
   

�كت�شاف �أكرب حقل �ألغام 
حوثي جنوبي �حلديدة

•• اليمن-وكاالت:

اكت�شاف  اليمن،  يف  الوطنية  للمقاومة  الإع��ام��ي  املركز  اأعلن 
دوليا، من خملفات ميلي�شيات  األغام فردية حمرمة  اأكرب حقل 

احلوثي جنوبي مدينة احلديدة.
املكت�شف  احلقل  اأن  امل�شرتكة،  للقوات  الع�شكري  الإع��ام  واأف��اد 
كميات  وي�شم  حي�س،  غربي  جنوب  وا�شعة  م�شاحات  على  ميتد 
كبرية من الألغام الفردية املحرم ا�شتخدامها مبوجب اتفاقية 
األغاما م�شادة للدروع حولتها امللي�شيات اإىل  اأوت��اوا، كما يحوي 

األغام فردية عرب دوا�شات.
وتفكيك  ن��زع  الفور  على  با�شر  الهند�شي  الفريق  اأن  اإىل  ولفت 
اأن  مو�شحا  ت���ام،  ب�شكل  لتطهريه  وق���ت  اإىل  وي��ح��ت��اج  احل��ق��ل، 
احلقل مزروع بطريقة هند�شية وبه األغام فردية واأخرى م�شادة 

للدروع، ت�شمن التفخيخ الكامل لاأر�س امل�شتهدفة.
مقطع  اليمن  يف  الوطنية  للمقاومة  الإع��ام��ي  امل��رك��ز  ون�شر 
واإبطال مفعولها، يف منطقة  الألغام  اإزال��ة  يوثق جهود  فيديو، 

جرداء.
واعترب املركز اأن اكت�شاف حقل األغام فردية يلزم مبحاكمة دولية 

مليلي�شيات احلوثي.
يف  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  احل��وث��ي��ة  امليلي�شيات  األ���غ���ام  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
معظم املناطق املحررة بال�شاحل الغربي لليمن، حرمت ال�شكان 
النازحني العودة اإىل ديارهم عقب حترير اأرا�شيهم، ف�شا عن 

دورها يف ح�شد اأرواح املئات من اأهايل ال�شاحل.
ا�شتخدام  بحظر   1997 ع��ام  املوقعة  اأوت���اوا  اتفاقية  وتق�شي 

الألغام الفردية، وتدمريها �شواء كانت خمزنة اأم مزروعة.

فلورن�س باريل... �شربة قا�شمة

رئي�س �لدولة يعني حامد خمي�س �لكعبي مدير� 
عاما للمركز �الحتادي للمعلومات �جلغر�فية

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
مر�شوما احتاديا بتعيني �شعادة املهند�س حامد خمي�س �شيف الكعبي مديرا عاما 
للمركز الحتادي للمعلومات اجلغرافية. توىل املهند�س حامد الكعبي العديد 
 18 لنحو  متتد  خ��ربة  ميتلك  حيث  العملية،  م�شريته  خ��ال  املنا�شب  م��ن 
عاما يف التقنيات اجليومكانية وجمال ر�شم اخلرائط وامل�شح ونظم املعلومات 
والفني  الإداري  املجال  اإىل جانب خربته يف  بعد،  وال�شت�شعار عن  اجلغرافية 
للم�شاريع اجليومكانية وجمال البيانات اجلغرافية املكانية داخل الدولة، وقد 
البيانات  املعلومات اجلغرافية ومدير م�شروع قاعدة  عمل كرئي�س ق�شم نظم 

الطبوغرافية الوطنية، ورئي�س امل�شاحة الع�شكرية يف القوات امل�شلحة.

حممد بن زايد خال ا�شتقباله م�شت�شار الأمن القومي يف الوليات املتحدة الأمريكية   )وام(

حممد بن ز�يد يبحث مع م�شت�شار �الأمن �لقومي 
�الأمريكي �لعالقات �لثنائية وق�شايا �ملنطقة

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ال�شاطىء  اأم�س يف ق�شر  امل�شلحة  الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي 
جيك �شوليفان م�شت�شار الأمن القومي يف الوليات املتحدة الأمريكية 

ال�شديقة الذي يقوم بجولة يف املنطقة ت�شمل عدداً من الدول.

نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ح�شره  ال��ذي   - اللقاء  تناول 
م�شت�شار الأمن الوطني - العاق�����ات الإ�شرتاتيجية بني دولة الإمارات 
العربية املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية وال�شبل الكفيلة بتعزيزه��ا 
وتطويره����ا يف خمتلف املجالت اإ�شافة اإىل التطورات يف املنطقة والعمل 

امل�شرتك لدعم ال�شام وال�شتقرار فيها.
)التفا�شيل �س2(

فرن�ضا تعرقل املفاو�ضات التجارية بني اأمريكا والحتاد الأوروبي

باري�س تن�شح �أوروبا با�شتخال�س �لدرو�س بعد �أزمة �لغو��شات
•• باري�س-وكاالت:

املوقف  اإن فرن�شا اعرت�شت على م�شودة  قالت م�شادر مطلعة 
الأوروب�����ي ال���ذي ت��و���ش��ل اإل��ي��ه ���ش��ف��راء دول الحت����اد الأوروب����ي 
التجارة  الإثنني، لطرحه يف اجتماع جمل�س  خال اجتماعهم 
مدينة  يف  الأرب��ع��اء  اليوم  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  والتكنولوجيا 

بيت�شربغ الأمريكية.
دول��ة ع�شو  اأي  اأن رف�س  اإىل  بلومربغ لاأنباء  وكالة  واأ���ش��ارت 
يف الحتاد الأوروب��ي يعني اأن الجتماع التجاري الرئي�شي بني 
الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي، �شيكون اأ�شيق نطاقاً مما 

كان مقرراً له يف البداية.
وي��ه��دف الج��ت��م��اع لتح�شني ال��ع��اق��ات ب��ني الحت���اد الأوروب���ي 
التجارية بني  ال��ن��زاع��ات  اأع���وام م��ن   4 املتحدة بعد  وال��ولي��ات 
ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  عهد  يف  الأطل�شي  املحيط  جانبي 

دونالد ترامب.
هي،  رئي�شية  موا�شيع   4 الج��ت��م��اع  يناق�س  اأن  املنتظر  وم��ن 

لكننا  اخلا�شة.  �شيادتهم  اإنها  حقهم،  من  ه��ذا  اأن  على  و�شدد 
رف�شنا  اإذا  ف��ادح��ا  خ��ط��اأ  ���ش��رت��ك��ب  اأو  ���ش��اذج��ني  ه��ن��ا  ���ش��ن��ك��ون 
توقيع  مبنا�شبة  متحدثا  لأنف�شنا"،  ال��درو���س  كل  ا�شتخا�س 

عقد مع اليونان لبيعها 3 فرقاطات.
وقال: بالروح الرباغماتية ذاتها والو�شوح ذاته، علينا كاأوروبيني 
تاأمني حمايتنا اخلا�شة. هذا  امل�شوؤولية يف  ق�شطنا من  حتمل 
لي�س بديا عن التحالف مع الوليات املتحدة، لي�س ا�شتعا�شة 
اإطار  الأوروب��ي��ة يف  الركيزة  م�شوؤولية هذه  بل هو حتمل  عنه، 

احللف الأطل�شي.
حماية  يف  اأك��رب  م�شوؤولية  نتحمل  اأن  منا  مطلوب  وا�شتطرد: 

اأنف�شنا، اأعتقد اأن هذا م�شروع، ويعود الأمر لنا يف تنفيذه.
اأزمة  حاليا  املتحدة  وال��ولي��ات  فرن�شا  ب��ني  العاقات  وت�شهد 
دبلوما�شية بعد الإعان يف 15 �شبتمرب عن �شراكة ا�شرتاتيجية 
بني الوليات املتحدة وبريطانيا واأ�شرتاليا يف منطقة املحيطني 
اإىل ف�شخ عقد �شخم لبيع كانبريا  اأدى  الهندي والهادئ، مما 

غوا�شات فرن�شية.

م��راق��ب��ة ال���ش��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة، وال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال�شادرات، 
و�شا�شل توريد اأ�شباه املو�شات، والذكاء ال�شطناعي.

اإىل ذلك، اأعلن الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون، الثاثاء، 
اأن على الأوروبيني التخلي عن ال�شذاجة وا�شتخا�س الدرو�س 
التي  املتحدة،  للوليات  اجلديدة  ال�شرتاتيجية  اخليارات  من 

ترتكز على خ�شومتها مع ال�شني.
وقال ماكرون خال موؤمتر �شحفي م�شرتك مع رئي�س الوزراء 
غوا�شات  ل�شراء  عقدا  اأ�شرتاليا  ف�شخ  على  تعليقا  اليوناين، 
تاأثري  حت��ت  ن��ك��ون  ح��ني  امل��ت��ح��دة:  ال���ولي���ات  ل�شالح  فرن�شية 
�شغوط قوى كربى ت�شتد اأحيانا، فاإن اإبداء رد فعل اأو الإثبات 
اأنف�شنا ل  الدفاع عن  القوة والقدرة على  اأي�شا  اأن لدينا نحن 

يعني النقياد اإىل الت�شعيد، بل هو بب�شاطة فر�س احرتامنا.
قدمي،  وحليف  كبري  تاريخي  �شديق  املتحدة  الوليات  وتابع: 
���ش��ن��وات تركز   10 اأك���ر  اأن���ه منذ  ب��د لنا م��ن الإق����رار  لكن ل 
الوليات املتحدة جهودها باملقام الأول على نف�شها، ولها م�شالح 

ا�شرتاتيجية تعيد توجيهها اإىل ال�شني واملحيط الهادئ.

موت ال�ضحراوي يف منطقة ال�ضاحل:

��شرت�تيجية جّز �لع�شب وجهاز �الأمن �خلارجي!

رئي�س �أركان �جلي�س �مل�شري يتفقد �الأمن يف �شيناء

ق�ضف جمهول غرب الفرات يدمر من�ضات �ضواريخ اإيرانية

�لعر�ق يحبط تهريب ن�شف طن مو�د متفجرة من �شوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

اأع��ل��ن ال��ع��راق، ال��ث��اث��اء، اإح��ب��اط حم��اول��ة اإدخ����ال مواد 
متفجرة من �شوريا اإىل اأرا�شيه عرب قرية نعيم احلدودية 

بني البلدين، ح�شبما اأفادت م�شادر ر�شمية.
ال��ع��راق��ي��ة )واع( نقا ع��ن خلية  وق��ال��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء 
الإعام الأمني، اأن قوات الأمن يف الفرقة 15 باجلي�س 
 500 زن��ة  كي�شا   18 لإدخ���ال  متكنت من منع حماولة 
اإىل الأرا����ش���ي  ت����ي(  اإن  ك��ي��ل��وغ��رام مم���ل���وؤة مب����ادة )ت����ي 
جهاز  م��ن  دقيقة  ا�شتخبارية  ملعلومات  وفقا  العراقية، 
مكافحة الإرهاب.من جهة اأخرى، اأفاد املر�شد ال�شوري 
جمهول  جويا  ا�شتهدافا  ب��اأن  الثاثاء  الإن�شان  حلقوق 
�شواريخ  من�شات  تدمري  ع��ن  اأ�شفر  ال��ف��رات  غ��رب  على 
اأر�س-اأر�س اإيرانية ال�شنع، واإ�شابة 12 على الأقل من 
ال�شوري  املر�شد  واأ�شار  لإي��ران.  املوالية  الف�شائل  اأف��راد 
اإىل اأن الف�شائل التابعة لإيران كانت قد ن�شبت من�شات 
ال�شواريخ مبنطقة املزارع الواقعة ببادية امليادين، والتي 
املنطقة.  يف  للميلي�شيات  جتمع  اأك��رب  تعد  باأنها  و�شفها 

انفجارات  اإىل  املا�شية  ال�شاعات  اأ�شار  قد  املر�شد  وك��ان 
عنيفة عند احلدود ال�شورية - العراقية، قرب البوكمال، 
نتيجة  وال��ع��راق،  �شوريا  ب��ني  اإي���ران  ميلي�شيات  منطقة 
املعلومات  ت�شر  مل  فيما  جم��ه��ول��ة،  ط��ائ��رة  م��ن  ق�شف 

الأولية اإىل قتلى.
ياأتي ذلك بالتزامن مع ق�شف على مدينة امليادين، حيث 
املدينة  ق��رب  امل����زارع  منطقة  يف  عنيفة  ان��ف��ج��ارات  دوت 
ال����زور، نتيجة ق�شف م��ن طائرة  دي��ر  ال��واق��ع��ة يف ري��ف 
يف  الإي��ران��ي��ة  للميلي�شيا  م��واق��ع  على  ال��ه��وي��ة  جمهولة 
منطقة غرب الفرات على الأرا�شي ال�شورية، دون ورود 

معلومات عن خ�شائر ب�شرية.
يذكر اأن منطقة املزارع هي منطقة ع�شكرية للميلي�شيات 
املقاتلني  ل��ت��دري��ب  م���رك���زاً  ت��ت��خ��ذه��ا  ال���ت���ي  الإي���ران���ي���ة 
لرويرتز،  �شكان  به  �شرح  ما  ووف��ق  اجل��دد.  واملنت�شبني 
فقد ا�شتهدفت طائرات جمهولة قاعدة تديرها ف�شائل 
م�شلحة مدعومة من اإيران يف حمافظة دير الزور ب�شرق 
�شوريا قرب احلدود العراقية، حيث و�شعت طهران نطاق 

وجودها الع�شكري العام املا�شي.

جوكريت  اإيلي   - الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�صيباين

م��ن ال�����ش��ع��ب ت��وق��ع ن��ت��ائ��ج مقتل 
يف  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  زعيم 
ال���ك���ربى، ك��م��ا يت�شح  ال�����ش��ح��راء 
من ع�شرين عاًما من احلرب �شد 

قادة تنظيم القاعدة وداع�س.
فرن�شا  اأع��ل��ن��ت  �شبتمرب،   16 يف 
مقتل عدنان اأبو وليد ال�شحراوي، 
ال�شحراء  يف  داع�س  تنظيم  زعيم 
ال��ك��ربى، ال���ذي ُق��ت��ل خ��ال غارة 
�شنتها قوة برخان يف اأغ�شط�س يف 
النيجر.  بالقرب من حدود  مايل 
ل��ه��ذه اجلماعة  ق��ا���ش��م��ة  ���ش��رب��ة 
الإرهابية، بالن�شبة لوزيرة الدفاع 
و�شبق  باريل.  فلورن�س  الفرن�شية 

•• العري�س-وكاالت:

الفريق حممد  امل�شري،  اأرك��ان اجلي�س  رئي�س  تفقد 
بنطاق  وال�����ش��رط��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  عنا�شر  ف��ري��د، 
�شمال �شيناء ملتابعة احلالة الأمنية والطمئنان على 
اإج���راءات تنفيذ  املعي�شية والإداري���ة كذلك  الأح���وال 

اخلطط واملهام املكلفني بها.
املرور  ت�شمنت  تفقدية  بجولة  فريد  الفريق  وق��ام 
على عدد من امل�شروعات القومية التي ت�شرف القوات 
امل�شلحة على تنفيذها واملرور على عدد من املوؤ�ش�شات 

وامل�شالح احلكومية.
والتقى رئي�س الأركان امل�شري خال اجلولة بعدد من 
والتقدير  ال�شكر  قدموا  الذين  واملواطنني  الأه��ايل 
امل�شلحة نظري ما قدموه من جهود  القوات  لأبطال 
كبرية لعودة الأمن والأمان بكافة اأنحاء مدن وقرى 
�شمال �شيناء، اأعقبها عقد لقاء مع عدد من القيادات 

ي�شلون  �مل��ه��اج��ري��ن  م��ئ��ات 
�الإيطالية  الم��ب��ي��دوز�  �إىل 

•• روما-رويرتز:

الإيطالية  الداخلية  وزارة  قالت 
م���ئ���ات  اإن  ال������ث������اث������اء  اأم�������������س 
امل���ه���اج���ري���ن و����ش���ل���وا ع���ل���ى منت 
لمبيدوزا  ج���زي���رة  اإىل  ق�����وارب 

بجنوب اإيطاليا.
وقالت ال�شلطات املحلية اإن قاربا 
اإىل  ���ش��خ�����ش��ا   686 ن��ق��ل  ك��ب��ريا 
املا�شية،  ق��ب��ل  ال��ل��ي��ل��ة  اجل���زي���رة 
اإىل  اآخ�������رون   67 و����ش���ل  ب��ي��ن��م��ا 
امليناء على منت �شفن اأ�شغر بعد 

اأن اأنقذتهم ال�شرطة.
املهاجرين  اإن  ال�������وزارة  وق���ال���ت 
�شفينة  اإىل  الآن  ن��ق��ل��ه��م  ���ش��ي��ت��م 
اأخ������رى ���ش��م��ن اإج���������راءات حجر 

�شحي يف مواجهة كوفيد19-.

الزعيم  الأخ���رية  ه��ذه  �شّنفت  ان 
اجل��ه��ادي ع��ل��ى اأن���ه ال��ع��دو الأول 
كما  ال�شاحل.  منطقة  يف  لفرن�شا 
اأن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة،  الأج���ه���زة  تعتقد 

�شبعة  باغتيال  اأم���ر  ال�����ش��ح��راوي 
مع  قتلوا  فرن�شيني  اإغ��اث��ة  عمال 
يف  اأغ�شط�س  اأوائ���ل  يف  مر�شدهم 

النيجر.    )التفا�شيل �س11(

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

مواقــيت ال�صالة
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موؤمتر “اإعالميون �ضد الكراهية” يناق�ص خطاب 
الكراهية يف و�ضائل التوا�ضل و�ضبل الت�ضدي له

اأخبار الإمارات

ليبيا.. قلق دويل »متجدد« قبل 
النتخابات وحتذير من الإخوان

عربي ودويل

بطالت اجلوجيت�ضو ي�ضتعر�ضن 

اأبرز مكا�ضب بطولة »اأم الإمارات«

الفجر الريا�ضي

باحثون من نيويورك �أبوظبي والجنون يطورون نظام 
ذكاء ��شطناعي لتح�شني دقة �لك�شف عن �شرطان �لثدي

•• اأبوظبي- وام:

جنح باحثون من جامعة نيويورك اأبوظبي ومركز لجنون الطبي التابع جلامعة 
نيويورك يف تطوير نظام جديد ومدعم بتقنيات الذكاء ال�شطناعي يتيح م�شتويات 
عالية من الدقة عند ت�شخي�س الإ�شابة ب�شرطان الثدي با�شتخدام �شور املوجات 

فوق ال�شوتية.
وت�شخي�س  للثدي  ال�شعاعي  للت�شوير  مهمة  اأداة  ال�شوتية  ف��وق  امل��وج��ات  وتعد 
نتائج  املوجات  تلك  تظهر  قد  لكن  عنه  املبكر  والك�شف  الثدي  ب�شرطان  الإ�شابة 
ت�شخي�س اإيجابي خاطئة توؤدي ل�شتخا�س خزعات غري �شرورية وزيادة التكاليف 

وبالتايل الت�شبب بالإزعاج وعدم الراحة للمر�شى.
و�شمم النظام ليكون مبثابة اأداة داعمة لقرارات الأطباء مل�شاعدة املتخ�ش�شني يف 
اخلزعات  طلب  ن�شبة  تقليل  وبالتايل  اخلاطئ  الإيجابي  الت�شخي�س  ن�شبة  تقليل 

دون �شرورة مع احلفاظ يف الوقت ذاته على م�شتويات الدقة نف�شها.
)التفا�شيل �س6(

�أمريكا  طلب  ترف�س  �إي��ر�ن 
�الأمم  مل��ف��ت�����ش��ي  �ل�����ش��م��اح 
نووي  موقع  بدخول  �ملتحدة 

•• عوا�صم-رويرتز:

ذكرت و�شائل اإعام ر�شمية اإيرانية 
اأن اإيران رف�شت اأم�س طلبا اأمريكيا 
املتحدة  الأمم  مل��ف��ت�����ش��ي  ل��ل�����ش��م��اح 
ب���دخ���ول م���وق���ع ن������ووي، ق��ائ��ل��ة اإن 
للمطالبة  موؤهلة  لي�شت  وا�شنطن 
الهجوم  اإدانة  بعمليات تفتي�س دون 
هذه  ل��ه  تعر�شت  ال���ذي  التخريبي 
اجلمهورية  وك��ال��ة  ونقلت  املن�شاأة. 
عن  لاأنباء  الإي��ران��ي��ة  الإ�شامية 
رئ��ي�����س منظمة  اإ����ش���ام���ي  حم��م��د 
ال��ط��اق��ة ال���ذري���ة الإي���ران���ي���ة قوله 
خ���ال زي�����ارة مل��و���ش��ك��و ال�����دول التي 
مل ت��ن��دد ب��الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة �شد 
امل���وق���ع ال���ن���ووي الإي������راين ل يحق 
التفتي�س  عمليات  على  التعليق  لها 

هناك.
اإن على  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وق��ال��ت 
الوكالة  م��ن��ع  ع���ن  ال��ت��وق��ف  اإي�����ران 
التابعة  ال���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة 
ل����اأمم امل��ت��ح��دة م��ن دخ����ول ور�شة 
الطرد  اأج����ه����زة  اأج��������زاء  ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
املركزي على النحو املتفق عليه قبل 

اأ�شبوعني.
جممع  يف  الواقعة  الور�شة  وت�شنع 
ت���������ش����اي ك�������رج م����ك����ون����ات لأج����ه����زة 
ال��ط��رد امل��رك��زي وم��ع��دات تخ�شيب 
لعملية  وت���ع���ر����ش���ت  ال����ي����وران����ي����وم، 
ج����رى خالها  ي��ون��ي��و  ت��خ��ري��ب يف 
ت��دم��ري واح���دة م��ن اأرب���ع كامريات 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ل��ل��وك��ال��ة  ت��اب��ع��ة 

الذرية هناك.

حميدتي: �ملحاولة �النقالبية بال�شود�ن �أعد لها منذ فرتة طويلة
•• اخلرطوم-وكاالت:

اإن  الثاثاء  اأم�س  بحميدتي  امللقب  دقلو  حمدان  حممد  ال�شوداين  ال�شيادة  جمل�س  رئي�س  نائب  قال 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية لي�س لديها خاف مع املكون املدين، لكن ت�شحيح امل�شار ي�شتوجب م�شاركة اجلميع 

ووجود روؤية لنه�شة الباد.
اأن تكون هناك مواجهة وح�شاب لنا جميعا حتى نعرف  التلفزيون يجب  واأ�شاف دقلو يف كلمة بثها 
واحد  مهند�س  "لها  وال�شابقة  الأخ���رية  الن��ق��اب  حماولة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  املخطئ.  غري  من  املخطئ 

وخططوا لها كثريا"، دون اأن يذكر اأي تفا�شيل.
واأكد دقلو العزم على تطبيق الوثيقة الد�شتورية واتفاق ال�شام، وامل�شي قدما يف التحول 
التم�شك  على  ���ش��دد  كما  ون��زي��ه��ة.  ح��رة  انتخابات  اإىل  ال��و���ش��ول  حتى  ال��دمي��ق��راط��ي 
واللتزام بتنفيذ اتفاق جوبا والرتتيبات الأمنية، م�شيفا ل نريد العودة للحرب مرة 

اأخرى ل مع اإخواننا ول مع جرياننا.
وبينما اأبدى دقلو اللتزام بحماية الباد واحلدود والأر�س، �شدد على اأن ما و�شفها 

بالفو�شى الدائرة يف الباد حتتاج اإىل قوانني لتنظيم التظاهرات والحتجاجات.

التنفيذية والأمنية ملحافظة �شمال �شيناء.
بتفقد  امل�شلحة  ال���ق���وات  ح���رب  اأرك�����ان  رئ��ي�����س  وق����ام 
�شيناء  �شمال  تاأمني  بقطاع  الدائم  العمليات  مركز 
�شرح  اإىل  وا�شتمع  الأم��ن��ي��ة،  العمليات  �شري  ملتابعة 
بوا�شطة  وال��ق��رارات  ت�شمن عر�س اخلطط  مف�شل 
امل�شلحة  ال��ق��وات  اأب��ط��ال  به  يقوم  ملا  القطاعات  ق��ادة 
وال�����ش��رط��ة م���ن خ��ط��ط م�����ش��رتك��ة لق���ت���اع ج���ذور 
الإرهاب، كذلك خطط التاأمني املتبعة لتوفري املناخ 
القومية اجلاري  بامل�شروعات  العاملني  الآمن لكافة 

تنفيذها.
ك��م��ا ع��ق��د ل��ق��اء م��ع مقاتلي ال��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، نقل 
الفتاح  امل�شري عبد  الرئي�س  وتقدير  خاله حتيات 
ال�����ش��ي�����ش��ي، مل���ا ي��ب��ذل��وه م���ن ج��ه��ود وت�����ش��ح��ي��ات اأدت 
املائم  امل��ن��اخ  وتهيئة  والأم����ان  الأم���ن  ا���ش��ت��ع��ادة  اإىل 
لا�شتثمار والتنمية ال�شاملة ب�شيناء واحلفاظ على 

اإجنازات ومقدرات الوطن.

توظيف خطابه اخلتامي لتو�ضيح خطه:
هل ي�شتطيع كري �شتارمر �إحياء حزب �لعمال وهو رميم؟

•• الفجر –خرية ال�صيباين

ام��ام ما ي�شبه  اأن��ه  اإل  اأن��ه لي�س جديًدا متاًما على قيادة احل��زب،  رغ��م 
رئي�س  يلتقي  اأي���ام،  خم�شة  وطيلة  ال�شبت،  ي��وم  منذ  الأوىل.  جتربته 
ب��ق��وات��ه املجتمعني يف م��وؤمت��ر يف منتجع  ���ش��ت��ارم��ر  ك��ري  ال��ع��م��ال  ح���زب 
برايتون ال�شاحلي، جنوب اإجنلرتا. انُتخب يف اأبريل 2020، مل يتمّكن 
اخلم�شيني الحتكاك بالن�شطاء العام املا�شي، ب�شبب الوباء. اإذن، ها هو 
مع  العميقة...  املياه  يف  النهاية  يف  يبحر  الربيطانية  املعار�شة  زعيم 

عديد التحديات التي تنتظره.                             )التفا�شيل �س10( زعيم حزب العمال يف مهمة �شعبة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

ح�شدت دائرة ال�شحة - اأبوظبي ومركز اأبوظبي لل�شحة العامة 8 جوائز 
ال�شنوي  العاملية  التنفيذيني"  ال��روؤ���ش��اء  "جلوبي  ج��وائ��ز  �شمن  مرموقة 
جلائحة  ال�شتجابة  يف  وري��ادت��ه��ا  الإم����ارة  لتميز  ت��ق��دي��راً  وذل���ك   2021
" من خال جهود التوعية املبذولة وتبني حلول رقمية ذكية  "كوفيد19- 

للتعامل مع اجلائحة واحلد من تداعياتها على �شحة و�شامة املجتمع.
العامة  لل�شحة  اأب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز  – اأب��وظ��ب��ي  ال�شحة  دائ���رة  ج��ان��ب  واإىل 
املوؤ�ش�شات  من  نخبة  كرمت جوائز "جلوبي الروؤ�شاء التنفيذيني" العاملية 
املتحدة  واململكة  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  من  ال��رائ��دة  وال�شخ�شيات 

وكندا واأملانيا وغريها من بلدان العامل.
وح�شلت الدائرة واملركز على ثاث جوائز ذهبية مبا يف ذلك فئة "احلملة 
التي  املكثفة  التوعوية  2021" عن احلملة  للعام  بكوفيد19-  التوعوية 
مت اإطاقها كا�شتجابة جلائحة "كوفيد19-" وجنحت يف الو�شول ملجتمع 
ذات  التوعوية  والر�شائل  اجلوانب  كافة  وغطت  وا�شع  نطاق  على  الإم��ارة 
ال�شلة باإجراءات الوقاية من الفريو�س واجلهود احلكومية املبذولة ملكافحة 
الفريو�س اإ�شافة اإىل فئة "احلملة الت�شويقية لكوفيد19- للعام 2021" 
التوا�شل  وعلى  اجلائحة  خال  اإطاقها  مت  التي  الت�شويقية  احلملة  عن 
املبا�شر مع الأفراد والقطاعات الأكر عر�شة خلطر الإ�شابة مب�شاعفات 

الفريو�س والتي �شهدت تطوير املحتوى بلغات متعددة.
كما ح�شل معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س دائرة ال�شحة - 

اأبوظبي على اجلائزة الذهبية كاأف�شل رئي�س تنفيذي للعام 2021 وذلك 
الإمارة  كوفيد19- يف  ال�شحي جلائحة  القطاع  ا�شتجابة  لقيادته جلهود 
حيث متكن من توحيد جهود جميع فرق العمل لتاأدية مهمتها يف موا�شلة 
3 مايني فرد يف  تقدمي خدمات الرعاية املتوا�شلة واملتكاملة لأكر من 
الإمارة ف�شًا عن تنفيذ املبادرات ال�شتباقية املبتكرة وال�شتخدام الأمثل 
دون  وال��ع��زل  احلجر  ب��رام��ج  وتفعيل  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  للموارد 
اأ�شهم يف خف�س معدلت  اإغاقات عامة لاإمارة، الأمر الذي  اإىل  اللجوء 
الإ�شابة والوفيات الناجتة عن الفريو�س وتقدمي منوذج رائد يف ال�شتجابة 

للجائحة على م�شتوى العامل.
"احلملة  فئة  ذل��ك  ث��اث جوائز ف�شية، مبا يف  واملركز  ال��دائ��رة  وح�شدت 
التوعوية  احلملة  عن   "2021 للعام  كوفيد19-  مبعلومات  التوعوية 
الأ�شئلة  ع��ن  ال��رتوي��ج  ت�شمنت  وال��ت��ي   19  - بكوفيد  املتعلقة  باملعلومات 
ال�شائعة عن الفريو�س ب�15 لغة خمتلفة واإعداد ون�شر 106 اآلف من�شور 
واملطاعم  ال��ت�����ش��وق  ك��م��راك��ز  ال��ع��ام��ة  الأم���اك���ن  ويف  خمتلفة  من�شات  ع��رب 

والفنادق وحمطات الوقود وغريها.
وفازت الدائرة باجلائزة الف�شية يف فئة "اأف�شل خدمة للت�شدي والتقليل 
من  ع��دد  دع��م  يف  املتوا�شلة  اجلهود  عن  وذل��ك  تاأثري كوفيد19-"  من 
التجارب ال�شريرية للقاحات كوفيد19- يف الإمارة، وتفعيل ودعم برنامج 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ه��ود  الأمل" ل��دع��م  "ائتاف  واإط����اق  ال��وط��ن��ي  التطعيم 
الف�شية  اجل��ائ��زة  اإىل  اإ�شافة  اللقاحات،  وت��وزي��ع  ونقل  اجلائحة  مواجهة 
2021" عن  للعام  كوفيد19-  ملعلومات  الت�شويقية  "احلملة  فئة  �شمن 

حملتها الت�شويقية لهذا العام لرتويج املعلومات ورفع الوعي بكل ما يتعلق 
بكوفيد19-.

وح�شدت الدائرة واملركز جائزتني برونزيتني عن فئة "اأف�شل تكنولوجيا 
للت�شدي والتقليل من تاأثري كوفيد19- " متمثلة يًف برنامج العزل املنزيل 
الأول من نوعه الذي يطبق على م�شتوى الدولة و"اأف�شل خدمة للت�شدي 

والتقليل من تاأثري كوفيد19-" عن برنامج احلجر ال�شحي.
واأكد معايل ال�شيخ عبد اهلل بن حممد اآل حامد ، اأن هذا الإجناز ياأتي يف 
ظل حر�س القيادة الر�شيدة وتوجيهاتها ودعمها املتوا�شل ل�شمان جاهزية 
القطاع ال�شحي يف اإمارة اأبوظبي وتعزيز قدراته يف مواجهة كل التحديات، 
لتحقيق هدف واحد، هو �شمان �شحة و�شامة كافة اأفراد املجتمع. وقال 
: " اإن متيز اأبوظبي وتناف�شيتها العاملية الرائدة يوؤكد على حجم اجلهود 
وتوجيهاتها  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  ظ��ل  يف  امل�شتويات  خمتلف  على  امل��ب��ذول��ة 
اأبوظبي يف تر�شيخ مكانتها يوماً بعد يوم على اخلارطة  احلكيمة. مت�شي 
حيث  تداعياتها،  م��ن  واحل��د  كوفيد19-  جلائحة  ال�شتجابة  يف  العاملية 
توا�شل احل�شول على التقديرات والت�شنيفات العاملية للنموذج ال�شتثنائي 
"منذ بداية ظهوره و�شع فريو�س  التي قدمته." واأ�شاف معاليه:  املتميز 
كوفيد19- العامل اأمام حتٍد قائم على اأهمية معرفة طبيعة هذا الفريو�س 
فرق  تتوانى  مل  اأبوظبي  يف  وهنا  ف��وري  نحو  على  معه  والتعامل  اجلديد 
مواجهته  بكيفية  للتوعية  ال�����ش��رع��ة  وج���ه  ع��ل��ى  اجل��ه��ود  لتوحيد  ال��ع��م��ل 
اإي�شال الر�شائل التوعوية حول كوفيد- وطرق الوقاية منه، والعمل على 
اأر�س  على  تعي�س  خمتلفة  جن�شية   200 من  لأك��ر  مبتكرة  بطرق   19

الإمارات." وحتتفي جوائز "جلوبي الروؤ�شاء التنفيذيني" العاملية باإجنازات 
لأبرز  داعمني  كانوا  الذين  اإدارت��ه��م  وف��رق  التنفيذيني  واملديرين  ال��ق��ادة 

املبادرات والإجنازات لهذا العام.
تطوير   ،CEOs با�شم  اأي�����ش��اً  امل��ع��روف��ون  التنفيذيون،  ال��روؤ���ش��اء  وي��ق��ود 
برنامج  وي��ك��رم  وال��ط��وي��ل.  الق�شري  الأم���د  على  املوؤ�ش�شات  ا�شرتاتيجيات 
يف  التميز  معايري  ير�شخون  الذين  والفرق  الأف��راد  هذا  ال�شنوي  اجلوائز 
اأو ال�شركات واملوؤ�ش�شات  اأو العامة  جمالتهم، كما ُيكرم املوؤ�ش�شات اخلا�شة 
اأنحاء  وامل��وردون واملنظمات احلكومية يف جميع  الربحية واجلمعيات  غري 

العامل واأي موؤ�ش�شة �شناعية متميزة وموؤهلة للم�شاركة.
19- بعد  اأبوظبي �شدارتها عاملياً يف ال�شتجابة جلائحة كوفيد  ووا�شلت 
اأن حلت باملركز الأول بني 50 مدينة قيادية، وفق اأحدث ت�شنيف اأ�شدرته 
 Deep knowledge Group العميقة  املعرفة  موؤخراً جمموعة 
الأعوام  م��دى  على  اأبوظبي  وا�شتطاعت  لها.  مقراً  لندن  من  تتخذ  التي 
والبتكار  العلمي  للبحث  كحا�شنة  العاملية  مكانتها  تر�شخ  اأن  املا�شية 

واملبادرات الرقمية والتكنولوجيا ووجهة رائدة لل�شياحة العاجية.
التي  التدابري والإج���راءات  وج��اءت الإم��ارة يف �شدارة مدن العامل بف�شل 
اأ�شهمت يف تعزيز �شرعة وفعالية ا�شتجابتها للجائحة، ما انعك�س على �شحة 
و�شامة اأفراد املجتمع وحافظ على ن�شاط القطاعات القت�شادية املحلية 
معدلت  على  احل��ف��اظ  يف  للجائحة  املتميزة  اأبوظبي  ا�شتجابة  و�شاهمت 
تكيفت فيه خدمات  ال��ذي  ال��وق��ت  الإي��ج��اب��ي��ة، يف  م��ن احل���الت  منخف�شة 

الرعاية ال�شحية وتو�شع نطاقها حلماية جميع اأفراد املجتمع.

•• عمان- وام:

ن��اق�����س الإع��ام��ي��ون امل�����ش��ارك��ون يف 
"اإعاميون �شد الكراهية"  موؤمتر 
حكماء  جم���ل�������س  ي���ن���ظ���م���ه  ال��������ذي 
املركز  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة  امل�����ش��ل��م��ني، 
بالعا�شمة  ل��اإع��ام،  الكاثوليكي 
الأردن��ي��ة ع��ّم��ان، ع��دة حم��اور حول 
خطاب الكراهية و�شبل الت�شدي له 

يف الإعام.
عنوان  الأوىل حتت  اجلل�شة  عقدت 
يف  ال��ك��راه��ي��ة  خ���ط���اب  "اإ�شكالت 
جتاوزها"،  واآف���اق  العربي  الإع���ام 
واأداره���ا الإع��ام��ي اللبناين طوين 
يف  الكراهية  اإن  ق��ال  ال��ذي  خليفة، 
التطاول  ح��د  اإىل  و�شلت  الإع����ام 
م�شيًفا  ال��دي��ن��ي��ة،  امل��ق��د���ش��ات  ع��ل��ى 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  اأن 
اإىل  ال���ك���راه���ي���ة  ن���ق���ل  ���ش��اه��م��ت يف 

ال�شحف وال�شا�شات التلفزة.
الأردين  الإع�����ام�����ي  ق�����ال  ب�������دوره 
خطاب  اإن  غ����راي����ب����ة،  اإب�����راه�����ي�����م 
ال��ك��راه��ي��ة ت�����ش��ب��ب يف ال��ع��دي��د من 
الكوارث والأزمات التي يعاين منها 
العامل، والإع��ام يتحمل جزًءا من 

م�شوؤولية انت�شار هذا اخلطاب.

من جانبه قال حمد الكعبي، رئي�س 
الإع���ام يجب  اإن  �شحيفة الحت��اد 
اأن يكون جزًءا من احلل يف مواجهة 
ميتلك  من  لأن��ه  الكراهية،  خطاب 
وتوجيهه،  املحتوى  �شناعة  اأدوات 
كان  الكراهية  خ��ط��اب  اأن  مو�شًحا 
�شبًبا لرتكاب جرائم اإرهابية، ب�شبب 
ان�����ش��ي��اق ال��ك��ث��ريي��ن خ��ل��ف اخلطاب 
املوجه خا�شة عرب و�شائل التوا�شل 

الجتماعي دون وعي، ولذلك يجب 
ملواجهة  ت�شريعات  هناك  تكون  اأن 
الإمارات  اأن  اإىل  م�شرًيا  الكراهية، 
من  رائ��دة  قانونية  جتربة  �شاحبة 
خال قانون التمييز الذي حد من 
التنمر على و�شائل التوا�شل، ومنع 
جتاه  �شلبية  م�شطلحات  ا�شتخدام 

فئات معينة.
بدورها انتقدت الإعامية اللبنانية 

بع�س  اخ����ت����ي����ار  خ���������وري،  ي�����ولن�����د 
الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ب��ث��ون خطاب 
من  الإع��ام��ي،  للظهور  الكراهية 
اأج����ل حت��ق��ي��ق ن�����ش��ب م�����ش��اه��دة على 
ح�شاب حياة ال�شعوب وا�شتقرارها، .

جاءت  ال��ت��ي  الثانية  اجلل�شة  واأدار 
و�شورة  ال��غ��رب��ي  "الإعام  ب��ع��ن��وان 
الإن�شان العربي" الإعامي العماين 
يو�شف الهوتي، الذين دعا امل�شلمني 

ال�������ش���ورة  ت���غ���ي���ري  اإىل  ال����غ����رب  يف 
قال  بينما  الإ���ش��ام،  ع��ن  النمطية 
الرباعي، من جريدة  علي  الدكتور 
عكاظ ال�شعودية، اإن اململكة العربية 
على  ك��ب��رًيا  ج��ه��ًدا  تبذل  ال�شعودية 
م�شتوى التعليم، لت�شحيح املفاهيم 

اخلاطئة عن الدين الإ�شامي.
بدوره دعا الإعامي �شام م�شافر، 
الأدب����ي����ة  الأع������م������ال  ت���رج���م���ة  اإىل 

ال��ل��غ��ات الأوروب����ي����ة،  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة، 
يف  الإم����ارات  دول���ة  بتجربة  م�شيًدا 
علي  الدكتور  ق��ال  فيما  الرتجمة، 
ال�شحفيني  احتاد  رئي�س  اجلابري، 
التنظيمات  اإن  ال�شويد،  يف  ال��ع��رب 
الإ�شام  ���ش��ورة  ���ش��وه��ت  امل��ت��ط��رف��ة 
يعاين  ال���غ���رب  اأن  ك��م��ا  ال���غ���رب،  يف 
م���ن ب��ع�����س ال��ق��وان��ني ال��ت��ي ت�شمح 
اإرهابهم،  مب��م��ار���ش��ة  للمتطرفني 

املتطرف  اليمني  اأن  اإىل  بالإ�شافة 
�شورة  ت�شويه  يف  اأ���ش��ه��م  الأوروب�����ي 
ان���ت���ق���د حممد  ب��ي��ن��م��ا  الإ�������ش������ام، 
احل����وام����دة، رئ��ي�����س حت��ري��ر موقع 
الأردين خربين ، عدم اندماج بع�س 
اجلاليات العربية يف الغرب، وهو ما 
التعاطف  م��ن  الكثري  ال��ع��رب  اأف��ق��د 

معهم، واأ�شاء اإىل �شورتهم.
تامر  امل�������ش���ري  الإع����ام����ي  واأدار 

ناق�شت  التي  الثالثة  اجلل�شة  اأم��ني 
و����ش���ائ���ل  ال����ك����راه����ي����ة يف  خ�����ط�����اب 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث دعا 
للتعامل  اأخ����اق����ي����ات  اإق��������رار  اإىل 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  م��ع 
واإ�����ش����راك ال�����ش��ب��اب امل���وؤث���ري���ن على 
و�شائل التوا�شل يف مواجهة خطاب 
الأ�شتاذ  ان��ت��ق��د  ب��ي��ن��م��ا  ال��ك��راه��ي��ة، 
�شحيفة  موؤ�ش�س  احل��ي��اري،  �شمري 
تعريف  غياب  الإلكرتونية،  عمون 
حم����دد خل��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة، وعدم 
الف�شاء  لدخول  العربي  ال�شتعداد 

الإلكرتوين.
واأو�شح الإعامي عبداهلل طافحة 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  اأن 
ب���داأت ت��ب��ذل ج��ه��وًدا ك��ب��رية ملراقبة 
امل��ح��ت��وى، ���ش��واء م��ن خ���ال تقنية 
بتدخل  اأو  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
عرب  الب�شري  العن�شر  م��ن  مبا�شر 
دعت  ب�����دوره�����ا  امل����ح����رري����ن،  اآلف 
اأغوثان  اإمي��ان  املغربية  الإعامية 
للتطبيق  قابلة  ق��وان��ني  اإق���رار  اإىل 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  يف  ال��ن�����ش��ر  ع��ل��ى 
ب��ني مكافحة  ت����وازن  الج��ت��م��اع��ي، 
خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة، واح����رتام حرية 

التعبري.

حممد بن ز�يد يبحث مع م�شت�شار �الأمن �لقومي �الأمريكي �لعالقات �لثنائية وق�شايا �ملنطقة

د�ئرة �ل�شحة ومركز �أبوظبي لل�شحة يح�شد�ن 8 جو�ئز عاملية 

موؤمتر )�إعالميون �شد �لكر�هية( يناق�س خطاب �لكر�هية يف و�شائل �لتو��شل و�شبل �لت�شدي له

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات يف الدولة 
بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" 
330،693 فح�شا جديدا خال  اأعلنت الوزارة عن اإجراء  واملخالطني لهم وعزلهم .. 
ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.
على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف    و�شاهم 

277 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من  م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الازمة، وبذلك 

يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 735،457 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة يف الأربع والع�شرين 

�شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،094 حالة.
امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   329 �شفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة  19" وتعافيها   - "كوفيد 

منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 727،845 حالة.

اأجرت 330,693 فح�ضا ك�ضفت عن 277 اإ�ضابة

�ل�شحة تعلن �شفاء 329 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي - وام:

تقدمي  ع���ن  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
خال  "كوفيد19-"  ل��ق��اح  م���ن  ج��رع��ة   90،560
ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
جرعة   19،963،359 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي 

 100 ل��ك��ل  201.85 ج��رع��ة  ال��ل��ق��اح  وم��ع��دل ت��وزي��ع 
�شخ�س.

 " ل��ق��اح  لتوفري  ال����وزارة  م��ع خطة  ذل��ك متا�شيا  ي��اأت��ي 
اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة  " و�شعياً  كوفيد19- 
اأعداد  تقليل  يف  �شت�شاعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة 

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

�ل�شحة تعلن تقدمي 90,560 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل �ل� 24 �شاعة �ملا�شية

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س يف ق�شر ال�شاطىء جيك �شوليفان م�شت�شار 
الأمن القومي يف الوليات املتحدة الأمريكية ال�شديقة الذي يقوم بجولة يف 

املنطقة ت�شمل عدداً من الدول.
اآل نهيان م�شت�شار  تناول اللقاء - الذي ح�شره �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد 
الأمن الوطني - العاقات الإ�شرتاتيجية بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
والوليات املتحدة الأمريكية وال�شبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها يف خمتلف 
ال�شام  لدعم  امل�شرتك  والعمل  املنطقة  يف  ال��ت��ط��ورات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ج��الت 

وال�شتقرار فيها.
وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر  كما 
اأبوظبي  مطارات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد 
الأعلى لاأمن  العام للمجل�س  الأم��ني  نائب  ال�شام�شي  ومعايل علي بن حماد 
املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  العتيبة  مانع  يو�شف  ومعايل  الوطني 
اأبوظبي،  عهد  ويل  دي��وان  وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  حممد  و�شعادة  الأمريكية 

والوفد املرافق للم�شوؤول الأمريكي.
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•• اأبوظبي-وام: 

اأطلق مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي املو�شم اخلام�س من �شل�شلة 
عرو�س "�شينمانا" الذي يقام عرب الإنرتنت وت�شمل جمموعة متميزة من 

الأفام واحلوارات مع �شانعي هذه الأفام من العامل العربي.
يف  اجلديد  والإع���ام  ال�شينما  برنامج  قبل  من  العرو�س  �شل�شلة  وتقدم 
جامعة نيويورك اأبوظبي بالتعاون مع جامعة ال�شوربون اأبوظبي ومركز 

الفنون.
وقال ا�شكندر قبطي املن�شق امل�شارك ل�شل�شلة �شينمانا والأ�شتاذ امل�شاعد يف 
مبرور  املو�شم  ه��ذا  نحتفل   : اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  ال�شينما  علوم 
خم�س �شنوات منذ اإطاق �شل�شلة عرو�س �شينمانا للمرة الأوىل ون�شارك 

املجتمع �شغفنا واإمياننا بال�شينما العربية املعا�شرة وندعو اجلميع مل�شاهدة 
من  نتاأمل  مفتوح  ح��وار  يف  وامل�شاركة  الأف���ام  من  املميزة  ال�شل�شلة  ه��ذه 

خاله الق�شايا الثقافية والجتماعية التي تتناولها هذه الأفام.
من جانبها قالت رمي �شالح املدير امل�شارك ل�شوؤون العاقات اخلارجية يف 
جامعة نيويورك اأبوظبي: ي�شعدنا هذا املو�شم اأن نقدم جلمهورنا �شل�شلة 

من الأفام التي متثل احلقيقة والواقع والقيم للثقافة العربية.
الجتماع يف  وعلم  الفل�شفة  ق�شم  امل�شاعد يف  الأ�شتاذ  ت�شافينو  كليو  وقال 
�شينمانا فر�شة فريدة  �شل�شلة عرو�س  توفر  اأبوظبي:  ال�شوربون  جامعة 
الواقع  واآرائهم حول  البارزين  العرب  الأف��ام  اأعمال �شانعي  ل�شتك�شاف 
�شخ�شية  جت���ارب  خ��ال  م��ن  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  وال�شيا�شي  الجتماعي 

وجماعية بنف�س الوقت.

نيويورك �أبوظبي تطلق �ملو�شم �خلام�س من �شل�شلة �شينمانا

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
الكعبي  �شيف  خمي�س  حامد  املهند�س  �شعادة  بتعيني  احتاديا  اهلل" مر�شوما 

مديرا عاما للمركز الحتادي للمعلومات اجلغرافية.
العملية،  م�شريته  خال  املنا�شب  من  العديد  الكعبي  حامد  املهند�س  توىل 
وجمال  اجليومكانية  التقنيات  يف  عاما   18 لنحو  متتد  خربة  ميتلك  حيث 
اإىل  بعد،  وال�شت�شعار عن  املعلومات اجلغرافية  وامل�شح ونظم  ر�شم اخلرائط 
وجمال  اجليومكانية  للم�شاريع  وال��ف��ن��ي  الإداري  امل��ج��ال  يف  خ��ربت��ه  ج��ان��ب 
نظم  ق�شم  كرئي�س  عمل  وق��د  ال��دول��ة،  داخ���ل  املكانية  اجل��غ��راف��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
املعلومات اجلغرافية ومدير م�شروع قاعدة البيانات الطبوغرافية الوطنية، 

ورئي�س امل�شاحة الع�شكرية يف القوات امل�شلحة.

مل�شروع  الفنية  واللجنة  الرئي�شية  اللجنة  �شمن  كع�شو  الكعبي  �شارك  كما 
والوليات  الإم�����ارات،  دول���ة  ت�شمل  دويل  ت��ع��اون  جمموعة  �شمن  التريك�س 
املعلومات  جمال  يف  اأخ��رى  ودول  واإيطاليا  وفرن�شا  املتحدة  واململكة  املتحدة 
لإدارة  املتحدة  الأمم  خل��رباء  العربية  اللجنة  يف  ع�شو  اأن��ه  كما  اجلغرافية، 
الإم�����ارات يف  ل��دول��ة  امل��م��ث��ل  الع�شو  امل��ك��ان��ي��ة ب�شفته  امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة 
عدد  يف  الإم����ارات  دول��ة  الكعبي  ومثل  عربية،  دول��ة   14 ت�شم  التي  اللجنة 
داخل  اجلغرافية  باملعلومات  اخلا�شة  واملوؤمترات  والن�شاطات  الفعاليات  من 
الدولة وخارجها، اإىل جانب متثيل الدولة يف جلنة جمل�س التعاون لاأعمال 
اجل��غ��راف��ي��ة وامل�����ش��اح��ي��ة، وامل�����ش��اه��م��ة يف الت��ف��اق��ي��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة لتبادل 

املعلومات اجلغرافية مع عدة دول.
نظم  يف  الهند�شية  العلوم  يف  املاج�شتري  درج��ة  على  حامد  املهند�س  وح�شل 
ودرجة  باأ�شرتاليا،  اجلنوبية  لن��د  كوينز  جامعة  من  اجلغرافية  املعلومات 

البكالوريو�س يف علوم امل�شاحة ور�شم اخلرائط من جامعة �شرق لندن.
يذكر اأن املركز الحتادي للمعلومات اجلغرافية قد مت اإن�شاوؤه يف العام 2019 
امل�شتوى  على  املكانية  البيانات  قطاع  وتنظيم  اإدارة  على  ب��الإ���ش��راف  ليقوم 
املعلومات  ب�شاأن  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الر�شمي  امل��رج��ع  ويعترب  الحت����ادي، 
اجلغرافية، حيث يخت�س بو�شع اخلطط ال�شرتاتيجية والأطر وال�شيا�شات 
املعلومات  �شرية  وحماية  ودم��ج  ون�شر  وتوحيد  اإدارة  ت�شمن  التي  واملعايري 

اجلغرافية احليوية، بالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية بالدولة.
يف  ي�شاهم  ب�شكل  املكانية  البيانات  قطاع  وتطوير  تنظيم  اإىل  املركز  ويهدف 
حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، اإىل جانب بناء وتطوير نظام البنية التحتية 
املكانية  الوطني للبيانات  الأر�شيف  املكانية مبا ي�شمل تطوير نظام  للبيانات 
على امل�شتوى الحتادي، ف�شا عن الرتقاء مب�شتوى الوعي واملعرفة املكانية 
والإجراءات  اجلهود  تن�شيق  اإىل  املركز  ي�شعى  كما  كافة،  املجتمع  فئات  لدى 

املقايي�س  توحيد  على  والعمل  اجلغرافية،  باملعلومات  املتعلقة  وال�شيا�شات 
واملعايري واملوا�شفات والإجراءات يف الدولة.

•• دبي-الفجر:

عقدت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
تعريف  بهدف  الندوات  من  �شل�شلة 
الرعاية  ومقدمي  التاأمني  �شركات 
ال�شمالية  الإم�������ارات  يف  ال�����ش��ح��ي��ة 
مكتب  خل��دم��ة  امل��رت��ق��ب  بالتفعيل 
نظام  يف  الل���ك���رتون���ي���ة  امل��ط��ال��ب��ات 
"رعايتي"، حيث توفر اخلدمة اإدارة 
اأف�شل للمعلومات املركزية وتتبعها، 
ل���ت���ح�������ش���ني م���������ش����ت����وى اخل�����دم�����ات 
العاجية وخف�س التكاليف املتعلقة 
بالرعاية ال�شحية يف دولة الإمارات، 
�شحية  م��ن��ظ��وم��ة  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
امل�شتفيدين  تخدم  ومتكاملة  ذكية 
من  وتعزز  ال�شحية،  اخلدمات  من 
التاأمينية  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 
للموارد  ال�شتخدام  �شوء  من  للحد 

املالية.
ال����ت����ي عقدت  ال������ن������دوات،  وت���ع���ت���رب 
بال�شراكة مع "بيور �شي اإ�س"، مبثابة 
وحت�شريية  مت��ه��ي��دي��ة  مم���ار����ش���ة 
الرعاية  ومرافق  التاأمني  ل�شركات 
ال�شحية للت�شجيل يف مبادرة خدمة 
م��ك��ت��ب امل��ط��ال��ب��ات الل��ك��رتون��ي��ة يف 
ميزاتها  على  لاطاع  "رعايتي"، 
وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا امل��ت��ك��ام��ل��ة، وذل����ك قبل 
�شي�شبح  ال���ذي  ال��ن��ظ��ام،  ا���ش��ت��خ��دام 
اإلزامياً اعتباراً من 1 يناير 2022 

يف الإمارات ال�شمالية. 
تقدمي  اإىل  "رعايتي"  نظام  يهدف 
ال�شحية  الرعاية  م�شتويات  اأف�شل 
ليغطي  الإم���������ارات،  دول�����ة  مل��ج��ت��م��ع 
احلكومية  ال�������ش���ح���ي���ة  امل����ن���������ش����اآت 
 ،2021 ع���ام  ب��ال��دول��ة  واخل��ا���ش��ة 
املطالبات  مكتب  خ��دم��ة  و�شت�شكل 

اللكرتونية �شمن "رعايتي" من�شة 
التاأمني  معامات  لتبادل  مركزية 
التاأمني  ����ش���رك���ات  ب����ني  ال�������ش���ح���ي 
حيث  ال�شحية،  ال��رع��اي��ة  وم��راف��ق 
�شتغطي �شري عمل تقدمي املطالبات 
من  والتحقق  التحويل،  واإ���ش��ع��ارات 
والو�شفات  التاأمني،  وتغطية  اأهلية 
اأن هذه  اللكرتونية. حيث  الطبية 
نظام  على  متاحة  �شتكون  البيانات 
خدمة مكتب املطالبات اللكرتونية، 
للم�شتخدمني امل�شّرح لهم يف مرافق 

الرعاية ال�شحية .

قيمة م�ضافة يف "رعايتي"
العزيز  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور  واأ�������ش������ار 
لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  ال��زرع��وين 
اأن  اإىل  بالإنابة،  امل�شاندة  اخلدمات 
خدمة مكتب املطالبات اللكرتونية 

ذات  الأ�شا�شية  امل��ك��ون��ات  م��ن  تعترب 
القيمة امل�شافة ملن�شة امللف الوطني 
اأحد  "رعايتي"،  امل���وح���د  ال�����ش��ح��ي 
قطاع  يف  الرقمي  التحول  م��ب��ادرات 
تطلقها  ال���ت���ي  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
�شي  "بيور  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة  ال�����وزارة 
ا�س"، �شمن برنامج رعايتي وت�شهم 
نظراً  امل��ري�����س.  جت��رب��ة  حت�شني  يف 
تكنولوجيا  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ل��ك��ون��ه��ا 
التاأمني  ل�����ش��رك��ات  وت��ت��ي��ح  ج���دي���دة، 
التبادل  ال�شحية  الرعاية  ومقدمي 
امل�������ش���رتك ل���ل���ب���ي���ان���ات ال���ت���ي ميكن 
ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا يف ك��ل م���رة يحتاج 
وبالن�شبة  ل��ل��ع��اج.  امل��ري�����س  ف��ي��ه��ا 
ملرافق الرعاية ال�شحية امل�شّرح لها 
خدمة  اإىل  ال��و���ش��ول  ميكنها  ال��ت��ي 
فاإن  اللكرتونية،  املطالبات  مكتب 
التاأمني  تغطية  حالة  اإىل  التعّرف 

وامل���واف���ق���ات ال���ازم���ة ت�����ش��ّك��ل ميزة 
اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  وه���ذا  ل��ه��م.  رئي�شية 
ي���وف���ر ال����وق����ت اأي���������ش����اً، م����ن خال 
برمتها  الإج�������راءات  �شل�شلة  ج��ع��ل 
للزمن  ا�شتهاكاً  واأق���ل  اإلكرتونية 

واأكر فاعلية". 

تطوير نظم املعلومات ال�ضحية
اإدارة  م���دي���ر  ال��ع��ج��م��ي  ع��ل��ي  واأك������د 
ال�شحة  وزارة  يف  الرقمية،  ال�شحة 
ووقاية املجتمع اأن تطوير "رعايتي" 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  قبل  م��ن  مت 
ا�شرتاتيجية  خ���ط���وة  يف  امل��ج��ت��م��ع 
املعلومات  اأنظمة  تعزيز  اإىل  تهدف 
متجر  اإن�شاء  طريق  ع��ن  ال�شحية، 
للمطالبات  دي���ن���ام���ي���ك���ي  ب���ي���ان���ات 
اللكرتونية  وال��ط��ب��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
يتما�شى  مب��ا  اإل��ي��ه  ال��و���ش��ول  ي�شهل 

مع املعايري العاملية الأف�شل، �شمن 
فئتها يف جمال اإدارة البنية التحتية 
نظام  ويعتمد  ال�شحية.  ل��ل��رع��اي��ة 
رعايتي يف �شميمه على تكنولوجيا 
امل���ح���اف���ظ���ة على  ت����دع����م  م���ت���ط���ورة 
بال�شحة  املعنية  ال��رق��م��ي��ة  املن�شة 
من  دوري،  ب�����ش��ك��ل  ك��ف��اءت��ه��ا  ورف����ع 
خال حلول مبتكرة ت�شمل خدمات 
وذلك  ال���ب���ي���ان���ات،  واإدارة  الأمت���ت���ة 
مت��ا���ش��ي��اً م��ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال����وزارة 
ال�شحية  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  بتطوير 
اإدارة  يف  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري  وت��ط��ب��ي��ق 
املن�شاآت ال�شحية  التحتية يف  البنية 
املنا�شبة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت���ط���وي���ر 

لنظام اإدارة �شحة ال�شكان.
و�شوف ت�شاعد من�شة "رعايتي" على 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  جت��رب��ة  حت�شني 
للمري�س يف دولة الإمارات، وجعلها 

مركزياً  نظاماً  توفر  لكونها  �شل�شة 
ل�شركات  ال�شحية  الرعاية  لبيانات 
التاأمني ومقدمي الرعاية ال�شحية 
على حد �شواء. ومتثل مبادرة مكتب 
املطالبات اللكرتونية عن�شراً هاماً 
�شيعمل  ال��ذي  "رعايتي"،  لربنامج 
مب���ث���اب���ة ن���ظ���ام رب�����ط م����رك����زي بني 
و�شركات  ال�شحية  الرعاية  مقدمي 

التاأمني. 
ال��ت��ي تناولتها  امل��وا���ش��ي��ع  وم��ن ب��ني 
ال��������ن��������دوات، ال����ت����ع����ري����ف مب�����ب�����ادرة 
"رعايتي"، وخدمة مكتب املطالبات 
وبنية  وم���ع���ام���ات  الل���ك���رتون���ي���ة، 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م���ك���ت���ب امل���ط���ال���ب���ات 
وملحة  "رعايتي"،  يف  الل��ك��رتون��ي��ة 
النظام  اإىل  ال����دخ����ول  ع����ن  ع���ام���ة 
التعاون.  واأوج����ه  اع��ت��م��اده  وف��وائ��د 
لدى  امل��ت��وف��رة  ال��ب��ي��ان��ات  و�شت�شفي 

خدمة مكتب املطالبات اللكرتونية 
القيمة  م���ن  م���زي���داً  "رعايتي"  يف 
واملتكامل  الذكي  ال�شحة  نظام  اإىل 
املوحد  ال�����ش��ح��ي  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ل��ف 
حت�شن  حتقيق  جانب  اإىل  "نومر"، 
ملحوظ يف خدمات التاأمني ال�شحي 
ع����رب دول������ة الإم������������ارات، م����ا ي�����وؤدي 
مثل  اإيجابية  ت��اأث��ريات  اإىل  بالتايل 
ال�شحية،  الرعاية  تكاليف  خف�س 
ال���ع���اج، وحت�شني  زم����ن  وت�����ش��ري��ع 
وحت�شني  التاأمينية  املنظومة  اإدارة 

ا�شتخدام املوارد. 

