركــــز اال�ـــســـراتـــيـــجـــيـــة اجلـــديـــدة 
اأربعة  بـــني اجلــانــبــني عــلــى  املــوقــعــة 
التنمية,  هـــــي  رئـــيـــ�ـــســـيـــة  حمــــــــاور 

والفعاليات, وال�سراكات, واالت�ساالت, 
ال�سركاء  مب�ساعدة  تنفيذها  و�سيتم 
االإقــلــيــمــيــني والــوطــنــيــني, وذلــــك يف 
العاملية لتطوير  اإطار اال�سراتيجية 
الــريــ�ــســة الــطــائــرة املــعــلــن عــنــهــا بني 
االوملــبــيــاد اخلــا�ــس الـــدويل واالحتاد 
وتنفيذاً  الــطــائــرة,  للري�سة  الـــدويل 
خلــطــط االأوملــبــيــاد اخلــا�ــس الدويل 

االحتادات  فعالة مع  �سراكات  الإبــرام 
الوطنية  الـــريـــا�ـــســـيـــة  والـــهـــيـــئـــات 
واالقليمية والدولية املختلفة تنطلق 
لتطوير  وتــ�ــســعــى  االإمــــــــــــارات,  مــــن 
مــ�ــســتــوى العــبــي االأوملـــبـــيـــاد اخلا�س 

وتعزيز قدراتهم على امل�ساركة.
املدير  الها�سمي  طــال  �سعادة  وقــال 
الوطني لاأوملبياد اخلا�س االإماراتي 
" ي�سعى االأوملبياد اخلا�س االإماراتي 
الإبرام االتفاقيات ذات االأثر االإيجابي 
اليوم  املــوقــع  فالتعهد  العبينا,  على 
الطائرة  للري�سة  االإمــارات  مع جلنة 
القائم  الثنائي  التعاون  من  �سيزيد 
بــيــنــنــا بــالــفــعــل والـــــذي يــعــزز هدفنا 
لدعم فئة اأ�سحاب الهمم فيما ن�سعى 
الطائرة  الــريــ�ــســة  اأن  خــا�ــســة  اإلـــيـــه, 
واحدة من اأجنح التجارب الريا�سية 
االإمارات  دولــة  م�ستوى  على  للدمج 

والعامل".
واأ�ساف " نطمح اأن يوؤدي االتفاق اإىل 
على  الطائرة  الري�سة  �سعبية  زيـــادة 
اخلا�س  االأوملــبــيــاد  م�سابقات  �سعيد 

الإطاق  يكون حافزاً  واأن  االإماراتي, 
التي  التطويرية  الرامج  من  املزيد 
�ــســتــعــد العــبــيــنــا مـــن ذوي االإعـــاقـــة 
الذهنية والنمائية للم�ساركة يف دورة 
لاأوملبياد  ال�سيفية  العاملية  االألعاب 
واأن   .2023 بـــرلـــني  يف  اخلــــا�ــــس 
اإبرام  حمطات  اأوىل  االإمـــارات  تكون 
موؤ�س�سات  اإحـــــــدى  بــــني  اتـــفـــاقـــيـــات 
االأوملبياد اخلا�س مع اأحد االحتادات 
الريا�سية الوطنية, وذلك ما يعك�س 
مكانة االإمارات عاملًيا كدولة رائدة يف 

متكني اأ�سحاب الهمم".
ورحـــــــب غـــــــازي املـــــــدين بــــوفــــود من 
االأوملــبــيــاد اخلــا�ــس الـــدويل واالحتاد 
الدويل للري�سة الطائرة وقال " من 
اأن يكون جمل�س دبي  دواعي �سرورنا 
حتت�سن  التي  املن�سة  هــو  الريا�سي 
مــثــل هــــذه االتـــفـــاقـــيـــات املــهــمــة بني 
االأوملــبــيــاد اخلا�س االإمــاراتــي وجلنة 
االإمارات للري�سة الطائرة التي نطمح 
املـــزيـــد من  اأن حتــقــق مـــن خــالــهــا 
متكني هذه الفئة املهمة من املجتمع 

واإعطائهم الفر�سة الإبراز مواهبهم, 
الاعبني  لــدمــج  خــطــوة  تــكــون  واأن 
مع  الريا�سة  يف  الهمم  اأ�سحاب  من 
اأقرانهم ملا لها من اأثر اإيجابي كبري 
عليهم يف تعزيز عاقاتهم االإن�سانية 
وامل�ساهمة يف ت�سجيعهم على ممار�سة 
حياة  كاأ�سلوب  وانتهاجها  الريا�سة 
�سحية ون�سيطة, فممار�سة الريا�سة 
ويحر�س  للجميع.  اأ�سا�سي  حق  هي 
دائـــــًمـــــا عـــلـــى دعـــــم جهود  املـــجـــلـــ�ـــس 
االإماراتي وتقدمي  االأوملبياد اخلا�س 
كـــافـــة �ــســبــل الـــدعـــم الــــازمــــة, كما 

لعمل  مكاتب  مقره  يف  املجل�س  وفــر 
لت�سهيل  اخلا�س  االأوملبياد  منت�سبي 
اإجنـــاز اأعــمــالــهــم ولــقــاءاتــهــم وتنفيذ 

براجمهم".
اجتماع  املــــا�ــــســــي,  الـــ�ـــســـبـــت  و�ـــســـهـــد 
الدويل  اخلا�س  االأوملبياد  من  وفــود 
الطائرة,  للري�سة  الـــدويل  واالحتـــاد 
اخلا�س  االأوملبياد  ممثلي  جانب  اإىل 
االمــاراتــي, وجلنة االمـــارات للري�سة 
اأنظمة  عمل  ودرا�سة  لبحث  الطائرة 
الطائرة,  للري�سة  مل�سابقات  جــديــدة 
وتــو�ــســيــع قاعدة  تــطــويــرهــا  بـــهـــدف 

تتميز  م�سابقات  ولتقدمي  العبيها, 
والـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة خال  بــاملــنــافــ�ــســة 

االألعاب العاملية يف برلني 2023.
للري�سة  الــــــــدويل  االحتــــــــاد  ونـــ�ـــســـر 
مع  "BWF" بــالــتــعــاون  الــطــائــرة 
 ,"SOI" الــدويل  اخلا�س  االأوملبياد 
ويف وقت �سابق هذا العام, ا�سراتيجية 
تطوير عاملية لتنمية الري�سة الطائرة 
واإتاحة الفر�س املت�ساوية لاأ�سخا�س 
والنمائية  الذهنية  االإعاقة  من ذوي 
من  فعالياتها  جميع  يف  للم�ساركة 

بطوالت واأن�سطة ترويجية.

االأوملبياد اخلا�س االإماراتي وجلنة الري�سة الطائرة 
يطلقان ا�سرتاتيجية اإعداد املنتخب لـ »برلني 2023«

•• اأبوظبي-وام: 

الريا�سي  اأبــوظــبــي  جمل�س  اأعــلــن 
يف  وامل�ساركة  التطوع  بــاب  فتح  عن 
دعم العمليات التنظيمية ملناف�سات 
 2021 لل�سباحة  الــعــامل  بــطــولــة 
مراً/   25/ الق�سرية  للم�سافات 
ومهرجان اأبوظبي العاملي لاألعاب 
الفرة  يف  يقامان  اللذين  املــائــيــة, 
من 15 اإىل 21 دي�سمر املقبل يف 

جزيرة يا�س.
الريا�سي  اأبــوظــبــي  جمــلــ�ــس  ودعــــا 
تبلغ  بـــالـــتـــطـــوع ممــــن  الـــراغـــبـــني 
فــــوق,  �ــســنــة فـــمـــا   16 اأعــــمــــارهــــم 
التطوع  فر�س  وخــو�ــس  للت�سجيل 
توافر  خــــيــــارات  تــتــطــلــب  ال  الـــتـــي 
اأجــل احل�سول  �سابقة, من  خــرات 
عــــلــــى فــــر�ــــســــة تـــــقـــــدمي الــــدعــــم 
املــرمــوق, حيث  الــريــا�ــســي  للحدث 

املتاحة  التطوعية  االأدوار  ت�سمل 
واملنظمني  الــريــا�ــســيــني  مــ�ــســاعــدة 
املهرجان  مناف�سات  تنظيم  اأثــنــاء 
تلبية  عــلــى  والـــعـــمـــل  والـــبـــطـــولـــة, 
�سمن  االإعــــام  و�ــســائــل  احتياجات 
املركز االإعامي, والقيام باالأعمال 
الازمة يف موقع احلدث, وغريها 

من االأعمال املتنوعة.
طلب  لــــلــــمــــتــــطــــوعــــني  وميــــــكــــــن 
عـــن طريق  لــلــمــ�ــســاركــة  الـــر�ـــســـح 
ملجل�س  التابع  املتطوعني  برنامج 
وبرنامج  الـــريـــا�ـــســـي,  اأبــــوظــــبــــي 
املـــــار�ـــــســـــال االإمــــــــاراتــــــــي, واحتــــــاد 
باالإ�سافة  لــلــ�ــســبــاحــة,  االإمــــــــارات 
كــمــا ميكن  الــ�ــســبــاحــة,  اأنـــديـــة  اإىل 
فريق  اإىل  بــاالنــ�ــســمــام  لــلــراغــبــني 
عر  اهــتــمــامــهــم  ت�سجيل  الــتــطــوع 
www. االإلــــــكــــــروين:  املــــوقــــع 

.  volunteers.ae
لل�سباحة  الــعــامل  بــطــولــة  وتــ�ــســهــد 
مراً/   25/ الق�سرية  للم�سافات 

ريا�سي   1000 اأكر من  م�ساركة 
على  لــلــتــنــافــ�ــس  دولـــــة   180 مـــن 

م�سابقة   44 �سمن  اأيــــام   6 مـــدار 
خمتلف  يف  والـــ�ـــســـيـــدات  لـــلـــرجـــال 

ال�سباحة  وهـــي  االأربـــعـــة:  االأنــــــواع 
احلرة وال�سدر والظهر والفرا�سة, 
املتنوع  الــفــردي  ال�سباق  جانب  اإىل 
والـــتـــتـــابـــع. وتــــقــــام املـــنـــافـــ�ـــســـات يف 
اإىل  �ستتحول  الــتــي  اآريــنــا  االحتــــاد 

وجهة مائية ال�ست�سافة احلدث.
الراغبون  املتطوعون  يكت�سب  كما 
من اخلــرات من  بامل�ساركة مزيداً 
خــــال تـــقـــدمي الـــدعـــم الــــــازم يف 
لاألعاب  العاملي  اأبوظبي  مهرجان 
املــائــيــة, الـــذي يــقــام بــالــتــزامــن مع 
للم�سافات  لل�سباحة  العامل  بطولة 
جزيرة  يف  مـــراً/   25/ الق�سرية 
املهرجان  اأجــنــدة  وتت�سمن  يــا�ــس, 
الت�سفيات  هــي:  ريا�سية  فعاليات 
للغط�س  العامل  لبطولة  التاأهيلية 
الــعــامل للغط�س  الــعــايل, وبــطــولــة 
املياه  الــتــتــابــع يف  و�ــســبــاق  لــلــفــرق, 
/4×1500مر/,  املـــفـــتـــوحـــة 

كــاأ�ــس العامل  ونــهــائــيــات مـــاراثـــون 
مل�سافة  املفتوحة  املياه  يف  لل�سباحة 
يف  دورهــــم  جــانــب  واإىل  كـــم,   10
ملــنــافــ�ــســات بطولة  الـــدعـــم  تــقــدمي 
�سي�سارك  واملـــــهـــــرجـــــان,  الــــعــــامل 
االأن�سطة  دعــــــم  يف  املـــتـــطـــوعـــون 

والفعاليات امل�ساحبة للحدث.
العواين,  حمد  عــارف  �سعادة  وقــال 
اأبوظبي  ملــجــلــ�ــس  الــــعــــام  االأمـــــــني 
ن�ست�سيف  اأن  "ي�سعدنا  الريا�سي: 
مـــن جــديــد حـــدثـــاً دولـــيـــاً بـــــارزاً يف 
اأكر  مب�ساركة  ونــرحــب  اأبــوظــبــي, 
من 1000 ريا�سي يف جزيرة يا�س 
الــقــادم, ويعد  خــال �سهر دي�سمر 
لي�ساركنا  مــهــمــة  فــر�ــســة  احلــــدث 
فعاليات  تنظيم  فر�س  املتطوعون 
واال�ستفادة  احلــجــم  بــهــذا  عــاملــيــة 
التنظيمية يف حفاوة  من اخلــرات 
قيم  واإبـــــراز  بال�سيوف  الــرحــيــب 

للعامل  االأ�سيل  االإمــاراتــي  املجتمع 
اأجمع".

