
   

التقى فريق عمل وزارة املالية واطلع على �سري العمل فيها
مكتوم بن حممد : هدفنا العمل بروح الفريق 

الواحد لتحقيق روؤية القيادة الر�شيدة
•• دبي -وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
ب��اإذن �هلل  نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �ملالية، �أن جهود �ملغفور له 
تعاىل �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم، طيب �هلل ثر�ه و�لتي ��شتمرت 
لبناء  �لأ�شا�شي  �لع�شب  �شكلت  �لحت��ادي  �لعمل  49 عام يف  م��د�ر  على 
�ملالية  �ل�شيا�شات  يف  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  وت��وف��ر  �لحت��ادي��ة  �مل��ال��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات 
ير�فقه  �ملالية  وز�رة  عمل  بفريق  �شموه  لقاء  خالل  ذلك  جاء  للدولة. 
معايل حممد بن هادي �حل�شيني وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية، ومعايل 
�ل�شابق، وذلك يف  �ملالية  عبيد بن حميد �لطاير، وزير �لدولة لل�شوؤون 

�أعقاب �لت�شكيل �لوز�ري �جلديد حلكومة �لإمار�ت. )�لتفا�شيل �س5(

�سمن مبادرة اأم الإمارات
الهالل يفتتح املرحلة الثانية من امل�شاريع 
اخلدمية مبخيمات الالجئني يف بنجالدي�ش

•• كوك�س بازار -وام:

�فتتحت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، �ملرحلة �لثانية من �مل�شاريع 
بنجالدي�س،  جمهورية  يف  �لروهينغا  �لالجئني  مبخيمات  �خلدمية 
�شمن مبادرة )�أم �لإمار�ت( �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد 
�لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية لتعزيز �ل�شتجابة �لإن�شانية 

ل�شالح �لالجئني خا�شة �لأطفال و�لن�شاء.    )�لتفا�شيل �س3(

�لربهان: بعد �لنتخابات �شتختفي �لقو�ت �مل�شلحة من �مل�شهد �ل�شيا�شي )�أر�شيفية(

�ن�شار �شعيد

لفروف يلقي كلمة �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف مدينة نيويورك

خليفة بن زايد ي�شدر مر�شوما بتعيني اأحمد 
جمعة الزعابي م�شت�شارا لرئي�ش الدولة

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
 2021 ل�شنة   109 رقم  �حتاديا  مر�شوما  �هلل  حفظه  �لدولة 
�لدولة  لرئي�س  م�شت�شار�ً  �لزعابي  جمعة  �أحمد  معايل  بتعيني 

بدرجة وزير.

حممد بن ر��شد خالل زيارته غرفة عمليات �إك�شبو 2020     )و�م(

زار غرفة عمليات اإك�سبو 2020 دبي واأ�ساد بجهود جميع اجلهات املعنية

حممد بن را�شد: وعدنا بتنظيم حدث �شيكون عالمة فارقة 
يف تاريخ اإك�شبو .. و�شنرتجم الوعد اإىل اإجناز ملمو�ش

•• دبي -وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، غرفة �لعمليات و�لتحكم يف  رئي�س جمل�س 
�لذي  �لكبر  �لعاملي  �أي��ام من �نطالق �حل��دث  دب��ي، قبل   2020 �إك�شبو 

�شتجتمع فيه وفود 191 دولة يف دبي �شمن �أول �نعقاد للمعر�س �لعريق 
و�أفريقيا  �لأو�شط  �ل�شرق  170 عاماً يف منطقة  يزيد عمره على  �لذي 
�ل���زي���ارة، على جممل عمل غرفة  �شموه خ��الل  و�ط��ل��ع  �آ���ش��ي��ا.   وج��ن��وب 
�لفقري  و�لعمود  �لناب�س  �لقلب  مبثابة  تعترب  �لتي  و�لتحكم  �لعمليات 

لكافة عمليات �لت�شغيل يف خمتلف �أنحاء �ملعر�س. )�لتفا�شيل �س2(

اخلرطوم تت�سدى لتوغل اإثيوبي.. وتتفاو�ض مع حمتجي �سرق ال�سودان

الربهان يتعهد بهيكلة اجلي�ش وتطهريه من الإخوان
•• اخلرطوم-وكاالت:

�ل�شود�نية  �حل���ك���وم���ة  �أر����ش���ل���ت 
للتفاو�س  �لأح������د  رف��ي��ع��ا  وف�����د� 
�ل�شود�ن  ���ش��رق  يف  حمتجني  م��ع 
بورت�شود�ن  ميناء  �غالقهم  بعد 
�لنفط  و��شتر�د  ت�شدير  وخطي 

يف �لبالد.
ونّظمت �حتجاجات يف �مليناء منذ 
�تفاق  �شد  �شبتمرب  �أي��ل��ول   17
ت��اري��خ��ي وّق��ع��ت��ه �حلكومة  ���ش��الم 
ت�شرين  يف  �ل�شود�نية  �لنتقالية 
 2020 ع������ام  �أك����ت����وب����ر  �لأول 
يف م���دي���ن���ة ج���وب���ا م����ع ع�����دد من 
�حل��رك��ات و�ل��ق��ب��ائ��ل �ل��ت��ي حملت 
�ل�شابق  �لرئي�س  عهد  يف  �ل�شالح 
ع���م���ر �ل��ب�����ش��ر �ح���ت���ج���اًج���ا على 
و�ل�شيا�شي  �لقت�شادي  �لتهمي�س 

ملناطقها.
وق���ال ح��م��زة ب��ل��ول وزي���ر �لثقافة 
و�لإعالم و�لناطق با�شم �حلكومة 
لوكالة فر�ن�س بر�س �لوفد و�شل 

�إىل مدينة بورت�شود�ن.
وو�شف عبد �لفتاح �لربهان رئي�س 
يف  �لحتجاجات  �ل�شيادة  جمل�س 

�شرق �ل�شود�ن بالأمر �ل�شيا�شي.

�ل�������ش���ود�ين ن�����ش��ر ق���و�ت���ه ف��ي��ه��ا يف 
ت�شرين �لثاين نوفمرب �ملا�شي.

رئ���ي�������س جمل�س  ت���ع���ّه���د  ب��������دوره، 
�ل�شود�ن  يف  �لن��ت��ق��ايل  �ل�����ش��ي��ادة 
عبد �لفتاح �لربهان �لأحد �لعمل 
يف  �مل�شلحة،  �ل��ق��و�ت  هيكلة  على 
ت�����ش��ري��ح��ات ت���اأت���ي ب��ع��د �أي�����ام من 
�نقالب  ع���ن  �ل�����ش��ل��ط��ات  �إع������الن 

فا�شل.
�فتتاح  خ�����الل  �ل����ربه����ان  وق������ال 
م�������ش���ت�������ش���ف���ى ع�������ش���ك���ري ج���ن���وب 
�مل�شلحة،  �ل�����ق�����و�ت  �خل�����رط�����وم 

�شنعمل على هيكلتها.
ن�شاط  ب����اأي  ن�شمح  ل��ن  و�أ����ش���اف 
�مل�شلحة"،  �ل�����ق�����و�ت  يف  ح���زب���ي 
�خل�شو�س  وج����ه  ع��ل��ى  م��ت��ع��ّه��د� 

تطهرها من �لإخو�ن �مل�شلمني.
ك��م��ا �أك�����د ح���ر����س �جل��ي�����س على 
�ل�شلطة  �إجر�ء �نتخابات وت�شليم 
�لنتقالية.  �لفرتة  نهاية  بحلول 
نلتزم  ك��ع�����ش��ك��ري��ني  ن��ح��ن  وق�����ال 
بالنتخابات يف �ملوعد �لذي �تفقنا 
عليه يف نهاية �لفرتة �لنتقالية.

و�أ��������ش�������اف وب����ع����د �لن����ت����خ����اب����ات 
من  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  �شتختفي 

�مل�شهد �ل�شيا�شي.

�مل�شلحة  �لقو�ت  �أعلنت  ذلك،  �إىل 
»ت�شدت  باأنها  �لأح���د  �ل�شود�نية 
لتوغل لقو�ت �ثيوبية« يف منطقة 
�لف�شقة �لزر�عية �حلدودية �لتي 

يطالب بها �لبلد�ن.
للقائد  �لإعالمي  �مل�شت�شار  وق��ال 
�لعميد  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �ل���ع���ام 

بيان  يف  �أب�����وه�����اج�����ة  �ل����ط����اه����ر 
�لعالم  و���ش��ائ��ل  تلقته  مقت�شب 
ملحاولة  تت�شدى  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�م  �ثيوبية يف قطاع  توغل لقو�ت 
�لرت�جع  على  وجت��ربه��ا  بر�كيت 

دون �أن يقدم �ي تفا�شيل.
�قليم  مب��ح��اذ�ة  بر�كيت  �م  وت��ق��ع 

�ل����ذي ي�شهد  ت��ي��غ��ر�ي �لث��ي��وب��ي 
�لثاين  ت�شرين  منذ  ��شطر�بات 

نوفمرب 2020.
وتطالب كل من �ل�شود�ن و�إثيوبيا 
مب���ن���ط���ق���ة �ل���ف�������ش���ق���ة �ل����زر�ع����ي����ة 
مز�رعون  يعمل  ح��ي��ث  �خل�����ش��ب��ة 
�جلي�س  �أع������اد  ف��ي��م��ا  �إث���ي���وب���ي���ون 

بني منا�سر لإجراءات �سعيد ومعار�ض:

تون�ش: وقفتان احتجاجيتان يف�شل بينهما حاجز اأمني!

مقتل 4 فل�سطينيني يف ا�ستباكات مع اإ�سرائيل بال�سفة

لفروف: م�شتعدون ل�شت�شافة حوار فل�شطيني اإ�شرائيلي مبا�شر 

لإبعاد  مبقاتالت  تدفع  رو�شيا 
احلدود  عن  اأمريكية  قاذفة 

•• مو�سكو-رويرتز

�لرو�شية  �لإع������الم  وك���ال���ة  ق���ال���ت 
�ل��دف��اع يف  �لأح���د نقال ع��ن وز�رة 
بثالث  دف��ع��ت  رو���ش��ي��ا  �إن  مو�شكو 
�شوخوي- ط��ر�ز  مقاتلة  ط��ائ��ر�ت 
قاذفة  �ق�������رت�ب  ل�����دى  35�إ�س 
بي- ط��ر�ز  �أمريكية  ��شرت�تيجية 
�ملحيط  يف  �حل��دود  من  52�إت�س 
�لقاذفة  �أن  و�أ����ش���اف���ت  �ل����ه����ادي. 
بينما عادت  ع��ن �حل���دود  �ب��ت��ع��دت 

�لطائر�ت �لرو�شية �إىل قو�عدها.

لأنقرة  موال  ف�شيل  من  قتلى 
يف غارات رو�شية نادرة ب�شوريا

•• بريوت-اأ ف ب:

�إ�شافية  �أن��ه حم��اولت  يبدو  يف ما 
ل��ل�����ش��غ��ط �ل��رو���ش��ي م��ي��د�ن��ي��ا على 
حتمل  بثمار  ت��اأت��ي  ع�شاها  ت��رك��ي��ا، 
مكا�شب �شيا�شية، قبل �للقاء �ملتوقع 
�لأربعاء بني �لرئي�شني رجب طيب 
�شنت  بوتني،  وفالدمير  �أردوغ���ان 
�لثاين  لليوم  �لرو�شية  �ل��ط��ائ��ر�ت 
غ���ار�ت على مناطق  �ل��ت��و�يل،  على 

�لنفوذ �لرتكية �شمال �شوريا.
�لأق���ل من  11 مقاتال على  وُق��ت��ل 
�لأحد  لأنقرة  م��و�ل  �شوري  ف�شيل 
ن���ادرة يف منطقة  غ���ار�ت رو�شية  يف 
وحلفائها  تركيا  ل�شيطرة  تخ�شع 

�ملحليني يف �شمال �شوريا.

الغوا�سات ومعاهدة اوكو�ض:
هل هو �شباق جديد للت�شلح يف 

املحيطني الهندي والهادي؟
•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت – ترجمة خرية ال�سيباين

تن�س �ملعاهدة �لثالثية بني �أ�شرت�ليا و�لوليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة على 
ت�شليم غو��شات تعمل بالطاقة �لنووية �إىل كانرب�. مبادرة غر م�شبوقة قد 
جترب �حلكومة �لأ�شرت�لية على �لن�شحاب من معاهدة عدم �نت�شار �لأ�شلحة 
�لنووية، مبا قد يوؤدي �إىل �شباق ت�شلح يف منطقة �ملحيطني �لهندي و�لهادي.

مبوجب �لتفاقية، �لتي مت �لإعالن عنها يف 15 �شبتمرب، �شتتلقى �أ�شرت�ليا 
و�شتتلقى  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  م��ن  �ل��ن��ووي��ة  بالطاقة  غ��و����ش��ات تعمل  ث��م��اين 
م�شاعدة يف �لتكنولوجيا �لأمريكية �لأكرث تقدًما يف جمال �شديد �حل�شا�شية. 
50 مليار دولر  بقيمة  تبّخر عقد  �شهدت  �لتي  لفرن�شا،  �هانة  خطوة مثلت 
)حو�يل 35 مليار يورو، يف ذلك �لوقت( و�لذي ن�س على ت�شليم �ثنتي ع�شرة 
�لوليات  �تفاقية مع  �إطار  �ملذهل، يف  �لتحّول  غو��شة تقليدية. ويتنّزل هذ� 
�ل�شني،  �إث��ارة غ�شب  يتاأّخر يف  �أ�شرت�يل مل  �ملتحدة. حتّول  و�ململكة  �ملتحدة 

�لتي ر�أت فيه رغبة م�شرتكة ملو�جهتها يف م�شرح �ملحيطني �لهندي و�لهادي.
)�لتفا�شيل �س13(

•• الفجر –تون�س:

�ن��ت��ق��ل �ل��ت��ع��ب��ر ع���ن �مل���و�ق���ف من 
�ل����ب����ي����ان����ات و�ل���ت�������ش���ري���ح���ات �ىل 
�ل�شارع. وي�شار يف هذ� �ل�شياق �إىل 
بورقيبة  �حلبيب  ���ش��ارع  �حت�شان 
بالعا�شمة �لتون�شية وحتديد� �أمام 
�مل�شرح �لبلدي �أم�س �لأحد وقفتان 
معار�شة  �لوىل  �ح��ت��ج��اج��ي��ت��ان 
�ملتخذة  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة  ل����ل����ق����ر�ر�ت 

و�لثانية م�شاندة لها.
�لحتجاجية  �لوقفة  مع  وتز�منا 
�ملعار�شني  م��ن  ع��دد  نظمها  �ل��ت��ي 
�شعّيد  قي�س  �ل��رئ��ي�����س  لإج�����ر�ء�ت 
جتمهر يف �جلهة �ملقابلة عدد من 

�مل�شاندين لقر�ر�ته.
���ش��ع��ار�ت من  ���ش��ع��ّي��د  �أن�����ش��ار  وردد 
�لربملان  ح��ل  ي��ري��د  �ل�شعب  قبيل 
�شحكو�  م�شكني  ي��ا  م��و�ط��ن  ي��ا  و 

عليك با�شم �لدين.

•• عوا�سم-وكاالت:

يف  �لأح���د  فل�شطينيني  �أرب��ع��ة  قتل 
�لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  مع  ��شتباكات 
�لغربية  ب���ال�������ش���ف���ة  م���وق���ع���ني  يف 
�مل����ح����ت����ل����ة، ب���ح�������ش���ب م�����������ش�����ادر يف 
وم�شوؤولني  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����س 
عملية  �إط��������ار  يف  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 
حركة  م��ن  عنا�شر  ���ش��د  ع�شكرية 
حما�س تنفذها �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية 

منذ �ل�شبت.
�لفل�شطينية  �ل�شحة  وز�رة  و�أك��دت 
مو�طنني  ثالثة  ��شت�شهاد  بيان  يف 
يف ب����ل����دة ب������دو ����ش���م���ال �ل���ق���د����س، 
مقتل  �شابق  وق��ت  يف  �أعلنت  بعدما 
من  �حل���ي  ب��ال��ر���ش��ا���س  فل�شطيني 
ق��ري��ة ب��رق��ني ج��ن��وب غ���رب مدينة 

جنني.
�شيا�شياً، �أكد وزير �خلارجية �لرو�شي 
مو�شكو  ��شتعد�د  لف��روف  �شرغي 
�إج��ر�ء مفاو�شات  لدعم مقرتحات 
مبا�شرة بني �جلانبني �لفل�شطيني 
و�لإ�شر�ئيلي، وترحيبها با�شت�شافة 

املجل�ش الرئا�شي الليبي ي�شعى 
للتوافق حول قانون لالنتخابات

•• طرابل�س-وكاالت:

�ملجل�س  رئي�س  �ملنفي  حممد  ق��ال 
�شيحث  �إن�������ه  �ل���ل���ي���ب���ي  �ل���رئ���ا����ش���ي 
�ملقرتح  �لن��ت��خ��اب��ات  �مل��ر���ش��ح��ني يف 
�إج�����ر�وؤه�����ا يف دي�����ش��م��رب ع��ل��ى عدم 
�مل�����ش��ارك��ة م��ا مل يكن ه��ن��اك تو�فق 
ب��ي��ن��ه��م ع���ل���ى �لإط����������ار �ل���ق���ان���وين 
ل��ل��ت�����ش��وي��ت. و�أ����ش���اف ل���روي���رتز يف 
�شمان  ه����و  ه���دف���ه  �أن  ن���ي���وي���ورك 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  مت�شي  �أن 
خمطط  ه��و  كما  قدما  و�لربملانية 
�أ�شاف  لكنه  دي�شمرب.   24 يف  لها 
لالنتخابات  روؤي��������ة  وج������ود  ع�����دم 
و�مل��رح��ل��ة �ل��ق��ادم��ة ه��و خ��ط��ر بحد 

ذ�ته.
فقط  لي�شت  �مل�شكلة  �مل��ن��ف��ي  وق���ال 
هذه  ���ش��ن  يف  �أو  ق��ان��ون��ي��ة  م�����ش��ك��ل��ة 
�شيا�شية  م�شكلة  ه��ي  �ل��ق��و�ن��ني... 

�أي�شا.
�ل�شروري  م���ن  �إن  �مل��ن��ف��ي  وق�����ال 
�لتاأكد قبل �أي �نتخابات من وجود 
و�أن  �ل��ق��ان��وين  �أ�شا�شها  على  �ت��ف��اق 
جميع �ملر�شحني �شيقبلون �لنتائج.

�لت�شحية يف  �أن��ه لبد من  و�أ�شاف 

�لبلدي  �مل�������ش���رح  حم��ي��ط  و���ش��ه��د 
�لد�خلية  ل��وز�رة  �ملوؤدية  و�لطريق 
جانب  �ىل  مكثفا  �م��ن��ي��ا  ت���و�ج���د� 
ت����رك����ي����ز ح�����و�ج�����ز ل���ل���ف�������ش���ل بني 

�ملحتجني.
وقفة  �نتظمت  �ملقابلة  �جل��ه��ة  يف 
�ح���ت���ج���اج���ي���ة ����ش���م���ت ع��������دد� من 

هذه �ملفاو�شات، ح�شبما �أفاد �ملوقع 
بالعربي  ت��ي(  )�أر  لقناة  �لإخ��ب��اري 

�لرو�شية.
وق��������ال لف���������روف خ������الل م���وؤمت���ر 
نيويورك  زي��ارت��ه  ختام  يف  �شحفي 
�لعامة  للجمعية  �ل�76  �ل���دورة  يف 
م�شتعدون  ن��ح��ن  �مل��ت��ح��دة:  ل���الأمم 
ودعم  �ملفاو�شات،  هذه  ل�شت�شافة 
�أي دعوة �أخرى لإ�شر�ئيل وفل�شطني 

�ملعار�شني لإجر�ء�ت �لرئي�س قي�س 
يف  �مل�شاركون  خالله  حمل  �شعّيد 
�لوقفة �شعار�ت مناه�شة لقر�ر�ت 
�نقالبا.  ����ش��م��وه  ومل��ا  �شعّيد  قي�س 
وطالب �ملحتجون ب�شرورة �حرت�م 

د�شتور 2014 وعدم �مل�شا�س به. 
)�لتفا�شيل �س10(

لإج����ر�ء م��ف��او���ش��ات م��ب��ا���ش��رة. هذ� 
�أمر ل يجوز تاأجيله و�شوف ن�شعى 

بد�أب لدفع هذ� �لتوجه.
و�أعاد �إىل �لأذهان �أن رو�شيا دعمت 
�لفل�شطيني  �ل���رئ���ي�������س  �ق��������رت�ح 
دويل  م��وؤمت��ر  عقد  عبا�س  حممود 

حول �لق�شية �لفل�شطينية.
نعتقد  ل���ك���ن���ن���ا  لف����������روف:  وق�������ال 
�أن�����ه ي��ح��ت��اج ل��ت��ح�����ش��ر ج��ي��د جد� 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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�سلطان بن اأحمد القا�سمي يفتتح الدورة 
العا�رشة للمنتدى الدويل لالت�سال احلكومي

اأخبار الإمارات

العراق.. الغرامة وال�سجن 
ملن ي�سوت با�سم اآخر

عربي ودويل

ذهبية وبرونزية لالإمارات يف مونديال 
الرماية لأ�سحاب الهمم باإيطاليا

الفجر الريا�سي

معارك جديدة حول ماأرب.. 
ومقتل 43 من ميلي�شيات احلوثي

•• اليمن-وكاالت:

و�أفاد  �ليمن.  �شمال  �ل�شرت�تيجية  م��اأرب  �لأح��د، حول مدينة  �أم�س  �ملعارك،  جتددت 
م�شدر ع�شكري يف �جلي�س �ليمني، مبقتل 50 مقاتال على �لأقل من طريف ميلي�شيات 
يف  �أن��ه  بر�س  فر�ن�س  وكالة  نقلت  ما  بح�شب  �أو�شح  كما  �ل�شرعية.  و�ل��ق��و�ت  �حلوثي 
�ل�شاعات �لثمانية و�لأربعني �ملا�شية، قتل 43 من �حلوثيني �أغلبهم يف ق�شف جوي 
�إىل  �آخ��ر  �أ�شار م�شدر  �ملحافظة. يف حني  وغ��رب  للتحالف يف مناطق خمتلفة جنوب 

مقتل 7 عنا�شر من قو�ت �ل�شرعية مبو�جهات يف جبهة جنوب �ملحافظة.
�أن ميلي�شيات  يذكر  �ملحافظة.  �ملو�جهات يف جنوب  ��شتمر�ر  �مل�شادر  �أك��دت  ذلك،  �إىل 
�لع�شكرية  وعملياتها  هجماتها  �ملا�شي)2021(  فرب�ير  يف  �شعدت  كانت  �حلوثي 
�ملفاو�شات  خ��الل  موقفها  لتعزيز  حماولة  يف  بالنفط،  �لغنية  م��اأرب  على  لل�شيطرة 
�ملتحدة  و�لأمم  �ل��دول��ي��ة  �لإن�شانية  �ملنظمات  دع���و�ت  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  �ل�شيا�شية. 
وو��شنطن من �أجل �إنهاء �حلرب، ووقف �لهجمات �حلوثية على �ملحافظة �لتي تاأوي 

�آلف �لنازحني، تو��شل �مليلي�شيات حماولة �لتقدم، دون �أن حترز �أي نتائج ملمو�شة.

�يكو�س ت�شعل �شباق ت�شلح رباعية  ع���م���ل  ����ش��ت��ئ��ن��اف  ون����ري����د 
�ل��ت��ي ت�شم  �ل���دول���ي���ني  �ل��و���ش��ط��اء 
و�لحتاد  �ملتحدة  و�لوليات  رو�شيا 
�لأوروبي و�لأمم �ملتحدة للتح�شر 
لهذ� �ملوؤمتر. كما �أ�شار لفروف �إىل 
�أهمية وحدة �ل�شف �لفل�شطيني يف 
باعتباره  �إ�شر�ئيل  مع  �ل�شر�ع  حل 
ي�شهل  �أن  �شاأنه  من  عاماًل  �شيمثل 

لهم �حلو�ر مع �إ�شر�ئيل.
ن��ع��م��ل جاهدين  وت���اب���ع لف�����روف: 
�لفل�شطينية،  �لف�شائل  جميع  مع 
وكنا ندعوهم �إىل مو�شكو �أكرث من 
و�أثناء  ��شتجابو�.  وجميعهم  م��رة 
�لنقا�س يقول جميعهم: نعم، يجب 
علينا �إعادة وحدتنا. لكن يت�شح يف 

ما بعد �أن �لأمور ل تتحرك.
�أك����د لف����روف رف�����س مو�شكو  ك��م��ا 
لالأن�شطة �ل�شتيطانية �لإ�شر�ئيلية 
على �لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة، 
�لأن�����ش��ط��ة تخلق  ه���ذه  �أن  م��ع��ت��رب�ً 
ظروفاً على �لأر�س تقو�س �إمكانية 
جانب  �إىل  فل�شطينية  دول���ة  ق��ي��ام 

�إ�شر�ئيل.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفرو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 338،923 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 
و�أحدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية   24

تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وتو�شيع  �لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
�إ�شابة  حالة   298 عن  �لك�شف  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 734،894 حالة.
�لإ�شابة  تد�عيات  نتيجة  م�شابة  حالة  وف��اة  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
بفرو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،090 

حالة.

تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
بفرو�س  مل�شابني  ج��دي��دة  حالة   360 �شفاء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
بعد  �ملر�س  �أعر��س  �لتام من  وتعافيها   19  - �مل�شتجد كوفيد  كورونا 
تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 727،166 حالة.