•• اأبوظبي-وام:

ُيعد احلدث  الذي  2020 دبي  اإك�شبو  "ات�شالت" جاهزيتها لدعم  اأكملت 
الأكرب عاملياً، وذلك بتوفري جتربة رقمية فريدة من نوعها لزّوار املعر�س 
العامل من حيث م�شتوى  والأك��ر متيزاً يف  الأذك��ى  ليكون  وامل�شاركني فيه 

الربط ال�شبكي و�شرعة الت�شال.
اأول موؤ�ش�شة  2020 دبي  اإك�شبو  اأ�شبح  "ات�شالت"،  �شراكته مع  ومبوجب 
جتارية كربى ت�شتخدم �شبكات اجليل اخلام�س يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ���ش��ي��ا، وق��د جن��ح م��ن خ��ال ه��ذه ال��ري��ادة الإقليمية يف 
تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية يف مواقع ال�شدارة على �شعيد البتكار 

والتكنولوجيا وتطور البنى التحتية.
نخبة  "ات�شالت" بح�شور  جناح  افتتاح  دب��ي   2020 اإك�شبو  موقع  و�شهد 
من كبار امل�شوؤولني من اجلانبني يف خطوة تعك�س جاهزية ال�شركة ملنح زّوار 

املعر�س وامل�شاركني فيه اأف�شل خدمات الت�شالت والتجارب الرقمية.
دبي:   2020 اإك�شبو  للتقنية،  التنفيذي  الرئي�س  الها�شمي،  حممد  وق��ال 
جناح ات�شالت يف اإك�شبو 2020 دبي، وجنباً اإىل جنب مع  تد�شني  "ي�شّرنا 
باإر�شاء  نكتفي  التكنولوجيا نحن ل  الآخرين يف جمال  ات�شالت و�شركائنا 
معايري جديدة من حيث ال�شرعة والت�شال على ال�شعيد العاملي، بل ن�شع 
اأي�شاً خمططاً للم�شتقبل، ي�شم اأحدث التقنيات التي �شتغري الطريقة التي 
ندير بها املدن ونح�شن بها م�شتوى احلياة اليومية. ونتطلع اإىل فتح اأبوابنا 
للعامل والرتحيب بالزوار لا�شتمتاع بالبتكارات التي �شتتيح اأ�شلوب حياة 

معززة لاأجيال املقبلة".
وقال م�شعود م. �شريف حممود، الرئي�س التنفيذي ل�"ات�شالت الإمارات": 
يعد  الذي  دبي   2020 اإك�شبو  اإثراء  يف  املحوري  بدورها  ات�شالت  "تعتز 
ت��وف��ريه��ا �شبكات اجليل  ال��ع��امل م��ن خ���ال  ع��ل��ى م�شتوى  الأب����رز  احل���دث 
ت��ط��وراً مما ي�شاهم يف دف��ع عجلة  الأك��ر  التقنية  5G واحل��ل��ول  اخلام�س 
مع  ه��ذا  ويتما�شى  ال��دول��ة.  قطاعات  مبختلف  الرقمي  والتحول  البتكار 
جهود ات�شالت املتوا�شلة يف امل�شاهمة بتعزيز �شمعة ومكانة دولة الإمارات 
كوجهة رائدة يف البتكار وحداثة البنية التحتية، ان�شجاماً مع ا�شرتاتيجية 

ال�شركة املتمثلة يف قيادة امل�شتقبل الرقمي لتمكني املجتمعات." .
التي  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ال��ع��دي��د  دب��ي   2020 اإك�شبو  ل����زّوار  "�شيتاح  واأ���ش��اف: 
اخلدمات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  احل���دث،  ف��رتة  ام��ت��داد  على  ال��ت��اري��خ  �شي�شطرها 
الرقمية احلديثة بوا�شطة اأحدث ال�شبكات التي مت بناوؤها خ�شي�شاً لتلبية 
اجليل  الزّوار."  وكافة  امل�شاركة  والأجنحة  دبي   2020 اإك�شبو  احتياجات 
�شبكة  "ات�شالت" ببناء  ق��ام��ت  ال��ن��ط��اق  وا���ش��ع  والت�����ش��ال   5G اخل��ام�����س 
ع�شرية خا�شة لتلبية الحتياجات احل�شرية لإك�شبو 2020 دبي، وتقدمي 
خدمات الت�شالت اإىل مايني الزوار من جميع اأنحاء العامل طيلة فرتة 

انعقاد احلدث الدويل املمتد ل�شتة اأ�شهر.
ات�شالت موثوقة  �شبكة  با�شتخدام  املرتقب  ال��دويل  زوار احلدث  وي�شتمتع 
واآمنة ذات زمن ا�شتجابة منخف�س للغاية تغطي م�شاحة 4.38 كيلو مرت 
مربع، وذلك بوا�شطة تاأمني اأكر من 8500 نقطة و�شول للهاتف املتحرك 
�شوئية  األياف  و�شبكة  فاي،  ال��واي  ل�شبكات  و�شول حديثة  نقطة  و8000 

لتاأمني  ك��م   800 م��ن  لأك��ر  وك��اب��ات ي�شل طولها  ك��م،   700 اإىل  متتد 
اأرجاء املوقع  "الواي فاي" يف خمتلف  ال�  �شبكات الهاتف املتحرك، و�شبكات 

والأجنحة ما ي�شهم يف توفري جودة ومرونة الت�شالت واخلدمات الذكية.
وتاأتي هذه ال�شتعدادات لت�شتكمل اجلهود املتوا�شلة التي تبذلها "ات�شالت" 
�شبكة  �شاهم يف ح�شولها على لقب  ما  التحتية  البنية  يف تطوير وحتديث 
على  الثاين  وللعام   2021 العام  عن  العامل  يف  الأ���ش��رع  املتحرك  الهاتف 

التوايل.
ومتتد �شبكة الألياف ال�شوئية لتغطي كل زوايا اإك�شبو 2020 دبي ما يتيح 
الإنرتنت والت�شالت  ال�شتمتاع بخدمات وتقنيات ل مثيل لها يف  ل��زّواره 
بح�شولهم على اأف�شل �شرعات التنزيل والتحميل للبيانات وجودة الت�شال 

بالإنرتنت.
اجلودة،  ذات  ال�شوئية  الأل��ي��اف  ب�شبكة  دب��ي   2020 اإك�شبو  موقع  ويتميز 
وكثافة الربط العالية بطول 700 كم وهي اأربعة اأ�شعاف امل�شافة بني دبي 
واأبوظبي ما ي�شهم يف توفري خدمات النطاق العري�س املتميزة لتاأمني حركة 

البيانات.
ول �شك اأن �شبكة الألياف ال�شوئية هي ال�شريان الرئي�س خلدمات الإنرتنت 
ال�شوئية  ل��األ��ي��اف  انت�شار  م��ع��دل  ب��اأع��ل��ى  تتمتع  ال��ت��ي  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
املو�شولة للمنازل بن�شبة %98.3 مبا ي�شاهم يف حتقيق التغطية الوا�شعة 

خلدمات الإنرتنت يف الدولة.
لإك�شبو  املعمارية  الهند�شة  تواكب مناذج  اأن  "ات�شالت" على  وقد حر�شت 
دبي الأكر متيزاً يف هذا املجال عرب اإعادة ابتكار اأ�شلوب بناء ودمج   2020

�شبكات الت�شالت وبنيتها التحتية لتتما�شى مع ال�شكل اجلمايل للموقع مع 
مراعاة تقدمي اأف�شل واأ�شرع اأداء لل�شبكات.

تلبي  التي  واخل��دم��ات  احللول  ت�شميم  على  ديجيتال"  "ات�شالت  وعملت 
الدوليني  املعلومات والت�شالت للم�شاركني  خمتلف احتياجات تكنولوجيا 
وعملها  وكفاءتها  ال�شبكات  اأم��ن  �شمان  حيث  م��ن  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف 
ب�شا�شة تامة على مدار فرتة انعقاد فعاليات اإك�شبو. وتدير وحدة الأعمال 
التحتية  للبنية  ال�شحابية  ال�شت�شافة  ح��ل��ول  ديجيتال"  "ات�شالت  يف 
دولة   192 اإىل  واملوثوقة  املرنة  اخلدمات  من  جمموعة  وتوفر  للمعر�س 

م�شاركة يف احلدث العاملي.
اخلدمات  من  مميزة  جمموعة  دمج  ديجيتال" من  "ات�شالت  متكنت  كما 
واحل���ل���ول ال��ذك��ي��ة يف م��وق��ع احل����دث تت�شمن خ��دم��ة امل��ت��اب��ع��ة ع��رب دائ���رة 
�شة لتوفري  تلفزيونية مغلقة مزودة ب�شبكة اجليل اخلام�س، وحلول خم�شّ

احلماية وال�شامة.
وتقدم "ات�شالت ديجيتال" لزّوار اإك�شبو 2020 دبي جتربة رقمية ل ميكن 
"اأك�شنت�شر"، ال�شريك  اأ�شبحت من خال تعاونها مع �شركة  ن�شيانها حيث 
لإك�شبو  اأول  �شريك  فئة  من  الأنظمة  وتكامل  الرقمية  للخدمات  الر�شمي 
2020 دبي، يف خطوة تهدف لتوفري جمموعة من احللول الرقمية مبا يف 
ذلك املوقع الر�شمي لإك�شبو 2020 دبي وتطبيق الهاتف املتحرك، ومن�شة 
الرئي�شية،  والأوام��ر  التحكم  والأف��راد ومن�شة  بال�شركات  التذاكر اخلا�شة 
اأف�شل  التي توفر  ال��زّوار باحللول  ال�شركة لتزويد  اأه��داف  مبا ين�شجم مع 

التجارب يف خمتلف القنوات الرقمية للحدث.

رئي�س �لدولة ي�شدر مر�شوما �حتاديا بتعيني حامد خمي�س 
�لكعبي مدير� عاما للمركز �الحتادي للمعلومات �جلغر�فية

يف اإطار التحول الذكي ولتح�ضني جتربة املر�ضى

وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع تعقد ندو�ت تعريفية عن تفعيل خدمة مكتب �ملطالبات �اللكرتونية �ملرتقب �شمن نظام رعايتي 

�ت�شاالت تكمل ��شتعد�د�تها لتقدم جتربة عمالء ملهمة يف �إك�شبو 2020 دبي مع �فتتاح جناحها

بلدية منطقة �لظفرة تنفذ 7194 زيارة ميد�نية ملتابعة �المتثال للو�ئح و�لقو�نني
•• الظفرة -الفجر:

قامت بلدية منطقة الظفرة بتنفيذ 7194 زيارة ميدانية خال العام احلايل 
ملتابعة اأعمال التفتي�س والرتخي�س ال�شحي والمتثال للوائح والقوانني، حيث 
عدد  وبلغ  ال�شحية،  للرقابة  اخلا�شعة  التجارية  الأن�شطة  على  التفتي�س  مت 
الزيارات امليدانية 7194 زيارة منها2206 زيارة ميدانية للور�س ال�شناعية 
زيارة   1051 وع��دد  التجميل  وم��راك��ز  احل��اق��ة  ل�شالونات  زي���ارة  و2188 
للربادات املياه و1749 زيارة لاأن�شطة الأخرى اخلا�شعة للرقابة ال�شحية 

من مغا�شل واألعاب واأحوا�س �شباحة.
وتهدف الزيارات واحلمات الرقابية والتفتي�شية التي تنظمها بلدية منطقة 
الظفرة اإىل حتفيز الرقابة الفّعالة على املظهر العام وال�شحة العامة واملحافظة 
ال�شحة  اإط��ار تطبيق لوائح  العامة و�شامة املجتمع.  وتاأتى يف  ال�شحة  على 
العام  املظهر  على  احلفاظ  ب�شاأن  2012م  ل�شنة  العامة والقانون رقم )2( 
وال�شحة وال�شكينة العامة يف امارة اأبوظبي، والذي يت�شمن اللوائح التنفيذية 
اخلا�شة باأحوا�س ال�شباحة وال�شحة وال�شامة العامة خلزانات مياه ال�شرب 

باإمارة اأبوظبي، و�شحة و�شامة برادات مياه ال�شرب. 

•• اأبوظبي - الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، ممثلة يف 
"حافظ على  مركز بلدية م�شفح حملة توعوية عن ُبعد حتت عنوان 
�شمن  الواقعة  املناطق  يف  املجتمع  �شرائح  كافة  ا�شتهدفت  مدينتك"، 

النطاق اجلغرايف للمركز.
وهدفت احلملة اإىل تعزيز التوا�شل بني البلدية وكافة �شرائح املجتمع، 
وتقدمي خدمات جمتمعية توعوية متنوعة للحفاظ على املظهر العام 
املجتمع  اأف���راد  توعية  وك��ذل��ك  العامة،  وال�شامة  وال�شحة  والبيئة 

اأبوظبي  اإم���ارة  يف  بها  املعمول  بالقوانني  الل��ت��زام  واأه��م��ي��ة  ب�����ش��رورة 
للمحافظة على املظهر العام.

لغات  بثاث  التوعوية  املن�شورات  من  العديد  ن�شر  احلملة  وت�شمنت 
مواقع  على  البلدية  ح�شابات  عرب  والأوردو(  والإجنليزية،  )العربية، 
اإر�شال  وع��رب  "فريجنا"،  تطبيق  طريق  وع��ن  الجتماعي  التوا�شل 
التابعة  امل��ن��اط��ق  يف  املجتمع  اأف����راد  اإىل  الق�شرية  الن�شية  ال��ر���ش��ائ��ل 
الفئات  وتوعية  احلملة  اأه���داف  �شمن  جميعها  تاأتي  والتي  للمركز، 
امل�شتهدفة باأهمية احلفاظ على املظهر العام والبيئة ال�شحية النظيفة 

التي تتمتع بها اأبوظبي والآثار الإيجابية املرتتبة على ذلك.

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة بعنو�ن )حافظ على مدينتك( 
للحفاظ على �ملظهر �لعام يف م�شفح
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

"م�شاريع  �شعار  حت��ت  م��ب��ادرة  ال�شارقة  وغ��از  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأطلقت 
م�شتمرة" بالتعاون مع ممثلي املكاتب ال�شت�شارية الهند�شية بهدف حتديد 
اللتزامات اخلا�شة باملاك وال�شت�شاريني يف جميع مراحل تنفيذ امل�شاريع 
اخلا�شة  واملعلومات  البيانات  كافة  على  والإط���اع  التنفيذ،  يف  البدء  قبل 
بها  املعمول  والأنظمة  وال��ق��رارات  واللوائح  والقوانني  الت�شريعات  بجميع 
ل���دى ال��ه��ي��ئ��ة، وت��واف��ر امل��ع��ل��وم��ات ال�شحيحة ل��ل��م��اك وال���ش��ت�����ش��اري��ني يف 
مراحل التنفيذ مما ي�شاهم يف الق�شاء على اخلافات بني املاك واملقاولني 
تو�شيل  يف  تاأخري  اأي  وجتنب  تعديات  اأي��ة  تكلفة  وتوفري  التنفيذ  اأث��ن��اء 

اخلدمات.
وقالت مرمي عبيد بن ها�شم مدير اإدارة اخلدمات امل�شرتكة اإنه مت اإطاق 
املبادرة مبقر الهيئة الرئي�شي بح�شور ممثلني عن 30 مكتبا ا�شت�شاريا على 
اأن يتم خال مرحلة املقبلة تعميم املبادرة على جميع املكاتب ال�شت�شارية 
املعتمده لدى الهيئة والتي يقارب عددها 200 مكتب ا�شت�شاري ..م�شرية 
اإىل اأن املبادرة تهدف اإىل حتديد اإلتزامات املاك وال�شت�شاريني قبل بداية 

امل�شروع لتجنب مماطلة املقاولني وتاأخري الأعمال .

واأو�شحت اأنه ومن خال هذه املبادرة يتم توقيع وثيقة قبل البدء بامل�شروع 
واخطار  الكاملة  امل�شوؤولية  بتحمل  اخلدمة  وطالب  املالك  التزام  تت�شمن 
وتعديات  تغريات  من  عليه  يطراأ  وما  امل�شروع  مراحل  جميع  عن  الهيئة 
الهيئة  واإخ��ط��ار  املقاولني  اإ�شافة  اأو  تغيري  جانب  اإىل  واإ�شافات  معمارية 
بجميع تفا�شيل ومراحل امل�شروع حيث يلتزم مكتب ال�شت�شارات الهند�شية 
بتحمل امل�شوؤولية الكاملة اأمام الهيئة يف ما يتعلق بتقدمي م�شتندات طلبات 
الدائم  والتو�شيل  املوؤقت  التو�شيل  طلبات  وم�شتندات  املخططات  اعتماد 

وفقاً للنظام املتبع لدى الهيئة.
كما يلتزم مكتب ال�شت�شارات الهند�شية بتحمل امل�شوؤولية الكاملة عن اإفادة 
الأوىل:  املرحلة  تت�شمن  والتي  امل�شروع  اإجن��از  مراحل  عن  كتابًة  الهيئة 
الثانية: فتح  البناء، واملرحلة  البناء ودخول مقاول  اإجازة  ا�شتخراج �شهادة 
الباطن  م��ق��اويل  دخ���ول  الثالثة:  وامل��رح��ل��ة  امل��وؤق��ت،  التو�شيل  طلب  ملف 
ملف  فتح  الرابعة:  واملرحلة  �شحي/،   – ميكانيك   - /كهرباء  امل�شروع  يف 
اعتماد املخططات التنفيذية ومرحلة اجناز تركيب �شناديق لوحات مفاتيح 
التوزيع الكهربائية وتركيب القواطع الكهربائية، واملرحلة اخلام�شة : فتح 
ملف التو�شيل الدائم للخدمات كهرباء – مياه – غاز، واملرحلة ال�شاد�شة 

ا�شتخراج �شهادة الجناز.

•• اأبوظبي -وام:

يف  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  ت�شارك 
اأبوظبي  والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  املعر�س  من   18 ال���  ال��دورة  فعاليات 

اأيام.  7 وت�شتمر  اأم�س  انطلقت  التي   2021
وت�شلط اللجنة خال م�شاركتها يف املعر�س ال�شوء على اخلنجر الإماراتي 
املهمة  الرتاثية  املقتنيات  ومن  الأ�شيلة  الإماراتية  للقيم  رم��زا  يعد  ال��ذي 
ال�شكل  حيث  من  نوعها  من  فريدة  مبوا�شفات  لتميزه  الإم��ارات��ي��ني  ل��دى 
امل�شتوحاة  والزخارف  والنقو�س  وزنها  وخفت  اجلميلة  الفنية  والت�شاميم 
للقوة  رم��زا  يعترب  العريق حيث  الإم��ارات��ي  وامل���وروث  العربية  الثقافة  من 

وال�شهامة والعزة.
وقال الباحث يف جمال اخلنجر الماراتي عبد اهلل بن ثاين املطرو�شي ع�شو 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي وامل�شارك يف 
املعر�س " بركن اخلنجر الإماراتي" �شمن جناح اللجنة يف ت�شريح لوكالة 
اإنه اأجرى درا�شة عن اخلنجر الإماراتي واأنه قام  اأنباء الم��ارات " وام" .. 
بت�شنيع " خنجر عام اخلم�شني" مبنا�شبة عام اخلم�شني للدولة ومت اختيار 
ت�شميم اخلنجر من بني عدة خناجر كان ي�شتخدمها املغفور له ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان موؤ�ش�س الدولة " رحمه اهلل ".
ت�شاميم  م��ن  اأخ���ذت جميعها  50 خنجرا  ع��دد  ب�شناعة  ق��ام  اأن��ه  واأ���ش��اف 

ت�شجيعا  وذل���ك   1948 ع��ام  يف  يلب�شها  زاي���د  ال�شيخ  ك��ان  ال��ت��ي  اخل��ن��اج��ر 
للموروث الإماراتي .

" املقب�س" وه��ي م�شكة  اأج���زاء وه��ي  ويتكون اخلنجر الإم��ارات��ي من ع��دة 
اخلنجر والذي تتم �شناعته من اخل�شب اأو العاج الطبيعي واجلزء الثاين 
اأو الف�شة ويزين بالأحجار  هو ال�شدر وغالبا ما تتم �شناعته من الذهب 
" اأو القطاعة" وهو  " مغمد الن�شل  اأما  الكرمية مثل الفريوز والزاركون 
تطريزه  ي��ت��م  احل��ي��وان��ات  ج��ل��ود  م��ن  �شناعته  فتتم  اخل��ن��ج��ر  ج�شد  مي��ث��ل 

بخيوط الذهب والف�شة.
وتويل دولة الإمارات اهتماما كبريا لهذا املوروث وهذه احلرفة التقليدية 
من خال دعم احلرفيني العاملني ب�شناعة اخلناجر يف الدولة وتوفر لهم 

كافة امل�شتلزمات لدعمهم وت�شجيعهم على اإبراز هذه احلرفة التقليدية .
الأخرى  اخلليجية  ال��دول  خناجر  من  اأ�شغر  الإم��ارات��ي  اخلنجر  ويعترب 
ويبلغ طوله من راأ�س اخلنجر اىل اأ�شغر نقطة فيه 28 �شنتيمرتاً وعر�شه 
17 �شنتيمرتاً وما مييزه فنيا اأنه يحمل الكثري من الأ�شكال يف الزخارف 

واملقا�س ال�شغري يجعله متنا�شقاً مع ال�شكل الفني .
اجلدير بالذكر اأن اأقدم �شورة للخنجر الإماراتي ظهرت عام 1904 وتعود 
اأملاين بجانب ق�شر احل�شن كما ظهر  والتقطها رحالة  الأول  زايد  لل�شيخ 
اأقدم فيديو للخنجر الإماراتي يف اإمارة دبي ويعود لل�شيخ �شعيد بن مكتوم 

يف عام 1937.

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة، رئي�س نادي �شقاري الإم��ارات، زار �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن 
زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي 
التنفيذي الدورة الثامنة ع�شرة ملعر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية، 

الوطني للمعار�س،  اأبوظبي  الإم��ارات يف مركز  ن��ادي �شقاري  ال��ذي ينظمه 
وي�شتمر لغاية 3 اأكتوبر.

وخال جولته يف املعر�س، تفقد �شموه عدداً من الأجنحة والعار�شني الذين 
44 دولة من حول العامل. واطلع �شموه على اأحدث  ميثلون م�شاركات من 
وحماية  الفرو�شية  واأن�شطة  بال�شيد  املرتبطة  والتكنولوجيا  التوجهات 
وت�شونه  الثقايف  ب��الإرث  حتتفي  من�شات  توفري  اأهمية  �شموه  واأك��د  البيئة. 

ال�شيد  اأ�شاليب  وتبني  لن�شر  املبذولة  باجلهود  م�شيداً  القادمة،  لاأجيال 
امل�شتدام.

ويعد معر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية احلدث الأكرب من نوعه يف املنطقة. 
وتقام ن�شخة 2021 من املعر�س على مدى 7 اأيام للمرة الأوىل يف تاريخه، 
680 �شركة وعامة جتارية و319 عار�شاً حملياً، على م�شاحة  مب�شاركة 

امل�شاحة الأكرب يف تاريخ احلدث. وهي  مربع،  مرت  األف   50

واإىل جانب ا�شت�شافة امل�شاركني من حول العامل، يقدم املعر�س اأكر من 90 
عر�شاً فنياً حياً ت�شمل عرو�س الفرو�شية واملو�شيقى والرتاثية، وور�س تدريب 
ظهر  على  من  وال�شهم  بالقو�س  والرماية  العربية،  الهجن  وم��زاد  اخليول، 
اخليل. كما ي�شت�شيف احلدث نحو 50 ور�شة عمل تعليمية ت�شمل 4 حماور 
هي ال�شتدامة وال�شقارة والفرو�شية والفنون. يعر�س اأكر من 125 فّناناً 

اإماراتياً وعربياً وعاملياً اإبداعاتهم يف قطاع الفنون واحلرف اليدوية. 

•• اأبوظبي-وام:

اأمناء  اآل نهيان رئي�س جمل�س  زاي��د  ال�شيخ نهيان بن  �شمو  زار 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لاأعمال اخلريية والإن�شانية 

رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي فعاليات الدورة الثامنة ع�شرة 
من معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية 2021 الذي 

انطلق اأم�س الول يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
وتفقد �شموه خال الزيارة عدداً من الأجنحة الوطنية امل�شاركة 

"اإنرتنا�شيونال غولدن غروب"  يف املعر�س ومنها جناح �شركة 
وامل�شد�شات  ال�شيد  ب��ن��ادق  جمموعة  ي�شم  ال���ذي  الإم��ارات��ي��ة 
الرئي�س  نائب  البلو�شي  خليفة  م��ن  �شرح  اإىل  �شموه  وا�شتمع 
املجالت  يف  منتجاتها  واأح����دث  اأب���رز  ع��ن  لل�شركة  التنفيذي 

�شموه  وجتول  والفرو�شية.  ال�شيد  وبنادق  واأ�شلحة  الع�شكرية 
وال�شيد  الع�شكرية  امل��ع��دات  لتجارة  الإم���ارات  بينونة  جناح  يف 
واطلع من مديرها العام �شعيد الغفلي على اأحدث اأنواع البنادق 
وامل�شد�شات امل�شتخدمة يف ريا�شة ال�شيد والقن�س. كما جتّول 

�شموه يف اأرجاء واجنحة املعر�س مبدياً اإعجابه بامل�شتوى املتقدم 
الذي و�شل اإليه املعر�س وحجم امل�شاركات الوطنية التي تواكب 
فيما   2013 العام  يف  الأوىل  اإنطاقته  منذ  املعر�س  م�شرية 
التقى �شموه باملعنيني واملهتمني بريا�شتي ال�شيد والفرو�شية.

كهرباء �ل�شارقة تطلق مبادرة 
م�شاريع م�شتمرة

جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية 
ت�شارك يف معر�س �ل�شيد و�لفرو�شية

خالد بن حممد بن ز�يد يزور �لدورة �لثامنة ع�شرة ملعر�س �أبوظبي �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية 

نهيان بن ز�يد يزور معر�س �ل�شيد و�لفرو�شية وي�شيد بحجم �مل�شاركات �لوطنية

•• اأبوظبي-وام:

"الق�شة"  برنامج  من  خا�شة  حلقة  تبث قناة "�شكاي نيوز عربية" اليوم 
بعنوان "اإك�شبو 2020"، تعر�س خالها ق�شة اأكرب معر�س ي�شهده العامل 
واحت�شان دولة الإمارات لدورته اجلديدة "اإك�شبو 2020 دبي"، يف الأول 

من اأكتوبر املقبل .
وي��ع��ر���س ال��ربن��ام��ج ال���ذي ي��ق��دم��ه الإع���ام���ي في�شل ب��ن ح��ري��ز اجلوهر 
النا�س  حياة  مامح  غ��رّي  وكيف  واأهميته  الفريد  احل��دث  لهذا  احلقيقي 
خال 3 قرون وكيف حتول من معر�س للك�شف عن اأبرز الخرتاعات اإىل 

جتمع دويل يغري مامح حياة النا�س لاأف�شل.
احلا�شر،  "املا�شي،  ه���ي  حم�����اور،  ث��اث��ة  م���ن  احل����دث  احل��ل��ق��ة  وت��ت��ن��اول 

الجتماعية  ال��ت��اأث��ريات  ح��ول  رئي�شية  ت�����ش��اوؤلت  ع��ن  وجتيب  وامل�شتقبل" 
ل��ق��اءات م��ع اخلرباء  والق��ت�����ش��ادي��ة ع��ل��ى املجتمعات وال�����دول، م��ن خ���ال 
املدن  من  كثري  على  للحدث  والنف�شي  الجتماعي  التاأثري  عن  املخت�شني 
دمرتها  م��دن  يف  ح��دث  ما  املثال  �شبيل  على  م�شتعر�شة  ا�شت�شافته،  التي 
النمو القت�شادي  اليابانية، وكذلك  واأو�شاكا  البلجيكية  احلرب كربوك�شل 

امللحوظ الذي يرافق ا�شت�شافة هذه املدن للحدث.
وتقرتب احللقة من ق�شة اإك�شبو دبي من حلظة فوز الإم��ارات با�شت�شافة 
احلدث اإىل مراحل حتويل جزء من �شحراء دبي اإىل قلب ناب�س باحلياة 
ع��دد من  ب��ني  احللقة  تتنقل  فيما  اإك�شبو،  م��وق��ع  وه��و  وال��ط��م��وح  والأم����ل 
هذا  لنتائج  توقعاتهم  ع��ن  للحديث  امل�شاركة  ال���دول  وممثلي  امل�شوؤولني 

املعر�س الفريد.

عبداهلل  املحتوى  و�شانع  امل�شور  بعد�شة  ح�شرية  بجولة  احللقة  وتختتم 
بعد�شته  امل�شاهدين يف جولة  "الدرون" لياأخذ  ي�شتخدم  ال��ذي  ال��ب��دواوي، 
اأول  كونه  الرائعة  لقطاته  امل�شاهدين  وي�شارك  املكان  تفا�شيل  يف  الطائرة 
الناب�س  القلب  الو�شل  وقبة  اإك�شبو  ت�شوير موقع  بفر�شة  م�شور يحظى 
ودرة تاج اإك�شبو 2020 دبي، اأكرب جتمع عرفته الب�شرية لتوا�شل العقول 
للحلقة  الأول  العر�س  بث  للم�شاهدين متابعة  امل�شتقبل. وميكن  و�شناعة 
والن�شف  الرابعة  ال�شاعة  نيوز عربية غدا  �شكاي  قناة  �شا�شة  على  ح�شرياً 

م�شاء بتوقيت جرينيت�س، الثامنة والن�شف م�شاء بتوقيت اأبو ظبي.
 2020 لإك�شبو  تغطية خا�شة ومميزة  عربية  نيوز  �شكاي  قناة  تقدم  كما 
ا�شتوديو خا�شا مبكان احلدث لينقل للم�شاهدين  القناة  اأعدت  دبي، حيث 

بثاً يومياً مبا�شراً من قلب اإك�شبو 2020 دبي.

�إك�شبو ق�شة �أكرب معر�س ي�شهده �لعامل على �شكاي نيوز عربية �ليوم

خالد بن �شلطان بن ز�يد يزور �أجنحة معر�س �ل�شيد و�لفرو�شية

�لنيابة �لعامة للدولة تو�شح عقوبة 
�الإخالل مبقام قا�س �أو ع�شو نيابة عامة

•• اأبوظبي -وام:

نيابة  ع�شو  اأو  قا�س  مبقام  الإخ��ال  عقوبة  للدولة  العامة  النيابة  اأو�شحت 
عامة. واأ�شارت النيابة العامة من خال تغريدة ن�شرتها ام�س على ح�شاباتها 
يف مواقع التوا�شل الجتماعي اإىل اأنه طبقا للمادة 262 ِمن قانون العقوبات 
الحتادي فانه يعاقب باحلب�س وبالغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من 
اأخل باإحدى طرق العانية مبقام قا�س اأو اأحد اأع�شاء النيابة العامة يف �شاأن 
اأية دعوى اأو مبنا�شبتها. وياأتي ن�شر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة 
املجتمع، ورفع م�شتوى  اأف��راد  القانونية بني  الثقافة  امل�شتمرة لتعزيز  للدولة 

وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

•• اأبوظبي-وام:

اإىل معر�س  بزيارة  اأم�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  بن  خالد  ال�شيخ  قام 
اأب��وظ��ب��ي الوطني  امل��ق��ام يف م��رك��ز  ال����دويل لل�شيد وال��ف��رو���ش��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
من  بتنظيم  املقبل  اأكتوبر  من  الثالث  حتى  فعالياته  وت�شتمر  للمعار�س 

نادي �شقاري الإمارات.
وج����ال ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى اأج��ن��ح��ة عدد 
جناح  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإم����ارات،  ت��راث  يف  املتخ�ش�شة  الثقافية  الهيئات  م��ن 
انرتنا�شونال غولدن غروب، وجناح كراكال، وجناح بينونة الوطنية لتجارة 
املعدات الع�شكرية وال�شيد، وعدد من الأجنحة املحلية والدولية، وا�شتمع 
اأحدث  عن  الوطنية  بينونة  ع��ام  مدير  الغفلي  �شامل  �شعيد  من  �شرح  اإىل 
املعرو�شة  وامل�شد�شات  والأ�شلحة  والفرو�شية  ال�شيد  جمال  يف  البتكارات 
وبع�س ال�شناعات الإماراتية والذخائر اخلفيفة التي �شنعت ب�شواعد اأبناء 
الإمارات. ونوه ال�شيخ خالد بن �شلطان بن زايد مب�شتوى تنظيم املعر�س 
يحظى  ال��ذي  بالدعم  ..م�شيداً  املعرو�شات  وبنوعية  امل�شاركات  وبحجم 
اآل نهيان ممثل احلاكم  ال�شيخ حمدان بن زايد  به املعر�س من قبل �شمو 
الإم��ارات وجهود �شموه يف رعاية  نادي �شقاري  الظفرة رئي�س  يف منطقة 
املعر�س ودعم الرتاث واحلفاظ عليه وغر�شه يف نفو�س وقلوب اأبناء الوطن 

وزيادة الوعي بقيمة ريا�شة ال�شيد بال�شقور كرتاث وفّن اإن�شاين.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

بحث وفد من املجل�س الأعلى ل�شوؤون 
التعاون  حت��ق��ي��ق  جم����الت  الأ����ش���رة 
امل�شرتكة بني املجل�س ودائرة �شوؤون 
ال�شواحي والتي �شترتجم فيما بعد 
ملذكرة تفاهم يتم توقيعها يف اللقاء 

القادم.
ج������اء ذل������ك خ������ال زي���������ارة ال���وف���د 
ل�شاحية الرحمانية �شمن الزيارات 
امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤ���ش��ل ل��ل��ت��ع��اون يف 
التقى خمي�س  املجتمع حيث  خدمة 
ال�شويدي رئي�س دائرة �شوؤون  �شامل 
ماجد  وال�شيخ  وال��ق��رى  ال�شواحي 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر عام 
ال���دائ���رة وع����ددا م��ن امل�����ش��وؤول��ني يف 

�شوؤون ال�شواحي.
الدكتورة  امل��ج��ل�����س  وف���د  وت���راأ����ش���ت 
املجل�س  ع������ام  اأم�������ني  امل������ا  خ����ول����ة 
وبح�شور كل من اإميان را�شد مدير 
وهنادي  ال�����ش��ح��ي،  التثقيف  اإدارة 
اليافعي مدير اإدارة �شامة الطفل، 
املدير  ال���غ���زال  ح�����ش��ة  وال���دك���ت���ورة 
�شديقة  ال�شارقة  ملكتب  التنفيذي 
م�شت�شار  ال�شاعر  وحم��م��د  للطفل 
الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م����راك����ز  اإدارة 
والفريق الإعامي للمكتب الثقايف 

والإعامي باملجل�س.
خولة:" جنتمع  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ه���ذا ال��ي��وم ب��ه��دف ا���ش��ت��ث��م��ار جهود 
لتحقيق  ال�شارقة  اإم���ارة  موؤ�ش�شات 
اإمكانيات  م��ن  الق�شوى  الأ�شتفادة 
ه���ذه امل��وؤ���ش�����ش��ات ل��ل��و���ش��ول خلدمة 
غايات  لتحقيق  هنا  الأ�شرة..فنحن 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
بنت  ال�شيخة جواهر  �شمو  وقرينته 

حممد القا�شمي يف حتقيق ا�شتقرار 
الطفل والأ�شرة من خال التكامل 

بني املوؤ�ش�شات املعنية بهم.
واأ�شافت: "الرتبية اليوم ل تقت�شر 
لوجود  امل���در����ش���ة  اأو  الأ�����ش����رة  ع��ل��ى 
اأط��راف اأخ��رى توؤثر يف هذا الطفل 
لنا  الأ�شرة، لذلك لبد  وبالتايل يف 
ال�شواحي  جمال�س  م��ع  نتعاون  اأن 
ومعرفة  الأه���������ايل  م����ن  ل���ق���رب���ه���م 
لنقوم  وه���م���وم���ه���م  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
لربامج  منا�شبة  خطة  بو�شع  نحن 

وتوعية حتقق اأهدافنا املرجوة".
واأ�شاد رئي�س الدائرة بدعوة املجل�س 
اجلهتني  ب����ني  ال����ت����ع����اون  ل���ت���ع���زي���ز 
لتحقيق الأهداف امل�شرتكة متطلعاً 
اخل������ربات  ت����ب����ادل  اإىل  ل���ل���و����ش���ول 
خلدمة  ال��ت��ك��ام��ل  واإىل  وال��ت��ج��ارب 
املجتمع  ه��ذا  والأف���راد يف  احلكومة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات �شرورة  ب��ني  ف��ال��ت��ع��اون 

وموجودة ولكننا نطمح للمزيد.
الكثري  ه��ن��اك  ال�شويدي:"  وق����ال 
ا�شتغلتها  ح���ال���ي���اً  امل���ج���ال�������س  م����ن 

يف  ا�شتغال  اأف�����ش��ل  ال�شحة  وزارة 
امل�شحة  لعمل  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل 
وال��ت��ط��ع��ي��م اإ����ش���اف���ة ل��ل��ع��دي��د من 
املجال�س  ت��ق��دم يف  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
وفعاليات  حم���ا����ش���رات  و  ج��ل�����ش��ات 
بتقدمي  اأي�����ش��اً  ن��ق��وم  ،ك��م��ا  خمتلفة 
ل����اأف����راد ف��ن��ق��ي��م يف هذه  خ���دم���ات 
اأي�شاً  والأت������راح  الأف�����راح  امل��ج��ال�����س 
م���ازال لدينا ط��م��وح لتقدمي  ول��ك��ن 

املزيد يف امل�شتقبل".
�شلطان  ب���ن  م���اج���د  ال�����ش��ي��خ  وذك�����ر 

ال�شواحي  م���دي���رع���ام  ال��ق��ا���ش��م��ي 
وال���ق���رى جت��رب��ة ت��اأ���ش��ي�����س جمل�س 
يعترب  قائًا:"  الرحمانية  �شاحية 
الرحمانية  تاأ�شي�س جمل�س �شاحية 
جت���رب���ة ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ب����داأت 
يف  �شخ�شني  ب��ني  حم���دود  باجتماع 
كرفان كان قد اأقيم كم�شجد موؤقت 
اجتمع عدد  ثم  وم��ن  املنطقة  لهذه 
حمدود واتفقوا على تقدمي خطاب 
لن�شاء هذا املجل�س ورغم اأن جتربة 
ت��ع��ت��رب ج��دي��دة يف وقتها  امل��ج��ال�����س 

املنطقة ملعاجلة  اأه��ايل  ولكن حاجة 
حتمت  املنطقة  يف  ال��ظ��واه��ر  بع�س 
من  حالياً  وه��و  املجل�س  ه��ذا  اإن�شاء 

اأن�شط املجال�س يف الإمارة".
ال��ي��اف��ع��ي مدير  وحت���دث���ت ه���ن���ادي 
امل�شروع  ع��ن  ال��ط��ف��ل  ���ش��ام��ة  اإدارة 
اجلديد " كنف" اأو بيت الطفل وهو 
منذ عامني  له  الإع���داد  م�شروع مت 
يحتوي  الذي  الأول  امل�شروع  ليكون 
اأو جن�شياً  الأطفال املعنفني ج�شدياً 
يف م���ك���ان اآم�����ن ي��ج��م��ع ج���ه���ود عدة 

مبا  احل��الت  ه��ذه  لعاج  موؤ�ش�شات 
ي�شمن عودة الطفل �شاملاً اإىل بيته.

الغزال  ح�شة  ال��دك��ت��ورة  واأ���ش��اف��ت 
ال�شارقة  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
�شديقة للطفل: "باأن اإمارة ال�شارقة 
العاملي  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  ح�شولها  ب��ع��د 
"مدينة �شديقة للطفل" تطلب منا 
ج��ه��ود ك��ب��رية ل��دع��م ال��ط��ف��ل و الأم 
مثل حملة دعم الر�شاعة الطبيعية 
واعتماد املرا�شيم يف موؤ�ش�شات العمل 
لاأمهات  ر�شاعة  غرف  بتخ�شي�س 
لاأطفال  ح�����ش��ان��ات  اأو  ال��ع��ام��ات 
اإىل  نحتاج  ولكننا   ، العمل  مقر  يف 
اإجن����ازات  تعك�س  ���ش��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
الإم�����������ارة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال����دول����ة 
منوذجا  باعتبارها  وعاملياً  واملنطقة 

يحتذى به".
اإدارة  اإمي�����ان را����ش���د م��دي��ر  واأك������دت 
دور  ع����ل����ى  ال���������ش����ح����ي  ال���ت���ث���ق���ي���ف 
والدعم  لإدارتها  التابعة  اجلمعيات 
ت��ق��دمي��ه من  ال���ذي مي��ك��ن  ال�شحي 
الدور  يف  اجلمعيات  م�شاركة  خال 
فعاليات  يف  وال�����ش��ح��ي  ال���ت���وع���وي 
واملهرجانات  ال�����ش��واح��ي  جم��ال�����س 
والور�س  ل��ل��م��ح��ا���ش��رات  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال���������ش����ح����ي����ة امل����خ����ت����ل����ف����ة لأه���������ايل 

ال�شواحي.

•• عجمان -وام:

الرقمية  ع��ج��م��ان  دائ������رة  اأط��ل��ق��ت 
ال���ت���ج���رب���ة  "برنامج  م�����������ش�����روع 
من  الأول  ي��ع��د  ال�����ذي  ال�شاملة" 
نوعه على م�شتوى الدولة، ويهدف 
احلكومية  اخل���دم���ات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
والعاملية،  املحلية  املتغريات  لتواكب 
واإ�شعاد املواطنني واملقيمني يف اإمارة 
اأحمد  دينا  �شعادة  وقالت  عجمان. 
ف���ار����س م��دي��ر ع����ام دائ�����رة عجمان 
الرقمية بالندب اإن الدائرة مت�شي 
يف  ال��ري��ادة  لتحقيق  حثيثة  بخطى 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، م��ن خ���ال هذا 
يعك�س  ال��ذي  ال�شتثنائي،  امل�شروع 
ال��ع��م��ل ب�����روح ال���ف���ري���ق، وال����ري����ادة 

والو�شول  اخل����دم����ات،  ت���ق���دمي  يف 
لإ����ش���ع���اد امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني يف 
اإم������ارة ع��ج��م��ان، مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
"بناء جمتمع  ا�شرتاتيجية الإم��ارة 
اقت�شاد  ب���ن���اء  يف  ي�����ش��اه��م  ���ش��ع��ي��د 
متميزة  ح��ك��وم��ة  حت��ف��زه  اأخ�������ش���ر، 
من�شجمة مع روح الحتاد"، موؤكدة 
التجربة  "برنامج  م�������ش���روع  اأن 
ال�شاملة" جاء ليواكب روؤية الدائرة 
بيئتنا  جوهر  يف  جمتمعنا  "�شعادة 

الرقمية".
امل�������ش���روع  اأن  ف����ار�����س  واأو�����ش����ح����ت 
ال�شيخ  �شمو  يحظي بدعم ومباركة 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان 
الن�شج  ت��ع��زي��ز  اإىل  اأي�����ش��ا  وي��ه��دف 

الرقمي يف الإم��ارة من خال تبني 
ال�شاملة" والذي  "التجربة  مفهوم 
ي�شعي اإىل توفري جتربة ا�شتثنائية 
وال�شركاء  واملوظفني  للمتعاملني، 
وذل���ك ب��اإ���ش��راك��ه��م يف ك��اف��ة مراحل 
بدءاً  احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير 
مرحلة  اإىل  و����ش���وًل  تقييمها  م��ن 

ت�شميم اخلدمة وجتريبها.
الرقمية  عجمان  دائ���رة  اأن  واأك���دت 
ت�شعى اإىل اأن يكون املتعامل يف قلب 
عملية حت�شني اخلدمات فيما تركز 
روؤيتها على ا�شتحداث مبادراتت�شهم 
امل���ت���ع���ام���ل���ني وت���ق���دمي  �����ش����ع����ادة  يف 
ال��ت��وق��ع��ات وترقى  ت��ف��وق  خ���دم���ات 
يجب  ه��ن��ا،  وم��ن  التطلعات،  لكافة 
بني  امل�شرتكة  اجل��ه��ود  ن�شاعف  اأن 

التكامل  لتعزيز  اجلهات احلكومية 
وال�شتثمار الأمثل يف بناء القدرات، 
خللق  التح�شني  ا�شتدامة  و�شمان 
تقدمي  م���ف���ه���وم  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة 
اخل���دم���ات ف���ي���اإم���ارة ع��ج��م��ان حتت 

مظلة حكومية موحدة.
ويف ال�شياق ذاته .. اأو�شحت وجدان 
العاقات  اإدارة  م���دي���ر  احل����ج����اج 
املوؤ�ش�شية واإ�شعاد املتعاملني ومدير 
دائرة  يف  ال�شاملة  التجربة  برنامج 
امل�شروع  ه��ذا  اأن  الرقمية  عجمان 
يعد روؤي���ة ج��دي��دة وخ��ارط��ة طريق 
احلكومية،  اخل����دم����ات  مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
حتقيق  ع��ن  م�شوؤول  فيه  واجلميع 
ال��ن��ت��ائ��ج امل����رج����وة وال���و����ش���ول اإىل 
اأن��ه مت  الأه����داف املطلوبة، م��وؤك��دة 

الأخ�شائيني،  من  جمموعة  تعيني 
للخدمات  احل���ايل  الو�شع  لتقييم 
احلكومية،  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ورفع  وتطويرها  حت�شينها  بهدف 
حيث  موثوقيتها،  وزي���ادة  كفاءتها 
�شيعمل اأخ�شائيو التجربة ال�شاملة 
على تقدمي الدعم امل�شتمر للجهات 
متابعة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  احل��ك��وم��ي��ة، 
برفع  اخلا�شة  امل�شاريع  عمل  �شري 
وبناء  احل��ك��وم��ي��ة،  اخل���دم���ات  اأداء 
بهدف  ال��دوائ��ر  كافة  مع  العاقات 
التعاون  �شبل  وتعزيز  الثقة  زي���ادة 
امل�شرتك. واأو�شحت احلجاج اأنه مت 
تدريب الأخ�شائيني على يد خرباء 
يف جمال تطوير اخلدمات من اأجل 
وت��ع��زي��ز خرباتهم  ق��درات��ه��م  ب��ن��اء 

على  ح�شلوا  كما  و�شقلمهاراتهم 
 Gov/ اأك���ادمي���ي���ة ����ش���ه���ادات م���ن 
وهي   /Design Academy
يف  رائ��دة  كندية  اأكادميية  موؤ�ش�شة 
جمال التعليم التفاعلي ولها خربة 
موظفي  ق������درات  ب���ن���اء  يف  ط��وي��ل��ة 
اجلهات احلكومية و�شقل مهاراتهم 
وتعزيز خرباتهم يف جمال ت�شميم 
التحول  عملية  وحتقيق  اخل��دم��ات 
واأ�شارت  وفاعلية.  بكفاءة  املوؤ�ش�شي 
ال�����دائ�����رة  ت���ن���ظ���ي���م  اإىل  احل�����ج�����اج 
امليدانية  ال���زي���ارات  م��ن  جم��م��وع��ة 
اجل�����ه�����ات  اإىل  ل����اأخ���������ش����ائ����ي����ني 
للقيام مبهامهم  احلكومية متهيداً 
للم�شروع.  التنفيذية  املرحلة  وبدء 
واأو�شحت اأن دائرة عجمان الرقمية 

التجربة  تقييم  دليل  باإعداد  قامت 
اخلدمات  ت�شميم  ودليل  ال�شاملة 
اأدوات  ل��ع�����ش��ر  وف����ق����اً  احل���ك���وم���ي���ة 
واملوظف  املتعامل  بتجربة  خا�شة 
يحقق  مب�����ا  اخل������دم������ات  وت���ق���ي���ي���م 
كا�شفة  وال��ت��م��ي��ز  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري 
ال�شاملة"  ال��ت��ج��رب��ة  "برنامج  اأن 
 : ه��ي  حكومية،  جهات  ع�شر  ي�شم 

العقاري،  والتنظيم  الأرا�شي  دائرة 
ودائرة  ال�شياحية،  التنمية  ودائ���رة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة، ودائ�������رة 
النقل،  وهيئة  والتخطيط،  البلدية 
وم��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل����رة، ودائ����رة 
عجمان،  وغرفة  واجلمارك،  امليناء 
عجمان،  ل�شرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة 

ودائرة املالية.

•• عجمان -وام:

 تراأّ�س �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
التنفيذي جل�شة املجل�س التنفيذي الثامنة لعام 2021 اطلع خالها على 
ر�شا  درا�شة  ونتائج   2020 اك�شبو  يف  عجمان  حكومة  م�شاركة  ا�شتعدادات 
واأكد �شموه   .2020 املتعاملني عن اخلدمات احلكومية اللكرتونية لعام 
اأن حكومة عجمان تتطلع اإىل م�شاركة مثمرة يف احلدث الأكرب على م�شتوى 
املنطقة والعامل لقتنا�س الفر�س الذهبية والوقوف على التجارب العاملية 
وال�شتفادة من  امل�شتدامة  والتنمية  والبتكار  القت�شاد  امللهمة يف جمالت 

الأعمال الفريدة والثقافات املختلفة.
اأجنحه  من  ي�شمله  وم��ا   2020 اك�شبو  فعاليات  اأب��رز  على  املجل�س  واطلع 
وقاعات وخدمات وا�شتعدادات دائرة الت�شريفات وال�شيافة بعجمان لتنظيم 
زيارات القيادات احلكومية واملوظفني وعائاتهم. واأو�شى املجل�س ب�شرورة 
ت�شجيع املجتمع املحلي على زيارة املعر�س لاطاع على الأفكار امل�شتقبلية 
املعر�س حيث خ�ش�شت هيئة  تقام يف  التي  املتميزة  الفعاليات  وامل�شاركة يف 
و  املعر�س  ف��رتة  ط���وال  احل���دث  مل��وق��ع  يومية  رح��ل��ة   17 النقل يف عجمان 
20 موقفاً للحافات لت�شهيل عملية نقل وفود الأعمال والزوار من اإمارة 

عجمان. كما اطلع املجل�س على م�شاركة حكومة عجمان يف اك�شبو 2020 
 168 ل��ه  �شيكون  واح���د  ف��ري��ق عمل  11 جهة حكومية �شمن  خ��ال  م��ن 
عال  ذا متثيل  لقاء  و35  اأعمال  وفد   39 وا�شتقبال  الفعاليات  م�شاركة يف 
300 لقاء  4 معار�س وم��وؤمت��رات واأك��ر من  15 ملتقى ون��دوة و  واإقامة 
واجتماع مع خمتلف رجال الأعمال وال�شركات العاملية خال فرتة املعر�س 
و�شتوفر حكومة عجمان من�شة توا�شل مبا�شرة لالتقاء مبختلف الوفود 

وال�شخ�شيات و�شتقدم باقة من الربامج التحفيزية للم�شتثمرين.
واأكد املجل�س اأهمية امل�شاركة يف معر�س اك�شبو 2020 الذي يعد من اأكر 
الفر�س  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  وتعظيم  العاملي  القت�شاد  على  ت��اأث��رياً  الأح����داث 
املتوقع  من  حيث  القت�شادية  امل�شتهدفات  وحتديد  يقدمها  التي  الواعدة 
�شامًا  الإم��ارة منواً يف ع�شوية غرفة عجمان وال�شادرات ومنواً  اأن ت�شهد 

ملختلف القطاعات ال�شياحية والقت�شادية.
اخلدمات  ع��ن  املتعاملني  ر���ش��ا  درا���ش��ة  نتائج  املجل�س  اع�����ش��اء  وا�شتعر�س 
احلكومية اللكرتونية لعام 2020 التي هدفت اإىل التعرف على العوامل 
املوؤثرة على جودة اخلدمات احلكومية وتوفري نتائج قيا�س ر�شا املتعاملني 
لتمكن  معمق  ب�شكل  وحتليلها  الإلكرتونية  احلكومية  اخلدمات  جودة  عن 
للتح�شني من  الأول��وي��ة  ذات  امل��ج��الت  املعنيني من حتديد  ال��ق��رار  �شانعي 

منظور املتعاملني وتركيز كل اجلهود نحو حت�شني نوعية اخلدمات املقدمة 
يف اإمارة عجمان واإتاحة تقييم مدى جناح ال�شيا�شات واخلطط واملبادرات يف 

حتقيق اأهدافها.
احلكومية  اخلدمات  ج��ودة  عن  املتعاملني  ر�شا  ن�شبة  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
اللكرتونية  اخلدمات  من   74.5% وتلبي   82.8% بلغت  اللكرتونية 
اإىل  املتعاملني  م��ن   82.9% واأ���ش��ار  ك��ام��ل.  ب�شكل  املتعاملني  احتياجات 
حت�شن جودة اخلدمات احلكومية اللكرتونية مقارنًة بال�شابق و80.3% 
اللكرتونية عند  ا�شتخدام اخلدمات احلكومية  املتعاملني يرغبون يف  من 
حاجتهم للخدمات م�شتقبًا . واأعرب %71.1 من املتعاملني اأن خدماتهم 
توفرت يف جهة واحدة فقط فيما اأ�شار %28.9 اإىل اأنهم احتاجوا اإىل اأكر 
من جهة ل�شتكمال اخلدمة. وب�شاأن القنوات امل�شتخدمة يف اإجناز اخلدمات 
املوقع اللكرتوين  ا�شتخدموا  املتعاملني  %69.8 من  اأن  النتائج  اأظهرت 
الهاتفية  التطبيقات  ا���ش��ت��خ��دم  منهم   43% و  اخل��دم��ة  م��ق��دم��ة  للجهة 
املتعاملني  من   19.9% اأن  النتائج  اأظهرت  التطوير  جلوانب  وبالن�شبة 
ت�شهيل  اإىل   59.8% يتطلع  فيما  ج��دي��دة  خ��دم��ات  اإ���ش��اف��ة  يف  ي��رغ��ب��ون 

الإجراءات.
املتعامل هو  اأن  ال�شاأن  النعيمي ويف هذا  بن حميد  ال�شيخ عمار  �شمو  واأك��د 

يتطلب  مم��ا  وال���ربام���ج  اخل��دم��ات  ت��ط��وي��ر  منظومة  يف  ال��رئ��ي�����س  العن�شر 
الفعلي  التقييم  واقعي يف  تاأتي من منظور  التي  باآرائه  الهتمام  م�شاعفة 
مدار  على  املتعاملني  مع  مبا�شرة  توا�شل  قناة  توفري  و���ش��رورة  للخدمات 
لحتياجات  لا�شتجابة  احلكومية  والربامج  التطبيقات  جميع  يف  ال�شاعة 

وا�شتف�شارات املتعاملني الطارئة.
العاقة  اأ���ش��ح��اب  حت��دي��د  يف  املتمثلة  ال��درا���ش��ة  تو�شيات  املجل�س  واعتمد 
الدرا�شة  يف  والتو�شع  التح�شينية  للمبادرات  والتنفيذ  املتابعة  وم�شوؤوليات 
والعينة امل�شتهدفة لقيا�س اأداء اخلدمات الإلكرتونية على م�شتوى اجلهات 
الأولية  واإع���ط���اء  التح�شني  ف��ر���س  ور���ش��د  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
ت��وف��ري اخلدمات  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  التح�شينية  امل���ب���ادرات  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 
الإر�شادات  وتوفري  توقف  اأو  انقطاع  دون  والعمل  الإلكرتونية  احلكومية 
وت�شهيل  اخلدمات  عن  املعلومات  ودقة  وو�شوح  اإلكرتونياً  املعاملة  لإج��راء 
قواعد  اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة  الل��ك��رتوين  اخل��دم��ات  طلب  اإج���راء  وتي�شري 
باقات  ح�شب  وت�شنيفها  با�شتمرار  وحتدثيها  باملتعاملني  الت�شال  بيانات 
اخلدمات التي ا�شتفاد منها املتعامل وحتديد جمموعة اخلدمات امل�شرتكة 
بني اجلهات احلكومية وحجم املعامات بها لو�شع اأولويات تطوير وحت�شني 

هذه اخلدمات مبا يلبي توقعات املتعاملني واحتياجاتهم.

عمار �لنعيمي يرت�أ�س �جلل�شة �لثامنة للمجل�س �لتنفيذي للعام 2021

•• دبي-وام:

تاك�شي"  "ها  م��ع  بالتعاون  دب��ي  يف  وامل��وا���ش��ات  ال��ط��رق  هيئة  اأطلقت 
تقنية "التوزيع الآيل" ملركبات الأجرة يف اإك�شبو 2020 لأول مرة على 
م�شتوى الإقليم. ول�شمان توزيع مركبات الأجرة يف وقت منا�شب وب�شكل 
فعال وتعزيز جتربة التنقل لزوار اإك�شبو تظل هيئة الطرق واملوا�شات 
ملتزمة بتوفري تنّقل �شل�س ومتكامل ب�شكل جيد مبا يف ذلك املوا�شات 

العامة.
ومن خال تطوير التقنيات الذاتية املبتكرة من قبل "كرمي" �شيتم توزيع 
مركبات الأجرة تلقائيا اإىل موقع اإك�شبو 2020 بناء على الطلب و�شوف 

اإك�شبو  موقع  اإىل  للتوجه  تلقائيا  حجز  طلبات  الأج���رة  مركبات  تتلقى 
وبح�شب العدد املطلوب من مركبات الأجرة يف كل �شاعة من اليوم.

 .. وك��رمي  واملوا�شات  الطرق  هيئة  بني  م�شرتكا  م�شروعا  وباعتبارها 
دب��ي عن  اأج��رة يف  اأي مركبة  تاك�شي" املتعاملني من حجز  "ها  متكن 
طريق تطبيق طّورته داخليا �شركة كرمي وبالتايل �شوف ي�شتمتع ال�شياح 
واملقيمون وال��زوار يف املعر�س ب�شهولة حجز مركبات الأج��رة من خال 
هواتفهم اأو اأك�شاك اخلدمة الذاتية .. ولت�شهيل عملية احلجز �شي�شتخدم 
ال���ف���وري عرب  مل���رة واح����دة /OTP/ للحجز  م����رور  ك��ل��م��ة  امل��ت��ع��ام��ل��ون 
هواتفهم املتحركة والت�شال بال�شائق والنطاق على الفور دون اأي وقت 

لانتظار.

التنفيذي ملوؤ�ش�شة املوا�شات العامة بهيئة  اأحمد بهروزيان املدير  وقال 
اإك�شبو  ملعر�س  املتوقع  ال���زوار  ع��دد  م��ع �شخامة   : وامل��وا���ش��ات  ال��ط��رق 
2020 تتحمل هيئة الطرق واملوا�شات يف دبي م�شوؤولية كبرية تتمثل 
يف �شمان توفري تنقل اآمن و�شهل ل��رواد مركبات الأج��رة .. ومن خال 
الأجرة  مركبات  حجز  خدمة  مبقدور  اأ�شبح  املبتكرة  الرقمية  حلولها 
معرفة عدد املركبات املطلوبة بال�شبط يف اأي وقت واإر�شالها تلقائياً اإىل 
للخدمة  ميكن  الأج��رة  مركبات  اأ�شطول  زي��ادة  وبف�شل   .. اإك�شبو  موقع 
ُن الركاب من التنقل  كِّ حتقيق التوازن الأمثل بني العر�س والطلب ما مُيَ

مبنتهى الراحة من واإىل اأر�س املعر�س.
اإىل  وامل��وا���ش��ات  الطرق  هيئة  الذكية" تهدف  دب��ي  "روؤية  مع  وتناغماً 

تعزيز اأ�شطول تاك�شي دبي بالكامل والربط مع خدمة احلجز الإلكرتوين 
ملركبات الأجرة بالتعاون مع جميع �شركاء المتياز وهذه بالتاأكيد خطوة 
"الريادة  يف  املتمثلة  الهيئة  روؤي���ة  لتحقيق  ال�شحيح  الجت���اه  يف  كبرية 

العاملية يف التنقل ال�شهل وامل�شتدام".
نحن   : ها  ل�شركة  التنفيذي  املدير  هوفاكيميان  با�شل  قال  جانبه  من 
ملتزمون بتقدمي خدمات مركبات الأجرة الأكر كفاءة وماءمة وبفئات 
كثب  نعمل عن  بقينا  وق��د  وال���زوار  املتعاملني  متناول  اأج��رة معقولة يف 
وحتقيق  التقنية  قدراتنا  تعظيم  ل�شمان  واملوا�شات  الطرق  هيئة  مع 
اأ�شطولنا املتاح لتقدمي حلول مبتكرة وموثوقة  ال�شتفادة الق�شوى من 

لزوار اإك�شبو 2020.

عجمان �لرقمية تطلق م�شروع برنامج �لتجربة �ل�شاملة

جمل�س �الأ�شرة يبحث �لتعاون مع د�ئرة �ل�شو�حي

�إطالق تقنية �لتوزيع �الآيل �ملبتكرة ملركبات �الأجرة يف �إك�شبو 2020
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

الطبي  لجن��ون  ومركز  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  من  باحثون  جنح 
التابع جلامعة نيويورك يف تطوير نظام جديد ومدعم بتقنيات الذكاء 
ال�شطناعي يتيح م�شتويات عالية من الدقة عند ت�شخي�س الإ�شابة 

ب�شرطان الثدي با�شتخدام �شور املوجات فوق ال�شوتية.
للثدي  ال�شعاعي  للت�شوير  مهمة  اأداة  ال�شوتية  ف��وق  امل��وج��ات  وتعد 
قد  لكن  عنه  املبكر  والك�شف  ال��ث��دي  ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  وت�شخي�س 
تظهر تلك املوجات نتائج ت�شخي�س اإيجابي خاطئة توؤدي ل�شتخا�س 
بالإزعاج  الت�شبب  وبالتايل  التكاليف  وزيادة  "خزعات" غري �شرورية 

وعدم الراحة للمر�شى.
مل�شاعدة  الأط��ب��اء  ل��ق��رارات  داعمة  اأداة  مبثابة  ليكون  النظام  و�شمم 

وبالتايل  اخلاطئ  الإيجابي  الت�شخي�س  ن�شبة  تقليل  يف  املتخ�ش�شني 
ذاته  الوقت  دون �شرورة مع احلفاظ يف  ن�شبة طلب اخلزعات  تقليل 

على م�شتويات الدقة نف�شها.
جامعة  يف  امل�شاعدة  الأ�شتاذة  �شموط  فرح  الدرا�شة  اإع��داد  يف  و�شارك 
الكمبيوتر  هند�شة  ع��امل  يف  ال�شعدة  وال��ب��اح��ث��ة  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع زم��ائ��ه��ا م��ن م��رك��ز لجن���ون ال��ط��ب��ي ال��ت��اب��ع جلامعة 
طالبة  فيهم  مبن  البيانات  لعلوم  نيويورك  جامعة  ومركز  نيويورك 
الدكتوراه اإيت�شو �شني والأ�شتاذ امل�شاعد يف جامعة نيويورك كرزي�شتوف 

جريا�س.
ال�شطناعي يف  الذكاء  دور نظام  تو�شح  التي  الدرا�شة  نتائج  ون�شرت 
التقليل من نتائج الك�شف الإيجابي اخلاطئة عند قراءة �شور الثدي 
نيت�شر  مبجلة  بحثية  ورق���ة  يف  ال�شوتية  ف���وق  امل��وج��ات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

كوميونيكي�شنز.
على  اجلديد  الك�شف  نظام  واختبار  تطوير  اأثناء  الباحثون  واعتمد 
باملوجات  فح�س  عملية  األ���ف   280 م��ن  اأك���ر  ت�شم  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
يف  للك�شف  خ�شعت  مري�شة  األ���ف   140 م��ن  لأك���ر  ال�شوتية  ف��وق 
 2012 عامي  ب��ني  نيويورك  جلامعة  التابع  الطبي  لجن��ون  مركز 

و2019.
و�شمم النظام اجلديد لتحديد الآفات اخلبيثة يف �شور املوجات فوق 
اخلاطئ  الإيجابي  الت�شخي�س  ن�شبة  تقليل  بهدف  للثدي  ال�شوتية 
طريق  ع��ن  بال�شرطان  الإ���ش��اب��ة  اكت�شاف  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  وبا�شتطاعة 
اأجزاء من �شور املوجات  حتديد احتمالية حدوث ورم خبيث واإظهار 

فوق ال�شوتية املرتبطة بالتنبوؤات التي يقدمها النظام.
اإىل جانب ذلك اأجرى الباحثون درا�شة عملية ملقارنة الدقة الت�شخي�شية 

لنظام الك�شف اجلديد مع خربات ع�شرة من اأخ�شائي ت�شوير الثدي 
بالأ�شعة بهدف فهم القيم املحتملة للنظام املدعم بالذكاء ال�شطناعي 
يف البيئات ال�شريرية. وحقق النظام م�شتويات دقة عالية تفوقت على 
خربات الأطباء الع�شرة بف�شل اعتماده على منوذج عمل هجني جمع 
املتخ�ش�شني  الذكاء ال�شطناعي مع خربة  بنظام  املرتبطة  التنبوؤات 
بالأ�شعة. وقالت الأ�شتاذة فرح �شموط: "ت�شري نتائج درا�شتنا اإىل دور 
الذكاء ال�شطناعي يف حت�شني دقة وات�شاق وكفاءة عمليات ت�شخي�س 
الإ�شابة ب�شرطان الثدي يف �شور املوجات فوق ال�شوتية ول يعد الذكاء 
اخلوا�س  لكن  ل��اأط��ب��اء  العملية  اخل���ربات  ع��ن  ب��دي��ا  ال�شطناعي 
دعم  اأدوات  ال�شطناعي ول�شيما  الذكاء  واملتكاملة بني نظم  الفعالة 
القرارات والأطباء ال�شريريني توؤكد �شرورة ال�شتفادة ب�شكل متزايد 

من تلك التقنيات املتقدمة يف املمار�شات ال�شريرية العملية".