البارز  بـــالـــدور  "نفخر  واأ�ــــســــاف: 
االأن�سطة  كـــافـــة  يف  لــلــمــتــطــوعــني 
التي  ـــيـــة  الـــريـــا�ـــس والــــفــــعــــالــــيــــات 
الريا�سي,  اأبوظبي  يقيمها جمل�س 
تنظيم  يف  تواجدهم  يكون  و�ــســوف 
ومهرجان  لل�سباحة  العامل  بطولة 
املائية  لــاألــعــاب  الــعــاملــي  اأبــوظــبــي 
حمطة مهمة يف م�سوارهم لتنمية 
وتعزيز  الــتــنــظــيــمــيــة  مـــهـــاراتـــهـــم 
وم�ساعدة  الــتــعــاون  واآفـــــاق  فــر�ــس 
الــريــا�ــســيــني والـــوفـــود الــعــاملــيــة يف 
الفعاليات  ـــطـــة  ـــس ـــ� واالأن احلــــــدث 
جديدة  ب�سمة  ميثل  ما  امل�ساحبة, 
يف مــ�ــســرية الــتــعــاون والــتــطــوع من 
النجاح  حتقيق  يف  م�ساعدتنا  اأجــل 
حتت�سنه  الـــــذي  الــعــاملــي  لــلــحــدث 

اأبوظبي للمرة االأوىل".

»اأبوظبي الريا�سي« يفتح باب التطوع لبطولة العامل لل�سباحة واملهرجان العاملي لالألعاب املائية

•• دبي-الفجر:

اأعلن املدير الفني ملنتخبنا الوطني االأول لكرة القدم الهولندي فان مارفيك 
 FIFA العرب  كاأ�س  بطولة  للم�ساركة يف  لاأبي�س  النهائية  القائمة  عن 
2021 املقررة يف العا�سمة القطرية الدوحة للفرة من 30 نوفمر اإىل 
جمموعات   4 على  توزيعها  مت  عربياً  منتخباً   16 مب�ساركة  دي�سمر   18
 , تون�س  اإىل جانب منتخبات  الثانية  املجموعة  �سيلعب منتخبنا يف  , حيث 

�سوريا وموريتانيا .
وهم  البطولة  الئحة  ح�سب  العباً   23 لاأبي�س  النهائية  القائمة  و�سمت 
, بندر االأحبابي , حممد  : علي خ�سيف , خالد عي�سى , حممد ال�سام�سي 

, وليد  , �ساهني عبدالرحمن , حممد العطا�س  , عبدالعزيز هيكل  برغ�س 
عبا�س , مهند �سامل , حممود خمي�س , ماجد را�سد , علي �ساملني , عبداهلل 
رم�سان , عبداهلل حمد , اإ�سماعيل مطر , طحنون الزعابي , حممد جمعة 
و�سبي�ستيان  مبخوت  علي   , �سالح  علي   , كانيدو  كايو   , احلــمــادي  خليل   ,
تيغايل . و�سيبداأ االأبي�س جتمعه يف دبي يوم بعد االأربعاء و�سيوؤدي ح�ستني 

تدريبيتني قبل ال�سفر اإىل الدوحة يوم اجلمعة .
 30 يــوم  �سوريا  منتخب  مبواجهة  البطولة  يف  م�سواره  منتخبنا  ويفتتح 
منتخب  الثانية  املــبــاراة  يف  يــواجــه  فيما   , بــوعــبــود  را�ـــس  �ستاد  يف  نوفمر 
اأن يختتم مواجهاته بدور  امللعب على  ذات  3 دي�سمر على  يوم  موريتانيا 

املجموعات بلقاء منتخب تون�س يوم 6 دي�سمر با�ستاد الثمامة .

مارفيك  يعلن قائمة منتخبنا الوطني لكاأ�س العرب 2021

•• اأبوظبي-وام:

ــــات بـــطـــولـــة  اخــــتــــتــــمــــت مــــنــــافــــ�ــــس
�سالة  عــلــى  لــلــبــولــيــنــج  االأ�ــــســــاتــــذة 
جلنة  اأقامتها  التي  الدولية  خليفة 
فئة  من  الهمم  الأ�سحاب  االإمـــارات 
املو�سم  اأجندة  �سمن  والبكم  لل�سم 

الريا�سي 2021 - 2022.
النتائج عن ح�سول العب  واأ�سفرت 
املركز  اأحمد على  نــادي دبــي ح�سني 
االأول بعد متكنه من حتقيق 213 
نقطة, بفارق 22 نقطة عن �ساحب 
النادي  نف�س  العـــب  الــثــاين  املــركــز 
طـــــارق �ــســهــاب مــــــراد, الـــــذي اأحــــرز 
املركز  يف  جـــاء  كــمــا  نــقــطــة,   191
من  الرميثي  مطر  الاعب  الثالث 
نادي العني الأ�سحاب الهمم بر�سيد 

نقطة.  184
وجــــــــاءت نـــتـــائـــج الــــرتــــيــــب الـــعـــام 

بح�سول  احلــايل  للمو�سم  لاعبني 
العـــب نـــادي دبـــي الأ�ــســحــاب الهمم 

اأمين �سامل املقبايل على املركز االأول 
نــقــطــة, وجــــاء يف   4920 بــر�ــســيــد 

العب  مــراد  �سهاب  طــارق  الو�سافة 
 ,4643 بر�سيد  اأيــ�ــســا  دبــي  نـــادي 

وحـــل يف املــركــز الــثــالــث زمــيــلــهــم يف 
بر�سيد  اجلــابــر  على ح�سن  الــنــادي 

نقطة.  4549
وبح�سول العبي نادي دبي الأ�سحاب 

الــهــمــم عــلــى �ـــســـدارة الــرتــيــب يف 
اأن  النادي  ا�ستحق  امل�سابقات  جميع 
باأف�سل  الفائز  الــنــادي  بلقب  يفوز 
نتائج على مدار بطوالت البولينج. 
كــمــا جــــاء العــــب نـــــادي دبــــي وليد 
حممد اأرجمند يف �سدارة الاعبني 
حيث  النتائج  اأعــلــى  حققوا  الــذيــن 

اأحرز 279 نقطة.
وعلى هام�س م�سابقات االأ�ساتذة مت 
تكرمي الفرق احلا�سلة علي املراكز 
خما�سي  بطولة  يف  االأوىل  الــثــاث 
اأقــيــمــت يف وقت  الــبــولــيــنــج والـــتـــي 
�سابق, حيث جاء الرتيب بح�سول 
فــريــق نـــادي دبـــي الأ�ــســحــاب الهمم 
على املركز االأول, ثم العني يف املركز 
الأ�سحاب  اأبوظبي  نادي  ثم  الثاين, 

الهمم يف املركز الثالث.

دبي الأ�سحاب الهمم ي�سيطر على األقاب بطولة االأ�ساتذة للبولينج لل�سم والبكم

للجودو �سالم  جراند  ظبي  اأبو  بطولة  يف  م�ساركتها  توؤكد  دولة   42
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للريا�سات  االإمــــــارات  احتــــاد  وجـــه 
اجلوية اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان 
اإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
رئي�س املجل�س التنفيذي على دعمه 
ورعـــايـــتـــه الــكــرميــة لــبــطــولــة دبي 
وفاي  لــلــهــايــك  االأوىل  الــدولــيــة 
بال�سرق  مــــرة  الأول  تـــقـــام  والـــتـــي 

االأو�سط .
رئي�س  النيادي  حموده  ن�سر  وقــال 
اإلــلــريــا�ــســات اجلــويــة : "اإن  احتـــاد 
برعاية  تـــقـــام  احلــالــيــة  الــبــطــولــة 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  �سيدي  ودعــم 

بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
ف�سموه يقدم لنا دعما ال حدود له 

ولــوال هــذا الدعم ما كــان لاحتاد 
بالتزاماته  يــفــي  واأن  ي�ستمر  اأن 
الـــدولـــيـــة ويــ�ــســتــ�ــســيــف مــثــل هذه 

االأحداث العاملية  .
بطولتنا  تزامن  :اإن  النيادي  وقــال 
دبي  ومعر�س   2020 اك�سبو  مــع 
الـــــــدويل  لـــلـــطـــريان �ــســاهــم يف اأن 
عاملي  حــدث  اإىل  البطولة  تتحول 
مـــــــدوي واحلــــمــــد هلل يـــ�ـــســـارك يف 
اأ�سد  مــــن   طـــيـــارا   25 املــنــافــ�ــســات 
اإبــهــاراً حيث حتتاج  اأبــطــال الــعــامل 
ومهرة  عالية  بدنية  لياقة  اللعبة 

االإقاع والتحليق والهبوط .
وجود  عن  النقاب  النيادي  وك�سف 
اللعبة  هــذه  يف  لــاإمــارات  منتخب 

و�سي�سارك يف البطوالت املقبلة بعد 
عايل  اإعـــــدادي  ملع�سكر  يخ�سع  اأن 

امل�ستوى .
جــــوالت  اأوىل  مــنــافــ�ــســات  وحــــــول 
والتي  دبي"  "جولة  الـــبـــطـــولـــة 
العنوان  �ــســاطــىء  فـــنـــدق  �ــســهــدهــا 
رئي�س  نائب  احلــمــادي  يو�سف  قــال 
املنظمة  الــلــجــنــة  مـــديـــر  االحتــــــاد 
للبطولة "بداية ن�سكر �سمو ال�سيخ 
حـــمـــدان بـــن حمــمــد بـــن را�ـــســـد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنيذي الإتاحة �سموه الفر�سة لنا 
ليطلع  البطولة  هــذه  ال�ست�سافة 
�سواطىء دبي  الدويل على  �سيوف 

ال�ساحرة .

االأوىل تركت  اإن اجلولة   : واأ�ساف 
اجلمهور  لدى  جدا  جيدا  انطباعا 
وامل�ساركني بف�سل املناف�سات القوية 
واملـــكـــان الــ�ــســاحــر الــــذي يــتــمــتــع به 
موقع فندق �ساطىء العنوان الذي 
�سيدته اإعمار باأدواره الـ77 ليكون 

عنوانا لدبي .
الـــطـــيـــار  :اإن  احلــــــمــــــادي  وقــــــــال 
الــنــمــ�ــســاوي تــومــي فـــان بــريــ�ــس فاز 
الذهبية  وا�ستحق  االأوىل  باجلولة 
الفرن�سي  الــطــيــار  ثانيا  حــل  فيما 
امليدالية  ونــــــال  ايـــجـــي  تــــاجنــــوي 
االإيطايل  الطيار  واحــتــل  الف�سية 
ونال  الثالث  املركز  اوروغاتي  اآرون 
امليدالية الرونزية واأ�سار احلمادي 

اإىل اأن اجلولة الثانية �ستقام اليوم 
الــــثــــاثــــاء بـــجـــبـــل جـــيـــ�ـــس بــــراأ�ــــس 
اخليمة .  وقالت النم�ساوية ماريان 
فندق  مــــديــــرعــــام  فـــيـــتـــزجـــريالـــد 

�ساطىء العنوان "اإن الفندق يفخر 
اإماراتية  بــطــولــة  اأول  با�ست�سافة 
وخا�سة  والــفــاي  للهايك  دولــيــة 
ال�سطح  على  املــوجــود  امل�سبح  على 