اأجرت 338,923 فح�سا ك�سفت عن 298 اإ�سابة

ال�شحة تعلن �شفاء 360 حالة جديدة من كورونا

زار غرفة عمليات اإك�سبو 2020 دبي واأ�ساد بجهود جميع اجلهات املعنية

حممد بن را�شد: وعدنا بتنظيم حدث �شيكون عالمة فارقة يف تاريخ اإك�شبو .. وفرق العمل تتناف�ش يف ترجمة الوعد اإىل اإجناز ملمو�ش

تخ�شي�س  مت  ..كما  �ك�شبو  موقع 
لعمليات  رئي�شة  ق��ط��اع��ات  ث��الث��ة 
�لدعم  ق���ط���اع  ت�����ش��م��ل  �ل���ت���اأم���ني 
�لعمليات،  وق��ط��اع��ي  و�لإ����ش���ن���اد، 
�أعلى  ل�شمان  �جلنائي،  و�لبحث 
مع  بالتن�شيق  �لأم����ن  م�����ش��ت��وي��ات 
خم��ت��ل��ف �لأج�����ه�����زة �مل��ع��ن��ي��ة على 
�مل�����ش��ت��وي��ني �مل��ح��ل��ي و�لحت�������ادي. 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �طلع  كما 
على  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
��شتعد�د�ت موؤ�ش�شة دبي خلدمات 
ك��اف��ة عو�مل  ل��ت��وف��ر  �لإ����ش���ع���اف 
�حلدث  ل��زو�ر  و�ل�شالمة  �ل��ر�ح��ة 
�أ�شطول  م��ن  �ل��ع��امل��ي، مب��ا متتلكه 
�ملجهزة،  �مل���رك���ب���ات  م����ن  م���ت���ن���وع 
كبار  ��شعاف  �شيار�ت  ت�شم  و�لتي 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �لأح������دث و�لأك�����رث 
ت�شمله  مب����ا  �ل����ع����امل  يف  ت����ط����ور�ً 
م���ن �أن��ظ��م��ة ح��دي��ث��ة م��ن��ه��ا نظام 
ي�شمح  �ل���ذي  "�لكرومونك�س" 
باإر�شال �لتقارير �لطبية للمر�شى 

باملكانة  ي��ل��ي��ق  �ل�����ذي  وب��ال�����ش��ك��ل 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل����ر�ئ����دة ل���دب���ي ودول����ة 

�لإمار�ت.
ودع�����ا ���ش��م��وه ج��م��ي��ع �ل���ف���رق �إىل 
ب�����ذ�ت  �ل����ع����م����ل  �ل������ش�����ت�����م�����ر�ر يف 
�جلاهزية  درج�����ة  ون��ف�����س  �ل�����روح 
حتى  �لكامل  �لتن�شيق  وم�شتوى 
�لذي  �ملعر�س  م��ن  �لأخ���ر  �ل��ي��وم 
كاملة،  �أ�شهر  �شتة  مل��دة  �شي�شتمر 
للجميع  �لتوفيق  �شموه  متمنياً 
يف �أد�ء مهمتهم �لتاريخية. و�طلع 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لزيارة  خ���الل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
�أعدتها  �لتي  �لتد�بر  كافة  على 
فرق �لعمل لتوفر �أق�شى درجات 
�حلدث  ل��رو�د  و�ل�شالمة  �ل��ر�ح��ة 
�ل��ك��ب��ر، و�ل���ت���ي ت����د�ر م���ن خالل 
غرفة �لعمليات �مل�شرتكة �لفريدة 
�لعامل،  م�شتوى  على  نوعها  م��ن 
من�شة   134 م����ن  ت�����ش��م��ه  مب����ا 
ت�شمل كافة �لقطاعات، من خالل 

وخ����دم����ة �ل��ف��ح�����س �مل����خ����ربي ل�� 
كما   ،/PCR/ كوفيد19- 
مد�خل  خم�شة  �لهيئة  خ�ش�شت 
�ل�����ش��ي��ارة، ونقطة  م���ن  ل��ل��ف��ح�����س 
ل��ل��ف��ح�����س �ل�������ش���خ�������ش���ي �ل����ع����ادي 
ب��ط��اق��ة ����ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ع�����ش��رة �آلف 
متى  للزيادة  قابلة  يومياً،  فح�س 
����ش��ت��دع��ت �ل�����ش��رورة ذل����ك، ويتم 
�أربع  �لفح�س خالل  نتائج  توفر 

�شاعات فقط.
نائب  �ل�شمو  �شاحب  ��شتمع  كما 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
�لطرق  هيئة  خ��ط��ة  ح���ول  ل�����ش��رح 
و�مل���و�����ش���الت ب��دب��ي خل��دم��ة زو�ر 
�لنقل  و���ش��ائ��ل  خ���الل  م��ن  �ك�شبو 
نقل  يف  ���ش��ت�����ش��ارك  �ل��ت��ي  �ملختلفة 
�لرئي�شي  �مل��ق��ر  و�إىل  م��ن  �ل����زو�ر 
ل���ل���ح���دث، وك����ذل����ك �لإج����������ر�ء�ت 
�ل��وق��ائ��ي��ة �مل��ط��ب��ق��ة ع��ل��ى م��ن كل 
من  حالياً  متبع  هو  ملا  وفقاً  منها 

�إجناز ملمو�س  �إىل  �لوعد  ترجمة 
م���وؤك���دي���ن ج���د�رت���ن���ا ك�����ش��ري��ك يف 

�شنع �مل�شتقبل".
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أ����ش���اف 
"ما  مكتوم:  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
وهمة  �إي��ج��اب��ي��ة  روح  م���ن  مل�����ش��ن��اه 
للجهود  ك���ام���ل  وت��ن�����ش��ي��ق  ع��ال��ي��ة 
�ملهمة  لإمت���ام  مطمئنني  يجعلنا 
منوهاً  �لأكمل"،  �ل����وج����ه  ع���ل���ى 
�شموه بجهود خمتلف فرق �لعمل 
و�لروح  و�ح��د  كفريق  تعمل  �لتي 
�ملظلة  ت�����ش��ك��ل  �ل���ت���ي  �لإي���ج���اب���ي���ة 
ل��ت��ل��ك �جل��ه��ود لتوفر  �جل��ام��ع��ة 
درجات  و�أع���ل���ى  �ل���ر�ح���ة  �شبل  ك��ل 
�ل�شالمة و�لأمن و�لأم��ان للوفود 
�مل�����ش��ارك��ة م���ن خمتلف  �ل���دول���ي���ة 
�ملعر�س من  ول��زو�ر  �لعامل  �أنحاء 
د�خ��ل �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، ليتفوق 
و�ل�شتقبال  �لتنظيم  ح��ي��ث  م��ن 
و�لفعاليات  و�ل��رب�م��ج  و�ل�شيافة 
للمعر�س،  �ل�شابقة  �لن�شخ  ع��ل��ى 

للم�شت�شفيات،  �ل��ت��ن��ق��ل  خ�����الل 
�لأوىل يف  دب����ي  �إ����ش���ع���اف  وت��ع��ت��رب 
�ل�������ش���رق �لو�����ش����ط �لتي  م��ن��ط��ق��ة 
�أدخلت هذ� �لنظام ل�شيار�تها، كما 
�ملتنقل  �مليد�ين  �مل�شت�شفى  ُي�شّكل 
�إ�شافة حديدة لإ�شعاف دبي �شمن 
 2020 خطتها ��شتعد�د� لإك�شبو 
ل  للبالغات  ��شتجابة  بزمن  دبي 

تتعدى �لأربع دقائق.
و����ش��ت��م��ع ���ش��م��وه خ����الل �ل���زي���ارة 
كذلك، �إىل �شرح حول ��شتعد�د�ت 
ل�شتقبال  دب���ي  يف  �ل�شحة  هيئة 
�ك�����ش��ب��و ح��ي��ث �ن��ت��ه��ت �ل��ه��ي��ئ��ة من 
متخ�ش�س  ط��ب��ي  م���رك���ز  �إق����ام����ة 
�إىل جانب ثالث نقاط  للطو�رئ، 
للفح�س  وم��ر�ك��ز  رئ��ي�����ش��ة،  طبية 
و�شبكة  كوفيد19-،  ل��  �مل��خ��ربي 
�لت�����ش��ال �مل��ت��ك��ام��ل��ة ب��ني خمتلف 
�مل��ن�����ش��اآت �ل��ط��ب��ي��ة، وي���ق���دم مركز 
�إك�شبو للطو�رئ باقة من خدمات 
�لرعاية �لطبية و�لوقاية و�لعالج، 

كو�در فنية متخ�ش�شة تنتمي �إىل 
بينما تعمل خمتلف  95 جن�شية، 
�جلهات �ملعنية �شو�ء كانت حملية 
�حلكومي  �لقطاع  من  �حتادية  �أو 
و�إد�رة  م��ظ��ل��ة  حت����ت  و�خل�����ا������س، 
�حل����دث  �إد�رة  ل�����ش��م��ان  و�ح�������دة 
�ل���ع���امل���ي ب��ف��ع��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة وب����روح 
�ل���ف���ري���ق �ل����و�ح����د، وف���ق���اً لأرق����ى 

�ملعاير و�ملمار�شات �لعاملية.
�لقيادة  ����ش��ت��ع��د�د�ت  �شموه  وت��اب��ع 
لتاأمني  دب�����ي  ل�������ش���رط���ة  �ل���ع���ام���ة 
�أحد�ث  با�شتخد�م  �لعاملي  �حلدث 
�لذكاء  و�أنظمة  �لذكية  �لتقنيات 
�شموه  ��شتمع  حيث  �ل�شطناعي، 
 ASRI �إىل �شرح حول منظومة 
�لتابعة ل�شرطة دبي و�لتي تعتمد 
�ل�شطناعي يف  �لذكاء  نظام  على 
قر�ءة �ملمكنات وتوزيع �ملو�رد وفق 
�لح���ت���ي���اج ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق زمن 
طارئ  لأي��ة  �مل�شتهدف  �ل�شتجابة 
و�ح�������دة يف حميط  دق���ي���ق���ة  وه�����و 

•• دبي -وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
غرفة  �هلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
�إك�شبو  يف  و�ل��ت��ح��ك��م  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
من  �أي��������ام  ق���ب���ل  دب�������ي،   2020
�ل��ع��امل��ي �لكبر  �ن���ط���الق �حل����دث 
 191 وف���ود  فيه  �شتجتمع  �ل���ذي 
�نعقاد  �أول  ���ش��م��ن  دب���ي  يف  دول����ة 
�ل�����ذي يزيد  �ل���ع���ري���ق  ل��ل��م��ع��ر���س 
عمره على 170 عاماً يف منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا وجنوب 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  و�ط����ل����ع  �آ����ش���ي���ا. 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
خ���الل �ل���زي���ارة �ل��ت��ي ر�ف��ق��ه فيها 
�آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
للطر�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طر�ن  ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�س 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �لإم������ار�ت، 
لإك�شبو 2020 دبي، على جممل 
و�لتحكم  �ل��ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  ع��م��ل 
�لتي تعترب مبثابة �لقلب �لناب�س 
عمليات  لكافة  �لفقري  و�ل��ع��م��ود 
�لت�شغيل يف خمتلف �أنحاء �ملعر�س 
وكذلك �ملنطقة �ملحيطة به وكافة 
م���ن خاللها  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 
�طماأن  حيث  و�ل����زو�ر  للعار�شني 
�لعمليات  ك��اف��ة  ���ش��ر  �إىل  ���ش��م��وه 
ع���ل���ى �ل����وج����ه �لأك�����م�����ل وب���اأع���ل���ى 
بني  و�لتن�شيق  �لكفاءة  م�شتويات 
�لغرفة  يف  �ملمثلة  �لأجهزة  جميع 
ملختلف  من�شة   134 ت�شم  �لتي 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل����دو�ئ����ر 
�حلكومية و�خلا�شة �مل�شوؤولة عن 
و�إد�رة  �ل�����ش��خ��م  �حل����دث  ت�شغيل 
�حل�شود و�جلماهر وتوفر كافة 
لر�حتهم  �ل����الزم����ة  �ل�����ش��م��ان��ات 
و���ش��الم��ت��ه��م يف ك���اف���ة �لأوق�������ات. 
���ش��رح حول  �إىل  ���ش��م��وه  و����ش��ت��م��ع 
�لعمليات  غرفة  مكونات  خمتلف 
و�آليات  فريق  لكل  �ملوكلة  و�مل��ه��ام 
�لتن�شيق فيما بني �لفرق �ملتنوعة 
�لقطاعات  �أغ����ل����ب  مت���ث���ل  �ل���ت���ي 
�حليوية يف دب��ي، حيث �أك��د �شموه 
ثقته �لكاملة يف قدرة فريق �لعمل 
��شتثنائية  ن�����ش��خ��ة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
ت�شهده  �ل��ذي  �لعاملي  �ملعر�س  من 
وق����ال  �لأوىل.  ل���ل���م���رة  �مل��ن��ط��ق��ة 
حدث  ب��ت��ن��ظ��ي��م  "وعدنا  ���ش��م��وه: 
تاريخ  ف��ارق��ة يف  ���ش��ي��ك��ون ع��الم��ة 
�إك�شبو .. وفرق �لعمل تتناف�س يف 

تد�بر �حرت�زية، كما �طلع �شموه 
على تفا�شيل �جلاهزية �لت�شغيلية 
�إك�شبو  م�����ش��ار  ���ش��م��ن  دب����ي  مل����رتو 
2020 دبي، حيث من �ملتوقع �أن 
م�شتخدمي  ع��دد  متو�شط  ي�شل 
ن�شف  ح����و�يل  �إىل  ي��وم��ي��اً  �مل����رتو 

مليون ر�كب.
"�لطرق  خ�����ط�����ة  وت����ت���������ش����م����ن 
 126 ت�����وف�����ر  و�ملو��شالت" 
حافلة مو��شالت عامة /حافالت 
�ملعر�س  زو�ر  ل��ن��ق��ل  �ك�������ش���ب���و/، 
دبي  م��و�ق��ع يف  ت�شعة  م��ن  باملجان 
�ل��زو�ر من �لفنادق  وخطني لنقل 
كما  �حل���دث،  م��وق��ع  �إىل  مبا�شرة 
حافالت  خ���دم���ة  ت���وف���ر  �أع���ل���ن���ت 
�ملو�قف  م��ن  �مل��ع��ر���س  زو�ر  لنقل 
وكذلك  �مل���ع���ر����س،  ب����و�ب����ات  �إىل 
خدمة �حلافالت لنقل �لزو�ر بني 
�ل��ب��و�ب��ات د�خ���ل �مل��ع��ر���س، ف�شال 
�لهيئة حلافالت لنقل  عن توفر 
�لزو�ر من خمتلف �إمار�ت �لدولة 
�لو�شول  ل�شمان  �إك�شبو  �إىل مقر 
�ل�شهل و�ل�شريع و�لآمن �إىل مقر 
�حلدث �لعاملي �لكبر، مع مر�عاة 
�ل���وق���ائ���ي���ة �لتي  �ل���ت���د�ب���ر  ك���اف���ة 
جميع  يف  �ل��رك��اب  �شالمة  ت�شمن 
�لأوقات. وخالل تو�جده يف غرفة 
�شموه  �طلع  �لرئي�شية،  �لعمليات 
�لعامة  �لإد�رة  ����ش��ت��ع��د�د�ت  ع��ل��ى 
للدفاع �ملدين يف دبي، حيث ��شتمع 
مالمح  �أه������م  ت����ن����اول  ����ش���رح  �إىل 
و�لتد�بر  �ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة  �خل��ط��ط 
و�لتي  �ملدنية،  للحماية  �لوقائية 
بربط  خاللها  م��ن  �لإد�رة  قامت 
ب���ن���ظ���ام ذكي  �مل���ع���ر����س  م���ن�������ش���اآت 
�أعلى م�شتويات  للمر�قبة ل�شمان 
من  �ملتو�جدين  جلميع  �حلماية 
لبنيته  وك��ذل��ك  وزو�ر،  ع��ار���ش��ني 
تاأمني  ع���ل���ى  ع�������الوة  �ل���ت���ح���ت���ي���ة، 
خالل  �ملقامة  �ملختلفة  �لفعاليات 

�حلدث �ل�شتثنائي.
و�شملت �لزيارة كافة �لعنا�شر �لتي 
مت ح�شدها من �أف�شل �لتجهيز�ت 
كفاءة  و�أك��رثه��ا  و�لتقنية  �لفنية 
ل�شمان تكامل منظومة �خلدمات 
خمتلف  يف  �مل����ق����دم����ة  �ل���ن���وع���ي���ة 
�أنحاء �ملعر�س �ل�شخم �ملُقام على 
كيلومرت   4.38 ت��ن��اه��ز  م�شاحة 
�لعديد  �شت�شكل  و�ل�����ذي  م���رب���ع، 
من مكوناته �إرثاً ح�شارياً �شيبقى 
ب��ق��درة دبي  �ل��ع��امل  ي��ذّك��ر  �شاخماً 
على حتقيق �إجناز�ت كربى ت�شنع 

بها مالمح �مل�شتقبل. 

ال�شحة تعلن تقدمي 8,929 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 8،929 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات 
�لتي مت تقدميها حتى �أم�س 19،856،161 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   200.76
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفر لقاح كوفيد - 19 و�شعياً �إىل 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فرو�س كوفيد - 19.

الأكمل الوجه  على  املهمة  لإمتام  مطمئنني  يجعلنا  للجهود  كامل  وتن�شيق  عالية  وِهّمة  اإيجابية  روح  من  مل�شناه  • ما 

املعر�ش اأيام  اآخر  حتى  الكامل  التن�شيق  وم�شتوى  العالية  اجلاهزية  ودرجة  الإيجابية  الطاقة  ذات  على  احلفاظ  اإىل  الفرق  جميع  دعا  •  �شموه 

واحتاديًا حمليًا  وخا�شة  حكومية  جهات  يف  يعملون  جن�شية   95 اإىل  تنتمي  فرقًا  وت�شمل  من�شة   134 ت�شم  امل�شرتكة  العمليات  • غرفة 

واحدة دقيقة  خالل  احلدث  موقع  حميط  يف  طارئ  لأي  ال�شتجابة  ل�شمان  املوارد  وتوزيع  املمكنات  قراءة  يف  ال�شطناعي  الذكاء  تعتمد  دبي  • �شرطة 

اك�شبو زوار  خلدمة  دبي  اإ�شعاف  خلطة  تن�شم  العامل  م�شتوى  على  الأحدث  ال�شخ�شيات  كبار  اإ�شعاف  و�شيارات  ميداين  • م�شت�شفى 

الطبية  املن�شاآت  بني  متكاملة  ات�شال  و�شبكة  كوفيد19-  لــ  املخربي  للفح�ش  ومراكز  رئي�شة  طبية  نقاط  وثالث  للطوارئ  متخ�ش�شًا  طبيًا  مركزًا  تقيم  دبي  • �شحة 



االثنني   27  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13351  
Monday    27   September   2021   -  Issue No   13351

03

اأخبـار الإمـارات

•• كوك�س بازار - وام:

�ف���ت���ت���ح���ت ه���ي���ئ���ة �ل����ه����الل �لأح����م����ر 
�لإم������ار�ت������ي، �مل���رح���ل���ة �ل���ث���ان���ي���ة من 
مبخيمات  �خل����دم����ي����ة  �مل���������ش����اري����ع 
جمهورية  يف  �ل��روه��ي��ن��غ��ا  �ل��الج��ئ��ني 
"�أم  م����ب����ادرة  ���ش��م��ن  ب���ن���ج���الدي�������س، 
�لإمار�ت" �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
لالأمومة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
�ل�شتجابة  لتعزيز  �لأ�شرية  �لتنمية 
خا�شة  �لالجئني  ل�شالح  �لإن�شانية 
�لأط���ف���ال و�ل��ن�����ش��اء، وحت�����ش��ني بيئة 
وجعلها  �مل���خ���ي���م���ات،  د�خ�����ل  �حل���ي���اة 
�لظروف  ل��ط��ب��ي��ع��ة  م���الءم���ة  �أك�����رث 
�لوقت  يف  �ل��الج��ئ��ون  يو�جهها  �لتي 

�لر�هن.
�لهتمام  �شمن  �مل�شاريع  تلك  ت��اأت��ي 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ي��ول��ي��ه  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ر 
ن��ه��ي��ان ممثل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ح���م���د�ن 
رئي�س  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف  �حل��اك��م 
�لروهينغا  �لالجئني  لأو�شاع  �لهيئة 
�لإن�شانية  ق�������ش���اي���اه���م  وم���ت���اب���ع���ة 
�شعفا  �لأ���ش��د  �لفئات  على  وتاأثرها 

خا�شة �لأطفال و�لن�شاء.
خدمية  حم���اور  �مل�����ش��اري��ع  وت�شمنت 
رئ���ي�������ش���ة ����ش���م���ل���ت �لإي������������و�ء و�مل����ي����اه 

�لأ�شر،  و�ل��غ��ذ�ء ومتكني  و�لإ���ش��ح��اح 
�ألف   100 م��ن  �أك��رث  منها  و��شتفاد 

لجئ يف خميمات كوك�س باز�ر.
 1800 �إن�شاء  ويف جمال �لإي��و�ء مت 
وفيما  ل���الج���ئ���ني،  م����وؤق����ت  م�����ش��ك��ن 
يخ�س �ملياه و�ل�شحاح مت حفر عدد 
من �لآبار �لرتو�زية لتوفر م�شادر 
�ملخيمات  ل�����ش��ك��ان  �ل�����ش��احل��ة  �مل���ي���اه 
�حليوي،  �مل�����ش��در  ل��ه��ذ�  تفتقر  �ل��ت��ي 
ك��ب��رة ل�شمان  ب��خ��ز�ن��ات  و�حل��اق��ه��ا 
�ليوم،  �ملياه طو�ل  ��شتمر�رية توفر 
وت��اأه��ي��ل م��ر�ف��ق �خل��دم��ات �ل�شحية 
�إط���ار جهود  �مل��ي��اه، وذل��ك يف  ودور�ت 

�ل��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ع��زي��ز ج������ودة �خل���دم���ات 
لالجئني.

عملت  �لأ������ش�����ر  مت���ك���ني  جم�����ال  ويف 
�لهيئة على متليك �لالجئني و�شائل 
�ن���ت���اج ���ش��غ��رة ت��ع��ي��ن��ه��م ع��ل��ى توفر 
م�شادر دخل لهم وحت�شني �أو�شاعهم 

�لقت�شادية.
�لأحمر  �لهالل  وف��د من هيئة  وق��ام 
�لدرمكي،  �شلطان  برئا�شة  �لإمار�تي 
ير�فقه عبد �هلل علي خ�شيف �لقائم 
باأعمال �شفارة �لدولة يف بنجالدي�س، 
عدد  بح�شور  �مل�شاريع  تلك  بافتتاح 
من �مل�شوؤولني يف �حلكومة �لبنغالية، 

ك��م��ا ق���ام �ل���وف���د ب��ت��وزي��ع �مل���زي���د من 
لالجئني،  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �مل�������ش���اع���د�ت 
و�لطرود  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د  ت�شمنت 

�ل�شحية ومالب�س �لأطفال.
و�أك����د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حم��م��د عتيق 
�لفالحي �لأمني �لعام لهيئة �لهالل 
�مل�شاريع  هذه  �أن  �لإم��ار�ت��ي،  �لأحمر 
�لإمار�ت"  " �أم  م��ب��ادرة  �شمن  ت��اأت��ي 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو 
�لهالل  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ف���خ���ري  �ل��رئ��ي�����س 
�لأحمر �لإمار�تي، لتعزيز �ل�شتجابة 
�لإن���������ش����ان����ي����ة ل�������ش���ال���ح �ل���الج���ئ���ني 
�لروهينغا، كما تاأتي �متد�د� للجهود 

تبذلها  �ل��ت��ي  و�لتنموية  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
دولة �لإمار�ت ل�شالح �لالجئني منذ 
�ندلع �لأزمة يف �جلزء �ل�شمايل من 
بتوجيهات  ميامنار  يف  ر�خ��ني  ولي��ة 
�لقيادة �لر�شيدة ومتابعة �شمو �ل�شيخ 

حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان.
�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
�أو�ئ��ل �ملنظمات  �لإم��ار�ت��ي كانت من 
ت����و�ج����دت و�شط  �ل���ت���ي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
وحتركت  �ل���روه���ي���ن���ج���ا  �ل���الج���ئ���ني 
ن��ح��وه��م م��ن��ذ ب���د�ي���ة �لأزم��������ة، ومل 
�ل�شعبة،  �أو�شاعهم  ع��ن  بعيدة  تكن 
�لالجئني  نحو  �لفور  على  وحتركت 

مدينة  يف  خ���ا����ش���ة  ب��ن��ج��الدي�����س  يف 
كوك�س باز�ر �لتي �حت�شنت �أغلبيتهم 
يف ظ��ل ���ش��ح ���ش��دي��د يف م���و�د �لإي����و�ء 
�لأ�شا�شية،  �لإن�شانية  و�لحتياجات 
�لعاجلة،  ب��الإغ��اث��ة  �ل��ب��د�ي��ة  وك��ان��ت 
حيث نفذت �لهيئة حتى �لآن عدد� من 
مر�حل �مل�شاعد�ت �لطارئة لالجئني 
�لطرود  من  �لأط��ن��ان  �آلف  ت�شمنت 
�لعنا�شر  ت�شمنت  �ل��ت��ي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لإيو�ء  وم���و�د  �لأ�شا�شية،  �لغذ�ئية 
و�لنظافة و�ملالب�س �لتي ��شتفاد منها 

مئات �لآلف من �لالجئني".
ب���د�أت يف  �لهيئة  �إن  �ل��ف��الح��ي  وق���ال 

كمرحلة  �خلدمية  م�شاريعها  تنفيذ 
ودر�شت  �لإغ����اث����ة،  ل��ع��م��ل��ي��ات  لح��ق��ة 
ب��ع��ن��اي��ة �ح���ت���ي���اج���ات �مل��خ��ي��م��ات من 
�خل���دم���ات �لأ���ش��ا���ش��ي��ة، و���ش��رع��ت يف 
تنفيذها بناء على �لدر��شات �مليد�نية 

�لتي �أجريت د�خل �ملخيمات.
�فتتاحها  مت  �لتي  �مل�شاريع  �أن  و�أك��د 
نوعية يف  نقلة  �أن حت��دث  �شاأنها  من 
م�شتوى حياة �لالجئني، وتوفر لهم 
يفتقدونها  كانو�  �أ�شا�شية  �حتياجات 
خ�����الل �ل�������ش���ن���و�ت �مل���ا����ش���ي���ة، وذل����ك 
و��شتقر�رهم،  �شبل حياتهم  لتح�شني 
و�لتز�مها  �ل��ه��ي��ئ��ة  ل��ن��ه��ج  وت���ع���زي���ز� 

تقدمها  �ل����ت����ي  �خل�����دم�����ات  ب����ج����ودة 
لالجئني خالل تو�جدهم يف مناطق 
�للجوء �ملوؤقتة، م�شر� �إىل �أن �لهيئة 
�ل�������ش���روري���ة  ت���غ���ف���ل �خل�����دم�����ات  مل 
�لأخرى �لتي يحتاجها �لالجئون يف 

حياتهم �ليومية.
�أل��ف لجئ  يذكر �أن �أك��رث من 175 
كانو� قد ��شتفادو� من �ملرحة �لأوىل 
من �ل�شتجابة �لإن�شانية �لتي نفذتها 
�لالجئني،  ل�����ش��ال��ح  ���ش��اب��ق��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لذي  �ل�شحة  قطاع  ت�شمنت  و�لتي 
�لعالجية  ب����ر�جم����ه  م����ن  �����ش���ت���ف���اد 
و�لطبية 36 �ألف �شخ�س، �إىل جانب 
ق��ط��اع �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����ذي ����ش��ت��ف��اد منه 
�ملعينات  توفر  مت  طالب  �آلف   10
مل��و����ش��ل��ة م�شرتهم  ل��ه��م  �ل��در����ش��ي��ة 
كما  �للجوء.  ظ��روف  رغم  �لتعليمية 
��شتفاد 18 �ألف �شخ�س من خدمات 
�ملياه و�لإ�شحاح، وفيما يخ�س قطاع 
��شتفاد  �ل���ق���در�ت  وت��ع��زي��ز  �ل��ت��م��ك��ني 
�لإنتاج  و�شائل  من  �شخ�س   2500
لتوفر م�شار  لهم  �لتي مت متليكها 
دخل لهم، ويف جمال �إمد�د�ت �لغذ�ء 
��شتفاد �أكرث من 71 �ألف لجئ من 
�لتي مت  �لغذ�ئية  و�ملكمالت  �لطرود 
�ألف   38 �إىل جانب  توزيعها عليهم، 
�لإغاثية  �مل��و�د  ��شتفادو� من  �شخ�س 

و�لعينية و�لإيو�ئية �لأخرى.