باحثون من نيويورك �أبوظبي والجنون يطورون نظام ذكاء ��شطناعي لتح�شني دقة �لك�شف عن �شرطان �لثدي

برئا�شة ويل �لعهد .. تنفيذي �ل�شارقة يعتمد �لدفعة �لثالثة مل�شتحقي منح �الأر��شي �ل�شكنية و�ال�شتثمارية للعام 2021

ال�شكنية  ل����اأرا�����ش����ي   1125
ال�شتثمارية،  ل��اأرا���ش��ي  و875 
تلبية  اجل���دي���دة  ال��دف��ع��ة  وت���اأت���ي 
املقدمة  وال��ط��ل��ب��ات  لاحتياجات 

�شلطان  ب���ن  اأح���م���د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة.

الدفعة  امل�شتفيدين من  وبلغ عدد 
منهم  م�شتفيد   2000 ال��ث��ال��ث��ة 

الإم���ارة  يف  البلدية  املجال�س  م��ن 
تخ�شي�س  جل��ن��ة  م��ع  وبالتن�شيق 
ا���ش��ت��ي��ف��اء كافة  الأرا������ش�����ي وب���ع���د 

ال�شروط.

•• ال�صارقة-وام:

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ال��رام��ي��ة لتوفري 
ودعم  للمواطنني  الكرمية  احلياة 
املجل�س  اعتمد  اأ�شرهم..  ا�شتقرار 
الدفعة  ال�شارقة  لإمارة  التنفيذي 
الأرا�شي  م��ن��ح  مل�شتحقي  ال��ث��ال��ث��ة 
للعام  وال����ش���ت���ث���م���اري���ة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 

 . 2021م 
ج��اء ذل��ك خ��ال اج��ت��م��اع املجل�س 
اأم�س الثاثاء  - الذي عقد �شباح 
برئا�شة   - احل��اك��م  �شمو  مكتب  يف 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن 
�شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
ال�شيخ  �شمو  وبح�شور  التنفيذي 

ون����اق���������س الج����ت����م����اع ع���������دداً من 
املو�شوعات احلكومية الهامة التي 
ت�شهم يف تطوير اخلدمات وتوفري 
للمواطنني  ال����ك����رمي����ة  احل�����ي�����اة 
وال���ق���اط���ن���ني ع���ل���ى اأر��������س اإم������ارة 

ال�شارقة.
واطلع املجل�س على التقرير املقدم 
من دائرة الطريان املدين واملتعلق 
ال���ط���ريان خ���ال جائحة  ب��ق��ط��اع 
كوفيد - 19، وت�شمن دور الدائرة 
اجلهات  ك���اف���ة  م����ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
مواجهة  يف  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت���ادي���ة 
ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة والج������راءات 
التدريجية  للعودة  اتخذتها  التي 

حلركة الطريان يف الإمارة.
الإيجابية  النتائج  التقرير  وب��ني 
واحلزم احلكومية  املبادرات  لكافة 
التي  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة  والج����������راءات 
�شاهمت يف حتفيز قطاع الطريان 

م����ن ج���دي���د وامل�������ش���اه���م���ة يف منو 
حركة امل�شافرين وال�شحن اجلوي 
امللحوظ وفقاً للموؤ�شرات ال�شحية 

ملختلف الدول.
الدرا�شة  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  واط����ل����ع 
التاأمني  مل���ن���ظ���وم���ة  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة 
ال���������ش����ح����ي اخل������ا�������س مب���وظ���ف���ي 
ال�شارقة،  ح��ك��وم��ة  وم���ت���ق���اع���دي 
الفئات  اأب����رز  ال��درا���ش��ة  وت�شمنت 
بالإ�شافة  وتوزيعاتها  التاأمينية 

اإىل النتائج التحليلية لكل فئة.
موؤ�شرات  ال���درا����ش���ة  ���ش��م��ت  ك��م��ا 
م���ن منظومة  امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ة  امل��ن��اف��ع 
املوؤمن  واأع����داد  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني 
األف   99 اإىل  و���ش��ل  وال���ذي  عليه 
واملتقاعدين  املوظفني  من  منتفع 
اإىل خطط  ب��الإ���ش��اف��ة  واأ���ش��ره��م، 
ال�شحي  التاأمني  خدمات  تطوير 

وزيادة منافعه.

جناح �شندوق حممد بن ز�يد للمحافظة على �لطيور 
�جلارحة يعر�س م�شاريع طموحة حلماية �لبيئة

•• اأبوظبي- وام:

اجلارحة"  الطيور  على  للمحافظة  زايد  بن  "�شندوق حممد  ُيقّدم جناح 
يف املعر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية هذا العام عر�شاً لعدد من املبادرات 
واإعادة  اجلارحة  الطيور  على  للحفظ  ال�شندوق  اأطلقها  التي  وامل�شاريع 

توطينها واملحافظة على اأ�شولها اجلينية.
البنية  ل�شبكات  التحتية  البنية  معاجلة  م�شروع  امل�شاريع  هذه  اأب��رز  ومن 
الكهرباء  اإم��دادات  �شبكة  ت�شكل  الكهرباء مبنغوليا حيث  ل�شبكات  التحتية 
األفا  مبنغوليا خطر ال�شعق لل�شقر احلر حيث يوؤدي اإىل نفوق نحو 20 

من الطيور كل عام مبا يف ذلك 4 اآلف �شقر حر.
اإعادة توطني ال�شقر احلر يف بلغاريا  كما يعر�س اجلناح تعريفاً مب�شروع 
وم�شروع الإدارة اجلينية لل�شقور املكاثرة وم�شروع الإدارة اجلينية يف الأ�شر 
بهدف اإطاقها يف الربية. ومن امل�شاريع التي يعر�س اجلناح معلومات عنها 
"اأر�شيف ال�شرق الأو�شط لل�شقارة /ميفا/" والذي يهدف ليكون  م�شروع 
"مكتبة  وم�شروع  بال�شقور  لل�شيد  العربي  للرتاث  الأول  املعريف  امل�شدر 
ال�شيخ زايد لل�شقارة" التي تربز دور الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه فى تعزيزاملوروثات والتقاليد الإماراتية والعربية 
رقمي  م�شتودع  اأول  املكتبة  تعترب  فيما  بال�شقور  ال�شيد  لهواية  الأ�شيلة 

عاملي جامع لرتاث هذه الهواية.

بجوائز تزيد قيمتها عن 3 ماليني دولر..اأ�ضباير تطلق م�ضابقة حتدي حممد بن زايد العاملي للروبوتات

حتدي حممد بن ز�يد �لعاملي �لكبري للروبوتات �لبحرية ي�شعى �إىل تعزيز �لتعاون لتطوير حلول ق�شايا �الأمن �لبحري �لعاملية

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور اآرث���ر 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  م���وري�������س، 
اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة   "  : ل�"اأ�شباير" 
مثل  طويلة  �شواحل  متتلك  دول 
الأمن  �شمان  يتطلب  الإم�����ارات، 
البحري ا�شتثماراً كبرياً يف املعدات 

التي  ال���رائ���دة  العلمية  ال��ب��ح��وث 
اأ�شباير البحثية،  جتري يف مراكز 
مكانة  تعزيز  يف  دوره  ع��ن  ف�شًا 
متناٍم  كمركز  والإم���ارات  اأبوظبي 

لبتكارات التكنولوجيا املتقدمة.
واأ�شاف: " نحن ملتزمون يف بناء 

ال���ق���درات ال��ب�����ش��ري��ة يف الإم�����ارات 
�شت�شاعدنا  التي  املهارات  وتكوين 
على تاأ�شي�س اقت�شاد معرفة قوي، 
وه����ذا ه��و ال��ه��دف ال��رئ��ي�����ش��ي من 
ق��رارن��ا ب�����اإدارة حت���دي حم��م��د بن 

زايد العاملي للروبوتات".

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت "اأ�شباير"، ذراع اإدارة برامج 
ملجل�س  ال���ت���اب���ع���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املتطورة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأب���ح���اث 
يف  املتخ�ش�شة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
باأبوظبي،  املتقدمة  التكنولوجيا 
م�شابقة  ا����ش���ت�������ش���اف���ة  ع����زم����ه����ا 
العاملي  زاي��د  ب��ن  حممد  "حتدي 
خال  اأب��وظ��ب��ي  يف  للروبوتات" 

�شهر يونيو 2023.
التي  ال��ق��ادم��ة  الن�شخة  و���ش��رتك��ز 
�شتقام حتت عنوان "حتدي حممد 
بن زايد العاملي الكبري للروبوتات 
املنا�شبة  احل��ل��ول  على  البحرية" 
العاملية  ال��ب��ح��ري  الأم���ن  لق�شايا 
م���ث���ل ال���ق���ر����ش���ن���ة، وال���ت���ه���ري���ب، 
و�شتكون  القانوين.  غري  وال�شيد 
للجامعات  م��ف��ت��وح��ة  امل�����ش��اب��ق��ة 
وال�شركات  البحثية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن الأف�������راد م���ن جميع 

اأنحاء العامل.

املفتوحة  امل��ي��اه  يف  م�شابهة  �شفن 
ا�شتخدام  فيها  ُيحظر  بيئة  �شمن 
عنا�شر  وتفريغ   ،GNSS نظام 
�شفينة  ال��ه��دف على  م��ن  حم���ددة 
غري ماأهولة يف اأق�شر وقت ممكن 
ويعد  م�شتقلة.  تقنيات  با�شتخدام 
هذا نوعاً جديداً من التمارين يف 
جمال الروبوتات امل�شتقلة، ولذلك 
امل�شابقة  ت�����ش��ت��ق��ط��ب  اأن  ي��ت��وق��ع 

اهتمام الباحثني اأي�شاً.
عنا�شر  اأه��������م  م�����ن   "  : وق��������ال 
التحدي هو اأنك تخرب املت�شابقني 
مب��ت��ط��ل��ب��ات امل��ن��اف�����ش��ة، ل��ك��ن��ك ل 
حتدد منهجية معينة لتحقيقها"، 
الذكي  النظام  اأن هذا  اإىل  م�شرياً 
���ش��ي��ك��ون ل���ه ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��م��ل��ي��ة يف 
اأي�������ش���اً، خا�شة  اأخ������رى  جم�����الت 
لأنه قادر على تنفيذ مهام معقدة 
م�شاعدة  ب��دون  امل�شتقل  بالتدخل 
اأو   GPS ال��ع��امل��ي  امل��اح��ة  ن��ظ��ام 
�شبكة الهواتف املتحركة اأو الأقمار 

ال�شطناعية.

كل  تعقد  ال��ت��ي  امل�شابقة  وت�شعى 
جوائزها  ق��ي��م��ة  وت���ف���وق  ع���ام���ني 
الثاثة مايني دولر، اإىل تعزيز 
امل�شابقات  اأك������رب  ب����ني  م��ك��ان��ت��ه��ا 
العاملية من نوعها واأكرها حتدياً 
كونها  ع���ن  ف�����ش��ًا  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
جمال  يف  املرموقة  امل�شابقات  من 

الذكاء ال�شطناعي والروبوتات.
غري  تعاوناً  التحدي  و�شيت�شمن 
م��ت��ج��ان�����س ب���ني ال���ط���ائ���رات بدون 
طيار وال�شفن غري املاأهولة لتنفيذ 
امل��اح��ة واملناورة  ع���دد م��ن م��ه��ام 
فيها  ُي��ح��ظ��ر  بيئة  �شمن  امل��ع��ق��دة 
املاحة  اأنظمة  اإ���ش��ارات  ا�شتخدام 
 .GNSS عرب الأقمار ال�شناعية
اأمني  البناي،  في�شل  �شعادة  وق��ال 
التكنولوجيا  اأب��ح��اث  جمل�س  ع��ام 
امل��ت��ط��ورة ي��ع��د حت���دي حم��م��د بن 
م�شابقة  للروبوتات  العاملي  زاي��د 
ه���ام���ة ت�����ش��ج��ع امل�������ش���رتك���ني على 
وهو  الكاملة.  قدراتهم  ا�شتغال 
ل�شتعرا�س  مميزة  فر�شة  اأي�شاً 

امل��ت��ط��ورة وال����ك����وادر امل���درب���ة على 
ا�شتخدام  ف��اإن  ل��ذا  ع���اٍل.  م�شتوى 
املتقدمة  ال���روب���وت���ي���ة  الأن���ظ���م���ة 
التكاليف  خف�س  ع��ل��ى  �شي�شاعد 
التي  امل��ه��ام  بع�س  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
ت�شكل خماطر اأمام الب�شر. ون�شعى 
من خال اإقامة حتدي حممد بن 
للروبوتات  ال��ك��ب��ري  ال��ع��امل��ي  زاي���د 
اإخ��راج التقنيات من  البحرية اإىل 
البيئات  يف  واختبارها  املختربات 

احلقيقية ملعرفة اإمكاناتها ".
الهدفني  ع���ل���ى  م���وري�������س  واأك��������د 
الرئي�شيني من امل�شابقة، الأول هو 
ا�شتقالية  م�شاكل  على  الرتكيز 
الروبوتات واإ�شراك املجتمع العاملي 
يف حتٍد �شعب للروبوتات، والثاين 
هو اإيجاد احللول لتحديات واقعية 

تواجه عاملنا.
يتمحور  ال���ت���ح���دي  اأن  واأو������ش�����ح 
ح��ول اأ���ش��راب م��ن ال��ط��ائ��رات غري 
حتديد  على  تعمل  التي  امل��اأه��ول��ة 
عدة  ب��ني  م��ن  م�شتهدفة  �شفينة 

الرامية  اجل���ه���ود  م���ع  ومت��ا���ش��ي��اً 
البحثية  ال�����ق�����درات  ت���ع���زي���ز  اإىل 
اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال�����ربام�����ج  واإدارة 
عدة  بت�شميم  "اأ�شباير"  ب�����داأت 
كبرية  دولية  وم�شابقات  حتديات 
املتقدمة  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
بع�س  ح���ل  امل�����ش��اه��م��ة يف  ب���ه���دف 
امللّحة.  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  اأك����ر 
وتتعاون "اأ�شباير" كذلك مع عدد 
القطاع  يف  امل�شلحة  اأ�شحاب  من 
البحثية  واملوؤ�ش�شات  واجل��ام��ع��ات 

لتحديد امل�شاكل الواجب حلها.
موؤخراً  "اأ�شباير"  ع��ق��دت  وق����د 
برايز  اإك�����س  موؤ�ش�شة  م��ع  ���ش��راك��ة 
م�شابقة  لإط���اق   XPRIZE
التايل‘.  امل��ل��ي��ار  لإط���ع���ام  ع��امل��ي��ة 
م�شرتكاً  مت��وي��ًا  امل��ب��ادرة  وتلقى 
لت�شريع   "21 "غداً  برنامج  من 
وال��ذي يعمل  اأبوظبي  الأعمال يف 
الإم������ارة عرب  تنمية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
والبتكار  الأع��م��ال  يف  ال�شتثمار 

والأفراد.

خالل جل�ضة حوارية ملناق�ضة م�ضتقبل العمالت الفرتا�ضية والتحديات اجلنائية

عمر �شلطان �لعلماء: �لتكنولوجيا �ملتقدمة عامل مهم يف تعزيز �أمن و�شالمة �ملجتمع ودور ريادي ل�شرطة دبي يف بناء منظومة �أمنية متطورة

العمات الفرتا�شية، وهي لي�شت 
فقط على امل�شتوى املحلي لاإمارة، 
واإمنا على م�شتوى الدولة، بهدف 
ذهني  وع�شف  بتو�شيات  اخل���روج 
ي�شاهم يف مكافحتها والتعرف على 

التطورات والتحديات حولها.
تنظيمها  يتم  اجلل�شة  اأن  واأ���ش��اف 
بناء على توجيهات معايل الفريق 
عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
ل�����ش��رط��ة دب�����ي، ال�����ذي وج����ه بعقد 
ال�شركاء  مع  ذهني  ع�شف  جل�شات 
اأي ظاهرة  لبحث  ال�شرتاتيجيني 
لها  احل���ل���ول  وو����ش���ع  ج���رمي���ة،  اأو 
الهدف  يحقق  ا�شتباقي مبا  ب�شكل 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي ل�����ش��رط��ة دب����ي يف 
وا�شت�شراف  والأم��ان  الأم��ن  تعزيز 
اجلرمية  م��ك��اف��ح��ة  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
منوهاً  ال�������ش���رك���اء،  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بجهود الإدارات املختلفة امل�شاركة.

ال�شيا�شات واملخاطر الوطنية

وكيفية  وال���ق���وان���ني  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
خدمات  م���ق���دم���ي  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
ال�����ع�����م�����ات الف�����رتا������ش�����ي�����ة غري 
امل�����ش��ج��ل��ني، وك��ي��ف��ي��ة زي������ادة وعي 
يف  ال�شحيح  بال�شتثمار  اجلمهور 
العمات الفرتا�شية، و"التحفظ 
الفرتا�شية  للعمات  والتحريز 
وا�شتمع  باجلرمية".  امل��رت��ب��ط��ة 
الآراء  اإىل  املن�شوري  اللواء  �شعادة 
والق����رتاح����ات امل��ق��دم��ة م��ن كافة 
الثاثة،  امل����ح����اور  يف  امل�������ش���ارك���ني 
و�شبل  امل��ق��دم��ة  الأف����ك����ار  ون��اق�����س 
تطويرها مبا يعزز الهدف الرئي�شي 
من اجلل�شة احلوارية يف منع وقوع 
الفرتا�شية.  ال��ع��م��ات  ج���رائ���م 
واأكد اأن اجلل�شة احلوارية التي يتم 
تنظيمها بح�شور خمتلف ال�شركاء 
ل�شرطة دبي على م�شتوى الدولة، 
ا�شتباقية  ح��ل��ول  لإي���ج���اد  ت��ه��دف 
امل�شتقبل للحد من هذا  ت�شت�شرف 

الرقمية،  دب���ي  ب��ه��ي��ئ��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
عن دور الهيئة يف دعم تكنولوجيا 
والت�شالت  امل��ع��ل��وم��ات  خ���دم���ات 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  يف 
جميع  م�شتوى  وع��ل��ى  واخل��ا���ش��ة، 
اأن العمات  اأفراد املجتمع، موؤكداً 
الف��رتا���ش��ي��ة ل��ه��ا اأب���ع���اد ل ميكن 
وتقنني  باحتوائها  اإل  بها  التحكم 

املخاطر املتعلقة بها.
الرئي�س  دودي���������ن  ع�����ا  واأك����������دت 
اأوا�شي�س،  ب���ت  مل��ن�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�شهد  امل�شفرة  الأ���ش��ول  ت���داول  اأن 
ت������زاي������داً ك�����ب�����رياً خ������ال ال���ف���رتة 
التحديات  اأن  اإىل  لفتة  املا�شية، 
واج���ه���ت���ه���ا مت��ث��ل��ت يف عدم  ال���ت���ي 
لاأ�شول  وا�شحة  ت�شريعات  وجود 
امل�����ش��ف��رة )ال��ع��م��ات امل�����ش��ف��رة( يف 
الدولة، وعدم توفر �شورة وا�شحة 
ب��ال��ت��ع��اون املثمر  ح��ول��ه��ا، م�����ش��ي��دة 
بني �شرطة دبي وال�شركة لاإباغ 

ح��ل��ول ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة ل��ه��ا، م��ن خال 
ا�شتحداث برامج واأليات ومبادرات 
م���ك���اف���ح���ة اجل����رمي����ة  ت�������ش���ه���م يف 
ال�شتقرار  وحت��ق��ي��ق  منها  واحل���د 
ملجتمع اأك��ر اأم��ن��اً.  واأ���ش��اد معايل 
ال�شطناعي  للذكاء  الدولة  وزي��ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����ش��اد 
العمل عن بعد، بجهود �شرطة دبي 
يف حفظ اأمن و�شامة جميع اأفراد 
ع��ل��ى مواكبة  وح��ر���ش��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع 
ال���ت���ط���ورات يف خم��ت��ل��ف جم���الت 
بناء  يف  الريادي  ودوره��ا  الرقمنة، 
م��ن��ظ��وم��ة اأم���ن���ي���ة م���ت���ط���ورة وفق 
ا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل تت�شم 

باملرونة واجلاهزية. 

حماور  3
ورك�����زت اجل��ل�����ش��ة احل���واري���ة التي 
اأب����راج الإم������ارات بدبي،  ع��ق��دت يف 
تناولت  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم����اور   3 ع��ل��ى 

وبداأت فعاليات اجلل�شة احلوارية، 
بات�شال عن بعد مع حممد �شالوه 
واملخاطر  ال�شيا�شات  اإدارة  م��دي��ر 
التنفيذي  امل���ك���ت���ب  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
ومتويل  الأم����وال  غ�شيل  مل��واج��ه��ة 
الإره�����اب، م��ق��دم��اً ن��ب��ذة ح���ول دور 
غ�شيل  مل��واج��ه��ة  التنفيذي  املكتب 
الأم����وال ومت��وي��ل الإره�����اب، لفتاً 
اأو  ال���رق���م���ي���ة  ال���ع���م���ات  اأن  اإىل 
الأ����ش���ول الف��رتا���ش��ي��ة اأح����د اأهم 
املقبلة،  ال����ف����رتة  خ�����ال  امل���ل���ف���ات 
هذه  خماطر  تقييم  اأهمية  موؤكداً 
الفرتا�شية،  الأ�شول  اأو  العمات 
وو���ش��ع ���ش��واب��ط وا���ش��ح��ة حولها، 
وتوزيع ال�شاحيات الرقابية على 

اجلهات املعنية.

 الحتواء والتقنني
ومن جهته، حتدث الدكتور مروان 
خدمات  اإدارة  م��دي��ر  ال����زرع����وين 

ال��ن��وع م��ن اجل��رائ��م، واإي��ج��اد اإطار 
وتداولها،  تنظيمها  لكيفية  وا�شح 
احل���واري���ة  اجل��ل�����ش��ة  اأن  م��و���ش��ح��اً 
التو�شيات  �شتخرج مبجموعة من 
اإمكانية  وب��ح��ث  جدولتها  و�شتتم 
مبا  ال��واق��ع،  اأر����س  على  تطبيقها 
تقنية  ج����رمي����ة  م���ك���اف���ح���ة  ي����ع����زز 
الإدارة  بجهود  م�شيدا  املعلومات، 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ت���ح���ري���ات وامل���ب���اح���ث 
اجلل�شة  ه��ذه  تنظيم  يف  اجلنائية 

احلوارية الهادفة.

ع�ضف ذهني
�شامل  ج��م��ال  العميد  ق��ال  ب����دوره، 
احل���واري���ة  اجل��ل�����ش��ة  اإن  اجل�����اف 
لع�شف  ال�������ش���رك���اء  ك���اف���ة  جت���م���ع 
كافة اجلوانب اخلا�شة  الأفكار يف 
اأو  ب���اجل���رمي���ة �����ش����واء اجل���ن���ائ���ي���ة 
اأن  موؤكداً  والقانونية،  الت�شريعية 
الهدف منها هو مناق�شة م�شتقبل 

•• دبي-الفجر

العلماء  �شلطان  عمر  م��ع��ايل  اأك���د 
ال�شطناعي  للذكاء  الدولة  وزي��ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����ش��اد 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، اأه��م��ي��ة توظيف 
واأدوات  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تعزيز  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
وحماية  امل��ج��ت��م��ع  و���ش��ام��ة  اأم����ن 
القانون،  وتطبيق  الأف���راد،  حقوق 
للتحديات  احللول  اأف�شل  وابتكار 
ت�����ش��ه��م يف  اإىل ف���ر����س  وحت��وي��ل��ه��ا 
تعزيز �شمعة الدولة عاملياً وحت�شني 

حياة النا�س.
فعاليات  من  جانباً  معاليه  و�شهد 
نّظمتها  ال��ت��ي  احل���واري���ة  اجلل�شة 
الإدارة العامة للتحريات واملباحث 
بعنوان  دب���ي،  �شرطة  يف  اجلنائية 
الفرتا�شية  العمات  "م�شتقبل 
بح�شور  اجلنائية"،  وال��ت��ح��دي��ات 
بلهول،  ج���م���ع���ة  خ���ل���ف���ان  ����ش���ع���ادة 
دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
خبري  ال��ل��واء  و���ش��ع��ادة  للم�شتقبل، 
م�شاعد  املن�شوري،  ابراهيم  خليل 
البحث  ل���������ش����وؤون  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د 
والعميد  دب��ي،  �شرطة  يف  اجلنائي 
مدير  اجل���������اف  ������ش�����امل  ج�����م�����ال 
الإدارة العامة للتحريات واملباحث 
وم�شاعديه  ون�����واب�����ه  اجل���ن���ائ���ي���ة 
ومديري الإدارات العامة والفرعية 

وعدد من ال�شباط.
وق�����ال ع��م��ر ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء اإن 
الفرتا�شية  ال��ع��م��ات  م�شتقبل 
التحديات  ينطوي على جملة من 
التطورات  تفر�شها  التي  اجلنائية 
تتطلب  املت�شارعة،  التكنولوجية 
وابتكار  ال���ت���غ���ريات  ه����ذه  م��واك��ب��ة 

ع���ن امل���ع���ام���ات امل�����ش��ب��وه��ة وغري 
الأثر  ب��ال��غ  ل��ه  ك��ان  م��ا  النظامية، 
العمل يف هذا  يف تطوير منظومة 

اجلانب.  
قيادة  اأ���ش��ك��ر  اأن  "اأود  واأ����ش���اف���ت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
وم��ق��ر ���ش��رط��ة دب����ي ع��ل��ى دعمهم 
وت���ع���اون���ه���م يف جم������ال الأ�����ش����ول 
الف����رتا�����ش����ي����ة. ن���ح���ن ف����خ����ورون 
ب�������ش���راك���ت���ن���ا م������وؤخ������ًرا م����ع وح����دة 
الإماراتية  امل��ال��ي��ة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
GoAML، مبا  تقارير  لإع��داد 
يتما�شى مع متطلبات فريق العمل 
وهذه  امل��ال��ي��ة.  ب���الإج���راءات  املعني 
ونحن  لنا،  بالن�شبة  كبرية  خطوة 
ملتزمون مبوا�شلة العمل عن كثب 
مع الهيئات واللوائح التنظيمية يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة".
واأو�����ش����ح اخل���ب���ري ط�����ارق حممد، 
رئ���ي�������س ق�������ش���م ج����رائ����م الأ�����ش����ول 
����ش���رط���ة دب����ي،  الف����رتا�����ش����ي����ة يف 
ل�����ش��رط��ة دبي  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
القائد  م���ع���ايل  م����ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
ا�شتحدثت  دب����ي،  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام 
الأ�شول  ب��ج��رائ��م  خ��ا���ش��اً  ق�����ش��م��اً 
اجلرائم  مل��ك��اف��ح��ة  الف���رتا����ش���ي���ة 
اإن�شاء  ب��ه��ا، وم���ن خ���ال  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
فريق متكامل ومتمكن يف خمتلف 
بالعمات  اخل���ا����ش���ة  اجل�����وان�����ب 
اأن هناك  اإىل  الفرتا�شية، م�شرياً 
ا�شتخدام  اإىل  ع���م���دوا  اأ���ش��خ��ا���ش��اً 
ل�شتقدام  الف��رتا���ش��ي��ة  الأ����ش���ول 
امل�������ال غ����ري امل���������ش����روع م����ن خ���ال 
وا�شتطاعت  ال��رق��م��ي��ة،  ال��ع��م��ات 
موؤكداً  بهم،  الإطاحة  دبي  �شرطة 
ج��اه��زي��ة ال��ق�����ش��م يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

مثل هذه اجلرائم.
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اأخبـار الإمـارات
�الإمار�ت للخدمات �ل�شحية حتتفى باليوم �لعاملي ل�شحة �لقلب

•• اأبوظبي-وام:

احتفت موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية باليوم العاملي 
موؤكدة  �شبتمرب   29 ال��ي��وم  ي�����ش��ادف  ال���ذي  القلب  ل�شحة 
اخلدمات  تطوير  نحو  ُق��دم��اً  وم�شاريعها  خططها  تكثيف 
خال  م��ن  وال�����ش��راي��ني  القلب  ب��اأم��را���س  املتعلقة  ال�شحية 
وتقدمي  املبكر  والك�شف  التوعية  ب��رام��ج  ن�شر  يف  الب��ت��ك��ار 
اأح����دث  ت��ع��ت��م��د  م��ت��ق��دم��ة  وع��اج��ي��ة  ت�شخي�شية  خ���دم���ات 

التقنيات الطبية العاملية.
واأك���د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور يو�شف حممد ال�����ش��رك��ال م��دي��ر عام 

املوؤ�ش�شة  ح��ر���س  ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  الإم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة 
لتقدمي  تنفيذية  وخطط  وم��ب��ادرات  م�شاريع  اإط��اق  على 
وال�شرايني  والقلب  ال��دم  �شغط  لأمرا�س  م�شتدامة  حلول 
ال�شريع  والت�شخي�س  املبكر  الك�شف  ن�شبة  زي��ادة  خال  من 
وت��ق��دمي خ��دم��ات وق��ائ��ي��ة وع��اج��ي��ة م��ت��م��ي��زة وف���ق اأف�شل 
العلمية  الأب��ح��اث  على  املبنية  والأدل����ة  العاملية  امل��م��ار���ش��ات 

والرباهني.
ولفت �شعادته بهذه املنا�شبة اإىل دعم دولة الإمارات جلهود 
العاملية  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  تنفيذ  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  منظمة 
القلب  اأمرا�س  ومنها  ال�شارية  غري  الأمرا�س  من  للوقاية 

والأوعية الدموية منوهاً يف هذا الإطار اإىل حر�س املوؤ�ش�شة 
وتوفري  القلب  ملر�شى  ال�شحية  ب��اخل��دم��ات  الرت��ق��اء  على 
القلب  جم��الأم��را���س  يف  وم�شتدامة  متكاملة  بحثية  بيئة 
وال�شرايني وحتفيز الطاقات املتميزة من اأطباء وكوادر فنية 

على البتكار.
التي  امل��ب��ادرات  يف  رائ��دة  املوؤ�ش�شة  اأن  يو�شف  الدكتور  وذك��ر 
ومنها  وال�����ش��راي��ني  القلب  مر�شى  ع��دد  بتخفي�س  ت�شاهم 
برنامج الفح�س املبّكر عن ت�شّوهات القلب اخللقية احلرجة 
»CCHD« عند املواليد اجُلدد يف امل�شت�شفيات با�شتخدام 
تقنيات الذكاء ال�شطناعي وبرنامج "خرباء القلب" الذي 

املدر�شة  يف  توعية  �شفراء  ليكونوا  املدار�س  طلبة  ي�شتهدف 
الك�شف  اآمنة" لتقدمي خدمات  " قلوب  اإىل برنامج  اإ�شافة 
املرحلة  يف  للطلبة  اخل��ل��ق��ي��ة  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س  ع���ن  امل��ب��ك��ر 
بيئة  تعزيز  اإىل  امل���ب���ادرات  ه��ذه  وت��ه��دف جميع  الب��ت��دائ��ي��ة 

داعمة ل�شحة القلب وال�شرايني يف الدولة.
الإمارات  دول��ة  يف  البارزة  الطبية  اأبرزال�شروح  وا�شتعر�س 
املعقدة ومن  الطبية  العمليات  ري��ادة يف جمال  التي حققت 
بالروبوت وعاج مر�س احل�شار  القلبية  اأهمها اجلراحات 
القلبية وعمليات جراحة  البطيني وعاج اجللطة  الأذيني 

القلب املفتوح لاأطفال وغريها.

�لوطني �الحتادي ي�شارك يف �الجتماع �لدوري �ل�15 لروؤ�شاء �ملجال�س �لت�شريعية �خلليجية
•• اأبوظبي -وام:

�شارك - نيابة عن معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحت��ادي - 
�شعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س الوطني، يف الجتماع 
الدوري اخلام�س ع�شر لأ�شحاب املعايل وال�شعادة روؤ�شاء جمال�س ال�شورى 
والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، الذي 
عقد " عن بعد " برئا�شة معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ 

رئي�س جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�شعودية.
كما �شارك يف الجتماع اأع�شاء جمموعة ال�شعبة الربملانية يف اجتماع روؤ�شاء 
املجال�س الت�شريعية اخلليجية �شعادة كل من �شهيل نخريه العفاري رئي�س 

املجموعة، وخلفان النايلي ال�شام�شي، و�شابرين اليماحي، ويو�شف عبداهلل 
عبدالرحمن  عمر  الدكتور  �شعادة  الجتماع  ح�شر  كما  ال�شحي،  البطران 
العام  الأم���ني  الب�شطي  را���ش��د  وع��ف��راء  للمجل�س،  ال��ع��ام  الأم���ني  النعيمي 

امل�شاعد لات�شال الربملاين.
�شعادة حمد  عنه  نيابة  األقاها  التي  الكلمة  يف  غبا�س  �شقر  واأع��رب معايل 
عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  ملعايل  والم��ت��ن��ان  التقدير  عظيم  ع��ن  الرحومي 
ع�شر  ال��دوري اخلام�س  الجتماع  رئي�س  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  بن حممد 
لروؤ�شاء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون 
لأعمال  الإع����داد  يف  الطيبة  جل��ه��وده  ال�شعودي  ال�����ش��ورى  جمل�س  رئي�س   ،
مبنا�شبة  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  تهنئة  ملعاليه  ونقل  الج��ت��م��اع،  ه��ذا 

اليوم الوطني ال�شعودي ال�91، متمنني للمملكة – قيادًة وحكومًة و�شعباً 
وجمل�شاً – كل اخلري والرفعة والتقدم.

كما تقدم معاليه بجزيل ال�شكر والتقدير ملعايل فوزية بنت عبداهلل زينل 
رئي�شة جمل�س النواب يف مملكة البحرين ال�شقيقة على ما بذلته اأبان فرتة 
رئا�شتها من جهود �شادقة وخمل�شة لتعزيز م�شرية التعاون والتن�شيق بني 
الدكتور  ملعايل  وتقديره  �شكره  عن  وعرب  اخلليجية،  الت�شريعية  املجال�س 
نايف احلجرف الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، واأع�شاء 
الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل���دول جمل�س ال��ت��ع��اون جل��ه��وده��م احلثيثة وال��ف��اع��ل��ة يف 

التح�شري املتميز لأعمال هذا الجتماع وجناحه.
وح�����ش��ب ج���دول اأع��م��ال الج��ت��م��اع مت الط����اع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر م��ع��ايل رئي�س 

 – الجتماع الدوري الرابع ع�شر، وعلى عمل اللجنة الربملانية اخلليجية 
الأوروبية، واملوا�شيع اخلليجية امل�شرتكة، والتعاون مع برملانات دول اأمريكا 

الاتينية.
امل�شرتكة  "ال�شيا�شات  مو�شوع  تبني  على  الجتماع  يف  امل�شاركون  وواف���ق 
الأخ�شر  الأو�شط  ال�شرق  مبادرة  لتنفيذ  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول 
ال�شورى  املقدم من جمل�س  املقرتح  املناخي"،  التغري  تداعيات  يف مواجهة 

ال�شعودي واملجل�س الوطني الحتادي بعد اأن مت دجمه.
كما اأكد امل�شاركون على اأهمية التن�شيق لعقد اجتماع بني املجال�س الربملانية 
اأمريكا  دول  برملانات  مع  التوا�شل  وتعزيز  الأوروب���ي،  والربملان  اخلليجية 

الاتينية.

يف كلمة الدولة اأمام املناق�ضة العامة للدورة الـ 76 للجمعية العامة لالأمم املتحدة

�إك�شبو 2020 يعد منربً� لتو��شل �لعقول وتطوير حلول مبتكرة الأهم �لتحديات �لدولية

اإىل  اأن تنظر  التي ت�شتحق  ال�شابة، 
امل�شتقبل بتفاوؤل واأمل.

ا�شتمرار  اإن  ال���رئ���ي�������س،  ال�����ش��ي��د 
وتفاقمها  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ن���زاع���ات 
مب�شتقبل  ُي��ن��ذر  اجل��ائ��ح��ة  ب�شبب 
املتطرفة  ف��ي��ه اجل��م��اع��ات  ت��وا���ش��ل 
والإرهابية، مثل احلوثيني وداع�س 
الإخ��وان وحزب  والقاعدة وجماعة 
ج���دي���دة من  اأج����ي����ال  اهلل، جت��ن��ي��د 
والكراهية،  العنف  خلدمة  ال�شباب 
لكننا لن نتهاون يف جهودنا ملكافحة 
اأي��ن��م��ا وج���دت .. علينا  ه���ذه الآف����ة 
�شد  امل��ح��رز  ال��ت��ق��دم  على  نبني  اأن 
داع�������س يف ����ش���وري���ا وال����ع����راق عرب 
والدويل  الإقليمي  التعاون  تكثيف 
وم��وا���ش��ل��ة ت��ط��وي��ر اأ���ش��ال��ي��ب��ن��ا، مع 

احرتام القانون الدويل.
ويف هذا الإطار، ن�شدد على �شرورة 
احلفاظ على اأمن اإمدادات الطاقة 
وحرية املاحة والتجارة مع ال�شعي 
فا�شتهداف  الت�شعيد،  خف�س  اإىل 
الأم����اك����ن وامل���ن�������ش���اآت احل���ي���وي���ة له 
القت�شاد  على  مبا�شرة  ت��داع��ي��ات 

وال�شلم والأمن الدوليني.
وب����امل����ث����ل، لب�����د م����ن ����ش���م���ان خلو 
منطقة ال�شرق الأو�شط من اأ�شلحة 
لكافة  م�شعى  وهو  ال�شامل  الدمار 
ع��ل��ى احلفاظ  احل��ري�����ش��ة  ال������دول 
وتبقى   .. ال�������دويل  ال���ن���ظ���ام  ع���ل���ى 
م�شرتك  لتفاهم  التو�شل  م�شاألة 
ال�شواغل  ك��اف��ة  ي��ع��ال��ج  اإي�����ران  م��ع 
الإقليمية والدولية مطلباً اأ�شا�شياً، 
لتحقيق  الت�شعيد  بخف�س  وي��ب��داأ 
الإقليميني  وال����ش���ت���ق���رار  ال�����ش��ل��م 
جتاهل  ميكننا  ف��ا   .. وال��دول��ي��ني 
برناجمها  ب��ت��ط��وي��ر  اإي�������ران  ق���ي���ام 
ال�����ن�����ووي وب����رن����ام����ج ال�������ش���واري���خ 
املنطقة  يف  وال��ت��دخ��ل  البالي�شتية 
م�شتقبلي  اتفاق  اأي  ف��اإن  وعليه،   ..
يف  الق�شور  اأوج���ه  يعالج  اأن  يجب 
امل�شرتكة  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة 
باعتباره  املنطقة  دول  ي�شرك  واأن 
ت�شعى  وع��ادًل لدول  �شرعياً  مطلباً 
حلماية اأمنها و�شعوبها. و�شنوا�شل 
القانون  اح����رتام  اإىل  اإي����ران  دع���وة 
ال�������دويل وم����ب����ادئ ح�����ش��ن اجل�����وار 
ال�شلمية،  بالطرق  ال��ن��زاع��ات  وح��ل 
ونكرر هنا مطالبتنا باإنهاء احتال 

الدولية  التحديات  لأه���م  مبتكرة 
اأكَر  م�شتقبل  ل�شنع  وال�شتعداد 

ا�شراقاً وازدهاراً.
بحاجة  اليوم  اإننا  الرئي�س،  ال�شيد 
اإىل  ت�����ش��ع��ى  ح��ك��ي��م��ة  ق����ي����ادات  اإىل 
ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل م��ت��ع��دد الأط������راف 
وبلورة موقف دويل موحد ملواجهة 
امل�شرتكة  ال����دول����ي����ة  ال���ت���ح���دي���ات 
اإي��ج��اد رغ��ب��ة �شيا�شية  م��ع ���ش��رورة 
املرحلة  ه�����ذه  ل��ت��خ��ط��ي  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
تتطلب  والتي  ال�شعبة،  التاريخية 
وتعزيز  ج���ان���ب���اً  اخل����اف����ات  و����ش���ع 
م�شتقبل  على  للرتكيز  ال��ع��اق��ات 
واأمن �شعوبنا مع التم�شك مبقا�شد 
ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة .. ويف 
الأمني  بروؤية  نرحب  ال�شدد،  هذا 
العام حول �ُشبل تعزيز العمل متعدد 
م�شاحلنا  ي���خ���دم  مب���ا  الأط��������راف 
امل�����ش��رتك��ة وال���ت���ي اأ�����ش����ار اإل���ي���ه���ا يف 

تقريره "خطتنا امل�شرتكة".
ل���ن���ا م����ن ح�شد  وك����اأول����وي����ة، لب�����د 
حلول  ل����ب����ل����ورة  ال��������دويل  ال����زخ����م 
الأزمات  وت��دارك  للنزاعات  �شلمية 
.. ويف هذا  ال�شيا�شية قبل تفاقمها 
دعمها  ب���ادي  �شتوا�شل  ال�����ش��ي��اق، 
والدولية  الأممية  للجهود  املعهود 
التي تهدف لتحقيق تقدٍم ملمو�س 
يف ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ون���رى 
لل�شام  م��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  اأن 
منطقتنا،  يف  خا�شة  وال���ش��ت��ق��رار، 
ودائم  �شامل  وق��ف  تنفيذ  يتطلب 
اليمن  ل���ش��ي��م��ا يف  ال���ن���ار  لإط�����اق 
م�شتدام  ب�����ش��ك��ل  ع��ل��ي��ه  واحل����ف����اظ 
كافة  ترحيل  م��ع  و���ش��وري��ا  ليبيا  يف 

القوات الأجنبية.
ول���ك���ن ج���ه���ودن���ا ال���رام���ي���ة لإن���ه���اء 
العربية  املنطقة  يف  ال�شراع  دائ��رة 
دون  ب��ال��ن��ج��اح  ُت��ك��ل��ل  اأن  مي��ك��ن  ل 
الفجة  الإقليمية  التدخات  وق��ف 
ال�شاأن العربي، خا�شة يف �شوريا  يف 
وال���ي���م���ن ول��ي��ب��ي��ا وال�����ع�����راق، حيث 
ع���رق���ل���ت ه������ذه ال����ت����دخ����ات غري 
ال�شيا�شية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ال�����ش��رع��ي��ة 
وفاقمت الأزمات الإن�شانية وقّو�شت 
اإننا يف   .. والعامل  املنطقة  ا�شتقرار 
ن��ع��ّول على موقف  دول���ة الإم�����ارات 
التدخات  ي��رف�����س  وا����ش���ح  دويل 
الإقليمية يف ال�شاأن العربي وي�شاند 

اخلافات القائمة.
التعاون  تكثيف  اإىل  ب��ح��اج��ة  اإن��ن��ا 
جمتمعات  وب��ن��اء  ال��ت�����ش��ام��ح  لن�شر 
���ش��ل��م��ي��ة وم��ت��ع��اي�����ش��ة مب���ا يف ذلك 
الكراهية  خل��ط��اب  ال��ت�����ش��دي  ع��رب 
العام  ه��ذا  الأول  احتفالنا  وم��ع   ..
الإن�شانية،  لاأخّوة  ال��دويل  باليوم 
ت�شتب�شر دولة الإمارات مبا �شهدناه 
م����ن دع�������وات ع���امل���ي���ة ت�����ش��ج��ع على 
احل���وار ب��ني الأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات .. 
امل�شتدام  ال�شام  حتقيق  اأن  ونكرر 
الن�شاء  من  فاعلة  م�شاركة  يتطلب 
الأ�شا�شي  لدورهم  نظراً  وال�شباب، 
وبناء  وح���ّل���ه���ا  ال���ن���زاع���ات  م��ن��ع  يف 

املجتمعات وازدهارها.
دولة  حر�شت  نف�شه،  النهج  وعلى 
ال�شتجابة  تر�شيخ  على  الإم����ارات 
اخلارجية  �شيا�شتها  يف  الإن�شانية 
و����ش���اه���م���ت م����ع امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل 
الو�شع  وط������اأة  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف 
من  املت�شررة  املناطق  يف  الإن�شاين 
وكاأولوية،   .. وال��ك��وارث  ال��ن��زاع��ات 
املتعدد  العمل  تكثيف  علينا  ينبغي 
الأط�����راف مل�����ش��اع��دة ال�����ش��ع��وب على 
ال���ت�������ش���دي ل���ل���ج���ائ���ح���ة، ب�������دءاً من 
للقاحات وموا�شلة  العادل  التوزيع 
الإن�شانية،  امل�������ش���اع���دات  اإر������ش�����ال 
وو���ش��وًل اإىل ال��ت��ع��اون لإع���ادة بناء 
هذا  ويتطلب   .. م�شتدام  اقت�شاد 
التحديات  ت��واك��ب  موؤ�ش�شات  ب��ن��اء 
مع تقوية عمل املنظمات الإقليمية 
الأمم  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  وال���دول���ي���ة، 
املتحدة، التي تلعب دوراً حمورياً يف 
بناء قدرة املجتمعات على ال�شمود.

اأي���������ش����اً على  ال����رتك����ي����ز  وي���ن���ب���غ���ي 
وال�شتثمار  امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف 
يف امل����ج����الت ال���ت���ي حت���ق���ق الأم�����ن 
وال�������ش���ام والزده��������ار ل��ل�����ش��ع��وب .. 
ل���ذل���ك، ت���وا����ش���ل دول�����ة الإم�������ارات 
نهجها يف تعزيز التنمية والزدهار 
اتباع توجه طموٍح يجمع بني  عرب 
والتكنولوجيا  القت�شادية  التنمية 
بني  الوا�شح  فالرتباط  والبتكار، 
ال�شق ال�شيا�شي والنمو القت�شادي 
اإىل  تتطلع  وهي  ملنطقتنا  �شروري 
امل�شتقبل .. ونحث هنا على متكني 
ال�شعوب من الو�شول للتكنولوجيا 
ا�شتغالها  رغ���م  وال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة 

العدل  حم��ك��م��ة  اإىل  الإح����ال����ة  اأو 
ال��دول��ي��ة. و���ش��دد م��ع��ايل ال��وزي��ر يف 
اأن تغري املناخ يعد من  كلمته، على 
ويتطلب  اإحل��اح��اً،  التحديات  اأك��ر 
تكاثف اجلهود الدولية .. واأ�شار يف 
هذا ال�شدد اإىل �شعي دولة الإمارات 
مع ال�شركاء اإىل البحث عن احللول 
وا���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ف��ر���س ال��ت��ي ميكن 
تداعيات  من  التقليل  خالها  من 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، مب��ا يف ذل���ك عرب 
ال�  "الدورة  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  ال�����ش��ع��ي 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  ملوؤمتر   28

الإطارية ب�شاأن تغري املناخ".
وفيما يلي ن�س كلمة معايل خليفة 
�شاهني املرر وزير دولة : // ال�شيد 
اأه����ن����ئ معايل  ب�����داي�����ًة،  ال���رئ���ي�������س، 
اأعمال  ت��روؤ���س  على  �شاهد  ع��ب��داهلل 
باأننا  ال��دورة، ونحن على ثقة  هذه 
التقدم  من  املزيد  جميعاً  �شنحقق 
املُلحة  الدولية  امل�شائل  معاجلة  يف 
وا�شتدامة،  اأم��ن��اً  اأك��ر  وب��ن��اء ع��امل 
امل�شتقبل  اإىل  �شعوبنا  فيه  تتطلع 

باأمل وثقة.
ت��رى دول��ة الإم����ارات اأن ه��ذا العام 
مف�شلية  ت��اري��خ��ي��ة  م��رح��ل��ة  ي��ع��د 
احتفال  مع  الوطني  امل�شتوى  على 
بادي باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�شها، 
اخلم�شني"  "وثيقة  عن  والإع���ان 
ال�شيا�شية  اخل���ارط���ة  ت��ر���ش��م  ال��ت��ي 
للدولة  وال��ت��ن��م��وي��ة  والق��ت�����ش��ادي��ة 
كما   .. املقبلة  لل�شنوات  ا���ش��ت��ع��داداً 
على  ال��ع��ام مرحلة مهمة  ه��ذا  يعد 
جميعاً  �شعينا  مع  ال��دويل  امل�شتوى 
ل��ل��ت�����ش��دي جل���ائ���ح���ة " ك���وف���ي���د - 
الإم����داد  ���ش��ا���ش��ل  وت���اأم���ني   ،"19
التعايف  على  وم�شاعدتها  لل�شعوب 
واقت�شادياً  ���ش��ح��ي��اً  اجل��ائ��ح��ة  م��ن 
العام  ه��ذا  ب���ادي  وت�شهد  واأم��ن��ي��اً. 
 2020 اإك�����ش��ب��و  اإق����ام����ة م��ع��ر���س 
قليلة  اأي���ام  خ��ال  �شنفتتحه  ال��ذي 
مب�����ش��ارك��ة اأك����ر م���ن 190 دول���ة، 
هذا  ي�����ش��اه��م  اأن  اإىل  نتطلع  ح��ي��ث 
التعايف  ال���دويل يف مرحلة  احل��دث 
"كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  م��ن  املقبلة 
التي  الدولية  اجلهود  يدعم  " واأن 
تهدف اإىل بث روح الأمل والتفاوؤل 
ب���ني ال�����ش��ع��وب ع���رب ت���وف���ري منرب 
ل��ت��وا���ش��ل ال��ع��ق��ول وت��ط��وي��ر حلول 

الثاث:  الإم��ارات��ي��ة  للجزر  اإي���ران 
ال�شغرى  وط���ن���ب  ال���ك���ربى  ط��ن��ب 
بادي  تتوقف  ل��ن   .. مو�شى  واأب���و 
ال�شرعية  ب�شيادتنا  امل��ط��ال��ب��ة  ع��ن 
على هذه اجلزر التي حتتلها اإيران 
الدويل  للقانون  ���ش��ارخ  انتهاٍك  يف 
عام  م��ن��ذ  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ي��ث��اق 
1971، و�شت�شتمر بادي يف دعوة 
�شلمياً  النزاع  حل  قبول  اإىل  اإي��ران 
املبا�شرة  امل���ف���او����ش���ات  خ����ال  م���ن 
العدل  حم��ك��م��ة  اإىل  الإح����ال����ة  اأو 
ت�شدد  ال��رئ��ي�����س،  ال�شيد  ال��دول��ي��ة. 
دولة الإم��ارات على �شرورة خف�س 
التي  التحديات  وتخطي  الت�شعيد 
ت���واج���ه ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول حول 
نوؤكد  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  .. ويف  ال��ع��امل 
على احلاجة املا�شة اإىل تعزيز الأمن 
وال�شتقرار يف اأفغان�شتان مبا يلبي 
ل�شيما  الأف��غ��اين  ال�شعب  تطلعات 
�شفحات  ويطوي  وال�شباب  الن�شاء 
والزده���ار  ال�شام  ل�شالح  امل��ع��ان��اة 
.. وبينما نتابع التطورات املت�شارعة 
يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان وم���ا ي��راف��ق��ه��ا من 
تداعيات اأمنية و�شيا�شية واإن�شانية، 
اأهمية  على  الإم�����ارات  دول���ة  ت�شدد 
امل�شاعدات الإن�شانية  تاأمني و�شول 
يحفظ  مب����ا  الأف������غ������اين  ل��ل�����ش��ع��ب 
من  وانطاقاً   .. وحقوقه  كرامته 
�شعينا لتعزيز قيم الت�شامح وتقدمي 
امل�شاعدات الإن�شانية لكافة ال�شعوب 
توا�شل  مت���ي���ي���ز،  دون  امل���ح���ت���اج���ة 
الإن�شانية  اجل���ه���ود  دع����م  ب�����ادي 
ال��دول��ي��ة يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان واإر����ش���ال 
عاجلة  وغ��ذائ��ي��ة  طبية  م�شاعدات 
الأفغان  اإج���اء  ج��ه��ود  ت�شهيل  م��ع 
باأمان  ال����دول الأخ����رى  وم��واط��ن��ي 
ع��رب دول���ة الإم������ارات. وم���ن جانب 
اآخ�����ر، ت���وؤك���د دول����ة الإم�������ارات على 
اأهمية احلفاظ على اأمن وا�شتقرار 
القارة الأفريقية .. ون�شدد هنا على 
����ش���رورة ات���ب���اع ن��ه��ج ���ش��ام��ل يعالج 
والإن�شانية  الأمنية  ال�شواغل  كافة 
 .. القارة  اأنحاء  كافة  والتنموية يف 
لقد بذل الحت��اد الفريقي جهوداً 
وت�شتوجب  ب��ه��ا  ي��ح��ت��ذى  ح��ث��ي��ث��ة 
امل��زي��د م��ن ال��دع��م ال���دويل، خا�شة 
يف ال��ت�����ش��دي ل��ل��ت��ط��رف والإره�����اب 
حلل  وامل�����ش��اورات  الو�شاطة  وجهود 

كافة  تخطي  على  العربية  ال���دول 
ال�شام  حت��ق��ي��ق  اأم������ام  ال���ع���راق���ي���ل 
هنا  ونكرر  املنطقة.  يف  وال�شتقرار 
الدول  ل�شيادة  الكامل  اأن الحرتام 
�شيا�شية  حللول  والتو�شل  العربية 
املتحدة،  �شاملة، حتت رعاية الأمم 
يبقى ال�شبيل الوحيد لإنهاء اأزمات 

املنطقة العربية.
ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ن���رى اأن���ه توجد 
ل���ل���و����ش���ول اإىل  ����ش���ان���ح���ة  ف���ر����ش���ة 
���ش��ام دائ����م يف ال��ي��م��ن، وال�����ذي ل 
التو�شل  ع���رب  اإل  حت��ق��ي��ق��ه  مي��ك��ن 
وقف  يت�شمن  �شامل  �شيا�شي  حلل 
ل�����ش��م��ان حتقيق  ال����ن����ار  لإط�������اق 
ال�شقيق  اليمني  لل�شعب  ال�شتقرار 

والدول املحيطة.
وكما �شهدنا هناك مبادرات حقيقية 
ت�شب يف هذا الجتاه، اآخرها مبادرة 
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
ال��ي��م��ن، ولكن  لإن���ه���اء احل�����رب يف 
اإظهار  ه��ذه اجل��ه��ود يتطلب  جن��اح 
الأط���راف،  كافة  م��ن  وال��ت��زام  اإرادة 
توا�شل  احل���وث���ي���ة  ف��امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
ا�شتفزازاتها وعدوانها الذي يعرقل 
الأمم  وج��ه��ود  ال�شيا�شية  العملية 
اأهمية  على  هنا  ون��ك��رر   .. املتحدة 
به  واللتزام  الريا�س  اتفاق  تنفيذ 

لتوحيد ال�شف اليمني.
املنطقة  يف  ال�شتقرار  دع��م  اأن  كما 
الحتال  اإن��ه��اء  يتطلب  ال��ع��رب��ي��ة 
الفل�شطينية  الأرا�������ش������ي  ل���ك���اف���ة 
فل�شطينية  دول��ة  واإق��ام��ة  والعربية 
 1967 ع���ام  ح���دود  ع��ل��ى  م�شتقلة 
ال�شرقية،  ال���ق���د����س  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا 
الأمم  ق�����������رارات  م�����ع  ي���ت���ف���ق  مب�����ا 
وم����ب����ادرة  ال�������ش���ل���ة  ذات  امل����ت����ح����دة 
ال���������ش����ام ال���ع���رب���ي���ة وي���ح���ق���ق حل 
ال�����دع�����وة  ون�����ك�����رر   .. ال�����دول�����ت�����ني 
وتهجري  امل�شتوطنات  ب��ن��اء  ل��وق��ف 
وغريها  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ال�����ش��ك��ان 
ال�شرعية. ومع  املمار�شات غري  من 
مرور عاٍم على التفاق الإبراهيمي، 
ن��ت��ف��اءل مب��ا ���ش��ه��دت��ه امل��ن��ط��ق��ة من 
اإن�شاء عاقات جديدة فتحت اآفاقاً 
عربها  ن�شعى  وامل�شاحلة،  لل�شام 
القت�شادي  ال���ن���م���و  حت��ف��ي��ز  اإىل 
وال�شتقرار  الزده���������ار  وحت���ق���ي���ق 
لاأجيال  خا�شة  املنطقة،  ل�شعوب 

•• نيويورك -وام:

اأك����د م��ع��ايل خ��ل��ي��ف��ة ���ش��اه��ني املرر 
وزير دولة اأن هذا العام يعد مرحلة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  مف�شلية  ت��اري��خ��ي��ة 
الوطني، مع احتفال دولة الإمارات 
لتاأ�شي�شها،  ال���ذه���ب���ي  ب��ال��ي��وب��ي��ل 
اخلم�شني"  "وثيقة  عن  والإع���ان 
ال�شيا�شية  اخل���ارط���ة  ت��ر���ش��م  ال��ت��ي 
للدولة  وال��ت��ن��م��وي��ة  والق��ت�����ش��ادي��ة 

ا�شتعداداً لل�شنوات املقبلة.
اأك�����د م��ع��ال��ي��ه - خ����ال كلمة  ك��م��ا 
املناق�شة  اأم��ام  األقاها  التي  ال��دول��ة 
وال�شبعني  ال�شاد�شة  للدورة  العامة 
املتحدة  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية 
مهمة  مرحلة  يعد  العام  ه��ذا  اأن   -
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال������دويل م���ع �شعي 
جلائحة  ال��ت�����ش��دي  اإىل  اجل��م��ي��ع 
�شا�شل  وت��اأم��ني  "كوفيد19-"، 
وم�شاعدتها  ل��ل�����ش��ع��وب،  الإم�������داد 
ال��ت��ع��ايف م��ن اجل��ائ��ح��ة �شحياً  على 
واق��ت�����ش��ادي��اً واأم��ن��ي��اً، م�����ش��دداً على 
 "2020 اإك�شبو   " معر�س  اأهمية 
ويعد  ال���دول���ة  ت�شت�شيفه  ال����ذي   ،
ال��ع��ق��ول وتطوير  ل��ت��وا���ش��ل  م��ن��رباً 
التحديات  لأه�����م  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول 

الدولية.
كما �شدد على اأن خلق بيئة منا�شبة 
ل��ل�����ش��ام وال����ش���ت���ق���رار، خ��ا���ش��ة يف 
تنفيذ  يتطلب  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة 
وق���ف ���ش��ام��ل ودائ����م لإط����اق النار 
عليه  واحل��ف��اظ  اليمن،  يف  ل�شيما 
و�شوريا،  ليبيا  يف  م�����ش��ت��دام  ب�شكل 
الأجنبية،  القوات  كافة  ترحيل  مع 
الكامل  الح�����رتام  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���داً 

ل�شيادة الدول العربية.
ال����ش���ت���ق���رار يف  اإن حت��ق��ي��ق  وق������ال 
الحتال  اإن���ه���اء  يتطلب  امل��ن��ط��ق��ة 
الفل�شطينية  الأرا�������ش������ي  ل���ك���اف���ة 
فل�شطينية  دولة  واإقامة  والعربية، 
 ،1967 ع��ام  ح��دود  على  م�شتقلة 

وعا�شمتها القد�س ال�شرقية.
احل���اج���ة  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  وت�����ط�����رق 
وال�شتقرار  الأم���ن  لتعزيز  امل��ا���ش��ة 
تطلعات  يلبي  مب��ا  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف 
الن�شاء  ل�شيما  الأف��غ��اين،  ال�شعب 
املعاناة  �شفحات  ويطوي  وال�شباب، 

ل�شالح ال�شام والزدهار.
اإنهاء  وكرر مطالبة دولة الإم��ارات 
الإماراتية  للجزر  اإي����ران  اح��ت��ال 
وطنب  ال����ك����ربى  "طنب  ال����ث����اث 
ال�شغرى واأب��و مو�شى" .. وق��ال اإن 
دعوة  يف  �شت�شتمر  الإم�����ارات  دول���ة 
�شلمياً  النزاع  حل  قبول  اإىل  اإي��ران 
املبا�شرة،  امل��ف��او���ش��ات  خ����ال  م���ن 

با�شطرابات،  للت�شبب  البع�س  من 
ال�شام  خل��دم��ة  م��ه��م��ة  اأداة  ت��ع��د 
كتغري  امللحة  التحديات  ومعاجلة 
العمل  ب���ادي  و�شتوا�شل   .. امل��ن��اخ 
مع ال�شركاء خال املرحلة القادمة 
فر�س  اإىل  ال���ت���ح���دي���ات  ل��ت��ح��وي��ل 
لتحقيق  الإم���ك���ان���ي���ات  وت�����ش��خ��ري 
يعد  ال�����ش��ي��اق،  ه����ذا  ال�������ش���ام. ويف 
التحديات  اأك����ر  م���ن  امل���ن���اخ  ت��غ��ري 
اإحل����اح����اً، ل��ك��ن وع���ل���ى ال���رغ���م من 
ت��زاي��د ت��داع��ي��ات��ه اخل���ط���رية، نرى 
ل��ي�����س ف��ق��ط احل���د من  اأن����ه ميكننا 
اإذا  معها  والتكيف  التداعيات  ه��ذه 
م��ا ت��ك��اث��ف��ت ج��ه��ودن��ا ال��دول��ي��ة، بل 
من  ال��ع��دي��د  حتقيق  اأي�����ش��اً  ميكننا 
ال��ف��وائ��د الق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��دول عرب 
تخفف  التي  احللول  يف  ال�شتثمار 
م��ن وط��اأت��ه .. وع��ل��ي��ه، ن�����ش��دد على 
عاملية  ا���ش��ت��ج��اب��ة  و����ش���ع  �����ش����رورة 
ال�شاد�شة  "الدورة  خ��ال  متنا�شبة 
الأمم  اتفاقية  مل��وؤمت��ر  وال��ع�����ش��رون 
املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ" 
 .. ال�شلة  ذات  الجتماعات  وجميع 
اتفاقية  اأن  ن��رى  ذات���ه،  ال��وق��ت  ويف 
باري�س تعد فر�شة ا�شتثنائية لدعم 
ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي وخ��ل��ق فر�س 
دولة  ت�شعى  جانبنا،  وم��ن   .. عمل 
البحث  اإىل  ال�شركاء  مع  الإم���ارات 
الفر�س  وا�شتك�شاف  احل��ل��ول  ع��ن 
التي ميكن من خالها التقليل من 
تداعيات التغري املناخي، مبا يف ذلك 
ال�  "الدورة  ال�شعي ل�شت�شافة  عرب 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  ملوؤمتر   28

الإطارية ب�شاأن تغري املناخ".
احلثيثة  ب��اجل��ه��ود  ه��ن��ا  ن�شيد  ك��م��ا 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
يف  "اآيرينا"  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
اأبوظبي مل�شاعدة الدول على اعتماد 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وت��ق��دمي حلول 

للت�شدي لتحديات تغري املناخ.
اأن  اأود  ال��رئ��ي�����س،  ال�شيد  وخ��ت��ام��اً، 
اأع����رب ع��ن ام��ت��ن��ان دول����ة الإم�����ارات 
انتخابنا  ع��ل��ى  الأع�������ش���اء  ل���ل���دول 
الأم�����ن للفرتة  ل��ع�����ش��وي��ة جم��ل�����س 
�شرتّكز   ..  2023  -  2022
الأمن  جمل�س  يف  ب���ادي  ع�شوية 
ونهجنا،  وخ��ربت��ن��ا  جت��رب��ت��ن��ا  ع��ل��ى 
ملعاجلة  التعاون  ج�شور  مد  بهدف 
التطرف  من  ب��دءاً  التحديات  اأه��م 
الإقليمية،  والأزم�������ات  والإره�������اب 
والتغري  الأوب��ئ��ة  مبكافحة  م����روراً 
املراأة  ق�شايا  اإىل  وو�شوًل  املناخي، 
وال�شباب وتعزيز دورهما يف حتقيق 
�شيدي  وال�������ش���ام. و���ش��ك��راً  الأم�����ن 

الرئي�س .