 293.906 ارتفاعه  يبلغ  والــذي 
�سباحة  حـــمـــام  اأعـــلـــى  وهــــو  مـــــًرا 
وهــــو موقع   - الـــعـــامل  خـــارجـــي يف 
مثايل ملثل هذه امل�سابقة الفريدة".
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العربية  لــلــخــيــول  دبـــي  لــفــت مــربــط 
خال  العربي  اخليل  جمتمع  اأنظار 
الــ�ــســارقــة كلباء  فــعــالــيــات مــهــرجــان 
الثالثة  ن�سخته  يف  الــعــربــي  لــلــجــواد 
التي اختتمت نهاية االأ�سبوع يف اأجواء 
عدد  بــطــوالتــهــا  تقا�سمت  احتفالية 
مــن املـــرابـــط الــوطــنــيــة مــن خمتلف 
االأ�سواط  كــانــت  اأن  بعد  املــ�ــســتــويــات, 
تناف�سية  اأطــــوارا  للنهائيات  املــوؤهــلــة 
ح�سوره  دبــي  مربط  و�سجل  مثرية. 
الــبــطــويل املــعــتــاد مــن حــيــث االألقاب 
وقــوة االإنتاج الــذي قــاده يف املهرجان 
الفحل العاملي دي �سراج الذي اأكد اأنه 
على  اجلــديــد,  االإنــتــاج  م�سعل  حامل 
العاملية  االإنتاجية  االإجنـــازات  طريق 
لفحل االإنتاج العاملي املعا�سر اإف اإيه 

اإل ر�سيم. 
�سراج متكن مربط  دي  الفحل  ومــن 
دبـــي مــن نــيــل ثـــاث مــيــدالــيــات من 
كـــل املـــعـــادن الــنــفــيــ�ــســة؛ فــقــد توجت 
بعمر  املهرات  بذهبية  لني  دي  املهرة 
الــثــاث �ــســنــوات, وتــوجــت املــهــرة دي 
رمية بف�سية املهرات بعمر ال�سنتني, 
برونزية  تيماء  دي  املــهــرة  وتــوجــت 
املهرات بعمر ال�سنة, ليوؤكد دي �سراج 
للمعادالت  جيدة  نتائج  �ساحب  اأنــه 

دبي  مــربــط  ي�سنعها  الــتــي  اجلـــيـــدة 
اأ�سوة  املحلي,  االإنتاجي  م�سروعه  يف 
العاملية اجلارف  االإنتاجية  باالأيقونة 
معا  والــفــحــان  ر�ــســيــم.  اإل  اإيــــه  اإف 
اليزال متاحني للت�سبية اأمام مرابط 
متزايدا  االإقـــبـــال  ـــــزال  والي الـــعـــامل, 
املتواترة  البطولية  للنتائج  ومــوازيــا 
كما  الفحلني.  مــن  املنتجة  للخيول 
اليـــــزال مــربــط دبــــي مــلــتــزمــا بدعم 
املـــــرابـــــط الـــوطـــنـــيـــة بـــ�ـــســـبـــوات من 
واآخرها  الــبــطــوالت  كــل  يف  الفحلني 
للجواد  كـــلـــبـــاء  الـــ�ـــســـارقـــة  بـــطـــولـــة 

العربي.

ثبات ر�صيم
الــــذي اليــ�ــســق له  ر�ــســيــم  اإل  اإيــــه  اإف 
على  ثابتا  يظل  منا�سبة  كل  يف  غبار 
مــ�ــســار اجلـــــودة, وكــــان وفــيــا للعطاء 
كلباء؛  ال�سارقة  بطولة  يف  االإنتاجي 
فــقــد مــنــح عــــددا مـــن املـــرابـــط متعة 
والتتويج,  التناف�س  التميز يف ميدان 
حيث نالت املهرة نقوة الزبري ذهبية 
ل�سالح  �سنوات  الثاث  بعمر  املهرات 
القا�سمي,  �سعود  بــن  حممد  ال�سيخ 
املهرات  ف�سية  الب�ستان  ظبية  ونالت 
ل�سالح مربط الب�ستان, ونال �س.�س. 
الثاث  بعمر  املهور  ف�سية  حمجوب 
�سنوات ل�سالح �سلطان اليحيائي. كما 

دبي  االإنتاج ملربط  اأعمدة  اأحد  �سجل 
الفحل دي م�ساري ح�سوره االإنتاجي 
املتميز مبنح ال�سيخ عبداهلل بن ماجد 
الثاث  بعمر  املهور  ذهبية  القا�سمي 

�سنوات التي نالها املهر اإ.�س.�ساح.

ذاكرة البداية
يحتفظ  دبـــــــي  مـــــربـــــط  والزالـــــــــــــت 
امل�ستوى  عــلــى  القيا�سية  بــالــ�ــســدارة 
الـــعـــددي واالإنـــتـــاجـــي لــلــبــطــوالت يف 
للجواد  كــلــبــاء  الــ�ــســارقــة  مـــهـــرجـــان 
من  االأوىل  الن�سخة  فــفــي  الــعــربــي. 
املهرجان اأكد اأ�سطورة االإنتاج العاملي 
اأنه  ر�سيم  اإل  اإيه  اإف  الفحل  املعا�سر 

املفتاح ال�سحري الإنتاج اخليل البطلة 
واالإ�ــســطــفــاف مــع الــ�ــســفــوة منها يف 
ميدان التناف�س والتتويج. فقد �سجل 
خال  من  الهادر  االإنتاجي  ح�سوره 
منها  املتوجة  اخليول  كبري من  عدد 
احلائزة على املراكز الثاث لبطولة 
دي  وهــــي  �ـــســـنـــوات  املـــهـــور بــعــمــر 3 
�سامد ودي بارق ودي جران. ومنها 
املـــهـــر �ــســامــخ الـــبـــدايـــر احلـــائـــز على 
واملهرة  ال�سنة,  بعمر  املهور  برونزية 
دي الهدة احلائزة على ف�سية املهرات 
بــعــمــر الــ�ــســنــة, ومــنــهــا املــهــرة جميلة 
املهرات  ذهبية  على  احلائزة  البداير 
و�سيفتها  ومــعــهــا  الــ�ــســنــتــني,  بــعــمــر 

 " املــهــرة  ورديفتهما  الهواجر  بــارعــة 
باالإ�سافة  الر�سيم",  بنت  اأم  اإيــه  اإف 
اإىل املهرة دي نواهل التي نالت ف�سية 

املهرات بعمر الثاث �سنوات.

�صدارة متجددة
مهرجان  مــن  الــثــانــيــة  الن�سخة  ويف 
ال�سارقة كلباء للجواد العربي, متكن 
االأ�ــســطــورة اجلــديــدة لاإنتاج  اأبــنــاء 
األقاب,   6 ح�سد  من  املعا�سر  العاملي 
التي  الذهبية  املــيــدالــيــة  عــن  ف�سا 
نــالــهــا ابــنــه �ــســاحــب الــلــقــب املــــزدوج 
�سراج,  دي  الــفــحــل  الــعــامل  لــبــطــولــة 
واملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــلــمــهــرة “دي 

فنانة” وامليدالية الرونزية للمهرة 
حمتفظا  لــيــظــل  �سماحة",  "دي 
بطولة  الأبــطــال  االإنــتــاجــيــة  بقيادته 
التي ح�سد  االأوىل  ن�سختها  كلباء يف 
منها اأبناوؤه 8 ميداليات من خمتلف 
اأنواع املعادن النفي�سة. وتوزعت األقاب 
اإل  اإيه  اخليل البطلة من الفحل اإف 
اجلدد,  االأبطال  من  عدد  بني  ر�سيم 
بعمر  املـــهـــرات  بــطــولــة  يف  تقدمتهم 
ونالت  عنود"  كــيــه  ايــــه  "اآر  الــ�ــســنــة 
"دي مودي" بف�سية  الف�سة, واملهرة 
وامتد  �ـــســـنـــوات.   3 بــعــمــر  املــــهــــرات 
من  ر�سيم  للفحل  االإنتاجي  العطاء 
خال ابنه البطل العاملي املزدوج دي 
"دي �سرار"  املــهــر  �ــســراج مــع ذهــبــيــة 
ال�سنة,  بــعــمــر  االأمــــهــــار  بــطــولــة  يف 
ح�سيم",  "االأريام  للمهر  وبــرونــزيــة 
وف�سية املهور بعمر ال�سنتني مع املهر 
املهر"ا�س  وف�سية  غالب",  "طحان 
بعمر  املــهــور  �ساري"  يف بطولة  جــي 
"اإي  املهر  وبرونزية  �سنوات,  الثاث 

ا�س زين" يف البطولة نف�سها .

التوحيدي: ب�صمات اإنتاجية
التوحيدي  حمــمــد  املــهــنــد�ــس  اأعــــرب 
دبي  مربط  عــام  مدير  العام  امل�سرف 
عــن �ــســعــادتــه مبــا حتــقــق للمربط يف 
املـــهـــرجـــان مـــن نــتــائــج جـــيـــدة اأكــــدت 

العامليني  للفحلني  االإنتاجية  الــقــوة 
املتميزين دي �سراج واإف اإيه اإل ر�سيم. 
مهرجان  اإن  التوحيدي:"  وقـــــال 
ال�سارقة كلباء للجواد العربي ير�سخ 
مــكــانــتــه كــمــحــطــة تــنــافــ�ــســيــة ترز 
م�ستويات االإنتاج املحلي. ومربط دبي 
�سجل ب�سماته االإنتاجية يف كل دورات 
الوطنية  املـــرابـــط  ومــنــح  الــبــطــولــة, 
ال�سقيقة مكا�سب جيدة. كما ا�ستطاع 
باأبهى  اإخراجه  للمهرجان  املنظمون 
التنظيمية  اجلــوانــب  كافة  يف  �سورة 
االحتفالية  االأجـــــواء  مــع  ان�سجمت 
الذي  وللجمهور  الــفــائــزة  للمرابط 
تفاعل بروح طيبة مع العرو�س التي 
املهور  اأجــمــل  �سمت عــددا كبريا مــن 
واملـــهـــرات املــتــنــافــ�ــســة, والــتــي ترجم 

م�ستوى االإنتاج املحلي املتقدم".

املرزوقي: تقا�صم التميز
املرزوقي  الــعــزيــز  عبد  اأعـــرب  بـــدوره 

املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملـــربـــط دبــــي عن 
�سعادته بنتائج البطولة التي اعترها 
منحها  عـــال  تناف�سي  مــ�ــســتــوى  ذات 
ملـــا حققته  يــ�ــســاف  جنـــاحـــا جـــديـــدا 
ال�سابقتني.  الــدورتــني  يف  متيز  مــن 
وقال املرزوقي:" مهرجان كلباء كان 
اأن  وا�ستطاع  املقايي�س,  بكل  ناجحا 
االإنتاج  مــن  جــديــدة  يــقــدم جمموعة 
الوطني اجليد. ومربط دبي كان له 
االإ�سهام املنا�سب يف هذا النجاح باإبراز 
اأيقونة  قــاده  جيد,  اإنتاجي  م�سمون 
االإنتاج العاملي املعا�سر الفحل اإف اإيه 
اإل ر�سيم وابنه البطل العاملي احليوي 
كافية  اأ�سباب  اإنها  �سراج.  دي  الفحل 
للتعبري عن فرحتنا بهذه االإجنازات 
ومتيزها  مــتــعــتــهــا  نــتــقــا�ــســم  الـــتـــي 
والفحان  الــوطــنــيــة.  املـــرابـــط  مـــع 
اليزاالن متاحني للت�سبية اإىل جانب 
املنتج املتميز ذي املوا�سفات االإنتاجية 

اخلا�سة الفحل دي نائل".