•• اأبوظبي -وام:

�ملعا�شات  �إن  �لجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  قالت 
�لتقاعدية ل�شهر �شبتمرب �شيتم �شرفها �ليوم �لثنني.

درهماً،  و414  �ألفاً  و384  مليوناً   613 �ل�شهر  هذ�  معا�شات  وتبلغ 
و881 درهماً يف �شبتمرب من  �ألفاً  و642  566 مليوناً  مقارنة بنحو 
�لعام �ملا�شي، م�شرة �إىل �أن �إجمايل عدد �مل�شتفيدين من �ل�شرف لهذ� 
�شبتمرب  يف   39،371 ب�  مقارنة  م�شتفيد�،  �ل�شهر يبلغ /42،876/ 

من �لعام �ملا�شي.
�حلكومي  �لت�شال  مكتب  باأعمال  �لقائم  �حلمادي  �شقر  حممد  وق��ال 

�أهد�ف  �أهم  يج�شد  �لتقاعدي  �ملعا�س  �إن  �ملتعاملني  �شعادة  مدير وحدة 
�لتاأمني �لجتماعي �لذي ت�شعى من خالله �لدولة �إىل توفر حياة �آمنه 
وم�شتقرة لكافة �أفر�د �ملجتمع لفتا �إىل �أن �لهيئة تن�شح �ملوؤمن عليهم 
با�شتيفاء �ملدة �ملقررة للح�شول على �ملعا�س �لتقاعدي ملا له من �أثر يف 
زي��ادة مدة �خلدمة  �أن  �ملوؤمن عليهم و�مل�شتحقني، كما توؤكد على  حياة 
حتى و�إن �نتهت مبكافاأة هو يف م�شلحة �ملوؤمن عليه لأن ح�شاب �ملكافاأة 
يكون على �شهر ون�شف عن كل عام عن �شنو�ت �خلدمة �خلم�س �لأوىل 
بينما يرتفع ل�شهرين عن �ل�شنو�ت �خلم�س �لتالية ولثالثة �أ�شهر عما 
ز�د عن ذلك و �أن �أقل مدة ل�شتحقاق �ملكافاأة هو �شنة من �لعمل لذلك 
فاإنه من �ملفيد ��شتكمال �ملوؤمن عليه مدة �ل�شنة للح�شول على �ملكافاأة.

اليوم �شرف املعا�شات التقاعدية ل�شهر �شبتمرب 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد م�شوؤولون و�إعالميون م�شاركون يف فعاليات �لدورة �لعا�شرة من �ملنتدى 
�لإمار�ت  لدولة  �لر�شمي  �خلطاب  �أن  بال�شارقة  �حلكومي  لالت�شال  �ل��دويل 
تعزيز  يف  وي�شهم  و�لتجديد  بامل�شد�قية  ويت�شم  وملهم  وتفاعلي  ��شتباقي 

�لثو�بت �لوطنية.
وقال �أجمد طه �لرئي�س �لإقليمي للمركز �لربيطاين لدر��شات �ل�شرق �لأو�شط 
باململكة �ملتحدة يف ت�شريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" �إن �خلطاب �لر�شمي 
��شتثنائية ملحاكاة و�قع  �أزم��ة كورونا مثل مبادرة  �لإم��ار�ت ل �شيما خالل  يف 
�لر�شائل  لإي�شال  وتطويعه  �لرقمي  �لإع��الم  م�شتجد�ت  ومعا�شرة  �جلائحة 

�حلكومية ب�شكل و��شح �إىل جميع �ل�شكان.
يف  و�لو�قعية  و�مل�شد�قية  �ل�شفافية  خ��الل  من  جنحت  �لإم���ار�ت  �أن  و�أ���ش��اف 
"كورونا"  �لتي ظهرت خالل جائحة  �لكاذبة  و�لأخبار  لل�شائعات  تت�شدى  �أن 
وت�شكيل وعي جمتمعي قادر على دعم �جلهود �لوطنية يف مو�جهة "كورونا" 

وتخطي تد�عيات �لأزمة بنجاح.
�أن �خلطاب �لر�شمي يف �لإم��ار�ت ظهر تاأثره بو�شوح عندما قال  و�أ�شار �إىل 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة خالل جائحة كورونا "ل ت�شلون هم" �لتي �أ�شهمت يف 
خلق حالة فريدة من �لطماأنينة يف نفو�س جميع �ل�شكان �ملو�طنني و�ملقيمني 

حتى باتت ر�شالة عاملية ملهمة لدول �لعامل.
وحول �أهمية �ل�شتفادة من �لتطور �لتكنولوجي يف �إي�شال �لر�شالة �حلكومية 
و�مل�شد�قية  بال�شتباقية  يت�شم  �لإم��ار�ت  �لت�شال �حلكومي يف  �إن  ..ق��ال طه 
وهو ما �شهدناه موؤخر� خالل �لتعامل �لإعالمي �لحرت�يف مع "حريق دبي" 
حظي  م��ا  وه��و  �حل��ق��ائ��ق  وتو�شيع  و�ل��ع��امل  �ملجتمع  م��ع  �ل�شريع  و�ل��ت��و����ش��ل 
باإ�شادة عاملية كبرة وهو ما عهدت �لإمار�ت عليه حتويل �لتحديات �إىل فر�س 

تعزيز م�شرة �لدولة �حل�شارية يف خمتلف �ملجالت.
و�أ�شاد طه بجهود �إمارة �ل�شارقة يف ��شت�شر�ف م�شتقبل �لت�شال �حلكومي وهو 
ما ترتجمه �أرقام �حل�شور خالل �لدور�ت �ل�شابقة للمنتدى �لدويل لالت�شال 
�أن �جتماع  �إىل  ..م�شر�  ز�ئر  �ألف   23 �أكرث من  �إىل  �حلكومي و�لتي و�شلت 
هذ� �لعدد من �لعقول من �ملوؤرخني و�لإعالميني و�مل�شوؤولني حتت مظلة و�حد 

تت�شم بالإبد�ع و�لبتكار.
�لأو�شط  �ل�شرق  رئي�س مركز  �ل�شليمي  رفاعي  فهد  �لدكتور  قال  ومن جانبه 

لال�شت�شار�ت �ل�شيا�شية و�ل�شرت�تيجية �إن �ملنتدى �لدويل لالت�شال �حلكومي 
نحج خالل 10 �شنو�ت يف خلق ثقافة عامة تتعلق بالت�شال �لفعال و�ملوؤثر.

و�أ�شاف �أن �لتو��شل �حلكومي �لإمار�تي مع �ملجتمع جنح يف �إي�شال �لر�شالة 
ملو�كبة  �جل��دي��د  و�لإع����الم  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيا  تطويع  م��ن  �جلميع  �إىل 
�ملتغر�ت �لتي ي�شهدها �لعامل مع �لتح�شني �مل�شتمر لأدو�ت �لتو��شل �لإعالمي 

�مل�شتخدمة.
�إىل  �إي�شال ر�شالتها  ك��ورون��ا من  �أزم��ة  �لإم���ار�ت متكنت خ��الل  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
و�ل�شفافية  بامل�شد�قية  يت�شم  ��شتثنائي  �إعالمي  خطاب  با�شتخد�م  �ملجتمع 
�ليوم  �ملتغر�ت وهو ما جتني ثماره  �لتعامل مع كافة  �ل�شتجابة يف  و�شرعة 
بت�شدر �لإمار�ت موؤ�شر�ت �لتطعيم �شد فرو�س كورونا و�لذي نتج عن تو��شل 

م�شتمر وفعال ك�شب ثقة �شكان �لدولة.
�أن �خلطاب �لإعالمي �لر�شمي يف �لإم��ار�ت ظهر جليا مبا ميتلكه من  و�أك��د 
�حرت�فية عندما قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة " �لغذ�ء و�لدو�ء خط �أحمر" هنا 
جند �أننا �أمام منظومة �ت�شال ملهمة قادرة على �لتاأثر و�إي�شال ر�شالتها مبا 

يرفع �ل�شتجابة �ل�شعبية ويعزز �لتو��شل �لإن�شاين بني �حلكومة و�ل�شعب.

�أن جت��رب��ة �لت�����ش��ال �حلكومي يف دول���ة �لإم����ار�ت جت��رب��ة ناجحة  �إىل  و�أ���ش��ار 
يف  �جلمهور  مع  و�لت�شال  و�ملبا�شر  �لفعال  لالت�شال  ملهما  منوذجا  وت�شكل 

�أماكنهم وهو ما مييز منظومة �لت�شال يف �لإمار�ت.
ومن جانبه قال �شريف عامر �لإعالمي ومقدم �لرب�مج �مل�شري �إن م�شاركته 
يف �ملنتدى �لدويل لالت�شال �حلكومي تاأتي للعام �لثاين على �لتو�يل و�لذي 
بات ي�شكل جزء� مهما من �لفعاليات �ملهمة على م�شتوى �ملنطقة كونه يوفر 
�مل�شوؤولني  للقاء  �حلكومي  �لإط���ار  خ��ارج  يعملون  �ل��ذي  لالأ�شخا�س  فر�شة 
للتحاور  مهمة  فر�شة  ميثل  ما  وهو  �حلكومي  �لت�شال  قطاع  يف  و�لعاملني 

وتبادل �لروؤى وتعزيز �لتو��شل.
و�أ�شار عامر �إىل �أن �لت�شال �حلكومي يف �لإمار�ت يرتكز على ثو�بت و��شحة 
ور�شيد تر�كمي من �مل�شد�قية و�ملوثوقية ما جعله قادر على �لو�شول �ل�شريع 
�لتو��شل  ف��ع��ال يف  �أ���ش��ب��ح من��وذج��ا  ف��ع��ال ح��ت��ى  ب�شكل  و�ل��ت��اأث��ر  �ل��ن��ا���س  �إىل 

�لحرت�يف مبا يدعم تر�شيخ �لثو�بت �ملجتمعية �لأ�شيلة .
جائحة  �نت�شار  ج��ر�ء  ��شتثنائية  �إن�شانية  ظ��روف  تعي�س  �لعامل  دول  �إن  وق��ال 
باأفكار وجت��ارب حقيقة  �جلهود و�خل��روج  ت�شافر  يتطلب  ما  وهو  "كورونا" 

ت�شهم يف �إحد�ث تغير تر�كمي على �ملدى �لطويل.

•• اأبوظبي –الفجر:

�أجنزت بلدية مدينة �أبوظبي �لتابعة لد�ئرة �لبلديات و�لنقل من خالل بلدية 
مركز �ملدينة �أعمال تاأهيل عدد من مناطق �لألعاب يف حد�ئق �لأحياء �ل�شكنية 
باأبوظبي . وتاأتي هذه �مل�شاريع �شمن �إطار �إعادة تاأهيل وتطوير �ملناطق �لرتفيهية 

بهدف �إ�شعاد �ل�شكان و�إيجاد بيئة ترفيهية �آمنة وذ�ت معاير ومو��شفات حديثة 
حتقق متطلبات �ل�شكان وت�شاهم يف �لرتقاء بجودة حياتهم، وتوفر م�شاحات 

لعب للعائالت و�لأطفال، وحتقيق �لتو��شل بني �أفر�د �ملجتمع.  
ب��ج��و�ر جمل�س  رق��م )29(  �أل��ع��اب  تاأهيل منطقة  �إع���ادة  �مل�����ش��روع  وق��د ت�شمن 
�لبطني، و منطقة �لألعاب رقم )25( بجو�ر ج�شر �جلو�ز�ت، و منطقة �لألعاب 

�شيانة  �لأعمال  لت�شمل   ،  2/18 غرب  حو�س  �لبطني  منطقة  يف   )21( رقم 
جميع معد�ت �لألعاب �لقائمة، و�شيانة و تاأهيل مقاعد �جللو�س، و �شب �أر�شيات 
مطاطية مع ت�شاميم تفاعلية وتعليمية لتمكني �حلد�ئق و مناطق �لألعاب من 

حتقيق �أهد�ف عديدة ترفيهية وتعليمية و ريا�شية و�جتماعية. 
ل��ت��خ��دم خمتلف  ب��احل��د�ئ��ق خم�ش�شة  �لأل���ع���اب  م��ع��د�ت  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ����ش���ارت 

�لفئات �لعمرية و مبو��شفات عاملية، و حتقق جميع معاير �ل�شالمة و �لأمان 
�ملناطق  ��شتكمال  �لألعاب �شمن م�شروع  تاأهيل مو�قع  و يندرج  للم�شتخدمني، 
2020 ، و قد �نعك�س ذلك  2019 و  �لتي مت تاأهيلها و �فتتاحها يف �لعامني 
�إيجاباً على �ملجتمع حيث يزد�د عدد م�شتخدمي مناطق �لألعاب د�خل �حلد�ئق 

�لعامة ويف حد�ئق �لأحياء �ل�شكنية ب�شكل م�شتمر.

�شمن مبادرة )اأم الإمارات(..الهالل يفتتح املرحلة الثانية من امل�شاريع اخلدمية مبخيمات الالجئني يف بنجالدي�ش

م�شوؤولون واإعالميون: اخلطاب الر�شمي يف الإمارات ملهم ويعزز الثوابت الوطنية

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال تاأهيل عدد من مناطق الألعاب يف الأحياء ال�شكنية باأبوظبي

•• بكني-وام:

�لتنازيل لإك�شبو  "�أ�شبوع �لعد  نظمت �شفارة �لدولة لدى بكني فعالية بعنو�ن 
و�شائل  وممثلي  و�لدبلوما�شيني  �ل�شفر�ء  م��ن  ع��دد  ح�شرها  دبي"   2020

�لإعالم يف بكني.
�ل�شني  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفر  �لظاهري  علي  عبيد  علي  �شعادة  وق��ال 
�لذي  دبي"،   2020 " �إك�شبو  �إن   - �لفعالية  خ��الل  ل��ه  كلمة  يف   -  ، �ل�شعبية 
يف  �ل��زو�ر  ��شطحاب  �إىل  ي�شعى  �لدولة  لتاأ�شي�س  �لذهبي  �ليوبيل  مع  يتز�من 
رحلة تلهم �لأجيال �لقادمة وت�شعل روح �لبتكار �لذي بدوره �شيطلق 50 عاماً 

من �لتقدم للدولة.

" �شيكون  دب���ي   2020 " �إك�����ش��ب��و  يف  �ل�شيني  �جل��ن��اح  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  ول��ف��ت 
�ل�����ش��ني يف جمالت  �أف�����ش��ل �إجن�����از�ت  �أك���رب �لأج��ن��ح��ة، و�شيعر�س  و�ح����د� م��ن 
�شارك يف تنظيمها  �لتي  �لفعالية  و�لتكنولوجيا و�ل�شتد�مة. وت�شمنت  �لعلوم 
�لتجاري يف دبي،  �ل�شياحة و�لت�شويق  �أبوظبي ود�ئرة  �لثقافة و�ل�شياحة  د�ئرة 
بالإ�شافة �إىل كو�ي �شو و�شركة طر�ن �لإمار�ت و�لحتاد للطر�ن، جمموعة 
متنوعة من �لعرو�س و�لأن�شطة لطالع �حل�شور على �لرث�ء �لرت�ثي و�لثقايف 
�ل��ذي حتظى به دول��ة �لإم���ار�ت. وينطلق �إك�شبو 2020 دبي �ل��ذي يقام حتت 
2021 وي�شتمر  "تو��شل �لعقول و�شنع �مل�شتقبل" يف �لأول من �أكتوبر  �شعار 
منطقة  يف  يقام  نوعه  من  ح��دث  �أول  يعد  حيث   ،2022 مار�س   31 حتى 

�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا.

�شفارة الإمارات يف بكني تنظم اأ�شبوع العد التنازيل لإك�شبو 2020 دبي
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة - وام:

�ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
بتوفر  تتحقق  ل  �لإن�����ش��ان  ب��ن��اء  عملية  �أن  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س 
�ل�شروط �ملادية للعي�س فح�شب، بل بغر�س �لفكر �لنبيل و�شقل �لعقل و�لوجد�ن، 
م�شر� �إىل �أن �إمارة �ل�شارقة وفقا لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
ركائز  �أر�شى  �ل��ذي  �ل�شارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن 
م�شروع �لإمارة �لتنموي، وو�شع �لثقافة يف موقع �لقيادة لهذ� �مل�شروع، ور�شخ 
بنية �جتماعية وموؤ�ش�شاتية حتقق �لتو�زن بني �لتطور �ملادي و�لتطور �لفكري 

و�لوجد�ين.
�لدورة  �فتتاح  �لأح��د خ��الل  �أم�س  �ألقاها �شباح  �لتي  �شموه  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
�لدويل  �ملركز  ينظمه  �لذي  �ل��دويل لالت�شال �حلكومي،  �ملنتدى  �لعا�شرة من 
لالت�شال �حلكومي، �لتابع للمكتب �لإعالمي حلكومة �ل�شارقة، يف مركز �إك�شبو 

�ل�شارقة، على مد�ر يومني حتت �شعار " درو�س �ملا�شي، تطلعات �مل�شتقبل " .
�أن بناء �لإن�شان هو قيمة نبيلة،  �أحمد �لقا�شمي،  و�أكد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
�مل�شتنر  �ملادية للعي�س فح�شب، بل بتكري�س �لفكر  �ل�شروط  ل تتحقق بتوفر 
�لقرن  ثمانينات  �لنهج منذ  �ل�شارقة هذ�  تبنت  وقد  و�ل��وج��د�ن،  �لعقل  و�شقل 
و�لندفاع  �لنفط،  �كت�شاف  بعد  ما  مبرحلة  متر  �ملنطقة  كانت  عندما  �ملا�شي، 
�ل�شديد نحو �لبناء و�ملعمار، �أطلق حينها �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، عبارته 
ذ�ك  ومنذ  �لإن�شان"،  بناء  ولنبد�أ يف  �لكونكريت،  ث��ورة  " كفانا من   : �ل�شهرة 
�حلني و�إىل يومنا هذ� و�ل�شارقة ت�شر على ذ�ت �لنهج، �لذي يوؤ�ش�س لفكرة �أن 

�لإن�شان هو �أول، وثانيا، وثالثا".
و�أ�شاف �شمو نائب حاكم �ل�شارقة " �نطالقا من هذه �لروؤية �لتي �أر�شاها قائد 
بع�شها  تكمل  ومتناغمة  متعددة  م�شار�ت  يف  �ل�شارقة  تتحرك  حكيم،  مثقف 
�لبع�س ل�شياغة مكونات �لفرد �لو�عي �لذي ي�شعى لبناء ذ�ته ووطنه، وها نحن 
بعد م�شي عقد من �لزمان على �نطالق �ملنتدى، �لذي كان �شاهد� على �إثر�ئنا 
تطوير  يف  منها  ��شتفدنا  و�لعملية  �لعلمية  و�خل���رب�ت  �لتجارب  من  بالعديد 
باأننا  �لبع�س  �عتقد  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف  �حلكومي  و�لت�شال  �لعمل  منظومة 
و�شلنا مرحلة من �خلربة ت�شعرنا بالكتفاء، �إل �أننا بح�شوركم و�ل�شتماع �إىل 
جتاربكم وممار�شاتكم �ملتنوعة حتما �شوف ن�شتفيد من درو�س �ملا�شي، ونتطلع 

�إىل �مل�شتقبل ".
لالت�شال  �ل���دويل  �ملنتدى  " �إن  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �شمو  وت��اب��ع 
�ملوجه  �لر�شمي  �لبحث يف �خلطاب  �حلكومي حدث يتجاوز يف وظيفته جمرد 
�لتو��شل  فكرة  حيث  �لب�شرية،  �لعالقات  �أ�شل  يف  عميقا  ليغو�س  للجمهور، 
و�لت�شال، من خالل �لت�شال تتوثق �لعالقات، وت�شان �لقيم، وحتمى �ملبادئ، 

وتنه�س �لأمم ".
�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  حت��دث  �لف��ت��ت��اح،  مر��شم  خ��الل  �ألقاها  �لتي  كلمته  ويف 

�لأمر تركي �لفي�شل بن عبد�لعزيز �آل �شعود، رئي�س جمل�س �إد�رة مركز �مللك 
�إمارة  �ملنتدى عن جتربة  �لإ�شالمية، �شيف �شرف  في�شل للبحوث و�لدر��شات 
�ل�شارقة �حل�شارية وما يقوده �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، من م�شروع تنموي �شامل، بقوله 
�أكنه ل�شموه ملا �متاز به من علم  �لذي  �لتقدير  �أعرب عن مدى  �أن  يفوتني  " ل 
وثقافة وحكمة وح�شن �إد�رة جعلت من �إمارة �ل�شارقة منوذجا و�شرحا ي�شار له 
بالبنان يف �إطار �حتاد عربي ناجح متمثال بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وما 

ت�شهده من رخاء وتقدم و�زدهار ".
وق��ال �لأم���ر تركي �لفي�شل " �إن��ن��ا نعي�س يف ع��امل و�ح��د رغ��م ك��ل م��ا و�جهته 
�لب�شرية من ويالت. �إن هذه �حلقيقة متج�شدة ب�شكل جلي يف ما يعي�شه عاملنا 
�ليوم من تقدم يف خمتلف �ملجالت ويف ظل عوملة �قت�شادية ومالية و�إعالمية 
عاملا  �أ�شبح  حتى  �ملختلفة  ف�شاء�ته  وت��د�خ��ل  �ل��ع��امل  م�شالح  ت�شابك  فر�شت 
و�حد�. ولي�س �أدل على ذلك �أكرث مما �أكدته جائحة كورونا �لتي مل متيز بني 
�لب�شر و�لدول و�لقار�ت ومل تعرتف باحلدود �ل�شيا�شية و�لطبيعية �لقائمة بني 
�لدول. �إن وحد�نية عاملنا حتتم علينا، �أن ن�شعى د�ئما �إىل �لعمل على �أن يكون 
تقدم عاملنا وتو��شلنا حمكوم مبا يحقق م�شلحة �لإن�شان �لذي هو غاية بنف�شها 

."
�لتحولت  �إد�رة  هو  �لعامل  �أم��ام  �ليوم  �لأك��رب  �لتحدي  " �إن  �لفي�شل  و�أ���ش��اف 
و�إعادة  ج��دي��د،  دويل  نظام  �شياغة  بهدف  �لقائم  �ل���دويل  �لنظام  يف  �جل��اري��ة 
هيكلته ليعرب عن مو�زين �لقوى �لدولية �لقائمة، وي�شتوعب �ملتغر�ت �لعاملية 
يف �مل�شتويات كافة، مبا ي�شتجيب لتطلعات دول �لعامل يف �إيجاد نظام دويل عادل 
يوفر بيئة ��شرت�تيجية للدول لتكيف �شيا�شاتها مبا يحفظ م�شاحلها �خلا�شة، 

ويوجد عامل ي�شوده �لأمن و�ل�شتقر�ر ".
وتابع رئي�س جمل�س �إد�رة مركز �مللك في�شل للبحوث و�لدر��شات �لإ�شالمية " 
�إن �لف�شل يف مو�جهة هذ� �لتحدي �شيقود �إىل �شر�عات دولية، �لعامل يف غنى 
كافة  يف  �إجن���از�ت  من  �ملا�شية  �لعقود  خ��الل  �لب�شرية  �أجنزته  ما  وتهدد  عنها، 
�ملجالت مبا يف ذلك م�شتقبل �لعوملة. ونحن �ليوم على حافة حتول قد يعيدنا 