و�لعربية �لفل�شطينية  �الأر��شي  لكافة  �الحتالل  �إنهاء  يتطلب  �ملنطقة  يف  �ال�شتقر�ر  • حتقيق 
مو�شى و�أبو  �ل�شغرى  وطنب  �لكربى  طنب  �لثالث  �الإمار�تية  للجزر  �إير�ن  �حتالل  باإنهاء  • �ملطالبة 
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اأخبـار الإمـارات
�طالق حزمة من �للوحات �الإر�شادية خلطوط �لنقل

•• عجمان -الفجر:

يف اإطار ا�شتمرار هيئة النقل يف عجمان ممثلة يف موؤ�ش�شة 
املوا�شات العامة و الرتاخي�س يف اجناز امل�شاريع الهادفة 
اىل حت�����ش��ني جت��رب��ة م��ت��ع��ام��ل ال��ن��ق��ل ال���ع���ام يف الم����ارة  
مع  تتما�شى  التي  اخلدمات  بتطوير  الدائم  واهتمامها 
اآمن  نقل  توفري  يف  ت�شهم  التي  ال�شرتاتيجية  اهدافها 
و م�شتدام لتحقيق روؤية عجمان 2021 يف بناء اقت�شاد 
وذكية  م�شتقبلية  مدينه  عجمان  ام��اره  لت�شبح  اأخ�شر 

وم�شتدامة و لتعزيز الريادة يف جمال التنقل. 
التنفيذي  امل��دي��ر   " اجل���اف  علي  �شامي  املهند�س  اف���اد 

ملوؤ�ش�شة املوا�شات العامة والرتاخي�س " باأنه مت اطاق 
حزمة من اللوحات الر�شادية و التو�شيحية مل�شتخدمي 
ع���دد من  ل��وح��ة يف   81 ت��رك��ي��ب  تت�شمن  ال���ع���ام  ال��ن��ق��ل 
7 لوحات يف حمطة امل�شلى،  املواقف بال�شافة اىل عدد 
حيث ت�شتند يف ت�شنيعها اإىل اأحدث التقنيات التي تراعي 
متطلبات م�شتخدمي النقل العام و جتعل جتربة املتعامل 
اكر �شهولة المر الذي ي�شهل عليه معرفة رقم املوقف 
ب���ارك���ود الكرتوين  ب��ال���ش��اف��ة اىل وج���ود  ا���ش��م اخل���ط  و 
تركيب  و���ش��ي��ك��ون   ، ال���رح���ات  م��واع��ي��د  اىل  ل��ل��و���ش��ول 
امارة  يف  الطرق  �شبكة  على  خمتارة  مواقع  يف  اللوحات 
مل�شتخدمي  الفورية  املعلومات  توفري  بهدف   ، عجمان  

النقل العام.
واأكد اجلاف باأن الهيئة ت�شعى اىل تغطية كافة مواقف 
النقل العام يف المارة �شمن خططها امل�شتقبلية التو�شعية 
ملنظومة النقل يف المارة بال�شافة اىل توظيف التحول 
النقل  خ��دم��ات  تطوير  يف  ي�شاهم  ال���ذي  الم���ر  الرقمي 
يتم  بحيث  الذكية،  القنوات  نحو  التحول  وتعزيز  العام 
جمموعة  لعر�س  العام  النقل  حافات  �شا�شات  برجمة 
اىل  بال�شافة  العام  النقل  مل�شتخدم  املهمة  البيانات  من 
املتعامل  لتزويد  الن�شية  الر�شائل  خدمة  على  العتماد 
بالتحديثات الهامة مما ي�شهم يف جودة اخلدمة املقدمة 

ورفع م�شتوى ر�شا اجلمهور  .

حكومة الإمارات واملنتدى القت�ضادي العاملي ينظمان حوار التوجهات الكربى للم�ضتقبل يف نوفمرب

كبار �ملفكرين و�لعلماء و�مل�شت�شرفني يجتمعون يف �الإمار�ت مل�شاركة �لروؤى مل�شتقبل �أكرث �زدهارً�
حممد �لقرقاوي: حكومة �الإمار�ت بقيادة حممد بن ر��شد حري�شة على �مل�شاركة يف �حلر�ك �لعاملي ل�شناعة م�شتقبل �أف�شل و�قت�شاد �أكرث تنوعًا ي�شمن فر�شًا �أكرب لالأجيال �لقادمة

•• دبي-وام: 

اأع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم�������ارات 
تنظيم اجتماع عاملي بعنوان حوار 
للم�شتقبل"  الكربى  "التوجهات 
القت�شادي  املنتدى  مع  بال�شراكة 
ال��ع��امل��ي، يف دب��ي ي��وم��ي 11 و12 

نوفمرب املقبل.
ملبادرة  رك���ي���زة  الج���ت���م���اع  ومي���ث���ل 
والعقول  امل��ف��ك��ري��ن  ن��خ��ب��ة  جت��م��ع 
العامل،  يف  امل�شتقبل  وم�شت�شريف 
الأفكار  على من�شة واحدة لتبادل 
وم�����ش��ارك��ة ال�������روؤى وال���ت���ع���اون يف 
امل�شتقبلية  التوجهات  اأهم  ت�شكيل 
معامل  ر����ش���م  ويف  امل������دى،  ط��وي��ل��ة 
و�شمولية  م����رون����ة  اأك������ر  روؤي�������ة 
الب�شرية.  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  وا����ش���ت���دام���ة 

"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة   ، اهلل" 
بفعالية يف احلراك العاملي الهادف 
ل��ت��ح��ف��ي��ز امل���ج���ت���م���ع���ات والأف���������راد 
ل��ل��ع��م��ل م���ع���اً على  واحل����ك����وم����ات 
�شناعة م�شتقبل اأف�شل لاإن�شانية، 
ي�شمن  ت���ن���وع���اً  اأك�����ر  واق���ت�������ش���اد 
ويبني  ل��ل��دول  م�شتداما  ازده�����اراً 
لاأجيال  جديدة  فر�س  منظومة 
هذا  حتقيق  اأن  واأ���ش��اف  القادمة. 
ال����ه����دف ي��ت��ط��ل��ب ت��و���ش��ي��ع دائ�����رة 
احلوار العاملي لت�شمل رواد �شناعة 
واملتخ�ش�شني  واخل����رباء  الأف��ك��ار 
وتوفري  امل�شتقبل،  ا���ش��ت�����ش��راف  يف 
ال���ف���ر����ش���ة ل���ه���م ل���ت���ب���ادل ال������روؤى 
والأف����ك����ار ح����ول امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ذي 
تخيله  وامل�����ش��ارك��ة يف  اإل��ي��ه،  نطمح 

واأك����د م��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبداهلل 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
"التوجهات  ح������وار  اأن  ال���������وزراء 
الكربى للم�شتقبل" ميثل حمطة 
جديدة يف ال�شراكة ال�شرتاتيجية 
امل���ت���ن���ام���ي���ة ب�����ني ح����ك����وم����ة دول�����ة 
القت�شادي  وامل��ن��ت��دى  الإم�������ارات 
امل�شرتكة  روؤاهما  ويعك�س  العاملي، 
ملحورية التعاون الدويل يف حتديد 
م�شارات امل�شتقبل ور�شم اخلطوط 
الكربى  ل��ل��ت��وج��ه��ات  ال��ع��ري�����ش��ة 
مزدهرة  جمتمعات  لبناء  املقبلة، 

وتعزيز جاهزية احلكومات.
وقال حممد القرقاوي اإن حكومة 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  الإم��������ارات  دول�����ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

و���ش��ن��اع��ت��ه ب�����ش��ك��ل ج���م���اع���ي. من 
جهته، قال كاو�س �شواب املوؤ�ش�س 
للمنتدى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
جائحة  اإن  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��ادي 
ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د اأك���دت 
على  الرتكيز  اإىل  املا�شة  احل��اج��ة 
على  جمتمعاتنا  و�شحة  م�شتقبل 
���ش��واب اإىل  امل��دى الطويل. واأ���ش��ار 
الكربى  "التوجهات  ح������وار  اأن 
دبي  يف  والج���ت���م���اع  للم�شتقبل" 
لت�شكيل  ق��وًي��ا  ح��اف��ًزا  �شي�شكان 
م��ام��ح م�����ش��ت��ق��ب��ل اأك����ر ازده������اًرا 
اأكر  ي���ك���ون  ل��ل��ب�����ش��ري��ة،  و���ش��م��ول 
بدعم  م�شيدا  للطبيعة،  اح��رتاًم��ا 
للمبادرة  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة 
ال���ت���ي ت��ت�����ش��دى ل��ل��ت��ح��دي��ات غري 

امل�شبوقة التي تواجه عامل اليوم.

"التوجهات  ح�����وار  يف  وي�������ش���ارك 
من  ن��خ��ب��ة  للم�شتقبل"  ال���ك���ربى 
كبار املفكرين العامليني من خمتلف 
علماء  ت�شمل  التي  التخ�ش�شات، 
وم�شتقبل  وال��وراث��ة  امل�شتقبليات 
ال�������ش���ح���ة وال���ت���ط���ب���ي���ب ع�����ن بعد 
والأعمال،  والق��ت�����ش��اد  وال��ف�����ش��اء 
والتغري  وال��ب��ي��ئ��ة  امل�����دن،  وت���ط���ور 
امل��ن��اخ��ي، وامل��ج��ت��م��ع، وغ��ريه��ا من 

التخ�ش�شات امل�شتقبلية.
و�شيتم حتويل خمرجات الجتماع 
�شي�شهدها  ال����ت����ي  واحل�������������وارات 
ع���ل���ى م������دى ي�����وم�����ني، والأف�����ك�����ار 
املفكرون  �شيطرحها  التي  امللهمة 
واخلرباء واملتخ�ش�شون، اإىل كتاب 
�شامل بعنوان "التوجهات الكربى 

للم�شتقبل".

•• اأبوظبي -وام:

ع���ر����س ج���ن���اح م���رك���ز ح����م����دان بن 
متمثًا  ال������رتاث،  لإح���ي���اء  حم��م��د 
م�شاركته  خ��ال  البطولت،  ب���اإدارة 
اأبوظبي الدويل لل�شيد  يف معر�س 
فى  ان�شطته   2021 وال��ف��رو���ش��ي��ة 
مم  ال��رتاث��ي��ة ح��ي��ث �شُ ال��ب��ط��ولت 
املن�شة   ،8 ال��ق��اع��ة  امل��رك��ز يف  ج��ن��اح 
حمطات،   5 ���ش��ك��ل  يف  دي،   10

و�شا�شة تعر�س البدايات وما و�شلت 
اإليه بعد نحو 15 �شنة ويف املحطة 
�شعار  ال�شقر،  �شون  ياأتي  الثالثة، 
املحطة  ويف  عزتها،  ورم��ز  ال��دول��ة، 
"وثيقتي"  م��ب��ادرة  تلقي  ال��راب��ع��ة، 
وال�شور  الوثائق  اأقدم  على  ال�شوء 
لت�شتعر�س  ال��وث��ائ��ق��ي��ة،  والأف�����ام 
خ����ال م�شرية  الإم��������ارات  م�����ش��رية 
اخلام�شة،  املحطة  اأم���ا  ع��ام��اً   50
ف��ت��ح��ت�����ش��ن رك����ن����اً خ���ا����ش���اً ب����اإذاع����ة 

بالإجنازات  ح��اف��ل��ة  ف�����ش��وًل  ت�شم 
"الكوؤو�س، التي تعك�س بريق  اأولها، 
رموز  وتتقلد  الفوز  "النامو�س" اأو 
جانب  اإىل  الرتاثية  ف��زاع  بطولت 
واحللقات  والأ�������ش������اور  ال�������ش���اع���ات 
الذكية التي بدورها تواكب التطور 
امل�شابقات  الذي يناف�س يف التنظيم 
الدولية. وت�شمل املحطات الخرى 
تطويره  مت  الذي  الآيل"  "الظبي 
على مدار ال�شنوات يف بطولة ال�شلق، 

الإذاعية  الأوىل  �شبكة  من  الأوىل، 
ال��ت��اب��ع��ة مل��رك��ز ح��م��دان ب��ن حممد 
هويتها  ل��ت��وؤك��د  ال������رتاث،  لإح���ي���اء 

الإعامية: اإماراتية، تراثية.
اخلا�شوين،  ح�����ارب  را����ش���د  وق�����ال 
مركز  يف  ال���ب���ط���ولت  اإدارة  م��دي��ر 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث: 
لل�شيد  "ابوظبي  يف  "م�شاركتنا 
والفرو�شية"، تاأتي هذا العام مكللة 
5 حم���ط���ات، ك���ل حم��ط��ة ترمز  ب���� 

لإجن������ازات امل���رك���ز وب���ط���ولت فزاع 
الاحمدود  بالدعم  انطلقت  التي 
من �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  ق��ي��م  ل��رت���ش��ي��خ 
وتعزيزها لدى الكبار وال�شغار، من 
اأبناء الدولة واملقيمني على اأر�شها، 
ل��ن��ح��ت��ف��ي ب�����اإجن�����ازات ت�����ش��اف اإىل 
ر�شيد عام ال�50 لاإمارات العربية 

املتحدة".

موؤ�ش�شة حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز ُتطلق ُم�شابقة »�البتكار يف �لتعليم« �حتفاء بيوم �ملعلم �لعاملي
•• دبي-الفجر

 اأطلقت موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد 
املتميز  التعليمي  اآل مكتوم لاأداء 
م�شابقة يوم املعلم العاملي "البتكار 
يف التعليم" التي ت�شتهدف املعلمني 
بيوم  واحتفاًل  والرتبويني تزامناً 
املعلم العاملي يف 5 اأكتوبر2021. 
الدكتور  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه   
رئي�س  ن����ائ����ب  امل�����ه�����ريي،  ج����م����ال 
العام  الأم������ني  الأم�����ن�����اء،  جم��ل�����س 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ح����م����دان ب����ن را�����ش����د اآل 
املتميز:  التعليمي  ل���اأداء  مكتوم 

م��وؤ���ش�����ش��ة ح���م���دان ب���ن را����ش���د اآل 
املتميز  التعليمي  ل�����اأداء  م��ك��ت��وم 
اآخر  اأن  علماً    www.ha.ae
موعد للتقدمي هو يوم ال�شبت "2 
اأكتوبر" على اأن يتم تقييم الأفكار 
يومي  امل�شاركني  قبل  من  املقدمة 
اأكتوبر   4 و   3 والث���ن���ني  الأح�����د 
ل��اإع��ان ع��ن الأف��ك��ار ال��ف��ائ��زة يف 
ي����وم امل��ع��ل��م يف ي����وم ال���ث���اث���اء "5 

اأكتوبر". 
اأن  للم�شابقة،  التقدمي  و���ش��روط 
ي��ك��ون امل��ت��ق��دم م��ن م��واط��ن��ي دولة 
الفكرة ول  الإم���ارات وهو �شاحب 

وال������ذي م���ن ���ش��اأن��ه��ا الإ����ش���ه���ام يف 
حت�شني املنظومة التعليمية". 

هذه  "تهدف  امل���ه���ريي:  واأ����ش���اف 
املبتكرة اىل عر�س ون�شر  امل�شابقة 
البتكار  جم��ال  يف  الأف��ك��ار  اأف�شل 
وتكرمي  وا���ش��ت��ق��ط��اب  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
املتميزين  وال��رتب��وي��ني  امل��ع��ل��م��ني 
ونقل  ون�شر  التعليمي  امل��ي��دان  يف 
امل����ع����ارف وال����ت����ج����ارب واخل������ربات 

املتميزة وتعميق ثقافة التميز". 
املعلمني  امل�����ش��اب��ق��ة  وت�����ش��ت��ه��دف   
وال������رتب������وي������ني وال�����ق�����ي�����ادي�����ني يف 
امل��دار���س يف دول���ة الإم�����ارات، حيث 

تزامنا  امل�����ش��اب��ق��ة  ه����ذه  "تطلق 
حر�شاً  للمعلم  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع 
اإب�����راز ج��ه��ود املعلمني  م��ن��ه��ا ع��ل��ى 
والأفكار  امل��ب��ادرات  اأف�شل  وتكرمي 
البتكارية التي ت�شاهم يف حت�شني 
املوؤ�ش�شة  وتويل  التعليم.  وتطوير 
اأه���م���ي���ة ك����ب����رية ل�������دور امل���ع���ل���م يف 
اإن�����ش��اء ج��ي��ل واٍع وم��ت��ع��ل��م وق���ادر 
على  حر�شت  حيث  البتكار،  على 
الربامج  اأف�شل  وت��ق��دمي  ت�شميم 
على امل�شتوى املحلي والعاملي لدعم 
امل��ع��ل��م، وذلك  وت��ط��وي��ر م���ه���ارات 
التعليمية  امل���خ���رج���ات  ل��ت��ح�����ش��ني 

���ش��ي��ت��م اخ��ت��ي��ار اأف�����ش��ل ف��ك��رت��ني-
على  �شاحبها  ويح�شل  مبادرتني 
منحة درا�شية مقدمة من موؤ�ش�شة 
ماج�شتري  ل�����درا������ش�����ة  ح�����م�����دان 
جامعة  يف  الب���ت���ك���اري���ة  ال���رتب���ي���ة 
ف�شًا  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ع��ن ال��رتوي��ج ل��ل��ف��ك��رة-امل��ب��ادرة يف 
وقنوات  الإع����ام  و���ش��ائ��ل  خمتلف 
ون��ي��ل �شهادة  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

اأف�شل فكرة-مبادرة.
واملعلمني  ال���رتب���وي���ني  وب���اإم���ك���ان 
افكارهم  امل�شابقة عرب  امل�شاركة يف 
موقع  خ������ال  م�����ن  الب����ت����ك����اري����ة 

من نوعها وغري مقلدة ومنوذجية 
ولها  مطبقة  اأو  للتطبيق  وقابلة 
اإ�شهام واأثر كبري يف تعزيز التعليم 
والتعلم وغري متنافية مع الأنظمة 
املعمول  والأخاقيات  وال�شيا�شات 
تكون حائزة  واأل  الإم���ارات  بها يف 
على اأي���ة ج��وائ��ز داخ���ل ال��دول��ة اأو 

خارجها .
التقدمي،  ل��ط��ري��ق��ة  وب��ال��ن�����ش��ب��ة   
ا�شتمارة  ا�شتكمال  املر�شحني  على 
والوثائق  ب��ال��ب��ي��ان��ات  امل�������ش���ارك���ة 
�شروط  م�����راع�����اة  م����ع  امل���ط���ل���وب���ة 
تعريفي  ملخ�س  وكتابة  امل�شابقة 

ي�شاركه يف ملكيتها اأحد واأن يكون 
امليدان  يف  عمله  راأ����س  على  قائماً 
 3 ال��رتب��وي ولديه ما ل يقل عن 
التدري�س  جم��ال  يف  خ��ربة  �شنوات 
اأو يف جمال الإدارة املدر�شية واأن ل 
�شهادة  على  حا�شًا  املتقدم  يكون 
امل��اج�����ش��ت��ري ���ش��اب��ق��اً. ك��م��ا ي�شرتط 
على املتقدم اأن يكون حا�شًا على 
درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س م��ن جامعة 
م��ع��رتف ب��ه��ا مب��ع��دل ت��راك��م��ي ل 

يقل عن 3 من 4. 
املوؤهلة  وامل���ب���ادرات  الأف��ك��ار  وع��ل��ى 
للتقدمي اأن تكون مبتكرة وفريدة 

ل يتجاوز 500 كلمة عن الفكرة-
النقاط  ت�����ش��م��ل  اأن  ع��ل��ى  امل���ب���ادرة 
التالية العنوان وال�شرح والأهداف 
والأثر  وامل��خ��رج��ات  وامل�شتفيدون 

والفائدة. 

حمد�ن الإحياء �لرت�ث يعر�س 5 حمطات يف �أبوظبي لل�شيد و�لفرو�شية

نا�شئة �ل�شارقة تنظم باقة منّوعة من �لرب�مج 
�الفرت��شية �ملجانية الإعد�د �أجيال �مل�شتقبل 

•• ال�صارقة-الفجر:

قرن"  "ربع  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة"  "نا�شئة  تنظم 
ل�شناعة القادة وال مبتكرين، خال �شهر اأكتوبر املقبل، 
باقة منّوعة من الربامج والور�س املجانية التي ُتَقّدم عن 
امل�شتقبل  اأجيال  اإع��داد  ُبعد، انطاقاً من حر�شها على 
18عاماً،  اإىل   13 م��ن  الأع��م��ار  يف  منت�شبيها  وتاأهيل 
كمقومات  منها  وال���ش��ت��ف��ادة  ال��ت��ح��دي��ات  على  للتغلب 

للنجاح والتفرد والتميز  يف خمتلف املجالت.
وي�شهد �شهر اأكتوبر برناجماً بعنوان تقنيات التحريك 
الرقمي "ر�شمة ب ر�شمة" لتعليم امل�شاركني كيفية بناء 
م�شهد اأنيمي�شن خا�س بهم، بعد التعرف اإىل اأ�شا�شيات 
فيما  الب�شرية،   امل��وؤث��رات  واإ�شافة  الرقمي  التحريك 
�شيتعرف امل�شاركون اإىل كيفية تنمية قدراتهم الأدائية 
يف  املمثل  �شخ�شية  لبناء  التطبيقات  واأه���م  امل�شرحية 
برنامج "التمثيل وتنمية مقدرات املمثل"، ويف برنامج 
مهارات  على  امل�شاركون  "مانغا" يتدرب  اليونكوما  فن 

اإنتاج ق�شة مر�شومة بالطريقة اليابانية.
بعنوان  برناجماً  وال��ور���س  ال��ربام��ج  قائمة  ت�شمل  كما 
"Virtual VEX"  لتدريب  املتحركة  الروبوتات 
للروبوتات  املتقدمة  الربجمة  مهارات  على  امل�شاركني 
�شيتعرف  بينما  "روبوتك"،  برنامج  بوا�شطة  فيك�س 
امل�������ش���ارك���ون اإىل م��ف��ه��وم ال����ك����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واأه����م 
من  للحد  املخت�شة  اجلهات  تتخذها  التي  الإج����راءات 
وذلك  التحتية،  والبنية  الب�شر  على  ال�شلبية  اآث��اره��ا 
واآلية  الطبيعية  " الكوارث  بعنوان  توعوي  برنامج  يف 

ر�شدها"، بالتعاون مع املركز الوطني لاأر�شاد.
حيث  اليابانية":  "اللغة  برنامج  اأكتوبر  قائمة  وت�شم 

�شيتعلم املنت�شبني خاله  الأ�شا�شيات والقواعد العامة  
التعرف  اليابانية ووتتيح لهم فر�س  اللغة  التي حتكم 
امل�شاركون  �شيتعرف  فيما  اليابان،  وح�شارة  ثقافة  اإىل 
املواقع  ا�شتخدام  مهارات  منتجك"،  "�شّوق  برنامج  يف 
اأفكار  ل��ع��ر���س  وال��ع�����ش��ري��ة،  الإل���ك���رتون���ي���ة احل��دي��ث��ة 

م�شاريعهم والت�شويق لها.
اإىل  رقمية"،  "قدرات  برنامج  يف  امل�شاركون  ويتعرف 
مهارات  التعامل مع العامل الرقمي من خال البحث 
جوجل،  يف  والبحث   امل�شادر،  يف  املوثوقة  امل��راج��ع  عن 

وا�شتخدامات الربيد الإلكرتوين يف عامل الإنرتنت.
مل�شرح  الكتابة  "م�شابقة  يف  امل�شاركة  فر�شة  ولت����زال 
النا�شئة"، مفتوحة اأمام املوهوبني واملبدعني من ُكّتاب 
وعلى   ،2021 اأكتوبر   30 حتى  امل�شرحية  الن�شو�س 
ال��راغ��ب��ني يف امل�����ش��ارك��ة ال��ت��ع��رف اإىل ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل عرب 
ال�شارقة يف مواقع  لنا�شئة  الر�شمية  ال�شفحات  متابعة 

.shjyouth@ التوا�شل الجتماعي
اإىل  ال�شيناريو  "من  ور���ش��ة  ال�شارقة  نا�شئة  وت��وا���ش��ل 
الذي  ال�شينمائية"،  "الفنون  برنامج  �شمن  الفيلم" 
�شالح  حممد  اهلل  وع��ب��د  ال��ع��ام��ري  نبيل  علي  يقدمه 
الفر�شة  الور�شة  تتيح  حيث  ال�شارقة،  نا�شئة  خريجا 
الفن  تخ�ش�شات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  يف  للم�شاركني 

ال�شابع.
"نادي  برنامج  اأكتوبر  �شهر  برامج  قائمة  تت�شمن  كما 
لكتب  الإماراتي  املجل�س  – اقراأ" بالتعاون مع  الكتاب 
الذي  ال��ق��راءة  �شندوق  اإر���ش��ال  �شيتم  حيث  اليافعني، 
م�شارك،  لكل  م�شلية  وهدايا  ممتع  كتاب  على  يحتوي 
نهاية  افرتا�شية  جل�شة  يف  امل�شاركني  يلتقي  اأن  على 

ال�شهر ملناق�شة الكتاب واإبداء اآرائهم فيه.

برنامج دبي للتميز �حلكومي يطلق �شبكة خرب�ء و�شفر�ء �لتميز �حلكومي
•• دبي-وام: 

العامة  لاأمانة  التابع   - للتميز احلكومي  دبي  برنامج  اأطلق 
دبي  و�شفراء  �شبكة خ��رباء   - دب��ي  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س 
للتميز احلكومي خال ور�شة عمل افرتا�شية لأع�شاء ال�شبكة، 
ا���ش��ت��م��رت ي��وم��ني، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل امل��ع��ريف ب��ني خرباء 
واخلدمات  الرقمية  احلكومة  جم��ال  يف  العامليني  ال��ربن��ام��ج 
خرباتهم  وتعزيز  والب��ت��ك��ار،  الب�شري  امل��ال  وراأ����س  احلكومية 

ل�شمان م�شاركتهم الفاعلة يف الدورات التقييمية املقبلة.
العاقة بني  تعزيز  الربنامج على  اإط��ار حر�س  ياأتي ذلك يف 
املعرفية  امل���ب���ادرات  تطوير  على  وح��ر���ش��ه  العامليني  اخل���رباء 
والربامج التدريبية املتنوعة لبناء �شبكة من اخلرباء الدوليني 
وتوظيفها يف  فيها  ال�شتثمار  يتم  احلكومي  التميز  يف جمال 
تر�شيخ  يف  ي�شهم  ومب��ا  املعرفة،  وت��ب��ادل  ونقل  التقييم  جم��ال 

مكانة حكومة دبي الريادية يف جمال التميز والبتكار.
و اأكد الدكتور هزاع النعيمي املن�شق العام لربنامج دبي للتميز 
احلكومي - بهذه املنا�شبة - دور الربنامج الأ�شا�شي يف اإحداث 
النقلة النوعية يف مفهوم العمل احلكومي والتاأثري الإيجابي 
انطاقاً  دب��ي،  اإم��ارة  اأداء اجلهات احلكومية يف  امللحوظ على 
م��ن م��ك��ان��ت��ه ال��ري��ادي��ة ك��ن��م��وذج ي��ح��ت��ذى يف اع��ت��م��اد معايري 
ال�شفافية والنزاهة يف التقييم، جت�شيداً لروؤية �شاحب ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، والتوجيهات املتوا�شلة 
ل�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ، والرامية اإىل الرتقاء مبنظومة 
العمل احلكومي وت�شريع عجلة البتكار ودفع م�شرية التنمية، 
ملواكبة تطلعات الإمارة وروؤيتها للم�شتقبل، م�شرياً اإىل اأهمية 
خلق  يف  احلكومي  للتميز  دب��ي  و�شفراء  خ��رباء  �شبكة  م��ب��ادرة 
قاعدة للتوا�شل الفكري واملعريف وتبادل اخلربات بني اخلرباء 
العمل  جم��ال  يف  التميز  حتقيق  " ينطوي  وق��ال:  واملقّيمني. 
احلكومي على العديد من املقومات اأبرزها ال�شتثمار يف راأ�س 
باعتباره  واإنتاجيته،  كفاءته  ورف��ع  وا�شتدامته  الب�شري  امل��ال 
اأ�شا�شياً للتنمية ال�شاملة والبتكار، ومن هذا املنطلق،  عن�شراً 

يركز الربنامج على تطوير الأداء الوظيفي مبا ي�شهم يف رفع 
م�شتوى اأداء اجلهات احلكومية، وفق اأف�شل املمار�شات املتبعة 

عاملياً".
واأ�شاف النعيمي: "يحر�س الربنامج على ا�شتقطاب نخبة من 
تقييم  عمليات  لتنفيذ  احلكومي  العمل  يف  العامليني  اخل��رباء 
يف  ال�شتمرار  اأهمية  الربنامج  يويل  كما  احلكومية،  للجهات 
اأف�شل  اإطار جهوده ملواكبة  تعزيز هذه العاقة وتطويرها يف 
التميز  م��ن  متكاملة  منظومة  لرت�شيخ  والأف��ك��ار  املمار�شات 

والإبداع والريادة يف العمل احلكومي بدبي".
وجاءت فكرة اإن�شاء �شبكة خرباء و�شفراء دبي للتميز احلكومي 
حر�س  م��ن   ،2021 التقييمية  ال�����دورة  م��ن  الن��ت��ه��اء  ب��ع��د 
الربنامج على التوا�شل امل�شتمر مع اخلرباء العامليني، وبحث 
�شبل ال�شتفادة من املعارف واأف�شل املمار�شات مبختلف الدول 

املتقدمة.
ويف املرحلة الأوىل من امل�شروع مت حتديد فريقني، هما فريق 
املال  راأ����س  وف��ري��ق  احلكومية  واخل��دم��ات  الرقمية  احلكومة 
الب�شري والبتكار بقيادة �شفراء من الأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي يف دبي، على اأن ت�شمل باقي املراحل جمالت اأخرى 
امل��ال��ي��ة وغ��ريه��ا من  امل��ع��رف��ة مثل احل��ك��وم��ة والإدارة  ل��ت��ب��ادل 

جمالت منظومة التميز احلكومي.
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  ال�شام�شي  ���ش��ب��اح  اأع����رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�شفراء  واأحد  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأمانة  املوؤ�ش�شية يف 
�شعادته  عن  التقييم،  عملية  يف  امل�شاركني  واخل���رباء  ال�شبكة 
احلكومي،  للتميز  دبي  و�شفراء  خ��رباء  �شبكة  اإىل  بالن�شمام 
موؤكداً على حر�شه الدائم على امل�شاركة بالأفكار واملقرتحات 
ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا دف���ع ج��ه��ود ب��رن��ام��ج دب���ي للتميز احلكومي 
لتحقيق م�شاعي حكومة دبي دوما لتعزيز ا�شتباقيتها وريادتها 
يف تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال التميز احلكومي، 
ور�شة  يف  م�شاركته  م��ن  حققها  ال��ت��ي  ال���ش��ت��ف��ادة  اإىل  م�����ش��رياً 
ال��ع��م��ل وال��ت��وا���ش��ل امل��ع��ريف م��ع اخل����رباء ال��دول��ي��ني يف جمال 
التميز احلكومي، حيث اأتاحت هذه امل�شاركة التعرف على اأفكار 
واأح���دث الب��ت��ك��ارات وامل��م��ار���ش��ات واخلدمات  ومن���اذج خمتلفة 
العمل احلكومي نحو  تر�شيخ م�شرية  ت�شهم يف  التي  الرقمية 

اآفاق جديدة.
امل���وارد  متيز  ق�شم  رئي�س  علي  اآل  ���ش��وق  اأ���ش��ارت  جهتها،  م��ن 
الب�شرية بالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي، واأحد 
الب�شري  امل��ال  ال��راأ���س  كفاءة  رف��ع  اأهمية  اإىل  ال�شبكة،  �شفراء 
وتر�شيخ ثقافة التميز والبتكار لتعزيز اأداء العمل احلكومي، 
موؤكدة على مكانة برنامج دبي للتميز احلكومي الريادية كجهة 
للمقارنة املرجعية يف ممار�شات الإدارة واجلودة على امل�شتوى 
املحلي والإقليمي والعاملي، والدور البارز ملبادراته يف الرتقاء 
الأداء  يف  نوعية  نقلة  واإح���داث  الإم���ارة  يف  احلكومي  بالعمل 
القطاع  يف  املطبقة  الإداري��ة  والأ�شاليب  واملمار�شات  واملفاهيم 
احلكومي، لفتة اإىل اأهمية هذه املبادرة يف تعزيز التوا�شل بني 
اخلرباء الدوليني وتبادل املعارف والأفكار للوقوف على اأحدث 

التجارب الرائدة يف جمال التميز احلكومي.
من جانبه قال الدكتور جري�شون با- ع�شو جمل�س اإدارة املعهد 
اأع�شاء ال�شبكة من  الدويل لاإبتكار واأحد اخلرباء الدوليني 
اأظهر برنامج دبي للتميز احلكومي  "لأكر من عقد،  كندا : 
مدى قدرة القيادة واللتزام بتح�شني فعالية وكفاءة احلكومة 
على حتويل املجتمع ب�شكل اإيجابي نحو م�شتقبل اأف�شل. اأعتقد 
واأغلى  اأك��رب  التميز هي  لتحقيق  والإرادة  املعرفة  اأن  ثقة  بكل 
منتج ميكن اأن ت�شدره الإمارات للعامل". وقالت الدكتورة نيلي 
ليو�شك خبري احلوكمة الرقمية مبركز ا�شت�شراف امل�شتقبل يف 
 : ال�شبكة  اأع�شاء  الدوليني  واأحد اخلرباء  الإ�شتوين  الربملان 
" ي�شرفني وي�شعدين اأن اأكون جزًءا من �شبكة �شفراء وخرباء 
و�شفراء التميز احلكومي وهي مبادرة رائدة من برنامج دبي 
ب��ني اخل���ربات وامل���ه���ارات م��ن جميع  للتميز احل��ك��وم��ي جتمع 
باحلدود،  الرقمية  التقنيات  تعرتف  ل  حيث  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
اأن البتكار يتجاوز البلدان. هذا يعطينا فر�شة، لت�شكيل  كما 
العامل الرقمي الذي نعي�س فيه. واأتطلع اإىل توثيق ال�شراكات 
بني اأع�شاء ال�شبكة، بهدف اأن ت�شبح �شعوب العامل اأ�شرة كبرية 
جانبه  التقنية." من  الإب��ت��ك��ارات  اأح��دث  تطبيق  من  ت�شتفيد 
الرقمية  العدالة  م�شروع  مدير  ت��ال��و-  اإي��ف��ار  الدكتور  اأع���رب 
بالإحتاد الأوروبي واأحد اخلرباء الدوليني اأع�شاء ال�شبكة من 

اأوكرانيا عن �شعادته بامل�شاركة يف هذه املبادرة .
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واندلع  انفجار  وق��وع  ج��راء  خطرية  ب��ج��روح  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة  اأ�شيب 
ال�شرطة  وحتقق  الثاثاء  اأم�س  ال�شويدية  جوتنربج  مدينة  يف  حريق 
يقل عن  ل  ما  وُنقل  امل��ك��ان.  يف  ُزرع��ت  قد  نا�شفة  عبوة  كانت  اإذا  فيما 
16 �شخ�شا اإىل امل�شت�شفى بعد النفجار الذي وقع يف وقت مبكر من 
�شباح اأم�س واأ�شعل حريقا يف مبنى و�شط منطقة �شكنية. واأخرج رجال 
اأغطية الأ�شرة للتديل من  اآخرون  اأنا�شا من املبنى وا�شتخدم  الإطفاء 
ال�شرفات مع ت�شاعد الدخان من الدرج والنوافذ. وقال متحدث با�شم 
من  عوجلوا  ورج��ا  ن�شاء  ث��اث  اإن  �شاهلجرين�شكا  جامعة  م�شت�شفى 
اإ�شابات خطرية. وذكرت اإذاعة اإ�س.اآر الر�شمية يف ال�شويد اأن نحو 25 
اأنحاء خمتلفة من جوتنربج ثاين كربى  ُنقلوا مل�شت�شفيات يف  �شخ�شا 
مدن ال�شويد. و�شهدت ال�شويد زيادة يف جرائم الع�شابات يف ال�شنوات 
النارية  والأ�شلحة  املتفجرات  متناحرة  ع�شابات  ت�شتخدم  اإذ  الأخ��رية 
لت�شفية ح�شاباتها. وقال وزير الداخلية ميكائيل دامربج لوكالة تي.تي 
الر�شمية لاأنباء “اإنه اأمر مروع” واأ�شاف “لدي ثقة كبرية يف جهاز 
وقالت  املطلوبة ملعرفة ما حدث”.  امل��وارد  واإن��ه ي�شتخدم كل  ال�شرطة 
ال�شرطة، التي فتحت حتقيقا يف الأمر، اإن احلريق حتت ال�شيطرة واإن 
ال�شكان اأُجلوا من املبنى وا�شتبعدت خدمة الطوارئ اأن يكون ت�شرب غاز 
هو ال�شبب. وقال توما�س فوك�شربج املتحدث با�شم ال�شرطة يف موؤمتر 
اأن  واأ�شاف  طبيعية”.  غري  لأ�شباب  انفجر  �شيئا  اأن  “نعتقد  �شحفي 

�شيئا ُزرع “على الأرجح” يف املوقع وانفجر.
 

وافقت حكومات الحتاد الأوروبي ب�شكل نهائي  اأم�س الثاثاء على 
دولر(  مليار  ي���ورو )6،3  مليار   5،4 ق���دره  ط���ارئ  ت��ق��دمي مت��وي��ل 
لربيك�شت،  القت�شادية  التداعيات  من  املت�شررة  الأع�شاء  للدول 

على اأن يخ�ش�س الق�شم الأكرب من املبلغ لإيرلندا وفرن�شا.
التي  الأوروب�����ي  ال��وح��ي��دة يف الحت���اد  ال��دول��ة  اأي��رل��ن��دا،  و�شتح�شل 
1،1 مليار يورو من  تت�شارك حدودا برية مع اململكة املتحدة، على 
التي حلقت  الأ�شرار  التعوي�س عن معظم  مل�شاعدتها يف  ال�شندوق 
بها جراء بريك�شت. اأما فرن�شا، ف�شتح�شل على 735 مليون يورو، 
يخ�ش�س الق�شم الأكرب منها لقطاع �شيد ال�شمك، علما اأن قدرتها 
املئة  25 يف  بن�شبة  تقّل�شت  املتحدة  اململكة  اإىل مياه  الو�شول  على 
مبوجب بنود اتفاق النف�شال. وتو�شلت لندن وبروك�شل يف اللحظة 
الأخرية يف 24 كانون الأول/دي�شمرب اإىل اتفاق جتاري ملرحلة ما بعد 
بريك�شت ي�شمن عدم فر�س ر�شوم جمركية على معظم الب�شائع بني 
اململكة املتحدة والحتاد الأوروبي. لكن القواعد اجلمركية اجلديدة 

زادت التكاليف والبريوقراطية بالن�شبة لل�شركات من اجلانبني.
اململكة  ل�شركات  دع��م  ب��رام��ج  الربيطانية  احلكومة  اأدخ��ل��ت  كذلك 

املتحدة املتاأثرة بتداعيات بريك�شت.
 

من  ممنوعون  اأع�شاءه  اأن  غينيا  يف  احلاكم  الع�شكري  املجل�س  ذكر 
مدة  على  �شيتفق  واإن���ه  املحلية  اأو  العامة  الن��ت��خ��اب��ات  يف  الرت�شح 
الوطني  املجل�س  م��ع  الن��ت��خ��اب��ات  اإىل  امل���وؤدي���ة  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال��ف��رتة 

النتقايل املكون من 81 ع�شوا.
اأيلول  �شبتمرب  من  اخلام�س  انقاب  قائد  دومبويا  م��ام��ادي  وك��ان 
جتاهل هذا ال�شهر جتميد الأ�شول وحظر ال�شفر اللذين فر�شتهما 
املجموعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا )اإيكوا�س( بهدف ال�شغط 

من اأجل النتقال �شريعا اإىل احلكم الد�شتوري.
واأجرى املجل�س الع�شكري على مدى الأ�شبوعني املا�شيني م�شاورات 
اإط���ار عمل  لو�شع  الأع��م��ال  رج���ال  وك��ب��ار  ال��ع��ام��ة  ال�شخ�شيات  م��ع 

حلكومة انتقالية.
اإىل  اأن يكون دومبويا رئي�شا،  وين�س ميثاق املرحلة النتقالية على 
جانب حكومة موؤلفة من رئي�س وزراء وحكومة من املدنيني على األ 
يجوز لأي من اأع�شائها الرت�شح يف النتخابات، ح�شبما قال متحدث 

با�شم املجل�س الع�شكري يف الإذاعة احلكومية.
وقال املتحدث اإن الن�شاء ينبغي اأن ي�شكلن ما ل يقل عن 30 يف املئة 
من اأع�شاء املجل�س الوطني النتقايل، الذي �شي�شم رئي�شا ونائبني 

له، ولن ُي�شمح لهم اأي�شا بالرت�شح يف النتخابات املقبلة.
دون مزيد من  للحيلولة  اإىل فر�س عقوبات  املنطقة  زعماء  و�شعى 
الرتاجع عن امل�شار الدميقراطي يف دولها بعد اأربعة انقابات بقيادة 

اجلي�س يف غرب اأفريقيا وو�شطها منذ العام املا�شي.

عوا�صم

�ضتوكهومل

بروك�ضل

كين�ضا�ضا

 �ليونان ت�شرتي ثالث فرقاطات من فرن�شا 
•• باري�س-اأ ف ب

اأعلن الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون اأن اليونان �شت�شرتي ثاث فرقاطات 
من فرن�شا، يف اإطار “�شراكة ا�شرتاتيجية” اأكر عمقا بني البلدين للدفاع عن 

م�شاحلهما امل�شرتكة يف البحر املتو�شط.
وميّثل هذا التفاق “خطوة اأوىل جريئة نحو ا�شتقالية ا�شرتاتيجية اأوروبية” 
ح�شبما اأكد ماكرون خال مرا�شم التوقيع مع رئي�س الوزراء اليوناين كريياكو�س 
ميت�شوتاكي�س يف ق�شر الليزيه. واعترب قرار اأثينا �شراء ال�شفن وهي من طراز 
بيارا “موؤ�شر ثقة” يف �شناعة الدفاع الفرن�شية يف وجه مناف�شة وخ�شو�شا من 

جمموعة لوكهيد مارتن الأمريكية، وفق تقارير �شحافية.
اليورو  مبليارات  عقدا  خ�شارتها  بعد  باري�س  من  ر�شالة  كذلك  التفاق  ويوجه 
مع  عقدا  �شتوقع  اأنها  كانبريا  اعلنت  اأن  بعد  بغوا�شات،  لتزويدها  ا�شرتاليا  مع 
الوليات املتحدة ل�شراء غوا�شات تعمل بالدفع النووي. يوؤكد ماكرون با�شتمرار 
اأن اأوروبا حتتاج اإىل تطوير قدراتها الدفاعية اخلا�شة بها، والتقليل من العتماد 
لليونان  تاريخي  يوم  “اإنه  ميت�شوتاكي�س  قال  جهته  من  املتحدة.  الوليات  على 
يت�شمن  التفاق  اأن  واأ�شاف  الثنائي«.  الدفاعي  تعاوننا  حتديث  قررنا  وفرن�شا. 
اأي  عن  الك�شف  دون  امل�شتويات”،  كل  على  م�شرتكا  و”حتركا  م�شرتكا”  “دعما 
لن  الفرن�شي  الت��ف��اق  اأن  ميت�شوتاكي�س  واأك��د  بالعقد.  متعلقة  مالية  تفا�شيل 
املتحدة،  وال��ولي��ات  اليونان  ب��ني  ُتناق�س  الدفاعي  للتعاون  اتفاقية  على  ي��وؤث��ر 
الغوا�شات  اأزم��ة  والناجمة عن  ووا�شنطن  الأوروب���ي  الحت��اد  التوترات بني  رغم 
للعاقات اليونانية الأمريكية،  “غري عدائية”  اإن التفاقية  ال�شرتالية. وقال 
يف  لفتا اإىل “وقوف فرن�شا اإىل جانبنا خال فرتات �شعبة يف �شيف 2020”، 

اإ�شارة اإىل حتدي تركيا للحقوق اليونانية ال�شيادية يف بحر اإيجه.

�شحف عربية: �ليمن بني مطرقة �حلوثي و�شند�ن �الإخو�ن

ليبيا.. قلق دويل »متجدد« قبل �النتخابات وحتذير من �الإخو�ن

»كلوب هاو�س«.. در��شة تر�شد ح�شابات �إخو�نية ال�شتهد�ف دول عربية
الجتماعي، كما هو احلال يف Clubhouse، بدل من من�شور مكتوب.

 )OIPMA( الأقل منوا للبلدان  الدولية  املنظمة  الدرا�شة، قدمت  ووفق 
ورقة بحثية اإىل مفو�شية جمل�س حقوق الإن�شان التابع لاأمم املتحدة، ب�شاأن 
يكر�شها  التي  الكاذبة  والدع���اءات  ال�شيا�شية  الدوافع  ذات  امل�شللة  املعلومات 
الإخوان وتاأثريها على �شنع القرار الدويل، ُمقدمة فيها اأمثلة على اأ�شلوب 
اجلماعة يف الدعاية والت�شليل الإعامي الذي ي�شتهدف خ�شومها يف البلدان 
فيما  لاإخوان  ال��دويل  التنظيم  دور  على  ال�شوء  املنظمة  و�شلطت  العربية. 

اعتربته “زعزعة الأمن وال�شتقرار يف العديد من بلدان ال�شرق الأو�شط«.
وهمية  اأغلبها  احل�شابات  من  الآلف  “مئات  اإن��ه  قالت  ملا  املنظمة  وتطرقت 
الإرهابية  للتنظيمات  امل��وؤي��دة  ومنها  وداع�����س  وال��ق��اع��دة  الإخ����وان  لن�شطاء 
اأك�شفورد  “معهد  ن�شرها  درا�شة  واأ�شارت  الجتماعي«.  التوا�شل  مواقع  على 
املعزول  بالرئي�س  الإط���اح���ة  ع��ق��ب  اأن���ه  اإىل   ،2020 ع���ام  يف  لاإنرتنيت” 

حممد مر�شي، انت�شرت احل�شابات املزيفة على موقع )في�شبوك(، من خال 
تزييف احل�شابات باأ�شماء امل�شوؤولني امل�شريني من اأجل ت�شليل الراأي العام، 
اأكرب من احل�شابات الر�شمية للم�شوؤولني، وهو  والتي متتعت بحجم متابعة 
مواقع  على  الرقابة  لفر�س  الإج���راءات  من  العديد  م�شر  �شده  اتخذت  ما 
الو�شائل الجتماعية املزيفة وقامت بغلقها، اإىل جانب قيام مركز املعلومات 

التابع ملجل�س الوزراء بالرد على ال�شائعات التي تن�شرها تلك احل�شابات.
ويقول الدكتور جا�شم حممد رئي�س املركز اإن جماعة الإخوان اأدركت مبكراً 
وقبل غريها من جماعات الإ�شام ال�شيا�شي اأهمية الإعام الرقمي، ف�شعت 
اإىل توظيف هذا النوع اجلديد من الإعام لتحقيق جمموعة من الأهداف 
للحدود  العابرة  لأيديولوجيتها  والرتويج  ال�شيا�شي  م�شروعها  تخدم  التي 

واملرتبطة باأحامها اخلا�شة ب�”اإحياء دولة اخلافة واأ�شتاذية العامل«.
ويو�شح ل�”�شكاي نيوز عربية” اأن اجلماعة متكنت بالفعل من اأن يكون لها 

وجود وا�شع على ال�شبكة العنكبوتية عرب عدد كبري من املواقع الإلكرتونية 
لأفكارها  ال��رتوي��ج  يف  ا�شتخدمتها  وال��ت��ي  ل��ه��ا،  وامل���وؤي���دة  با�شمها  ال��ن��اط��ق��ة 
املتطرفة عرب احلدود. وقد دعا اأحد اأ�شهر موؤرخي اجلماعة، قيادات اجلماعة 
بعد خروجهم من ال�شجون، وهم ي�شرعون يف اإعادة تاأ�شي�س التنظيم ال�شّري، 
اإىل اأن يتحول التنظيم ب�شكل كامل اإىل �شركات اإعام ون�شر و�شينما وتلفزيون 
واإذاعة، مبا يوؤّكد ح�شور الإعام منذ وقت مبكر يف وعي اجلماعة وقياداتها، 

ك�شاح رئي�س يف ن�شر اأيديولوجيا التنظيم.
اآخر، تواجه منظومة الإع��ام الإخوانية مزيدا من الأزمات  لكن من جانب 
الطاحنة، التي اأملت بالتنظيم على مدار ال�شنوات املا�شية وبلغت ذروتها �شهر 
مار�س من العام احلايل بعد الإعان الرتكي الر�شمي وقف التغطية ال�شيا�شية 
املحر�شة �شد م�شر لكافة القنوات التي تتخذ من اإ�شطنبول ماذا اآمنا لها 

منذ عام 2013، وذلك يف اإطار حر�س اأنقرة على التقارب مع القاهرة.

•• عوا�صم-وكاالت
الإرهابية  الإخ��وان  ا�شتغال جماعة  تنامي خطر  درا�شة حديثة من  ح��ذرت 
لتطبيقات التوا�شل احلديثة، يف مقدمتها تطبيق “كلوب هاو�س، ل�شن موجة 
جديدة من التحري�س على الفو�شى واملمار�شات الإرهابية يف عدد من الدول 
مكافحة  لدرا�شات  الأوروب���ي  املركز  عن  ال�شادرة  الدرا�شة  واأوردت  العربية. 
اأن جماعة الإخ��وان قد ت�شتغل  اأنه مت التحذير من  الإره��اب وال�شتخبارات، 
تطبيقا اإلكرتونيا للتاأثري على الراأي العام العربي ل�شاحلها وجتنيد عماء 

جدد، حيث اكت�شب التطبيق اجلديد »Clubhouse« انت�شارا وا�شعا.
وقالت الدار�شة اإن جماعة الإخوان ا�شتغلت من�شورات اآلف احل�شابات املزيفة 
العامل  يف  ال�شلطات  �شد  ال�شائعات  من  العديد  لن�شر  وتويرت  في�شبوك  على 
العربي، وا�شتخدام ال�شوت الب�شري يف التوا�شل من خال مواقع التوا�شل 

•• عوا�صم-وكاالت

على  احتجاجات  مينية  م��دن  ت�شهد 
وعجز  اليمنية،  العملة  �شعر  تدهور 
امل���رك���زي ع���ن وق����ف ال���رتاج���ع فيما 
خانقًة،  امل��ع��ي�����ش��ي��ة  الأزم�������ة  ت�����ش��ت��م��ر 
�شاعفها التمرد احلوثي ومتمده مبا 

يهدد اليمن باأ�شره.
وح�������ش���ب ����ش���ح���ف ع���رب���ي���ة �����ش����ادرة، 
الو�شع  تدهور  فاقم  الثاثاء،  اأم�س 
القت�شادي يف عدن العا�شمة املوؤقتة، 
م���ن جديد،  ال���و����ش���ع  ت��ف��ج��ر  خ��ط��ر 
خ��ا���ش��ًة ب��ع��د م��وؤ���ش��رات ع��ل��ى حتالف 
مو�شوعي اإخواين حوثي، �شد اليمن 
املناطق،  خم��ت��ل��ف  يف  وال���ي���م���ن���ي���ني، 

خا�شًة يف ماأرب.

تدهور اقت�ضادي
الأو�شط”  “ال�شرق  �شحيفة  ح�شب 
ام��ت��دت اح��ت��ج��اج��ات ال��ي��م��ن��ي��ني، اإىل 
ع�شياناً  ���ش��ه��دت  ال��ت��ي  ت��ع��ز  م��دي��ن��ة 
م���دن���ي���اً، واإغ�������اق �����ش����وارع واإح������راق 
اإط����ارات ال�����ش��ي��ارات، م��ا دف��ع القوات 
وال�شتباك  ل��ل��ت��دخ��ل  احل���ك���وم���ي���ة 

م���ع امل��ح��ت��ج��ني، و���ش��ط حت���ذي���رات اأم��ن��ي��ة م���ن عواقب 
الفو�شى.

ويف الوقت الذي فر�شت فيه امليلي�شيا احلوثية قطاعاً 
تداول  ومنعها  �شيطرتها،  مناطق  يف  موازياً  م�شرفياً 
الطبعات النقدية الأخرية ال�شادرة عن البنك املركزي 
يف عدن، ارتفعت ر�شوم احلوالت الداخلية بني مناطق 
ح�شب   ،100% اإىل  امليلي�شيات  مناطق  و  ال�شرعية 

م�شادر عاملة يف القطاع امل�شريف والتحويات.
ويقول اقت�شاديون اإن “ا�شتقرار �شعر �شرف الريال يف 
ل  اإي��ران  من  املدعومة  للميلي�شيات  اخلا�شعة  املناطق 
اإذ تفر�س اجلماعة  الو�شع القت�شادي  يعك�س حقيقة 
م�شرفية  ���ش��رك��ات  ت�شجع  كما  ب��ال��ق��وة  ال�����ش��رف  �شعر 
مناطق  م��ن  ال�شعبة  العمات  �شحب  على  لها  تابعة 

•• طرابل�س-وكاالت

العواقب اخلطرية  دولية حتذيراتها من  جددت قوي 
التي  ليبيا،  يف  ال�شيا�شي  ال�شتقطاب  حالة  ل�شتمرار 
متثل عائقا اأمام خريطة الطريق ال�شيا�شية، خا�شة يف 
ظل توتر الأو�شاع بني احلكومة والربملان مع اقرتاب 
ع�شكري  خبري  حذر  فيما  املرتقبة،  النتخابات  موعد 
ل��ت��ق��وي�����س م�شارات  ت��ن��ظ��ي��م الإخ������وان  م���ن حم�����اولت 

احلل.
املتحدة  الأمم  دع��ت  امل��ا���ش��ي��ة،  القليلة  الأي����ام  وخ���ال 
دول  عن  ف�شا  واإيطاليا  وفرن�شا  املتحدة  وال��ولي��ات 
عربية، اإىل �شرورة اإقرار خريطة الطريق املتفق عليها 
الرئا�شية  النتخابات  اإج��راء  على  واحلر�س  ليبيا،  يف 

والربملانية يف موعدها املقرر يوم 24 دي�شمرب املقبل.
اأن  الإيطايل لويغي دي مايو،  واعترب وزير اخلارجية 
مو�شحا  “مطلب �شعبي”،  اإجراء النتخابات يف ليبيا 
اأن ه��ن��اك خ��ط��را ك��ب��ريا ي��ه��دد ا���ش��ت��ق��رار ال��ب��اد اإذا مل 
“حالة  اإن  جت��ر ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا، وق���ال 
عدم ال�شتقرار تدفع بدورها اإىل تفاقم خطر الإرهاب 

والهجرة«.
على  “الو�شع  اإن  �شحفية،  ت�شريحات  يف  مايو  وق��ال 
ال�شتقرار  ح��ال��ة  رغ��م  مم��ت��ازا  لي�س  ليبيا  يف  الأر�����س 
لفتا اإىل اأن املجتمع الدويل “يدرك متاما  الن�شبي”، 
ملا  وفقا  وذل��ك  واحتياجاته”،  الليبي  ال�شعب  مطالب 

نقلته وكالة “اآكي” الإخبارية الإيطالية.
يريدها  ان��ت��خ��اب��ات  “اإنها  الإي���ط���ايل  ال��وزي��ر  واأ����ش���اف 
الطبيعية”،  ب��احل��ي��اة  ي��ط��ال��ب  ال���ذي  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����ش��ع��ب 
واأكد اأن “عدم الت�شويت من �شاأنه اأن يعر�س ا�شتقرار 
جديدة  مرحلة  يفتح  وق��د  للخطر  باأكملها  املنطقة 
اأي�شا على بلدنا والحتاد  اأن يوؤثر  من العنف، وميكن 

الأوروبي باأكمله«.
و�شدد الأمني العام لاأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 

ال�����ش��ع��ب��ي ���ش��د الن���ف���ات والفو�شى  ال�����ش��خ��ط  ت��ن��ام��ي 
الأمنية التي �شببها م�شلحون من تنظيم الإخوان، بعد 
خروج تظاهرات يف اليمنية احتجاجاً على انهيار الريال 
القت�شادية  والأو�شاع  الغذاء،  اأ�شعار  وارتفاع  اليمني، 

املنهارة.
وقال رئي�س مركز جهود للدرا�شات اليمني عبدال�شتار 
ال�شيمري، اإن “جماعة الإخوان املمثلة يف حزب الإ�شاح 
بفر�س  اليمني،  ال�شعب  �شد  ج��رائ��م  ترتكب  اليمني 
ال�شغوطات القت�شادية عليه، ما اأطلق انتفا�شة وخرج 
فيها املئات اإىل ال�شوارع للتنديد بهذه املمار�شات، لكن 
الإ���ش��اح اليمني مل ي��رتك الأم���ر، واأط��ل��ق الر�شا�س 
كل  ورف�س  براأيه  عرب  اأن��ه  ملجرد  اليمني  ال�شعب  �شد 

املمار�شات �شده«.
ت�شري  اليمن،  الإخ���وان يف  اأن جماعة  الباحث  واأ���ش��اف 

���ش��ي��ط��رة احل���ك���وم���ة«. م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��وق��ع “ميدل 
ت�شبب  التي  احل��وث��ي،  الن��ق��اب  اإن  اأون لين”  اإي�شت 
احتياطي  وا�شتنزاف  القت�شاد  تخريب  يف  احل��رب،  يف 
العمات الأجنبية يف الباد التي ت�شتورد اأغلب ال�شلع 
%80 من ال�شكان على  التي ت�شتهلكها. ويعتمد نحو 
فيما  املجاعة  �شفا  من  املايني  اق��رتب  كما  امل�شاعدات 
ت�شفه الأمم املتحدة باأنه اأكرب اأزمة اإن�شانية يف العامل.

م�شنية  ج��ه��ودا  ال�شرعية  اليمنية  احل��ك��وم��ة  وت��ب��ذل 
لدفع اأجور العاملني يف القطاع العام، وا�شطرت اأخرياً 
لطباعة الأوراق املالية ملواجهة العجز املتفاقم واحتواء 

الغ�شب ال�شعبي.

حوثي واإخواين
اإن تعز ت�شهد  “العرب مبا�شر”  من جانبه قال موقع 

اإىل  انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية دفعت الربملان 
طلب �شحب الثقة منها«.

اأو�شح  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  م��وق��ع  م��ع  ح��دي��ث  ويف 
ا�شتمدت  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة  “حكومة  اأن  ال��رته��وين 
عليها  وك���ان  املنتخب،  ال��ن��واب  جمل�س  م��ن  �شرعيتها 
تنفيذ جمموعة من الإجراءات منها نقل مقر اإقامتها 
اإىل �شرت كما كان متفق عليه، باعتبارها امل�شيف للجنة 
ال�شرق والغرب، لكن  التي �شمت ممثلني عن   )5+5(
ذلك مل يحدث، ف�شا عن بع�س ال�شيا�شات التي غذت 

حالة الحتقان«.
ال�شيا�شية يف  ال��ق��وى  ب��ني  اخل����اف  ت��داع��ي��ات  وح����ول 
ليبيا وتاأثريه على النتخابات املقبلة، قال الرتهوين: 

ع��ل��ى ����ش���رورة اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا نهاية 
ليبيا بني  احل���وار يف  اجل���اري، مرحبا مب�شارات  ال��ع��ام 
جميع الأطراف، و�شرورة العمل على خروج امل�شلحني 
الأجانب واملرتزقة ل�شمان ا�شتقرار ليبيا ودول اجلوار، 
لاأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  هام�س  على  وذل��ك 

املتحدة.

خطر الإخوان
اإن  الليبي حممد الرتهوين  الع�شكري  ويقول اخلبري 
“هناك حالة من اخلاف الوا�شح بني خمتلف القوى 
ا�شتقرار  ك��ب��ري  ب�شكل  ي��ه��دد  مب��ا  الليبية،  ال�شيا�شية 
التي  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  “بع�س  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  الباد”، 

ع���ل���ى ن���ه���ج م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا احل����وث����ي يف 
باملحافظات  امل��واط��ن��ني  م��ع  التعامل 

واملناطق اخلا�شعة ل�شيطرتها.
وقال املحلل ال�شيا�شي اليمني يحيى 
“ال�شعب  اإن  ج���ه���ت���ه،  م����ن  ال���ع���اب���د 
ي��ع��اين م���ن ه����ذه اجلماعة  ال��ي��م��ن��ي 
جماعة  من  يعاين  مثلما  الإرهابية، 
العديد  الإرهابية، فخرجت  احلوثي 
للتنديد  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رات  م��ن 
خا�شة  الإخ�����وان  ميلي�شيا  ب��ج��رائ��م 
ال����واق����ع����ة حتت  ت���ع���ز  يف حم���اف���ظ���ة 
احتجاجات  ت�شهد  والتي  �شيطرتهم 

بني احلني والآخر«.