•• الدار البي�صاء-وام:

لكاأ�س  ع�سرة  احلادية  املحطة  " لقب  " اأوملبي  املهرة  اقتن�ست 
التي  االأ�سيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
االأول  اأمــ�ــس  البي�ساء  بــالــدار  الرملي  اأنــفــا  م�سمار  يف  اأقيمت 
والع�سرين  الثامنة  الن�سخة  �سباقات  �سل�سلة  �سمن  االأحــــد, 
حمطاتها  اأوىل  يف  كبريا  جناحا  حققت  التي  الغالية  للكاأ�س 

العربية, بعد ختام جوالتها االأوروبية واالأمريكية.
وتقام �سل�سلة ال�سباقات برعاية �سامية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
" ودعم  " حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايــد 
عهد  ويل  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن  حمــمــد  ال�سيخ  ال�سمو  �ــســاحــب 
�سمو  ومتابعة  امل�سلحة,  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد  ال�سيخ من�سور بن 
وزيـــر �ــســوؤون الــرئــا�ــســة, بـــاأهـــداف اإعــــاء �ــســاأن اخلــيــل العربي 
ودعم  العاملية  ال�سباقات  م�سهد  يف  ح�سوره  وتعزيز  االأ�سيل 
لنهج  تاأ�سيا  الــعــربــيــة,  بــاخلــيــول  لاهتمام  واملــربــني  املـــاك 
نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايــد  ال�سيخ  تعاىل  اهلل  بـــاإذن  لــه  املغفور 

طيب اهلل ثراه.
دارفينا   X " بــداد  ن�سل  "اأوملبي" املنحدرة من  املهرة  ومتكنت 
بنت دروي�س", وتعود للمالك واملدرب عبداهلل بندراوي وحتت 
املغربية  املحطة  لقب  مــن ح�سم  بــايــود,  عــزيــز  الــفــار�ــس  قــيــادة 
لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية التي �سهدت م�ساركة 18 
�سن  من  للخيول  املخ�س�س  مــرا,   2100 ال  �سباق  يف  خيًا 
ا خ�سو�سا  ال�سباق تناف�سا مثري  اأربــع �سنوات فما فوق, و�سهد 
يف االأمتار االأخرية التي اأكدت قوة وعزم "اأوملبي" للظفر بلقب 

الكاأ�س الغالية.
ــبــاق بـــزمـــن قـــدره  وجنـــحـــت الــبــطــلــة مـــن قــطــع مــ�ــســافــة الــ�ــس
جرين"  "نفي�سة  الثانية  باملرتبة  وحــل  دقــيــقــة,   2:24:51
, وبقيادة قا�سم ف�سول, وجاء يف  للمالك واملــدرب جمال باجو 
املركز الثالث "نيفال" معمورة للمالك واملدرب نور الدين باجو 

وحتت قيادة جواد خياط.
�سباقات  �سل�سلة  على  الــعــام  امل�سرف  الرحماين  في�سل  واأ�ــســاد 
كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�سيلة بنجاحات املحطة 
املغربية من كافة اجلوانب. وتوجه بال�سكر والتقدير للجمعية 

من  ال�سباق  �سهده  مــا  اأن  مــوؤكــدا  املــغــرب,  يف  للفر�سان  امللكية 
والتي  واملــربــني  املــاك  نخبة  قبل  للم�ساركة من  اإقــبــال كبريا 
بلغت حجمها 18 خيا اإىل جانب القوة والتناف�س الكبري على 
لقب الكاأ�س الغالية, يرجم املكانة والقيمة الكبرية للحدث يف 
كافة دول العامل, معربا عن �سروره مبوا�سلة رحلة النجاحات 
والتفوق بعد اخلتام املبهر يف الدول االأوروبية واأمريكا, م�سريا 
اإىل اأن حمطة املغرب متثل واحدة من اأهم املحطات يف االأجندة 
ال�سنوية التي تدعم م�سرية البطولة ومتثل اإ�سافة كبرية يف كل 
اآل نهيان  "توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد  عام. وقال: 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة تقودنا للعاملية 
دول  يف  الكبرية  املــهــرجــانــات  اأهـــم  واخــتــيــار  ال�سباقات  بنوعية 
العربي وماك ومربي اخليل,  العامل, وم�ساركة نخبة اخليل 
االأمر الذي عزز مكانة �سباقاتنا يف الن�سخة الثامنة والع�سرين 
وجعلها حتظى باأ�سداء وا�سعة من قبل امل�سامري العاملية على 
الكبرية  االإجنـــازات  11 حمطة, معربا عن فخره بهذه  مــدار 
التي جت�سد املكانة املرموقة للكاأ�س الغالية واأهميتها باعتبارها 

من اأهم ال�سباقات الكا�سيكية يف العامل".

وجه ال�صكر والعرفان اإىل حمدان بن حممد

احتاد الريا�سات اجلوية ي�سيد بنجاح جولة دبي لـ »هايك وفالي« املثرية 

مربط يحافظ على �سدارته التاريخية و »دي �سراج« يحمل م�سعل جودة االإنتاج

املهرة »اأوملبي« تقتن�س لقب كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف املغرب

•• العني -وام:

يف  الذهبية  امليدالية  و  االأول  املركز  ال�سام�سي  �سيف  الــرامــي  حقق 
بطولة رماية االأطباق من احلفرة " الراب" �سمن مناف�سات بطولة 
للفرو�سية  العني  نــادي  ميادين  على  اأقيمت  التي  ال�ساملة  االإمـــارات 

والرماية واجلولف �سمن خطة ن�ساط املو�سم الحتاد الرماية.
الدور  قد حقق يف  كــان  بينما  40 طبقا  النهائي  ال�سام�سي يف  جمع 
التاأهيلي 113 طبقا, و جاء الرامي الواعد وليد العرياين يف املركز 

الثاين وا�ستحق امليدالية الف�سية بعد اأداء متميز يف الدور التاأهيلي 
بواقع /110 اأطباق / والنهائيات /38 طبقا/ .

و جاء ثالثا الرامي االأوملبي ظاهر العرياين و نال امليدالية الرونزية 
بعد اأن حل يف التاأهيلي رابعا بر�سيد 108 اأطباق وحقق يف النهائيات 

طبقا.  32
اأما حمد بن جمرن الذي ت�سدر الدور التاأهيلي بر�سيد 114 طبقا 
فقد جاء يف النهائيات خام�سا بر�سيد 26 طبقا بعد اأن ظهرت عليه 
احلمادي  يحيى  اأحــمــد  ال�ساد�س  املــركــز  يف  وتبعه  االإجــهــاد  عــامــات 

وحقق يف النهائيات 17 طبقا.
و �سهدت البطولة م�ساركة ال�سيخ حممد بن دملوك اآل مكتوم للمرة 
يف  الــــراب  رمــايــة  ملنتخب  جــديــدة  اإ�ــســافــة  �سي�سكل  والــــذي  االأوىل 

امل�ستقبل القريب.
جتدر االإ�سارة اإىل م�ساركة الرامي املخ�سرم عمر الور�سو بعد طول 
املــوهــوب عبد اهلل  الــرامــي  املــرة  غياب بينما غــاب عــن امل�ساركة هــذه 

بوهليبه ب�سبب �سفره خارج الباد قبل البطولة.
يف  الكاملة  العامة  حتقيق  مــن  رام  اأي  يتمكن  مل  اأنـــه  الطريف  و 

ت�ستدعي  ظــاهــرة  وهـــي  طبقا   25 مــن   25 اأي  اخلــمــ�ــس  اجلــــوالت 
البحث.

امليدالية  وا�ستحق  االأول  املــركــز  حقق  فقد  النا�سئني  �سعيد  وعلى 
طبقا,   84 وجمع  حــم  بــن  �سعيد  حممد  ال�ساعد  الــرامــي  الذهبية 
بعد مناف�سة قوية مع �ساحب املركز الثاين وامليدالية الف�سية اأحمد 
قحطان النعيمي وحقق 83 طبقا ليوؤكد ابن حم اأحقيته يف املناف�سة 
على جائزة حممد بن را�سد لاإبداع الريا�سي, وحل علي فواز علي 

ثالثا ونال امليدالية الرونزية.

ال�سام�سي يحرز ذهبية »الرتاب« يف بطولة االإمارات ال�ساملة للرماية
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الفجر الريا�ضي

يقف مدرب بر�سلونة اجلديد ت�سايف هرناندي�س اأمام اأول اختبار جدي يف مهمته االإنقاذية 
قبل  اخلام�سة  اجلولة  يف  الثاثاء  الرتغايل  بنفيكا  ي�ستقبل  عندما  الكاتالوين,  للنادي 

االأخرية من دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم.
قاد ت�سايف, القادم من تدريب ال�سّد القطري, فريقه اإىل فوز اأول على اإ�سبانيول -1�سفر يف 
الدوري املحلي االأحد, لريتقي اإىل املركز ال�ساد�س يف الرتيب, بعد بداية مو�سم خميبة اأدت 

اإىل اإقالة الهولندي رونالد كومان.
اأنقذه يف  "باوغرانا" اإىل ركلة جزاء من مهاجمه الهولندي ممفي�س ديباي وقائم  احتاج 

منا�سبتني يف ال�سوط الثاين, حمققاً اأول فوز له يف الدوري يف خم�س مباريات.
وظهر بر�سلونة وكاأنه يحاول تطبيق نهج ت�سايف القادم قبل نحو اأ�سبوعني لينقذ الفريق من 
كبوته الفنية, فيما يرزح النادي حتت ديون كبرية اأدت اإىل تخليه عن اأ�سطورته االأرجنتيني 

ليونيل مي�سي مطلع املو�سم لباري�س �سان جرمان الفرن�سي.
دفع ت�سايف بت�سكيلة عّززها باعبني يافعني, فظهر اأمثال غايف واإليا�س اأخوما�س 

ونيكو  بوت�س  وريكي  دمري  يو�سف  والنم�سوي  الزلزويل  ال�سمد  عبد  واملغربي 
غون�سالي�س.

قال العب الو�سط التاريخي بعد الفوز على جاره اللدود "ال ميكننا جتاهل 
مبادئنا... يجب اأن نخاطر اأكر".

لكن اأمام بنفيكا, قد يكون ثمن املخاطرة باهظاً, اإذ يتناف�س مع �سيفه على 
�سمن  الــذي  االأملـــاين  ميونيخ  بــايــرن  ملرافقة  املجموعة  يف  الثانية  البطاقة 

تاأهله.
بنتيجة واحدة  وبنفيكا  بايرن  اأمام  �سهدت خ�سارته مرتني  بداية خميبة  بعد 

�سفر3-, عّو�س بر�سلونة جزئياً بفوزين على دينامو كييف االأوكراين 
بفارق  الثاين  املركز  ليحتل  -1�سفر,  اأي�ساً  واحــدة  بنتيجة 

نقطتني عن بنفيكا الثالث.
وفيما تعّر�س بر�سلونة لل�سغط يف نهاية مواجهته 
اإ�سبانيول, �سرح ت�سايف بع�س مبادئه  االأخــرية مع 

التوجيهية "ال اأرى م�سكلة بدنية, بل هي م�سكلة 
لفهم اللعبة".

ن�سيطر  اخلـــ�ـــســـم,  نـــواجـــه  اأن  "يجب  تـــابـــع 
بل  بــدنــيــة  م�سكلة  لي�ست  الـــكـــرة.  ونــ�ــســتــحــوذ 

كروية".
ويــبــتــعــد بــر�ــســلــونــة بـــفـــارق 10 نــقــاط عن 
غــرميــه ريــــال مـــدريـــد مــتــ�ــســدر الـــــدوري, 

املو�سم  25 مباراة حتى نهاية  لكن لديه 
وحماولة ت�سحيح م�ساره.

اأ�ساف ت�سايف "نحن هادئون بعد فوزنا 
الــفــوز مينحنا  هــذا  االأوىل,  املــبــاراة  يف 
معنوياتنا..  مــن  ويــرفــع  الــطــمــاأنــيــنــة 

لكن الثاثاء معركة جديدة, وال ميكننا 
جتاهل مبادئنا. هذا نهائي جديد لنا".