�إىل �ل�شر�ع بني �لدول �لعظمى يهدد �إجناز�تنا �لب�شرية ".
�لعربية،  �ل���دول  ع��ام جامعة  �أم��ني  �لغيط،  �أب��و  �أح��م��د  ق��ال معايل  م��ن جانبه، 
خالل كلمته يف حفل �لفتتاح " لقد �نطلق �ملنتدى يف عام 2012 بف�شل روؤية 
حكيمة وجهود مدرو�شة، لكي ي�شكل حلقة مهمة يف م�شار �لتغير �لذي نن�شده 
�أن هذ� �لتاريخ له دللة مهمة، فمن بعد �لأح��د�ث �لعا�شفة يف  جميعا، و�أظ��ن 
�إىل  منها  نعاين  زلنا  ما  �أزم���ات  من  �إليه  �أف�شت  ما  �إىل  �أف�شت  �لتي   ،2011
�ليوم يف �أكرث من مكان بعاملنا �لعربي، �أقول �إن هذه �لأحد�ث مثلت د�فعا لإعادة 
�لنظر و�لتفكر، فجزء كبر من �مل�شكالت كان ناجما عن حالة غر �شحية من 

�لنف�شال بني �حلكومات و�ل�شعوب".
و�أ�شاف �أبو �لغيط " �أن �إ�شر�ك �ل�شعوب يبد�أ باإ�شاعة �ملعرفة بحجم �لتحديات 

ت�شيع  �ملعرفة  هذه  �أن  �شحيحا  ولي�س  �ملجتمع،  يو�جهها  �لتي  �مل�شكالت  وعمق 
�لياأ�س �أو ت�شعف من �شعبية �حلكومات، بل �ل�شحيح �أنها ت�شع �لنا�س و�حلكومات 
يف قارب و�حد، وتعيد ت�شكيل �خلطاب �ل�شيا�شي على �أ�شا�س من �لو�قع �لقائم، 

ولي�س �لوعي �لز�ئف �أو �ل�شعار�ت �لكاذبة ".
�حلكومي،  �لت�����ش��ال  ودور  مكانة  على  �لعاملية  �ل�شحية  �لأزم���ة  ت��اأث��ر  وح��ول 
قال �أمني عام جامعة �لدول �لعربية " لقد ر�أينا جميعا ما ك�شفت عنه جتربة 
�أد�ء  �لناجح يف  تاأثر �لت�شال �حلكومي  �ملا�شيني من  �لعامني  كوفيد19- يف 
�حلكومات يف وقت �لأزمة، فقد �شار و��شحا �أن �حلكومات �لتي تتمتع بقنو�ت 
مفتوحة مع �شعوبها، وثقة متبادلة بينها وبني �جلمهور، متكنت من �إد�رة �لأزمة 
�أف�شل، ومن قر�ءة �لو�قع ب�شورة �أكرث دقة، ومن �لقيام بو�جبها يف  على نحو 

�لتوجيه و�ل�شبط و�لتوعية على نحو �أ�شرع و�أكرث كفاءة ".
�لتعاون لدول  �لعام ملجل�س  �لأمني  �لدكتور نايف �حلجرف،  �أكد معايل  بدوره 
�خلليج �لعربية، �أن �لتو��شل �حلكومي �لفعال ل ميكن �أن تتحقق �أهد�فه بدون 
�أن يكون �لإعالم �خلا�س ر�فد� له وم�شاند� يف �إي�شال ر�شالته، فالأهد�ف �لوطنية 
�لكربى وحتقيقها وحمايتها هي م�شوؤولية �جلميع، و�لوقوف يف وجه �مل�شككني 
و�ملثبطني باأهمية �لت�شال �حلكومي ودوره �لبناء هي م�شوؤولية وطنية للذود 
عن ثو�بت ومقدر�ت �أي جمتمع، ول ميكن لذلك �أن يتحقق بدون وجود ميثاق 
يحكم �لف�شاء �ملفتوح، وينظم ما يحتويه من �أخبار ومعلومات �ختلط فيه �لغث 

و�ل�شمني، و�أ�شبح �ملتلقي يف حرة من ي�شدق.
�لعام  " لعل لنا يف جائحة كورونا وم��ا مر به �لعامل خ��الل  و�أ���ش��اف �حلجرف 
ودليل، فما بني م�شكك ومرتب�س وما بني م�شوق لنظرية  عربة  خر   2020
�ملوؤ�مرة وموؤمن بها، �شاعت جهود حكومات دول �لعامل وهي تكافح هذ� �لوباء، 
ومت �لتقليل من جهود �لعاملني يف �ل�شفوف �لأمامية من قبل �أ�شو�ت ��شتغلت 
�أ�شبح  بحيث  ومتعددة،  كثرة  ذلك  على  و�لأمثلة  �ملنظم،  �ملفتوح غر  �لف�شاء 
ج��د� من  كبر  ع��دد  ل��دى  �ملوثوق  �ملعلومة  �ملنظم م�شدر  �ملفتوح غر  �لف�شاء 
�لذي  �لأم��ر  و�ملطلعني،  �لنخب  على  �أي�شا  ت��اأث��ره  يقل  ول  و�لعامة،  �ملتلقني 
من�شات  يف  ح�شابات  �إن�شاء  �لكربى  و�ملوؤ�ش�شات  �لر�شمية  �جلهات  على  فر�س 
و�لعمل على مد�ر  بل  للتفاعل مع ما يطرح من خاللها  �لتو��شل �لجتماعي 

�ل�شاعة ملتابعتها ".
و�أ�شار �شعادة طارق �شعيد عالي، مدير عام �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�شارقة، 
يف كلمته خالل �لفتتاح �إىل �أن �لدورة �حلالية للمنتدى تنعقد بعد �أزمة �شحية 
عاملية �شببت حتولت حادة يف �شكل �حلياة �لذي �عتدنا عليها، وو�شعت �أكرث من 
�إن�شان حول �لعامل يف �حلجر �ملنزيل نهاية �لعام �ملا�شي، وغرت �أمناط  4 مليار 
�لعمل و�لتعليم و�شكل �لرتفيه و�شناعة �ملحتوى وطبيعة �لعالقة بني �لأفر�د 
�أمام  �أن هذه �حلقائق ت�شع �لت�شال �حلكومي  و�ملوؤ�ش�شات و�ملجتمعات، موؤكد� 

�أ�شئلة جوهرية تطرحها من�شة �ملنتدى �لدويل لالت�شال �حلكومي.
�إىل  �لو�شول  �أجل  من  �ملختلفة  �حلية  �لتجارب  ��شتثمار  �أهمية  عالي  و�أو�شح 

�أقل  " خ��الل  قائال  �ل��ر�ئ��دة  �لإم���ار�ت  دول��ة  جتربة  م�شتعر�شا  �لنتائج  �أف�شل 
�لعاملية،  �لتنموية  �ملوؤ�شر�ت  �إىل مر�كز متقدمة على  من خم�شني عاما و�شلنا 
�آثاره يف م�شرة �ملنطقة  ويف �ملدة نف�شها و�شل م�شروع �ل�شارقة للعاملية، وترك 
و�شعوب �لعامل �أجمع، وكل هذه �ملنجز�ت تعود للكثر من �لعو�مل، ومن �أبرزها 
�لعا�شرة  �ل���دورة  �إل��ي��ه  ت�شتند  �ل��ذي  �لعامل  وه��و  �حل��ي��ة،  �لتجربة  م��ن  �لتعلم 

للمنتدى ".
و�أو�شح مدير عام �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�شارقة �أن �شعار �ملنتدى /درو�س 
لأن  و�له��ت��م��ام،  �لفعل  حم��ور  يف  �حلا�شر  ي�شع  �مل�شتقبل/،  وتطلعات  �ملا�شي 
درو�س �ملا�شي تقا�س باأثرها يف �حلا�شر، وتطلعات �مل�شتقبل ت�شنع �لآن يف هذه 

�للحظة �حلا�شرة .
وتخلل حفل �لفتتاح عر�س فيلم مرئي يعك�س �أهمية �لت�شال �حلكومي ودوره 
و�لت�شامن  و�حل��زن  �لفرح  م�شاعر  �ملتنوعة يف  و�لأح���د�ث  �ل�شور  كافة  نقل  يف 

وغرها من �لأحد�ث �لتي �أثرت يف �لعامل كافة.
وجتول �شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة، 
و�حل�شور بعد حفل �لفتتاح يف �أروقة �ملنتدى، و�طلع على �لفعاليات �مل�شاحبة، 

وتفقد �أجنحة عدد من �جلهات و�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �مل�شاركة.
وجتمع �ل��دورة �لعا�شرة للمنتدى 79 خبر� يف �لت�شال من 11 دولة عربية 
خطابات  و5  حو�رية  جل�شات   7 بني  تتوزع  فعالية   31 يف  ي�شاركون  و�أجنبية، 
�إد�رة  �آل��ي��ات  مناق�شة  بهدف  تفاعلية،  و12من�شة  تدريبية  ور���س  و7  ملهمة 
�لأزمات باأ�شاليب �ت�شال مبتكرة ومعا�شرة، وحتديد م�شتقبل خطاب �حلكومات 
على  و�ل��رتك��ي��ز  �ل��ق��ر�ر،  �شناعة  يف  جتمعهم  �ل��ت��ي  �ل�شر�كة  وح��ج��م  للجمهور 
�إىل  و�شول  �ملا�شية  �ملحطات  و�أه��م  �لت�شال �حلكومي،  �لتاريخية يف  �لتجارب 
�حلا�شر وما ر�فقه من حتولت لي�شت�شرف �ملنتدى بعد 10 �أعو�م على �نعقاده 

م�شتقبل �لت�شال �حلكومي �إقليميا وعامليا.
ويعقد �ملنتدى بال�شر�كة مع عدد من �ملوؤ�ش�شات �لوطنية و�لدولية، وهي، غرفة 
جتارة و�شناعة �ل�شارقة، وهيئة �ل�شارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون، ومدينة �ل�شارقة 
ومركز  �ل�شارقة،  يف  و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري  �لإمن���اء  وهيئة  /�شم�س/،  ل��الإع��الم 
�إك�شبو �ل�شارقة، و�ل�شارقة لإد�رة �لأ�شول، و"طر�ن �لإمار�ت"، و�إينك�س �لعاملية، 
و�شكاي نيوز عربية، ووكالة �أنباء �لإمار�ت، ود�ر �خلليج، وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم، 

و�شحيفة �لحتاد، وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم، وقناة دبي.
كل  �حلكومي  لالت�شال  �ل��دويل  للمنتدى  �لعا�شرة  �ل��دورة  �فتتاح  حفل  ح�شر 
و�ل�شيخ  �مل���دين،  �ل��ط��ر�ن  د�ئ���رة  رئي�س  �لقا�شمي  ع�شام  ب��ن  خالد  �ل�شيخ  م��ن 
خالد  و�ل�شيخ  �حلكومية،  �لعالقات  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن  فاهم 
ماجد  و�ل�شيخ  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �حلكومة  د�ئ���رة  ع��ام  م��دي��ر  �لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن 
روؤ�شاء  و�لقرى، وعدد من  �ل�شو�حي  �شوؤون  د�ئ��رة  �لقا�شمي مدير  �شلطان  بن 
�لدو�ئر �حلكومية �أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي، وكبار �مل�شوؤولني وممثلي �لهيئات 

و�ملنظمات و�لبعثات �لدبلوما�شية، وح�شد من �لإعالميني و�لأكادمييني.

•• ال�سارقة-وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن 
�شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة 
لالإعالم  �ل�������ش���ارق���ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�مللهم  و�حل����و�ر  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  �جلل�شة 
�لأول من فعاليات �لدورة �لعا�شرة من 
�حلكومي،  لالت�شال  �ل��دويل  �ملنتدى 
�لذي يقام حتت �شعار "درو�س �ملا�شي.. 
تطلعات �مل�شتقبل"، بح�شور وم�شاركة 
79 م�شوؤول وخبر� �إعالميا وموؤثر� 
من قادة �لتغير و�ملبدعني و�لفنانني 

�لعرب و�لأجانب.
�ملنتدى  م��ن  �لأوىل  �جلل�شة  وحملت 
ميكن  هل  �مل��وؤ�م��رة..  "نظرية  عنو�ن 
كال  و�����ش���ت�������ش���اف���ت  �خرت�قها؟"، 
رئي�س  �ل�شليمي  ف��ه��د  �ل��دك��ت��ور  م��ن 
لال�شت�شار�ت  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  مركز 
و�للورد  و�ل�شرت�تيجية،  �ل�شيا�شية 
جمل�س  يف  ع�����ش��و  ه���ام���ون���د  ف��ي��ل��ي��ب 
ونارت  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  يف  �ل���ل���ورد�ت 
لل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  ب����ور�ن 
لال�شتثمار�ت  �ل��ق��اب�����ش��ة  �ل���دول���ي���ة 
�لإعالمية، يف حني �أد�ر �جلل�شة ندمي 

قطي�س �لإعالمي يف قناة �شكاي نيوز 
عربية.

�أن  �جلل�شة  خ���الل  �مل��ت��ح��دث��ون  و�أك����د 
من�شات �لتو��شل �لجتماعي و�شرعة 
ب�شكل  �شاهمت  عربها؛  �ملعلومة  نقل 
�ملوؤ�مرة  ن��ظ��ري��ة  �ن��ت�����ش��ار  يف  م��ب��ا���ش��ر 
وتاأثرها على مناحي �حلياة �ملختلفة، 
�جلمهور  �إح�شا�س  �أن  �إىل  بالإ�شافة 
ب��ح��ال��ة م��ن �لغ�����رت�ب وع����دم و�شوح 

�ملعلومة؛  ب��ن��ق��ل  ي��ت��ع��ل��ق  �ل���روؤي���ة مب���ا 
ت��ع��ت��رب ب��ي��ئ��ة خ�����ش��ب��ة وخ��ط��ر حمدق 
يجب �لتعامل معه بحكمة، ملنع تف�شي 

نظريات �ملوؤ�مرة.
مو�جهة  �أن  على  �ملتحدثون  و�أج��م��ع 
�إىل  �مل���������وؤ�م���������رة حت�����ت�����اج  ن�����ظ�����ري�����ات 
��شرت�تيجيات عملية، تتمثل يف ك�شب 
�لعقول،  فقط  ولي�س  �لقلوب  معركة 
بطريقة  �حلقائق  تقدمي  عرب  وذل��ك 

جانب  �إىل  �مل�شاعر،  تخاطب  ج��ذ�ب��ة، 
ف��ه��م �آل���ي���ة ع��م��ل ن��ظ��ري��ات �مل����وؤ�م����رة، 
تعمل  �لتي  �لو�شائل  بع�س  و��شتعارة 
بها ل�شتخد�مها يف تفنيدها، وتطوير 
لدى  �لنقدي  و�لعقل  �لتعليم  مناهج 
من  ر�شني  ب�شكل  لتمكينه  �جلمهور، 
نظريات  �أي��ة  ونبذ  �حلقائق  ت�شديق 
غر �شحيحة، و�أخر� تطوير �شر�كات 
فعالة بني �حلكومات و�ملوؤثرين، تعمل 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل��ث��ق��ة و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة بني 
�جلمهور و�جلهات �لر�شمية.

وقال �لدكتور فهد �ل�شليمي " �إن عدم 
�إىل  و�لأزم������ات،  للم�شاكل  �جل��اه��زي��ة 
��شت�شر�ف  ع��ل��ى  �ل��ق��درة  ع���دم  ج��ان��ب 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط، كلها  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وق���ل���ة 
عو�مل ت�شهم ب�شكل مبا�شرة يف تعزيز 
وج����ود و�ن��ت�����ش��ار ن��ظ��ري��ات �مل����وؤ�م����رة. 
ولذلك ل بد على �جلهات �حلكومية 

�لثقة  ج��و�ن��ب  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  تعمل  �أن 
و�لو�شوح  �ل�شفافية  �ملجتمع عرب  مع 
و�شرعة تقدمي �ملعلومة منذ �لبد�ية، 
�أي تف�شر�ت ت�شتهدف ن�شر وبث  ملنع 
�للورد  �أك���د  جانبه  م��ن   ." �ل�شائعات 
ف��ي��ل��ي��ب ه��ام��ون��د خ���الل �جل��ل�����ش��ة �أن 
�ل���ذي���ن ي��ع��ت��ربون �أكرث  �لأ����ش���خ���ا����س 
�مل����وؤ�م����رة؛ لديهم  ل��ن��ظ��ري��ات  ع��ر���ش��ة 
مبنهجية  ت�����وؤم�����ن  م���ع���ي���ن���ة  ع���ق���ل���ي���ة 

�ل��ت��ع��ام��ل معها  ب���د م���ن  حم�����ددة، ول 
بذ�ت �ملنهجية، م�شر� �إىل �أن �لتعليم 
�لنظر  عرب  �لنقدي  �لتفكر  وتعزيز 
�أي  م��و�ج��ه��ة  يف  ي�شهم  �حل��ق��ائ��ق  �إىل 
يجب  ل��ذل��ك  حقيقية،  غ��ر  ���ش��ائ��ع��ات 
-ع��ل��ى �مل����دى �ل��ب��ع��ي��د- ت��ط��وي��ر هذه 
�لعقلية، �إىل جانب �لعمل على تقدمي 
من  و�ل��ق��ري��ب��ة  �ملنطقية  �لتف�شر�ت 
�ل��و�ق��ع ق��در �لإم��ك��ان، و�ل��ت��ي بدورها 

ت�شع حد� لأية نظريات من �شاأنها �أن 
تذهب بعيد� عن �حلقائق.

بدوره �أ�شار نارت بور�ن �إىل �أن �أحد �أهم 
تكمن  �مل��وؤ�م��رة  نظرية  �نت�شار  �أ�شباب 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م��ن�����ش��ات  يف 
وحتديد� �أن غالبيتها بنيت على �أ�ش�س 
جتارية، فهي غر مهيئة لتقوم بدور 
" ل بد  �ل�شحافة �حلقيقية. م�شيفا 
�ل�شحافة  �أ���ش�����س  ت��ر���ش��ي��خ  �إع�����ادة  م��ن 
و�أخ���الق���ي���ات���ه���ا ل���ت���ك���ون ق�������ادرة على 
 ،2021 �ل��ع��ام  م��ع حت��دي��ات  �لتعامل 
فاملوؤ�ش�شات �لإعالمية لها دور م�شوؤول 
يف مو�جهة نظرية �ملوؤ�مرة، و�إن �لأد�ء 
على  �لتاأثر  يف  دور�  يلعب  �حلكومي 
هذه �لو�شائل عرب �ل�شفافية و�لو�شوح 
�مل��ع��ل��وم��ة �حلقيقية  ت��ق��دمي  و���ش��رع��ة 
�ل�شيخ  �شمو  �شهد  �آخ��ر  جانب  ويف   ."
�لقا�شمي، �خلطاب  �أحمد  بن  �شلطان 
�ل����ذي ق��دم��ه ���ش��ان��ع �ملحتوى  �مل��ل��ه��م 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي، ع��م��ر ف�����اروق، ح��ي��ث قدم 
تاأثر �أربع جتارب �إن�شانية على تفاعل 
ووعي �جلمهور عر�شها عرب قناته يف 
��شتح�شان  ولحقت  �ليوتيوب  من�شة 

جمهور �ملنتدى.

•• ال�سارقة -وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�لعا�شرة من  �ل��دورة  فعاليات  �أم�س  �نطلقت   .. �ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
لالت�شال  �ل���دويل  �مل��رك��ز  ينظمه  �ل��ذي  �حلكومي  لالت�شال  �ل���دويل  �ملنتدى 

�حلكومي �لتابع للمكتب �لإعالمي حلكومة �ل�شارقة يف مركز �إك�شبو �ل�شارقة.
وي�شهد �ملنتدى على مدى يومني ح�شور 79 �شخ�شية حملية و�إقليمية وعاملية 
قر�ر  و�شناع  ووزر�ء  �شابقني  دول  روؤ�شاء  ت�شم  و�أجنبية  عربية  دول��ة   11 من 

وم�شوؤولني حكوميني �إىل جانب نخبة من �ملوؤثرين و�لإعالميني.
ويقدم �ملنتدى �لدويل لالت�شال �حلكومي يف دورته �جلديدة �لتي تقام حتت 

�شعار "درو�س �ملا�شي تطلعات �مل�شتقبل" .. مناذج بارزة يف �لت�شال و�لتو��شل 
مع �ل�شعوب و�ملجتمعات يف ظروف خمتلفة ويركز على �شّناع �ل�شيا�شات ومن 

�أ�شهمو� يف نقل �لثقافة �لعربية للعامل.
ويناق�س �ملنتدى �آليات �إد�رة �لأزمات باأ�شاليب �ت�شال مبتكرة و معا�شرة ويحدد 
م�شتقبل خطاب �حلكومات للجمهور و حجم �ل�شر�كة �لتي جتمعهم يف �شناعة 

7 جل�شات حو�رية و5 خطابات ملهمة و7  31 فعالية تتوزع بني  �لقر�ر عرب 
ور�س تدريبية و12من�شة تفاعلية تركز على �لتجارب �لتاريخية يف �لت�شال 
�إىل �حلا�شر وما ر�فقه من حتولت  �ملا�شية و�شول  و�أهم �ملحطات  �حلكومي 
�إقليميا  �أعو�م على �نعقاده م�شتقبل �لت�شال �حلكومي  لي�شت�شرف بعد ع�شرة 

وعامليا.

�شلطان بن اأحمد القا�شمي ي�شهد اجلل�شة الفتتاحية واحلوار امللهم الأول ملنتدى الت�شال احلكومي

برعاية �شلطان القا�شمي ..انطالق فعاليات الدويل لالت�شال احلكومي 2021 يف اإك�شبو ال�شارقة

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يفتتح الدورة العا�شرة 
للمنتدى الدويل لالت�شال احلكومي

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا بدعوة 
املجل�ش ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة لالنعقاد

•• ال�سارقة - وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
2021م  36 ل�شنة  �ل�شارقة �ملر�شوم �لأم��ري رقم  �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�لعادي  ل��دوره  لالنعقاد  �ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  دع��وة  ب�شاأن 

�لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر.
ون�س �ملر�شوم �لأمري على �أن ُيدعى �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة 
لالنعقاد يف دوره �لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر يوم �خلمي�س 
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�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما باإحلاق جائزة ال�شارقة لأطروحات 
الدكتوراة يف العلوم الإدارية يف الوطن العربي بجامعة ال�شارقة

•• ال�سارقة -وامك

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �ملر�شوم �لأمري 
رقم 37 ل�شنة 2021م ب�شاأن �إحلاق جائزة �ل�شارقة لأطروحات �لدكتور�ة يف �لعلوم �لإد�رية يف �لوطن �لعربي بجامعة 
�ل�شارقة. ون�س �ملر�شوم �لأمري على �أن ُتلحق جائزة �ل�شارقة لأطروحات �لدكتور�ه يف �لعلوم �لإد�رية يف �لوطن �لعربي 
�أهد�فها بقر�ر من رئي�س �جلامعة  وُيعاد تنظيمها وتطويرها مبا يخدم حتقيق  تاريخه،  �عتبار�ً من  �ل�شارقة  بجامعة 
و�أ�شول  و�للتز�مات  و�ملعنوية  �ملادية  �حلقوق  كافة  للجامعة  وت��وؤول  �لأمناء.  جمل�س  ومو�فقة  �ملدير  عر�س  على  بناًء 

وموجود�ت جائزة �ل�شارقة لأطروحات �لدكتور�ه يف �لعلوم �لإد�رية يف �لوطن �لعربي من تاريخ �لعمل بهذ� �ملر�شوم.
وُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخ�شه، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

ال�شوؤون الإ�شالمية : 4642 متطوعا فى 
امل�شاجد على م�شتوى الدولة 

•• اأبوظبي-وام: 

�آمنة" بلغ  م�شاجدنا  مبادرة  يف  �ملتطوعني  ع��دد  �أن  و�لأوق���اف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  ذك��رت 
�خلدمات يف 4611 م�شجد� على م�شتوى �لدولة يف  تقدمي  يف  �شاهمو�  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  من   4642

�ل�شلو�ت �خلم�س و�شلو�ت �لرت�ويح و �لعيدين.
فرو�س  �نت�شار  دون  حت��ول  �لتي  �ل�شرورية  ب��الح��رت�ز�ت  �مل�شلني  لتوعية  �حلملة  �أطلقت  �لهيئة  كانت 
كوفيد19-. وثمنت جهود �ملتطوعني وحر�شهم على نيل �شرف خدمة �مل�شلني و�مل�شاهمة يف تهيئة �لبيئة 
�لتي توفر لهم �لطماأنينة لأد�ء �شلو�تهم بخ�شوع و�أمان، وقد قامت �لهيئة بتكرميهم ومنحهم �شهاد�ت 
تقدير� جلهودهم . و�أ�ش�شت �لهيئة فريقا لتعزيز ثقافة �لعمل �لتطوعي بني �ملوظفني فيها وغر�س مفهوم 

�مل�شوؤولية �لجتماعية وفتحت �ملجال جلميع �أفر�د �ملجتمع للتطوع عرب من�شاتها �لتو��شلية .
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اأخبـار الإمـارات
املدققني الداخليني تطلق برنامج اأكادميية م�شار التدقيق

•• دبي-وام:

�لربنامج  ف��ع��ال��ي��ات  �لإم������ار�ت  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ني  �مل��دق��ق��ني  جمعية  تطلق 
رفع  بهدف  �ملقبل  �ل��ع��ام  مطلع  �لتدقيق"  م�شار  "�أكادميية  �لتدريبي 

مهار�ت وتدريب �ملدققني �لد�خليني يف دولة �لمار�ت.
وميثل هذه �لربنامج �لأكادميي �جلديد �إ�شافة نوعية يف جمال تدريب 
�لتي  �لثاقبة  و�ل��روؤى  على �خلربة  بالعتماد  �لد�خلي  �لتدقيق  مهنيي 
يتمتع بها خبر �لتدقيق �لد�خلي ريت�شارد ت�شامربز �لرئي�س �لتنفيذي 
�ل�شابق للمعهد �لعاملي للمدققني �لد�خليني �لذي يعترب �لكيان �لعاملي 

للمدققني �لد�خليني ومقره �لوليات �ملتحدة.
و�خ���ت���ار ري��ت�����ش��ارد ت�����ش��ام��ربز دب���ي م��وق��ع��ا لإط����الق م��ب��ادرت��ه �جلديدة 