جرائم حوثية
“العرب”  من جهتها قالت �شحيفة 
القبائل  م��ن  ت��ع��زي��زات  اإن  اللندنية 
اليمنية  ال�شعبية  امل��ق��اوم��ة  وق����وات 
مقاتات  نفذتها  ج��وي��ة  غ���ارات  م��ع 
ال�شعودية  بقيادة  العربي  التحالف 
امليلي�شيا  ت���ق���دم  وق����ف  يف  ����ش���اع���دت 
ال�شرتاتيجية  م���اأرب  نحو  احلوثية 

و�شط اليمن.
وب���ني رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك������ان العامة 
عزيز،  ب��ن  �شغري  ال��ف��ري��ق  امل�����ش��رتك��ة  العمليات  ق��ائ��د 
با�شتنزاف  ق���دم���اً  مت�����ش��ي  “املعركة  اأن  ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة، 
رداً  وذل��ك  اإيران”،  من  املدعومة  احلوثية  امليلي�شيات 
ال�شكنية يف  الأح��ي��اء  اأح���د  ا���ش��ت��ه��داف احل��وث��ي��ني  على 
عن  اأ���ش��ف��ر  بالي�شتيني،  ب�����ش��اروخ��ني  م����اأرب  حم��اف��ظ��ة 

�شقوط عدد من القتلى واجلرحى من املدنيني.
وح�شب م�شادر حملية، فقد وقع ال�شاروخان مبنطقة 
ب��وادي عبيدة، وال��ذي يوجد فيه منزل حمافظ  كرى 
ماأرب �شلطان العرادة، بالإ�شافة اإىل جامع وم�شت�شفى 
طبي. وتداول رواد من�شات التوا�شل الجتماعي �شورا 
تظهر ال�شرر الذي طال امل�شت�شفى واجلامع، بالإ�شافة 
اإىل �شور اأخرى ملنزل املحافظ الذي ظهر فيه العرادة، 

و�شط الركام.

“كافة القوى ال�شيا�شية يجب اأن تقدم م�شلحة الباد، 
ومن ال�شروري اأن تعيد احلكومة تقييم �شيا�شتها من 
املوعد  ق��ب��ل  ان��ت��خ��اب��ات م�����ش��رتك  ق��ان��ون  اأج���ل �شياغة 
اأن  الع�شكري  اخلبري  واأك���د  دي�شمرب«.   24 يف  امل��ح��دد 
تاأخري  الأك��رب من  امل�شتفيد  تعترب  �شيا�شية  قوة  هناك 
اأن  واع��ت��رب  الإخ����وان،  تنظيم  ه��ي  ليبيا  يف  النتخابات 
“خالد امل�شري رئي�س ما ي�شمى املجل�س الأعلى للدولة 
ي�شعى اإىل ذلك ب�شكل كبري، وت�شتهدف جميع حتركاته 
بتاأجيل  والدفع  الباد  يف  ال�شيا�شية  اخلارطة  تعطيل 

النتخابات ل�شالح الإخوان«.

موؤمتر فرن�ضا
وكان وزير خارجية فرن�شا جان اإيف لو دريان، قال اإن 
باده �شت�شت�شيف موؤمترا دوليا عن ليبيا يف نوفمرب، 

قبل اأ�شابيع من موعد النتخابات.
اأملانيا  �شت�شارك  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  اأن  دري���ان  ل��و  واأو���ش��ح 
واإيطاليا يف الإعداد له، �شيعقد يف 12 نوفمرب بهدف 
“�شمان تنفيذ جدول النتخابات الليبية وبحث رحيل 

املقاتلني الأجانب عن الباد«.
الوليات  مب�شاركة  واإي��ط��ال��ي��ا،  وفرن�شا  اأمل��ان��ي��ا  وك��ان��ت 
الجتماع  اإىل  دع���ت  ال��ل��ي��ب��ي،  اجل�����وار  ودول  امل��ت��ح��دة 
اإليها  تو�شل  التي  الطريق  خارطة  دع��م  على  للتاأكيد 

ملتقى احلوار ال�شيا�شي يف جنيف.
وطالب وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س، امل�شوؤولني 
يف ليبيا ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن����از اخل���ط���وات امل��ط��ل��وب��ة يف 

خارطة الطريق، واأهمها خروج املرتزقة الأجانب.
امل�شوؤولني  من  ال��دويل  املجتمع  “يتوقع  ما�س:  وق��ال 
الرئا�شية  النتخابات  اإج��راء  اأجل  من  العمل  الليبيني 
والت�شريعية يف موعدها املقرر. نحتاج لتكثيف ال�شغط 
الدويل ودعم امل�شوؤولني عن الإعداد لانتخابات. يجب 
الأجانب  امل��رت��زق��ة  ي��غ��ادر  حتى  العمل  موا�شلة  اأي�شا 

ليبيا.

جريوز�ليم بو�شت: هذه �أهمية �جتماع �أربيل •• القد�س-وكاالت

بافتتاح  ال����ع����امل  ان�������ش���غ���ال  و����ش���ط 
املتحدة  ل����اأمم  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
ُعقد  الدولية،  الأخبار  من  وغريها 
جتمع لفت يف اإربيل، عا�شمة اإقليم 
�شخ�شية   300 ل��ن��ح��و  ك��رد���ش��ت��ان، 
ع���راق���ي���ة ب��ي��ن��ه��ا ���ش��خ�����ش��ي��ات ب����ارزة 
�شيعية و�شنية، للدعوة اإىل التطبيع 
اإ���ش��رائ��ي��ل يف ج���زء م��ن التفاق  م��ع 
الإب����راه����ي����م����ي. ون���ظ���م الإج���ت���م���اع 
ات�شالت  “مركز  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  غ��ري 

ال�شام” بنيويورك.
عاقات  تقيم  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  ورغ���م 
ال��ذات��ي يف  ودي��ة مع منطقة احلكم 
�شحيفة  لفتت  ال���ع���راق،  ك��رد���ش��ت��ان 
اأن  اإىل  بو�شت”  “جريوزاليم 
امل�شاركني  ون��وع��ي��ة  التجمع  ح��ج��م 
ف��ي��ه ك���ان���ت لف���ت���ة. وك�����ان حل�شور 

�شخ�شيات �شنية و�شيعية وقع مميز، 
والأكر من ذلك كان الرتكيز على 
مع  الديبلوما�شية  العاقات  اإقامة 
�شت  من  امل�شاركون  وجاء  اإ�شرائيل. 
واملو�شل،  ب��غ��داد،  بينها  حمافظات، 
�شباب،  ن��ا���ش��ط��ني  ب���ني  وت�����راوح�����وا 

ومثقفني، وقادة ع�شائر.
وجاء يف البيان اخلتامي الذي تلته 
“نطالب  الطائي:  �شحر  الدكتورة 
الإبراهيمي.  الت���ف���اق  يف  ب��دجم��ن��ا 
اإقامة  وكما ين�س هذا التفاق على 
املوقعني  بني  ديبلوما�شية  عاقات 
واإ�شرائيل، فاإننا نريد اأي�شاً عاقات 

طبيعية مع اإ�شرائيل«.
تراأ�س  ال���ت���ي  ال���ط���ائ���ي،  واأ����ش���اف���ت 
الأبحاث يف وزارة الثقافة العراقية، 

لها  اأجنبية،  اأو  ق��وة، حملية  “ل  اأن 
حق منع هذه الدعوة«.

ومتا�شياً مع الروح التي حفزت على 
اإ�شرائيل،  بني  الإبراهيمي،  التفاق 
وامل��غ��رب يف  والبحرين،  والإم����ارات، 
العام املا�شي، فاإن الرتكيز هو على 
اإ�شرائيل  ب���ني  ال���ع���اق���ات  ت��ط��ب��ي��ع 
وال���ع���امل الإ����ش���ام���ي، ول��ي�����س على 
دون  ول��ك��ن  الفل�شطينيني،  ح�����ش��اب 
مقدمة  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  و����ش���ع 
املطالب، ما ي�شمح لهم باإ�شعاف اأي 

مبادرة للتطبيع.
ولقي الجتماع حما�شة يف اإ�شرائيل. 
بينيت  نفتايل  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
متد  “اإ�شرائيل  اإن  ت���غ���ري���دة،  يف 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  لل�شام”،  ي���ده���ا 

ياأتي من  الذي  النداء  “اأهمية هذا 
القاعدة ل من الأعلى، ومن النا�س 
ولاعرتاف  احل��ك��وم��ة،  م��ن  ولي�س 
بالظلم التاريخي الذي حلق بيهود 
وزير  وقال  خا�شة«.  اأهمية  العراق، 
لبيد  يائري  الإ�شرائيلي  اخلارجية 
اإنه “منذ اليوم لت�شلم هذه احلكومة 
مهامها، كان هدفنا تو�شيع التفاق 
العراق  يف  واحل����دث  الإب��راه��ي��م��ي. 
ي�شري اإىل اأماكن مل نفكر فيها من 
قبل«. واأ�شاف “نتقا�شم مع العراق 
للطائفة  م�شرتكة  وج��ذوراً  تاريخاً 
وع��ن��دم��ا مي���د �شخ�س  ال���ي���ه���ودي���ة، 
يده لنا، فاإننا �شنفعل كل �شيء للرد 
الوزراء  رئي�س  وق��ال  ب��امل��ث��ل«.  عليه 
اإن  ال��ك��اظ��م��ي،  م�شطفى  ال��ع��راق��ي 

الإجتماع “ل ميثل راأي اجلماهري، 
الذين  اآراء  واإمن����ا  ال���ع���راق،  و���ش��ع��ب 

�شاركوا فيه«.
“�شفق”  اأن��ب��اء  وكالة  اإىل  وا�شتناداً 
ال��ع��راق��ي��ة، ت��راج��ع و���ش��ام احل����ردان 
زع����ي����م اأب�����ن�����اء ����ش���ح���وات ال����ع����راق، 
يف  للتطبيع،  ت��اأي��ي��داً  حت���دث  ال���ذي 
ت��ن��دي��د احلكومة  ب��ع��د  وق���ت لح���ق 

العراقية.
اجلهود  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وخل�شت 
التطبيع بني  م��ن  م��زي��د  اأج���ل  م��ن 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة واإ���ش��رائ��ي��ل يجب 
ال�شام  م���وؤي���دي  ب��دع��م  حت��ظ��ى  اأن 
دعوا  ال��ذي��ن  اأن  واإىل  احلقيقيني، 
اإىل عاقات مع اإ�شرائيل ي�شتحقون 
ال��دع��م م��ن ال��ع��امل ال��غ��رب��ي، فهذه 

طريقة للتقدم، ومن ال�شروري قيام 
ائتاف �شد  الإرهابيني و�شد اإيران 
النووية.  العتبة  م��ن  ت��ق��رتب  ال��ت��ي 
ويجب اأن يرتكز هذا الئتاف على 
ال��ع��امل التي تقدر  ح��اج��ات ك��ل دول 
قيمة ال�شام وال�شتقرار واحلرية.
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عربي ودويل

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

 توما�س فريينزي

الذي  امل��ت��وق��ع للعقد  اأ���ش��رتال��ي��ا غ��ري  اإن خ���رق     
غوا�شة  ع�شرة  اثنتي  ل�شراء  فرن�شا  م��ع  اأب��رم��ت��ه 
هجومية -وهو عقد مت الإعان عنه عام 2016 
2019 -لي�س جمرد مغامرة جتارية  وُختم عام 
من  كثري  يف  وغام�س  م�شطرب  تاريخ  يف  عابرة 
وراء  م��ا  ال��ع��امل.  الأ�شلحة ح��ول  ملبيعات  الأح��ي��ان 
اأنها  ُيعتقد  كان  التي  ال�شناعية،  املفاو�شات  ف�شل 
مغلقة قبل اأن تقرر احلكومة الأ�شرتالية اجلديدة 
الت�شكيك فيها، مواجهة �شيا�شية ودبلوما�شية بني 
بع�س الاعبني الرئي�شيني يف العاقات الدولية، 
ذات  ا�شرتاتيجية  ره��ان��ات  ت�شارعها  مي�س  حيث 

اأهمية ق�شوى مل�شتقبل الكوكب.
التي  الرهانات،  ه��ذه  باأربع من  نحتفظ  دعونا     
احلالية  الأزم����ة  �شياق  يف  ب��اآخ��ر  اأو  ب�شكل  تظهر 
�شعود  تثريها:  التي  ال�شراعات  قلب  يف  ولكنها 
ال���ن���ووي، وم�شتقبل  ال�����ش��ني، وم�����ش��األ��ة الن��ت�����ش��ار 
العاقة عرب الأطل�شي، ومكانة الحتاد الأوروبي.

التهديدات ال�ضينية
ال�شينية  التهديدات  على  ال��رد  الأول،  ال��ره��ان     
هو حمور ال�شراكة اجلديدة املربمة بني الوليات 
ح�شاب  على  واأ�شرتاليا،  املتحدة  واململكة  املتحدة 
ال���غ���رب���ي يف منطقة  ال����وج����ود  ل��ت��ع��زي��ز  ف��رن�����ش��ا، 
املحيطني الهندي والهادئ يف مواجهة نزعة بكني 

التو�شعية.
القوات الأمريكية  ان�شحاب  اأ�شبوعني من      بعد 
من اأفغان�شتان، اأرادت وا�شنطن، التي تقود العملية 
امل�شماة اأوكو�س )اخت�شار مت ت�شكيله على الأحرف 
والوليات  املتحدة  واململكة  اأ�شرتاليا  من  الأوىل 
والع�شكري يف  ال�شيا�شي  التزامها  تاأكيد  املتحدة(، 

املنطقة.
الأ�شرتالية  ال�شراكة مع احلكومة     ومن خال 
وتزويدها بغوا�شات قادرة على القيام بدوريات يف 
بحر ال�شني اجلنوبي وهي مغمورة لفرتة طويلة، 
ير�شل جو بايدن اإ�شارة وا�شحة اإىل العامل ب�شكل 
ع���ام، واإىل ال�����ش��ني ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س: منذ 
“النعطاف” نحو اآ�شيا الذي اأراده باراك اأوباما، 
اأ�شبحت املواجهة مع بكني من اأولويات وا�شنطن 
اجليو�شيا�شية، وُينظر اإىل اأي م�شار اآخر على اأنه 
باأي  املتحدة  ال��ولي��ات  تقبل  لن  �شعف.    عامة 
ب�شدة  واحتجت  ذل��ك،  ال�شني  فهمت  وقد  تهاون، 

على التفاقية اجلديدة.

النت�ضار النووي
   الفرق الرئي�شي بني الغوا�شات التي وعدت بها 
فرن�شا وتلك التي �شي�شنعها الأمريكيون هو، كما 
بينما  التقليدية،  بالطاقة  تعمل  الأوىل  اأن  نعلم، 
�شتعمل الأخرية بالطاقة النووية. ونتيجة لذلك، 
وتزداد  اأع����اه،  ذك��رن��ا  كما  غمرها  م��دة  �شتطول 

و�شائل عملها. وهذا هو الرهان الثاين.
ي��ط��ل��ب الأ����ش���رتال���ي���ون م���ن ف��رن�����ش��ا ت�شليم     مل 
غ���وا����ش���ات ن���ووي���ة ل���ه���م، وي�����وؤك�����دون ال���ي���وم ب���اأن 
الغوا�شات التي تعمل بالطاقة التقليدية مل تعد 
املتزايدة من  كافية يف مواجهة التهديدات امللحة 
زي���ادة خطر  ال��ت��ح��ول، ه��و  ال�شني. وامل��ق��اب��ل لهذا 
الهندي  املحيطني  منطقة  يف  ال��ن��ووي  الن��ت�����ش��ار 

والهادئ.

اأ�شلحة  ال��غ��وا���ش��ات  ه��ذه  حتمل  ل��ن  بالتاأكيد،      
احلقيقة  وت��ب��ق��ى  تقليدية.  ���ش��واري��خ  ب��ل  ن��ووي��ة، 
مبادئ عدم  يتعار�س مع  النووية  املعرفة  نقل  اأن 
متيل  ق��د  املنطقة  يف  اأخ���رى  دوًل  واأّن  الن��ت�����ش��ار، 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. وكما  ن��ف�����س  ع��ل��ى  اإىل احل�����ش��ول 
دوكلو،  مي�شال  الأ���ش��ب��ق  الفرن�شي  ال�شفري  اأك���د 
التفاقية  ف���اإن  الفرن�شية،  ل��وم��ون��د  �شحيفة  يف 
“قطيعة مع  ب����  م�����ش��ح��وب��ة  اجل���دي���دة  ال��ث��اث��ي��ة 
هل  املتقدمة”.  التقنيات  بن�شر  تتعلق  حمرمات 
اجلنوبية  كوريا  اأو  لليابان  ال�شماح  رف�س  ميكننا 

بال�شتفادة منها اإذا طلبت هاتان الدولتان ذلك؟

العالقة عرب املحيط الأطل�ضي
   ال��ره��ان ال��ث��ال��ث، الأك���ر اإث����ارة والأك����ر مرارة 
العاقة  م�شاألة  ه��و  ��ا،  اأي�����شً للفرن�شيني  بالن�شبة 
ع��رب الأط��ل�����ش��ي، ال��ت��ي جت��اه��ل��ه��ا ج��و ب��اي��دن عند 
اأنه  العتقاد  �شاد  لقد  التفاقية اجلديدة.  توقيع 
اأكر  خليفته  �شيكون  ترامب  دونالد  اأحادية  بعد 
واأنه  الط��راف،  متعدد  العمل  ملتطلبات  ح�شا�شية 
ذلك  وكان كل  العتبار...  اآراء حلفائه يف  �شياأخذ 

جمرد وهم و�شراب.
ال��رد بقوة،     كانت احلكومة الفرن�شية حمقة يف 
م���ن خ����ال ���ش��وت وزي����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا، ج����ان اإيف 
لودريان، على ال�شلوكيات ال�شيئة لوا�شنطن. لكن 
من الوا�شح اأن العاقة عرب الأطل�شي قد تعر�شت 
ال�شوؤال عما  ال��ذي يطرح  الأم��ر  ل�شربة خطرية، 
للوليات  بالن�شبة  نف�شه  احلليف  مكانة  تعنيه 
املقال  يف  بحق  دوكلو  مي�شيل  كتب  وكما  املتحدة. 
الأمريكية تريد  الإدارة  “اإذا كانت  اأعاه،  املذكور 
القوة  ملواجهة  التحالفات  من  �شبكة  تنظيم  حًقا 
حقيقية  م�شوؤولية  ع��دم  اأظ��ه��رت  فقد  ال�شينية، 
“ا�شتعداء”  ب����  خ���اط���رت  ح��ي��ث  احل���ال���ة،  ه���ذه  يف 
ح��ل��ي��ف م��ه��م ، وال��ق��ط��ي��ع��ة ع��ل��ى الأق����ل م��ع بع�س 

الأوروبيني«.

الدفاع الأوروبي
   يبقى ال�شوؤال الكبري الذي يطرح با�شتمرار منذ 
– وهو  ال�شوؤال  ه��ذا  الأوروب��ي��ة.  املجموعة  ولدة 
الرهان الرابع -يتعلق مبعرفة ما ميكن اأن يفعله 
عزلتهم  من  للخروج  فعله  ويريدون  الأوروب��ي��ون 
ال��ع��امل��ي��ة، وع��ل��ى وجه  ال�����ش��وؤون  واأخ����ذ مكانهم يف 
اخل�شو�س، يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ، 

حيث اأعادوا تاأكيد التزامهم.
    تدعو املبادرة الأ�شرتالية الأمريكية، التي اأدت 
اإىل ولدة اوكو�س، اأوروبا اإىل التوا�شع وخا�شة اىل 
اأن تّتحد. نتحدث منذ �شنوات عن احلاجة لدفاع 
اأوروب��ي يكمل مظلة الناتو دون اأن يحل حمله... 
ونحن بعيدون كل البعد عن هذا الهدف. بالطبع، 
مت اإح�����راز ت��ق��دم م��ه��م يف ه���ذا الجت�����اه، غ���ري ان 
الحت��اد الأوروب��ي لي�س م�شتعًدا بعد للعمل كقوة 

م�شتقلة على ال�شاحة الدولية. 
   بالتاأكيد تلقت فرن�شا دعم �شركائها الأوروبيني 
املتحدة،  وال����ولي����ات  اأ���ش��رتال��ي��ا  م���ع  ال�����ش��راع  يف 
نحو  لقطعها  طويلة  طريق  هناك  ي��زال  ل  ولكن 
الذي  ال�شهري  ال�شرتاتيجي”  الذاتي  “الكتفاء 
يطمح اإليه بع�س الأوروبيني. ناأمل اأن توؤدي اأزمة 
الغوا�شات اإىل ت�شريع التحرك نحو اأوروبا اأقوى 

واأكر ن�شاًطا.
ترجمة خرية ال�شيباين

�لغو��شات �الأ�شرت�لية: �لرهانات �الأربعة لالأزمة

* مدير حترير �شحيفة لوموند �شابقا، متخ�ش�س يف الحتاد الأوروبي وكر�س له العديد 
“ال�شحافة” و”ملاذا اأوروبا؟«. من الكتب، من موؤلفاته “رو�شو”، 

 فرن�شا ت�شدد �شروط منح �لتاأ�شري�ت
 ملو�طني �ملغرب و�جلز�ئر وتون�س 

•• باري�س-اأ ف ب

على  ردا  وتون�س  واجل��زائ��ر  امل��غ��رب  ملواطني  التاأ�شريات  منح  ���ش��روط  ت�شديد  باري�س  ق��ررت 
من  مهاجرين  ل�شتعادة  ال��ازم��ة  القن�شلية  الت�شاريح  اإ���ش��دار  ال��ث��اث  ال���دول  “رف�س” 
لإذاعة  اأت��ال  وقال  الثاثاء.  اأت��ال  با�شم احلكومة غابريال  الناطق  اأعلن  ما  مواطنيها، وفق 
“اأوروبا1” “اإنه قرار غري م�شبوق لكنه اأ�شبح �شروريا لأن هذه الدول ل تقبل با�شتعادة رعايا 
ل نرغب بهم ول ميكننا اإبقاوؤهم يف فرن�شا«. واأكد اأن مواقف الدول الثاث “تبطئ فعالية” 
عمليات الرتحيل من الأرا�شي الفرن�شية عند �شدور قرارات يف هذا ال�شدد. وتابع “ح�شل 
حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننّفذ التهديد«. واأ�شار اإىل زيارات اأجراها رئي�س الوزراء جان 
كا�شتيك�س واأع�شاء من حكومته اإىل الدول الثاث ملناق�شة امل�شاألة واىل اجتماعات عقدت مع 

�شفرائها قائا “عندما ل يتحّرك ملف ما بعد فرتة معينة، علينا تطبيق القوانني«.

مقتل  �شجلنا  ل��ك��ن  الآن  يح�شل  ذل���ك  ي���زال 
ينتمون  القانون”  اخلارجني عن  ع�شرة من 
لف�شيل من�شق بقيادة “مونو فرييل«. وقائد 
“مونو  احل��رك��ي  بال�شم  امل��ع��روف  املجموعة 
هو اأحد “رجال ايفان موردي�شكو”  فرييل”، 
اأك��رب قياديي  اأح��د  اإن��ه  ال��ذي تقول ال�شلطات 

املجموعات املن�شقة عن فارك.
ومل ي��ح��دد ن���اف���ارو امل���وق���ع ال����ذي ج���رت فيه 
اأن غالبية عنا�شر  الع�شكرية. ورغم  العملية 
7 اآلف امراأة  األقوا �شاحهم -- قرابة  فارك 
ورجل -- ل يزال عدد من املن�شقني يوا�شلون 
دون  وم��ن  خمتلفة.  مناطق  يف  هجمات  �شن 

•• بوغوتا-اأ ف ب

ع�شرة  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة  امل�شلحة  ال���ق���وات  قتلت 
اأكرب  اإح��دى  اإىل  بانتمائهم  ي�شتبه  م�شلحني 
املجموعات املن�شقة عن حركة التمرد ال�شابقة 
الكولومبية”  امل�شلحة  ال��ث��وري��ة  “القوات 
)فارك(، ح�شبما اأعلن م�شوؤول ع�شكري كبري 
الأعنف  م��ن  ه��ي  هجمات  كولومبيا  ت�شهد   .
على  التوقيع  منذ  م�شلحة،  جماعات  ت�شنها 
وقال   .2016 يف  ف����ارك  م���ع  ���ش��ام  ات���ف���اق 
نافارو  فرناندو  لوي�س  امل�شلحة  القوات  قائد 
يف ر���ش��ال��ة وزع����ت ع��ل��ى و���ش��ائ��ل الإع�����ام “ل 

 2500 ي���واف���ق ق���راب���ة  ق���ي���ادة م���وح���دة، مل 
 .2016 يف  املوقع  ال�شام  اتفاق  على  م�شلح 
ب��ع��م��ل��ي��ات غ��ري قانونية  ال��ق��ي��ام  وي��وا���ش��ل��ون 
تهريب  طريق  عن  التمويل  على  ويح�شلون 
القانوين والبتزاز،  املخدرات والتعدين غري 

وفق ال�شتخبارات الكولومبية.
وتقدر منظمة اإنديباز غري احلكومية اأن 73 
جمزرة وقعت يف الباد حتى الآن يف 2021. 
ووف����ق م��ع��ل��وم��ات ����ش���ادرة ع���ن اجل��ي�����س فاإن 
“جنتيل  مع  متحالف  موردي�شكو”  “اإيفان 
دارتي” اأكرب القادة املن�شقني، لتنفيذ خمطط 

لإعادة تاأ�شي�س فارك.

مقتل 10 متمردين من�شقني عن »فارك« يف كولومبيا 

قبل  �شخ�س،  مايني  خم�شة  على  جمموعهم  يزيد  وهم 
الأول.  ت�شرين  اأكتوبر  يف  اجلديد  الدرا�شي  العام  بداية 
وقالت وزارة ال�شحة اإن مراكز ال�شباب بداأت يوم الثنني 
على  للح�شول  ال�شاعني  اجل��ام��ع��ات  ط��اب  ا�شتقبال  يف 
التطعيم. وت�شلمت م�شر لقاحات اأ�شرتا زينيكا و�شينوفارم 
ومن  جون�شون،  ان��د  وحون�شون  و�شبوتنيك  و�شينوفاك 
بداأت  كما  ومودرنا.  فايزر  من  لقاحات  تت�شلم  اأن  املتوقع 
م�شر يف اإنتاج لقاح �شينوفاك حمليا. وقالت وزيرة ال�شحة 
امل�شرية هالة زايد يوم ال�شبت اإن الدولة، التي يقدر عدد 
�شكانها باأكر من 100 مليون ن�شمة، طّعمت 11 مليونا 
حتى الآن بجرعة واحدة من لقاح م�شاد لكورونا يف حني 
م�شر  و�شجلت  جرعتني.  مايني  خم�شة  من  اأك��ر  تلقى 
حتى يوم اأم�س الأول الثنني 302327 اإ�شابة بكوفيد-

م�شوؤولون  يقول  ذل��ك  ورغ��م  وف��اة.   17224 بينها   19
وخرباء اإن الرقم الفعلي لاإ�شابات اأعلى كثريا ول تعرب 
عنه الأرق��ام احلكومية نظرا لنخفا�س معدلت فحو�س 
من�شاآت  التي جترى يف  الفحو�س  نتائج  وا�شتبعاد  كورونا 
غري حكومية. وتتوقع وزارة ال�شحة اأن تكون ذروة املوجة 

الرابعة لإ�شابات اجلائحة يف اأكتوبر ت�شرين الأول.

•• القاهرة-رويرتز

الوقاية  بلقاحات  التطعيم  الراهن  الوقت  يف  م�شر  تتيح 
باأنحاء  ال�شباب  م��راك��ز  يف  ف��وري  ب�شكل  كوفيد-19  م��ن 
خطوة  يف  الإن���رتن���ت،  ع��رب  م�شبق  ت�شجيل  دون  ال��ب��اد 
ت�شتهدف ت�شجيع النا�س على التطعيم وتخفيف ال�شغط 
على امل�شت�شفيات والوحدات ال�شحية و�شط املوجة الرابعة 
للجائحة. قالت وزارة ال�شحة اإن قرابة 270 من مراكز 
للح�شول  امل��واط��ن��ني  اأم����ام  الآن  اأب��واب��ه��ا  ت��ف��ت��ح  ال�����ش��ب��اب 
اأم��اك��ن التطعيم يف  على ال��ل��ق��اح��ات، وه��و م��ا ي��رف��ع ع��دد 
اأن��ح��اء ال��ب��اد اإىل 1100 م��وق��ع. ي��اأت��ي ه��ذا التحرك يف 
ال�شحة  وزارة  اأطلقتها  التي  نطمئن”  “معا  حملة  اإط��ار 
منت�شف �شبتمرب اأيلول والتي تتيح للمواطنني الت�شجيل 
فارق  �شكاوى من وج��ود  بعد  الفور  اللقاحات على  وتلقي 
اأغ�شط�س  وق��ال��ت م�شر يف  ب��ني اخل��ط��وت��ني.  زم��ن��ي كبري 
املوظفني  �شخ�س من  4.5 مليون  تعتزم تطعيم  اإنها  اآب 
ومبوجب  �شهرين.   غ�شون  يف  كوفيد-19  �شد  بالدولة 
التعليم  يف  العاملني  جميع  تطعيم  �شيتم  الربنامج،  هذا 
اجلامعات،  وط���اب  اجل��ام��ع��ات  وموظفي  اجلامعي  قبل 

•• برلني-وكاالت

اأجنيا  امل�����ش��ت�����ش��ارة  خ��ل��ف  اأن  ي���ب���دو 
اأولف  املالية  وزي��ر  املحتمل،  مريكل 
���ش��ول��ت��ز، ل���ن ي��ح��ظ��ى مب��ت��ن��ف�����س كاٍف 
ت�شكيل  اإذا متكن من  بالفوز  ليحتفل 

حكومة ائتافية برئا�شته.
ويف هذا ال�شياق، كتب توبيا�س كايزر، 
وفريجينيا كري�شت، ومارتينا مي�شتي 
الأملانية،  فيلت”  “دي  �شحيفة  يف 
وترجمه اإىل الإجنليزية موقع وورلد 
كران�س، اأن �شولتز �شارك يف اجتماع يف 
اأوائل ال�شهر يف �شلوفينيا مع نظرائه 
وزراء املالية يف دول الحتاد الأوروبي، 
الذين كانوا مهتمني مبعرفة مواقفه 
من ق�شية اإ�شاح قواعد ال�شتدانة يف 
الذي يتوقع  املو�شوع  اليورو،  منطقة 
اأن يكون حمور نقا�س حاد بني اأع�شاء 
املقبلة.  الأ�شهر  الأوروب���ي يف  الحت��اد 
�شبق لفرن�شا التي �شتنظم انتخاباتها 

الرئا�شية يف ال�شنة املقبلة اأن اأو�شحت 
القت�شاد  وزي���ر  ل�شان  على  موقفها 
اجتماع  يف  ل���وم���ري  ب���رون���و  وامل���ال���ي���ة 
يتعلق  “حني  ق��ال:  ال��ذي  �شلوفينيا، 
والنمو،  ال���ش��ت��ق��رار  الأم����ر مب��ع��اه��دة 
جديدة”.  ق���واع���د  اإىل  ن��ح��ت��اج  ن��ح��ن 
اأب�شط  ق��واع��د  اإىل  “نحتاج  واأ����ش���اف 
تاأخذ يف احل�شبان الواقع القت�شادي. 
خال  فرن�شا  عليه  �شت�شدد  م��ا  ه���ذا 
الواقع القت�شادي  الأ�شابيع املقبلة”. 
ال��ي��ورو هو معدل دين  ل��دول منطقة 
قومي يبلغ %100 من الناجت املحلي 
هي  فقط  لوك�شمبورغ  اإن  الإج��م��ايل. 
من  اأ���ش��ا���ش��ي��ني  متطلبني  تلبي  ال��ت��ي 
معاهدة ما�شرتيخت، اأن يكون الدين 
اأق���ل م��ن %60 م��ن الناجت  ال��ق��وم��ي 
املحلي الإجمايل، واأل يتخطى العجز 

%3 م��ن ه���ذا ال��ن��اجت. وُع��ل��ق العمل 
اإل  اأزمة كورونا  القواعد ب�شبب  بهذه 
اأن على القادة الأوروبيني اتخاذ قرار 
كان  واإذا  ق��دم��اً،  امل�����ش��ي  كيفية  ح���ول 

يجب اإعادة العمل بها يف 2023.
تابع الكتاب اأن الدول املحافظة مالياً 
وهولندا،  ال��ن��م�����ش��ا،  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
ت��ق��ف ���ش��د ت��خ��ف��ي��ف ال���ق���واع���د، وهو 
وثيقة  يف  اأخ����رياً  ب�شدة  اأو���ش��ح��ت��ه  م��ا 
م�����ش��رتك��ة. ل��ك��ن دول ج��ن��وب اأوروب�����ا 
مرتفعة  م�شتويات  م��ع  تتعامل  التي 
من الديون القومية، تعتقد اأن الوقت 

حان لتخفيف هذه القواعد.
املزيد  اإىل  احل��ك��وم��ات  ه���ذه  وت���دع���و 
من احلرية للتعامل مع هذه الديون 
حتى ي�شتطيع القت�شاد ال�شتمرار يف 
املالية  وزي��رة  وقالت  والنمو.  التعايف 

هذه  اإن  كالفينيو  ن��ادي��ا  الإ���ش��ب��ان��ي��ة 
الواقع  م��ع  “تكييفها  يجب  القواعد 
اجلديد” واأن منطقة اليورو يف حاجة 
ووافقها  اإىل “قواعد جديدة فاعلة”، 
ديون  اإن  البلجيكي.  نظريها  ذلك  يف 
واإيطاليا،  وفرن�شا،  وبلجيكا،  اإ�شبانيا، 
اأعلى  وقرب�س  واليونان،  والربتغال، 

من %100 من الناجت القومي.
�شرياقب امل�شوؤولون الأوروبيون نتائج 
لت�شكيل  وامل���ف���او����ش���ات  الن���ت���خ���اب���ات 
فاإىل  اأملانيا.  يف  الئتافية  احلكومة 
ج��ان��ب ف��رن�����ش��ا، ل ت���زال اأمل��ان��ي��ا حتدد 
ال��ت��وج��ه ال��ع��ام يف الحت����اد الأوروب�����ي، 
معتمداً  ب���رل���ني  م���وق���ف  و����ش���ي���ك���ون 
احلكومة.  ���ش��ك��ل  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 
اأحد الأ�شئلة الأ�شا�شية حول  يتمحور 
امل��ق��ب��ل وحزبه.  امل��ال��ي��ة  وزي�����ر  ه���وي���ة 

ف���ف���ي ح��م��ل��ت��ه��م الن����ت����خ����اب����ي����ة، دع���ا 
الديون،  قواعد  مراجعة  اإىل  اخل�شر 
امل�شتقبل  يف  ال��ع��ام  ال�شتثمار  لتدعم 
يريد  امل���ق���اب���ل،  ويف  ع���رق���ل���ت���ه.  ب�����دل 
الدميوقراطيون الأحرار اإعادة العمل 
ب��ق��واع��د م��ا���ش��رتي��خ��ت وال��ت��ق��ي��د بها 
ب�شكل اأكر �شرامة من ذي قبل. لكن 
اأن يلقى هذا الطلب  من غري املرجح 
الأوروبي  قبوًل على م�شتوى الحتاد 
تلك  �شتنتهك  ال��دول  من  الكثري  لأن 
لذلك  املقبلة،  ال�����ش��ن��وات  يف  ال��ق��واع��د 
اإن الذي �شيكون على املحك هو نطاق 

وحجم تلك الإ�شاحات.
ورغم  اأن���ه  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ال��ك��ت��اب  يلفت 
م��وق��ف��ه��ا ال��وا���ش��ح م���ن ال��ق�����ش��ي��ة، مل 
تبادر باري�س اإىل الهجوم. وبدايًة من 
�شرتاأ�س  املقبل،  الثاين(  يناير)كانون 
ف��رن�����ش��ا جم��ل�����س الحت������اد الأوروب�������ي 
احلمات  م����ع  ����ش���ت���ت���زام���ن  ف�����رتة  يف 

النتخابية الرئا�شية.

ما �أول حتٍد �شيو�جهه خليفة مريكل؟

نتيجته  حت�شن  اإىل  فبالإ�شافة 
)11 فا�شل 5 باملائة مقابل 10 
 ،)2017 ب��امل��ائ��ة ع���ام   7 ف��ا���ش��ل 
يف  الأول  امل����رك����ز  ح���زب���ه  اح���ت���ل 
م���رة،  لأول  ال��ن��اخ��ب��ني  اأ�����ش����وات 
ح����زب اخل�شر  م�����ش��ت��وى  ب��ن��ف�����س 
معهد  ب��ح�����ش��ب  ب���امل���ائ���ة(،   23(

انفرا تا�شت.
ال�شباب  رئ���ي�������ش���ي:  اجت������اه  ه�����ذا 
ي����دي����رون ظ���ه���وره���م ل����اأح����زاب 
ح�شل  ال����ق����دمي����ة:  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

يقول بنجامني �شرايرب، الباحث 
يف م��وؤ���ش�����ش��ة ف��ري��دري�����س اإي���ربت، 
ال�شرتاكي  احل��زب  من  القريبة 
تغري  “لقد  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي: 
و�شي�شطر  ال�����ق�����وى...  م����ي����زان 
تقدمي  اإىل  الرئي�شيان  احل��زب��ان 
ت���ن���ازلت ك��ب��رية ل��ل��ح�����ش��ول على 
يب�شر  وه�����ذا  امل�شت�شارية”... 
ب��اخل��ري ل��ل��ي��ن��دن��ر، ال����ذي يطمح 
اىل تويل حقيبة كربى لتكوينه، 

وزارة املالية.

الدميقراطي  ال�شرتاكي  احلزب 
من  ف����ق����ط  ب����امل����ائ����ة   15 ع����ل����ى 
املحافظون  ف��از  بينما  اأ�شواتهم، 
ويج�شد  ب��امل��ائ��ة.   10 ب����  ب��ال��ك��اد 
الليربايل  الدميقراطي  احل��زب 
نهر  التغيري عرب  ري��اح  واخل�شر 

الراين.
ه���ذا مب��ث��اب��ة مفاجاأة  ي��ك��ون  ق���د 
عندما يتعلق الأمر بالليرباليني، 
املرتبطني ببع�س التق�شف املايل. 

ديناميكية  م��ن  ا�شتفادوا  لكنهم 
 42 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  زعيمهم 
ور�شاقته  البدنية  ولياقته  عاًما، 
اىل جانب �شيطرته على اخلطاب، 
وي�������ش���ارك���ون اخل�����ش��ر الأه������داف 
من  ال��ب��اد  لتحديث  الطموحة 
والرقمنة  الطاقة  حيادية  حيث 
واحل���ق���وق امل���دن���ي���ة. ال��ك��ث��ري من 
ميا  لل�شباب  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات 

جتاهها.

لتحقيق  اأدوات���ه���م  اأن  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
ذل������ك ت���خ���ت���ل���ف. ال���ل���ي���ربال���ي���ون 
ال�شريبية  ال���زي���ادات  ي��رف�����ش��ون 
ال���ت���ي ي���ت���ب���ّن���اه���ا اخل�������ش���ر. لكن 
ل��ي��ن��دن��ر ج��ع��ل ال��ت��واف�����������������ق معهم 
لت�شكيل  امل��ف��او���ش��������ات  اأول����وي����ة 
ي�������رى  اأن  قب�����ل  حتى  ائ��ت��اف، 
الثنائي  يحك��م  اأن  مع من ميكن 
الدميقراطيون  )ال���ش��رتاك��ي��ون 

اأو املحافظون(.

يختلفان يف الأدوات لتحقيق الأهداف:

�أملانيا: �لتغيري يج�شده �لليرب�ليون و�خل�شر...!
فاز احلزبان باأ�ضوات ال�ضباب وميلكان مفتاح امل�ضت�ضارية

كري�شتيان ليندنر يعيد جمد الليرباليني

•• الفجر –خرية ال�صيباين
ل��ي�����س ج���دي���ًدا متاًما  اأن�����ه    رغ����م 
اأنه امام ما  اإل  على قيادة احلزب، 
يوم  م��ن��ذ  الأوىل.  جت��رب��ت��ه  ي�شبه 
ال�شبت، وطيلة خم�شة اأيام، يلتقي 
�شتارمر  كري  العمال  ح��زب  رئي�س 
موؤمتر  يف  امل��ج��ت��م��ع��ني  ب���ق���وات���ه 
ال�شاحلي،  ب���راي���ت���ون  م��ن��ت��ج��ع  يف 
اأبريل  يف  انُتخب  اإجن��ل��رتا.  جنوب 
اخلم�شيني  ي��ت��م��ّك��ن  مل   ،2020
الحتكاك بالن�شطاء العام املا�شي، 
زعيم  ه��و  ه��ا  اإذن،  ال��وب��اء.  ب�شبب 
امل��ع��ار���ش��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ي��ب��ح��ر يف 
ال��ن��ه��اي��ة يف امل��ي��اه ال��ع��م��ي��ق��ة... مع 

عديد التحديات التي تنتظره.
ا����ش���ت���ط���اع���ات  يف  م���ت���خ���ل���ف���ا     
من  ب����امل����ائ����ة   35 ع���ن���د  ال�����������راأي، 
ن���واي���ا ال��ت�����ش��وي��ت يف ح���ال اإج����راء 
مقابل  غ���ًدا،  ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات 
�شيحاول  للمحافظني،  باملائة   40
للحزب  اأف��ق  اإع��ط��اء  �شتارمر،  كري 
الهزائم  من  �شنوات  بع�شر  املو�ّشح 
النتخابية.    مل يتخذ حزب العمل 
قراًرا ب�شاأن الربيك�شيت، وعالقا يف 

خطاب كري �شتارمر غري م�شموع، 
رغ�����م اأن������ه ح�����رث الأر���������س ط����وال 

ال�شيف ملقابلة اأن�شاره.
    ومن املتوقع اأن ي�شتخدم زعيم 
اخلتامي  خ��ط��اب��ه  ال��ع��م��ال  ح����زب 
ال��ي��وم الأرب��ع��اء  لتو�شيح خ��ّط مل 
يفهمه الناخبون كثرًيا حتى الآن، 
للمملكة  “روؤيته البديلة”  وي�شع 

املتحدة.
    لقد قّدم بع�س “املقّبات” يوم 
غ���ٍد اخل��م��ي�����س م��ن خ���ال مذكرة 
35 �شفحة ذات نغمة  طويلة من 
تغري  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن  و�شطية 
كل من الطبقات العاملة يف �شمال 
بخطاب  جذبها  مت  التي  اإجن��ل��رتا 
املناه�س  ج����ون���������ش����ون  ب����وري���������س 
وال�شباب  الأوروب������������ي،  ل����احت����اد 

احل�شري الأكر تعليما.
الطبقة  لأ�����ش����ر  الأول������وي������ة  اإن   
خدمة  يف  والق���ت�������ش���اد  ال��ع��ام��ل��ة، 
املواطنني دون “خنق” املوؤ�ش�شات، 
هذا  “�شعب   ... القومية  ورف�����س 
التغيري”،  اأج���ل  م��ن  يبكي  ال��ب��ل��د 

كما يوؤكد. 
عن لو جورنال دي دميان�ش

اتهامات مبعاداة ال�شامية، ومثقًا 
باخلط الي�شاري املتطرف لزعيمه 
و�شل  ك��ورب��ني،  ج��ريمي��ي  ال�شابق 
احل�شي�س  اإىل  ال���ع���م���ال  ح�����زب 
لعام  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
اأ�شواأ نتيجة له يف  2019: �شجل 

مثل  له  معاقل  وخ�شر  عاما،   85
اإجنلرتا،  ���ش��م��ال  يف  �شيدجفيلد، 

الدائرة التاريخية لتوين بلري.

تو�ضيح خطه
ب��وري�����س جون�شون،  امل��ق��اب��ل،      يف 

اأن  املحافظ، ميكن  ال��وزراء  رئي�س 
يتباهى باأنه قاد حملة التطعيم �شد 
الربيك�شيت  واأجنب   ،19- كوفيد 
اأن�����ش��اره، رغ��م نق�س  ال���ذي طلبه 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة وامل��ن��ت��ج��ات الذي 
الأف�����ق، مب��ا يكفي جلعل  ي��ل��وح يف 

توظيف خطابه اخلتامي لتو�ضيح خطه:

هل ي�شتطيع كري �شتارمر �إحياء حزب �لعمال وهو رميم...؟
 حتت �ضغط تاأكيد ذاته, اختبار �ضعب لزعيم حزب العمال الربيطاين يف موؤمتر برايتون

زعيم حزب العمال يف مهمة �شعبة

�ل�������ش���ب���اب 
ي�����دي�����رون 
ظ���ه���وره���م 
ل�����الأح�����ز�ب 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�ل����ق����دمي����ة حتليل اخباري

كــــــان لــــــدى زعــيــم 
الـــــلـــــيـــــربالـــــيـــــني 
كري�ضتيان ليندنر ما 
يكفي لو�ضع ابت�ضامة 
�ضفتيه  عــلــى  ــا  ــض ر�
النتخابات  مــ�ــضــاء 
 26 يف  الت�ضريعية 

�ضبتمرب.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

م�شر تتاأهب للموجة �لر�بعة جلائحة كوفيد 
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عربي ودويل

•• الفجر -اإيلي جوكريت –ترجمة خرية ال�صيباين
    من ال�ضعب توقع نتائج مقتل زعيم تنظيم  داع�ش 
يف ال�ضحراء الكربى, كما يت�ضح من ع�ضرين عاًما من 

احلرب �ضد قادة تنظيم القاعدة وداع�ش.
اأبو  عدنان  مقتل  فرن�ضا  اأعلنت  �ضبتمرب,   16 يف     
وليد ال�ضحراوي, زعيم تنظيم داع�ش  يف ال�ضحراء 
برخان  قوة  �ضنتها  غارة  خالل  ُقتل  الذي  الكربى, 
النيجر.  حــدود  من  بالقرب  مايل  يف  اأغ�ضط�ش  يف 
الإرهابية”,  اجلــمــاعــة  لــهــذه  قا�ضمة  “�ضربة 
باريل.  فلورن�ش  الفرن�ضية  الدفاع  لوزيرة  بالن�ضبة 
و�ضبق ان �ضّنفت هذه الأخرية الزعيم اجلهادي على 

اأنه “العدو الأول” لفرن�ضا يف منطقة ال�ضاحل.

اأن  الفرن�شية،  الأجهزة  تعتقد  كما 
اأم���ر ب��اغ��ت��ي��ال �شبعة  ال�����ش��ح��راوي 
مع  قتلوا  فرن�شيني  اإغ��اث��ة  ع��م��ال 
م��ر���ش��ده��م يف اأوائ�����ل اأغ�����ش��ط�����س يف 

النيجر.
   ي�����ش��اف م��ق��ت��ل ه����ذا اجل���ه���ادي 
قائمة  اإىل  امل���خ�������ش���رم  وامل���ق���ات���ل 
القادة  ت�شفية  طويلة من عمليات 
الإره���اب���ي���ني م���ن ق��ب��ل ف��رن�����ش��ا يف 
منطقة ال�شاحل، وعلى نطاق اأو�شع 
القاعدة  تنظيم  ق����ادة  م��ق��ت��ل  اإىل 
وتنظيم  داع�س الذين مت الق�شاء 
الغربية  ال��ق��وى  ق��ب��ل  م��ن  عليهم 

منذ ما يقارب الع�شرين عاًما.
على  حقيقي  العملياتي  »التاأثري    
يرى  واملتو�شط”،  الق�شري  امل��دى 
فران�س  يف  ال�شحفي  ن�شر،  و�شيم 
احل���رك���ات  يف  وامل��ت��خ�����ش�����س   24
الوليد  اأب�����و  ع���دن���ان  الإره����اب����ي����ة. 
ذوي  املخ�شرمني  من  ال�شحراوي 
امل��دى الطويل،  اخل��ربة. لكن على 
ل ميكن معرفة ما اإذا كان ال�شخ�س 
اأكر  �شيكون  املهمة  �شيتوىل  الذي 
كاريزما اأو اأقل منه، اأو اأكر خربة 
اأو اأقل. وكما هو احلال دائًما، اإنها 

يان�شيب ».

مات الأمري عا�ش الأمري
العامة  املديرية  اأك��د رئي�س     لئن 
لاأمن اخلارجي برنارد اإميييه يف 
يف  الإره��اب��ي��ني  اأن  املا�شي،  فرباير 

اأم��ري��ك��ي��ة ب��ط��ائ��رة  دون ط��ي��ار يف 
اليمن عام 2017. لقد كان عقل 
اأن����ور ال��ع��ول��ق��ي، اأم���ري ال��ق��اع��دة يف 
واملعروف  العربية،  اجل��زي��رة  �شبه 
اأنه طور متفجًرا تقريبا غري قابل 
لاكت�شاف مت ا�شتخدامه يف هجوم 

. فا�شل عام 2009. 
اإرهابي  ال��ع��ام نف�شه ح���اول      ويف 
الأجهزة  م��ن  ال��ن��وع  بنف�س  جم��ّه��ز 
ت��ف��ج��ري ن��ف�����ش��ه ع��ل��ى م���نت طائرة 
رك�����اب اأم���ريك���ي���ة. ح�����ادث ك����ان له 
اأمن  ت��داب��ري  على  وخيمة  ع��واق��ب 

الطريان يف الوليات املتحدة.
اآخر،  متفجرات  خبري  ُقتل  كما     
وه���و ال��ف��رن�����ش��ي دي��ف��ي��د دروج����ون، 
القاعدة  تنظيم  اإىل  ان�شم  ال���ذي 
عام  للتحالف  غ���ارة  يف  ���ش��وري��ا،  يف 
هو  تعلم  لقد  ���ش��وري��ا.  يف   2015
ا التحكم يف نوع من املتفجرات  اأي�شً
ي�شعب اكت�شافه. “عندما ت�شتهدف 
اأ�شا�شية  م���ه���ارات  ل��دي��ه  ��ا  ���ش��خ�����شً
من  ا�شتبداله،  وي�شعب  للجماعة 
معه،  مت����وت  امل���ه���ارة  اأن  ال���وا����ش���ح 
و���ش��ي��ك��ون ل��ه��ذا ع��واق��ب اأك����ر من 

يرى و�شيم ن�شر. ت�شفية زعيم”، 
   لكن الإعان عن وفاة ال�شحراوي 
لإظهار  لفرن�شا  فر�شة  هو خا�شة 
ان��ت�����ش��ار ب��ع��د اإع��ان��ه��ا اأن��ه��ا تريد 
لت�شليم  ال�����ش��اح��ل  م��ن  الن�����ش��ح��اب 
“هذه  املحلية.  ال��دول  اإىل  امل�شعل 
اجل����م����اع����ة  ت���ن���ظ���ي���م داع�������������س  يف 
راأ�شها  قطع  مت  الكربى  ال�شحراء 

التنظيمي. 
يف  ����ش���ي���م���ا  ل  الآن،  امل����ه����م  وم������ن 
النيجر، اأن تتمكن اجلهات الفاعلة 
احل��ك��وم��ي��ة م���ن ا���ش��ت��ع��ادة الأر�����س 
وُتركت  ع��ن��ه��ا  ال��ت��خ��ل��ي  مت  ال���ت���ي 
�شرح  داع�س”،  ت��ن��ظ��ي��م  جل��م��اع��ة 
اإيف  ال�شوؤون اخلارجية جان  وزير 
على  ���ش��ب��ت��م��رب،   16 يف  ل����ودري����ان 
اإن����ف����و... ل تنوي  ف��ران�����س  م��وق��ع 

فرن�شا “جز الع�شب” اإىل الأبد.

�شن  “يفكرون يف  ال�شاحل  منطقة 
معظم  ف���اإن  اأوروبا”،  يف  ه��ج��م��ات 
امل���راق���ب���ني واجل����ه����ات ال��ف��اع��ل��ة يف 
يعتقدون  الداخلي(  الأم��ن  جم��ال 
منخف�س،  اخل��ط��ر  اأن  ال���واق���ع  يف 
باد  يف  القاعدة  تنظيم  ق��ال  وق��د 
امل���غ���رب الإ����ش���ام���ي ب���و����ش���وح، اأن 
معركته ل تهم الأرا�شي الفرن�شية، 
كما اأن تنظيم داع�س  يف ال�شحراء 

الكربى ل ميلك الو�شائل.
   لذلك، فاإن تاأثري وفاة ال�شحراوي 
منطقة  يف  اأوًل  ي���ظ���ه���ر  �����ش����وف 
“الإرهابيون  ن��ف�����ش��ه��ا.  ال�����ش��اح��ل 
الفر�س،  ح�شب  عمليات  ينفذون 
ل�شرب  الفر�شة  لهم  اأتيحت  واإذا 
اأنه  الوا�شح  جنود فرن�شيني، فمن 
فعلوا  اإن��ه��م  ال��ق��ول  لهم  �شيت�شنى 
ذل���ك ان��ت��ق��ام��ا ل��ق��ائ��ده��م، ل��ك��ن يف 
من  بعملية  ي��ق��وم��وا  ل��ن  ال���واق���ع، 
و�شيم  ي��ع��ت��رب  فقط”،  ذل���ك  اأج����ل 
فلورن�س  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ن�������ش���ر.    
“�شوف يجد تنظيم داع�س   ب��اريل، 
ال��ك��ربى �شعوبة يف  ال�����ش��ح��راء  يف 

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل ن��ه��اي��ة ل��ه��ا. ل 
�شك اأن اغتيال اأ�شامة بن لدن عام 
ا�شتقرار  زعزعة  اإىل  اأدى   2011
اأمين  ي��ك��ن  ق���ي���ادة اجل��م��اع��ة، ومل 
اجلاذبية  بنف�س  يتمتع  الظواهري 
ومع  �شلفه.  مثل  التاأثري  نف�س  اأو 
اأن  اإىل  ن�����ش��ر،  و���ش��ي��م  ي�شري  ذل���ك، 
“مقتل بن لدن مل مينع القاعدة 
م��ن ال��ت��ط��ور، ب��ل �شاعد ذل��ك على 
تعزيز امل��زي��د م��ن ال��ام��رك��زي��ة يف 
الفروع،  بع�س  وتطوير  التنظيم، 
مثل فرع ال�شاحل، وهو جناح كبري 
التكّيف  ه��ذا  ان  ال  لهم.  بالن�شبة 

كان جاريا قبل وفاته ».
البغدادي  بكر  اأب��و  ت��وىل     عندما 
2010، مت  رئ��ا���ش��ة داع�������س  ع����ام 
ركبتيه  على  فعلًيا  التنظيم  و�شع 
الأمريكية،  العمليات  خ���ال  م��ن 

ومت الق�شاء على �شلفه.
قريًبا  �شي�شبح  ال���ذي  ال�شخ�س   
ع��دًوا عاًما رقم 1 ل ُيعترب مهًما، 
املخ�ش�شة  امل��ك��اف��اأة  اأن  درج���ة  اىل 
هذا  “كل  تخفي�شها.  مت  ل��راأ���ش��ه 
ب��ع��ي��د ك���ل ال��ب��ع��د ع���ن ك��ون��ه علًما 
فران�س  �شحفي  يلخ�س  دقيًقا”، 
م�شتعدون  الإره���اب���ي���ني  اإن   .24
وكالعادة،  الح��ت��م��ال،  ل��ه��ذا  طبعا 

يتاأقلمون.
الإرهابية  اجلماعات  ق��درات  اإن     
عندما  للخطر  عر�شة  اأكر  تكون 
ي�����ش��ق��ط رج������ل ي��ت��م��ت��ع مب����ه����ارات 
خا�شة اأكر مما تتعر�س له عندما 
ي���ت���م ح���رم���ان���ه���ا م����ن زع����ي����م. تلك 
اإبراهيم  ح��ال��ة  امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى 
الع�شريي، الذي ُقتل يف غارة جوية 

فلورن�س باريل  �شربة قا�شمة توقع برنارد اإميييه م�شتبعد

ق�س الع�شب من حتت اقدام تنظيم داع�س يف ال�شاحل قتل عدنان اأبو وليد ال�شحراوي يف اإطار عملية برخان قادها الأمن اخلارجي

من التجنيد على نطاق اأو�شع«. 
  وم������ع ذل��������ك، ف��������اإن ال����ت����وازن����ات 
اأقل  لي�شت  واملجتمعية  ال�شيا�شية 
من  لاإرهابيني  بالن�شبة  تعقيًدا 
قوة برخان، وقد �شبق تقوي�س هذه 
التوازنات من خال �شربات اأخرى 
�شنها اجلي�س الفرن�شي وحلفاوؤه يف 
و�شيم  وي���ذّك���ر  ال�����ش��اح��ل.  منطقة 
التي  ال�����ش��رب��ة  “هذه  اأّن  ن�����ش��ر، 
تنهي  ال�شحراوي  مقتل  اإىل  اأدت 
ال�شتهداف  م��ن  طويلة  �شل�شل�شة 
ال�شحراء  يف  داع�س   تنظيم  لقادة 
الكربى«.    يف يونيو، ُقتل حممود 
اإي��ك��اري، يف منطقة  ب��اي، امللقب  اأغ 
ميناكا يف �شمال �شرق مايل. تعّرفه 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى اأن����ه اأحد 
يف  تونغو  تونغو  ه��ج��وم  مهند�شي 

اأخرى  ب�شخ�شية  اأم��ريه  ا�شتبدال 
“هذه  اأن  م�شيفة  مكانته”،  يف 
اإن  تنظيمّيا”.  راأ���س  با  اجلماعة 
موؤ�شر  ه���ي  ال�����ش��ح��راوي  خ��اف��ة 
ي��ج��ب م��راق��ب��ت��ه ع���ن ك��ث��ب ملعرفة 
برخان  لعملية  احلقيقية  الآث����ار 

هذه، بح�شب و�شيم ن�شر.
   حالًيا، يتم جتنيد تنظيم داع�س  
يف ال�شحراء الكربى ب�شكل اأ�شا�شي 
منطقة  يف  ال�����ف�����ولين  ب����ني  م����ن 
تيابريي يف جنوب غرب النيجر. 
املجتمع  اأع�شاء هذا  اأحد  كان  واإذا 
ه��و ال����ذي ���ش��ي��ت��وىل زم����ام الأم����ور، 
ف�شتظهر املجموعة توطينا اإقليمًيا 
معر�شة  ا  اأي�شً لكنها  اأهمية،  اأك��ر 
بقوة يف منطق  اأن تنخرط  خلطر 
ما بني املجتمعات، مما قد مينعها 

برخان يديه على دادي ولد �شعيب 
امللقب اأبو دردار. وكان قد اأفرج عنه 
�شابًقا خال تبادل لاأ�شرى �شمح 
الفرن�شية  الرهينة  ع��ن  ب��الإف��راج 
�شويف برتونني. ويف غ�شون ب�شعة 
اأ�شهر، اأ�شبح جزًءا كبرًيا من اأعلى 
تنظيم  م��ن  ال�شاحل  ل��ف��رع  ال��ه��رم 

داع�س  خارج اللعبة.
“جّز  يف  تتلخ�س  ا�شرتاتيجية     
بح�شب تعبري �شائع بني  الع�شب”، 
احل���رب يف منطقة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ي 
لتوفري  وه����ي ط��ري��ق��ة  ال�����ش��اح��ل. 
دائًما  الع�شب  كان  لو  الوقت، حتى 

ما ينمو مرة اأخرى.

اأهمية ال�ضتهداف
ت���ب���دو هذه  اأن  ل���ذل���ك، مي��ك��ن      

اأربعة  خ�شارة  ع��ن  واأ�شفر  النيجر 
ج��ن��ود اأم��ري��ك��ي��ني وخ��م�����ش��ة جنود 
وخا�شة،   .2017 عام  نيجرييني 
تنظيم  جل��م��اع��ة  “احلا�شن  ك���ان 
داع�������س يف ال�����ش��ح��راء ال���ك���ربى يف 
ميناكا”،  يف  ال����ط����وارق  جم��ت��م��ع 
داخلية  ���ش��راع��ات  وف��ات��ه  واأث������ارت 
بالتج�ش�س  ات��ه��ام��ات  خلفية  ع��ل��ى 

واخليانة، بح�شب و�شيم ن�شر. 
   يف يوليو، مت قتل قياديني اثنني 
عي�شى  للتنظيم:  اآخ��ري��ن  مهمني 
اللوج�شتي  امل��ن�����ش��ق  ال�����ش��ح��راوي، 
واملايل ل� تنظيم داع�س  يف ال�شحراء 
الرحمن  ع���ب���د  واأب���������و  ال�����ك�����ربى، 
اإ�شدار  عن  امل�شوؤول  ال�شحراوي، 
اأوامر  باإ�شدار  واملعروف  الأح��ك��ام، 
التايل، و�شع  ال�شهر  الإع���دام. ويف 

موت ال�ضحراوي يف منطقة ال�ضاحل:

��شرت�تيجية »جّز �لع�شب« وجهاز �الأمن �خلارجي...!

يف غ�ضون ب�ضعة اأ�ضهر, مت الق�ضاء على جزء كبري من الهرم الأعلى لفرع ال�ضاحل من تنظيم داع�ش
اإن ا�ضتهداف ع�ضو يف اجلماعة ميلك مهارات عالية �ضتكون عواقبه اأكرث من الق�ضاء على زعيم

عمليات القن�س اكر فاعلية

�أزمة مياه تهدد �شحة �ل�شكان يف �شمال �شوريا •• بريوت-اأ ف ب

نّبهت منظمة اأطباء با حدود اىل اأن حمدودية الو�شول اإىل املياه 
النظيفة يف �شمال �شوريا تفاقم انت�شار الأمرا�س كما تعيق اإجراءات 

النظافة الأ�شا�شية يف ظل ارتفاع وترية الإ�شابات بكوفيد-19.
يف  مزرياً  “و�شعاً  يواجهون  النا�س  اأن  بيان من  املنظمة يف  وح��ّذرت 
النظيفة  املياه  اإىل  الو�شول  حمدودّية  و�شلت  حيث  �شوريا،  �شمال 

خال الأ�شهر القليلة املا�شية اإىل م�شتويات خطرية«.
�شوريا  غ��رب  �شمال  يف  املنظمة  يف  ال�شحّية  التوعية  م�شوؤول  وق��ال 
عن  الناجمة  ال�شحّية  الآث����ار  بانتظام  “نواجه  م��غ��اج،  اإب��راه��ي��م 
نوعية املياه الرديئة، والتي غالباً ما جتلب الأمرا�س املنقولة باملياه 
الإ�شهال والتهاب  اإىل املخيمات، مثل  ال�شحّية  امل�شاكل  وغريها من 

الكبد والقوباء واجلرب والعديد من الأمرا�س الأخرى«.
ويف وقت ي�شجل �شمال غرب �شوريا “زيادة مقلقة” بحالت كوفيد-

19، يعي������ق “الو�ش�������ول املحدود اإىل املي�������اه ب�ش�������كل خطري اإجراءات 
وفق  وعاجه”،  ال��ف��ريو���س  م��ن  للوقاية  الأ�ش������ا�شّية  النظاف������ة 

مغاج.
وفاقم نق�س التمويل الو�شع �شوءاً، اإذ ت�شّكل اأن�شطة تقدمي خدمات 
املياه وال�شرف ال�شحي والنظافة ال�شحّية حالياً اأربعة يف املئة فقط 
�شوريا،  اأنحاء  جميع  يف  باأكملها  الإن�شانّية  ال�شتجابة  ميزانّية  من 
املا�شي على  ال��ع��ام  اإن��ف��اق��ه  اأق���ل م��ن ثلث م��ا مّت  وف��ق املنظمة، وه��و 

الأن�شطة ذاتها.
يف  بال�شاحنات  امل��ي��اه  نقل  اأن�شطة  املنظمات  م��ن  العديد  وق��ف  وم��ع 
العديد من املخيمات، تاأثرت مناطق ب�شدة بينها منطقة دير ح�ّشان 
باملياه بن�شبة  املنقولة  ال�شمايل، حيث زادت الأمرا�س  اإدلب  يف ريف 

47 يف املئة بني �شهري اأيار/مايو وحزيران/يونيو 2021، وفق ما 
ذكرت املن�ّشقة الطبّية للمنظمة ترييزا غرا�شيفا.