ويف املجموعة عينها, يحّل بايرن ميونيخ على 
تاأهله  �سمان  بعد  الرتيب,  متذيل  كييف  دينامو 

اإىل دور الـ16.
العا�سمة  اإىل  رحــلــتــه  الــبــافــاري يف  الــفــريــق  عــن  يــغــيــب 
االأوكـــرانـــيـــة خــمــ�ــســة العــبــني حمــجــوريــن, بــيــنــهــم يـــوزوا 
رف�سه  بعد  اأملانيا  يف  النقا�س  فتيل  اأ�سعل  الــذي  كيمي�س 

التطعيم ب�سبب "خماوف �سخ�سية".
وُحجر كيمي�س اجلمعة مرة ثانية هذا املو�سم بعد اأن كان 

على ات�سال مع �سخ�س اأ�سيب بفريو�س كورونا.
واأّكــد بايرن االأحــد دخول العبيه غري امللقحني �سريج 

مايكل  والفرن�سي  ت�سوبو-موتينغ  مك�سيم  اإريـــك  الــكــامــريوين  مو�سياال,  جمال  غنابري, 
كويزان�س اإىل احلجر. ويف ظّل معمعة كورونا التي اأزعجت مدرب الفريق يوليان ناغل�سمان, 
تعّر�س بايرن خل�سارة مفاجئة اأمام اأوغ�سبورغ 1-2 اجلمعة يف الدوري املحلي, حيث تقل�ست 

�سدارته لنقطة واحدة اأمام بورو�سيا دورمتوند.
ورف�س ناغل�سمان حتميل امل�سوؤولية لغياب كيمي�س الذي يتعّر�س النتقادات كبرية يف اأملانيا 

ب�سبب رف�سه التطعيم "هذا لي�س عذراً".
واأ�سارت تقارير �سحافية اإىل نية بايرن يف ح�سم اأجور العبيه غري امللقحني, علماً اأن راتب 
كيمي�س ال�سنوي ي�سل اإىل 20 مليون يورو. ويعني احلجر ال�سحي ملدة اأ�سبوع تكّبده خ�سائر 

تبلغ حوايل 384 الف يورو.
مو�سمه  بداية  �سفحة  طي  االإنكليزي  يونايتد  مان�س�سر  ياأمل  ال�ساد�سة,  املجموعة  ويف 
بعد  االأحــد,  �سول�ساير  اأويل غونار  الروجي  اإقالة مدربه  �سهدت  والتي  املخيبة 
ترتيب  يف  الثامن  املركز  اإىل  اأنزلته   4-1 املتوا�سع  واتفورد  اأمــام  خ�سارة 

الـ"برميريليغ".
وا�ستلم العب الو�سط ال�سابق مايكل كاريك االإ�سراف على الفريق يف 
مبارياته املقبلة "يف الوقت الذي يتطلع فيه النادي اإىل تعيني مدرب 
"غوا�سات" فياريال  مواجهة  و�ستكون  املو�سم".  نهاية  حتى  موقت 
جتنب  عليه  يتعني  الـــذي  احلمر"  "ال�سياطني  لفريق  م�سريية 
جميع  على  مفتوحة  �ستكون  التي  االخــرية  اجلولة  قبل  اخل�سارة, 

االحتماالت يف حال �سقوطه.
ويت�ساوى يونايتد يف ال�سدارة مع فياريال ب�سبع نقاط, بفارق نقطتني 
عن اأتاالنتا االإيطايل اجلاهز لانق�سا�س على ثنائي ال�سدارة والذي 

يحل على يونغ بويز ال�سوي�سري االأخري )3(.
وتــنــتــظــر يــونــايــتــد مـــبـــاراتـــان قــويــتــان اأيــ�ــســا يف 
�ــســد ت�سل�سي  املــحــلــي, وحتـــديـــداً  الـــــدوري 
واأر�سنال توالياً يف 28 احلايل والثاين من 

كانون االول/دي�سمر املقبل.
و�سيف  يــونــايــتــد,  مان�س�سر  يــفــز  ومل 
الدوري املحلي املو�سم املا�سي, �سوى 4 
مرات يف اآخر 13 مباراة يف خمتلف 

امل�سابقات.
االإنكليزي حامل  ت�سل�سي  ويت�سارع 
االإيطايل  يــوفــنــتــو�ــس  مـــع  الــلــقــب 
الثامنة,  املــجــمــوعــة  �ـــســـدارة  عــلــى 
يت�سدر  الذي  للثاين  اأف�سلية  مع 
و�سمن  كاملة  انت�سارات  باأربعة 
لت�سل�سي  ثاثة  مقابل  التاأهل 
الذي خ�سر ذهاباً اأمام "ال�سيدة 
فيديريكو  بـــهـــدف  العجوز" 

كييزا.
بطاقة  اللندين  الفريق  و�سي�سمن 
التاأهل الثانية بحال تعادله, ب�سرف النظر 
عن نتيجة املباراة الثانية بني زينيت الرو�سي )3( 

وماملو ال�سويدي )�سفر(.
على  قــوي  �ــســراع  يــدور  ال�سابعة,  املجموعة  ويف 
�ــســالــزبــورغ النم�سوي  بـــول  الــتــاأهــل. يــحــّل ريـــد 
املت�سدر )7( على ليل الفرن�سي الو�سيف )5(, 
 )3( االأخـــري  االإ�ــســبــاين  اإ�سبيلية  يبحث  فيما 
فولف�سبورغ  ي�ستقبل  عندما  االأول  فــوزه  عن 

االأملاين )5(.

امتحان قاري لت�سايف مع بر�سلونة اأمام بنفيكا 

"الليغا" بفوزه  يف  االنت�سارات  لــدرب  بيتي�س  ريــال  عــاد 
اأهــداف نظيفة  اإلت�سي بثاثة  الكبري خارج قواعده على 
يف اللقاء الذي اأقيم على ملعب مانويل مارتينيز فالريو 
االإ�سباين  االأوىل  الــدرجــة  بــدوري  الـ14  اجلولة  �سمن 

لكرة القدم.
ال�سوط  يف  "اإكلينيكيا"  املهمة  االأندل�سي  الفريق  اأنهى 

االأول, وحتديداً يف غ�سون 15 دقيقة.
وافتتح خوان ميجيل خيمينيز باب الت�سجيل يف الدقيقة 
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ثــم اأ�ـــســـاف املــهــاجــم الــرازيــلــي ويــلــيــان جــوزيــه الهدف 
يختتم  اأن  قبل   ,24 الدقيقة  الثاين من ركلة جــزاء يف 
النجم نبيل فقري الثاثية بعد ثاث دقائق من الهدف 

الثاين.
ورغم اأن البيتي�س لعب منقو�ساً من العب منذ الدقيقة 
67 بعد طرد هيكتور بيريين ببطاقة حمراء مبا�سرة, اإال 

اأنه حافظ على نظافة �سباكه حتى النهاية.
بيليجريني  مانويل  املخ�سرم  الت�سيلي  كتيبة  وا�ستعادت 
لريفع  متتاليتني,  خــ�ــســارتــني  بــعــد  االنــتــ�ــســارات  ذاكــــرة 

املركز  يف  بــهــا  يــظــل  نــقــطــة   24 اإىل  ر�ــســيــده  الــفــريــق 
اخلام�س.

 5 اآخـــر  الــثــالــثــة خـــال  اإلــتــ�ــســي خــ�ــســارتــه  ا�ستقبل  بينما 
مباريات, ال�سابعة هذا املو�سم, علما باأن الفريق مل يحقق 
هزائم   4( الــتــوايل  على  ال�ساد�سة  للجولة  انت�سار  اأي 

وتعادلني(.
11 نقطة, بفارق  اإلت�سي يف املركز الـ18 بر�سيد  ويقبع 
يف  ثقيلة  بهزمية  خ�سر  الــذي  غرناطة,  خلف  االأهـــداف 

وقت �سابق اأمام جماهريه )1-4( على يد ريال مدريد

بيتي�س ي�ستعيد توازنه باكت�ساح اإلت�سي بثالثية

•• اأربيل - وام: 

غداً   2003 مواليد  لل�سباب  الوطني  منتخبنا  ُيد�سن 
الثانية  اآ�سيا  غــرب  الحتــاد  ايرثلينك  بطولة  يف  م�ساركته 
لل�سباب, حني يواجه نظريه االأردين , على ا�ستاد فران�سوا 
حريري يف مدينة اأربيل العراقية �سمن مباريات املجموعة 
�ستجمع  التي  املــبــاراة   , منتخبنا  مــبــاراة  وت�سبق  الثانية. 
ال�ساد�سة م�ساء  ال�ساعة  لبنان  �سوريا مع منتخب  منتخب 

, حل�ساب املجموعة ذاتها.
تدريبيتني  ح�ستني  بــاأداء  الغد  ملواجهة  منتخبنا  وا�ستعد 
عــلــى اأحــــد املـــاعـــب الــفــرعــيــة , حــر�ــس خــالــهــا اجلهاز 
 , والاعبني  املنتخب  جاهزية  على  الــوقــوف  على  الفني 
فيها  �سيدخل  التي  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  واال�ستقرار 

غداً مباراته االفتتاحية يف البطولة.
وت�سم قائمة اأبي�س ال�سباب يف البطولة 23 العباً : حامد 
/ فــريوز  نبيل  /الظفرة/  عي�سى  �سالح  /الــعــني/  حممد 
الفجرية/ حممد اليماحي , عبداهلل خريي , علي حممد /

اجلزيرة/ ح�سن عبداهلل , جمال ال�سعدي /الن�سر/ عو�س 
حممد , من�سور �سعيد , من�سور �سالح /الوحدة/ حممد 
فوؤاد /الو�سل/ حميد املهري , خمي�س اأحمد /بني يا�س/ 

اأحمد  كلباء/  /احتــاد  عــادل  �سلطان  را�سد /حتا/  مــرزوق 
, مو�سى عبداهلل  ياقوت  �سيف   , , خليفة خمي�س  اهلل  مال 
اإبراهيم  , بدر  /�سباب االأهلي/ نواف جا�سم , �ساري فهد 

/ال�سارقة/ .
اأم�س  ظهر  عــقــدت  قــد  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وكــانــت 
االجتماع الفني اخلا�س باملجموعة الثانية , حيُث تقرر اأن 
يرتدي العبو منتخبنا االأبي�س الكامل واملنتخب االأردين 

االأحمر الكامل.
اأورتيغا مدرب منتخبنا  االإ�سباين فرانك  اأكد  ناحيته  من 
الوطني لل�سباب جاهزية املنتخب خلو�س مباراة الغد اأمام 
منتخب االأردن , م�سرياً اأن املباراة يف غاية االأهمية كونها 

االأوىل يف البطولة.
احرامه  التقدميي  ال�سحفي  املــوؤمتــر  يف  اأورتــيــغــا  واأكـــد 
 , باللقب  للفوز  ت�سعى  الــتــي  امل�ساركة  املنتخبات  جلميع 
عنا�سر  �سفوفه  يف  ي�سم  ال�سباب  اأبي�س  اأن  اإىل  م�سريا 

موهوبة ومت اعداده ب�سورة جيده للبطولة.
واأ�ساف اأورتيغا اأن البطولة فر�سة مثالية و�ست�سهد ندية 
امل�ساركة  املنتخبات  جميع  بــني  قــويــة  ومــنــافــ�ــســات  كــبــرية 
للمبارة  الــو�ــســول  هــو  واحـــد  هـــدف  حتقيق  يف  و�سعيها   ,

النهائية وح�سد اللقب كحق م�سروع للجميع.