�لتي  �لعاملية  للمكانة  تقديره  من  �لتدقيق" �نطالقا  م�شار  "�كادميية 
تتمتع بها جمعية �ملدققني �لد�خليني بدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�عرت�فا منه باملرونة و�لتعايف �ل�شريع لدولة �لإمار�ت من �جلائحة مما 

ينعك�س �إيجابيا على ثقة قطاع �لأعمال و�لنمو �لقت�شادي.
م��ن من�شبه  ت��ق��اع��ده  بعد   2021 �ل��ع��ام  �أط��ل��ق يف  ق��د  ت�شامربز  وك���ان 
خططا  �لد�خليني  للمدققني  �لعاملي  للمعهد  تنفيذي  ورئي�س  كرئي�س 
و�لتي  بن�شرها  ق��ام  �لتي  �لكتب  على  يرتكز  تدريبي  برنامج  لتطوير 
ح�شلت على جو�ئز وهي "�شرعة �ملخاطرة" و"�مل�شت�شارون �ملوثوق بهم" 

و"وكالء �لتغير".
و�شتقوم جمعية �ملدققني �لد�خليني بدولة �لإمار�ت بتنظيم حفل خا�س 
بتاريخ  دب��ي  يف  �شتنظمه  �شحفي  موؤمتر  خ��الل  �لثالثة  �لكتب  لتوقيع 

�شبتمرب28 �جلاري للك�شف عن هذه �ملبادرة �جلديدة و�أهد�فها .
كما �شتقوم �جلمعية بتوقيع �تفاقية مع ت�شامربز حول �إطالق مبادرته 
ت�شتهدف  تدريبية  دور�ت  تنفيذ  بهدف  �لتدقيق"  م�شار  "�كادميية 

�ملدققني �لد�خليني يف دولة �لمار�ت.
�ملدققني  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ع��ل��ي  عبيد  �ل���ق���ادر  ع��ب��د  وق���ال 
�لد�خليني بدولة �لإمار�ت �إن هذ� �عرت�ف م�شتحق باملرونة �لعالية �لتي 
تتمتع بها دولتنا وفر�شة عظيمة ملجتمع �لتدقيق �لد�خلي يف �لمار�ت 

لال�شتفادة من �ملعرفة و�لروؤى �لثاقبة لريت�شارد ت�شامربز .
�لتي  �لم���ار�ت  يف  �لد�خليني  �ملدققني  جمعية  �أن  �ل��ق��ادر  عبد  و�أ���ش��اف 
يزيد عددهم  �لذين  �لد�خليني  �ملدققني  �إجمايل  باملائه من   45 متثل 
عن 7 �آلف مدقق يف �ملنطقة مبادرة ر�ئدة جلهة رفع مهار�ت �ملدققني 

�لد�خليني يف �لدولة وذلك من خالل توفر تدريب رفيع �مل�شتوى يرتكز 
على خرب�ت وروؤى ريت�شارد ت�شامربز �خلبر �لعاملي يف جمال �لتدقيق 
�لد�خلي". ومن جانبه �أبدى ت�شامربز �إعجابه بدولة �لإمار�ت ومبكانة 
�لد�خلي ..وقال  �لتدقيق  �لد�خليني بالدولة يف مهنة  جمعية �ملدققني 
:كان يل خالل فرتة رئا�شتي للمعهد �لعاملي للمدققني �لد�خليني �شرف 
�مل�شاركة يف �أول جمل�س عاملي وموؤمتر دويل نظمه �ملعهد يف دبي و�لآن لدي 
�لفر�شة لإطالق برناجمي �لتدريبي �ملتميز من خالل عالقة ح�شرية 
مع هذ� �ل�شرح �ملتميز ما ميثل تكرميا كبر� يل." ويقدم ريت�شارد �ف 
ت�شامربز يف كتابه �ملقبل "وكالء �لتغير: �ملدققون �لد�خليون يف حقبة 
�لتعطيل" حجة مقنعة مفادها �أنه يجب على �ملدققني �لد�خليني تبني 

�لتغير و�ل�شعي خللق �لقيمة �شمن موؤ�ش�شاتهم.

�شرطة اأبوظبي ُتطلع وفدًا من �شرطة ال�شارقة على اأحدث املمار�شات الأمنية
•• اأبوظبي-الفجر:

�طلع وفد من �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة على �أحدث 
�ملمار�شات و�خلطط �لأمنية  و�لرب�مج �لتدريبية �حلديثة 
يف �إد�رة مكافحة �ل�شغب بالقيادة �لعامة ل�شرطة �أبو ظبي. 
و�لتقى �ملقدم �إبر�هيم حممد �ملناعي مدير �إد�رة مكافحة 
�لطنيجي  �شيف  �ملقدم حممد  برئا�شة  �لوفد  مع  �ل�شغب 
رئي�س ق�شم مكافحة �ل�شغب بالإنابة  يف  �شرطة �ل�شارقة 
�إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �لكثري  على  في�شل  �مل��ق��دم  بح�شور 
قائد  �ل�شحي  علي  ر��شد  رك��ن  �ل��ر�ئ��د  و  �ل�شغب  مكافحة 

�ل�شرية �لثالثة بقطاع �ملهام �خلا�شة يف �شرطة �أبوظبي . 
و�أكد �ملقدم �إبر�هيم حممد �ملناعي حر�س �شرطة �أبوظبي 
�مل�شرتك  �لتعاون   وتعزيز  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  تبادل  على 
�ملعيارية مع �جلهات  و�ملقارنات  و�ل�شتفادة من �خلرب�ت 
عن  ���ش��رح��اً  وق���دم  �مل��وؤ���ش�����ش��ي.   �لأد�ء  لتطوير  �ل�شرطية 
�مل�شتمرة  �لتدريبية  و�لرب�مج  ل��الإد�رة  �لتنظيمي  �لهيكل 
�ل�شتعد�د�ت  قيا�س  وكيفية  �جل��اه��زي��ة  وم��دى  لل�شر�يا 
ل��ل��ط��و�رئ و�آل��ي��ات �لعمل �مل��ي��د�ن��ي��ة.  و�أع����رب �ل��وف��د عن 
�إعجابه باجلهود �لتطويرية و�لتقنيات و�لأنظمة �ملطبقة 

حالياً و�مل�شتقبلية �ملبتكرة ل�شرطة �أبو ظبي .

�شقر غبا�ش يبحث تعزيز العالقات الثنائية مع رئي�ش جمل�ش النواب العراقي
•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  ��شتقبل 
معايل  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
حم��م��د �حل��ل��ب��و���ش��ي رئ��ي�����س جمل�س 
و�لوفد  �لعر�ق  �لنو�ب يف جمهورية 
�ملر�فق له يف مقر �ملجل�س باأبوظبي 
..وجرى خالل �للقاء بحث عالقات 
�لربملانية  و�ل����ت����ع����اون  �ل�������ش���د�ق���ة 
وتعزيز  �مل��ج��ل�����ش��ني،  ب���ني  �ل��ق��ائ��م��ة 
�مل�شاركة  خ��الل  و�لت�شاور  �لتن�شيق 
�لدولية ل�شيما حيال  �لفعاليات  يف 
�مل�شرتك  �له���ت���م���ام  ذ�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�لبلدين  ق��ي��ادت��ي  روؤي����ة  يج�شد  مب��ا 

وتطلعات �ل�شعبني �ل�شقيقني.
نا�شر  م��ن  ك��ل  �شعادة  �للقاء  ح�شر 

مب��ا ي��خ��دم �لأط����ر �ل��ربمل��ان��ي��ة �شو�ء 
�لت�شريعية و�لرقابية و�لدبلوما�شية 
�لربملانية و�لأط��ر �لإد�ري��ة لالأمانة 
م��ع��ايل �شقر غبا�س  و�أك���د  �ل��ع��ام��ة. 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  تعزيز  �أه��م��ي��ة 
يكون  و�أن  �لإن�������ش���اين  و�ل��ت�����ش��ام��ن 
ع��ن��و�ن �مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة ب��ني جميع 
دولة  �أن  �إىل  م�����ش��ر�  �ل���ع���امل،  دول 
�لم�������ار�ت حت���ر����س د�ئ���م���اً ع��ل��ى �أن 
على  قائمة  بالدول  عالقاتها  تكون 
�مل�شرتك  �لتعاون  من  ر��شخة  �أ�ش�س 
�ملتبادل  و�لح���������رت�م  و�ل�������ش���د�ق���ة 
و�لتعاون  �لأخ����وة  م��ب��ادئ  وت��وط��ي��د 
�أ�ش�س  وتر�شيخ  و�ل�شعوب  �لأمم  بني 
�ل�شالم و�لتعاي�س. فيما قدم معايل 
حممد �حللبو�شي دعوة ملعايل �شقر 

�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  و���ش��الب��ة يف 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل"، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل"،  "رعاه  دب��ي 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة. و�شدد معايل �شقر 
�حللبو�شي  حم��م��د  وم��ع��ايل  غ��ب��ا���س 
على �أهمية تعزيز �لتعاون �لربملاين 
ي��خ��دم �لق�شايا  ب��ني �جل��ان��ب��ني مب��ا 
ح�شد  �شيما  ل  و�لإ�شالمية  �لعربية 
�ل����دع����م و�ل���ت���اأي���ي���د ل��ل��ق�����ش��اي��ا ذ�ت 
�ملحافل  يف  �مل�شاركة  خالل  �لأولوية 

و�حمد  �ملن�شوري  وناعمة  �ليماحي 
بو�شهاب و�شابرين �ليماحي وعذر�ء 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء  ركا�س  بن 
�لحت������ادي و����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور عمر 
للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي و���ش��ع��ادة عفر�ء 
�مل�شاعد  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �ل��ب�����ش��ط��ي 

لالت�شال �لربملاين باملجل�س.
و�أك�������د م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ���ب���ا����س عمق 
وخ�����ش��و���ش��ي��ة �ل���ع���الق���ات �لأخ���وي���ة 
و�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لتي 
تربط دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وجمهورية �لعر�ق و�شعبيهما، و�لتي 
�أر�شى دعائمها �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
متانة  وت����زد�د  ثر�ه"،  �هلل  "طيب 

�لتاأكيد  م���ع  �ل���دول���ي���ة،  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
لتكون  �لعربي  �لتن�شيق  �أهمية  على 
فاعلة  �لعربية يف �لحتاد  �ملجموعة 
و���ش��وت��ه��ا م�����ش��م��وع��ا يف �ل���دف���اع عن 
�جلانبان  و�أك���د  �ل��ع��رب��ي��ة.  �لق�شايا 
�أهمية ت�شكيل جلنة �شد�قة برملانية 
�ل�شقيقني،  �ملجل�شني  بني  م�شرتكة 
و�لرتقاء بالعمل �لربملاين �مل�شرتك 
لآف�����اق �أو�����ش����ع، ب��ح��ي��ث ت���ك���ون جلنة 
�ل�شد�قة �لربملانية �مل�شرتكة ج�شر� 
�لبينية،  �لعالقات  لتطوير  قناة  �أو 
و�لتطلعات  �لآم���������ال  ي����خ����دم  مب����ا 
و�مل�������ش���ال���ح يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����الت، 
بها  و�لرت��ق��اء  تعزيزها  �شبل  وبحث 
�خلرب�ت  لتبادل  وقناة  �أو�شع  لآف��اق 
و�ملعارف �لربملانية و�أف�شل �ملمار�شات 

معايل  ووجه  �ل�شقيقني.  و�ل�شعبني 
���ش��ق��ر غ��ب��ا���س دع����وة مل��ع��ايل حممد 
�ك�شبو  م��ع��ر���س  ل��زي��ارة  �حللبو�شي 
معايل  ث���م���ن  ك���م���ا   .2020 دب�����ي 
�لكبر  �ل�����دور  �حل��ل��ب��و���ش��ي  حم��م��د 

�ل��ع��ر�ق، وم��ن جانبه  ل��زي��ارة  غبا�س 
بالدعوة  غبا�س  �شقر  معايل  رح��ب 
لزيارة دولة �لعر�ق ..موؤكد� متنانة 
عالقات �لأخوة و�ل�شد�قة �ملتجذرة 
�لدولتني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  و�ل��ر����ش��خ��ة 

غبا�س  �شقر  معايل  ب��ه  يقوم  �ل��ذي 
من خالل رئا�شته لالحتاد �لربملاين 
�لروؤى  لتوحيد  و�لتن�شيق  �لعربي 
�ل��ع��رب��ي��ة جت����اه خمتلف  و�مل����و�ق����ف 

�لق�شايا �لعربية.

التقى فريق عمل وزارة املالية واطلع على �سري العمل فيها

مكتوم بن حممد : جهود حمدان بن را�شد على مدار 49 عاما �شكلت الع�شب الأ�شا�شي لبناء املوؤ�ش�شات املالية الحتادية .. وهدفنا العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق روؤية القيادة الر�شيدة

حتقيق  من  ج��زء�  نكون  �أن  �ملالية 
�عتمدها  �ل��ت��ي  �خلم�شني  م��ب��ادئ 
رئ���ي�������س �ل����دول����ة وحت���ق���ي���ق روؤي�����ة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد ومنهجيته 

�جلديدة".
كما �أكد �شموه على �أهمية تطوير 
�ل�شيا�شات �ملالية يف �شوء توجيهات 
�لعمل  ومنهجية  �لر�شيدة  �لقيادة 
 .. �لحت��ادي��ة  للحكومة  �جل��دي��دة 
�ملالية  �ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق 
�لدولة  ت��وج��ه��ات  ل��دع��م  �ل��ع��امل��ي��ة 

�لتنموية.
وت���وج���ه ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم بال�شكر 
م�شيد�  �ل����ط����اي����ر،  ع��ب��ي��د  مل���ع���ايل 
تطوير  يف  �لكبر  ودوره  بجهوده 
وو�شع  �مل���ال���ي���ة  وز�رة  يف  �ل��ع��م��ل 

ب��ني �ل��ن��ف��ق��ات و�لإي������ر�د�ت وميهد 
�ل��ن��ه�����ش��ة �لتي  مل�����ش��رة  �ل��ط��ري��ق 
�نطلقت يف �لقطاعات كافة، موؤكد� 
�أن هذه �لإجناز�ت �شتظل حمفورة 

يف ذ�كرة �لوطن.
وق����ال ���ش��م��وه: " �أب���ن���اء �لإم������ار�ت 
�لدور  ين�شى  ل��ن  �ل��ك��رمي  و�شعبها 
ب���ن ر��شد  ل��ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن  �مل���ه���م 
تر�شيخ  يف  �هلل،  رحمه  مكتوم،  �آل 
�لإمار�ت  �ملايل يف دولة  �ل�شتقر�ر 
.. وبناء موؤ�ش�شاته �ملالية و�حلفاظ 
ع��ل��ى ت������و�زن ن��ف��ق��ات��ه و�إي�����ر�د�ت�����ه 

وحماية �أ�شوله".
ل��ف��ت �شمو نائب  �آخ���ر  م��ن ج��ان��ب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية 
بروح  �لعمل  مو��شلة  �أهمية  �إىل 
�لفريق �لو�حد �شو�ء على �مل�شتوى 

قوية  �لحتادية  �ملالية  �ل�شيا�شات 
�لقت�شاد  ���ش��ي��ك��ون  وم����درو�����ش����ة 
ور�شوخا  ��شتقر�ر�  �أك��رث  �لوطني 
مو�كبة  �ملالية  وز�رة  كانت  وكلما 
قدرة  ز�دت  �ل��ع��امل��ي��ة،  ل��ل��ت��ط��ور�ت 
مو�كبة  على  و�لقت�شاد  �حلكومة 
�ملتغر�ت وحتقيق قفز�ت تنموية". 
مكتوم  �ل�������ش���ي���خ  ����ش���م���و  و�خ����ت����ت����م 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
بالتعبر عن ثقته �لكاملة بفريق 
مب�شاعفة  �إي��اه��م  مطالبا  �لعمل 
�جلهود لالإ�شهام يف حتقيق قفز�ت 
ويف  �لقت�شادي  �لقطاع  يف  كبرة 
 " �شموه:  وق��ال  �حلكومي،  �لعمل 
و�لفرتة   .. ج��د�  كبرة  �مل�شوؤولية 
كبرة  حت�����دي�����ات  ب���ه���ا  �ل����ق����ادم����ة 
�أن  ن�شتطيع  �أي�شا  كبرة  وفر�س 

ق��ي��ادت��ن��ا د�ئما  :�أول����وي����ة  �ل������وز�رة 
باأن  فخور  و�أن��ا   .. �حتادنا  تر�شيخ 
�لحتادي  �لعمل  يف  دور  يل  يكون 
.. وهذ� و�جب �أ�شاأل �هلل �أن يعينني 
�ملهمة  �إكمال  ينبغي علينا   .. عليه 
وم���و�����ش���ل���ة �مل�������ش���رة و�ل����دخ����ول 
للخم�شني �ملقبلة من عمر �لحتاد 

بكل ثقة وم�شوؤولية".
�جل����ه����ود  �أن  �����ش����م����وه  و�أ��������ش�������اف 
�لتي حتققت يف عهد  و�لإجن���از�ت 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم، 
ب��و����ش��ع رح��م��ت��ه، كان  ت��غ��م��ده �هلل 
ل��ه��ا ك��ب��ر �لأث����ر يف ت��ق��وي��ة دعائم 
�ملالية  �مل�����ش��ادر  وت���وف���ر  �لحت�����اد 
�لتنموية  �مل�شار�ت  لكافة  �لالزمة 
�لتي �شهدتها �لإمار�ت وفق �أ�شلوب 
ع��م��ل م��ن��ه��ج��ي ي�����ش��م��ن �ل���ت���و�زن 

�أنظمة و�أ�شاليب حديثة ومتطورة 
لتلبية متطلبات كل مرحلة، وقال: 
و�لذي  �لطاير  عبيد  �لأخ  " �أ�شكر 
ب���ن ر��شد  �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن  ر�ف�����ق 
ل�����ش��ن��و�ت ط��وي��ل��ة .. وك���ان ل��ه دور 
كبر يف تطوير �لوز�رة و�مليز�نيات 
وبناء فريق �لعمل �جلديد، وو�شع 
�أنظمة مالية حديثة له كل �ل�شكر 
و�لتقدير وخربته ل ن�شتغني عنها 

على �مل�شتوى �ملحلي و�لحتادي".
�ملالية  وز�ر�ت  �أن  �شموه  و�أو���ش��ح 
دعم  يف  عنه  غنى  ل  �أ�شا�شا  ت�شكل 
عليها  يحتم  م��ا  وه���و  �حل��ك��وم��ات 
و�لفاعلية  ب���ال�������ش���رع���ة  �ل��ت��ح��ل��ي 
و�لإبد�ع يف تطوير �شيا�شات مالية 
قوية ومدرو�شة خلدمة �لقت�شاد 
" �إذ� كانت  �لوطني، وق��ال �شموه: 

�شعيد  على  �أو  ل��ل��وز�رة  �ل��د�خ��ل��ي 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  م����ع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
و�ملحلية  �لحت����ادي����ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�أن  م��وؤك��د�  �ملقبلة،  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
و�شعه  �ل������ذي  �جل����دي����د  و�ل���ن���ه���ج 
للعمل �حلكومي �لحتادي �شيكون 
حكومة  �أه����د�ف  لتحقيق  �أول���وي���ة 
حيث  �شعبها،  وتطلعات  �لم���ار�ت 
قال �شموه " توقعات �ل�شيخ حممد 
و�شنعمل   .. ك��ب��رة  منا  ر����ش��د  ب��ن 
كفريق و�حد للم�شاهمة يف حتقيق 
�حلياة �لكرمية ل�شعب �لإمار�ت"، 
وز�رة  " ن��ه��دف يف  �شموه  و�أ���ش��اف 

•• دبي -وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب حاكم 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي، 
له  �ملغفور  جهود  �أن  �ملالية،  وزي��ر 
باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ حمد�ن بن 
ثر�ه  �هلل  طيب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د 
و�لتي ��شتمرت على مد�ر 49 عام 
يف �لعمل �لحتادي �شكلت �لع�شب 
�ملالية  �ملوؤ�ش�شات  لبناء  �لأ�شا�شي 
�لحت��ادي��ة وت��وف��ر �ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 

�ل�شيا�شات �ملالية للدولة.
جاء ذلك خالل لقاء �شموه بفريق 
معايل  ير�فقه  �ملالية  وز�رة  عمل 
وزير  �حل�شيني  ه���ادي  ب��ن  حممد 
�ل��دول��ة ل��ل�����ش��وؤون �مل��ال��ي��ة، ومعايل 
ع��ب��ي��د ب���ن ح��م��ي��د �ل���ط���اي���ر، وزير 
�ل�شابق،  �مل��ال��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة 
�لوز�ري  �لت�شكيل  �أعقاب  وذلك يف 
حيث  �لإم����ار�ت،  حلكومة  �جلديد 
�أك����د ���ش��م��وه �أن �ل��ع��م��ل �لحت����ادي 
�لعاملني فيه،  لكافة  فخر و�شرف 
مطالبا فريق �لعمل يف وز�رة �ملالية 
و�لعمل  �جل���ه���د  ب����ذل  مب��و����ش��ل��ة 
لتحقيق  �ل���و�ح���د  �ل��ف��ري��ق  ب����روح 
حيث  �ل��ر���ش��ي��دة،  �ل��ق��ي��ادة  تطلعات 
ق���ال ���ش��م��وه خ���الل زي��ارت��ه لفريق 

ن�شاهم يف حتقيق قفز�ت كبرة يف 
لذلك   .. �لقت�شاد  ويف  �حلكومة 
�جلهود..  م�شاعفة  منكم  �أط��ل��ب 
�شتجدونني معكم وبينكم ويدي يف 
يدكم .. و�شاأكون متو�جد� و��شتمع 
�لتطوير  و�أفكار  �قرت�حات  لكافة 
لالإ�شهام  و�ح���د  كفريق  و�شنعمل 
يف م�شرة �لتنمية وحتقيق �حلياة 
�لكرمية ل�شعب �لإمار�ت �لكرمي". 
���ش��م��وه خ����الل لقائه  وق����د �ط���ل���ع 
على  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  ع��م��ل  ب��ف��ري��ق 
و��شتمع  فيها  �لعمل  �شر  جممل 
�شمن  و�مل��وظ��ف��ني  �ل��ع��ام��ل��ني  �إىل 
حول  ل�شرح  �لتخ�ش�شات  خمتلف 
مهامهم، وكذلك �إىل عمل �لوز�رة 
�شو�ء على �مل�شتوى �لد�خلي �أو على 
ل�شيما  �ل��دويل،  �لتعاون  م�شتوى 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��زي��ز �ل����رو�ب����ط 
و�لتجارية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل��ال��ي��ة 
و�لهيئات  و�مل��ن��ظ��م��ات  �ل����دول  م��ع 
�لتنموية  و�ل�شناديق  و�ملوؤ�ش�شات 
و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة، ك��م��ا �ط��ل��ع �شموه 
�لوز�رة  �لتي ت�شعى  على �لأه��د�ف 
��شرت�تيجيتها  �شوء  يف  لتحقيقها 
�ل�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة 
�مل���ال���ي���ة وت���ع���زي���ز ت��ن��اف�����ش��ي��ة دول���ة 
�لعاملي  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت 

ورفع كفاءة �مليز�نية �لحتادية.

وموا�شلة  املهمة  اإكمال  علينا  وينبغي   .. الحتادي  العمل  يف  دور  يل  يكون  باأن  فخور  واأنا   .. احتادنا  تر�شيخ  دائما  قيادتنا  • اأولوية 
امل�شرية والدخول للخم�شني املقبلة من عمر الحتاد بكل ثقة وم�شوؤولية

املالية  موؤ�ش�شاته  وبناء  الإمارات  دولة  يف  املايل  ال�شتقرار  تر�شيخ  يف  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  لل�شيخ  املهم  الدور  ين�شى  لن  الكرمي  و�شعبها  الإمارات  • اأبناء 
الإمارات ل�شعب  الكرمية  احلياة  حتقيق  يف  للم�شاهمة  واحد  كفريق  و�شنعمل   .. كبرية  منا  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  • توقعات 

اأوقاف دبي تنفذ م�شاريع وقفية بـ 148 مليون درهم

جناح الفلبني يعلن جاهزيته ل�شتقبال الزوار خالل اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

تنفذ موؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر م�شاريع وقفية جديدة 
�ل��ت�����ش��ام��ي��م لثالثة  دره����م وو���ش��ع��ت  م��ل��ي��ون   148 ب��ت��ك��ل��ف��ة 

م�شروعات وقفية �أخرى.
وقال �شعادة علي �ملطوع �لأمني �لعام للموؤ�ش�شة �إن �مل�شروعات 
وم��ب��ان وقفية خلدمة  ب��ني جممعات فلل  م��ا  تتنوع  �جل��دي��دة 
و�شقيا  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  ورع��اي��ة  و�لتعليم  �ل�شحة  م�شارف 
�أن من بني �مل�شاريع �جل��اري تنفيذها م�شروع  �لأم��ل. و�أو�شح 
2" بالر��شدية  "�شقيا �لأمل  جممع فلل وقف ورثة �لقا�شمي 
وجممع فلل "وقف �ل�شحة" بالبدع ومبنى وقف �شالمة �شعيد 

جوهر بال�شغاية.
و�أ����ش���اف �أن���ه ي��ج��ري �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �إن�����ش��اء وق���ف رع��اي��ة �لن�شاء 
و�لأطفال يف �لورقاء ومبنى �شكن �لعمال مبنطقة �ملحي�شنة .. 
لفتا �إىل �أن �مل�شاريع �جلديدة �شيتم �لإنتهاء منها على مر�حل 
�لعام �جلاري وحتى نهاية �شهر  �لربع �لأخر من  �بتد�ء من 

يناير 2023.
�ل��ت��ي ج���رى و�شع  �ل��وق��ف��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع  ق��ائ��م��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
ت�����ش��ام��ي��م��ه��ا ه���ي حم����الت م�����ش��ج��د خ��ل��ي��ف��ة �ل��ت��اج��ر مبنطقة 
مبنطقة  �أخ���رى  وف��ي��ال  �ل�شغاية  مبنطقة  ووق���ف  بور�شعيد 
در��شة  �أنه يجري  للموؤ�ش�شة  �لعام  �لأمني  و�أ�شاف  ند �حلمر. 
فلل  جممعات  ب��ن��اء  ب��ني  م��ا  تتنوع  ج��دي��دة  وقفية  م�شروعات 

�شكنية �أو مباين �شكنية وجتارية لالأر��شي �لوقفية �لف�شاء �أو 
م�شاريع �لهدم و�إع��ادة �لإعمار للمباين �لقدمية و�لتي �نتهى 
عمرها �لفرت��شي �إ�شافة �إىل �إجر�ء در��شات جدوى �قت�شادية 
لإن�شاء حمالت جتارية.. مو�شحا �أنه يتم حاليا �إعد�د �لت�شور 
�لفني و�إعد�د �لتكلفة �لتقديرية ودر��شة �جلدوى �لقت�شادية 

للم�شروعات �ملذكورة.
تنفيذ  من  �نتهت  �لق�شر  و�شوؤون  �لأوق��اف  موؤ�ش�شة  �أن  يذكر 
 2018 عام  بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  وقفيا  م�شروعا   12
ح��ت��ى �ل��ع��ام �جل����اري ت��ن��وع��ت م��ا ب��ني �أوق����اف �مل�����ش��اج��د ومبان 
�لتربعات  �أم��و�ل  من  ت�شييدها  مت  و�إن�شانية  وتعليمية  وقفية 

و�لتعوي�شات وحمفظة �إعادة �لإعمار.