يف متوز/يوليو، لحظت املنظمة ارتفاعاً يف حالت الإ�شهال يف اأكر 
من 30 خميماً يف حمافظة اإدلب، التي ت�شيطر هيئة حترير ال�شام 
على نحو ن�شف  نفوذاً  اأقل  اأخرى  �شابقاً( وف�شائل  الن�شرة  )جبهة 

م�شاحتها.
ومل يبق �شكان مناطق �شيطرة القوات الكردية يف �شمال �شرق �شوريا 
مبناأى عن الأمرا�س املنقولة باملياه، ف�شًا عن زيادة انعدام الأمن 

الغذائي.
واأفاد مركز رعاية �شحّية اأولّية تدعمه املنظمة يف الرقة عن اأّن عدد 
املئة مقارنة  50 يف  بن�شبة  اأعلى  كان  اأيار/مايو  يف  الإ�شهال  حالت 

احل�شكة  يف  �شخ�س  مليون  وي��واج��ه  املا�شي.  العام  يف  ذات��ه  بال�شهر 
النقطاع  ب�شبب  ع��ام��ني،  نحو  منذ  امل��ي��اه  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  �شعوبة 
ل�شيطرة  اخلا�شعة  علوك،  مياه  حمطة  من  املياه  توفري  يف  املتكرر 
تاأثر �شكان �شمال �شرق �شوريا بالنخفا�س  ال�شلطات الرتكّية. كما 
احلاد يف حجم املياه املتدفقة يف نهر الفرات، وهو اأهم م�شدر للمياه 

يف املنطقة.
وقال املن�شق امليداين ملنظمة اأطباء با حدود بنجامني موتي�شو “اإن 
فجوات التمويل ل تنفك تزداد”، فيما ل ت�شتطيع منظمة اأطباء با 

حدود وغريها من املنظمات “�شد جميع الفجوات«.
واأ�شاف “�شحة النا�س يف خطر، ول ميكنهم البقاء على قيد احلياة 
الأ�شا�شية”  احتياجاتهم  اإىل  الو�شول  على  قدرتهم  ع��دم  ح��ال  يف 
و�شمان  الأم��وال  “الإ�شراع يف تخ�شي�س  اإىل  املانحة  اجلهات  داعياً 
اأن�شطة توفري املياه وال�شرف ال�شحي ال�شرورية لبقاء  ا�شتمرارّية 

النا�س يف �شمال �شوريا«.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تراك�س 

ملعدات الطاقه البديلة واللوازم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2998152 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

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

النا�شعة خلدمات تنظيف املباين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2060403 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

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

للزيوت ومنتجات العناية بالب�شرة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1895479 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1045715 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عي�شى ثاين عي�شى �شعيد املن�شوري %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

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

لأعمال احلدادة والنجارة امل�شلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1133663 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة عبيد علي جمعه را�شد الظاهري %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل خان حممد دو�س البلو�شي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
هاو�س  ال�ش�����ادة/جرين  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1040946 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة عمري عبداهلل �شعد خدوم اجلنيبي %51 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل �شعد خدوم اجلنيبي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الذهبي  ال�ش�����ادة/الربن�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لغ�شيل وتلميع ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2887383 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة را�شد نايع �شالح بخيت املن�شوري %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل احمد علي عبداهلل البلو�شي

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

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ابراج اليقني للمقاولت  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2907183 
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 حممود ال�شيد عبدال�شام عبدالرحمن من 25 % اإىل %17
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة جوئينل عابدين �شرهاب ح�شني  %16
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 �شاح عبدالوني�س حمد مو�شى من 24 % اإىل %16
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعــــــــــالن
�شوليو�شن  جريد  ال�ش�����ادة/ب�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمنتجات البا�شتيكية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2701437 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 رول �شامى حممود النعريات من 49 % اإىل %50

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة يحى عزت طاهر مرعى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامه نوفل يا�شني

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

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:فالويكتيف للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - غرب 0.4 مبنى ال�شيد حممد �شامل 

حميد واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2906917 

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

  ، قانونيون  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/9/21  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/9/27   - بالرقم:2105028405   
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:�شدى للحمات العانية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
م�شلم  ال�شيد  مبنى   0.3-18 �شرق   - ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

�شامل حممد
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2859908 

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

  ، قانونيون  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/9/23  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/9/27   - بالرقم:2105028704   
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:فوارع الغربية للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:b ليوا جفن ، ق 93 م 4

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1381312 

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

لل�شركة  ،  كم�شفي قانوين  املالية  ال�شادة/تر�شت للخدمات  - تعيني   2
بتاريخ:2021/9/19 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105027901  
 تاريخ التعديل:2021/9/28

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اإر�شاء للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1009397 
ال�شخ�س  �شركة   - التجاري  لا�شتثمار  ظبي  األفا  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

الواحد ذ م م
ALPHA DHABI COMMERCIAL INVESTMENT  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة الفا ظبي القاب�شة �س.م.ع
 . ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف تروجان القاب�شة ذ.م.م
 Trojan Holding L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف تروجان لا�شتثمارات التجارية ذ.م.م
     Trojan Commercial Investments L.L.C.

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

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريال اك�شربي�س للنقل باحلافات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1409991 
تعديل مدير / اإ�شافة عثمان اميكودين عبدو اميكودين

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ريال اك�شربي�س للنقل باحلافات
REAL EXPRESS BUS TRANSPORT

اإىل/ ريال اك�شربي�س للنقل باحلافات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
     REAL EXPRESS BUS TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1038544 
تعديل اإ�شم جتاري من/ مكتبة املا�شة

AL MASAH BOOKSHOP

اإىل/ املا�شة للطباعة و القرطا�شية
  ALMASAH TYPING & STATIONERY 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات  8219001
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات متابعة املعامات  8299003    

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

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعــــــــــالن
غيار  ال�شليم.لقطع  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1050984 

تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل ال�شليم.لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م
AL SALEEM.USED AUTOMOTIVE PARTS SHOP L.L.C

اإىل / مطعم فراك�شن ذ.م.م
FRACTION RESTAURANT L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم  5610001
تعديل ن�شاط / حذف جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات  4530003    

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

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انكور �شي تريدق

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3744841 
تعديل اإ�شم جتاري من/ انكور �شي تريدق

ANCHOR SEA TRADING

اإىل/ ازميوث ملعدات الكهروميكانيكية
       AZIMUTH ELECTRO MECHANICAL EQUIPMENT

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

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املدفوع ل�شاح كهرباء  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شيارات رخ�شة رقم:1236764 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ثامر عا�شه �شفر حممد البقمى من وكيل خدمات اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 ثامر عا�شه �شفر حممد البقمى من 0% اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فوراد ح�شني نظام الدين

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

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
كابيتال  جينريو  �شركة  عماء  كافة  اإىل  موجه  اإ�شعار  هذا 
�س.ذ.م.م، وهي �شركة ذات م�شئولية حمدودة م�شجلة وقائمة 
ا�شوًل لدى دائرة التنمية القت�شادية يف امارة دبي مبوجب 
مرخ�شة  وكذلك  )"ال�شركة"(   652279 رقم  جتارية  رخ�شة 
ن�شاط  ملزوالة  )"الهيئة"(  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  لدى 
الإ�شت�شارات املالية والتحليل املايل )"الن�شاط املايل"( مبوجب 
اأبريل 2013 ، والذي يتم  ترخي�س رقم )608003( بتاريخ 22 
وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  لقرارات  وامتثاًل  عمًا  ن�شره 

لإلغاء ترخي�س اأية اأن�شطة مالية. 
انه يف تاريخ 1 اأغ�شط�س 2021، وافق �شركاء ال�شركة بالأجماع 

على اإلغاء ترخي�س الن�شاط املايل لدى الهيئة.
وعليه، فاإن ال�شركة تخطر عمائها احلاليني باإنها تعتزم على 

اإلغاء ترخي�س الن�شاط املايل لدى الهيئة.   
�ضركة جينريو كابيتال �ش.ذ.م.م

�إعالن �إلغاء ترخي�س 
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

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

وينجز لعمال الرخام والبا�شرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2210395 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

طورت ال�ضني ا�ضرتاتيجية بديلة ملواجهة هذا ال�ضياق اجليو�ضيا�ضي اجلديد
دعوة لإن�ضاء »حزام اأمان« حول اأفغان�ضتان ملنع تو�ضع حمتمل للجماعات الإرهابية

�ل����و�����ش����ع 
�شي  �شيا جليو �
يجرب  �جلديد 
ب���ك���ني ع��ل��ى

�لفر�غ  م��لء   
�الأم������ن������ي 
�خل�����ط�����ري 
�ل�����ذي ن�����ش��اأ

�آ���ش��ي��ا  ت��ك��ن  مل 
�أولوية  �لو�شطى 
لل�شيا�شة �خلارجية 
�ل�������ش���ي���ن���ي���ة, 
و�الن�������ش���ح���اب 
�الأم�����ري�����ك�����ي 
ه��ذ�  ي���غ���رّي  ال 
جوهرًيا �مل��وق��ف 

وجود املعادن ال�ضرتاتيجية يف اأفغان�ضتان ي�ضيل لعاب 
ال�ضني,  لكن ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي �ضرط اأ�ضا�ضي ل�ضتغاللها

طالبان تو�فق على عمل �لن�شاء يف منظمة نرويجية
الن�شاء  تتمكن  كي  فيها  تن�شط   14 اأ�شل  من  مقاطعات  �شبع  يف  املحلي 
من ا�شتئناف عملهن فيها، بح�شب اإيغاند. يتعني على املجل�س الروجي 
لاجئني، مثل املنظمات غري احلكومية الأخ��رى، التكيف مع التعليمات 
املتقلبة لطالبان واملتعلقة بعمل املراأة وب�شروط تطبيقها املتنوعة. وميكن 
الف�شل  يتم  اأخ��رى  الرجال، ويف  تعمل مع  اأن  الأماكن،  بع�س  للمراأة، يف 
بني اجلن�شني، يف حني تكون ممنوعة من العمل يف اأماكن اأخرى، ويرتبط 
ذلك مبزاج م�شوؤويل طالبان املحليني. عرفت طالبان بحكمها املت�شدد من 
املدار�س.  ارتياد  او  العمل  من  الن�شاء  منعت  حني   2001 حتى   1996
اآب/ منت�شف  يف  ال�شلطة  اإىل  ع��ودت��ه��ا  م��ن��ذ  احل��رك��ة  م�����ش��وؤول��و  وح����اول 

•• كابول-اأ ف ب

الروجي  املجل�س  يف  بالعمل  للن�شاء  ال�شماح  مبداأ  على  طالبان  وافقت 
غري  املنظمة  رئي�س  ذك��ر  ما  وف��ق  وقتا،  �شي�شتغرق  الأم��ر  لكن  لاجئني، 
لاجئني  الروجي  املجل�س  رئي�س  قال  بر�س.  فران�س  لوكالة  احلكومية 
يان ايغاند يف كابول بعد اجتماعه مع وزراء يف حكومة طالبان “�شيكون 
اأنحاء  جميع  يف  ال��ذك��ور  زمائهن  م��ع  بحرية  العمل  موظفاتنا  باإمكان 
باأن  اأق��روا  لكنهم  املبداأ”  “وافقوا من حيث  ال��وزراء  اأن  واأو�شح  الباد«. 

“الأمور تتقدم ببطء و�شت�شتغرق وقتا«.
وُيعد املجل�س الروجي لاجئني من اأكر املنظمات الإن�شانية ن�شاطا يف 

اأفغان�شتان. وت�شكل الن�شاء نحو ثلث عدد موظفي املجل�س يف اأفغان�شتان.
امل�شتوى  على  اتفاقيات  على  التفاو�س  احلكومية  غ��ري  املنظمة  حت��اول 

اأنهم  اإىل  الدويل، م�شريين  واملجتمع  الأفغاين  ال�شعب  اأغ�شط�س، طماأنة 
�شيكونون اأقل �شرامة مما كانوا عليه �شابقاً. لكن يف اخلدمة العامة، مل 
تعد الن�شاء اإىل العمل بعد. ول تزال املدار�س الإعدادية والثانوية مغلقة 
لهن  �شت�شمح  اإنها  املا�شي  الأ�شبوع  قالت  طالبان  اأن  رغ��م  الفتيات،  اأم��ام 

بالعودة اإليها “يف اأقرب وقت ممكن«.
ويف غ�شون ذلك، قرر املجل�س الروجي لاجئني عدم اإعادة فتح مدار�شه 
حيث ل ُي�شمح للفتيات بعد بالدرا�شة، وبرر اإيغاند ذلك قائًا “ل ميكننا 

التعليم ما مل نعلم الفتيات والفتية على حد �شواء«.
والثانوية  البتدائية  امل��دار���س  م��ن  امل��ئ��ات  احلكومية  غ��ري  املنظمة  تدير 

غري  للمنظمات  ط��ال��ب��ان  �شمحت  الأخ����رية،  ال�شنوات  يف  اأفغان�شتان.  يف 
احلكومية بتعليم الفتيات يف املناطق الواقعة حتت �شيطرتها. كما تطرق 
وهي الق�شية  اإيغاند خال الجتماع اإىل “انهيار القت�شاد الأفغاين”، 
بالفعل  املنهك  الفغاين،  القت�شاد  وت�شرر  له.  بالن�شبة  اإحلاحاً  الأك��ر 
امل�شاعدات الدولية والأ�شول  40 عاما من القتال، ب�شبب جتميد  ب�شبب 
الأفغانية املوجودة يف اخلارج. تقول الأمم املتحدة اإن 18 مليون �شخ�س، 
الإن�شانية. واعرب  امل�شاعدات  ال�شكان، يعتمدون على  اأكر من ن�شف  اأي 

ايغاند عن خ�شيته من اأن يزداد الو�شع �شوءاً مع اقرتاب ف�شل ال�شتاء.

قال “اإنه �شباق مع الزمن” حمذرا من اأن “النا�س �شتموت قريباً جداً«.
اأفغان�شتان،  مل�شاعدة  دولر  مليار   1،2 بتقدمي  ال���دويل  املجتمع  وتعهد 
بح�شب الأمم املتحدة، دون حتديد املبلغ الذي �شيتم تخ�شي�شه للم�شاعدات 

الطارئة.

ال�شني  ط��������ورت  ذل��������ك،  وم�������ع     
هذا  مل��واج��ه��ة  ب��دي��ل��ة  ا�شرتاتيجية 
اجلديد.  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي  ال�����ش��ي��اق 
ال�شتقرار  �شمان  الأول:  ال��ه��دف 

الإقليمي ومنع ت�شاعد الإرهاب.
ب���ك���ني، ميّثل  ن���ظ���ر     م����ن وج���ه���ة 
وقبل  اأوًل  �شينجيانغ،  الأوي��غ��ور يف 
اأنه  رغ��م  اأمنية،  م�شكلة  ���ش��يء،  ك��ل 
وفًقا ملنظمات حقوقية، فاإننا هناك 
الإن�شانية”  ���ش��د  “جرائم  ام����ام 
ارت��ك��ب��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة. يف 
م���ن طالبان  وف����د  ال��ت��ق��ى  ي��ول��ي��و، 
يي  وان��غ  ال�شيني  بوزير اخلارجية 
يتعلق  لبكني،  بالن�شبة  ال�شني.  يف 
تاأكيدات  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول  الأم�����ر 
ب��اأن نظام طالبان لن يدعم حركة 
الإ�شامية،  ال�����ش��رق��ي��ة  ت��رك�����ش��ت��ان 
انف�شالية  اإي��غ��وري��ة  منظمة  وه���ي 
عن  م�شوؤوليتها  املا�شي  يف  اأعلنت 

هجمات يف ال�شني.
�شمان ال�شتقرار

الأمريكية،  ال���ق���وات  رح��ي��ل  م��ع     
اأ���ش��ب��ح ع��ل��ى ع��ات��ق ال�����ش��ني �شمان 
ا�شتقرار اأفغان�شتان والدول الواقعة 
الو�شطى،  اآ���ش��ي��ا  يف  احل�����دود  ع��ل��ى 
انت�شار  ي���ح���ّف���ز  اأن  مي���ك���ن  ح���ي���ث 
املتطرفة.  اجل����م����اع����ات  ط���ال���ب���ان 
اإر�شال  يعني  لن  ذلك  اإن  بالتاأكيد، 
لكن  اأفغان�شتان،  اإىل  �شينية  ق��وات 
الهجمات  مب��ن��ع  ط���ال���ب���ان  ال����ت����زام 
بال�شرورة  يكون  ل  ق��د  الإره��اب��ي��ة 
مع  الودية  العاقات  وحتى  كافياً، 
ت�شكل  ل  اجلديد  الأفغاين  النظام 

�شمانة.
املا�شي، يف باك�شتان      ففي يوليو 
�شديقة  دول�������ة  وه������ي  امل������ج������اورة، 
هجوم  اأودى  ع��ق��ود،  م��ن��ذ  لل�شني 
مواطنني  ت�����ش��ع��ة  ب��ح��ي��اة  اإره����اب����ي 
نف�شها،  اأفغان�شتان  ويف  �شينيني. 
هجوم  اأدى  اأغ�����ش��ط�����س،  اأواخ�����ر  يف 
   - داع�س  “جماعة  تبنته  انتحاري 

اإىل مقتل ما يقرب من  خرا�شان”، 
200 �شخ�س.

اأن  ��ا،  اأي�����شً ال�شني  و�شيكون على     
تقلق ب�شاأن الأمن يف املناطق املجاورة 
يف اآ�شيا الو�شطى. ويف هذا ال�شدد، 
فاإن منظمة �شنغهاي للتعاون، التي 
مدعوة  ورو���ش��ي��ا،  ال�شني  اأن�شاأتها 
ول�شتكمال  ق����ي����ادي.  دور  ل��ل��ع��ب 
الإق���ل���ي���م���ي، وقعت  الأم������ن  ه��ي��ك��ل 
ا�شرتاتيجي  ت��ع��اون  اتفاقية  بكني 

بكني.  ت��ت��ق��ا���ش��م��ه  احل�������ذر  وه�������ذا 
وخ�����ال ال��ق��م��ة ذات���ه���ا، ق����ال وزير 
اإنه  ي���ي،  وان���غ  ال�شيني  اخل��ارج��ي��ة 
طالبان  �شلطات  ي��رى  اأن  “ياأمل” 
القوى  جميع  مع  العاقات  تقطع 

الإرهابية.
ب��اخ��ت�����ش��ار، م���ن ج��ان��ب ال�شني     
الو�شطى،  لآ�شيا  امل��ج��اورة  وال���دول 
هم يف طور انتظار جت�شيم الوعود، 
لأن������ه، رغ����م ت���اأك���ي���دات ك����اب����ول، ل 

مع طهران يف وق��ت �شابق من هذا 
�شنغهاي  منظمة  واع��رتف��ت  ال��ع��ام، 
ب����اإي����ران كع�شو  م���وؤخ���را  ل��ل��ت��ع��اون 

اإمام علي رحمان اإىل اإن�شاء “حزام 
تو�ّشع  ملنع  اأفغان�شتان  حول  اأمان” 
حم��ت��م��ل ل��ل��ج��م��اع��ات الإره���اب���ي���ة. 

ج��دي��د.    طاجيك�شتان، التي ذهب 
للقتال  مواطنيها  م��ن  م��ئ��ات  ع��دة 
�شوريا،  يف  املتطرفة  اجلماعات  مع 

هي دولة ع�شو يف منظمة �شنغهاي 
 17 يف  املنظمة  قمة  ويف  للتعاون. 
الطاجيكي  الرئي�س  دع��ا  �شبتمرب، 

ي���زال ال��و���ش��ع الأم��ن��ي غ��ري موؤكد 
ومتقلب.

الو�شطى  اآ�شيا  تكن  مل  تقليديا،    
اأولوية بالن�شبة لل�شيا�شة اخلارجية 
ان�شحاب  ي���غ���ري  ول  ال�������ش���ي���ن���ي���ة. 
اأفغان�شتان  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
وج��ه��ة النظر ه��ذه ج��وه��رًي��ا. ومع 
اجليو�شيا�شي  ال��و���ش��ع  ف���اإن  ذل���ك، 
اجل����دي����د ي���ج���رب ب���ك���ني ع���ل���ى ملء 
ال����ف����راغ الأم����ن����ي اخل���ط���ري ال����ذي 
الأ�شا�شي.  ال��ه��دف  ه��و  ه���ذا  ن�����ش��اأ. 
امل���ع���ادن  وج������ود  اأن  امل�����وؤك�����د  وم�����ن 
الليثيوم  م���ث���ل  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اأفغان�شتان  يف  النادرة”  و”الرتبة 
بالن�شبة  ل���اه���ت���م���ام  م���ث���ري  اأم������ر 
ال�شيا�شي  ال�شتقرار  لكن  لل�شني، 

�شرط اأ�شا�شي ل�شتغالها.
   لقد مت منح ال�شني و�شًعا متميًزا 
النظام الأفغاين اجلديد،  من قبل 
�شيكون  البلد  ه��ذا  اأن  اأع��ل��م  ال���ذي 
لطالبان.  الرئي�شي”  “ال�شريك 
وهذه بالتاأكيد اأخبار جيدة لل�شني. 
ال�شينية  ال�����ش��ل��ط��ات  اأع�����ني  ل��ك��ن 
اآ�شيا وجنوب  �شرق  اإىل  اأكر  تتجه 
قد  ال�شني  كانت  ف���اإذا  اآ�شيا.  �شرق 
املتحدة  الوليات  “مغادرة  �شجبت 
ف����اإن  لأف���غ���ان�������ش���ت���ان،  املت�شرعة” 
بالن�شبة  مت��اًم��ا  يختلف  اخل��ط��اب 
لبحر ال�شني اجلنوبي، حيث تقول 
بكني اإن الوجود الأمريكي “يقو�س 

ال�شتقرار يف املنطقة«.
ال���ت�������ش���ك���ي���ل الأخ��������ري    وي����ع����ط����ي 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب���ني  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
مزيًدا  املتحدة  واململكة  واأ�شرتاليا 
للتناف�س  واحل������دة  الأه���م���ي���ة  م���ن 
يف  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�شني  ب��ني 
منطقة املحيطني الهندي والهادئ، 
هناك،  ي���ك���ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم����ن 
الو�شطى،  واآ���ش��ي��ا  اأفغان�شتان  قبل 
ا�شتثماراتها  ب����اأه����م  ب���ك���ني  ق���ي���ام 

ال�شرتاتيجية.

ال�شني جمربة على ملء الفراغ

تو�شع الرهاب هاج�س بكني

لقاء يف ال�شني لرتتيب العاقاتمنظمة �شنغهاي للتعاون مدعوة للعب دور قيادي

الن�شحاب المريكي غري ال�شرتاتيجيات

ال�ضتقرار الإقليمي ومنع ت�ضاعد الإرهاب

�أفغان�شتان: بعد �لوجود �الأمريكي, �لنظام �ل�شيني...!
•• الفجر -جان بريياولت  –ترجمة خرية ال�صيباين

غادرت  اأفغان�ضتان,  يف  التواجد  من  عاًما   20 بعد     
الوليات املتحدة ذلك البلد يف 30 اأغ�ضط�ش. وردت 
ال�ضني باإدانة هذا “الن�ضحاب املت�ضرع”. هذا البيان 
ومنهجي  روتيني  ب�ضكل  تدين  بكني  لأن  ن�ضاز  عزف 

باخت�ضار,  حدودها.  من  بالقرب  اأمريكي  وجود  اأي 
نحن ل�ضنا معتادين على الكثري من ال�ضراحة اأو حتى 

الرباءة من جانب بكني.
اأجرته  الذي  املختلف  التحليل  هذا  تف�ضري  ميكن     
غلبة  هناك  كان  لأفغان�ضتان:  ال�ضينية  ال�ضلطات 
يف مزايا روؤية الوليات املتحدة متورطة يف م�ضتنقع 

املتحدة  الوليات  اأخــذت  ناحية,  فمن  البلد.  ذاك 
اإرهابية  لهجمات  التح�ضري  عدم  �ضمان  عاتقها  على 
من اأفغان�ضتان. ومن ناحية اأخرى, كان لهذا الوجود 
قدرة  من  احلد  يف  اأثر  ال�ضخم  الأمريكي  الع�ضكري 
عمليات  م�ضارح  يف  التدخل  على  املتحدة  الوليات 

اأخرى.

التحليل  بنف�ش  وال�ضني  املتحدة  الوليات  تقوم     
هنا. كما قال الرئي�ش بايدن, “ل يوجد �ضيء تريده 
ال�ضني ورو�ضيا اأكرث من روؤية الوليات املتحدة تغرق 
يف  بكني  حثت  ان  و�ضبق  اأفغان�ضتان”.  يف  اآخر  لعقد 
ب�ضكل  احل�ضبان  يف  تاأخذ  “اأن  على  وا�ضنطن  اأبريل, 

كامل املخاوف الأمنية املعقولة للمنطقة«.
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منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : مركز الإمارات الأول الطبي

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : مركز الإمارات الأول الطبي
AL EMARAT AL AWAAL MEDICAL CENTER

بيانات الأولوية : بتاريخ :2021/9/19  املودعة بالرقم : 359808 
باإ�شم : مركز الإمارات الأول الطبي

املوطن : اأبوظبي بني يا�س �شرق 8 مبنى جمعية ، بني يا�س �شيدلية �شد ماأرب، هاتف: 02582625
  admin@eagroup.ae: شندوق الربيد: 11535  - امييل� ،

�ضورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
خلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات

الب�شرية اأو احليوانات، خدمات الزراعة والب�شتنة والغابات
 AL EMARAT AL AWAAL MEDICAL CENTER و�شف العامة : مركز الإمارات الأول الطبي

بينهما خط احمر متعرج مع �شكل مميز
ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على  ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

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

للخيام واملظات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3644488 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعــــــــــالن
للب�شريات  ال�ش�����ادة/�شمايا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1897560 
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 �شالح احمد �شالح احمد امل�شعبي من 26% اىل %25 
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

امني �شالح علي ال �شليم من 24% اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

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

لعمال الملنيوم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1725247 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة حممد عو�س حامد ح�شني املنهايل %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف هويدى مرزق �شالح يحيى املنهايل

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

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/37 لغ�شيل ال�شيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3014729 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة هال ابراهيم هال الرم�شي الزعابي %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف احمد �شعيد را�شد العابر الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:لنا لا�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م
حامد  ال�شيخ  مبنى   -  0.10 غرب   - اأبوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

احمد بن حامد واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1010935 

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

قانوين  كم�شفي    ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/9/27  لل�شركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105029030   

-  تاريخ التعديل:2021/9/28
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي 

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ويفز كانوينيو �شوبرماركت ذ.م.م
ال�شيد عبداهلل  0.15 - مبنى  �شرق  اأبوظبي -  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

حممد ماجد واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 3696302 

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

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات   2
الدارية ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/9/22 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/9/28   - بالرقم:2150019433   
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي 

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

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   العامة  للمقاولت  تراك  نيو  ال�ش�����ادة/حي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2739257 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبدالرحمن عبداهلل حممد مبارك احلمادى من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبدالرحمن عبداهلل حممد مبارك احلمادى من 34 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على احمد عبداهلل حممد احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زويد خ�شيف مفلح خ�شيف الوح�شى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1 

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ حي نيو تراك للمقاولت العامة ذ.م.م

HAI NEW TRACK GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل/ حي نيو تراك للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

    HAI NEW TRACK GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : ميد جيت للتجارة �س ذ م م

GENERAL GATE :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية
بيانات الأولوية : بتاريخ :2021/9/23  املودعة بالرقم : 360366 

باإ�شم : ميد جيت للتجارة �س ذ م م
 ، ف��اك�����س:   ،  971528882325 ه��ات��ف:   ، ال��ت��ج��اري  @اخلليج   51 ال��ت��ج��اري  اخل��ل��ي��ج  دب���ي   : امل��وط��ن 

 hano34604@gmail.com : 97148839261 ، �شندوق الربيد: 9780  - امييل
�ضورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7
اآلية وعنا�شر نقل  اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، قارنات  اآلت وعدد 
تفقي�س  اأجهزة  باليد(،  يدار  ما  زراعية )عدا  الربية(، معدات  للمركبات  كان منها  ما  احلركة )عدا 

البي�س؛ اآلت بيع اأوتوماتية
و�شف العامة : كلمة بوابة عامة باللغة الجنليزية

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�س على  ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : ايه بي ارار للمفرو�شات �س.ذ.م.م

camcam interiors :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية
بيانات الأولوية : بتاريخ :2021/9/22  املودعة بالرقم : 360180 

باإ�شم : ايه بي ارار للمفرو�شات �س.ذ.م.م.
املوطن : الرب�شاء الثالثه �شارع رقم 39 خلف م�شت�شفي ال�شعودي الملاين امارة دبي.

 ahammad@bashcotrading.com: هاتف:  043792000 ، �شندوق الربيد: 116234 - امييل 
�ضورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 20
الكرا�شي واملفروثات واثاث غرف النوم مثل املراتب وال�شره والكنب

ما�شه  �شكل  علي  ر�شم  داخ��ل  متقابان  الجنليزيه  باللغه  �شي  حرفان  عن  عباره   : العامة  و�شف 
وبال�شفل يوجد ا�شم العامه التجاريه باللغه الأجنليزيه

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�س على  ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

منوذج اإعالن الن�ضر عن التعديل ) �ضكل العالمة(
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : حمفظة الإمارات الرقمية ذ.م.م

Klip Digital Cash طلب لتعديل بيانات العامة التجارية : النقد الرقمي
بتاريخ :2019/1/29 املودعة بالرقم : 305378 

وامل�شجلة بتاريخ :2019/5/13
باإ�شم: حمفظة الإمارات الرقمية ذ.م.م

وعنوانة: ، املكتب رقم 1102 ، الربج �شي 1 مر�شى البطني،  �شارع امللك 
عبد هلل بن عبد العزيز اآل �شعود اأبوظبي – الإمارات العربية املتحدة

�ضورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
الئتمان  بطاقات  خدمات   – النقدية  اخل��دم��ات   – النقدية  ال�شوؤون  املالية  اخل��دم��ات   – املالية  ال�شوؤون 
واخل�شم املبا�شر – اخلدمات املالية ذات ال�شلة بالدفعات الإلكرتونية – الدفع عن ُبعد اأو املدفوعات غري 
املبا�شرة – املحافظ الرقمية والإلكرتونية – تقدمي وحتويل واإجراء معامات وت�شهيل والتحقق من �شحة 
الدفع عرب الهاتف اجلوال والتحويات عن ُبعد مع بائعي التجزئة والتجار والبائعني عرب اأجهزة اجلوال 
– توفري اإمكانية الولوج الإلكرتوين اإىل تاأكيدات الدفع عرب بطاقات الئتمان واخل�شم املبا�شر – اإجراء 
معامات واإدارة الدفعات عرب اجلوال واملعامات املالية عن ُبعد مع بائعي التجزئة والتجار والبائعني .عرب 

اأجهزة اجلوال – اخلدمات املعلوماتية وال�شت�شارية ذات ال�شلة مبا �شبق
بيانات التعديل:

تعديل �شكل العامة كما هو مو�شح اأعاة
تاريخ التعديل :2021/9/22

تاريخ التاأ�شري :2021/9/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

Date 29/ 9/ 2021  Issue No : 13353
An advertisement executed against him by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court
1- Gasco International Company (FZE)   2 - Sridhar Averini Ben Rama Rao - 3 - Venkatizwar 

Logistics Logistics - 4 - Nagesh Vallabanini -5- Worldwide Traders 
Payment Notice in Case No. SHCEXCIPOR2021/0000900 - Commercial (Partial)

To The Convict:
1- Gasco International Company (FZE) 
2- Sridhar Averini Ben Rama Rao
3- Venkatizwar Logistics Logistics
4- Nagesh Vallabanini
5 - Worldwide Traders
As it is on the date that the attached judgment has been issued a copy of it against you in favor of the 
plaintiff Executor Musandam International General Trading Company (L.L.C)
In the case referred to above. And since the aforementioned convicted person has applied for the 
execution of the said judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment is Required 
Implement, it as follows: Grand total including fees and charges: 447246 
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document referred to above 
within [15] days from The date of your announcement / your announcement of this notification. And in 
case you fail to do so, the court will take legally enforceable enforcement measures against you.
The Judge / Mutasem Ahmed Samir Abu Shadi
Sharjah Federal Court- Civil Execution Court
Mutasem Abu Shama

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 29/ 9/ 2021  Issue No : 13353
DEFENDANT SERVICE BY PUBLICATION

In case No. SHCFICIREA2021/0000324 - Civil (Restricted Jurisdiction)
To the Defendant: GLADWIN JOHNS NADUVILAVEETIL- Indian National
Please note that the plaintiff: UNITED MOTORS & HEAVY EQUIPMENT CO. 
LLC, has filed the above - mentioned case: Where the court ruled as follows: 
First: Obliging the defendant to pay the plaintiff the amount of four hundred 
forty-eight thousand, six hundred and thirty-four Dirhams Second: Obliging 
the defendant to pay a legal interest of 5% per annum for the adjudged amount 
established in the first clause of this judgment, as of the date of filing the claim 
until full settlement, provided that the interest shall not exceed the principal 
adjudged amount. Third: Obliging the defeSndant to pay the judicial fees and 
three hundred Dirhams as attorney's fees. The court reject all other requests. 
Issued on: 23/09/2021 - Issued by: Officer in Charge

Customers Happiness Center
Judge/Mohammed Ahmed Abdoul
Sharjah Federal Court-Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )8057/2021(

املنذرة/ مرمي علي عبد اهلل فرقا�س - اماراتية اجلن�شية
�شد / املنذر اإليه / تامر اأحمد ح�شني جاهد حممد م�شري اجلن�شية. 

يتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي:
اإنذار قانوين موجه للمنذر اليه ب�شداد مبلغ وقدره =/58،500 درهم متثل 
اإجمايل قيمة ال�شيكات املرجتعة اأرقام )ال�شيك رقم 000013 - 000014 
- 000015( وذلك يف خال 5 ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الإخطار واإل �شوف 
املطالبة  املنذرة يف  القانونية �شدكم مع حفظ حق  الإجراءات  اتخاذ  اإيل  نلجاأ 
و  ذمتكم  املرت�شدة يف  �شداد  و  املاأجور  �شغل  والإخاء عن فرتة  الإيجار  ببدل 

الر�شوم و امل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن بالن�شر 

                   يف الدعوى رقم 207/ 2021/ 5978 تنفيذ جتاري
مو�شوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم   2773/2021 امر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره  )129761 درهم ( ، �شامًا للر�شوم وامل�شاريف.
طالب العان:  لريوي �شتيفني دوروارد - �شفته بالق�شية:  طالب التنفيذ 

املطلوب اعانها:  �شيلينا الي�س ووترمان �شميث - �شفته بالق�شية:  منفذ �شدها 
مو�شوع الإعان :  مبا اأن الطالب التنفيذ لريوي �شتيفني دوروارد

قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�شتبا�شر  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  )129761( درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العان.. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:669/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197

بان ترد للمدعيني مبلغ وق��دره )1.000.000(  املدعي عليها  وال��زام  التعاقد  املطالبة ببطان   : الدعوى  مو�شوع 
درهم بال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى املاثلة وحتى متام ال�شداد بف�شخ التعاقد 
والزام املدعي عليها بان ترد للمدعيني مبلغ وقدره )1.000.000( درهم بال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ قيد الدعوى املاثلة وحتى متام ال�شداد بت�شمني املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:جري�س باتري�شيا �شاهر

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثاء - �شارع ام هرير - مبنى املخاوي - الطابق 2- مكتب رقم 215
املطلوب اإعانه :  1- �شركة ابيار للتطوير العقاري - م�شاهمة مقفلة - فرع دبي  -  �شفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ:2021/8/29 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها  مو�شوع الإعان 
ل�شالح/جري�س باتري�شيا �شاهر ببطان التعاقد بني املدعية واملدعي عليها ب�شاأن الوحدة حمل التداعي وبالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مقداره )1.000.000( درهم مليون درهم والفائدة على هذا املبلغ بواقع %5 
�شنويا من تاريخ 2021/5/27 حتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة، حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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عربي ودويل

تنظيم  م���ع  ت��ع��اط��ف��ه��ا  يف  ي�����ش��ت��ب��ه 
داع�س تخ�شى النتقام.

ق���ال اإب���راه���ي���م احل�����ش��م��اوي، وهو 
اإذا  اإن���ه  ك��رد���ش��ت��ان،  يف  يقيم  �شني 
اأن  فعليه  ب�����ش��وت��ه  ي���ديل  اأن  اأراد 
الواقعة  “بلد”  مدينته  اإىل  يعود 

�شمايل بغداد.
“هربت مع عائلتي خوفا  واأ�شاف 
ت�شكن  �شيعية  ع�شرية  انتقام  م��ن 
منطقتنا... اأ�شعر باخلوف ال�شديد 
م��ن ال��رج��وع. م��ا ف��ائ��دة املخاطرة 
بحياتي للت�شويت يف انتخابات لن 

توؤدي اإىل اأي تغيري«.

•• النا�رصية-رويرتز

ال�شهر  املقررة  النتخابات  جُت��رى 
موعدها  ق��ب��ل  ال���ع���راق  يف  امل��ق��ب��ل 
حا�شدة  لح��ت��ج��اج��ات  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
 ،2019 يف  للحكومة  مناه�شة 
لكن لي�س هناك دلئ��ل تذكر على 
اأن الت�شويت �شيح�شن الأو�شاع يف 
بلد ما زالت فيه الف�شائل امل�شلحة 

تتمتع بنفوذ كبري.
جذري  بتغيري  العراقيون  ويحلم 
�شنوات  ا�شتمرا  وف�شاد  �شراع  بعد 
�شدام  بحكم  الإط��اح��ة  اأع��ق��اب  يف 
عامني  وب��ع��د   .2003 يف  ح�شني 
م���ن ان��ت��ه��اء ح���رب ���ش��اري��ة لقتال 
تنظيم داع�س عام 2017 اندلعت 
النخبة  �شد  ح��ا���ش��دة  اح��ت��ج��اج��ات 

احلاكمة ُقتل خالها املئات.
املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شعى  حني  ويف 
حتتفظ  ال��ع��راق،  م��ن  لان�شحاب 
اإي�����ران ب��ن��ف��وذ ك��ب��ري يف واح����د من 
للنفط  املنتجة  الرئي�شية  البلدان 

يف املنطقة.
وت��ع��رّب لف��ت��ات ُو���ش��ع��ت يف ميدان 
رئي�شي بجنوب الباد عن الو�شع 
تنت�شر  حيث  ال�شعب،  ال�شيا�شي 
ل��وح��ات �شخمة حت��م��ل ���ش��ور من 
ُق��ت��ل��وا وه��م ي��داف��ع��ون ع��ن ق�شايا 

كانوا ياأملون اأن تخدم بادهم.
املقاتلني  اآلف  ال�������ش���ور  ت��ع��ر���س 
تنظيم  ف�شائلهم  ق��ات��ل��ت  ال��ذي��ن 

مئات  ����ش���ور  ج���ان���ب  اإىل  داع���������س 
ال�����ش��ب��ان ال���ذي���ن ق��ت��ل��وا ب��ع��د ذلك 
ب��ع��ام��ني يف اح��ت��ج��اج��ات ���ش��د هذه 

الف�شائل ذاتها.
كانت هزمية التنظيم الإرهابي قد 
وحدت العراقيني ف�شوتوا ل�شالح 
اآخر  املنت�شرة يف  الف�شائل  قيادات 

انتخابات عامة يف 2018.
ال��ت��ال��ي��ة املقررة  ل��ك��ن الن��ت��خ��اب��ات 
ي���وم ال��ع��ا���ش��ر م��ن اأك��ت��وب��ر ت�شرين 
تك�شف  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  الأول 
ان��ق�����ش��ام��ات م��ت��زاي��دة ظ��ه��رت منذ 
ذلك احلني وبخا�شة بني الأغلبية 
يف  الأمريكي  الغزو  اأو�شلها  التي 

2003 للحكم.
وتواجه ف�شائل مدعومة من اإيران 
للنفوذ  مناه�شة  اأخ���رى  ف�شائل 
النتخابات  الباد يف  الإي��راين يف 
خرجوا  الذين  والن�شطاء  املقبلة. 
اإىل ال�شوارع يف 2019 منق�شمون 
اأي�شا، فبع�شهم يقاطع النتخابات 

والبع�س الآخر ي�شارك فيها.
املقابات  م��ن  وت��ر���ش��م جم��م��وع��ة 
النتخابات  قبيل  روي��رتز  اأجرتها 
اجلنوب  يف  خمتلفة  ف�����ش��ائ��ل  م��ع 
�شورة  ال�شمال  يف  �شنية  وف�شائل 
لبلد يعاين فيه ال�شا�شة والف�شائل 
امل�������ش���ل���ح���ة وامل���ج���ت���م���ع ذات��������ه من 

انق�شامات مل ي�شبق لها مثيل.
النا�شط  ي���ا����ش���ر  حم���م���د  ي����ق����ول 
النا�شرية  م��دي��ن��ة  م��ن  احل��ق��وق��ي 

اأن يخدم  و�شعف اخلدمات ميكن 
م�شالح ف�شائل مثل تنظيم داع�س 
العراقيني  م���ن  امل���زي���د  ي���دف���ع  اأو 

للهجرة اإىل الغرب.
وما �شت�شفر عنه النتخابات هو ما 
�شيحدد الجتاه يف ال�شنوات املقبلة، 
فاإما �شرتفع الف�شائل �شاحها يف 
وجه بع�شها بع�شا اأو اأنها �شتق�ّشم 

الغنائم فيما بينها �شلميا.
بكلية  الأ���ش��ت��اذ  دودج  ت��وب��ي  ي��ق��ول 
“النتخابات  ل��اق��ت�����ش��اد  ل���ن���دن 
بني  فيما  للتناف�س  حقيقة  مهمة 
النخبة وكيف �شتعالج هذه النخبة 
تتكبد  اأن  ال��ت��وازن��ات دون  اخ��ت��ال 

خ�شارة كبرية«.
الأح�������زاب  ان���ق�������ش���ام  اأن  واأ������ش�����اف 
ل  ط��امل��ا  اإي�����ران  ي��ن��ا���ش��ب  ال�شيعية 
جاءت  ال��ت��ي  ال�شيعة  �شلطة  ي��ه��دد 
منذ  الباد  اإىل  الإي��راين  بالنفوذ 

.2003

* تهديدات وخماوف
ت�����ش��ك��ل ال���ن���ا����ش���ري���ة، وه�����ي ب�����وؤرة 
للحكومة،  مناه�شة  اح��ت��ج��اج��ات 
ال�شيا�شي  للم�شهد  م�شغرة  �شورة 

يف العراق.
جتمعاتها  تعقد  هناك  ف��الأح��زاب 
ول  الأنظار  عن  بعيدا  النتخابية 
تعّلق لفتات دعائية لأن املحتجني 

ميزقونها.
يرت�شحون  ال����ذي����ن  وال���ن�������ش���ط���اء 

حيث قتلت قوات الأمن بالر�شا�س 
ع�شرات املتظاهرين يف 2019 اإن 
منق�شمون.  اأ���ش��رت��ه  اأف������راد  ح��ت��ى 
يرف�س  ���ش��خ�����ش��ي��ا  اأن�����ه  واأ�����ش����اف 
اأفراد  م��ن  وغ��ريه  ب�شوته  الإدلء 
الأ�شرة يريدون الت�شويت لأحزاب 
اإ�شاحية واأحد اأبنائه يوؤيد التيار 
اإىل رجل الدين  ال�شدري، م�شريا 
ال������ذي يحظى  ال�������ش���در  م���ق���ت���دى 
ب�شعبية ويعد بالإ�شاح ويف نف�س 
الوقت له نفوذ عميق داخل الدولة 

وله ف�شيل م�شلح خا�س به.
العراق  اإن  ال�شا�شة  بع�س  وي��ق��ول 
ي�����ت�����ح�����رك ل���������اأم���������ام. وجُت���������رى 
الن��ت��خ��اب��ات ق��ب��ل م��وع��ده��ا ب�شتة 
اأ�شهر مبوجب قانون جديد يهدف 
امل�شتقلني  املر�شحني  م�شاعدة  اإىل 
167 ح���زب���ا يف  ي�����ش��ارك  يف ح���ني 
النتخابات وفقا للمفو�شية العليا 

امل�شتقلة لانتخابات يف العراق.
ملمحا  الطائفي  العنف  يعد  ومل 
الأمني  ال��و���ش��ع  وحت�����ش��ن  رئي�شيا 
عما كان عليه يف الأعوام ال�شابقة.

وي������ق������ول م������واط������ن������ون ع�����ادي�����ون 
اأج��ان��ب وحمللون  ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ون 
التناحر  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال����واق����ع  اإن 
بال�شاح  م��دج��ج��ة  ف�����ش��ائ��ل  ب���ني 
ت�����ش��ي��ط��ر ع���ل���ى اأج�����ه�����زة ال����دول����ة 
للقوة  للجوء  وم�شتعدة  ومواردها 
ويقولون  ال�شلطة.  على  للحفاظ 
الف�شاد  م��ن  ال�شعبي  ال�شتياء  اإن 

الك�شف  ق��ال طالبا ع��دم  ب��غ��داد  يف 
اندلع  اإن��ه يخ�شى من  عن هويته 
كا�شحا  ف��وزا  حزبه  حقق  اإذا  عنف 
“اجلانب  واأ�شاف  النتخابات.  يف 
ي�شمح  ل����ن  اإي��������ران  م����ن  امل����دع����وم 

بذلك. �شيندلع قتال«.
كذلك  الن����ق���������ش����ام����ات  و�������ش������ادت 
ال�شنية  ال��ع��راق  �شمال  حمافظات 
باحلكم  املتمتع  كرد�شتان  واإقليم 
يف  اح��ت��ج��اج��ات  و�ُشحقت  ال��ذات��ي. 
مما  بعنف  املا�شي  العام  كرد�شتان 

اأبعد الكثريين عن ال�شاحة.
وم����ا زال�����ت الأ�����ش����ر ال�����ش��ن��ي��ة التي 

ف�شيحرق  ال��ف��ور  على  اإ���ش��اح��ات 
اإطارات اأمام منزله.

هذه  يف  الأ�����ش����ا�����ش����ي  وال���ت���ن���اف�������س 
النتخابات بني الف�شائل املدعومة 
مقتدى  ف�شيل  وب���ني  اإي�����ران  م��ن 
اأ�شكال  ك��ل  يعار�س  ال��ذي  ال�شدر 

التدخل الأجنبي.
ال�شدريون  امل���ر����ش���ح���ون  وي���ه���ون 
واملتحالفون مع اإيران يف النا�شرية 
اإن  ويقولون  خافاتهم  ���ش��اأن  م��ن 
الآخر  بنف�شه عن  يناأى  كل طرف 

اأغلب الوقت قبيل النتخابات.
ال�شدريني  امل�����ش��وؤول��ني  اأح���د  ل��ك��ن 

ي����ح����ب����ذون ال���ب���ع���د ع����ن الأن����ظ����ار 
يقول  م�شلحة  ف�شائل  م��ن  خ��وف��ا 
اأعمال  وراء  كانت  اإنها  امل�شوؤولون 
الف�شائل  وت��ن��ف��ي  وت���روي���ع،  ق��ت��ل 

ذلك.
احلفاظي  داود  امل���ر����ش���ح  وق�������ال 
احل����رك����ة  يف  الن����ق���������ش����ام����ات  اإن 
الحتجاجية جلبت عليه تهديدات 
يريدون  اآخ����ري����ن  حم��ت��ج��ني  م���ن 

مقاطعة النتخابات.
وروى اأن اأحد ال�شبان من احلركة 
فاز  اإذا  اإن���ه  ل��ه  ق��ال  الحتجاجية 
ينفذ  ومل  ال�����ربمل�����ان  يف  مب���ق���ع���د 

“ل  امل�شتقبل. ولكن هذا الت�شريح 
باري�س”،  خلاطر  تطييباً  اإل  مُيثل 

وفق الكاتب.

الهو�ش باملكانة العاملية
واأبرز الكاتب ما قاله برتران باديه، 
اخلبري يف �شوؤون العاقات الدولية 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف م��ع��ه��د ال���درا����ش���ات 
اأو�شح  ال��ذي  باري�س،  يف  ال�شيا�شية 
واحد،  ب�شيء  مهوو�شة  “فرن�شا  اأن 
اأن حتافظ  ي��ج��ب  ال��ت��ي  م��ك��ان��ت��ه��ا، 
حتليًا  جُن���ري  اأن  ومي��ك��ن  عليها. 
بع�س  لأن  الأم�������ر،  ل���ه���ذا  ن��ف�����ش��ي��اً 
م�شتوى  اإىل  و���ش��ل  امل���زاع���م  ه���ذه 

الاوعي«.

القوة يف املحيط الهادئ على مدى 
عقود مقبلة.

الفرن�شي  ال���رئ���ي�������س  ي���ع���ل���م  ومل 
اآخرون  واأع�شاء  ماكرون  اإميانويل 
يف ح��ك��وم��ت��ه ب���الت���ف���اق اجل���دي���د، 
اإعان  ���ش��اع��ات ف��ق��ط م��ن  اإل ق��ب��ل 
واأ�شرتاليا،  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات 

وبريطانيا عنه.
حمادثة  ب��ع��د  ُم�����ش��رتك  ب��ي��ان  ويف 
يوم  هاتفًيا  وب��اي��دن  م��اك��رون  ب��ني 
الأرب��ع��اء، ب��دا اأن ال��ولي��ات املتحدة 
واتفق  الإه������ان������ة.  ب���ه���ذه  ت���ع���رتف 
الأم��ري��ك��ي��ون ع��ل��ى اأن����ه ك���ان يجب 
مفتوحة”،  “م�شاورات  اإج�������راء 
وال���ت���زم ب���اي���دن ب���ه���ذا الإج�������راء يف 

لأننا  ال��ه��ادئ،  املحيط  يف  فرن�شية 
نتمتع مب�شالح جتارية واقت�شادية 
واإق��ل��ي��م��ي��ة يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة، ولكن 
الو�شائل املتوفرة لنا الآن ل مُتكَننا 
موثوقاً  ب����دي����ًا  ن�����ش��ب��ح  اأن  م����ن 
مواجهة  يف  امل���ت���ح���دة  ل����ل����ولي����ات 

ال�شني«.

حتديد الأولويات
“نظراً  قائًا:  داجنيان  وا�شتدرك 
اأنها  ب��ت�����ش��وره��ا  ف��رن�����ش��ا  ��ق  ت��ع��لُّ اإىل 
قوة عاملية، تواجه باري�س �شعوبات 
�شيا�شاتها  اأول�����وي�����ات  حت���دي���د  يف 
اأكد  اأن م��اك��رون  اخل��ارج��ي��ة. وم���ع 
قوة  م��ن  قوتها  ت�شتمد  فرن�شا  اأن 

ف�شل  ك�شف  هل  ال�شوؤال  على  ورًدا 
مل  فرن�شا  اأن  ال��غ��وا���ش��ات،  �شفقة 
تُعد قوة عظمى، قال فيليب اإتيان، 
الوليات  ل��دى  الفرن�شي  ال�شفري 
امل���ت���ح���دة، يف م��ق��اب��ل��ة اإذاع�����ي�����ة يف 
على  ت��ع��م��ل  ق����وة  “نحن  ب���اري�������س: 
اأننا  ع��ن  ف�����ش��ًا  ال���ت���وازن،  حتقيق 
و�شائلنا  منلك  ونحن  مهمة.  ق��وة 

اخلا�شة«.
اأرنو  ق��ال��ه  مب��ا  ال��ك��ات��ب  وا�شت�شهد 
داجن����ي����ان، ال��ع�����ش��و ال��ف��رن�����ش��ي يف 
ال����ربمل����ان الأوروب������������ي، وامل���������ش����وؤول 
ال���دف���اع  وزارة  يف  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي 
اأو�شح  ال����ذي  ���ش��اب��ق��اً،  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
�شيا�شة  و���ش��ع  اإىل  ن��ح��ت��اج  “اأننا 

الفرن�شي  اجلي�س  حجم  اأن  ورغ��م 
اجلي�شني  م���ع  م���ق���ارن���ة  ي��ت�����ش��اءل 
يزال  ل  فاإنه  وال�شيني،  الأمريكي 
العامل،  يف  اجل��ي��و���س  اأق�����وى  اأح����د 
ع�شكرية  ���ش��ن��اع��ة  ب��دع��م  وي��ح��ظ��ى 

حملية على م�شتوى عاملي.
ن�شر  ِظ����ل  “يف  دي�����ش��ي�����س  واأ�����ش����اف 
جندي،  اآلف   7 و   5 ب��ني  ف��رن�����ش��ا 
ع�شكرية،  ط���ائ���رة   40 اإىل  و20 
منطقة  يف  ب��ح��ري��ة  ���ش��ف��ن  و���ش��ب��ع 
فرن�شا  ُت����ع����د  ال������ه������ادئ،  امل���ح���ي���ط 
ال��دول��ة الأوروب���ي���ة ال��وح��ي��دة التي 
يف  حقيقية  ع�شكرية  ب��ق��وة  تتمتع 
املنطقة. كما اأجرت القوات اجلوية 
الفرن�شية تدريبات لن�شر مقاتات 
رافال بداية من فرن�شا يف منت�شف 
الكرة الأر�شية وو�شوًل اإىل املحيط 
ت�شغل  كما  القوة«.  لإظهار  الهادئ 
م��ق��ع��داً يف جمل�س  اأي�����ش��اً  ف��رن�����ش��ا 
الأمن يف الأمم املتحدة، ما مينحها 
قدراً من القوة ال�شارمة يف جميع 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. ول��ك��ن م��ق��ارن��ة مع 
قد  �شابقاً،  لباري�س  العظمى  القوة 
ل ت��ك��ون ال��ق��وة احل��ال��ي��ة ك��اف��ي��ة يف 

بع�س الأحيان.

عدمية الأهمية
وا�شت�شهد الكاتب مبا قاله دي�شي�س 
فرن�شا  “تراجع  اأن  اأك������د  ال������ذي 
غالباً  ال���ت���ي  امل���وا����ش���ي���ع  م���ن  ُي���ع���د 
�شيما  ل  ال�����ش��اح��ة،  ع��ل��ى  تظهر  م��ا 
الأمر  ويحظى  الن��ت��خ��اب��ات،  اأث��ن��اء 
ب�شعبية يف اأو�شاط اليمني واليمني 
“تقول هذه  واأ���ش��اف:  امل��ت��ط��رف«. 
تتمتع  ك���ان���ت  ف��رن�����ش��ا  اإن  ال���ف���ك���رة 
ف��رن�����ش��ا يف  واأن  وال���ن���ف���وذ،  ب��ال��ق��وة 
اأ���ش��ح��ت عدمية  ال���وق���ت احل�����ايل، 
ولكن  ب���الزدراء.  وجديرة  الأهمية 
من الوا�شح اأنه ميكن الت�شكيك يف 

هذه الرواية لعدة اأ�شباب«. 

ِث��ق��ل��ه��ا اجلغرايف  ع��ل��ى  ت�����ش��دد  م���ا 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي، رغ����م اأن���ه���ا ُت��ب��ال��غ يف 

ذلك.
فرن�شا  ك��ان��ت  اإذا  ال�����ش��وؤال  وي��ظ��ِه��ر 
ت�شتمر  كيف  عظمى،  ق��وة  ت��زال  ل 
ت�شكيل  يف  ال�شابقة  باري�س  اأجم���اد 

عقليتها الوطنية.
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر، ُي��ع��د تكرار 
اأن فرن�شا تعاين من تدهور  تاأكيد 
وج������ودي، اأح�����د امل��وا���ش��ي��ع الأك����ر 
يف  الداخلية  ال�شيا�شات  يف  فعالية 
م��ا تقودها  ف��رن�����ش��ا، وال��ت��ي غ��ال��ب��اً 
واأخ������رى ميينية  ت���ي���ارات مي��ي��ن��ي��ة 

متطرفة.

انق�ضام؟
الغوا�شات  اأزم���ة  اأج���ربت  ول��ذل��ك، 
فرن�شا على مراجعة ملفاتها �شعياً 
بدل  م��ري��ح��ة،  غ���ري  ح��ق��ائ��ق  وراء 
ويطرح  م��ري��ح.  بغمو�س  تقبل  اأن 
ال��ك��ات��ب ���ش��وؤاًل، ه��ل ه��ن��اك انق�شام 
ل ميكن جت��اوزه بني روؤي��ة فرن�شا 

لنف�شها وقوتها الفعلية؟
املتحدة،  ال��ولي��ات  اأبعدت  ويجيب، 
عن  فرن�شا  واأ�شرتاليا،  وبريطانيا، 
اتفاٍق   ف�شخ  ع��ن  اأ�شفر  م��ا  امل�شهد، 
ب��ني فرن�شا واأ���ش��رتال��ي��ا، وحم��و ما 
لإظهار  اإط������اراً  ال��ف��رن�����ش��ي��ون  َع����ده 

•• وا�صنطن-وكاالت

اعترب نورمييت�شو اأوني�شي، مرا�شل 
تاميز”  “نيويورك  ����ش���ح���ي���ف���ة 
ف�شل  اأن  ب���اري�������س،  يف  الأم���ري���ك���ي���ة 
مع  ال��غ��وا���ش��ات  �شفقة  يف  ف��رن�����ش��ا 
اأ�شرتاليا ُيثري ت�شاوؤلت عن انق�شام 
فرن�شا  روؤي���ة  ب��ني  جت���اوزه  ي�شُعب 
العاملي،  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل��ن��ف�����ش��ه��ا 

وقوتها الفعلية على الأر�س.
واأ�شار اأوني�شي اإىل اأن نوبات الغ�شب 
الأمريكي  الت��ف��اق  بعد  فرن�شا  يف 
ال�شري لتزويد اأ�شرتاليا بغَوا�شات 
ت��ع��م��ل ب��ال��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة، يطرح 
اأن  ���ش��وؤاًل واح��داً مفاده، هل ميكن 

ن�شع اأيدينا على اخللل؟
“لوبينيون”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وع��ن��ون��ت 
الأوىل  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
“اأيتها املراآة على اجلدار، اأخربيني 
يف  ُعظمى!”،  ق��وًة  اأزال  ل  كنت  اإذا 
اق��ت��ب��ا���س حم����ّور م���ن ق�����ش��ة “�شنو 

وايت” الكرتونية.

�ضعور العظمة
ت�شّم  اأوروب����ا  اأن  اإىل  الكاتب  ي��ن��ّوه 
الإمربيالية  ال��ق��وى  م��ن  ال��ع��دي��د 
فرن�شا،  ولكن  املُ�شمِحلة.  ال�شابقة 
اأك��������ر م�����ن غ����ريه����ا م�����ن ال�������دول 
قوة  بتاريخها  ت�شبثت  الأوروب���ي���ة، 
نف�شها  ت�����رى  ت������زال  ول  ع���ظ���م���ى، 
مو�شع اهتمام عاملي. وذلك جزئياً 
اإىل ممتلكاتها الإقليمية يف منطقة 
امل���ح���ي���ط���ني ال����ه����ن����دي وال������ه������ادئ، 

ومنطقة البحر الكاريبي.
بالعظمة،  العميق  �شعورها  وب�شبب 
ع�شر  اإىل  ب��ذاك��رت��ه��ا  فرن�شا  ت��ع��ود 
مكافحة  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث  ال��ت��ن��وي��ر 
كما  املعا�شر.  عاملنا  يف  الظامية 
منوذجاً  العلمانية  عامليتها  ُت��ق��دم 
وغالباً  احل���دي���ث���ة.  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 

يتخذ  م���ا  غ��ال��ب��اً  اأن����ه  اإل  اأوروب��������ا، 
قرارات منفردة«.

ويف 2020، وبعد اأيام من النفجار 
املناطق  بع�س  دّم��ر  ال��ذي  ال�شخم 
امل�شتعمرة  اللبنانية،  العا�شمة  يف 
ماكرون  ذهب  ال�شابقة،  الفرن�شية 
فجاأة اإىل بريوت، عاقداً العزم على 

حل الأزمة ال�شيا�شة اللبنانية.
اأ�شابيع  ويف زيارة ثانية للباد بعد 
�شرورة  ماكرون  اأعلن  الأوىل،  من 
غ�شون  يف  جديدة  حكومة  ت�شكيل 
ُت�شّكل  مل  وع���ن���دم���ا  ي����وم����اً،   15
الفرن�شي  الرئي�س  اتهم  احلكومة، 
ال���ب���اد  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة يف  ال���ن���خ���ب���ة 
ب�  واأعرب عن �شعوره  ب�”اخليانة”، 

“اخلجل” من هذه اخليانة.