منتخبنا ل�سباب الكرة يواجه االأردن 
يف افتتاح م�سواره ببطولة غرب اآ�سيا

اأم�س  مار�سال,  �ستيفن  اأ�سراليا  �ساوث  والية  وزراء  رئي�س  اأعلن 
االثنني, اأن اأديليد �ست�ست�سيف بطولتني, اأحدهما اأديليد الدولية, 
)كانون  يناير  يف  للتن�س  املفتوحة  اأ�سراليا  لبطولة  ا�ــســتــعــداداً 

الثاين( من العام القادم.
مرة  وال�سيدات,  للرجال  بطولة  وهــي  الدولية,  اأديليد  واأقيمت 
كوفيد19-  جــائــحــة  تع�سف  اأن  قــبــل   2020 بــدايــة  يف  واحــــدة 

بجدول م�سابقات التن�س.
العام  هذا  املفتوحة  الأ�سراليا  االإعــداديــة  البطوالت  كل  واأقيمت 
يف مــلــبــورن بــــارك بــعــد خــــروج الــاعــبــني مــن احلــجــر ال�سحي, 
للو�سع  اأقــرب  تبدو  القادم  العام  بطولة  ت�سبق  التي  الفرة  لكن 

الطبيعي.
وكتب مار�سال يف ح�سابه املوثق على توير: "�ست�ست�سيف اأديليد 

اأ�سراليا  ت�سبق  الــتــي  الــفــرة  يف  التن�س  جنــوم  اأبـــرز  مــن  بع�ساً 
الفرة  يف  الدولية  اأديليد  بينهما  من  بطولتان  �ستقام  املفتوحة, 

من 2-15 يناير )كانون الثاين(".
ولن ي�سمح �سوى لاعبني املح�سنني �سد كوفيد19- بامل�ساركة 
يف اأ�سراليا املفتوحة دون اخل�سوع اإىل حجر �سحي لكن املنظمني 
اأكدوا يوم ال�سبت, اأن اأي العب مل يح�سل على جرعتي اللقاح لن 

ي�سارك يف البطولة.
بــطــوالت يف  اأي  ومل يعلن احتـــادا الاعبني والــاعــبــات بعد عــن 

مو�سم 2022.
وقــالــت مــ�ــســادر يف احتـــاد الــاعــبــني املــحــرفــني اإن هــنــاك اأربع 
االأربع  البطوالت  اأوىل  اأ�سراليا قبل  �ستقام يف  اإعدادية  بطوالت 
املحرفني  الاعبني  احتاد  كاأ�س  اإىل  باالإ�سافة  العام  الكرى يف 

لفرق الرجال التي تقام يف �سيدين.
وا�ست�سافت �سيدين االأدوار االإق�سائية يف الن�سخة االأوىل للبطولة 
عام 2020 بعد اإقامة مباريات دور املجموعات يف برزبني وبريث 

لكن ن�سخة العام احلايل اأقيمت يف ملبورن فقط.
و�سيتم فتح بع�س حدود الواليات, التي اأغلقت للحد من انت�سار 
اأنــحــاء اأ�ــســرالــيــا مــع ارتــفــاع معدل  فــريو�ــس كـــورونـــا, يف جميع 
على  اأبقتا  وكوينزالند  اأ�سراليا  و�سرن  واليتي  لكن  التطعيم, 

قيود الدخول.
اأي  وبــرزبــني  بــريث  ت�ست�سيف  اأن  امل�ستبعد  مــن  ي�سبح  وبــذلــك 

مباريات يف يناير )كانون الثاين(.
الكامل للبطوالت  اإن اجلــدول  للتن�س  االأ�ــســرايل  وقــال االحتــاد 

التي ت�سبق اأ�سراليا املفتوحة �سيعلن يف االأيام القليلة القادمة.

•• دبي -وام:

اللجنة  رئي�س  مكتوم,  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اأوتابيك  �سعادة  العاملي,  املــايل  دبــي  مركز  يف  اأم�س  �سباح  الوطنية  االأوملبية 
اللقاء  ا�ستعر�س  حيث  االآ�ــســيــوي,  االأوملــبــي  املجل�س  رئي�س  نــائــب  عــمــروف, 
االآليات واخلطط التي ينفذها املجل�س لتعزيز احلركة االأوملبية على �سعيد 

قارة اآ�سيا.

الذي  اللقاء,  خال  االآ�سيوي  االأوملبي  املجل�س  رئي�س  ونائب  �سموه  وناق�س 
االأوملبي  املجل�س  جاء على هام�س تواجد االأخري يف دبي حل�سور اجتماعات 
التي اختتمت اأعمالها اأم�س االأول مب�ساركة وفود وممثلي 45 جلنة اأوملبية 
الريا�سية  واال�ستحقاقات  االأوملبية  ال�ساحة  على  التطورات  اأبــرز  اآ�سيوية, 

املختلفة خال املرحلة املقبلة.
وتعرف �سموه من ال�سيف الزائر على ا�ستعدادات املجل�س االأوملبي االآ�سيوي 
التا�سعة  الن�سخة  ومنها  االآ�سيوية,  الريا�سية  واالأحـــداث  الـــدورات  الأجندة 

ع�سرة من دورة االألعاب االآ�سيوية يف هانغت�سو بال�سني, والتي �ستقام خال 
لل�سباب  الثالثة  االآ�سيوية  االألعاب  ودورة   ,2022 العام  من  �سبتمر  �سهر 
املقررة يف "�سانتو" ال�سينية, ودورة االألعاب االآ�سيوية الرابعة لل�سباب املقررة 

بـ"ط�سقند" يف اأوزبك�ستان 2025.
كما ا�ستعر�س الطرفان قرارات اجتماع اجلمعية العمومية الـ 40 للمجل�س 
العمومية  اجلمعية  م�سادقة  و�سهد  بــدبــي,  اأقــيــم  الــذي  االآ�ــســيــوي  االأوملــبــي 
حق  ال�سقيقة  ال�سعودية"  العربية  اململكة   - "الريا�س  منح  على  للمجل�س 

ا�ست�سافة دورة االألعاب االآ�سيوية الـ�سابعة لل�ساالت املغلقة والفنون القتالية 
االألعاب  دورة  مــن  اخلام�سة  الن�سخة  ا�ست�سافة  حــق  ومنح   ,2025 للعام 
االآ�سيوية لل�سباب 2029 اإىل كمبوديا, اإ�سافة اإىل املوافقة على مقرح تغيري 

م�سمى جلنة املراأة والريا�سة باملجل�س اإىل جلنة امل�ساواة بني اجلن�سني.
الوطنية,  االأوملبية  اللجنة  عام  اأمــني  �سلّيم,  بن  حممد  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
واملهند�سة عزة بنت �سليمان, االأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون االإداريــة واملالية 

للجنة, وحممد بن دروي�س, املدير التنفيذي للجنة.

اأحمد بن حممد ي�ستقبل نائب رئي�س املجل�س االأوملبي االآ�سيوي

اأديليد ت�ست�سيف بطولتني ا�ستعدادًا 
الأ�سرتاليا املفتوحة

بعد  اأر�سه على غرناطة  4-1 خــارج  ريــال مدريد  فــاز 
متريرتني حا�سمتني من توين كرو�س, ليت�سدر دوري 

الدرجة االأوىل االإ�سباين لكرة القدم.
ونات�سو  اأ�سين�سيو  مــاركــو  بوا�سطة  ريــال  اأهـــداف  وجــاء 
فــرنــانــديــز وفــيــنــيــ�ــســيــو�ــس جــونــيــور وفـــــريالن مندي, 
لي�سبح ر�سيد ريال 30 نقطة من 13 مباراة, وبفارق 
نقطة واحدة عن ريال �سو�سيداد �ساحب املركز الثاين, 
فالن�سيا,  مع  اأهـــداف  دون  العبني  بع�سرة  تعادل  الــذي 
 28 وله  ثالثاً  اإ�سبيلية  وياأتي  مباراة,   14 لكنه خا�س 

نقطة من 13 مباراة.
وتقدم  بقوة  املباراة  اأن�سيلوتي  كارلو  املدرب  وبداأ فريق 

من  ونات�سو  اأ�سين�سيو  بهديف  دقيقة   25 بعد   0-2
متريرتني من كرو�س.

لغرناطة  الفارق  �سواريز  لوي�س  قل�س  دقائق  بعد  لكن 
تيبو  وخدعت  نات�سو  يف  اجتاهها  اأبــدلــت  ت�سديدة  بعد 
الـــذي قفز على اجلــانــب االأي�سر  كــورتــوا حــار�ــس ريـــال 

بينما ذهبت الكرة يف االجتاه االآخر.
�سجل  حيث  التعادل  اإدراك  يف  �سربة  غرناطة  وتلقى 
فيني�سيو�س بعد اال�سراحة بقليل بعد جمهود جماعي 

مب�ساركة كرمي بنزميا وكا�سيمريو.
عنيف  خطاأ  ب�سبب  غرناطة  العب  مونت�سو  طرد  وبعد 

�سد فيني�سيو�س, اختتم مندي اأهداف الفريق الزائر.

ريال مدريد ينفرد يف ال�سدارة 
بالفوز على غرناطة



بامل�سرحة.. يكت�سفون اأنه ال يزال حيا 
اأعلنت  رجا  اأن  تبني  اإذ  نوعها,  من  غريبة  حادثة  الهند  �سهدت 
يـــزال عــلــى قــيــد احلياة  وفــاتــه بــعــد تعر�سه حلـــادث مــــروري, ال 
ويتنف�س لكنه يف حالة حرجة, بعدما اأم�سى ليلة يف غرفة باردة 
 45 العمر  من  البالغ  كومار  �سريكي�س  وكــان  امل�ست�سفيات.  باأحد 
عاما قد نقل اإىل عيادة خا�سة بعدما �سدمته دراجة نارية يف مراد 

اأباد الواقعة اإىل ال�سرق من نيودلهي.
واأعــلــن اأحـــد االأطــبــاء لــدى و�ــســول كــومــار اإىل الــعــيــادة اأنـــه فارق 

احلياة, ثم ُنقل اجلمعة اإىل م�ست�سفى عام لت�سريح جثته.
واأفاد املدير الطبي للم�ست�سفى راجندرا كومار يف ت�سريح لوكالة 
"فران�س بر�س" االأحد اأن "طبيب الطوارئ فح�سه, ومل يعر على 

اأي اأثر للحياة وبالتايل اأعلن وفاته".
االأ�سرة بعد �ست  بــاردة حتى و�سلت  واأودعــت اجلثة عندها غرفة 
من  فــريــق  ح�سر  "عندما  امل�ست�سفى:  مــديــر  واأ�ـــســـاف  �ــســاعــات. 
ال�سرطة وعائلته لبدء االإجــراءات االإداريــة لت�سريح اجلثة, تبني 

اأنه ال يزال حيا, اإال اأنه دخل يف غيبوبة".
اأن  علما  "معجزة",  ح�سل  ما  اأن  معترا  امل�ست�سفى  مدير  وعلق 

التحقيق ال يزال جاريا ملعرفة �سبب الت�سخي�س اخلطاأ.

�سابة تلقى حتفها يف مكب للنفايات
عــر عــامــا نــظــافــة يف نــيــوجــر�ــســي االأمــريكــيــة, عــلــى جــثــة فتاة, 
التحقيقات  واأ�سارت  للنفايات.  مبكب  �ساحنة  يفرغان  كانا  بينما 
�سقطت  عليها,  عر  التي  الفتاة  اأن  اإىل  ال�سلطات,  اأجرتها  التي 
تقطن  الــذي  باملبنى  النفايات  رمــي  اأنبوب  عر   ,11 الطابق  من 
غرو�س,  جو�ستني  الفتاة  هوية  على  التعرف  ومّت  والــدتــهــا.  فيه 
وهي طالبة جامعية, بعد اأن اأبلغ عن فقدانها قبل يوم فقط من 
فقد  فران�سواز غرو�س,  ال�سحية  والــدة  ذكرت  وح�سبما  اإيجادها. 
اأظهرت لقطات كامريات املراقبة يف البناء, اأن ابنتها غادرت ال�سقة 

م�ساء يوم 10 نوفمر, والتقت برجل يف الطابق ال�سابع.
فقد  الــريــطــانــيــة,  "االإندبندنت"  �ــســحــيــفــة  ذكــــرت  مـــا  ووفــــق 
لتدخني  ذهبت  باأنها  والدتها,  ال�سكن  يف  جو�ستني  زمــاء  اأخــر 

الت�سجيات. يف  ظهر  الذي  الرجل  �سقة  "املاريغوانا" يف 
الرجل,  �سقة  تغادر  وهــي  اأخــرى  ت�سجيات  يف  جو�ستني  وظهرت 
قبل  لها  لقطة  اآخــر  ذلــك  ليكون  ع�سر,  احلـــادي  للطابق  وتتجه 
العثور عليها ميتة يف اليوم التايل. وت�ستبه والدة جو�ستني بوجود 
�سبهة جنائية بالرغم من اأن التحقيقات االأولية لل�سرطة اأ�سارت 

اإىل اأن احلادث مل يكن مفتعا.