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة �لفلبينية ر�شمياً عن ��شتكمال 
جناح �لفلبني بن�شبة %100 و��شتعد�ده ل�شتقبال زو�ر �إك�شبو 

دبي.  2020
�لتجارة  ل����وز�رة  �مل�شاعدة  �ل��وزي��رة  جيتو�س،  رو���ش��ف��ي  وق��ال��ت 
"فخورون  �مل���ن���اوب:  �ل��ع��ام  و�مل��ف��و���س  �لفلبينية  و�ل�����ش��ن��اع��ة 
للرتحيب  ج��اه��ز  "�لباجنكوتا"  �لفلبني  ج��ن��اح  �أن  ب��الإع��الن 
مباليني �لزو�ر يف منطقة �ل�شتد�مة يف �إك�شبو 2020 دبي. 

كلمة  /وه��ي   '' "بيانيهان  كلمة  ع��ن  �جل��ن��اح  ��شتكمال  وي��ع��رّب 
على  �نعك�شت  و�ل��ت��ي  و�ح���د  كمجتمع  �ل��ت��ع��اون  تعني  فلبينية 
�أجل  م��ن  و�لفلبني،  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ن  �لعمل  ف��رق  خمتلف 
حتقيق هذ� �لإجناز �لكبر متا�شياً مع روؤية حكومة �لفلبني."  
�جلناح  �شيقدمها  �ل��ت��ي  للعرو�س  �لفنية  �ل��ربوف��ات  وب����د�أت 
�لفلبني  ع��ن  و�إن�����ش��ان��ي��ة  علمية  ب��ي��ان��ات  على  �ل�����ش��وء  وت�شلط 
و�شعبها، حيث �شتعر�س �لدولة جمموعة متنوعة من �لأعمال 
من  بعناية  خمتار  ع��دد  قبل  من  تنفيذها  �شيتم  �لتي  �لفنية 
للحدث  �أ�شهر  �شتة  م��د�ر  على  و�لرقميني،  �ملرئيني  �لفنانني 

�لعاملي.
�ل��ت��ج��اري يف مركز  �مللحق  ي��ال��وجن،  مينيون  �شارمني  وق��ال��ت   
�إك�شبو  يف  م�شاركتنا  �إن  – دبي  �لفلبيني  و�ل�شتثمار  �لتجارة 
2020 تعزز جهود �حلكومة �لفلبينية يف جذب �ل�شتثمار�ت 
حيث  �جل��ودة  عالية  وخدماتنا  منتجاتنا  وت�شدير  �لأجنبية 
من �ملقرر تنظيم موؤمتر�ت وزي��ار�ت لوفود ر�شمية وعدد من 
�لفعاليات ذ�ت �ل�شلة مبا يف ذلك مهرجان �لأطعمة �لفلبينية 
�ملنتدى  يف  �مل�شاركة  وكذلك  للفلبني،  �لوطني  �ليوم  �ل��ق��ادم، 

�لعاملي لالأعمال لدول �لآ�شيان ومعر�س "جلفود 2022".
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•• دبي -وام:

يف  �لعامة  و�مل��ر�ف��ق  و�لأوق����اف  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  ��شتاأنفت جلنة 
مقر  يف  عقدته  �ل���ذي  �جتماعها  خ��الل  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
ر��شد  خلفان  �شعادة  برئا�شة  �م�س،  دبي  يف  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة 
وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة  �للجنة،  رئي�س  �ل�شام�شي  �لنايلي 

�لطاقة و�لبنية �لتحتية.
�أحمد  : جميلة  م��ن  ك��ل  �شعادة  �للجنة  �أع�����ش��اء  �لج��ت��م��اع  ���ش��ارك يف 
�ملهري مقررة �للجنة، وحمد �أحمد �لرحومي �لنائب �لأول لرئي�س 
وكفاح  �ليماحي،  ح�شن  و�شابرين  �لعفاري،  نخره  و�شهيل  �ملجل�س، 

حممد �لزعابي، وناعمه عبد�لرحمن �ملن�شوري.

�أن���ه مت خالل  �إىل  �ل�شام�شي،  �ل��ن��اي��ل��ي  ر����ش��د  خ��ل��ف��ان  ���ش��ع��ادة  ول��ف��ت 
و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة  مو��شلة  �لجتماع 
�جلهات  حت��دي��د  ب�شاأن  �للجنة  عمل  خطة  على  و�لط���الع  �لتحتية 

�ملعنية مبناق�شة حماور �ملو�شوع، وحتليل �لبيانات ذ�ت �ل�شلة.
ونوه �إىل �أنه مت �أي�شا �قرت�ح تنظيم زيار�ت ميد�نية وحلقات نقا�شية 
يف  �لتو�شيات  و�شياغة  متكامل  ب�شكل  �لعام  �ملو�شوع  در��شة  لتعزيز 
�أن حماور �ملو�شوع تدور حول دور  �إىل  تقرير �للجنة �لنهائي، لفتا 
وت�شغيل  و�إد�رة  تنفيذ  ب�شاأن  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  �شيا�شة 
و�شيانة م�شاريع �لبنية �لتحتية �لحتادية و�ملر�فق �لعامة مبا يحقق 
��شتد�متها، و�شبكة �لطرق �لحتادية وتنظيم ��شتخد�مها و��شتغاللها، 

ومن�شاآت �ل�شدود و�لقنو�ت �ملائية و�ملباين �لحتادية.

جلنة املرافق بالوطني الحتادي تناق�ش �شيا�شة وزارة الطاقة والبنية التحتية

�سهد احلفل اخلتامي للمو�سم الأول من م�سابقة حتدي الأمل

نهيان بن مبارك: م�شابقة حتدي الأمل امتداد طبيعي حلر�شنا الكبري يف الإمارات على اإعداد قادة الغد

�مل�شتقبل."  يف  ل��ق��ي��ادت��ه  �مل��وؤه��ل��ة 
للم�شاركني  م��ع��ال��ي��ه��ا  وت��وج��ه��ت 
بالقول:" �إننا نعول عليكم ونثمن 
�لف�شاء  بقطاع  �ملبكر  �هتمامكم 
باعتباركم  وت��ق��ن��ي��ات��ه،  وع���ل���وم���ه 
م�شتقبل هذ� �لوطن �لغايل و�أغلى 

ما ميلكه من مو�رد".
�لطلبة  مت���ك���ني  �أن  و�أ������ش�����اف�����ت 
�لعلمية  قدر�تهم  وبناء  و�ل�شباب 
ه����و ج�����زء م���ه���م م����ن روؤي�������ة دول����ة 
عامليًّا  مكانتها  لتعزيز  �لإم�����ار�ت 
بالف�شاء.  �ملت�شلة  �ملجالت  كل  يف 
ل�شتك�شاف  �لإم�������ار�ت  وم�����ش��روع 
ي�شتهدف  �لأمل"  "م�شبار  �مل��ري��خ 
عالية  �إم����ار�ت����ي����ة  ك�������و�در  مت���ك���ني 
�لكفاءة يف جمال علوم وتكنولوجيا 
�ل����ف���������ش����اء، وت�����ط�����وي�����ر �مل���ع���رف���ة 
و�لتطبيقات  �لعلمية  و�لأب���ح���اث 
على  بالنفع  تعود  �لتي  �لف�شائية 
لقت�شاد  و�ل��ت��اأ���ش��ي�����س  �ل��ب�����ش��ري��ة، 
�ملعرفة  ع���ل���ى  م���ب���ن���ي  م�������ش���ت���د�م 
وتعزيز �لتنويع وت�شجيع �لبتكار، 
و�لرت��ق��اء مبكانة دول���ة �لإم���ار�ت 
�ملعارف،  يف �شباق �لف�شاء لتو�شيع 
�لإم���ار�ت يف جمال  وتعزيز جهود 

�لكت�شافات �لعلمية.
���ش��ع��ادة �لدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال 
�مل�شابقة  ه����ذه  �إن  �مل���ع���ال  حم��م��د 
ما  �ل�شيف  هذ�  �إطالقها  مت  �لتي 

على �لعطاء و�لإجناز، ويت�شابقون 
بنجاح يف حتقيق �لإبد�ع و�لبتكار. 
�أ�شار  ون��ح��ن م��ا���ش��ون ب��ذل��ك ك��م��ا 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�لغد  ن��رى  " �أننا  بقوله:  �مل�شلحة 
�أبناء  �أبناء ز�يد ،  بال�شباب ، و�أنهم 
هذ� �لوطن �لأ�شيل وم�شتقبله ".

ع����ام  يف  ن���ف���ت���خ���ر   ": و�أ���������ش��������اف 
�ل����ر�ئ����دة  دول���ت���ن���ا  �أن  �خل��م�����ش��ني 
بقادتها،  ق��وي��ة  وه���ي  �ل��ي��وم  ت��ق��ف 
ناجحة  وب��ن��ات��ه��ا،  باأبنائها  ع��زي��زة 
– دولة  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  ب��ن��ظ��ام��ه��ا 
ت�شر وفق روؤي��ة حكيمة تتمثل يف 
ه��م و�شيلة  �لأج��ي��ال �جل��دي��دة  �أن 
م�شرق  م�شتقبل  لتحقيق  �ملجتمع 

يف �لأعو�م �خلم�شني �ملقبلة." .
وقال معاليه عمل �شندوق �لوطن 
�إدر�كه  و�أن�شطته تاأتي من منطلق 
�لأج���ي���ال �جلديدة  ل���دور  �ل��ك��ام��ل 
يف حت��ق��ي��ق �ل���ت���ق���دم �مل�������ش���ت���د�م يف 
كافة  يف  يحر�س  ولذلك  �ملجتمع، 
�لتفوق  ت�����ش��ج��ي��ع  ع��ل��ى  ب���ر�جم���ه 
تنمية  وع��ل��ى  �لأد�ء  يف  و�ل��ت��م��ي��ز 
ق�������در�ت �أب����ن����اء وب����ن����ات �لإم��������ار�ت 
و�ملبادرة  �لإي��ج��اب��ي  �لتفكر  على 
يف  بامل�شتقبل  و�ل��ت��ف��اوؤل  �لناجحة 
�إطار من �لثقة بالنف�س، و�لعتز�ز 

تقوم  �إذ  ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  �ل���ف�������ش���اء 
لكل  و�قعية  حماكاة  على  فكرتها 
علماء  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات 
�ملريخ،  ����ش��ت��ك�����ش��اف  �أث���ن���اء  �ل��ف��ل��ك 
على  �مل�شاركني  تدريب  فيها  ويتم 
ك��ي��ف��ي��ة ����ش��ت��ق��ب��ال �ل���ب���ي���ان���ات من 
�إىل  حتويلها  ثم  وحتليلها  �ملريخ، 
خالل  من  و��شتنتاجات  معلومات 

�لبحث �لعلمي �ل�شتق�شائي.
و��شتطاع �مل�شاركون يف �ملو�شم �لأول 
�ل��ت��ح��ك��م يف حركة  �مل�����ش��اب��ق��ة  م���ن 
��شت�شعار�ته  وق��ر�ءة  �ملريخ  روب��وت 
�ل��ع��ل��م��ي��ة وجمع  �مل����ه����ام  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
من�شة  خ��الل  وذل��ك من  �لبيانات 
تعر�س فيديو �لبث �حلي لكامر� 
وت�شتمل  �لإنرتنت.  عرب  �لروبوت 
ه������ذه �ل����ب����ي����ان����ات ع����ل����ى: درج������ات 
و�جتاهات  و�ل���رط���وب���ة،  �حل�����ر�رة، 
وموؤ�شر  �ل����روب����وت  م��ي��ل  ودرج������ة 
�لبطارية. وميكن للفريق حتديد 
م���وق���ع �ل����روب����وت ب��ك��ل دق����ة حيث 
�لبيانات  بتحليل  �ل��ط��الب  ي��ق��وم 
�إىل  للو�شول  وفيزيائًيا  ريا�شًيا 

موقع �لروبوت.
روؤية  لتحقيق  �مل�����ش��اب��ق��ة  وت��ه��دف 
ثقافة  ن�شر  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
علوم �لف�شاء بني �ل�شباب وتاأهيل 
�لف�شاء  ع��ل��م��اء  ج��ي��ل ج��دي��د م��ن 
و���ش��ارك ح���و�يل 100 ط��ال��ب من 

ع��ل��ى �إع�����د�د �لأج���ي���ال �جل���دي���دة ، 
على  ق��ادري��ن   ، �لغد  ق��ادة  ليكونو� 
 ، و�إجناز�تهم  ، مبعارفهم  �لإ�شهام 
يف كافة �لتطور�ت �لعاملية �ملفيدة ، 

يف جمالت علوم �لف�شاء".
و�أ�شاف �أن هذه �مل�شابقة تهدف �إىل 
�لهتمام بطلبة �ملد�ر�س �لإعد�دية 
فر�س  ت���وف���ر  و�إىل  و�ل���ث���ان���وي���ة، 
�أمامهم  و�لبتكار  و�لإب��د�ع  �لتعلم 
�ملهمة،  �لتقنية  �مل��ج��الت  ه��ذه  يف 
بيئة  �إي��ج��اد  يف  ت�شهم  بذلك  وه��ي 
و�لتقني  �ل��ع��ل��م��ي  ل��ل��ت��ق��دم  د�ع��م��ة 
تكون  �أن  يف  وت�����ش��اع��د  �ل���دول���ة،  يف 
د�ئ��م��اً يف �ملقدمة  دول���ة �لإم�����ار�ت 
�أجمع،  �لعامل  دول  بني  و�لطليعة 
يف كافة �إجناز�ت �لتطور يف �لعامل 
، مب��ا يف ذل��ك �إجن����از�ت �لتقدم يف 
يرتبط  وم��ا   ، �لف�شاء  �كت�شافات 
�آم���ال وط��م��وح��ات يتحقق  بها م��ن 
و�ملجتمع  ل��الإن�����ش��ان  �خل���ر  ف��ي��ه��ا 

و�لعامل كله .
�لحتفال  هذ�  معاليه:" �إن  وتابع 
�إمن���ا ه��و دل��ي��ل ق��وي على �أن دولة 
بناء  �إىل  ت�شعى  �لإم���ار�ت �حلبيبة 
�ل���ط���اق���ات �ل��ع��ل��م��ي��ة و�لإب���د�ع���ي���ة 
وبناتها كونها ترى فيهم  لأبنائها 
��شتثمار من  و�أف�شل  �أعظم مورد، 
تن�شئتهم  ع��ل��ى  �حل���ر����س  خ����الل 
ب�شورة متميزة ليكونو� حري�شني 

ب��ني �شندوق  ت��ع��اون  �إل ثمرة  ه��ي 
و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  و  �لوطن 
بهدف �شقل قدر�ت �أبنائنا �لطلبة 
على  كالقدرة  مهار�تهم  تطوير  و 
حل  يف  �لعلمي  �لبحث  ����ش��ت��خ��د�م 
�ملُ�����ش��ك��الت، وت��ن��م��ي��ة ث��ق��اف��ة علوم 
�إىل  بالإ�شافة  �لف�شاء،  وهند�شة 
مهار�ت  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  �ل���ق���درة 
ومهار�ت  �ل�شتق�شائية،  �لبحث 
ج���م���ع �ل���ب���ي���ان���ات وحت��ل��ي��ل��ه��ا عن 
علمية  ��شرت�تيجية  وو���ش��ع  ُب��ع��د 
�لعلمية،  �لأج����ه����زة  يف  ل��ل��ت��ح��ك��م 
و��شتخد�م  منها  �ملعلومات  وجمع 
مهار�ت �لعر�س و�لتقدمي، و�لعمل 

�جلماعي �شمن فريق .
وتابع �شعادته تعترب هذه �مل�شابقة 
�لأوىل من نوعها عربيا متخ�ش�شة 
فيها  مت��ت��زج  �مل��ري��خ  ��شتك�شاف  يف 
و�لتحدي  باملناف�شة  �لف�شاء  علوم 
و�ل�شتك�شاف، ولعل �لتاأ�شي�س لهذ� 
مت�شقا  ياأتي  �مل�شابقات  من  �لنوع 
ثقافة  ن�شر  يف  �ل���دول���ة  روؤي����ة  م��ع 
علوم �لف�شاء بني �ل�شباب وتقدمي 

جيل جديد من علماء �لف�شاء.
ق����ال����ت ه���ن���د باقر  وم�����ن ج��ه��ت��ه��ا 
لت�شجيع  ح���اف���ز�ً  �مل�����ش��اب��ق��ة  ت�شكل 
�ل�شباب �لإمار�تي و�لعربي عموماً 
و�مل�شاهمة  �لف�شاء،  علوم  لدر��شة 
يف ب��ن��اء ج��ي��ل م��ن �ل��ع��ل��م��اء ورو�د 

لكافة  و�لنتماء  و�ل��ولء  بالوطن، 
�أهد�فه و�أمانيه.

�لوطن  ����ش���ن���دوق  ح���ر����س  و�أك�������د 
ع��ل��ى �لإ����ش���ه���ام يف ت��ن��م��ي��ة ق����در�ت 
�أب��ن��اء وب��ن��ات �لإم������ار�ت، ويف كافة 
وعلى  �ملفيدة،  �لعاملية  �ل��ت��ط��ور�ت 
�أن تكون هذه �لقدر�ت �لقوية �أحد 
و�لأ�شا�شية  �لإيجابية  �خل�شائ�س 
لر�أ�س �ملال �لب�شري يف هذ� �لوطن 
يف �حلا�شر و�مل�شتقبل على �ل�شو�ء. 
و�أ�شاف : " نحن كذلك حري�شون 
�لتعاون  تعميق  على  �حلر�س  كل 
�جلميع  م����ع  �مل�������ش���رتك  و�ل���ع���م���ل 
�لإن�شانية  �ل���ع���الق���ات  وت��ن��م��ي��ة   ،
يف  �لب�شر  مع  و�ملعرفية  و�لعلمية 
كل مكان – هذه كلها �أهد�ف نر�ها 
�لأمل  حت��دي  م�شابقة  يف  بو�شوح 
بالفائزين  �ل���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ي  �ل���ت���ي 
معايل  ق���ال���ت  ب����دوره����ا،   ." ف��ي��ه��ا 
" يحظى قطاع   : ���ش��ارة �لأم���ري 
"م�شاريع  يف  كبر  بحيز  �لف�شاء 
�خلم�شني" باعتباره �أحد قطاعات 
�قت�شاد �مل�شتقبل �لو�عدة، ونهدف 
ر�فد  �إىل  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  ل��ت��ح��وي��ل 
�لوطني  �لق���ت�������ش���اد  ل��ن��م��و  م��ه��م 
�لناجت  يف  م�شاهمته  ن�شبة  ورف���ع 
�ملحلي �لإجمايل للدولة. وبالطبع 
�إىل  �لقطاع يف حاجة  �شيكون هذ� 
�أجيال جديدة من �لكو�در �لوطنية 

•• اأبوظبي -وام:

���ش��ه��د م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لت�شامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�خلتامي  �حلفل  �ل��وط��ن  �شندوق 
من  �لأول  للمو�شم  �لف��رت����ش��ي 
و�لتي  �لأمل"  "حتدي  م�����ش��اب��ق��ة 
�لتي  �حلقيقية  �لتحديات  حتاكي 
��شتك�شاف  �أثناء  �لعلماء  يو�جهها 
كوكب  م����ن  �ل���ب���ي���ان���ات  وحت���ل���ي���ل 

�ملريخ.
ح�����ش��ر �حل��ف��ل م��ع��ايل ����ش���ارة بنت 
ي���و����ش���ف �لأم���������ري وزي�������رة دول����ة 
رئي�س  �مل��ت��ق��دم��ة،  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لإم�������ار�ت  وك���ال���ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
حممد  �لدكتور  و�شعادة  للف�شاء، 
�ملعال وكيل وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
لل�شوؤون �لأكادميية للتعليم �لعايل 
ع����ام �شندوق  ب��اق��ر م��دي��ر  وه��ن��د 

�لوطن.
وج�����رى خ����الل �حل���ف���ل �ل�����ذي مت 
وز�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت��ن��ظ��ي��م��ه 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �لإع�����الن عن 
و�أف�شل  �ل��ف��ائ��زة،  �ل��ث��الث  �ل��ف��رق 
مدرب يف �مل�شابقة �لتي مت �إطالقها 
برعاية �شندوق �لوطن ودعم من 

�لوز�رة .
و يف كلمته �إىل �حلفل قال معايل 
�آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�لتي   ، �لأم���ل  " م�شابقة حت��دي   :
ي��ن��ظ��م��ه��ا ����ش���ن���دوق �ل����وط����ن هي 
�لكبر  حلر�شنا  طبيعي  �م��ت��د�د 
يف دول��ة �لإم����ار�ت على توفر كل 
لال�شرت�تيجية  �لنجاح  متطلبات 
 ،  2030 ل���ل���ف�������ش���اء  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لكبر  حر�شنا   ، خا�شة  وب�شفٍة 

�ل��دول��ة بجانب عدد  �أن��ح��اء  جميع 
توزيع  مت  ح��ي��ث  �مل���در����ش���ني،  م���ن 
جمموعات  ث��الث  على  �مل�شاركني 
وف�����رق وظ��ي��ف��ي��ة رئ��ي�����ش��ي��ة، وهي 
م��ه��ن��د���س ف�����ش��اء وق���ائ���د روب����وت 

وحملل بيانات.
بناء  ع��ل��ى  �مل�����ش��اب��ق��ة  ��شتملت  ك��م��ا 
ن�شف  ح���ج���م���ه  ي�������ش���اوي  من�������وذج 
وذلك  ت��ق��ري��ب��اً،  �ل�شلة  ك��رة  ملعب 
يف حماكاة ل�شطح �لكوكب �لأحمر 
�لذي ي�شم �لعديد من �لت�شاري�س 
متاماً  �ملختلفة  و�ل��رتب��ة  �ل��وع��رة 

عن كوكب �لأر�س.
ُم�شابقة  �أول  �مل�شابقة  ه��ذه  وتعد 
متخ�ش�شة  ع����رب����ي����ة  روب������������وت 
ب��ا���ش��ت��ك�����ش��اف �مل���ري���خ ح��ي��ث متتزج 
باملناف�شة  �ل��ف�����ش��اء  ع���ل���وم  ف��ي��ه��ا 
وقد  و�ل����ش���ت���ك�������ش���اف  و�ل����ت����ح����دي 
����ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى �أك�����رث م���ن 900 
�شاعة تدريب مبا فيها 10 �شاعات 
تدريب لكل طالب بعلوم �لف�شاء، 
مبا يف ذلك حماكاة لأجهزة وكالة 
"نا�شا" و�أكرث  �لأمريكية  �لف�شاء 
�فرت��شية  دع��م  �شاعة   225 م��ن 

للطلبة �مل�شاركني.
�ل���ط���الب  �أن  ب����ال����ذك����ر  �جل�����دي�����ر 
�كت�شبو�  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ني 
على  كالقدرة  �ملهار�ت  من  �لعديد 
حل  يف  �لعلمي  �لبحث  ����ش��ت��خ��د�م 
�مل�����ش��ك��الت، وت��ن��م��ي��ة ث��ق��اف��ة علوم 
�إىل  بالإ�شافة  �لف�شاء.  وهند�شة 
مهار�ت  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  �ل���ق���درة 
ومهار�ت  �ل�شتق�شائية،  �لبحث 
ج���م���ع �ل���ب���ي���ان���ات وحت��ل��ي��ل��ه��ا عن 
علمية  ��شرت�تيجية  وو���ش��ع  ُب��ع��د، 
�لعلمية،  �لأج����ه����زة  يف  ل��ل��ت��ح��ك��م 

وجمع �ملعلومات منها.