هل تتجاهل فرن�ضا املا�ضي؟
موؤيدو  ي���ق���ول  ل��ل��ت��ق��ري��ر،  ووف���ق���ا 
املحيط  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
تتجاهل  مل  ف��رن�����ش��ا  اإن  ال����ه����ادئ 
بب�شاطة  حُت���اول  ولكنها  ما�شيها، 
�شيا�شة متما�شكة يف منطقة  اإر�شاء 
متلك فيها م�شالح حقيقية، مبا يف 

ذلك اأرا�ٍس وقواعد بحرية.
وملح هوغو دي�شي�س، املحلل الفرن�شي 
ل���ل���درا����ش���ات  ال���������دويل  امل���ع���ه���د  يف 
اأنه  اإىل  ل��ن��دن،  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

�نق�شامات �جتماعية و�شيا�شية تخيم على �نتخابات �لعر�ق 

نيويورك تاميز: هل ال تز�ل فرن�شا قوة عظمى؟

  تقّدم يف �ملحادثات بني �حلكومة �لفنزويلية و�ملعار�شة 
•• مك�صيكو-اأ ف ب

اأعلنت احلكومة الفنزويلية واملعار�شة حتقيق تقّدم باجّتاه حل 
خافاتهما خال ثالث جولة حمادثات يف مك�شيكو اخُتتمت 
نياندر  داغ  الروجي  الو�شيط  ق��راأه  بيان  وج��اء يف  الثنني. 
للتحديات  ح��ل��ول  ع��ن  بحثا  ت��ق��ارب��ت  اجل��ان��ب��ني  “مواقف  اأن 

املرتبطة بق�شايا اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية«.
املجالت  ب�����ش��اأن  التفا�شيل  يف  املعنية  الأط����راف  تخ�س  ومل 
الرامية حلل  املفاو�شات  اإط��ار  فيها يف  تقّدم  التي مت حتقيق 
الأزمة ال�شيا�شية التي طبعت ولية الرئي�س نيكول�س مادورو 
املتوا�شلة منذ ثمانية اأعوام. واأ�شار البيان اإىل تقّدم يف جهود 
تاأ�شي�س اآلية للت�شاور مع “الاعبني ال�شيا�شيني والجتماعيني 
على امل�شتويني الوطني والدويل” لدعم املفاو�شات التي توؤدي 

الروج دور الو�شيط فيها. وتطالب كراكا�س بتخفيف العقوبات 
الغربية فيما تدعو املعار�شة بقيادة خوان غوايدو اإىل �شمان 
تنظيم انتخابات اإقليمية من�شفة يف ت�شرين الثاين/نوفمرب. 
بتزوير  املعار�شة  تتهمه  ال���ذي  م����ادورو،  م��ن  اأي���ا  ي�شارك  ول 
غوايدو،  ول   ،2018 يف  جم��ددا  فيها  ف��از  التي  النتخابات 
يف  �شخ�شيا  لفنزويا،  رئي�شا  دول���ة   60 نحو  تعتربه  ال���ذي 
��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م�����ادورو، وه���و �شائق  امل��ح��ادث��ات. وح�����شّ
حافلة �شابق اأ�شبح رئي�شا بعد وفاة مر�شده هوغو ت�شافيز عام 
2013، على بذل جهود جّدية باجّتاه اإجراء انتخابات مقابل 
يف  م��ادورو  ورّح��ب  نظامه.  على  املفرو�شة  العقوبات  تخفيف 
مبا  الفنزويلي  الر�شمي  التلفزيون  اإىل  بها  اأدىل  ت�شريحات 

و�شفها ب�”اخلطوة الناجحة الأخرى” يف املحادثات.

واأ�شاف “اأعتقد اأننا نوا�شل التقّدم يف املك�شيك.. باجّتاه �شام 
دائم وم�شتقر وعميق لفنزويا.. وتعايف اأ�شولنا يف اخلارج«.

الفنزويليني  �شد  والعنف”  الأجانب  “رهاب  الطرفان  ودان 
خال تظاهرة خرجت نهاية الأ�شبوع احتجاجا على الأجانب 

الذين ل يحملون وثائق يف مدينة اإيكويكو يف �شمال ت�شيلي.
واأفاد البيان اأن ما ح�شل “ميّثل انتهاكا خطريا جدا” حلقوق 
املهاجرين، فيما ندد ب�”حمات الكراهية” �شد الفنزويليني 
�شوارع  اإىل  م��ت��ظ��اه��ر   3000 ن��ح��و  وخ���رج  ع����دة«.  “دول  يف 
الذين  املهاجرين  اأمتعة  اأحرق بع�شهم  ال�شبت حيث  اإيكويكو 
اأ�شهر.  منذ  عامة  �شاحة  ويحتلون  �شعبة  اأو�شاع  من  يعانون 
الأجانب”  “رهاب  ت�شيلي  يف  املتحدة  الأمم  بعثة  دان��ت  كما 
ودعت يف تغريدة الثنني “ال�شلطات وال�شكان للتحرك �شمن 

اإطار احرتام حقوق الإن�شان«. واأعرب املمثل اخلا�س امل�شرتك 
املهاجرين  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم  ال�����ش��ام��ي��ة  للمفو�شية 
واملهاجرين  ب��ال��اج��ئ��ني  امل��ع��ن��ي  للهجرة  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة 
و�شفها  ما  حيال  “اأ�شفه”  عن  �شتاين  اإدواردو  الفنزويليني 
ورهاب  للتمييز  مكان  “ل  وق��ال  والكراهية.  التمييز  باأعمال 
الأجانب يف بلداننا ويجب اإدانتها بحزم«. كما دان رئي�س ت�شيلي 
“ندين ب�شكل  �شيبا�شتيان بينريا اأعمال العنف قائا يف بيان 
قاطع العتداءات الوح�شية التي ارتكبتها ع�شابة خارجة عن 
ال�شيطرة بحق جمموعة من املهاجرين القادمني من فنزويا 
م�شددا على اأن حكومته �شتحا�شب  ممن ل يحملون وثائق”، 
غري  واقت�شادية  �شيا�شية  اأزم��ة  فنزويا  وت�شهد  املتورطني. 

م�شبوقة دفعت املايني ملغادرة الباد.

كوريا �ل�شمالية تطلق مقذوفًا.. وتوؤكد حّقها باختبار �أ�شلحة   •• �صيول-اأ ف ب

اأطلقت بيونغ يانغ  اأم�س الثاثاء مقذوفا يرجح اأنه �شاروخ ق�شري املدى باجتاه 
البحر، قبل اأن يوؤكد �شفريها لدى الأمم املتحدة حق باده “امل�شروع” يف اختبار 

اأ�شلحة مبواجهة “ال�شيا�شة العدائية” التي تنتهجها وا�شنطن و�شيول.
واأعلنت رئا�شة اأركان اجلي�س الكوري اجلنوبي يف بيان مقت�شب اأّن ال�شاروخ اأطلق 
من مقاطعة جاغانغ اجلنوبية باجتاه املياه قبالة ال�شواحل ال�شرقية للباد. من 
عدم  طالبا  بر�س  فران�س  لوكالة  اليابانية  الدفاع  وزارة  يف  م�شوؤول  قال  جهته 

ك�شف ا�شمه اإّن املقذوف هو “على ما يبدو �شاروخ بال�شتي«.
وبعد اأقل من �شاعة على عملية الإطاق، اأعلن �شفري كوريا ال�شمالية يف الأمم 
يف  امل�شروع”  “احلق  لها  اأن باده  العامة  �شونغ خماطبا اجلمعية  املتحدة كيم 

اختبار اأ�شلحة و”تعزيز قدراتها الدفاعية«.
ال�شهر، بعد جتربة  ال�شمالية هذا  وهذه ثالث جتربة �شاروخية جتريها كوريا 

ل�شاروخ كروز بعيد املدى وجتربة ل�شواريخ بال�شتية ق�شرية املدى.
وبعد اأقل من �شاعة على اإعان �شيول ر�شد التجربة ال�شاروخية اجلديدة، اأكد 
اجلمعية  منرب  على  من  �شونغ  كيم  املّتحدة  الأمم  لدى  ال�شمالية  كوريا  �شفري 
العاّمة لاأمم املّتحدة، على “احلّق امل�شروع” لباده يف اختبار اأ�شلحة و”تعزيز 

يانغ مو-جني لفران�س بر�س “يبدو اأّن كوريا ال�شمالية تريد اختبار �شدق �شيول 
يف رغبتها بتح�شني العاقات بني الكوريتني” واإنهاء احلرب الكورية ر�شمياً.

واأ�شاف اأّن “بيونغ يانغ �شرتاقب رّد فعل مون بعد التجربة التي اأجرتها اليوم 
لتخفيف  اإج����راءات  على  �شتقدم  كانت  اإذا  م��ا  ب�شاأن  قرارات”  وتّتخذ  وتدر�شه 
بعد  طارئا  اجتماعا  اجلنوبية  كوريا  يف  القومي  الأم��ن  جمل�س  وعقد  التوّتر. 
التجربة، واأ�شدر بيانا اأعرب فيه عن “اأ�شفه لعملية الإطاق هذه يف وقت مير 

ال�شتقرار ال�شيا�شي يف �شبه اجلزيرة الكورية بلحظة حرجة للغاية«.
كما دانت وزارة اخلارجية الأمريكية يف بيان التجربة ال�شاروخية اجلديدة.

وقالت اإنها “ت�شّكل انتهاكاً للقرارات العديدة التي اأ�شدرها جمل�س الأمن الدويل 
وللمجتمع  الدميوقراطية  ال�شعبية  كوريا  جمهورية  جل��ريان  تهديداً  ومتّثل 

الدويل” داعية بيونغ يانغ “لانخراط يف حوار«.
والهادئ  الهندي  املحيطني  ملنطقة  الأمريكية  الع�شكرية  القيادة  قالت  بدورها 
اأّن ه��ذا احل��دث ل ي�شّكل بح�شب  ال��ّرغ��م م��ن  “على  اإّن���ه  بيان  )اإن��دوب��اك��وم( يف 

قدراتها الدفاعية«. وقال كيم اإن الوليات املتحدة “يجب اأن تثبت بالأفعال اأّنه 
فنحن  احلالة،  هي  ه��ذه  كانت  “اإذا  م�شيفا  لنا”  معادية  اإرادة  اأّي  لديها  لي�س 
م�شتعّدون للرّد” بنف�س الطريقة “لكن ل يبدو اأّن الوليات املتحدة م�شتعّدة” 

للم�شي يف هذا الجتاه.
وهذا اآخر ت�شريح يف �شل�شلة من الر�شائل امللتب�شة ال�شادرة عن بيونغ يانغ، بعد 
ال�شبت  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  �شقيقة  يو-جونغ  كيم  تلميح  على  اأي��ام  ب�شعة 
اإىل اإمكان عقد قمة بني الكورّيتني، مطالبة �شيول من اأجل ذلك بالتخلي عن 

“�شيا�شاتها العدائية” جتاه بيونغ يانغ.
واأتت ت�شريحات امل�شوؤولة الكورية ال�شمالية النافذة بعدما دعا الرئي�س الكوري 
التي  الكورية  احل��رب  انتهاء  عن  ر�شمياً  الإع���ان  اإىل  ج���اي-اإن  م��ون  اجلنوبي 
امتّدت من 1950 اإىل 1953 وانتهت بهدنة ولي�س مبعاهدة �شام، ما يعني 

اأّن الكوريتني ل تزالن ر�شمياً يف حالة حرب منذ اأكر من ن�شف قرن.
وتعليقاً على هذه الت�شريحات قال الأ�شتاذ يف جامعة الدرا�شات الكورية ال�شمالية 

فاإّن  حللفائنا،  اأو  اأرا�شيها  اأو  املّتحدة  الوليات  لأف��راد  مبا�شراً  تهديداً  تقييمنا 
اإطاق �شواريخ ي�شّلط ال�شوء على التاأثري املزعزع لا�شتقرار لربنامج الأ�شلحة 
غري امل�شروع” لبيونغ يانغ. واإذ اأّكد اجلي�س الأمريكي يف بيانه اأّنه “يت�شاور من 
اأّن “التزام الوليات  كثب مع حلفائه و�شركائه” ب�شاأن هذا املو�شوع، �شّدد على 

املتحدة الدفاع عن جمهورية كوريا واليابان يبقى را�شخاً«.
كذلك اأجرت �شيول لأول مرة جتربة ناجحة ل�شاروخ بال�شتي يتم اإطاقه من 

غوا�شة، ما يجعلها من الدول النادرة التي متلك هذه التكنولوجيا املتطورة.
وقامت الثاثاء بعملية اإطاق ثالثة لهذا الطراز من ال�شواريخ يف وقت تنفق 

املليارات لتعزيز قدراتها الع�شكرية.
وباتت بيونغ يانغ اأكر عزلة من اأي وقت م�شى منذ اأن اأغلقت حدودها يف مطلع 

العام املا�شي �شعيا ملنع تف�شي وباء كوفيد-19.
وو�شلت حمادثاتها مع الوليات املتحدة اإىل طريق م�شدود منذ ف�شل قمة هانوي 

عام 2019 بني كيم جونغ اأون والرئي�س الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب.
وقت  اأي  يانغ يف  بيونغ  للتفاو�س مع  ا�شتعدادها  بايدن  اإدارة خلفه جو  واأبلغت 
ت��وىّل كيم  ودون �شروط م�شبقة، لكن احل��وار جممد يف الوقت احلا�شر. ومنذ 
جونغ-اأون ال�شلطة طّورت كوريا ال�شمالية براجمها الت�شّلحية لكّنها مل جتر اأّي 

جتربة نووية اأو بال�شتية ل�شواريخ عابرة للقارات منذ 2017.
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يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ني�شتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 355348        بتاريخ :2021/7/10    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ني�شتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.
املوطن : �س.ب 113713 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الإعان  لاآخرين،  املبيعات  ترويج  املكتبي،  الن�شاط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���ان  الدعاية 

والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�شوب يف الفئة  35.
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العامة: هي عبارة عن كلمة  NESTOمكتوب بطريقة مبتكرة باللغة الاتينية باللون الأ�شود 
كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353  

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ني�شتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 355349        بتاريخ :2021/7/10    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ني�شتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.
املوطن : �س.ب 113713 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الإعان  لاآخرين،  املبيعات  ترويج  املكتبي،  الن�شاط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���ان  الدعاية 

والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�شوب يف الفئة  35.
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العامة: ن�س العامة التجارية  NESTOمكتوب بحروف اإجنليزية باللون الأحمر واأ�شفلها كلمة 
Hypermarket مكتوب بحروف اإجنليزية باللون الأخ�شر وباجتاه الي�شار توجد �شورة حلقيبة ت�شوق 
هو  كما  فوق �شورة احلقيبة اخل�شراء  الأحمر  باللون   n تبدو مثل حرف  و�شرة  اأحمر  خ�شراء مبقب�س 

مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك  جو�س باي اإي يو
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 356562        بتاريخ : 29/07/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: جو�س باي اإي يو.
املوطن : برج دي �شي، الطابق الثاثني، دوناو1220، فيينا ، النم�شا، �شيتي�شرتا�شه 7 جمهورية 

النم�شا.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

يف  حا�شوب،  ذاك��رات  م�شجلة،  حا�شوب  برجميات  باحلا�شوب،  ملحقة  اأجهزة  حممولة،  هواتف 
الفئة  9.

الواق�عة بالفئة: 09
حروف  من  مكونة  جتارية  عامة  �شورة  عن  عبارة  هي   JOBCHAIN العامة:  و�شف 

لتينية باللون الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك جو�س باي اإي يو
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 358012        بتاريخ : 24/08/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: جو�س باي اإي يو.
املوطن : برج دي �شي، الطابق الثاثني، دوناو1220، فيينا ، النم�شا، �شيتي�شرتا�شه 7 جمهورية 

النم�شا.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

التاأمني، ال�شوؤون التمويلية، ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية،ا�شتثمار روؤو�س الأموال،الأعمال 
امل�شرفية،اإ�شت�شارات مالية ،يف الفئة   36.

الواق�عة بالفئة: 36
حروف  من  مكونة  جتارية  عامة  �شورة  عن  عبارة  هي   JOBCHAIN العامة:  و�شف 

لتينية باللون الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

 

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك جو�س باي اإي يو
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 358014        بتاريخ : 24/08/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: جو�س باي اإي يو.
املوطن : برج دي �شي، الطابق الثاثني، دوناو1220، فيينا ، النم�شا، �شيتي�شرتا�شه 7 جمهورية 

النم�شا.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث 
برجمة  احل��ا���ش��وب��ي��ة،  وال��ربجم��ي��ات  احل��ا���ش��وب��ي  ال��ع��ت��اد  وت��ط��وي��ر  ت�شميم  خ��دم��ات  ال�شناعية، 

احلا�شوب، حتديث برامج حا�شوب ، يف الفئة  42.
الواق�عة بالفئة: 42

حروف  من  مكونة  جتارية  عامة  �شورة  عن  عبارة  هي   JOBCHAIN العامة:  و�شف 
لتينية باللون الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :  356805                          بتاريخ : 2021/08/02
با�ش��م: ذا هاون فاوندي�شن

وعنوانه: 220 �شارع 26، �شويت 203، �شانتا مونيكا ، كاليفورنيا 90402، الوليات املتحدة الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 41
التعلم  جم��ال  يف  لاآخرين  التدري�س  اأو  التعليم  ومنهج  من��وذج  تطوير  بها  واملعنى  التعليمية  اخل��دم��ات 
والعاطفي  الجتماعي  التعلم  جمال  ي  جمال  يف  ون��دوات  درو���س  تقدمي  وتقنياته؛  والعاطفي  الجتماعي 
الجتماعي  بالتعلم  يتعلق  فيما  التعليم  جم��ال  يف  الإن��رتن��ت  ع��رب  مبا�شرة  معلومات  ت��وف��ري  وتقنياته؛ 
والعاطفي وتقنياته واملعنى بها الدرا�شات واملقالت ومقاطع الفيديو غري القابلة للتنزيل و مواد تدريبية 
املن�شورات  وت��وزي��ع  وتقنياته  والعاطفي  الجتماعي  التعلم  جم��ال  يف  التدريب  خ��دم��ات  تقدمي  تعليمية؛ 

والن�شرات الإخبارية وغريها من املواد املطبوعة املتعلقة بها
و�شف العامة: كلمة MINDUP بحروف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 358388                          بتاريخ : 2021/08/30
رقم الأولوية: 90575790

تاريخ الأولوية: 2021/03/12
البلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�ش��م: ذات�س ات نيوتري�شن ال ال �شي
وعنوانه: 834 ا�س. برودواي، �شويت 800، لو�س اجنلو�س، كاليفورنيا 90014، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 30

وجبات خفيفة ا�شا�شها القهوة؛ األواح الطاقة املحتوية على الكافيني ا�شا�شها القهوة؛ األواح الطاقة ا�شا�شها القهوة 
الفواكه  الطاقة؛ وجبات خفيفة من  الغذائية لزيادة  املكمات  الكافيني؛ ق�شبان بديلة لوجبة  التي حتتوي على 
املجففة مغطاة بال�شوكولتة؛ ق�شبان بديلة للوجبات ا�شا�شها ال�شوكولتة؛ حلوى الرتافلز بال�شوكولتة؛ ق�شبان 
األواح وجبات  ال�شوكولتة؛  ا�شا�شها  الأطعمة اجلاهزة لاأكل  األواح  التكميلية؛ ق�شبان احللويات؛  للوجبات  بديلة 
خفيفة  وجبات  )حلويات(؛  الرتافلز  )حلويات(؛  وال�شوكولتة  املجففة  الفواكه  من  خليط  على  حتتوي  خفيفة 
ا�شا�شها احلبوب؛ وجبات خفيفة تتكون اأ�شا�ًشا من احلبوب؛ وجبات خفيفة تتكون فقط من احلبوب؛ وجبات خفيفة 
ا�شا�شها الأرز؛ وجبات خفيفة تتكون اأ�شا�ًشا من الأرز؛ وجبات خفيفة تتكون من الأرز فقط؛ وجبات خفيفة ا�شا�شها 
اأ�شا�ًشا من احلبوب؛ وجبات خفيفة معاجلة تتكون من احلبوب  تتكون  املعاجلة؛ وجبات خفيفة معاجلة  احلبوب 
فقط؛ وجبات خفيفة معاجلة ا�شا�شها الأرز؛ وجبات خفيفة معاجلة تتكون اأ�شا�ًشا من الأرز؛ وجبات خفيفة معاجلة 

تتكون من الأرز فقط
و�شف العامة: كلمات . THAT‘S IT بحروف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
اإر�شاله  اأو   ، القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 358387                          بتاريخ : 2021/08/30
با�ش��م: ذات�س ات نيوتري�شن ال ال �شي

وعنوانه: 834 ا�س. برودواي، �شويت 800، لو�س اجنلو�س، كاليفورنيا 90014، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 29
وجبات خفيفة من الفاكهة املجففة؛ وجبات خفيفة من الفواكه املجففة مغطاة بال�شوكولتة؛ وجبات خفيفة من الفاكهة 
املجففة  الفواكه  من  خفيفة  وجبات  املجففة؛  اخل�شروات  من  خفيفة  وجبات  والفانيليا؛  بال�شوكولتة  مغطاة  املجففة 
بال�شم�س؛ وجبات خفيفة من اخل�شروات املجففة بال�شم�س؛ وجبات خفيفة من الفواكه املجففة املجمدة؛ وجبات خفيفة من 
اخل�شروات املجففة املجمدة؛ فواكه معاجلة؛ ق�شبان الأغذية الع�شوية ا�شا�شها الفاكهة؛ ق�شبان بديلة للوجبات ا�شا�شها 
اخلفيفة  الوجبات  األ��واح  الفانيليا؛  اأو  بال�شوكولتة  املغطاة  واملك�شرات  الفاكهة  ا�شا�شها  اخلفيفة  الوجبات  األ��واح  الفاكهة؛ 
اأ�شا�ًشا  تتكون  الغذائية  العبوات  تركيبات  ؛  الفاكهة  ا�شا�شها  النيئة  الأطعمة  ق�شبان  واملك�شرات؛  املجففة  الفاكهة  ا�شا�شها 
الفاكهة  و/اأو  املعاجلة  اخل�شروات  و/اأو  املعاجلة  البذور  و/اأو  املعاجلة  املك�شرات  و/اأو  واجلنب  الدواجن  و/اأو  اللحوم  من 
الفاكهة؛  اأ�شا�ًشا من  تتكون  املح�شرة  الطعام اخلفيفة  التوابل؛ وجبات  املجففة مع  الفاكهة  املعاجلة؛ وجبات خفيفة من 
خلطات  الفاكهة؛  ا�شا�شها  اخلفيفة  الوجبات  ق�شبان  املجففة؛  الفواكه  ا�شا�شها  خفيفة  وجبات  اخلفيفة؛  الفاكهة  وجبات 
وجبات خفيفة تتكون من الفاكهة املجففة؛ خلطات الفاكهة اجلافة املح�شرة؛ منتجات الفواكه املجففة؛ اأطعمة الوجبات 
اخلفيفة ا�شا�شها الفاكهة؛ اأطعمة الوجبات اخلفيفة تتكون اأ�شا�ًشا من الفاكهة؛ اأطعمة الوجبات اخلفيفة تتكون فقط من 
الفواكه؛ اأطعمة وجبات خفيفة ا�شا�شها اخل�شروات؛ اأطعمة وجبات خفيفة التي تتكون اأ�شا�ًشا من اخل�شار؛ اأطعمة وجبات 
خفيفة تتكون فقط من اخل�شروات؛ اأطعمة وجبات خفيفة ا�شا�شها الفاكهة املعاجلة؛ اأطعمة وجبات خفيفة معاجلة تتكون 
اأ�شا�ًشا من الفاكهة؛ اأطعمة وجبات خفيفة تتكون فقط من الفاكهة؛ اأطعمة وجبات خفيفة ا�شا�شها اخل�شروات املعاجلة؛ 

اأطعمة وجبات خفيفة معاجلة تتكون اأ�شا�ًشا من اخل�شروات؛ اأطعمة وجبات خفيفة معاجلة تتكون من اخل�شروات فقط
و�شف العامة: كلمات . THAT‘S IT بحروف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 �شبتمرب 2021 العدد 13353
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

الإم������������ارات  اأم  ب����ط����ول����ة  ح����ّق����ق����ت 
الأوىل  ن�شختها  يف  للجوجيت�شو 
كافة،  الأ�شعدة  على  كبريا  جناحا 
امل�شاركة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ������ش�����واء 
احل�شور  اأو  ال��وا���ش��ع��ة،  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
ال��ق��وي ل��اأن��دي��ة والأك��ادمي��ي��ات، اأو 
يحاكي  ال���ذي  الح����رتايف  التنظيم 
اأهم البطولت العاملية. وكان احتاد 
اعتمد  ق��د  للجوجيت�شو  الإم�����ارات 
النظام اجلديد لبطولة اأم الإمارات 
التي انطلقت منذ العام 2017 من 
ث��اث ج��ولت، لت�شبح ه��ذا املو�شم 
من خم�س جولت حيث اأثبتت هذه 
اإ�شرتاتيجية  كفاءة  م��دى  اخلطوة 
الحت���اد، وجن��اح خططه يف تطوير 
ال��ل��ع��ب��ة، واإف�����ش��اح امل��ج��ال اأم����ام بنت 
الإم��ارات للتاألق على ب�شاط النزال 
والدولية.  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  يف 
البطولة  يف  امل�ّشرف  الظهور  وك��ان 
ال�شاعدة  امل��واه��ب  م��ن  ل��ع��دد كبري 
عن  للك�شف  امل��ك��ت�����ش��ب��ات  اأه����م  اأح����د 

الفر�شة  وات���اح���ة  امل��م��ي��زة  امل���واه���ب 
املنتخبات  اإىل  ل��ان�����ش��م��ام  ل��ه��ن 
بطولتي  يف  امل�شاركة  قبل  الوطنية 
ملحرتيف  العاملية  واأب��وظ��ب��ي  ال��ع��امل 

اجلوجيت�شو يف نوفمرب املقبل.
ال�شام�شي  ح�شة  ال��اع��ب��ة  وت��ق��ول 
نادي  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  اأزرق/  /ح���زام 
الوحدة والفائزة بامليدالية الذهبية 
57 كجم : �شعور  الكبار وزن  لفئة 
الفوز ل يو�شف خ�شو�شا يف بطولة 
حت��م��ل ا���ش��م ال��ق��دوة وامل��ث��ل الأعلى 
اأتقدم  اأن  اأود   .. ال��وط��ن  بنات  لكل 
للجوجيت�شو  الإم�����ارات  احت���اد  اإىل 
الكبرية  جلهوده  والعرفان  بال�شكر 
املراأة  اأمام  النجاح  يف تذليل عقبات 
يف  القمة  اإىل  والو�شول  الإماراتية 

ريا�شة اجلوجيت�شو.
النجاح  اأ�شباب  باأهم  يتعلق  ما  ويف 
يف بطولة اأم الإم��ارات للجوجيت�شو 
الأول  ال��ع��ام��ل   : ال�شام�شي  ت��ق��ول 
اجلوجيت�شو،  ع�شق  يف  يكمن  للفوز 
ون�شعى  الريا�شة  فنحن نحب هذه 
اآخر،  ب��ع��د  ي��وم��ا  فيها  ال��ت��ط��ور  اإىل 

ب��امل��واظ��ب��ة على  اإل  ي��ك��ون ذل��ك  ول 
البطولت  يف  وامل�شاركة  التدريبات 
الفر�شة، مع احلر�س  اأتيحت  كلما 
على بذل الغايل والنفي�س لعتاء 
نتدرب  ك���ن���ا   .. ال���ت���ت���وي���ج  م��ن�����ش��ة 
م����ع تطبيق  ي���وم���ي���ا  م������رات  ث�����اث 
وال�شتفادة  الفني  اجلهاز  تعليمات 
م�����ن امل�����اح�����ظ�����ات وال����ت����ع����ل����م من 
���ش��اه��م يف حت�شرينا  م��ا  الأخ���ط���اء 

ودخ����ول����ن����ا ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة ون����ح����ن يف 
امل�شاركة  وح�����ول  اجل���اه���زي���ة.  اأمت 
تقول  امل��ق��ب��ل��ة،  ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات  يف 
ال�شام�شي : ال�شتعدادات للم�شاركة 
يف بطولتي العامل واأبوظبي العاملية 
ت����ت����وق����ف وه����ي  ل���ل���م���ح���رتف���ني مل 
م�شتمرة بوترية ت�شاعدية يف الأيام 
ال��اع��ب��ات يف  ان��خ��راط  املقبلة، م��ع 
ب�شكل مكثف  مع�شكر مغلق �شريكز 

لاعبات  ال��ن��ف�����ش��ي  اجل���ان���ب  ع��ل��ى 
لإح��������داث ال���ت���ك���ام���ل امل���ط���ل���وب مع 
امل�شاركات  وتاأهيل  الفني،  اجل��ان��ب 
ب�شكل يواكب اأهدافهن يف الو�شول 
اإىل اأبعد مدى ممكن يف البطولتني 
�شّما  ت���وؤك���د  ب���دوره���ا  امل��ن��ت��ظ��رت��ني. 
لعبة  اأزرق/  /ح�������زام  ال���ك���ل���ب���اين 
اأكادميية "باملز فريق 777 " التي 
 63 وزن  الكبار  فئة  بذهبية  ف��ازت 
اأح�شن  هي  البطولة  ه��ذه  اأن  كجم 
اجلوجيت�شو  يف  مل�����ش��ريت��ه��ا  ب���داي���ة 
التي ل تزال يف البدايات .. وتقول : 
تعودت بنت الإمارات األ ت�شع �شقفا 
بف�شل  الريا�شة  لأحامها يف هذه 
ال��دع��م ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي ال����ذي حتظي 
ب��ه م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، واحتاد 
بيئة  اأف�شل  لها  يوفر  ال��ذي  اللعبة 
اأنها  الكلباين  واأ���ش��اف��ت  تناف�شية. 
تن�شدن  الأك��ادمي��ي��ة  وزم��ي��ات��ه��ا يف 
التاألق  ع��رب  العاملية  اإىل  ال��و���ش��ول 
وامل�شاركة القوية يف بطولتي العامل 
اجلوجيت�شو.  مل��ح��رتيف  واأب���وظ���ب���ي 
الظاهري  �شعيد  م���رمي  وحت��دث��ت 

لعبة نادي العني /حزام برتقايل/ 
 57 والفائزة بذهبية ال�شابات وزن 
اأم  دوري  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ع���ن  ك��ج��م 
التي ل تو�شف  الإم��ارات وفرحتها 
على  وال��ت��ف��وق  الن��ت�����ش��ار  بتحقيق 
خ�����ربة كبرية  ����ش���اح���ب���ات  لع����ب����ات 
اأك�����دت اأنها  وم���ه���ارة ع��ال��ي��ة، ح��ي��ث 
التحديات  م�����ن  ع�������ددا  جت���������اوزت 
وال���ظ���روف ق��ب��ل ان��ط��اق��ة اجلولة 
الإم����ارات،  اأم  م��ن بطولة  الأخ����رية 
مكثفة  ا����ش���ت���ع���دادات���ه���ا  ت���ك���ن  ومل 
الرتكيز  ل��ك��ن  امل���ط���ل���وب  ب��ال�����ش��ك��ل 
الهدف  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  والإ������ش�����رار 
وتنفيذ تعليمات املدربة قادتها اىل 

الو�شول اإىل من�شة التتويج.
البو�شلة  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأ���ش��اف��ت 
العامل  ب��ط��ول��ت��ي  ن��ح��و  الآن  ت��ت��ج��ه 
للمحرتفني  ال��ع��امل��ي��ة  واأب���وظ���ب���ي 
اأف�شل م�شاركة ممكنة  وتتطلع اإىل 
ل��رف��ع ع��ل��م دول����ة الإم�������ارات، واأنها 
ال�شتعداد  يف  تركيزها  كل  �شت�شع 
اليوم  من  اعتبارا  للحدثني  اجليد 

وحتى موعد انطاق املناف�شات.

•• دبي-الفجر:

اأعلنت الهيئة العامة للريا�شة اأم�س عن انطاقة مرحلة جديدة يف منظومة 
جميع  بني  اجلهود  تن�شيق  على  تقوم  الدولة  يف  الريا�شي  بالقطاع  العمل 
ال�شركاء ال�شرتاتيجيني والحتادات الريا�شية، واأ�شحاب اخلربة والكفاءات 
وتوظيفها وفق �شيغة عمل ت�شاركية هدفها تعزيز ح�شور ومكانة الريا�شة 

الإماراتية على خارطة التناف�شية العاملية. 
اأف�شل  م�شتقبل  ل�شناعة  الهيئة  روؤي���ة  �شمن  اجل��دي��دة  امل��رح��ل��ة  وت��ن��درج 
احلوكمة،  ا�شرتاتيجية ثاث هي:  ركائز  على  وتقوم  الإماراتية،  للريا�شة 
للواقع  معمقة  درا���ش��ة  على  ب��ن��اء  و�شعها  مت  وال��ت��ي  والإجن�����از،  وال�����ش��راك��ة 

الريا�شي هدفت اإىل حتديد الفر�س والتحديات وو�شع اأولويات العمل. 
انعقاد  بالتزامن مع  املنظومة اجل��دي��دة  ه��ذه  الهيئة عن  اإع��ان  وق��د ج��اء 
اأعمال الجتماع الأول للمجل�س التن�شيقي للريا�شة يف مقر الهيئة العامة 
للريا�شة برئا�شة معايل الدكتور اأحمد بالهول الفا�شي وزير دولة لريادة 
اإدارة الهيئة العامة  الأعمال وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، رئي�س جمل�س 
امل�شتويني  ع��ل��ى  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  ع��ن  ممثلني  وب��ح�����ش��ور  للريا�شة 

الحتادي واملحلي. 
التن�شيقي للريا�شة والإعان  اأعمال الدورة الأوىل للمجل�س  انعقاد  وياأتي 
عن هذه النطاقة تتويجاً واإ�شافة نوعية للجهود التي بداأتها الهيئة منذ 
املرحلة اجلديدة لقيادة  العام اجل��اري، ور�شمت من خالها مامح  مطلع 
اإىل عمل جماعي ممنهج تخلله عقد لقاءات مع  ا�شتناداً  الريا�شي  القطاع 
الإجن��ازات يف  اأ�شحاب  والأبطال من  ال�شباب  والريا�شيني  كافة الحت��ادات 

خمتلف الألعاب الريا�شية لو�شع خطة عمل متكاملة هدفها الإجناز.
الفا�شي:  ب��ال��ه��ول  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ق��ال  ذل���ك،  ل��ه على  ويف تعليق 
م�شتوى  على  الريا�شي  العمل  من  جديدة  مرحلة  بداية  عن  اليوم  "نعلن 
الدولة وفق منظومة متكاملة ذات ركائز ا�شرتاتيجية ثاث هي "احلوكمة 

وال�شراكة والإجناز". 
من  اأ�شهر  نتيجة  ج��اءت  الثاث  بركائزها  املنظومة  ه��ذه  اأن  معاليه  واأك��د 
العمل امل�شرتك والتن�شيق مع ال�شركاء واخلرباء واملعنيني بال�شاأن الريا�شي، 
مبا  الإم����ارات  دول��ة  يف  الريا�شة  قطاع  مل�شتقبل  الهيئة  روؤي���ة  تعك�س  وه��ي 
القطاع  بهذا  لارتقاء  وتطلعاتها  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  مع  يتنا�شب 
وتعزيز م�شاهمته يف التاأكيد على احل�شور العاملي املميز من خال املناف�شة 
يف املحافل العاملية، وتر�شيخ املكانة املرموقة التي و�شلتها الدولة يف جميع 

املجالت".
العمل  منظومة  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  ���ش��م��ان  ع��ل��ى  "نحر�س  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ش���اف 
على  تركيزنا  ج��اء  وق��د  ال��ث��اث.  الركائز  لهذه  وفقاً  الإم��ارات��ي��ة  الريا�شي 

احلوكمة منطلقاً من �شرورة توفري البنية التحتية الت�شريعية والتنظيمية 
وفق  وال��ن��م��و  النهو�س  على  ال��ق��ط��اع  ت�شاعد  ال��ت��ي  والتن�شيقية  والإداري�����ة 
على  للحوكمة  ننظر  فنحن  للقيا�س.  وقابل  ومدرو�س  وا�شح  عمل  من��وذج 
اأنها حجر الأ�شا�س يف بناء منظومة العمل الريا�شي التي تلبي طموحاتنا 
وحتاكي توجهات دولتنا للخم�شني القادمة. ول �شك باأن ذلك �شيرتافق مع 
الرتكيز على الكوادر الب�شرية عرب اإتاحة الفر�شة اأمام اخلربات املتخ�ش�شة 
والكفاءات ال�شابة للقيام بدورها مع تعزيز م�شاركة املراأة يف عملية �شناعة 
لقيادة  املنا�شبة  ال�شيغة  اأنها  على  ال�شراكة  اإىل  وننظر  الريا�شي.  ال��ق��رار 
العمل بالتن�شيق مع جميع الأطراف املعنية، وهي تت�شمن العمل مع جميع 
اجلهات املعنية يف القطاع الريا�شي كفريق عمل واحد يجمعه هدف واحد. 
و�شنعمل عرب املجل�س التن�شيقي للريا�شة على بلورة توجهات م�شرتكة وفق 
وا�شح  ب�شكل  وامل�شوؤوليات  الأدوار،  خالها  من  تتحدد  وتن�شيق  عمل  اآلية 
الريا�شات  الرتكيز على  يتمحور حول  فاإنه  الإجن��از  وفيما يخ�س  ودقيق. 
ذات الأولوية والتي نذكر منها الرماية واألعاب القوى، وكذلك و�شع برنامج 
اإىل  بها  الو�شول  و�شمان  و�شقلها  امل��واه��ب  وتطوير  ل�شتك�شاف  متكامل 

املناف�شات العاملية".
ح�شر الجتماع كل من �شعادة �شعيد عبدالغفار ح�شني، الأمني العام للهيئة 
الأوملبية  للجنة  العام  الأم��ني  �شليم  بن  حممد  �شعادة  و  للريا�شة،  العامة 
الوطنية، و�شعادة �شعيد حممد النظري مدير عام املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
ممثًا عن وزارة الثقافة وال�شباب، و �شعادة �شعيد حممد حارب، اأمني عام 
رئي�س  ال�شاهني،  عبداللطيف  عبدالرحيم  و�شعادة  الريا�شي،  دبي  جمل�س 
التنفيذي  املجل�س  عن  ممثًا  الريا�شي،  اخليمة  راأ���س  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
للمجل�س  العام  الأم��ني  املطرو�شي،  �شيف  �شعيد  و�شعادة  اخليمة،  راأ���س  يف 
التنفيذي يف عجمان، و�شعادة عارف حمد العواين، اأمني عام جمل�س اأبوظبي 
الريا�شي، و�شعادة نا�شر حممد اليماحي، ع�شو املجل�س الوطني الحتادي، 
ممثًا عن الديوان المريي الفجرية، ومعايل  عبداهلل خليفة املري، قائد 
لطفي،  عي�شي  في�شل  و�شعادة  الداخلية،  وزارة  عن  ممثًا  دبي  �شرطة  عام 
وكيل وزارة م�شاعد لل�شوؤون القن�شلية ممثًا عن وزارة اخلارجية والتعاون 
الريا�شي،  ال�شارقة  جمل�س  احلزامي،رئي�س  هال  عي�شى  و�شعادة  ال��دويل، 
و�شعادة حممد �شرور النقبي، القائم باأعمال الأمني العام للمجل�س التنفيذي 

يف اأم القيوين.

م�ضاركة الدولة يف الأوملبياد... اأهم الدرو�ش امل�ضتفادة 
الطاع  اأهمها  عديدة  ب��ن��وداً  التن�شيقي  الجتماع  اأع��م��ال  ج��دول  وت�شمن 
ت�شمنت  والتي  الهيئة  اأعدتها  التي  التحليلية  والدرا�شة  الأداء  تقرير  على 
الأوملبية طوكيو  الألعاب  دورة  الدولة يف  مل�شاركة  ودقيقاً  مو�شوعياً  تقييماً 

هذا  يف  الإماراتي  احل�شور  من  امل�شتفادة  الدرو�س  وا�شتخا�س   ،2020
التي ميكن  النقاط  التحديات وحتديد  اأهم  على  والوقوف  العاملي،  املحفل 

البناء عليها للمرحلة املقبلة. 
ا�شتطاع  عرب  الهيئة  اأجرتها  التي  امليدانية  التحليلية  الدرا�شة  وتطرقت 
اأداء  م��وؤ���ش��رات   9 اإىل  الريا�شي  بال�شاأن  املعنيني  م��ن  وا�شعة  �شريحة  راأي 
منوذج  وه��ي:  الأوملبية  الأل��ع��اب  يف  امل�شاركة  تقييم  خالها  من  مت  رئي�شية 
العمل املتبع، التمويل وامليزانيات املر�شودة، برامج رعاية املواهب، التدريب 
املناف�شة  وفر�س  لاأبطال،  اجل�شدية  واللياقة  ال�شحة  امل�شتمر،  والتطوير 
اأم����ام ال��ري��ا���ش��ني ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال�����دويل، وامل���راف���ق الريا�شية، 
بالإ�شافة اإىل الريا�شة املجتمعية ودورها يف دعم التناف�شية، وكذلك بيانات 
الأداء والأبحاث العلمية املتاحة خلدمة حت�شني م�شتويات الأداء. وخل�شت 
الدرا�شة يف اأهم تو�شياتها اإىل اأهمية حتديد الريا�شات ذات الأولوية التي 
�شيتم الرتكيز عليها خال الفرتة املقبلة وتوفري كافة مقومات النجاح لها 
من اأجل �شمان حتقيق الإجنازات يف خمتلف املناف�شات املحلية والقارية، ومت 
حتديد الرماية واألعاب القوى من بني تلك الريا�شات. واأ�شارت الدرا�شة اإىل 
�شرورة اإطاق برنامج متكامل ل�شتك�شاف ورعاية املواهب وتاأهيل الكوادر 
التحتية  البنية  توظيف  �شرورة  على  اأك��دت  كما  عليها،  امل�شرفة  التدريبية 

املتطورة يف الدولة خلدمة التوجهات امل�شتقبلية.
�شيتم  التي  العملية  اخلطوات  با�شتعرا�س  الجتماع  خال  الهيئة  وقامت 
اتخاذها وذلك ا�شتناداً اإىل موؤ�شرات حتليل الأداء الت�شعة املعتمدة يف تقييم 
العايل  الأداء  جلنة  ت�شكيل  اخل��ط��وات  ه��ذه  ب��ني  وم��ن  الأومل��ب��ي��ة.  امل�شاركة 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأوملبية مهمتها و�شع ا�شرتاتيجية متكاملة 
اخلا�شة  وامل�شوؤوليات  الأدوار  حتديد  مع  الأولوية،  ذات  بالريا�شات  خا�شة 
بكل جهة �شمن املجل�س التن�شيقي للريا�شة، وو�شع اآلية خا�شة بال�شتفادة 
من البنية ذات امل�شتوى العاملي املوجودة يف دولة الإم��ارات من خال زيادة 
معدلت ا�شتخدام الريا�شيني لهذه املرافق على اختاف اأنواعها. وت�شمنت 
على  بداية  يقوم  امل��واه��ب،  بتطوير  خا�س  برنامج  و�شع  اأي�شاً  الإج����راءات 
اكت�شاف املواهب الواعدة بالتعاون مع اجلهات املعنية، ومن ثم و�شع خطط 
ميار�شون  الذين  من  واع��دي��ن  لعبني  متتلك  التي  لاأندية  امل��ايل  الدعم 

الريا�شات ذات الأولوية.

اأدوار تكاملية و�ضراكة ل�ضناعة اأبطال امل�ضتقبل 
املجل�س  �شمن  جهة  لكل  املقرتحة  الأدوار  مناق�شة  الج��ت��م��اع  خ��ال  ومت 
�شناعة  يف  الفاعلة  م�شاهمتها  �شمان  بهدف  وذل��ك  للريا�شة،  التن�شيقي 
اأبطال امل�شتقبل. وت�شمن ذلك التن�شيق لتوفري املرافق وامل�شامري خ�شو�شاً 
جميع  وم�شاهمة  القوى،  واألعاب  والفرو�شية  الرماية،  لريا�شتي  بالن�شبة 

اأع�شاء املجل�س يف دعم جهود ا�شتك�شاف املواهب. وكذلك التوجه نحو تطوير 
قواعد بيانات م�شرتكة للموهوبني. بالإ�شافة اإىل و�شع قائمة بالتخ�ش�شات 
الريا�شية الطبية يف الدولة واملراكز الطبية القادرة على التعامل مع خمتلف 
اإ�شابات املاعب، وو�شع خطة لتعزيز مكانة الإمارات وجهة عاملية لتقدمي 
خدمات عاجية وطبية لاإ�شابات الريا�شية، وامل�شاركة يف احلمات التي 
ت�شتهدف تعزيز ممار�شة الريا�شة لأفراد املجتمع ك�شلوك �شحي. وت�شمنت 
اأبرز اأوجه التعاون املقرتحة، تعزيز تواجد الدولة اإقليمياً وعاملياً يف القطاع 
الدولة يف الحتادات  زيادة فر�س تر�شح ممثلي  ب�شاأن  الريا�شي، والتن�شيق 
القارية والدولية. هذا بالإ�شافة اإىل العمل مع املجال�س الريا�شية املحلية 
واقرتاح  واملجتمعية،  التناف�شية  الريا�شات  وتعزيز  املواهب  ا�شتك�شاف  يف 
الدولة،  الريا�شة يف  ي�شهم يف تعزيز قطاع  وامل�شرتكة مبا  املحلية  املبادرات 
الريا�شة  بتطوير  اخلا�شة  امل�شتقبلية  اخلطط  ب�شاأن  امل�شرتك  والتن�شيق 
بالتوجهات  امل��ح��ل��ي��ة ورب��ط��ه��ا  الإم������ارة، م��ع م��وائ��م��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  يف 

ال�شرتاتيجية للقطاع يف الدولة.

جلنة التن�ضيق واملتابعة... اآلية وا�ضحة لتعزيز وترية الإجناز
برئا�شة  واملتابعة  التن�شيق  جلنة  ت�شكيل  عن  الإع���ان  الجتماع  خ��ال  مت 
يف  اجلهات  جميع  عن  ممثلني  وع�شوية  ح�شني،  الغفار  عبد  �شعيد  �شعادة 
قبل  املعتمدة من  القرارات  تنفيذ  ومتابعة  الأدوار  بلورة  املجل�س، ومهمتها 
املجل�س التن�شيقي للريا�شة، واإعداد تقارير دورية ترفع اإىل رئا�شة املجل�س 
م�شاعدة  �شاأنها  م��ن  التي  وامل��ق��رتح��ات  التو�شيات  وت�شع  الإجن���از،  تر�شد 

املجل�س على القيام بدوره على اأكمل وجه. 
قبل  م��ن  اعتماده  مت  ق��د  التن�شيقي  املجل�س  ت�شكيل  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
كافة  بني  ال�شرتاتيجي  والتكامل  التن�شيق  حتقيق  بهدف  ال��وزراء  جمل�س 
املوؤ�ش�شات واملجال�س الريا�شية واملجال�س التنفيذية يف الدولة، وو�شع روؤية 
م�شرتكة ل�شمان تنفيذ املبادرات امل�شرتكة على م�شتوى الدولة، مبا يعزز من 
مكانة الدولة الريا�شية، وحتقيق روؤيتها خال املرحلة املقبلة لتكون مركزاً 
الأنظمة  تطبيق  على  املجل�س  ويعمل  العاملي.  امل�شتوى  على  جاذباً  ريا�شياً 
واللوائح وال�شيا�شات والت�شريعات واملبادرات التي ت�شتهدف تطوير القطاع 
الأفكار  كافة  تواجهه وو�شع  التي  التحديات  الدولة، ومتابعة  الريا�شي يف 
واحللول التي تدعم منوه وتطويره، بالإ�شافة اإىل اقرتاح برامج وخدمات 
يف  املتخ�ش�شة  الوطنية  الكوادر  لإع��داد  توعية  وبرامج  ريا�شية  وم��ب��ادرات 
ال�شاأن الريا�شي وت�شجيع املواطنني واملقيمني على ممار�شة الريا�شة بحيث 
الدولة  يف  الريا�شي  القطاع  دعم منو  متابعة  وكذلك  اأ�شلوب حياة،  ت�شبح 
تناف�شية  ت��دع��م  والإب����داع  لابتكار  ج��اذب��ة  ريا�شية  بيئة  وخ��ل��ق  وت��ط��وي��ره 

الدولة عاملياً.

بطالت �جلوجيت�شو ي�شتعر�شن �أبرز مكا�شب بطولة »�أم �الإمار�ت«

تزامنًا مع انعقاد الجتماع الأول للمجل�ش التن�ضيقي للريا�ضة

�لهيئة �لعامة للريا�شة تعلن �نطالقة منظومة جديدة من �لعمل على م�شتوى �لقطاع عنو�نها »�حلوكمة و�ل�شر�كة و�الإجناز«

طاقم �إمار�تي دويل الإد�رة مبار�ة 
�ل�شني وفيتنام يف ت�شفيات كاأ�س �لعامل

•• دبي-وام: 

دوليا  اإماراتيا  القدم طاقما  لكرة  ال��دويل  بالحتاد  كلفت جلنة احلكام 
/ يو�شف  اأح��م��د  وحممد  ���ش��اح��ة/،  /حكم  ح�شن  ع��ب��داهلل  حممد  ي�شم 
م�شاعد اأول/، وح�شن املهري /م�شاعد ثان/ وعادل النقبي /حكم رابع/، 
م�شاعد/  فيديو  /حكم  علي  اآل  وعمر  فيديو/  /حكم  اجلنيبي  وعمار 
لإدارة مباراة منتخبي ال�شني وفيتنام �شمن مباريات املجموعة الثانية 
لها  املقرر   2022 العامل  كاأ�س  لبطولة  املوؤهلة  النهائية  الت�شفيات  يف 

يوم 7 اأكتوبر، وي�شت�شيفها �شتاد نادي ال�شارقة.
الأوىل  اليابان وُعمان يف اجلولة  اأدار مباراة  ال��دويل قد  الطاقم  وك��ان 
من الت�شفيات الآ�شيوية املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 التي 
اأقيمت يف 2 �شبتمرب املا�شي على ملعب �شويتا مبدينة اأو�شاكا اليابانية، 
/ الدوليان حممد عبداهلل ح�شن وعمار اجلنيبي  �شارك احلكمان  كما 

حكما فيديو/ يف مباراة ال�شني واليابان �شمن اجلولة الثانية للت�شفيات 
التي جرت يوم 7 من ال�شهر ذاته يف الدوحة، بالإ�شافة مل�شاركاتهما يف 

اإدارة مباريات بطولة دوري اأبطال اآ�شيا 2022.
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•• اأبوظبي - وام:

الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  بحث 
مع جو دي �شينا املوؤ�ش�س والرئي�س 

العاملية  ل�����ش��ب��ارت��ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأبوظبي  العا�شمة  زيارته  خ��ال 
حت�شريات تنظيم بطولة العامل 
ل��ل�����ش��ب��ارت��ن ال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام خال 
القادم،  دي�شمرب   5  3- ال��ف��رتة 
تقام  ب��ط��ول��ة  اأول  مت��ث��ل  وال���ت���ي 
خارج الوليات املتحدة الأمريكية 
منطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  والأوىل 

ال�شرق الأو�شط.
�����ش����ع����ادة ع�������ارف حمد  وال����ت����ق����ى 
ال���ع���ام ملجل�س  الأم�����ني  ال���ع���واين 
�شينا  دي  جو  الريا�شي  اأبوظبي 
يف مقر املجل�س، وا�شتعر�س معه 
م�شتجدات  البطولة  فريق  وم��ع 
التنظيمي  ال����ع����م����ل  م������راح������ل 

الذي  املرتقب  احل��دث  لن��ط��اق 
مبنطقة  ليوا  �شحراء  يف  �شيقام 
ال����ظ����ف����رة، وال����ت����ي ���ش��ت�����ش��ه��د 3 
والنا�شئني،  النخبة،  ه��ي:  فئات 

والفرق.
اج��ت��م��اع��ات ثنائية  ع��ق��د  ك��م��ا مت 
التطورات  جميع  على  ل��ل��وق��وف 
التنظيمية  وامل�����������ش�����ت�����ج�����دات 
امل�شاحب  املجتمعي  وال��ربن��ام��ج 
العواين  وا���ش��ط��ح��ب  ل���ل���ح���دث، 
تفقدية  ب��ج��ول��ة  ���ش��ي��ن��ا  دي  ج���و 
يف ���ش��ح��راء ل��ي��وا والط����اع على 
وخطط  البطولة  تنظيم  م��وق��ع 
ا���ش��ت��ق��ب��ال واإق���ام���ة امل�����ش��ارك��ني يف 

مناف�شاتها.
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  وق��ام 
�شبارتن  ملوؤ�ش�س  ج��ول��ة  بتنظيم 
البطولة،  ع��م��ل  وف��ري��ق  ال��ع��امل��ي��ة 
ل����زي����ارة م���ع���امل ال��ع��ا���ش��م��ة مثل 
ال�شيخ  وج���ام���ع  ال��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف 
الكرامة  وواح������ة  ال��ك��ب��ري  زاي�����د 

وق�شر  اأب����وظ����ب����ي  وك����ورن����ي���������س 
احل�شن التاريخي وجزيرة يا�س.

كما اأجرى جو دي �شينا مقابلة مع 
العواين عرب  ع��ارف حمد  �شعادة 
البودكا�شت  يف  الر�شمية  ق��ن��ات��ه 
خالها  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط  ومت 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م�����ش��رية  ع��ل��ى 
الريا�شي ودوره الريادي يف قيادة 
الريا�شة  قطاع  يف  التطوير  دفة 
وا�شتعرا�س  الفعاليات  وتنظيم 
يف  املجل�س  وا�شرتاتيجية  خطط 

جميع املحاور.
العواين  ق���دم  ال���زي���ارة  ويف خ��ت��ام 
جمل�س  م�����ن  ت����ذك����اري����ة  ه����دي����ة 
للموؤ�ش�س  ال��ري��ا���ش��ي  اأب���وظ���ب���ي 
ل�شبارتن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
ب������دوره  ال��������ذي،  ���ش��ي��ن��ا  ج����و دي 
و�شعادة  ال���ع���ام  الأم������ني  اأه������دى 
التنفيذي  املدير  العريفي  �شهيل 
درع  املجل�س  الفعاليات يف  لقطاع 

�شبارتن.

بطولة  ت�شهد  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
العامل لل�شبارتن م�شاركة مميزة 
والفرق  والنا�شئني  النخبة  م��ن 
امل�شاركني  اإىل  اإ�شافة  املتاأهلني، 
يف ال�شباقات املجتمعية املخ�ش�شة 
من  تعد  حيث  الأع��م��ار،  ملختلف 
التحدي  ب���ط���ولت  واأك������رب  اأه�����م 
ومتثل  البدنية،  للياقة  وال��ق��درة 
العقبات  ���ش��ب��اق��ات  اأق�����وى  اأي�����ش��ا 
ال����ع����امل، م���ا يعد  واحل����واج����ز يف 
ناجحا  ام���ت���دادا  احل���دث  تنظيم 
الفعاليات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  خل��ط��ط 
تر�شخ  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  ال��ع��امل��ي��ة 
اأب��وظ��ب��ي ك��م��رك��ز ووجهة  م��ك��ان��ة 

عاملية للريا�شة والريا�شيني.
م���ن ج��ه��ت��ه رح����ب ���ش��ع��ادة عارف 
العام  الأم��������ني  ال�����ع�����واين  ح���م���د 
بزيارة  الريا�شي  اأبوظبي  ملجل�س 
والرئي�س  املوؤ�ش�س  �شينا  دي  ج��و 
اإىل  م�شريا  ل�شبارتن،  التنفيذي 
اأبوظبي حري�شة على تقدمي  اأن 

حيث  مبهرة،  ا�شتثنائية  ن�شخة 
التنظيمية  اخل��ط��ط  اع�����داد  مت 
ب��ح��ل��ة مم��ي��زة تواكب  لإخ���راج���ه 
ال�������ش���م���ع���ة ال���ع���امل���ي���ة امل���رم���وق���ة 
تنظيم  يف  وري���ادت���ه���ا  لأب���وظ���ب���ي 
جانبه  م��ن  ال��ك��ربى.  الفعاليات 
تغمرين   "  : �شينا  دي  ج��و  ق���ال 
الزيارة  خ��ت��ام  بعد  ك��ب��رية  �شعادة 
على  والتعرف  لأبوظبي  الرائعة 

معاملها اجلميلة مع الطاع على 
جت��ه��ي��زات وحت�����ش��ريات جمل�س 
ل�شت�شافة  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي 
ب���ط���ول���ة ال����ع����امل ل��ل�����ش��ب��ارت��ن يف 

ن�شخة  و�شتكون  القادم،  دي�شمرب 
اأب��وظ��ب��ي ال��ق��ادم��ة الأج��م��ل على 
ب���ط���ولت  ت�����اري�����خ  الط���������اق يف 

�شبارتن."

»ريا�شات �لدفاع عن �لنف�س« يهدي حاكم �ل�شارقة فوز �لنادي ببطولة نائب رئي�س �لدولة للجوجيت�شو
•• ال�صارقة-وام:

اأهدى �شعادة اأحمد عبد الرحمن العوي�س رئي�س جمل�س ادارة نادي ال�شارقة 
الدولة  رئي�س  نائب  بكاأ�س  النادي  فريق  فوز  النف�س  عن  الدفاع  لريا�شات 
للجوجيت�شو لأعمار حتت 16 �شنة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ، اإ�شافة اإىل الفوز 

بكاأ�س املركز الثالث يف بطولة دوري اأم الإمارات للبنات حتت 18 �شنة .
واختتمت الكاأ�س مبدينة زايد الريا�شية باأبوظبي مب�شاركة نخبة من لعبي 

اجلوجيت�شو املنت�شبني اإىل اأندية واأكادمييات الدولة .
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  ب��اإه��دائ��ه  نت�شرف  كبري  اإجن���از  اإن���ه  العوي�س  وق���ال 
للريا�شة  ل�شموه  ال��احم��دود  وال��دع��م  الكرمية  للرعاية  تثمينا  ال�شارقة 
�شت�شتمر  الإجن���ازات  حتقيق  عجلة  ب��اأن  ثقة  على  ونحن  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 
للحفاظ على املراكز الأوىل وتعزيزها وفقا لروؤية جمل�س ال�شارقة الريا�شي 
التي تدعم ا�شتك�شاف الاعبني املوهوبني وتطويرهم اإن�شجاما مع اخلطة 
ال�شرتاتيجية للنادي للتواجد على من�شات التتويج مثنيا على جهود ادارة 

التدريب الريا�شي واجلهازين الفني والإداري والاعبني واأولياء اأمورهم.

ب�شكل  حتديثها  على  ال��ن��ادي  يعمل  فنية  خطة  وج��ود  اإىل  العوي�س  واأ���ش��ار 
م�شتمر ليبقى لعبوه وفرقه يف املراكز الأوىل ومبوجب هذا الإجناز ارتفع 
 2021 العام  اأحرزها لعبو ولعبات اجلوجيت�شو يف  التي  امليداليات  عدد 
املو�شم  نهاية  قبل  وبرونزية  وف�شية  ذهبية  بني  تتنوع  ميدالية   287 اىل 

احلايل.
وم�شرف  النادي  ادارة  الناخي ع�شو جمل�س  ابراهيم  قال خالد  من جانبه 
ريا�شة اجلوجيت�شو اإن حتقيق الإجنازات والفوز يف البطولت يعك�س �شحة 
النهج الذي تتبعه اإدارة التدريب الريا�شي وفقا لتوجيهات جمل�س الدارة .. 

م�شريا اإىل اأنه �شتتم مراجعة جميع اخلطوات املتبعة لتعزيزها ملوا�شلة اأبناء 
وبنات النادي التواجد بقوة يف البطولت.

احل��ايل وهو  املو�شم  نفتخر مباحتقق يف  ريا�شة اجلوجيت�شو  : يف  واأ���ش��اف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ك��اأ���س  ببطولة  ال��ف��وز  اإىل  .. لف��ت��ا  والإع���ت���زاز  للفخر  م��دع��اة 
الدولة لفئة حتت 16 �شنة باجلوجيت�شو وهي ثالث بطولة يفوز بها لعبو 
النادي يف العام احلايل 2021، اإ�شافة اإىل الفوز باملركز الأول يف الدوري 
املحلي لرابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو – الإمارات وبطولة الإمارات 

التن�شيطية لل�شغار .