بيع غيتار الإريك كالبتون بـ600 األف دوالر 
األــف دوالر,   625 اإريــك كابتون يف مقابل  بيع غيتار كان ميلكه 
وهو اأعلى �سعر �ُسجل خال مزاد اأقيم اجلمعة وال�سبت على قطع 
اإيراداته  الـــروك وقــاربــت  اأبـــرز جنــوم مو�سيقى  مــن  عـــدداً  تخ�ّس 

خم�سة مايني دوالر, على ما اأعلنت دار "جوليانز" للمزادات.
لكّن هذا الرقم اأدنى بكثري من املبلغ القيا�سي الذي حققه غيتار 
عائد ملغني نريفانا كورت كوباين ا�ستخدمه االأخري خال حفلة 
1993 )6 مايني دوالر يف  �سنة  ال�سهرية  انباغد"  يف  تي  "ام 

مزاد لدار "جوليانز" العام املا�سي(.
وقد اأثار اأ�سطورة الروك والبلوز اإريك كابتون جدال منذ بداية 
جائحة كوفيد19- من خال مواقفه املناه�سة للتلقيح ورف�سه 
تدابري االإغاق العام. ومن بني اآالالت االأخرى يف املزاد, غيتار من 
نوع "غيب�سون اإك�سبلورر" ا�ستخدمه العازف ذي اإيدج مع فرقة "يو 

تو" �سنة 1976, وقد بيع يف مقابل 437 األفا و500 دوالر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�سا تطلق مهمة الإنقاذ االأر�س من الت�سادمات املدمرة
قال م�سوؤولون يف وكالة الف�ساء االأمريكية, اإن خطة "نا�سا" ل�سرب كويكب مبركبة ف�سائية, �ستهدف اإىل توفري 

روؤية دقيقة حول كيفية احليلولة دون ت�سادم ال�سخور الف�سائية املدمرة باالأر�س.
اأنــه والأول مــرة, �ستحاول مركبة  االأحــد  االأول  اأم�س  لــوري غليز  "نا�سا",  الكواكب يف وكالة  وك�سفت مديرة علوم 
ف�سائية يف اخلريف املقبل, اال�سطدام بكويكب, كتجربة الإظهار كيف ميكن اأن ينحرف مثل هذا اجل�سم الف�سائي 

اإذا كان متجها نحو االأر�س.
اأكر  و�سنكون  كثرية,  معلومات  على  �سنح�سل  االختبار,  هــذا  من  االنتهاء  مبجرد  اأنــه  "اأ�سعر  غليز:  واأو�سحت 

ا�ستعدادا يف امل�ستقبل للت�سدي للكويكبات اخلطرية".
من  لنا�سا,  التابعة   "DART" اإك�س" املهمة  "�سبي�س  �ستطلق  اإذ  الثاثاء,  التجربة  االأوىل من  و�ستبداأ اخلطوة 

قاعدة "فاندنرغ" للقوة الف�سائية يف كاليفورنيا.
ونقلت وكالة "يو بي اآي" لاأنباء عن عامل الف�ساء برنامج DART, توم �ستاتلر قوله: "العديد من احلقائق 
امل�ستهدف  الكويكب  بتكوين  املعرفة  مــن  القليل  لديها  نا�سا  الأن  االخــتــبــار,  نتيجة  حــول  معروفة  غــري  تــزال  ال 

)دميورفو�س(, وهو بحجم ملعب كرة قدم".
ج�سمان  عن  عبارة  وهو  "ديدميو�س",  الكويكبات  لنظام  دوالر  مليون  بـ330  تكلفتها  تقّدر  التي  املهمة  و�ستحلق 

يدوران حول بع�سهما البع�س.
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روبوتات تنقل زبائن مطعم يف رحلة 
اأطباقا  اأرجاء مطعم يف املو�سل يف �سمال العراق, مقّدماً  يتنقل روبوت يف 
املدينة  هــذه  يف  جزئيا  ُطــّورت  تكنولوجيا  بف�سل  املوقع  رواد  اإىل  متنوعة 
العراقية التي دفعت فاتورة باهظة ب�سبب احلرب. يرحب الروبوت االأبي�س 
واالأزرق ب�سوت اآيل ن�سائي, بزبائن دخلوا املطعم, قائا "اأهًا و�سهًا بكم 
على الطاولة الثالثة" و"اأمتنى اأن ت�ستمتعوا بوقتكم يف مطعمنا". وي�سيف 
اآراءكم  تعطوا  اأن  تن�سوا  "ال  اأحمر  ب�سوء  تلمع عيناه  فيما  االآيل  االإن�سان 
ي�سع  الذي  الروبوت  ويتنقل هذا  وم�ستوى اخلدمة".  املطعم  فكرة  حول 
قبعة �سوداء على راأ�سه وو�ساحا اأنيقا حول عنقه, ببطء على �سكة حديدية 
توؤّمن حركته على اأر�سية ال�سالة املزدحمة بالزبائن. ويقول �ساحب املطعم 
رامي عبد الرحمن )30 عاما( اإن فكرة امل�سروع ن�ساأت لديه خال جائحة 
رقمية  وموائد  روبوتات  تظهر  م�سورة  مقاطع  م�ساهدة  اإثــر  كوفيد19- 

تعمل باللم�س يف مطاعم يف االإمارات العربية املتحدة واإ�سبانيا واليابان.
داع�س  ل�سيطرة تنظيم  التي خ�سعت  املو�سل  اأجــزاء من مدينة  زالت  وما 

منذ �سيف 2014 حتى نهاية 2017, تعاين اأثار �سنوات احلرب.
لفرة وجيزة من  االأجــواء  االبتعاد عن هذه  املدينة  �سكان  اإمكان  يف  لكن 

خال تناول وجبة الع�ساء يف مطعم "وايت فوك�س".

تنجب طفلتني رغم اأنها ولدت  دون رحم
متكنت �سيدة اأمريكية من حتقيق حلمها باأن ت�سبح اأماً واأجنبت طفلتني 
اأنها ولدت  دون رحم. وطوال �سنوات مراهقتها, �ساهدت  على الرغم من 
الـــدورة  يــواجــهــن  وهـــن  �سديقاتها  جميع  عـــامـــاً(   33( ديــنــجــل  جينيفر 
مل  هــذا  لكن  التالية,  هــي  تكون  اأن  الحتمال  متحم�سة  وكــانــت  ال�سهرية, 
العثور على  اإىل الطبيب الذي مل ي�ستطع  اأبــًدا, فاأخذتها والدتها  يحدث 
اأن جينيفر لي�س  واأكدت االختبارات االإ�سافية  عنق الرحم عند الفح�س. 
لديها رحم ومت ت�سخي�س اإ�سابتها مبتازمة ماير-روكيتان�سكي-كو�سر-
اأنها ولدت بدون رحم, ولن تكون قادرة على  هــاوزر, وهي ا�سطراب يعني 

اإجناب طفل, ولكن حل�سن احلظ, كان لديها مبي�سني.
اأ�سيبت بال�سدمة عند الت�سخي�س, لكن على الرغم  اإنها  و قالت جينيفر 
من اأن ذلك م�ستحيل طبًيا , اإال اأنها كانت تاأمل دائًما يف اأن حتمل يوًما ما 
وت�سبح اأماً. وب�سكل ال ي�سدق, حتققت اأمنية جينيفر بف�سل الطب احلديث, 
ولديها االآن فتاتان �سغريتان تتمتعان ب�سحة جيدة بعد خ�سوعها لعملية 

زراعة رحم رائدة يف دي�سمر )كانون االأول( 2016.
اأجنة.  خم�سة  عنها  نتج  التي  االأنــابــيــب  اأطــفــال  لـــدورة  جينيفر  وخ�سعت 
الترع  تريد  حية  مترعة  العيادة  وجــدت  الثاين(,  )ت�سرين  نوفمر  ويف 
برحمها. ويف دي�سمر )كانون االأول( 2016, متت عملية الزرع يف عملية 
جراحية ا�ستغرقت ت�سع �ساعات, ويف يناير )كانون الثاين( 2017 , اخترت 

جينيفر اأول دورة �سهرية لها يف �سن 27.

�سبوتيفاي تعّدل بث االألبومات 
نزوال عند طلب اأديل 

اإليها  ي�ستمع  التي  االأغنيات  باتت 
مــ�ــســركــو اخلــدمــة املــدفــوعــة من 
التطبيق  على  "�سبوتيفاي" ُتلعب 
ــــلــــي يف  بـــحـــ�ـــســـب تـــرتـــيـــبـــهـــا االأ�ــــس
املغنية  طلب  عند  نـــزوال  االألــبــوم, 
تنتقد  الـــتـــي  اأديــــــل  الــريــطــانــيــة 
عر  لــاأغــاين  "الع�سوائي"  البث 
الــتــدفــقــي. ومنذ  الـــبـــث  خـــدمـــات 
اأي  اأ�ــســبــح اال�ــســتــمــاع اإىل  االأحــــد, 
امل�سركني يف اخلدمة  لدى  األبوم 
املدفوعة من "�سبوتيفاي" يح�سل 
ولي�س  ت�سل�سلي  عر�س  نظام  وفــق 
الع�سوائي  اال�ـــســـتـــمـــاع  بــطــريــقــة 
التي  باالإنكليزية(   "shuffle"(

ُيرمز اإليها ب�سهمني متقاطعني.
الــتــي حتقق جناحا  اأديـــل  ورحــبــت 
 "30" اجلديد  األبومها  مع  كبريا 
منذ طرحه اجلمعة, بهذا التغيري. 
وكــتــبــت املــغــنــيــة الــريــطــانــيــة عر 
الوحيد  طلبي  ذلــك  "كان  تــويــر 
با�ستمرار",  املــتــغــري  قــطــاعــنــا  يف 
بكل  األــبــومــات  ن�سنع  "ال  م�سيفة 
قائمة  يف  والتفكري  العناية  هــذه 
الذي  الفن  �سبب.  دون  االأغــنــيــات 
ويتعني  قـــ�ـــســـة  يـــــــروي  نــ�ــســنــعــه 
بالطريقة  ق�س�سنا  اإىل  اال�ستماع 
�سبوتيفاي  �ــســكــرا  ـــاهـــا.  اأردن الــتــي 

الإ�سغائك".
برمزي  تغريدتها  اأديــــل  وخــتــمــت 
اأطلقت  وقد  وقلب.  م�سروب  كاأ�س 
اأديل على االألبوم عنوان "30" يف 
با�سرت  حــني  عــمــرهــا  اإىل  اإ�ـــســـارة 
�سنوات,  ثــــاث  قــبــل  لـــه  االإعـــــــداد 
ق�سة  خـــ�ـــســـو�ـــســـا  فـــيـــه  وتـــــــــروي 
اأحدثها  الــتــي  والــتــبــعــات  طــاقــهــا 

ذلك على حياة ابنها.

بي.تي.اإ�س تفوز 
بجائزة فنان العام 

فــــــــازت فــــرقــــة الـــــبـــــوب الـــكـــوريـــة 
اجلنوبية بي.تي.اإ�س بجائزة فنان 
املو�سيقى  جـــوائـــز  حــفــل  يف  الـــعـــام 
االأمريكية الذي اأقيم يوم االأحد يف 
لو�س اأجنلي�س, وهي اأكر جائزة يف 

العامل مُتنح بت�سويت اجلمهور.
وتغلبت بي.تي.اإ�س على مناف�سيها 
واأوليفيا  ودريـــك  اأريــانــا جــرانــدي 
رودريــــجــــو وتـــيـــلـــور �ــســويــفــت وذا 

ويكند.
من  و�سويفت  بــي.تــي.اإ�ــس  وكــانــت 
بــني الــفــائــزيــن االأوائــــل يف احلفل 
مبا�سرة  الهواء  بثه على  الــذي مت 

وقدمته مغنية الراب كاردي بي.
بلقب  بي.تي.اإ�س  فرقة  فــازت  كما 

جمموعة البوب املف�سلة.
وقال كيم نام-جون مغني بي.تي.
من  �سغار  اأوالد  فرقة  "نحن  اإ�ــس 
املو�سيقى وكل  كــوريــا وحــدنــا حــب 
مــا نــريــد فــعــلــه هــو نــ�ــســر امل�ساعر 

االإيجابية".
فرقة  اإىل  بـــي.تـــي.اإ�ـــس  وانــ�ــســمــت 
كولدباي على امل�سرح الأداء اأغنية 
"ماي يونيفر�س" )عاملي( يف عودة 
لفريق البوب الكوري بعد اجلائحة 
اإىل العرو�س احلية. وكانت اأغنية 
قد  لــبــي.تــي.اإ�ــس  )زبــــدة(  "بر" 
لاأغاين  بيلبورد  قوائم  ت�سدرت 
ملدة  املتحدة  الــواليــات  يف  الفردية 

10 اأ�سابيع هذا ال�سيف.
وكــانــت �ــســويــفــت الــتــي مل حت�سر 
حفل االأحد قد فازت العام املا�سي 
اأف�سل فنان للمرة ال�ساد�سة  بلقب 

لت�سجل بذلك رقما قيا�سيا.