بالف�شاء املت�شلة  املجالت  يف  عامليًّا  الإمارات  مكانة  يعزز  العلمية  قدراتهم  وبناء  وال�شباب  الطلبة  متكني  الأمريي:  •  �شارة 
العلماء من  جديد  جيل  وتقدمي  الف�شاء  علوم  ثقافة  ن�شر  يف  الدولة  روؤية  مع  مت�شقة  امل�شابقة  املعال:  •  حممد 

الف�شاء ورواد  العلماء  من  جيل  لإيجاد  الف�شاء  علوم  لدرا�شة  والعربي  الإماراتي  ال�شباب  ت�شجيع   : باقر  • هند 

نادي تراث الإمارات ي�شارك يف املعر�ش الدويل لل�شيد والفرو�شية

خليفة بن طحنون ي�شتقبل رئي�ش جمل�ش النواب العراقي يف واحة الكرامة

•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك نادي تر�ث �لإم��ار�ت، يف �لدورة �لثامنة ع�شرة من �ملعر�س �لدويل 
لل�شيد و�لفرو�شية �لذي ينظمه نادي �شقاري �لإمار�ت برعاية �شمو �ل�شيخ 
نادي  رئي�س  �لظفرة  �حل��اك��م يف منطقة  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن 
�شقاري �لإمار�ت، يف �لفرتة من 27 �شبتمرب �جلاري وحتى 3 �أكتوبر �ملقبل 

مبركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
وقال �شعيد بن علي �ملناعي مدير �إد�رة �لأن�شطة يف نادي تر�ث �لإمار�ت �إن 
�أكرث من معر�س تر�ثي جت�شد تنوع �لرت�ث �لإمار�تي  �لنادي ي�شم  جناح 
�ل��دويل �لكبر،  ل��زو�ر �ملعر�س وتعرف به يف هذ� �ملحفل  �لأ�شيل، وتقدمه 
و�لأجد�د  �لآب���اء  �حرتفها  �لتي  �لقدمية  �لرت�ثية  للحرف  معر�س  منها 
و�لتلي  و�ل�����ش��دو  �خل��و���س  �شف  مثل  �لن�شائية  �مل�����ش��غ��ولت  على  بالرتكيز 

وغرها.

ويعر�س مناذج  �ل�شيد  ورح��الت  �لطو��س  �لبحري مبهنة  �ملعر�س  ويعرف 
�إىل عرو�س حية  بالإ�شافة  �لغو��س  ي�شتخدمها  كان  �لتي  و�لأدو�ت  للوؤلوؤ 
لل�شناعات �لبحرية مثل �شناعة �لديني، بالإ�شافة �إىل تعريف �لزو�ر باأنو�ع 
�ل�شيد �لتقليدي قدمياً وغرها من �لأن�شطة �لبحرية، وبجانب كل ذلك 

يعر�س �جلناح مناذج للمحامل �لرت�ثية �لقدمية.
م�شاركته  بجانب  باخليل،  خا�شة  تر�ثية  بعرو�س  �أي�شاً  �ل��ن��ادي  وي�شارك 
و�حلا�شر"  �ملا�شي  بني  "�ل�شقارة  بور�شة  باملعر�س  �حلو�رية  �جلل�شات  يف 
"�لقن�س  وور�شة  �لأول،  �ليوم  م�شاء  �خلام�شة  يف  �لعامري  م�شلم  يقدمها 
�ملن�شوري يف  �ملن�شوري ونا�شر �شعيد  و�ملقي�س" �لتي يقدمها �شامل �شويد 

�حلادية ع�شرة من �شباح �ليوم �لثاين.
�لتابع  و�لبحوث  للدر��شات  ز�ي��د  مركز  مديرة  �ملن�شوري  فاطمة  و�أ���ش��ارت 
�لنادرة  �ملقتنيات  ز�يد بعر�س عدد من  �ل�شيخ  �إىل م�شاركة معر�س  للنادي 
"طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  تخ�س  �لتي  و�ملميزة 

�حلالية  �لأج��ي��ال  تعريف  بهدف  �لرت�ثية  �لأ�شلحة  من  وع��دد  ثر�ه"،  �هلل 
�إ�شد�ر�ته يف حقول �لرت�ث و�لتاريخ و�ل�شعر،  بها، كما يعر�س �ملركز �أي�شاً 
بجانب عددي �شبتمرب و�أكتوبر من جملة "تر�ث" �لتي ي�شدرها نادي تر�ث 
بات�شاق مو��شيعهما مع ما يقدمه معر�س  �لعدد�ن  �لإم��ار�ت، حيث يتميز 
للجمهور  يومية  تر�ثية  م�شابقة  �ملركز  يقدم  ..كذلك  و�لفرو�شية  �ل�شيد 

طيلة �أيام �ملعر�س.
وي�شارك �ملركز يف �لربنامج �لثقايف �مل�شاحب للمعر�س بعدة فعاليات، حيث 
يقدم يف يوم 28 �شبتمرب حما�شرة بعنو�ن "�لعاديات يف �ملوروث �ل�شعبي" 
"توثيق  حما�شرة  �لهاملي  �أ�شماء  وتقدم  �ل�شويدي،  �شعيد  فيها  يحا�شر 
�لرت�ث يف �لفن �لت�شكيلي" بتاريخ 30 �شبتمرب، فيما تقدم حليمة �ل�شايغ 
 2 بتاريخ  �لإمار�ت"  يف  �لتقليدية  و�خلناجر  �ل�شيوف  "�شياغة  حما�شرة 
�أكتوبر �ملقبل ..كما ينظم �ملركز �أم�شية �شعرية يقدمها نخبة من �ل�شعر�ء 

يتغنون فيها مبو�شوعات �لقن�س و�لطر وذلك بتاريخ �لأول من �أكتوبر.

•• اأبوظبي -وام:

��شتقبل �ل�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان مدير تنفيذي 
�أبوظبي  عهد  ويل  دي���و�ن  يف  �ل�شهد�ء  �أ���ش��ر  ���ش��وؤون  مكتب 
�أم�س يف و�حة �لكر�مة باأبوظبي معايل حممد �حللبو�شي 
ر�شمية  بزيارة  يقوم  �لذي  �لعر�قي  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س 

لدولة �لإمار�ت.
مع  ��شتعر�س  �ل��ك��ر�م��ة  و�ح���ة  �إىل  معاليه  و���ش��ول  ول���دى 
�ل�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان مر��شم حر�س �ل�شرف 
 31 �أمام ن�شب �ل�شهيد �لذي يتكون من  �إكليال  ثم و�شع 
لوحا ي�شتند كل منها على �لآخر كرمز للوحدة و�لتكاتف 
وجنودها  و�شعبها  �لإم����ار�ت  دول��ة  ق��ي��ادة  ب��ني  و�لت�شامن 

�لأبطال.

جولة  خ��الل  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  وق��دم 
قام بها معايل �حللبو�شي يف خمتلف �أنحاء �لو�حة �شرحا 
�أبناء  و�فيا عن �لو�حة ومر�فقها �لتي ترمز �إىل بطولت 
دولة �لإمار�ت �لبو��شل وت�شحياتهم وتعرب عن �لكثر من 

�لقيم و�لدللت �لوطنية �جلليلة.
كلمة يف  بت�شجيل  �لعر�قي  �لنو�ب  رئي�س جمل�س  قام  كما 
وت�شحيات  لبطولت  تقديره  فيها عن  �ل��زو�ر عرب  �شجل 
�شهد�ء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف ميادين �لبطولة 

.
ي�شار �إىل �أن و�حة �لكر�مة تعترب �أحد �أبرز �ملعامل �لوطنية 
و�حل�شارية يف �لعا�شمة �أبوظبي حيث مت ت�شييدها تخليد� 
�لدفاع  �شبيل  يف  وت�شحياتهم  �لإم��ار�ت  �شهد�ء  لبطولت 

عن �لوطن وحماية مكت�شباته ومنجز�ته.

م�شت�شفيات ال�شعودي الأملاين بالإمارات 
حتتفل باليوم الوطني ال�شعودي الـ 91

•• دبي – الفجر:

�لملاين  �ل�����ش��ع��ودي  م�شت�شفيات  جمموعة  ���ش��ارك��ت  �أب����د�ً   م��ع��اً  �شعار  حت��ت 
بالمار�ت، �حتفال دولة �لمار�ت باليوم �لوطني �ل�شعودي �ل� 91 بتوزيع 
ع��ل��م �ململكة ع��ل��ى �مل��وظ��ف��ني و���ش��ط ت��ف��اع��ل �ل����زو�ر و�مل��ر���ش��ى م��ع مر�عاة  

�لجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية.
ومن �أجهتها �أعربت د. رمي عثمان �لرئي�س �لتنفيذي �لقليمي مل�شت�شفيات 
�ل�شعودي �لملاين بالمار�ت عن تهانيها للمملكة �لعربية �ل�شعودية حكومة 
�حتفال  �أن  م��وؤك��دة   ، و�لزده����ار  �لتقدم  م��ن  م��زي��د�ً  لهم  متمنية   ، و�شعباً 
جمموعة �ل�شعودي �لملاين  يف �لمار�ت بهذه �ملنا�شبة �ملميزة ، ياأتي متا�شيا 
مع �حتفالت دولة �لإمار�ت �لعربية مع �شقيقتها �ل�شعودية ، و�لتي تعك�س 
عمق �لعالقات �لتي تربط بني �لبلدين على خمتلف �ل�شعد ، لفتة �ىل �أن 
�ل�شتثمار �ل�شعودي يف �لإمار�ت يحظى بدعم كبر من قبل حكومة دولة 
�لإم��ار�ت ، وه��ذ� ما يوؤكد على �لتاآخي و�لرت�بط �لأخ��وي بني �لبلدين و 

�لتفاهم �جتاه �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
خمتلف  يف  ت��ط��ور�  ت�شهد  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  كما 
�ل�شعودي  م�شت�شفيات  جمموعة  و�أن   ، �ل�شحي  �لقطاع  وخا�شة  �ملجالت 
�لتطور  يف  �شريكا  تكون  لأن  ت�شعى  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لأمل��اين 
�أن �لوطن  �إميانا من  �أف�شل �خلدمات �لطبية  �ل�شحي من خالل تقدمي 

م�شوؤولية �جلميع .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

للتخطيط  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل���رك���ز  �أب������رم 
ومقره  لليون�شكو  �ل��ت��اب��ع  �ل���رتب���وي 
�ل�����ش��ارق��ة م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع جامعة 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  �أب��وظ��ب��ي 
�ملجالت  يف  �لطرفني  بني  �مل�شتقبلي 
ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك وبناء �لعالقات 
�ل��ف��ع��ال��ة م���ن �أج�����ل حت��ق��ي��ق �ل���روؤي���ة 
تنفيذ  ع����رب  �مل�������ش���رتك���ة  و�لأه����������د�ف 
�لرب�مج �ملختلفة يف جمال �لتخطيط 
�لرتبوية  و�لإد�رة  و�لقيادة  �لرتبوي 
�لتعليمية  �ل�������ش���ي���ا����ش���ات  وت���ط���وي���ر 
بامل�شتجد�ت  �ملتعلقة  وتبادل �خلرب�ت 

�لرتبوية و�لتعليمية.
وق���ع م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م م��ع��ايل ح�شني 
ب��ن �إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزي��ر �لرتبية 
�ملركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�لتعليم 
�لإقليمي للتخطيط �لرتبوي و�شعادة 
ب��ن ح��رم��ل �لظاهري  �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي 
�أبوظبي  جامعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
وبح�شور �شعادة �لدكتور حممد �ملعال 

وكيل وز�رة �لرتبية و�لتعليم لل�شوؤون 
�لأكادميية.

وتن�س مذكرة �لتفاهم على دعم جهود 
�لطرفني �لر�مية �إىل تنفيذ �لرب�مج 
�لتدريبية و�لتن�شيق و�لتعاون يف دعم 
وتنظيم  �لرتبوية  �خل��رب�ت  وتطوير 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����ش��ط��ة �مل�����ش��رتك��ة يف 
جمالت �خت�شا�س �لطرفني و�إجر�ء 
�لد�عمة  �ل��رتب��وي��ة  �ل��ب��ح��وث  ون�����ش��ر 
�ىل  ت��ق��ود  و�ل��ت��ي  �لتعليم  ل�شيا�شات 
�ملعرفة  و�ث���ر�ء  �لتعليم  نظم  تطوير 

�لإن�شانية.
�ل���ت���ف���اه���م يعمل  م����ذك����رة  ومب����وج����ب 
�جل����ان����ب����ان ع���ل���ى ت�����ش��خ��ر �مل�������ش���ادر 
و�جلهود للو�شول �إىل حتقيق �أهد�ف 
هذ� �لتفاهم وحتويل بنود �لتعاون يف 
�ملذكرة �إىل بر�مج وم�شاريع ومبادر�ت 
تنعك�س باأثر �إيجابي على دعم وتطوير 

�لأنظمة �لتعليمية.
ويلتزم �لطرفان بتوطيد �أطر �لتعاون 
من خالل �لتو��شل وتبادل �ملعلومات 
تعزيز  ع�����ن  ف�������ش���ال  ب��ي��ن��ه��م��ا  ف���ي���م���ا 

و�لقيادة  �ل��رتب��وي  �لتخطيط  جم��ال 
و�لإد�رة �لرتبوية وتطوير �ل�شيا�شات 
�ملتعلقة  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �لتعليمية 

بامل�شتجد�ت �لرتبوية و�لتعليمية.
�إبر�هيم  ب����ن  ح�����ش��ني  م���ع���ايل  و�أك�������د 
�حلمادي �أن توقيع �ملذكرة ياأتي ثمرة 
�ل�������وز�رة وجامعة  ب���ني  ت���ع���اون وث��ي��ق 
باعتبارها  ب��ه��ا  نفخر  �ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي 
بخرب�ت  ي��ت��م��ت��ع  ت��ع��ل��ي��م��ي��ا  ����ش���رح���ا 
م�شتقبلية  تعليمية  وروؤي���ة  وك��ف��اء�ت 
بهذ�  ننتقل  �أن��ه  �إىل  ..م�شر�  و�ع���دة 
تخطيطا  �أك���رث  مرحلة  �إىل  �ل��ت��ع��اون 
�مل�شرتكة  �ل��روؤي��ة  لتعزيز  و�ن�شجاما 
ل  �لتعليم  خم��رج��ات  جل��ودة  حتقيقا 
�شيما ونحن �أمام م�شروع وطني كبر 
ي��ت��م��ث��ل يف م�����ش��روع �خل��م�����ش��ني �لذي 
يركز على �أهمية �إعد�د كو�در مهارية 
�لتناف�شية  يف  ق��دم��ا  �مل�شي  �أج���ل  م��ن 
�ملعرفة  �ق���ت�������ش���اد  �إىل  و�لن����ت����ق����ال 

�مل�شتد�م.
وقال معاليه �إن جمالت �لتعاون بني 
�ل�����وز�رة و�جل��ام��ع��ة م��ت��ع��ددة منها ما 

ومبادر�ت  ب��ر�م��ج  بتنفيذ  مت�شل  ه��و 
م�شرتكة وتطوير �ل�شيا�شات �لتعليمية 
و�إعد�د �لكو�در �ملوؤهلة تعليميا وتبادل 
�مل��ع��ل��وم��ات و�خل������رب�ت وغ���ره���ا من 
جم����الت �ل��ت��ع��اون �لأخ�����رى، وه���و ما 
لبناء  �لوطنية  دعم �جلهود  ي�شب يف 
علميا  مهياأة  و�أج��ي��ال  تناف�شي  تعليم 

وفكريا.
�لتنموي  �أن �حل��ر�ك  و�أو���ش��ح معاليه 
ل  �لإم�����ار�ت  يف  و�ل��ث��ق��ايف  و�لتعليمي 
ي��ت��وق��ف ب���ل يف ت��ن��ام م�����ش��ط��رد وثمة 
علينا  تنتظرنا  ع��دي��دة  ��شتحقاقات 
�لتن�شيق  وت��ع��زي��ز  ج��ي��د�  لها  �لإع����د�د 
موؤ�ش�شات  ب���ني  و�ل���ت���ع���اون  و�ل���ع���م���ل 
�ل����وط����ن ل��ت��ح��ق��ي��ق �أج�����ن�����دة �ل���دول���ة 
�أف�شل  وت��ك��ري�����س   2071 وروؤي���ت���ه���ا 
�ملمار�شات من �أجل ذلك وهذه �ملذكرة 
ت�شب يف هذ� �لجتاه معربا عن �شكره 
جلامعة �أبوظبي وما تقدمه من دعم 

تربوي وتعاون وثيق.
�أعرب �شعادة �لدكتور علي  من جانبه 
بن حرمل �لظاهري عن �عتز�ز جامعة 

مع  �ل�شرت�تيجية  ب�شر�كتها  �أبوظبي 
�لرتبوي  للتخطيط  �لإقليمي  �ملركز 
مبا يعزز �جلهود �مل�شرتكة يف ترجمة 
توجيهات قيادتنا �لر�شيدة يف �لرتقاء 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لتعليم  مبنظومة 
�شتدعم  حيث  وعامليا  و�إقليميا  حمليا 
ه����ذه �ل�������ش���ر�ك���ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ما 
تتطلبه �أجندة �خلم�شني �ملقبلة ب�شاأن 
توفر بيئة تعليم حمفزة على �لإبد�ع 
و�لريادة و�لبتكار مبا يوؤهل �لكفاء�ت 
�ملوؤ�ش�شات  ك���و�در  وي��ط��ور  �ملتخ�ش�شة 
�لقت�شاد  ي����دع����م  مب����ا  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لتطور�ت  مل��و�ك��ب��ة  و�ل��ع��امل��ي  �ل��وط��ن��ي 
�لتميز  م�����ش��رة  و����ش��ت��ك��م��ال  �لعلمية 

و�لإجناز.
�ل�شر�كة  ه����ذه  "تن�شجم  و�أ�����ش����اف: 
م���ب���ادئ �خلم�شني  ت��ق��ت�����ش��ي��ه  م���ا  م���ع 
تعزيز  يف  كبر  دور  لها  �شيكون  حيث 
�لقت�شاد و�ل�شتثمار يف منو ر�أ�س �ملال 
�لرب�مج  تنظيم  خ��الل  م��ن  �لب�شري 
تاأهيل  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�لتعليمية"  �ملوؤ�ش�شات  ك��و�در  وتطوير 

�أبوظبي  ج��ام��ع��ة  �أن  �إىل  ..م�������ش���ر� 
�لأكادميية  لتوظيف �خلرب�ت  تتطلع 
و�لتطبيقية لأع�شاء هيئات �لتدري�س 
ون�شر  �إج��������ر�ء  دع�����م  يف  و�ل���ب���اح���ث���ني 
�لد�عمة ل�شيا�شات  �لبحوث �لرتبوية 
نظم  ت��ط��وي��ر  م��ن  ي��ع��زز  �لتعليم مب��ا 

�لتعليم ويرثي �ملعرفة �لإن�شانية.
�ملطيوعي  م��ه��رة  �أك�����دت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
للتخطيط  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل��رك��ز  م��دي��رة 
�لتفاهم  �أهمية مذكرة  على  �لرتبوي 

للمركز  �مل�شتمر  �لتوجه  تعك�س  �لتي 
مع  ��شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ات  ب��ن��اء  نحو 
من  �ملتخ�ش�شة  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�أجل �لتعاون يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام 

�مل�شرتك.
للتخطيط  �لإقليمي  �ملركز  ويحر�س 
�لرتبوي �لذي يعد �أحد مر�كز �لفئة 
يف  وتاأ�ش�س  لليون�شكو  �لتابعة  �لثانية 
�تفاقية وقعتها  2003 مبوجب  عام 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  ح��ك��وم��ة 

للرتبية  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  وم��ن��ظ��م��ة 
على  "�ليون�شكو"  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل��ع��ل��م 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وطنية  ع��ق��د ���ش��ر�ك��ات 

تخدم �لأهد�ف �لتعليمية.
موؤ�ش�شة  �أب����وظ����ب����ي  ج���ام���ع���ة  وت����ع����د 
باتباع  تلتزم  �ل��ع��ايل  للتعليم  خا�شة 
يف  �لعاملية  و�ملمار�شات  �ملعاير  �أرق��ى 
وخدمة  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ت��دري�����س 
قياد�ت  �شنع  يف  ي�شاهم  مب��ا  �ملجتمع 

�مل�شتقبل يف �لدولة و�ملنطقة.

•• اأبوظبي-وام: 

ي�شتعد �أكرث من 800 طالب وطالبة 
و�حلكومية  �خل��ا���ش��ة  �مل���د�ر����س  م���ن 
�لتعليمية  �ل�������ش���ر�ك���ات  وم�����د�ر������س 
�لدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  و�جل���ام���ع���ات 
�لوطنية  �مل�شابقة  مناف�شات  خلو�س 
يف   2021 �لعاملي  �لروبوت  لأوملبياد 
وهي  �ملقبل  �أك��ت��وب��ر  �شهر  م��ن  �لأول 
�ل�����ش��ن��وي��ة لختيار  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل�����ش��اب��ق��ة 
يف  �ل���دول���ة  لتمثيل  �مل��ت��اأه��ل��ة  �ل���ف���رق 

�لن�شخة �لعاملية من �مل�شابقة.
وباعتبارها �جلهة �مل�شوؤولة عن تنظيم 
د�ئرة  ت�شت�شيف  �لوطنية  �مل�شابقة 
�لتعليم و�ملعرفة يف �أبوظبي مناف�شات 
 3 �ف��رت����ش��ي حتى  �ل��ع��ام ب�شكل  ه��ذ� 
�أكتوبر 2021 حيث تتوزع م�شاركات 
�لطلبة على 308 فرق تتناف�س فيما 
�ل��روب��وت��ات ومهار�ت  بينها يف جم��ال 
و�لهند�شة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ع��ل��وم 

و�لريا�شيات �شمن ثالث فئات.
لختيار  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�شابقة  وت��ه��دف 
لتمثيل  �ملتاأهلة  �لأوىل  �ل�شبع  �لفرق 
�لإمار�ت يف م�شابقة �أوملبياد �لروبوت 

�لعاملي يف نوفمرب 2021.
�ملدير  �لظاهري  خلود  �شعادة  وقالت 
�لتنفيذي لقطاع �ل�شر�كات �لتعليمية 
"تنظم  و�مل��ع��رف��ة:  �لتعليم  د�ئ����رة  يف 
لأوملبياد  �لوطنية  �مل�شابقة  �ل��د�ئ��رة 
�لروبوت �لعاملي لل�شنة �لثالثة ع�شرة 
على �لتو�يل حيث تن�شجم م�شتهدفات 
�لإم���ار�ت  ��شرت�تيجية  م��ع  �مل�شابقة 

�ملو�هب  م���ن  �ل���ت���ايل  ب��ن��اء �جل��ي��ل  يف 
تر�شيخ  ع��ل��ى  �ل���ق���ادري���ن  و�خل������رب�ت 
�لتناف�شي  �لوطني  �لقت�شاد  دع��ائ��م 

�لقائم على �ملعرفة.
يف  �مل�������ش���اب���ق���ة  "ت�شهم  و�أ������ش�����اف�����ت: 
�لتخ�ش�شية  �لطلبة  م��ه��ار�ت  �شقل 
و�لعلوم  �ل�����روب�����وت�����ات  جم�������الت  يف 
و�لتكنولوجيا و�لهند�شة و�لريا�شيات 

عالوة على مهار�ت �لإبد�ع و�لتو��شل 
و�ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ف��ك��ر �ل��ن��ق��دي و�لتي 
�لد�عم  �لأ����ش���ا����س  جم��ت��م��ع��ة  ت�����ش��ك��ل 
�لرقمي  �ل��ت��ح��ول  عملية  ل���ش��ت��م��ر�ر 

�ل�شريع لقطاع �لأعمال �لعاملي".
جلميع  �ل���ن���ج���اح  "نتمنى  وت���اب���ع���ت: 
�مل�شابقة  يف  �مل�شاركة  �ل�شابة  �ملو�هب 
ل��ه��ذ� �ل���ع���ام، ون��ت��ط��ل��ع �ل��ت��ع��رف على 

�حل���ل���ول �لإب���د�ع���ي���ة و�مل��ب��ت��ك��رة �لتي 
�لتحديات  يقدمونها لجتياز �شل�شلة 
�ل���ت���ي ت��و�ج��ه��ه��م ..ك���م���ا ن��ت��ط��ل��ع �إىل 
�لتي  �ل��ف��ائ��زة  �ل�شبعة  �ل��ف��رق  تهنئة 
�لروبوت  �أوملبياد  �لإم��ار�ت يف  �شتمثل 

�لعاملي".
و�ملكونة  �مل�شاركة  �لفرق  على  ويتعني 
م����ن ث����الث����ة �أع���������ش����اء ع���ل���ى �لأك�����رث 

�إر�شال مقاطع  بالإ�شافة ملدرب و�حد 
�لفيديو �خلا�شة بهم للجنة �لتحكيم 
�أن  ع���ل���م���ا  ح���ك���م���ا   38 م����ن  �مل���ك���ون���ة 
�ملحكمني ي�شكلون نخبة من �خلرب�ء 
�ل���ذي���ن مت �خ��ت��ي��اره��م م���ن ب���ني 92 
�لطلبة  م�����ش��ارك��ات  لتقييم  م��ر���ش��ح��ا 
�ملعتمدة  �ل�شارمة  �ملعاير  على  بناء 
للتاأكد  �لعاملي  �ل��روب��وت  �أوملبياد  من 

�ل���ف���رق مببادئ  �ل����ت����ز�م ج��م��ي��ع  م���ن 
�مل�شابقة و�أخالقياتها.