»�أبوظبي �لريا�شي« يبحث مع موؤ�ش�س �شبارتن 
حت�شري�ت تنظيم �لبطولة دي�شمرب �ملقبل

•• دبي-الفجر:

ب���ع���د ال���ن���ج���اح ال���ك���ب���ري وامل�������ش���ارك���ة 
يعود  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  يف  ال��وا���ش��ع��ة 
للدراجات  امل���رم���وم  "حتدي  ���ش��ب��اق 
حممية  اإىل  لل�شيدات"،  ال��ه��وائ��ي��ة 
امل��رم��وم ال�����ش��ح��راوي��ة ال���ذي تنظمه 
�شركة "فت جروب مي" بالتعاون مع 
رعاية  وحتت  الريا�شي  دبي  جمل�س 
موانئ دبي العاملية، وتقام مناف�شاته 
يف م�شمار القدرة للدراجات الهوائية 

يوم اجلمعة 8 اأكتوبر 2021.
وي���ق���ام ال��ت��ح��دي ���ش��م��ن ف��ئ��ت��ني هما 
املواطنات  وف���ئ���ة  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ف��ئ��ة 
وتتاح امل�شاركة يف ال�شباق للن�شاء من 
اأو  ف���ردي  ب�شكل  ف��وق  فما   18 عمر 
الفئتني وميكن  �شمن فريق يف كا 
لل�شباق،  م�����ش��اف��ت��ني  ب���ني  الخ���ت���ي���ار 
ك���ي���ل���وم���رًتا   40 مل�������ش���اف���ة  الأوىل 
كيلومرًتا،   70 مل�����ش��اف��ة  وال��ث��ان��ي��ة 
وذل��������ك ع�����رب امل�����وق�����ع الل�����ك�����رتوين 
http:// ل���ل�������ش���ب���اق  ال����ر�����ش����م����ي 
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باملراكز  ل��ل��ف��ائ��زات  ج��وائ��ز  و�شتمنح 
الثاثة الأوىل يف كل فئة، كما �شتتلم 
ال���ات���ي ينهني  امل��ت�����ش��اب��ق��ات  ج��م��ي��ع 

ال�شباق ميدالية امل�شاركة.
واأك������د جم��ل�����س دب����ي ال���ري���ا����ش���ي اأن 
للدراجات  امل��رم��وم  "حتدي  تنظيم 
يف  ي�����ش��اه��م  لل�شيدات"  ال���ه���وائ���ي���ة 
الريا�شية  الفعاليات  ت��ن��وع  حتقيق 

ع��ل��ى اأج���ن���دت���ه ال�����ش��ن��وي��ة مب���ا يلبي 
من  املجتمع  فئات  جميع  احتياجات 
خم��ت��ل��ف اجل���ن�������ش���ي���ات، ح���ي���ث حتتل 
الريا�شة الن�شائية مكانة مميزة من 
تنظيم  على  وحر�شه  املجل�س  رعاية 
على  واملتنوعة  اجل��دي��دة  الفعاليات 
م����دار ال���ع���ام، وي�����ش��ك��ل ه����ذا احلدث 
اإ�شافة مهمة على م�شتوى التنوع يف 

تخ�شي�س  م�شتوى  وعلى  الريا�شات 
فعاليات للمراأة، وللفعاليات العديدة 
منطقة  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ي���ت���م  ال����ت����ي 
الرائعة  الطبيعية  امل��رم��وم  حممية 
ال���ت���ي ���ش��ه��دت ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د من 
التي  املتنوعة  الريا�شية  الفعاليات 
الرائعة  املنطقة  طبيعة  مع  تتنا�شب 
واملنا�شبة جلميع الريا�شات وخا�شة 

ال���ه���وائ���ي���ة ح��ي��ث ت�شم  ال�����دراج�����ات 
ا ملمار�شة  م�شماًرا متكامًا خم�ش�شً
ي�شاهم  كما  ب��اأم��ان.  ال��ري��ا���ش��ة  ه��ذه 
جمل�س  اأه����داف  حتقيق  يف  ال�����ش��ب��اق 
دبي الريا�شي ال�شرتاتيجية لتمكني 
امل�������راأة، و���ش��م��ن خ��ط��ة جل��ن��ة امل�����راأة 
ممار�شة  لتعزيز  باملجل�س  والريا�شة 
امل�����راأة ل��ل��ري��ا���ش��ة وال��ن�����ش��اط البدين 
واملناف�شة يف فعاليات ريا�شية جديدة 
يف جو يتنا�شب مع العادات والتقاليد 
ب��ال��دول��ة  وق����ال ن��ب��ي��ل ق��ائ��د، مدير 
يف  واملوؤ�ش�شية  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة 
العاملية:  الإقليمي ملوانئ دبي  املكتب 
اخلدمات  قطاع  يف  رواداً  "ب�شفتنا 
موانئ  دور  فاإن  العاملية،  اللوج�شتية 
متكني  على  يقت�شر  ل  العاملية  دب��ي 
ال��ت��ج��ارة ال��ذك��ي��ة ف��ق��ط، ب���ل ت�شعى 
اأف�شل للجميع،  اإىل توفري م�شتقبل 
اإطار  ال��دور، ويف  ه��ذا  وان�شجاًما مع 
ومتكني  لا�شتدامة  ا�شرتاتيجيتنا 
فاإننا  وال��ب��ي��ئ��ة،  وامل��ج��ت��م��ع  الأف������راد 
مثل  تناف�شية  فعالية  ب��دع��م  نفخر 
الهوائية  للدراجات  املرموم  "حتدي 

تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي  لل�شيدات"، 
�شحة املراأة، وعلى امل�شتوى املوؤ�ش�شي 
ف��اإن��ن��ا ن���دع���م دائ���ًم���ا ري��ا���ش��ة امل�����راأة 
خمتلف  يف  م�شاركتها  بزيادة  ونلتزم 
تطلعات  دع����م  وب���ال���ت���ايل  امل����ج����الت، 
ومن  الإمارات".  دول�����ة  يف  امل�������راأة 
جانبها قالت روث ديكن�شون: "ت�شهد 
ريا�شة الدراجات الهوائية الن�شائية 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
ب�شكل عام ودبي ب�شكل خا�س تنامًيا 

الف�شل  وي��ع��ود  ���ش��ري��ًع��ا وم��ل��ح��وًظ��ا، 
بذلك اإىل وجود العديد من املن�شاآت 
الو�شول  و�شهولة  املمتازة  الريا�شية 
الهوائية يف  الدراجات  اإىل م�شامري 
خمتلف اأنحاء دبي، وهو الأمر الذي 
�شجع الن�شاء والفتيات على ممار�شة 
ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة امل�����ش��وق��ة م��ن خال 
والفعاليات  امل��ن��اف�����ش��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 

املجتمعية يف بيئة اآمنة".
"ن�شعى  واأ���ش��اف��ت م��دي��رة احل����دث: 

من  وال��ف��ت��ي��ات  ال��ن�����ش��اء  ت�شجيع  اإىل 
للم�شاركة  البدنية  القدرات  خمتلف 
وال�شتمتاع  والتناف�س،  التحدي،  يف 
ب��ال��ت��ج��رب��ة ال���رائ���ع���ة وج����دي����دة من 
اجلليلة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ول���دع���م  ن��وع��ه��ا، 
مل�شاعدة  يف  ال���ك���ب���رية  وج����ه����وده����م 
الأطفال وعائاتهم، كما يهدف هذا 
ممار�شة  ث��ق��اف��ة  لن�شر  اإىل  احل���دث 
�شحة  اأك��ر  حلياة  ال��ب��دين  الن�شاط 

ون�شاط".

بالتعاون مع جمل�ش دبي الريا�ضي وحتت رعاية موانئ دبي العاملية

»حتدي �ملرموم للدر�جات �لهو�ئية لل�شيد�ت« ينطلق 8 �أكتوبر �ملقبل

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ب���ن لت حممد  م���ي���اه  ب���اك���ى 
بنغادي�س   ، ع���ل���ى  ����ش���ف���ور 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )BL0307350(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0554684940

فقد�ن جو�ز �شفر

امل���دع���و / ع��م��ر رائد  ف��ق��د 
فل�شطني     ، ح��ج��ى  ���ش��ل��م��ان 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )3175740(  رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0556994564

فقد�ن جو�ز �شفر

ف��ق��د امل��دع��و/ حم��م��د عثمان 
باك�شتان   ، اح�������ش���ان  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )2850832CE(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر

ف��ق��د امل��دع��و / ���ش��وب��ي��ا مدثر 
م������دث������ر م������ك������ي، ب���اك�������ش���ت���ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0411253(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر
بلو�س  ن���دمي   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�شتان   ، بلو�س  ن��ور  حممد 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)BW3760441( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية1- �شركة فال للبرتول املحدودة  2-�شركة فال 
للطاقة املحدودة 3-�شركة فال للخدمات البحرية ذ م م  3-�شركة فال للمالحة املحدودة 5- املجموعة 

الإ�شتثمارية املحدودة 6-حممد عبداهلل جمعه ال�شرى 7-ماجد عبداهلل جمعه ال�شرى
اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCICOM2021 /0002369 جتاري )كلي(

اإىل املحكوم عليهم :1- �شركة فال للبرتول املحدودة - العنوان : اإمارة ال�شارقة - منطقة اللية - �شارع ميناء خالد - بناية 
هورايزون للطاقة هاتف 065266666 �س ب 6600 بوكالة املحامي ع�شام التميمي 

2-�شركة فال للطاقة املحدودة - العنوان : اإمارة ال�شارقة - منطقة اللية - �شارع ميناء خالد - بناية هورايزون للطاقة 
هاتف 065266666 �س ب 6600 بوكالة املحامي ع�شام التميمي

3-�شركة فال للخدمات البحرية ذ م م - العنوان : اإمارة ال�شارقة - منطقة اللية - �شارع ميناء خالد - بناية هورايزون 
للطاقة هاتف 065266666 �س ب 6600 بوكالة املحامي ع�شام التميمي

هورايزون  بناية   - خالد  ميناء  �شارع   - اللية  منطقة   - ال�شارقة  اإمارة   : العنوان   - املحدودة  للماحة  فال  3-�شركة 
للطاقة هاتف 065266666 �س ب 6600 بوكالة املحامي ع�شام التميمي

هورايزون  بناية   - خالد  ميناء  �شارع   - اللية  منطقة   - ال�شارقة  اإمارة   : العنوان   - املحدودة  الإ�شتثمارية  املجموعة   -5
للطاقة هاتف 065266666 �س ب 6600 بوكالة املحامي ع�شام التميمي

هورايزون  بناية   - خالد  ميناء  �شارع   - اللية  منطقة   - ال�شارقة  اإمارة   : العنوان   - ال�شرى  جمعه  عبداهلل  6-حممد 
للطاقة هاتف 065266666 �س ب 6600 بوكالة املحامي ع�شام التميمي

هورايزون  بناية   - خالد  ميناء  �شارع   - اللية  منطقة   - ال�شارقة  اإمارة   : العنوان   - ال�شرى  جمعه  عبداهلل  7-ماجد 
للطاقة هاتف 065266666 �س ب 6600 بوكالة املحامي ع�شام التميمي

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  املنفذ بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع   يف الق�شية 
امل�شار اليها اأعاه  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 5.9857725E7 درهم لذلك انت مكلف 
بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 29/ 9/ 2021  Issue No : 13353
Notification of payment Publication

In Case No. 5390/2021/207-commercial execution
forth Case Management Department No. 186

Case Subject : Execution of the judgment issued in Case No. 4633/2020, fully 
commercial, to Pay the executed amount of 252682 AED, including charges, expenses 
and fees.
Claimant: Elite Limousine service L.L.C Represented by its manager: Abd elkharim 
Abdul Rehiman  - Address UAE - Emirate of Dubai - Al Wasl -Bur Dubai -Sh.Zaied 
St.- Emget Building - Apartment III first floor.
Person To be notified: Ajmal Khan Ahmed Khan - Respondent
Notification Subject: Has filed the above-mentioned Execution lawsuit.amd you 
are obliged to pay an amount 252682 Dhs to the Claimant or treasury of the court. 
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this announcement
Prepared By
Mohamed Abdullah Mohamed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 29/ 9/ 2021  Issue No : 13353
Real Estate Plenary 221/2020/26
Details of service by publication

To the defendants
1- Tariq Abdul Rahim Abdul Rahim Muhammed Ismaeel 

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-09-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 3,519,609 (Three 
Million Five Hundred and Nineteen Thousand Six Hundred and Nine Dirhams) 
and the legal interest of 9% per annum from the judicial claim date until the full 
payment, rejected other claims and ordered him to pay the charges, the expenses 
and Five Hundred Dirhams as attorney's fees. The verdict is issued in absentia and 
may be appealed within thirty days from the day following publishing this service. 
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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الفجر الريا�ضي

قد يكون م�شتقبل رونالد كومان مع بر�شلونة الإ�شباين حم�شوماً بالن�شبة 
الأ�شبوع عن  هذا  �شيبحث  الهولندي  امل��درب  لكن  ج��وان لبورتا،  للرئي�س 
"وقت اإ�شايف" من خال الفوز باملباراتني الهامتني �شد بنفيكا الربتغايل 

يف دوري اأبطال اأوروبا واأتلتيكو مدريد حامل اللقب يف الدوري املحلي.
"كامب نو" على  بعد ثاث مباريات من دون فوز بداأها بهزمية مذلة يف 
يد بايرن ميونيخ الأملاين بثاثية نظيفة يف اجلولة الأوىل من مناف�شات 
بياناً  دون  الأبطال، وموؤمتر �شحايف تا فيه  املجموعة اخلام�شة لدوري 
ال�شماح لل�شحافيني بطرح اأ�شئلتهم مطالباً فيه مبزيد من الدعم يف هذه 
النادي  مع  حقبته  من  الأخ��رية  ال�شاعات  يعّد  وكاأنه  كومان  ب��دا  املرحلة، 

الكاتالوين.
وعقب تعادل خميب مع قاد�س يف اجلولة قبل املا�شية من الدوري املحلي يف 
مباراة انتهى فيها الأمر باملدافع جريار بيكيه باأن يلعب يف اخلط الأمامي، 
املو�شم، لكنه جتّنب  املرحلة من  بالهدوء يف هذه  التحّلي  الأخ��ري اىل  دعا 

تاأييد مدربه الهولندي الذي ُطرد يف اللقاء وعوقب بايقافه مباراتني.
ون��ح��ن غري  ع��دة  لأع����وام  م��وج��ة  راأ����س  على  ك��ان  "النادي  اأن  بيكيه  وراأى 
لتحقيق  ج��ه��د  ب���ذل  اىل  جميعاً  "نحتاج  م�����ش��ّدداً  ذلك"،  ع��ل��ى  م��ع��ت��ادي��ن 
ال�شتقرار. ميكننا التذمر اأو ال�شري يف الجتاه ال�شحيح. دعونا األ نبحث 
عن اخلاف لأن هذا ل ي�شاعد اأي �شخ�س". بعد التعادل مع غرناطة يف 

املرحلة قبل املا�شية، بدا كومان 
فل�شفة  يتجاهل  وك��اأن��ه 
متيز  التي  ال�شتحواذ 
م�شّوهاً  ب���ر����ش���ل���ون���ة، 

اآن  يف  لع���ب���ي���ه  ���ش��م��ع��ة 
نظرمت  "اإذا  وق�����ال  واح������د. 

بك  يفرت�س  م���اذا  فريقنا،  اىل 
ال�شلوب  اىل  اإ�شارة  يف  +تيكي-تاكا+"،  تلعب  اأن  تفعل؟  اأن 

التقليدي لرب�شلونة املعتمد على التمريرات الق�شرية والذي ا�شتهر 
مع املدرب ال�شابق بيب غوارديول.

لكن الفوز على ليفانتي -3�شفر الأحد يف املرحلة ال�شابعة، اأدى واإن 
كان لفرتة وجيزة على الأقل يف رفع احلالة املزاجية قبل اأ�شبوع ميكن 

مقاعد  اىل  �شيعود  كومان  ك��ان  اإذا  ما  ملعرفة  اأ�شا�شياً  اختباراً  اعتباره 
التمارين بعد النافذة الدولية املخ�ش�شة للمنتخبات الوطنية.

املجموعات  دور  منذ  الفريقني  بني  لقاء  اأول  يف  بنفيكا  مواجهة  بعد 
وتعادل  -2�شفر  ملعبه  خ��ارج  بر�شلونة  )ف��از   2013-2012 ملو�شم 
خارج  املحلي  ال���دوري  يف  ال�شبت  بلوغرانا  يلعب  �شفر-�شفر(،  اإي��اب��اً 

الديار �شد اأتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي يعاين بدوره من بداية 
�شعبة.

اخل�شارة يف اأي من املباراتني ، حتى واإن كان املو�شم يف بدايته، قد 
متثل �شربة مدّمرة لآمال بر�شلونة يف اأي من امل�شابقتني ورمبا 

تقنع جمل�س الإدارة باحلاجة اىل التغيري الآن.
قد  الهامتني،  باملباراتني  والفوز  النتائج  حت�ّشن  حال  يف  لكن 
بات حم�شوماً  واإن  للتنف�س حتى  يح�شل كومان على م�شاحة 
النادي  لرئي�س  الأم���د  الطويل  اخل��ي��ار  لي�س  الهولندي  ب���اأن 

لبورتا.
ال���ش��ت��ق��رار، نظراً  م��ن  ف��رتة  م��ن  نف�شه  ي�شتفيد لب��ورت��ا  وق��د 

للهولندي،  خليفة  لتحديد  فقط  لي�س  ال��وق��ت  اىل  يحتاج  لأن��ه 
ي��زال يعمل على  ن��اٍد ل  اأي م��درب بالن�شمام اىل  لإقناع  اأي�شاً  بل 

�شداد اأكر من مليار يورو من الديون ويعاين من اأزمة مالية كبرية 
جداً اأدت اىل خ�شارة جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�شي ل�شالح باري�س 

اأي  اإج��راء  القريب من  امل�شتقبل  الفرن�شي، و�شتحرمه يف  �شان جرمان 
تعاقدات موؤثرة. وعلى الرغم من اأن فرتة التوقف الدويل ملدة اأ�شبوعني 

قد تبدو اللحظة املف�شلة لإج��راء تغيري، ف��اإن امل��درب اجلديد، يف حال 
للغاية يف  مباريات �شعبة  �شيخو�س ثاث  واح��د،  التعاقد مع 

م�شتهل م�شواره �شد فالن�شيا ودينامو كييف الأوكراين 
احتمال  يواجه  اأن��ه  يعني  مما  مدريد،  ري��ال  والغرمي 

ال�شقوط يف اأول م�شواره.
الفريق  يتعافى  اأن  هو  النادي  اإدارة  وجمل�س  لكومان  الأف�شل  ال�شيناريو 
يرفع  اأن  قبل  ال��دوري متعراً  ب��داأ  املا�شي حني  للمو�شم  بطريقة مماثلة 

م�شتواه تدريجياً.
كانت هناك بالتاأكيد اأ�شباب للتفاوؤل �شد ليفانتي بعد الفوز العري�س الذي 
حتقق يف الوقت املنا�شب قبل هذين الختبارين الهامني جداً للفريق هذا 

الأ�شبوع.
اأ�شهر ب�شبب  اأن�شو فاتي اىل الفريق بعد غياب لع�شرة  وكانت عودة ال�شاب 
اأر�شية  الكاتالوين ويف  النادي  اأروقة  الأكرب للحما�س يف  ال�شبب  الإ�شابة، 
امللعب، ل�شيما اأن وريث مي�شي يف ارت��داء القمي�س رقم 10 وجد طريقه 

اىل ال�شباك بعد دخوله بديًا.
فاتي  ع�������ودة  ت����ك����ون  اأن  ومي����ك����ن 
لرب�شلونة  بالن�شبة  مف�شلية 
التخلي  اأي���������ش����اً  ق�����رر  ال�������ذي 
ع����ن ال���ف���رن�������ش���ي اأن����ط����وان 
�شبيل  ع��ل��ى  غ���ري���زم���ان 
الإعارة لفريقه ال�شابق 
اأتلتيكو مدريد، وذلك 
ب���������ش����ب����ب ما  ل����ي���������س 
ال�18  ابن  �شي�شيفه 
رب���ي���ع���اً م���ن ق����وة اىل 
ه����ج����وم ال���ك���ات���ال���وين 
مل����ا ميثله  ب����ل  وح�������ش���ب، 
وقت  اأي  م���ن  اأك����ر  الآن 

م�شى.
فخريج اأكادميية "ل ما�شّيا" 
القليلة  الآم�������ال  م���ن  ي��ع��ت��رب 
اأجل  من  لرب�شلونة  املتبقية 
النخبة يف  اأندية  بني  البقاء 

القارة العجوز.
فاتي  دخ�������ول  ق���ب���ل  وح����ت����ى 
خلو�س   81 ال���دق���ي���ق���ة  يف 
ت�شرين  منذ  له  م��ب��اراة  اأول 
لفت  ال�����ث�����اين/ن�����وف�����م�����رب، 
عاماً(   17( غ��ايف  املراهقان 
 19( غون�شالي�س  ون��ي��ك��ول���س 
ع����ام����اً(، خ���ّري���ج���ا اأك���ادمي���ي���ة "ل 
ما�شّيا" اأي�شاً، الأنظار ما ينبئ بجيل 
اآماله  عليه  ال��ف��ري��ق  يبني  ق��د  ج��دي��د 
اىل جانب فاتي وريكي بوت�س واآخرين. 
و�شجل الهولنديان ممفي�س ديباي ولوك 
دي يونغ الهدفني الأولني، موؤكدين اأن 
الإدارة لي�شت خمطئة على الدوام بعدما 
راهنت عليهما هذا ال�شيف ل�شمهما من 
ليون الفرن�شي واإ�شبيلية الإ�شباين على 
اأن ليفانتي لي�س  امل��وؤك��د  ال��ت��وايل. وم��ن 
ال�شتفادة  ياأمل  ال��ذي  بنفيكا  عيار  من 
اكتفائه  يعو�س  لكي  الأر���س  عامل  من 
بتعادله خارج  الأوىل  اجلولة  بنقطة يف 

ملعبه مع دينامو كييف )�شفر-�شفر(.
اأن  الكاتالوين  ال��ن��ادي  مهمة  يعقد  وم��ا 
بنفيكا مل يذق طعم الهزمية هذا املو�شم 
مبارياته  م��ن  ع�����ش��ر  يف  م��ن��ت�����ش��راً  وخ����رج 
املحلي  ال�شعيدين  على  الآن  حتى  ال�12 

والقاري.

ت�شل�شي  ف��ري��ق��ه  ب��ني  امل��رت��ق��ب��ة  امل��واج��ه��ة  ب���اده وخ��و���س  ل��زي��ارة  ي�شتعد  بينما 
مناف�شات  من  الثانية  اجلولة  يف  يوفنتو�س  وم�شيفه  اللقب  حامل  الإنكليزي 
املجموعة الثامنة لدوري اأبطال اأوروبا، ميكن لاعب و�شط اإيطاليا جورجينيو 

التفكري يف العام الذهبي الذي اأ�شكت فيه منتقديه.
ت�شل�شي  بقمي�س   150 ال���  مباراته  تورينو  يف  الأرب��ع��اء  جورجينيو  �شيخو�س 
"ال�شيدة  امل��درب الأمل��اين توما�س توخل العتماد عليه يف مواجهة  يف حال قّرر 

الأ�شل  ال��ربازي��ل��ي  ل��اع��ب  احل��ال��ي��ة  امل��ك��ان��ة  اإن  خم�����ت�����ل�����ف�����ة العجوز". 
، متاماً عما كان عليه الو�شع قبل اأ�شهر قليلة،  ذ اإ

اللندين،  ال��ن��ادي  يف  مهم�شاً  ك��ان  بات وبعدما 
مركز الثقل فيه بعد الدور الذي لعبه يف 
اأبطال  دوري  يف  الثاين  لقبه  اىل  قيادته 
اأوروب��ا، قبل اأن يتوج عامه الذهبي بلقب 

ثاٍن هذا ال�شيف مع منتخب باده يف كاأ�س 
اأوروبا على ح�شاب الإنكليز.

بنيله  جهوده  على  عاماً  ال�29  اب��ن  وك��وف��ىء 
م����وؤخ����راً ج���ائ���زة الحت������اد الأوروب�������ي 

)ويفا( لأف�شل لعب لعام 

الذهبية  الكرة  بجائزة  للفوز  املر�شحة  الأ�شماء  بني  من  اأي�شاً  وهو   ،2021
لأف�شل لعب يف العامل.

بعد  ت�شل�شي  جلمهور  الأول"  "العدو  ك��ان  لاعب  رائعة  نه�شة  بالتاأكيد  اإنها 
مو�شم اأول م�شطرب مع النادي اللندين.

وقال جورجينيو ملوقع الحتاد الأوروبي "يجب اأن اأ�شكر اأي�شاً كل اأولئك الذين 
مل يوؤمنوا بي والذين انتقدوين. لقد جعلوين اأكر اندفاعاً. لقد حّفزوين على 

العمل بجدية اأكرب لإثبات اأنهم كانوا على خطاأ".
كانوا  اإن  بجانبي،  وق��ف��وا  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  بف�شل  ك��ان  ح��دث  م��ا  "كل  وت��اب��ع 
املعاجلون  امل��درب��ون،  الفريق،  يف  زم��ائ��ي  اأع��م��ايل،  وكيل  الأ���ش��دق��اء،  العائلة، 

الفيزيائيون وامل�شوؤولون عن امل�شتلزمات الريا�شية )يف الفريق(...".
كان جورجينيو كب�س حمرقة يف احلقبة الفا�شلة للمدرب الإيطايل ماوريت�شيو 
اأن  املحتمل  غ��ري  م��ن  ك��ان  �شهراً   18 قبل  اأن  ل��درج��ة  ال�"بلوز"،  م��ع  ���ش��اّري 
يبقى يف ت�شل�شي لفرتة كافية من اأجل الو�شول اىل مباراته ال�150 مع النادي 

اللندين.
امل�شجعني  قبل  م��ن  ه���وادة  ب��ا  ا�شتهدافه  مت  ت�شل�شي،  م��ع  الأول  مو�شمه  يف 

املحبطني من الأداء املخيب للفريق حتت قيادة �شاري.
لإح�شار  دولر(  مليون   68.5( اإ�شرتليني  جنيه  مليون   50 �شاّري  دفع 
لع���ب ال��و���ش��ط م��ع��ه م���ن ن���اب���ويل ب��ع��د ت��ن��اف�����س م���ع ال���غ���رمي املحلي 

مان�ش�شرت �شيتي.
عام  ذات��ه  ال��ي��وم  بريدج" يف  "�شتامفورد  يف  الثنائي  تقدمي  ومت 
2018، لكن مل تكن هناك فرتة �شهر ع�شل لأي من الرجلني 

يف غرب لندن.
"كرة �شاري" القائمة على ال�شتحواذ، يف  وف�شلت فل�شفة 
اأن جتد طريقها اىل اأر�شية امللعب مع الفريق اللندين، 
والإنكليزي  الإي��ط��ايل  ال��دوري��ني  ب��ني  ال��ف��وارق  ب�شبب 

الأكر حما�شة واندفاعاً.
وعادة جورجينيو يف التمرير عر�س امللعب اأو للخلف ل�شمان بقاء 
الكرة مع ت�شل�شي، اأثارت حفيظة امل�شجعني الذين طالبوا مبزيد من 

اللعب نحو منطقة اخل�شم.
مل يكن �شاري حمبوباً من قبل اجلماهري والعديد من لعبيه، ما اأدى 

يف نهاية املطاف اىل رحيله بعد مو�شم يتيم مع الفريق.
اإحراز  املو�شم مب�شاهمة جورجينيو يف قيادة ت�شل�شي اىل  انتهى ذلك 
لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، لكن خليفة �شاري جنم الفريق 
الو�شط  لع���ب  بقيمة  مقتنعاً  ي��ك��ن  مل  لم���ب���ارد  ف��ران��ك  ال�����ش��اب��ق 
على  بالعتماد حيناً  امللعب  اأر�س  الأمر يف  وُترِجَم هذا  الإيطايل. 

الإيطايل ثم ا�شتبعاده يف حني اآخر عن الت�شكيلة.
وحتى بعد قدوم املدرب الأملاين توما�س توخل اىل الفريق يف كانون 
الثاين-يناير املا�شي، كانت مكانة جورجينيو ل تزال مو�شع نقا�س 

حاد بني اجلماهري والنقاد على حد �شواء.
اأ�شلوبه امللفت يف تنفيذ ركات اجلزاء، غالباً ما يبدو  واإذا و�شعنا 
جورجينيو جنماً مرتدداً و�شخ�شاً يحب البقاء بعيداً عن الأ�شواء 

خارج امللعب.
اأي �شك حول قيمة جورجينيو بالن�شبة  لكن مل يكن لدى توخل 
للفريق، مقدراً قراءته الذكية للعبة، اإدراكه التكتيكي ومتريراته 
النتقال  قيادة  القادر على  �شتة" املثايل  "الرقم  املتقنة، ما جعله 

من الدفاع اىل الهجوم.
ت��وخ��ل، مم��ا جعله ل غنى  اإ���ش��راف  من��ت مكانة جورجينيو حت��ت 
دوري  بلقب  الح��ت��ف��اظ  يف  وط��م��وح��ه  ت�شل�شي  خ��ط��ط  يف  ع��ن��ه 
الأبطال والفوز بلقب الدوري الإنكليزي املمتاز لأول مرة منذ 

.2017
تاألق  يف  الأن����اين  غ��ري  ب��اأ���ش��ل��وب��ه  ي�شاهم  ل��اع��ب  وبالن�شبة 
الآخ���ري���ن، ف��ه��ذه ه��ي حل��ظ��ة ج��ورج��ي��ن��ي��و ل��ي��ك��ون يف دائرة 
اإنه  "لعب كبري.  الإيطايل  بالن�شبة لتوخل، فاإن  ال�شوء. 
يع�شق هذه اللعبة. ل يتوقف اأبداً عن نقل هذه الطاقة 
التي ميلكها، من خال التفكري بالتكتيكات وهو يحب 

امل�شاركة وال�شعور بارتباط حقيقي باللعبة".
وراأى اأن ذلك "يجعله لعباً مهماً للغاية و�شلة 
و���ش��ل ه��ائ��ل��ة يف و���ش��ط امل��ل��ع��ب، ل��ي�����س فقط 

بالن�شبة لنا لكن ملنتخب اإيطاليا اأي�شاً".

باده  منتخب  ت�شكيلة  اإىل  مي�شي  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ن��ج��م  ع���اد 
اإ�شابة  و�شفوف فريقه باري�س �شان جرمان الفرن�شي، بعد تعافيه من 
يف الركبة، ليعود بالتايل للم�شاركة يف ت�شفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة 

اإىل مونديال قطر 2022 ودوري اأبطال اأوروبا.
وكان الحتاد الأرجنتيني لكرة القدم ن�شر اأ�شماء ت�شكلية منتخب التانغو 
التي تتوجه اإىل الباراغواي يوم اخلمي�س يف ال�شابع من ت�شرين الأول-

اأكتوبر ملواجهتها الأحد يف العا�شر منه، و�شهدت عودة "الربغوث" اإىل 
�شفوفها.

و�شتواجه الأرجنتني البريو يف 14 من ال�شهر نف�شه، وهي متلك حتى 
الآن 18 نقطة يف املركز الثاين خلف الربازيل املت�شدرة مع 24 نقطة 

من ثماين مباريات.
من جهة اأخرى، اأعلن نادي باري�س �شان جرمان الثاثاء اأن مي�شي عاد 
اإىل �شفوفه للم�شاركة م�شاء يف مواجهة �شيفه مان�ش�شرت �شيتي �شمن 

اجلولة الثانية من مرحلة املجموعات يف امل�شابقة الأوروبية العريقة.
بعد  الي�شرى  ركبته  يف  قوية  بكدمة  اأ�شيب  الأرجنتيني  املهاجم  وك��ان 
اأيلول-�شبتمرب   19 يف  بواتينغ  الأمل��اين جريوم  ليون  احتكاكه مبدافع 

)2-1(، فُحرم من امل�شاركة من مواجهتي متز ومونبيلييه.

مي�شي يعود �إىل ت�شكيلتي 
�الأرجنتني و�شان جرمان 

•• دبي-الفجر:

ا�شتقبل العميد را�شد خليفة الفا�شي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�شاآت والطوارئ 
بالوكالة يف �شرطة دبي، بح�شور العقيد خمي�س ال�شام�شي، مدير اإدارة الطوارئ بالوكالة، و�شباط 
ارتباط الأندية الريا�شية، ال�شيد علي �شبيل اأحمد، �شابط اأمن املن�شاأة يف نادي الو�شل، وذلك يف 

اإطار بحث �شبل تعزيز التعاون بني اجلانبني مبا ي�شب يف خدمة القطاع الريا�شي يف الإمارة. 

ا�شتعداد الإدارة العامة وجاهزيتها لتنظيم خمتلف الفعاليات واملنا�شبات  واأكد العميد الفا�شي، 
وتاأمني  الإج��راءات  وت�شهيل  وحرفية،  بكفاءة  املوكلة  املهام  وتنفيذ  الريا�شية،  فيها  مبا  املتعددة، 

تاأمني الأحداث، مبا ي�شمن خروج الفعاليات بال�شورة امل�شرفة التي تليق ب�شمعة الإمارة.
ويف ختام اللقاء، قام ال�شيد علي �شبيل اأحمد، نيابة عن اإدارة نادي الو�شل بتكرمي الإدارة العامة 
اإج��راءات �شركة الو�شل لكرة  الدائم واجلهود املخل�شة يف تذليل ال�شعاب، وت�شهيل  التعاون  على 

القدم خال املو�شم الريا�شي 2021-2020.

»�أمن �لهيئات« بدبي تبحث تعزيز 
�لتعاون مع نادي �لو�شل

كومان يبحث عن »وقت �إ�شايف« يف دوري �الأبطال جورجينيو من ُمَهَم�ٍس �إىل ركيزة يف ت�شل�شي و�إيطاليا 

•• زيوريخ-وام:

اأعلن املوقع الر�شمي لاحتاد الدويل لكرة القدم عن طرح تذاكر ح�شور 
من  الفرتة  خال  قطر  يف  اإقامتها  املقرر  العرب  كاأ�س  بطولة  مباريات 
18 دي�شمرب املقبلني على اجلمهور اعتبارا من اأم�س  اإىل  نوفمرب   30
ال�شاعة  م��ن  ب���دًءا   ،FIFA.com/tickets م��وق��ع  ع��رب  ال��ث��اث��اء 

بتوقيت الدوحة 11:00 بتوقيت و�شط اأوروبا. ظهرا   12:00
احل�شرية  التذاكر  مبيعات  مرحلة  م��ن  النتهاء  بعد  اأن��ه  امل��وق��ع  وذك��ر 
حلاملي بطاقات "فيزا"، التي جرى خالها تخ�شي�س التذاكر ملقدمي 
يف  التذاكر  تخ�شي�س  املقرر  من  ع�شوائية،  �شحب  عملية  عرب  الطلبات 
اإمتام  بعد  ومبا�شرة  ل�شرائها  التقدم  اأ�شبقية  اأ�شا�س  على  املرحلة  ه��ذه 
عملية الدفع. واأ�شاف املوقع : تتوفر تذاكر جميع مباريات البطولة، مبا 
يف ذلك مباراتني على ا�شتادات كاأ�س العامل FIFA قطر 2022، وهما 
ا�شتاد البيت الذي �شي�شهد افتتاح ونهائي البطولة، وا�شتاد را�س اأبو عبود 

الذي �شيعد اأول ا�شتاد يفكك بالكامل يف تاريخ كاأ�س العامل.
حيث  ب��الإث��ارة،  املليئة  الأوىل  اجلولة  املهمة  الفتتاحيات  تلك  وتت�شدر 
التي  الفتتاحية  امل��ب��اراة  يف  م��رة  لأول  باجلماهري  البيت  ا�شتاد  يرحب 
�شتجمع بني قطر والبحرين، كما ي�شتقبل ا�شتاد را�س اأبو عبود امل�شجعني 

لأول مرة خال مواجهة منتخبي الإمارات و�شوريا.
واأجريت بع�س التعديات على مواعيد اإقامة املباريات الثاث يف اليوم 

مباريات  ج���دول  م��ن  حم��دث��ة  ن�شخة  اإع����داد  مت  حيث  للبطولة،  الأول 
اأي  يطراأ  مل  بينما   ،FIFA.com الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  البطولة 
يف  اجلمهور  عليها  ح�شل  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات  ت��ذاك��ر  �شاحية  على  تغيري 

ال�شابق بعد تعديل مواعيد انطاقها.
واأكد املوقع اأنه باإمكان امل�شجعني ح�شور مباراتني من اأ�شل اأربع مباريات 
منتخب  متابعة  لتذاكر  بالن�شبة  واأن��ه  املجموعات،  مرحلة  خال  يومياً 
التذاكر  بيع  املرحلة من  ه��ذه  اأخ��رى خ��ال  م��رة  �شتتم طرحها  حم��دد 
والتي تختتم 12 اأكتوبر املقبل، على اأن تبداأ املرحلة الأخرية من طرح 

التذاكر يف 2 نوفمرب وت�شتمر حتى ختام مناف�شات البطولة.
واأ�شاف الحتاد الدويل يف بيانه: واإىل جانب ا�شتاد البيت، وا�شتاد را�س 
اأبو عبود؛ تقام مباريات كاأ�س العرب يف ا�شتاد الثمامة، وا�شتاد اأحمد بن 
ت�شييدها  جرى  والتي  اجلنوب،  وا�شتاد  التعليمية،  املدينة  وا�شتاد  علي، 

خ�شي�شاً ل�شت�شافة مناف�شات كاأ�س العامل قطر 2022.
يذكر اأنه مت توجيه الدعوة ل� 23 منتخباً وطنياً للم�شاركة يف مناف�شات 
�شبعة  ت��اأه��ل  امل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و  الت�شفيات يف  م��رح��ل��ة  و���ش��ه��دت  ال��ب��ط��ول��ة، 
ت�شدرت  منتخبات  ت�شعة  اإىل  لتن�شم  فريقاً،   14 اأ�شل  من  منتخبات 
ت�شنيف الفيفا، من بينها منتخب البلد امل�شت�شيف قطر. و�شيتناف�س يف 
دور املجموعات 16 منتخباً، تعقبه مباريات الأدوار التالية بنظام خروج 
املغلوب حتى املباراة النهائية .. و�شت�شهد البطولة 32 مباراة على مدار 

. يوماً   19

طرح تذ�كر كاأ�س �لعرب للجمهور .. و�الإمار�ت 
مع �شوريا على ��شتاد ر��س �أبوعبود



يخ�شر ن�شف مليون ريال يف دقيقة
ت�شببت يف خ�شارته  احتيال مايل  �شعودي لعملية  تعر�س مواطن 

ن�شف مليون ريال من ح�شابه البنكي يف اأحد امل�شارف املحلية.
الهاتف  ع��رب  ملت�شل  اأع��ط��ى  ال�شحية  "مكة" اإن  �شحيفة  وق��ال��ت 
ورمز  البنكية  بياناته  ح�شابه،  فيه  ال��ذي  البنك  ميثل  اأن��ه  ادع��ى 

التحقق الذي و�شله بر�شالة ن�شية على هاتفه.
الأ�شبوع  ات�����ش��ال  تلقى  امل��خ��دوع  امل��واط��ن  ف���اإن  لل�شحيفة  ووف��ق��ا 
بنف�شه  مبا�شرة  املت�شل  عرف  رده،  وعند  ثابت  هاتف  من  املا�شي 
باأن  واأخ����ربه  فيه ح�شابه،  ال���ذي  البنك  ب����اإدارة  م��وظ��ف  اأن���ه  على 
ح�شابه بحاجة لتحديث لزيادة الأمان من الخرتاق، ولذلك فهو 

بحاجة لتزويده برقم الآيبان والرقم ال�شري.
اأقل من دقيقة طلب  الرجل منحه ما طلبه ثم بعد  اأن  واأ�شافت 
ث��وان معدودة حتى  املر�شل على جواله، ومل متر  الكود  رقم  منه 
بتحويل جميع ما يف ح�شابه وهو  للمواطن  ر�شالة ن�شية  و�شلت 

مبلغ 500 األف ريال حل�شاب موؤ�ش�شة با�شم امراأة.

فرن�شا تفوز مب�شابقة بوكوز دور للطهاة 
التي  الطهو  لفن  العريقة  دور"  "بوكوز  مب�شابقة  فرن�شا  ف��ازت 
الدويل  املعر�س  اإط��ار  يف  الباد  و�شط  ليون  مدينة  ق��رب  اأقيمت 

للمطاعم، ما اأنهى �شل�شلة خيبات منذ 2013.
وقاد الفريق الفرن�شي دايف تي�شو احلائز جنمة يف دليل مي�شان 
معهد  ي�شتخدمه  "�شيزون" ال��ذي  مطعم  يف  الرئي�شي  والطاهي 
اأدى اجلمهور  بول بوكوز يف �شاحية ليون لإجن��از و�شفاته. وقد 
يف معر�س "اأورو اإك�شبو" الن�شيد الوطني الفرن�شي )ل مر�شييز( 

بعد الإعان عن النتيجة.
وُمنحت جائزة "بوكوز" الف�شية )املرتبة الثانية( للدمنارك، فيما 

نالت الروج "بوكوز" الربونزية بعدما حلت ثالثة.
وعلى مدى يومني، تناف�س 21 فريقا )بعدما ا�شطرت ثاث فرق 

للتغيب ب�شبب القيود ال�شحية(، �شمن مرحلتني.
اأجمع، طبقا  العامل  املوؤلفة من طهاة من  وق��ّدم كل فريق للجنة 
اأطباق  ثاثة  الثانية  املرحلة  يف  ح�شروا  فيما  البقر،  حل��م  م��ن 

)مقبات وطبق رئي�شي وحتلية( با�شتخدام الطماطم الكرزية.

متجر لفرقة كوين يفتح �أبو�به يف لندن 
يف  موقتا  متجرا  كوين  ال�شهرية  الربيطانية  ال��روك  فرقة  تفتح 
الفرقة  تاأ�شي�س  على  اخلم�شني  ال�شنوية  ال��ذك��رى  ملنا�شبة  لندن 
التي ل تزال نا�شطة رغم وفاة مغنيها الرئي�شي فريدي مريكوري 

�شنة 1991.
غريتي�شت"،  ذي  "كوين  ع��ن��وان  ي��ح��م��ل  ال����ذي  امل��ت��ج��ر  ه���ذا  ويف 
يغو�س الزوار يف بدايات الفرقة التي تاأ�ش�شت �شنة 1971 ويزخر 
ر�شيدها بالكثري من الأغنيات ال�شاربة يف العامل اأجمع من اأمثال 
"بوهيميان راب�شودي" و"وي اآر ذي ت�شامبينز" و"دونت �شتوب مي 

ناو".
م�شرية  م��ن  حم��ط��ات  يعر�س  وه��و  طبقتني،  على  املتجر  ومي��ت��د 
ال�شهرية  الفائت، مرورا بحفاتها وجولتها  العقد  الفرقة حتى 

يف ثمانينات القرن املا�شي.
�شرتيت  كارنابي  حي  يف  فقط  اأ�شهر  لثاثة  اأبوابه  املتجر  ويفتح 
التجاري، قرب متجر لفرقة بريطانية �شهرية اأخرى هي رولينغ 

�شتونز.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف ربى �الإن�شان �أخطر طائر يف �لعامل؟
يف مفارقة تبدو غريبة، رجحت درا�شة حديثة اأن اأول طائر ا�شتاأن�شه الإن�شان قبل اآلف ال�شنني، هو ما يعرف اليوم 

ب�"اأخطر طائر يف العامل".
وح�شب بيان �شحفي عن الدرا�شة �شلطت عليها ال�شوء �شبكة "�شي اإن اإن" الإخبارية الأمريكية، فاإن الطائر املذكور 

هو "ال�شبنم"، املعروف باأ�شابع قدمه الطويلة ال�شبيهة باخلنجر.
وي�شري البيان اإىل اأن الإن�شان كان يربي هذا الطائر الكبري العدواين، يف فرتة ما بني عامي 18 األفا و6 اآلف قبل 
املتحجر، عر عليها يف جزيرة غينيا  الطائر  األف عينة من ق�شر بي�س  اأكر من  الدرا�شة على  واأجريت  املياد. 

اجلديدة �شمايل اأ�شرتاليا.
وخل�شت اإىل اأن "الب�شر الأوائل رمبا جمعوا بي�س ال�شبنم قبل اأن يفق�س، من اأجل تربية �شي�شانه حتى تنمو".

وال�شبنم طائر ل يطري، يت�شم بالعدوانية لكن ميكن تروي�شه يف مرحلة مبكرة من عمره اإذ يرتبط باأول �شيء يراه 
بعد الفق�س، ويظل على عاقة جيدة به بعدما يكرب. ويف عام 2019، قتل رجل يف ولية فلوريدا الأمريكية بعد 

هجوم من ال�شبنم.
الإفريقية  والدرا�شات  الإن�شان  علم  يف  امل�شاعدة  الأ�شتاذة  للدرا�شة  الرئي�شية  املوؤلفة  دوغا�س،  كري�شتينا  وقالت 
بجامعة ولية بن�شلفانيا الأمريكية: "هذا ال�شلوك الذي نراه ي�شبق تربية الدجاج باآلف ال�شنني"، حيث يعتقد اأن 

ذلك حدث لأول مرة قبل 9500 �شنة.
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يبيعون �شريط مقابلتهم مع جون لينون 
للبيع  املعرو�س  الكا�شيت  �شريط  على  املل�شقة  امل�شفّرة  الورقة  توحي  ل 
كلمات  اأرب��ع  لكّن  قيمة،  ذو  باأنه  الثاثاء  اأم�س  كوبنهاغن  يف  م��زاد  �شمن 
اأهميته،  ت��و���ش��ح  بريغيه"،  ���ش��ك��ريم  ل��ي��ن��ون-  "جون  ه���ي  ع��ل��ي��ه  م��ك��ت��وب��ة 
اإذ ي��ح��وي ت�����ش��ج��ي��ًا غ���ري م���ع���روف ع��ل��ن��اُ م���ن ق��ب��ل مل��غ��ن��ي ف��رق��ة "بيتلز" 
دقيقة   33 على  املمتد  الت�شجيل  هذا  قيمة  وُتقدر  ال�شابقة.  الربيطانية 
اأرب��ع��ة رجال  للبيع  األ��ف��ا، ويطرحه  األ��ف دولر و44   32 ي��راوح بني  مببلغ 
دمناركيني �شتينيني التقوا قبل اأكر من 50 عاماً املغني ال�شهري الذي مل 
املراهقون الأربعة  1970 ، حتدى  الغناء لهم. ففي مطلع عام  يتواَن عن 
مع  الثانوية  مدر�شتهم  جلريدة  مقابلة  اإج���راء  اأم��ل  على  ثلجية  عا�شفة 
جنمهم املف�شل لينون وزوجته يوكو اأونو خال مت�شيتهما جزءاً من ف�شل 
ال�شتاء يف منطقة نائية من يوتاند يف غرب الدمنارك. ويتذكر كار�شنت 
ون�شخة  املقابلة  �شور  مع  يباع  ال��ذي  الثمني  التذكار  مالكي  اأح��د  هوئني، 
ال�شالون وراأينا جون ويوكو جال�شني على  "دخلنا  املدر�شية  من اجلريدة 
وا�شاف  بدورنا وكنا متا�شقني جداً".  رائعاً. جل�شنا  الأمر  كان  الأريكة، 
اأونو وكان جون  بجوار يوكو  "كنت جال�شاً  وال�شتني  الثامنة  اليوم  الرجل 
لينون قربها، وحتدثنا. لقد ق�شينا وقتاً ممتعاً. ومّد )لينون( �شاقيه على 

املن�شدة بجواربه ال�شوفية. كان اجلو بكل ب�شاطة مريحاً".

خمدر�ت متنكرة.. هكذ� يباع �لكيف على �الإنرتنت
املزيفة"،  "الأدوية  با�شم  يعرف  مل��ا  ال��وا���ش��ع  النت�شار  م��ن  خم��اوف  و�شط 
حتركت ال�شلطات الأمريكية لتدارك خطر املخدرات الذي يهدد املايني 
يف الوليات املتحدة. وت�شن �شلطات اإنفاذ القانون حمات مل�شادرة املخدرات 
التي تباع عرب الإنرتنت على هيئة اأدوية معروفة، مما دفع اإدارة مكافحة 

املخدرات اإىل اإ�شدار "حتذير وطني عاجل".
اأدوي����ة، ميكن طلبها  ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا  ال��ت��ي  "احلبوب  اإن  امل�����ش��وؤول��ون  وي��ق��ول 
بالفنتانيل  تزود  الواقع  يف  لكنها  الإنرتنت،  عرب  زهيدة  وبتكلفة  ب�شهولة 
تاأثريات خمدرة �شارة ما مل ت�شتخدم  امليثامفيتامني"، وهي مواد لها  اأو 
بح�شاب وحتت اإ�شراف طبي �شارم. وقال الوكيل اخلا�س امل�شوؤول عن اإدارة 
مكافحة املخدرات جون ديلينا: "هذا حقا �شيء يبقيني متيقظا. اإنه يثري 
مكافحة  جمال  يف  عاما   26 بخربة  يتمتع  ال��ذي  ديلينا،  واأ�شاف  القلق". 

املخدرات، اإن البع�س يتناول هذه الأدوية املزيفة "بطريقة مميتة".
ويف بلدة روكنغهام بولية نيوهام�شاير الأمريكية، اعتقل رجان موؤخرا 
بعد اكت�شاف بيعهما اآلف الأقرا�س املخدرة "امل�شغوطة" على هيئة عقار 

لاآلم. "اأوك�شيكودون" امل�شكن 
وقال ديلينا: "�شواء كانت كمية من الفنتانيل اأو امليثامفيتامني يف حبة، يف 

تيك توك جتتاز 
مليار م�شتخدم ن�شط 

توك" الثنني  "تيك  �شبكة  اأك��دت 
الن�شطني  م�شتخدميها  ع���دد  اأن 
الأقل  على  �شهريا  واحد  "ات�شال 
باخلدمة" بات يتخطى املليار، بعد 
اأربع �شنوات فقط على اإطاق هذا 
"بايت  ملجموعة  ال��ت��اب��ع  التطبيق 

دان�س" ال�شينية.
اأكر  توك"  "تيك  وا���ش��ت��ق��ط��ب��ت 
جديد  م�شتخدم  مليون   300 من 
تاريخ   ،2020 مت��وز-ي��ول��ي��و  م��ن��ذ 
اإع���ان م��ن ال�شبكة ع��ن عدد  اآخ��ر 

م�شتخدميها.
املحببة  ال�������ش���ب���ك���ة  ع��������ززت  وق������د 
بف�شل  امل��راه��ق��ني  ل��دى  خ�شو�شا 
اأو  الطريفة  الق�شرية  مقاطعها 
جائحة  خ��ال  موقعها  الراق�شة، 
الإغاق  فرتات  بفعل  كوفيد19- 
امل��ت��ك��ررة ح���ول ال��ع��امل مب��ا ي�شمل 
اإق��ف��ال امل��دار���س واع��ت��م��اد املايني 

على العمل من ُبعد.
وبعدما كان طول املقاطع امل�شورة 
على "تيك توك" حم�شورا بخم�س 
رفعت  اأق�����ش��ى،  كحد  ثانية  ع�شرة 
ال�شبكة هذه املدة الق�شوى اإىل 60 
اإىل ثاث دقائق مطلع  ثانية، ثم 
جمهور  ل�شتقطاب  مت��وز/ي��ول��ي��و 
مناف�شة  يف  موقعها  وتعزيز  اأو�شع 

"يوتيوب".
"يوتيوب"  اأط��ل��ق��ت  ناحيتها،  م��ن 
خدمتها  ل�"غوغل"  ال���ت���اب���ع���ة 
"�شورت�س" التي باتت تغطي اأكر 
متوز/يوليو  م��ن��ذ  ب��ل��د  م��ئ��ة  م���ن 
"تيك  ب���ه���دف م��ن��اف�����ش��ة  ال���ف���ائ���ت، 
امل�شورة  املقاطع  جم��ال  يف  توك" 

الق�شرية.

جد�ريات فنية تغري 
وجه �ملدن �ملغربية 

ي�����ش��ّب��ه ر�����ش����ام اجل������داري������ات عمر 
الف�شاء  يف  ال����ر�����ش����م  ال����ه����م����زي 
العمومي "بريا�شة تعلم الإن�شات 
الفنانني  من  واح��د  وهو  للنا�س"، 
املباين  ج������دران  اخ����ت����اروا  ال���ذي���ن 
للتعبري عن اأنف�شهم، ما غري وجه 
مدن مغربية عدة كالرباط والدار 

البي�شاء يف ال�شنوات الأخرية.
ال�شخمة  ال��ل��وح��ات  ه���ذه  ت���راف���ق 
يف  امل����ارة  اجل����دران  ع��ل��ى  املنت�شبة 
عدد من �شوارع العا�شمة واأزقتها، 
ت�شوير  ب��ني  م�شامينها  وت��ت��ن��وع 
م�����ش��اه��د م���ن احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة اأو 
خم���ل���وق���ات ع��ج��ائ��ب��ي��ة م����ن وحي 

اخليال.
فنانني  اأخ����رياً  ال��رب��اط  احت�شنت 
مبدعي  م����ن  واأج�����ان�����ب  م���غ���ارب���ة 
اجل�����داري�����ات ����ش���ارك���وا يف ال�����دورة 
"جدار"،  مل���ه���رج���ان  ال�������ش���اد����ش���ة 
ال����ن����وع من  امل��ت��خ�����ش�����س يف ه�����ذا 
ي���ج���ه���ز عمر  ال�������������ش������ارع.  ف�����ن�����ون 
فر�س  م��ن  ع��دت��ه  ب�"بعبع"  امللقب 
بحما�شة  األوانه  ويختار  ال�شباغة 
بيا�س  ليغطي  الباكر  ال�شباح  يف 
م���ب���اين ح���ي يعقوب  اأح�����د  ج�����دار 
ببزة  ب��ال��رب��اط،  ال�شعبي  املن�شور 
ويقول  و�شدرية �شفراء.  ريا�شية 
الفنان ال�شاب )25 عاما( "مل اأكن 
يف  جداريات  اأر�شم  نف�شي  لأتخيل 
الف�شاء العمومي عندما تخرجت 
للفنون  ال��وط��ن��ي��ة  امل���در����ش���ة  م���ن 
اجلميلة" الذائعة ال�شيت مبدينة 
وكان   .2018 يف  )�شمال(  تطوان 
بداأ ر�شم اأوىل اجلداريات يف مدينة 
اأكادير م�شقط راأ�شه )جنوب( قبل 

اأربعة اأعوام.

لورديانا ت�شتعر�س على �لبحر
الربازيلية  لورديانا   الراق�شة  �شاركت 
اجل���م���ه���ور جم���م���وع���ة ����ش���ور ل���ه���ا عرب 
التوا�شل  م��وق��ع  على  اخل��ا���س  ح�شابها 
الج���ت���م���اع���ي ظ���ه���رت ف��ي��ه��ا م����ن اأح����د 
�شواطئ م�شر وهي تت�شم�س وقد ارتدت 
من  مايوه  مع  جينز  ق�شرياً  "�شورت" 

فوق باللون الأ�شود.
بلياقتها وخفتها  املتابعني  اأنظار  ولفتت 
م��ن اخل�شب  وه��ي مم��ددة على عواميد 
�شيء  ه����ذا  ح�����راَ  ت���ك���ون  "اأن  وع���ل���ق���ت: 
العامل  الأج���م���ل يف  ف��الأ���ش��ي��اء  ج��م��ي��ل، 
ما  مع  اجلمهور  وتفاعل  جمانية".  هي 

كتبته موؤكدين عليه.
املتابعني  اأن�����ظ�����ار  ج���ذب���ت  ق����د  وك����ان����ت 
مرتدية  ب��امل��اي��وه  امل��ي��اه  حت��ت  بظهورها 

اأدوات الغو�س حتت املياه.
ول��ق��ي��ت ال�������ش���ورة ت���ف���اع���ًا ك���ب���رية من 
تعليقات  ل��ه��ا  ت���رك���وا  ال���ذي���ن  امل��ت��اب��ع��ني 

مادحة.

�نتحار قا�شرين الأن �الأهل رف�شا تزويجهما
�شهدت قرية تابعة ملركز احلامول يف كفر ال�شيخ، مب�شر، 
اليافعني  من  وفتاة  فتى  انتحار  عقب  احل��زن  من  حالة 
24 �شاعة، عن طريق تناول قر�س حفظ الغال  خال 
ال�����ش��ام امل��ع��روف اإع��ام��ًي��ا ب��احل��ب��ة ال��ق��ات��ل��ة نتيجة عدم 

موافقة الأهل على ارتباطهما.
ا�شمه حممد عبد  القرية  اأه��ايل  عيان من  �شاهد  وق��ال 
ع��اًم��ا، يف  "�شمرية. �س" 15  ت��دع��ى  ال��ف��ت��اة  اإن  ال�����ش��ام، 
املرحلة الإعدادية، وال�شاب ُيدعى عبد اهلل 16 عاًما وكان 
خا�س  ت�شريح  يف  ال�شاهد  وك�شف  الثانوية.  املرحلة  يف 
ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، عن بداية احلكاية حيث قال 
اخل�شو�شية  الدرو�س  مراكز  لأحد  هت  توجَّ الطالبة  اإن 
الوعي  "فقدت  وت��اب��ع  ���ش��دي��د.  اإع���ي���اء  ح��ال��ة  وك��ان��ت يف 
ا�شتف�شار  وعند  �شغري  مل�شت�شفى  زميلتها  فا�شطحبتها 
الطبيب عن حالتها املر�شية، اأجابت باأنها تناولت حبوب 
مواد  على  حتتوي  الغال  حتفظ  حبوب  الغال" وه��ي 
�شامة. الطبيب الذي ُعر�شت عليه الفتاة نقلها مل�شت�شفى 
الطوارئ باملن�شورة نظًرا خلطورة حالتها، لكنها لفظت 

اأنفا�شها الأخرية هناك.

�شبل دب �أبي�س يطلب ح�شانة �لب�شر 
"روييف  الطبيعية  املحمية  مدير  غ��ورب��ان  اأن��دري��ه  ق��ال 
رمبا  قطبي،  دب  �شبل  اإن  كرا�شنويار�شك،  يف  روت�شي" 
اإقليم  يف  القطبية  دي��ك�����ش��ون  ق��ري��ة  اإىل  ج���اء  اأم����ه،  ف��ق��د 
ك���را����ش���ن���وي���ار����ش���ك. وك���ت���ب غ����ورب����ان، ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه يف 
لليوم  اأم���ه.  ع��ن  يبحث  �شغري،  اأب��ي�����س  "دب  في�شبوك: 
ما  ول�شبب  واح��د،  مكان  يف  يجل�س  التوايل  على  الثالث 
يزال  ول  ال�شكل،  نظيف  املنظر  ح�شن  امل��ك��ان.  ي��غ��ادر  ل 
غري نحيٍل. لكن على ما يبدو، لن حت�شر اأمه اإليه. من 
عمره  يزيد  ل  ال��ذي  �شغريها  عن  تتخلى  اأن  امل�شتحيل 

على عامني، وهذا يعني اأنها تعر�شت ل�شيء ما".
ال�شغري  ال��دب  ب��دا  �شفحته،  على  املن�شور  الفيديو  ويف 
ح��زي��ن��ا، ل ي��ت��ح��رك ب���ني احل���ج���ارة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة مبنى 
ي�شري  امل��ن�����ش��ور،  على  التعليقات  يف  ال�شكنية.  وال��ب��ي��وت 
تراقب  املنطقة  يف  احل��ي��وان��ات  حديقة  اأن  اإىل  غ��ورب��ان 
اليتيم،  ال��دب  ل�شتقبال  جاهزة  وه��ي  كثب،  عن  الو�شع 
املوارد  على  ل��اإ���ش��راف  الفيدرالية  الهيئة  فقط  ول��ك��ن 
الطبيعية "رو�شبريودنادزور"، ميكنها تقرير م�شري هذا 

احليوان املعر�س لانقرا�س.

منر يهاجم طفال ويقطع �إ�شبعه
اأوليا  القرم حتقيقا  الرو�شية يف  التحقيق  فرع جلنة  يجري 
العمر  من  بالغ  طفل  على  منر  باعتداء  اأف���ادت  اأخ��ب��ار  ب�شاأن 
القرم  بجمهورية  "تايغان" البيئية  حممية  يف  واح��دا  عاما 
ل�شحيفة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  اأف���اد  اأن  بعد  وذل��ك  الرو�شية. 
اإ�شبعا  باأن منرا قطع  برافدا" الرو�شية  "كوم�شومول�شكا�شا 
لطفل بالغ من العمر عاما واحدا يف حممية "تايغان" الواقعة 
قريبا من عا�شمة القرم �شيمفريوبول. وقال ناطق با�شم فرع 
بالقرم  التحقيق  جلنة  يف  اإدارة  اإن  القرم  يف  التحقيق  جلنة 
جُتري حتقيقا اأوليا للتاأكد من �شحة املعلومات الواردة من 
�شحيفة "كوم�شومول�شكايا برافدا" الرو�شية التي قالت يوم 
ب�شفتها  "تايغان"،  اإن احلادث وقع يف  �شبتمرب اجلاري   26

اإحدى املحميات البيئية الكربى يف اأوروبا.

�لذكاء �ال�شطناعي لتحليل نتائج �لرنني �ملغناطي�شي
طور فريق من الباحثني يف الوليات املتحدة تقنية 
جديدة تتيح حتليل نتائج اأجهزة الرنني املغناطي�شي 
من  ال�شطناعي  الذكاء  بتقنيات  الطبية  النووي 
الكيميائية وتفاعات  للمعادلت  اأف�شل  اأجل فهم 

الربوتينات داخل ج�شم الن�شان.
املغناطي�شي  ال��رن��ني  ب��اأج��ه��زة  ال�ش�����ور  وتتي����ح 
النووي، حتليل هيكل جزيئات املواد املختلفة داخل 
اجل�����ش��م، م��ث��ل ال��ربوت��ي��ن��ات، ول��ك��ن ه���ذه العملية 
الأطباء  طويًا من  ووقتاً  ب�شرية  خ��ربات  تتطلب 
التقنية  اأن  غ��ري  املطلوبة،  النتائج  اإىل  للو�شول 
اأ�شرع وبنف�س درجة  ب�شكل  تتيح حتليلها  اجلديدة 

الدقة.
العلمية  الدورية  ن�شرتها  التي  الدرا�شة  اإط��ار  ويف 
"نيت�شر كوميونيك�شن"، قال فريق الدرا�شة جتربة 
ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى فك  ت��دري��ب منظومة 
لفهم  امل��ع��ق��دة  املغناطي�شي  ال��رن��ني  ���ش��ور  ���ش��ف��رات 
اإنها  اجلزيئات  م�شتوى  على  الربوتينات  خوا�س 

تفتح الباب على م�شراعيه اأمام قراءة �شور اأجهزة 
الرنني ب�شكل وا�شح ومفهوم.

عن  اأورغ"  دوت  "فيز  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ون��ق��ل 
الكيمياء  ق�شم  م��ن  برو�شفيلر  رف��ائ��ي��ل  ال��ب��اح��ث 
احليوية يف جامعة اأوهايو الأمريكية: "لا�شتفادة 
من هذه البيانات، لبد من فهم خوا�س اجلزيئات 
الربوتينية �شواء من الناحية النوعية اأو الكمية"، 
موؤكداً اأنه كان ي�شعب قبل هذه التجربة ا�شتخدام 
للجزيئات  الفردية  اخل��وا���س  لتحديد  احلا�شبات 

عندما تتداخل مع بع�شها البع�س.
املغناطي�شي  ال��رن��ني  اأج��ه��زة  تكون �شور  م��ا  وع���ادة 
امل��ن��ح��ن��ي��ات يف �شورة  ���ش��ك��ل جم��م��وع��ة م���ن  ع��ل��ى 
التغريات  ع��ن  للتعبري  متذبذبة  طويلة  خطوط 
التي تطراأ على معدلت الربوتينات داخل العينات 
البول، وت�شاعد  اأو  الدم  البيولوجية املختلفة مثل 
هذه الدرا�شات يف فهم وظائف واأهمية الربوتينات 

داخل ج�شم الإن�شان. 

باري�ش هيلتون وكاثي هيلتون ونيكي هيلتون خالل ح�ضورهن روت�ضيلد الدورة ال�ضنوية ال�ضاد�ضة ع�ضرة لدافع 
الألعاب مل�ضت�ضفى الأطفال يف لو�ش اأجنلو�ش. ا ف ب

كايلي جيرن تف�شح نف�شها  دون ق�شد 
ال��واق��ع  كايلي  تلفزيون  وجن��م��ة  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  جنمة  اأث����ارت 
جير  اجلدل حول جن�س مولودها وذلك بعد ن�شرها �شورة لها عرب خا�شية 
"ال�شتوريز" عرب ح�شابها اخلا�س على موقع التوا�شل الجتماعي كا�شفة عن 
اأث��ارت ال�شك حول حملها بتواأم  حجم بطنها ب�شبب احلمل، مع حركة بيدها 
وكانت قد رفعت يدها فوق بطنها باإ�شارة الثنني و�شبه رواد مواقع التوا�شل 
كانت  عندما  بيون�شيه  العاملية  الفنانة  ي��د  بحركة  يدها  حركة  الجتماعي 

حاما بتواأم.
مغني  من  الثاين  حملها  خ��ال  تعاين  اأنها  جينري،  كايلي  ك�شفت  قد  وكانت 
كما  ترافق فرتة احلمل.  التي  ال�شديدة  الرغبات  �شكوت  من  ال��راب  ترافي�س 
حتدثت خال مقابلتها مع جملة Vogue عن الأمومة، وعن اإدارة اأعمالها 
وت�شمم  كما  التجميل،  مب�شتح�شرات  تعنى  ع��ام��ة  متتلك  فهي  امل��ت��ع��ددة، 

املايوهات واأطلقت  اأم�س 28 اأيلول-�شبتمرب 2021 ثياباً لاأطفال.