مزاد على اأثمن 
خمطوطة الآين�ستاين

تطرح يف مزاد يقام الثاثاء بباري�س اإحدى 
املخطوطات املمهّدة لنظرية الن�سبية العامة 
بني  مبــا  قيمتها  قـــّدرت  اآين�ستاين,  الألـــرت 

مليونني وثاثة مايني يورو.
تنظم  الـــتـــي  "كري�ستيز"  دار  واأو�ـــســـحـــت 
هذه  اأن  بيان  "اأغوت" يف  دار  حل�ساب  املــزاد 
القطعة هي من دون �سك "اأثمن خمطوطة 
الآين�ستاين تباع باملزاد". والوثيقة هي عبارة 
�سفحة   54 مـــن  ـــفـــة  مـــوؤّل خمــطــوطــة  عـــن 
اآين�ستاين  ال�سهري  االأملــاين  الفيزيائي  كتبها 
ال�سوي�سري  املــهــنــد�ــس  و�ــســديــقــه  و�ــســريــكــه 
يف  و1914,   1913 عــامــي  بي�سو  ميكيليه 
"كري�ستيز"  واأ�ــســافــت  ب�سوي�سرا.  زيــوريــخ 
اإلينا  و�ــســلــت  املــخــطــوطــة  "هذه  بــيــانــهــا:  يف 
باأعجوبة بف�سل املهند�س ال�سوي�سري, اإذ مل 
يكن اآين�ستاين مهتما على االأرجح باحلفاظ 
ح�سبما  نظره",  يف  عمل  وثيقة  هو  ما  على 

نقلت "فران�س بر�س".

ت�ستاأجر �سوبر ماركت خوفًا من اجلراثيم اأثناء الت�سوق
كامل  مــاركــت  �سوبر  تــوؤجــر  اأنــهــا  اأمريكية  امـــراأة  ك�سفت 
اأن يحملها  التي ميكن  لتجنب اجلراثيم  الت�سوق,  اأثناء 
املت�سوقون االآخرون. واأو�سحت اإميا اأنها وزوجها, لوكا�س, 
االأ�سبوع,  واحــدة يف  �ساعة  ملــدة  ماركت  ال�سوبر  يــوؤجــران 
حتى يتمكنا من ت�سوق م�سريات البقالة اخلا�سة بهما 
ب�سام. وين�سر الزوجان عن حياتهما وابنتهما الر�سيعة 
يتحدثان عن  تــوك, حيث  تيك  على ح�سابهما يف  كريت 
اأ�سلوب حياتهما اخلايل من اجلراثيم. وال يقت�سر االأمر 
اإىل  الذهاب  اأو  لق�ساء عطلة  الزوجني  ذهــاب  عدم  على 
املطاعم اأو زيارة منازل االآخرين, بل يرف�سان الت�سوق يف 
ال�سوبر ماركت مع املت�سوقني االآخرين, بح�سب �سحيفة 
ذا �سن الريطانية. وقالت اإميا عن منط حياتهما "حتن 
نذهب للت�سوق مثل اأي �سخ�س اآخر, نحن اأنا�س عاديون, 
لكننا مي�سوري احلال, ون�ستخدم ذلك ل�ساحلنا. نحن يف 
الواقع نوؤجر حمل بقالة ملدة �ساعة, يوم واحد يف االأ�سبوع 
البقالة  ملحل  دفعنا  "لقد  اإميــا  واأ�سافت  افتتاحه".  قبل 
لتعقيم كل �سيء, وطلبنا اأن نكون االأ�سخا�س الوحيدين 
هناك للت�سوق, حتى ال ن�سطر اإىل التواجد للت�سوق مع 
اأ�سخا�س اآخرين م�سابني باجلراثيم". وبالن�سبة للذين 
يت�ساءلون عن تكلفة تاأجري �سوبر ماركت كامل, اعرفت 
احلال,  مي�سورة  تكن  مل  اإذا  ذلــك  تفعل  لــن  بــاأنــهــا  اإميـــا 
بقالة  حمل  نوؤجر  لن  اأننا  فقط  نقول  "دعنا  واأو�سحت 
واأو�سحت  للغاية".  الثمن  بــاه  اإنـــه  اأغــنــيــاء,  نكن  مل  لــو 
ال�سوبر  تــاأجــري  الــواقــع  االأرخــ�ــس يف  "�سيكون مــن  اإميـــا 
اأبوابه يف امل�ساء, لكن هذا ال يتنا�سب  ماركت بعد اإغاق 
فقط  واحــد  ملوظف  ن�سمح  ونحن  الزمني.  جدولنا  مــع 
بالتواجد, وعليه ارتداء بدلة وقاية كاملة وغطاء للوجه 

طوال الوقت".

يبني مركزًا �سحيًا ليعالج زوجته 
�سحى زوج اأ�سرايل خمل�س بكل اأماكه يف �سبيل اإبقاء 
قيد  ورمـــاً يف عظامها على   30 مــن  تعاين  التي  زوجــتــه 

احلياة اأطول فرة ممكنة.
يعمل ديفيد جوريك, 39 عاماً, ملدة ت�سل اإىل 60 �ساعة 
يف االأ�سبوع يف اإدارة موقع بناء وي�ستعد لبيع �سيارته لدفع 
عمر  تطيل  اأن  ميكن  الــتــي  الطبيعية  الــعــاجــات  ثمن 
زوجته اإميا, 35 عاماً, والتي قيل لها اإن مر�س ال�سرطان 

الذي تعاين منه مقاوم للعاج الكيماوي.
بعد  مــرة  الــثــدي الأول  �سرطان  تغلبت على  اإميــا  وكــانــت 
اخلام�سة  عــمــر  يف  وهـــي   2011 يف  ت�سخي�سها  مت  اأن 
والع�سرين, ولكن بعد ا�ستئ�سال ثدييها, بداأت تعاين مرة 
اأخرى من اأورام عديدة يف كافة اأنحاء ج�سدها وعظامها, 

مما دفع الزوج لبيع معظم اأماكه
األـــف دوالر عــلــى بــنــاء مــركــز عاج  واإنـــفـــاق قــرابــة 100 

منزيل يف مراآب منزله.
م�ساعدة  على  للح�سول  املحلي  املجتمع  ديفيد  ونا�سد 
فر�سة  ومنحها  زوجــتــه  عــاج  ال�ستكمال  عاجلة  مالية 

للحياة معه ومع اإبنيهما ميا ورايان.
تكلفة  اإن  اأ�ــســرالــيــا,  ميل  ديــلــي  ل�سحيفة  ديفيد  وقـــال 
االأ�ــســبــوع, حيث  1500 دوالر يف  تزيد عن  عــاج زوجته 
الوريدية,  الفيتامينات  وحقن  القولون  ري  اإىل  حتتاج 
وحمامات ال�ساونا, وا�ست�سارات لل�سحة العقلية, وجل�سات 

عاج اأخرى تكلف 400 دوالر يف ال�ساعة.

تعود للتدري�س بعدما فقدت اأطرافها بف�سل تقنية متطورة
مهمة  اإىل  الـــعـــودة  مــن  بــريــطــانــيــة  معلمة  متــكــنــت 
التدري�س التي حتبها بعد اأن فقدت اأطرافها االأربعة 

على اإثر اإ�سابتها بتعفن الدم.
عائلتها  ا�ستدعاء  على  تقريًبا  عامني  مــرور  وبعد 
للح�سور وتوديعها يف امل�ست�سفى, عادت كاث تريغينيا 
ذراعيها  وبف�سل  التدري�س,  يف  للعمل  عــامــاً(   47(
االآليني املذهلني, باتت قادرة على اأن تفعل كل �سيء, 
بدًءا من القيادة بنف�سها اإىل املدر�سة, وحتى الكتابة 

على ال�سبورة واخلروج باأن�سطة ريا�سية ممتعة.
ا�ستخدام  كيفية  تــعــلــم  فــقــط  كـــاث  عــلــى  يــكــن  ومل 
على  حتــتــوي  والــتــي   Hero Arms ـــ  ب ي�سمى  مــا 
اإ�سارات  اأ�سغر  اكت�ساف  ميكنها  ذكية  م�ست�سعرات 
كان  بــل  يــدويــة,  حــركــات  اإىل  وحتويلها  الع�سات 
اأخــرى على  امل�سي مرة  نف�سها  تعلم  اأن  ا  اأي�سً عليها 
اأثــنــاء رعــايــة طفليها:  اأرجـــل �سناعية - وكــل ذلــك 
اآرون )12 عاماً(, واإميلي البالغة من العمر ثماين 

�سنوات.
بريك�ساير  داتــ�ــســيــت,  يف  تعي�س  الــتــي  كـــاث  وتــقــول 

اأن  "اأعلم  واأطفالهما  عاًما(   48( األفني  زوجها  مع 
نف�سها متاًما.  هــي  اأبــــًدا  تــكــون  اأن  احلــيــاة ال ميكن 
لكني اأرف�س النظر اإىل الوراء. بعد اأن اقربت من 
خ�سارة كل �سيء, فاأنا ممتنة للغاية لكوين على قيد 

احلياة".
وبداأت ماأ�ساة كاث خال عطلة نهاية اأ�سبوع مرعبة 
2019, عندما  الثاين(  )ت�سرين  نوفمر  اأواخــر  يف 
وعانت  رئــوي ج�سدها,  التهاب  ناجت عن  اإنتان  مزق 
من تعفن يف الدم ب�سبب رد فعل خطري جلهاز املناعة 

الذي بداأ يف اإتاف اأن�سجة اجل�سم واأع�سائه.
االأ�سرة  حتذير  مت  التالية,  القليلة  االأيـــام  وخــال 
لاأطفال  م�ست�سار  تعيني  ومت  لاأ�سواأ,  لا�ستعداد 
وب�سكل  والــدتــهــم,  لفقدان  اإعــدادهــم  يف  للم�ساعدة 
لعيد  املنا�سب  الــوقــت  يف  املعجزة  جــاءت  ي�سدق,  ال 
قراءته عن عقار  االأطــبــاء  اأحــد  تذكر  املياد, حيث 
اأثبت جناحه يف زيادة فعالية امل�سادات احليوية, ومت 
ا�ستخدامه فقط على حفنة من املر�سى. ولكن, مع 

عدم وجود ما تخ�سره, مت اإعطاء العقار لكاث.

كاريل بري�س �صعيدة بنيلها جائزة مغنية العام �صمن جوائز جمعية مو�صيقى الريف ال�صنوية اخلام�صة واخلم�صني تيني�صي , الواليات املتحدة. رويرتز

ثروة جينيفر لوبيز تفوق 
ثروة بن اأفليك 

اإرتباطهما جمدداً, وعاقة الفنانة العاملية  جينيفر لوبيز  وحبيبها املمثل  منذ 
اأدق  يــحــاولــون معرفة  الــذيــن  املــتــابــعــني,  اإهــتــمــام  اأفليك  حمــط  االأمــريكــي  بن 

التفا�سيل التي جتمعهما, كما التي تفرق بينهما.
ومن املوا�سيع التي ت�سغل بال اجلمهور, الفارق بني ثروة االثنني, خ�سو�ساً واأن 
جينيفر معروفة باإمتاكها ثروة هائلة, ففي عام 2019 وحده اإ�ستطاعت اإ�سافة 
"فورب�س  جملة  وبح�سب  اليوم  ثروتها  لت�سبح  ح�سابها,  اإىل  دوالر  مليون   43

العاملية", 400 مليون دوالر.
وتتنوع  دوالر,  مليون   130 الـــ  ثــروتــه  �ــســايف  فيبلغ  اأفــلــيــك,  لــنب  بالن�سبة  اأمـــا 
عائداته بني اأعماله يف التمثيل واالإنتاج وامل�ساريع املختلفة, ما يجعل الفارق بني 

ثروتيهما حوايل الـ 300 مليون دوالر.