وت��ن��ط��ل��ق �مل�����ش��اب��ق��ة ه���ذ� �ل���ع���ام حتت 
�لطاقة"  م�شتقبل  "روبوتات  �شعار 
�مل�شاركة مبو�جهة  �لفرق  حيث ت�شع 
حتديات و�قعية ل�شتخد�م �لروبوتات 
ل��زي��ادة ك��ف��اءة ����ش��ت��ه��الك �ل��ط��اق��ة يف 
�ملنازل وتوفر حلول مبتكرة ل�شحن 

�إىل  بالإ�شافة  �لكهربائية  �ل�شيار�ت 
�لطاقة  م�شادر  �إد�رة  على  �مل�شاعدة 
�ملتنوعة �شمن �شبكة �لطاقة �لوطنية 
وت�شميم �شيار�ت ذ�تية �لقيادة تعتمد 
لتجنب  �ل���ش��ت�����ش��ع��ار  �أج����ه����زة  ع���ل���ى 

�لعو�ئق.
�مل�شاركني  �ل��ط��ل��ب��ة  ع���ل���ى  وي��ن��ب��غ��ي 
يف �ل��ف��ئ��ة �ل���ع���ادي���ة و�ل���ذي���ن ت����رت�وح 
19 عاما ت�شميم   - 8 �أعمارهم بني 
�ل��روب��وت��ات لجتياز  وب��ن��اء وب��رجم��ة 
وح��ل �ل��ت��ح��دي��ات خ��الل ف��رتة زمنية 
�ملفتوحة  �ل��ف��ئ��ة  ت��ع��د  بينما  حم����ددة 
حيث  �مل�����ش��اري��ع  على  قائمة  م�شابقة 
�حل��ل��ول �خلا�شة  �مل�����ش��ارك��ون  ي��ط��ور 
بهم ملو�جهة �لتحديات �لتي حتددها 
�لروبوتات  با�شتخد�م  وذلك  �مل�شابقة 

�لذكية.
�أما �لطلبة �مل�شاركون يف فئة مهند�شي 
�أعمارهم  ت���رت�وح  و�ل��ذي��ن  �مل�شتقبل، 
عليهم  فيتعني  ع��ام��ا  و19   15 ب��ني 
وتزويدها  ل�����ش��ي��ارة  من����وذج  ت�شميم 
وبرجمتها  كهروميكانيكية  مبعد�ت 
ل��ت��ك��ون ق�����ادرة ع��ل��ى �ل��ت��ح��رك ب�شكل 

م�شتقل وجتنب �لعو�ئق و�حلو�جز.

•• اأبوظبي-وام:

 " �أن  �أكد �شعادة �لدكتور مطر حامد �لنيادي �شفر �لدولة لدى دولة �لكويت 
�إك�شبو 2020 دبي " يحمل ر�شالة �شالم وت�شامح من دولة �لإمار�ت �إىل �لعامل 
عامل  �شنع  للم�شاهمة يف  �لأر���س  بقاع  كل  و�ل���زو�ر من  �مل�شاركني  يجمع  حيث 

جديد على مد�ر �شتة �أ�شهر من �لإبد�ع و�لبتكار و�لتقدم �لب�شري و�لثقايف.
دولة  ��شت�شافة  "متثل  "و�م" :  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ح��و�ر  �شعادته يف  وق��ال 
2020 دبي يف ظل تد�عيات جائحة "كوفيد - 19" �شاهد�  �لإم��ار�ت لإك�شبو 
�آخر على قدرة �لدولة على �ل�شتعد�د و�لتح�شر للتعامل مع خمتلف �لتحديات 
�أزمة عاملية فاجاأت �لعامل لذلك يتطلب تخطيها ت�شافر كافة �جلهود  يف ظل 
�لعاملية لتجاوزها وهنا برزت دولة �لإمار�ت من خالل مد يد �لعون وتقدمي ما 
يزيد على 2200 طن من �مل�شاعد�ت �لطبية ل�� 135 دولة ودعم جهود �لبحث 

و�لتطوير لتوفر �للقاح و�لعالج".
�لعامل  �أن  �لتاأكيد على  19" �أع���ادت   - "كوفيد  �أن جائحة  �شك  :" ل  و�أ���ش��اف 
قرية و�حدة و�أنه مرت�بط ب�شكل وثيق لذلك فاإن ح�شد �لهمم وت�شافر �جلهود 
و�لعمل معا هو �ل�شبيل لتجاوز �لتحديات �لتي تو�جه �لعامل و�أنه منا�شبة مهمة 
وحتقيق  �لعاملي  �لقت�شاد  منو  وحتفيز  �لتحديات  لتجاوز  و�ل�شر�كة  للتعاون 

�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة".
"كوفيد  �أهم �لتوجهات �لقت�شادية و�لتنموية و�لثقافية ملرحلة ما بعد  وحول 

- 19" �لتي �شي�شهم �إك�شبو يف �شياغتها .. قال �شعادته : " يف �عتقادي �إن �أهم 
هذه �لتوجهات هو �أن �لفر�س للتعاون و�لتبادل �لثقايف �أكرب من �لختالف و�أن 
نحو حتقيق  �ل�شبيل  هو  �مل�شتفادة  و�ل��درو���س  �خل��رب�ت  وتبادل  ت�شافر �جلهود 
�لعقول  "تو��شل  دبي   2020 �إك�شبو  �شعار  �لزده��ار للجميع وه��ذ� هو فحوى 
�أن يتحقق  �أف�شل ل ميكن  �أجل عامل  �إليه من  �مل�شتقبل" و�أن ما ن�شعى  و�شنع 
�إل عرب ت�شافر جهود �لب�شر وتبادل �لأفكار باأ�شاليب خالقة وكما �أ�شار �شاحب 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لإم���ار�ت كانت حلقة تو��شل مع  �أن دول��ة  "رعاه �هلل" �إىل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
وبعده  �إك�شبو  عرب  ح�شاري  وتو��شل  �لتقاء  نقطة  و�شتبقى  قدمية  ح�شار�ت 
باإذن �هلل". و�أكد �شعادته �إن �إك�شبو 2020 دبي يحمل ر�شالة �شالم وت�شامح من 
دولة �لإمار�ت �إىل دول �لعامل حيث يجمع قيما ومبادئ �شامية ترتجم �لتعاي�س 
و�ح���دة فمن  و�لأدي�����ان حت��ت مظلة  �ل��ط��و�ئ��ف  ب��ني خمتلف  و�ل��ت��اآخ��ي  �ل�شلمي 
خالل هذ� �حلدث �لعاملي �لذي يعد �لأول من نوعه يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
و�أفريقيا يجتمع �لزو�ر من كل بقاع �لأر�س للم�شاهمة يف �شنع عامل جديد على 

مد�ر �شتة �أ�شهر من �لإبد�ع و�لبتكار و�لتقدم �لب�شري و�لثقايف.
وحول �لدور �ملهم للحدث �لعاملي يف �إعد�د قادة �مل�شتقبل من �ل�شباب وحتفيزهم 
" من   : ق��ال   .. �لقادمة  لالأجيال  م�شتد�م  �إرث  وتر�شيخ  و�لإب���د�ع  �لتميز  على 
"تو��شل �ل�شباب" �أطلقت  2020 دبي من�شة  �إك�شبو  �أ�ش�س فيها  �لتي  �للحظة 
 2020 �إك�شبو  �أن يكون لل�شباب دور حموري يف م�شرة  عدة مبادر�ت ل�شمان 

�ل�شباب  لدى  �لريادة  وروح  �لإبد�عية  �لقدرة  ��شتثمار  خالل  من  وبعدها  دبي 
"تو��شل  ي�شكل  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  لالبتكار  �أ�شا�شيتني  رك��ي��زت��ني  بو�شفهما 
�أجل  م��ن  دوره���م  وتفعيل  �لفئة  ه��ذه  ومتكني  لإل��ه��ام  مثالية  �ل�شباب" من�شة 
حتقيق روؤية �إك�شبو 2020 دبي وت�شعى �شل�شلة جل�شات �ملجل�س �لعاملي لإك�شبو 
2020 دبي �إىل تطوير روؤى و�أفكار جديدة من خالل حو�ر�ت بناءة جتمع �أملع 

�لعقول يف تخ�ش�شات خمتلفة".
 2020 �إك�شبو  �أعمال  ت�شكل حمور� مهما يف  �لتي  �ملناخي  �لتغر  وعن ق�شية 
دبي .. قال �شعادة �لدكتور مطر حامد �لنيادي :" �إن �لعامل يويل �هتماما كبر� 
وت�شاعد  �آث��اره  �إىل حلول تخفف من  للو�شول  �ملناخي و�حلاجة  �لتغر  مل�شائل 

على �لتاأقلم دون �أن تخل بالرفاه و�لنمو �لقت�شادي".
و�أكد �أن دولة �لإمار�ت تاأتي يف مقدمة �لدول �لتي �تخذت خطو�ت وبر�مج عمل 
�لطاقة  ل�شرت�تيجية  و�عتمادها  بالبيئة  �هتمامها  خ��الل  من  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف 
و�لتي تت�شمن جمموعة من �لرب�مج �أهمها تنويع م�شادر �لطاقة   50 يف   50
و�عتماد �لتقنيات و�لبتكار�ت �لتي ت�شاهم يف خف�س �نبعاثات �لغاز�ت �لدفيئة 

وت�شاهم يف مكافحة �لت�شحر وزيادة �لغطاء �لزر�عي.
�ل��زر�ع��ي يعترب ج��زء� من  بالبيئة و�لغطاء  �لإم���ار�ت  �أن �هتمام دول��ة  و�أ���ش��اف 
تر�ثها و�لذي �أر�شى قو�عده �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب 
�هلل ثر�ه" رجل �لبيئة حيث �نعك�س هذ� �لإرث على خمتلف توجهات �حلكومة 

وحر�شها على حماية �لبيئة.

لدعم  �إ�شافيا  وحم��ف��ز�  حمركا  ميثل  دب��ي   2020 �إك�شبو  �أن  �شعادته  و�أك���د 
�أ�شهر �لنظرة   6 �إذ تدعم بر�جمه وفعالياته على مد�ر  �قت�شاد دولة �لإم��ار�ت 
�أن دولة �لإمار�ت تتميز ببيئة �أعمال �قت�شادية  �لإيجابية للم�شتقبل ول �شيما 
ن�شطة وجاذبة لال�شتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�شرة حيث تتبو�أ �ملكانة �لأوىل عربيا 
�لعامل  م�شتوى  على  متقدمة  مكانة  وحتتل  لال�شتثمار  �جل��اذب��ة  �جلهات  بني 
بيئة  من  بها  تتمتع  �لتي  �ملقومات  بفعل  �خلارجية  �ل�شتثمار�ت  ��شتقطاب  يف 

ت�شريعية حمفزة وبنية حتتية متميزة.
وبني �أن جناح دولة �لإمار�ت يف ��شت�شافة خمتلف �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت �لعاملية 
�لناعمة  �لقوة  جن��اح  على  قويا  موؤ�شر�  يعد  دب��ي   2020 �إك�شبو  بينها  وم��ن 
لدولة �لإم��ار�ت يف ك�شب ثقة �لعامل على حتقيق ما يتم �لإع��الن عنه وهذ� ما 
كان ليتحقق لول �ل�شيا�شة �خلارجية �لن�شطة و�ملثابرة لدولة �لإمار�ت وجناحها 

يف �لرتويج لق�ش�س �لنجاح �لتي حتققت يف خمتلف �ملجالت.
وعن حجم �لتبادل �لتجاري بني دولة �لإمار�ت ودولة �لكويت .. �أو�شح �شعادته 
�أنه رغم جائحة "كوفيد - 19" و�إجر�ء�ت �لإغالق يف خمتلف دول �لعامل �إل �إن 
�لتبادل �لتجاري بني دولة �لإمار�ت ودولة �لكويت �ل�شقيقة ��شتمر فوق م�شتوى 
يف �لعام 2020 كذلك مت ت�شجيل �رتفاع يف �لربع �لأول من  درهم  مليار   30
هذ�  يرتفع  �أن  �ملتوقع  وم��ن   2020 من  �لأول  بالربع  مقارنة   2021 �لعام 
�ل�شتثمار  لزيادة  �ملتوفرة  �لكبرة  للفر�س  �ملقبلة نظر�  �ل�شنو�ت  �لرقم خالل 

و�لتبادل �لتجاري بني �لبلدين �ل�شقيقني.

�شفري الدولة لدى الكويت لـ)وام( : اإك�شبو 2020 دبي ر�شالة �شالم وت�شامح من الإمارات للعامل

طرق دبي ت�شتكمل تدريب اأكرث من 100 طالب 
•• دبي - وام:

ذ�ت  �لأكادميية  �لتخ�ش�شات  خمتلف  من  وطالبة  طالب   102 تدريب  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  ��شتكملت 
�ل�شلة بعمل �لهيئة �شمن برنامج �لتدريب �لعملي خالل �لعام �جلاري بالتعاون و�لتن�شيق مع �أكرث من 35 

جامعة ومعهد� تخ�ش�شيا من دولة �لإمار�ت و�لأردن وبريطانيا و�أمريكا و��شكتلند�.
وقال �شلطان �لأكرف مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتطوير بقطاع خدمات �لدعم �لإد�ري �ملوؤ�ش�شي بالهيئة �إن 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت ت�شتهدف منذ �إطالق برنامج �لتدريب �لعملي عام 2008 �إعد�د وتاأهيل مو�طني 
�لدولة لإك�شابهم �خلربة �لعملية مبا يعزز من م�شتوى مهار�تهم ودخول �شوق �لعمل و�مل�شاهمة �لفاعلة يف 
خدمة �ملجتمع . و�أ�شاف �أن برنامج �لتدريب �لعملي يت�شم با�شتمر�ريته على مد�ر �لعام مما يتيح �لفر�شة 
ي�شتمر  تدريب عملي  تلقي  �لق�شوى يف  �ل�شتفادة  لتحقيق  و�ملعاهد  �ملد�ر�س و�جلامعات  �أمام طلبة  �ملثالية 
من �شهر �إىل �أربعة �أ�شهر بحد �أق�شى بح�شب متطلبات �جلامعة من جهة ومن جهة �أخرى يحظى �ملتدربون 

باأولوية �لتعيني لدى هيئة �لطرق و�ملو��شالت.

مذكرة تفاهم بني املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي وجامعة اأبوظبي

امل�شابقة الوطنية لأوملبياد الروبوت العاملي تنطلق يف الأول من اأكتوبر املقبل

عبدامللك القا�شمي ي�شتقبل 
رحالة من املغرب

•• راأ�س اخليمة -وام: 

ثمن معايل �ل�شيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي �مل�شت�شار �خلا�س ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة 
جهود �لرحالة �ملغربيني يف تعزيز مكانة �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة و�إحياء دور �لرحالة �ملغربي �لأ�شهر 
�ملتنوعة عرب بلد�ن �ملعمورة من خالل �لطو�ف  �إب��ر�ز ثقافتها  �أي�شا يف  �بن بطوطة وهو ما ي�شهم 

مبجموعة من �لبلد�ن.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �ل�شيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي يف جمل�شه ب�شيح �لزهر�ء بر�أ�س �خليمة 
�لرحالة �ملغربي يا�شني غالم وعبد�لرز�ق �لبدوي وفريق �لعمل .. �لذين طافو� �لعامل يف رحلتني 

منف�شلني على من در�جتني هو�ئيتني قبل و�شولهما موؤخر� �إىل دولة �لمار�ت.
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العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�لبيت �لر�قي لأعمال �لنظافة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1162289 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

�يت�شي بت�شي لل�شغار
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2853199 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�خلط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خل�شر للمقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1283565 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لق�شر 

�لوردي لل�شيانة �لعامة و�لتكييف �ملركزي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1028360 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بركه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنور للطباعة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3808536 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملا�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

غالري لل�شتائر
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1083182 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شقر 

�لعاملية للو�شاطة �لتجارية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1697977 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/نقوه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شميم �ملجوهر�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3884263 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN بال�شم �لتجاري:بارك لد�رة  رقم:1045242 
�لعقار�ت ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
للتجارة  �ل�ش�����ادة/�ل�شد�رة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة   رخ�شة رقم:3757547 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة �شامل ح�شني علي �حمد جند %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�هلل �شليمان علي حممد �ملعمري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
جنيد  حممد  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ل�شالح كهرباء �ل�شيار�ت
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1129275 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة خالد خليفه �شامل حممد �لكعبى  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد جنيد خان حممد فاروق خان

تعديل وكيل خدمات / حذف خالد خليفه �شامل حممد �لكعبى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  تامي  �ل�ش�����ادة/مور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:2974892 

تعديل ن�شب �ل�شركاء 
 حممد غياث �لدين حممد عظيم من 19 % �إىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عزيز �حلق عبد�لرحيم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شهاب �لدين حممد �شيد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد كرمي حممد عزمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شي�س بي�س كافيه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1990591 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد �ل�شيد �حمد �حمد فرج هندى %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / على خليفه �شامل على �لنعيمى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / على خليفه �شامل على �لنعيمى من 100 % �إىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 3.5*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شي�س بي�س كافيه

SHESH BESH CAFE
�إىل/ �شي�س بي�س كافيه ذ.م.م

  SHESH BESH CAFE . L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جود بوينت لأعمال �لأملنيوم و�لزجاج

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2979875 
تعديل �إ�شم جتاري من/ جود بوينت لأعمال �لأملنيوم و�لزجاج

GOOD POINT ALUMINUM AND GLASS WORKS

�إىل/ �كرتون لعمال �لبالط و�لرخام
EKTRONE  MARBLE AND TILE WORK

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �أعمال قطع �لرخام و�حلجر  2396003.1
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �أعمال تركيب �حلجر  4330002

تعديل ن�شاط / حذف �أعمال تركيبات �لأملنيوم  4330013
 تعديل ن�شاط / حذف �أعمال تركيبات �للو�ح �لزجاجية  4330014  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روي�س لغ�شيل �ل�شيار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2664978 
تعديل �إ�شم جتاري من/ روي�س لغ�شيل �ل�شيار�ت

RUWAIS CAR WASH
�إىل/ د�شمان ل�شيانة �ل�شيار�ت

  DASMAN CAR MAINTENANCE 
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تنظيف وتلميع �ل�شيار�ت  4520017
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تبديل و��شالح �لطار�ت  4520007

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تبديل زيوت �ملركبات  4520010
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لبطاريات �جلافة - بالتجزئة  4773906

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إ�شالح كهرباء �ل�شيار�ت  4520005
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة �طار�ت �ل�شيار�ت ولو�زمها  4530005

 تعديل ن�شاط / حذف تنظيف وتلميع �ل�شيار�ت – تاجر �أبوظبي )باأمر �لطلب(  4520017.1
 تعديل ن�شاط / حذف تبديل و��شالح �لطار�ت – تاجر �أبوظبي )باأمر �لطلب(  4520007.1

 تعديل ن�شاط / حذف تبديل زيوت �ملركبات – تاجر �أبوظبي )باأمر �لطلب(  4520010.1
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لبطاريات �جلافة - بالتجزئة – تاجر �أبوظبي )باأمر �لطلب(  4773906.1  
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ب�شت مانيال للرجال

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2033893 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شيف ��شعد �شيف �شعيد �ل�شهومى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح نا�شر ح�شني �حلارثى
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالون ب�شت مانيال للرجال

BEST MANILA GENTS SALON

�إىل/ �شالون فريكز هير للرجال
  FREAKZ GENTS HAIR SALOON 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
�ل�شخ�س  �شركة   - �لناز  �شيتي  �ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لو�حد ذ م م   رخ�شة رقم:3998330 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ر�زون ببارى عبد ول مانان ببارى  %19

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد ر��شيل عبد�ملنان بيبارى  %30
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / نهيان حممد �شامل عثمان �لزعابى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / نهيان حممد �شامل عثمان �لزعابى من 100 % �إىل %51
تعديل مدير / حذف �لطاف ح�شني �شيخ �نور ح�شني �شيخ

تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ بقالة �شيتي �لناز - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

CITI ALNAZ BAQALA SOLE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�إىل /بقالة �شيتي �لناز ذ.م.م

  CITI ALNAZ BAQALA L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
لالعمال  �لغربي  �ل�ش�����ادة/�جلانب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �للكرتوميكانيكية - ذ م م  رخ�شة رقم:1174733 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �جلانب �لغربي لالعمال �للكرتوميكانيكية - ذ م م

WEST SIDE ELECTROMECHANICAL WORKS - L L C

�إىل / �شمارت كابيتل لال�شتثمار و �لتطوير ذ.م.م

SMART CAPITAL INVESTMENT AND DEVOLPMENT L.L.C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات �إد�رة �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة  7010009

 تعديل ن�شاط / حذف مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها  4100002

 تعديل ن�شاط / حذف �ملقاولت �مليكانيكية  4220903  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جر�نديو�س �شوبر ماركت ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2245809 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / غر�نديوز �إنفي�شتمنت م د م �س

GRANDIOSE INVESTMENTS DMCC من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / غر�نديوز �إنفي�شتمنت م د م �س
GRANDIOSE INVESTMENTS DMCC من 49 % �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف لينك�س للو�شاطة �لتجارية �س ذ م م
LINKS COMMERCIAL BROKERS L L C

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ جر�نديو�س �شوبر ماركت ذ.م.م

GRANDIOSE SUPERMARKET L.L.C

�إىل/ جر�نديو�س �شوبرماركت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
  GRANDIOSE  SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

 اإعـــالن �شطب قيد
كون�شرتك�شيون  �أك�شيونا  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  ��شبانيا(  )�جلن�شية:  �أبوظبي  فرع   - �إيه  �إ�س 
هز�ع  �شارع  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب 
�لريا�شي  �لوحده  بناية/نادي   P7C �شرق 19  �أبوظبي   - ز�يد  بن 
�شجل  يف   )3449( رقم  حتت  و�ملقيدة  �س.ب:4118(   - �لثقايف 
�ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي 
رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر 
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س 
�لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة 
�ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من 
تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 



االثنني   27  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13351  
Monday    27   September   2021   -  Issue No   13351 عربي ودويل

09

احلمادي والعامري يوا�سالن التدريبات �سمن م�سروع الإمارات ملحاكاة الف�ساء

املهمة �شرييو�ش 20-21 يف مو�شكو ملحاكاة احلياة يف الف�شاء تنطلق يف نوفمرب 2021 
•• دبي - وام:

�ل��ف�����ش��اء �لإمار�تيان  ي��و����ش��ل ع��ب��د�هلل �حل��م��ادي و���ش��ال��ح �ل��ع��ام��ري ر�ئ����د� 
�إطار م�شروع �لإم��ار�ت ملحاكاة �لف�شاء �شمن برنامج �لبحث  تدريباتهما يف 
�لعلمي �لدويل يف �ملحطة �لأر�شية �لفريدة "�شريو�س" 20-21. و�أو�شح 
مركز حممد بن ر��شد للف�شاء �ليوم �أن ر�ئدي �لف�شاء �لإمار�تيني �شي�شكالن 
�أ���ش��ا���ش��ي و�ل��ث��اين �حتياطي و�شترتكز  �أح��ده��م��ا   1 �ل��ط��اق��م رق��م  م��ن  ج���زء�ً 
�لنف�شية  �ل��ن��اح��ي��ة  �لإن�����ش��ان م��ن  ع��ل��ى  �ل��ُع��زل��ة  �آث����ار  ُمهمتهما ح���ول در����ش��ة 

و�لف�شيولوجية، وعلى ديناميكيات �لفريق بهدف �مل�شاعدة يف �لتح�شر ملهام 
�لف�شاء  حماكاة  جتربة  برنامج  و�شيمتد  �مل��دى،  طويلة  �لف�شاء  ��شتك�شاف 
على مدى ثمانية �أ�شهر يف �ملجمع �لتجريبي �لأر�شي مبعهد �لأبحاث �لطبية 
تدريب  �أن��ه مت  �إىل  ولفت   . �لرو�شية يف مو�شكو  �لعلوم  باأكادميية  و�حليوية 
عبد�هلل �حلمادي و�شالح �لعامري على كيفية �إد�رة �لعمليات �ليومية و�أد�ء 
�ملهام �ملختلفة خالل فرتة �ملهمة ف�شال عن خ�شوعهما ل� 60 جتربة خمتلفة 
ونف�شية  �ختبار�ت ج�شدية  ذل��ك  ت��رت�وح يف جم��الت علمية خمتلفة مبا يف 
ومناعية وغرها. وقال �شعادة يو�شف حمد �ل�شيباين مدير عام مركز حممد 

�شي�شرو�س يف نوفمرب  �ملهمة  ب��دء  �لإع���الن عن  " �إن��ه مع  للف�شاء  ر��شد  بن 
�ملقبل حر�شنا على �ختيار �لرو�د وجتهيزهم وفق �شو�بط دقيقة، موؤكد� �أن 
�ن�شمامها �إىل حمطة "�شريو�س" 21/20 دليل على قوة �شر�كاتنا �لدولية 
�لدولة  جامعات  بع�س  بها  تقدمت  �لتي  �لتجارب  ببع�س  �شيقومان  حيث 

تاأكيد�ً على جناح تو��شلنا مع �ملجتمع �لعلمي د�خل �لدولة.
من جانبه قال �ملهند�س عدنان �لري�س مدير برنامج �ملريخ 2117 يف مركز 
حممد بن ر��شد للف�شاء �أن مهمة حماكاة �حلياة يف �لف�شاء تت�شم باأهميتها 
�لبالغة نظر� لتاأثرها �لإيجابي يف در��شة حيثيات �حلفاظ على �شالمة رو�د 

وبالتايل  �ملدى  طويلة  �لف�شاء  ��شتك�شاف  رحالت  خالل  و�شحتهم  �لف�شاء 
2117 بل ميتد  �ملريخ  �ملهمة لن يقت�شر فقط على م�شروع  �أث��ر هذه  ف��اإن 
�إذ� كانت هناك مهام ماأهولة  �لف�شاء  ل��رو�د  �لإم��ار�ت  �أي�شا لي�شمل برنامج 
�شيقوم بها رو�دنا يف �مل�شتقبل . و�شتوؤدي م�شاركة �لإمار�ت يف مهمة �شريو�س 
دور� حموريا يف تطوير �لإمكانات �لإمار�تية و�شت�شهم يف تعزيز برنامج �ملريخ 
عام  بحلول  �ملريخ  على  ب�شرية  م�شتوطنات  �إن�شاء  �إىل  يهدف  �لذي   2117
2117 وحتظى مبادرة �ملريخ 2117 بتمويل ودعم �شندوق تطوير قطاع 

�لت�شالت وتقنية �ملعلومات �لتابع للهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �لت�شالت.

تفاهم بني كلية الدفاع الوطني واأكادميية اأبوظبي احلكومية

ن��ظ��ر� ل���دوره���ا �حل��ي��وي يف �شقل 
�لوطنية  �ل�شرت�تيجية  �مل��ه��ار�ت 
ملو�كبة �ملتطلبات �ملت�شارعة �آمال يف 
�ملقبلة  �ملرحلة  يف  �لتعاون  تكثيف 
من خالل �ل�شتفادة من �خلرب�ت 
�مل�����ش��رتك��ة وت���ط���وي���ر �ل���ت���ع���اون يف 
�لأب���ح���اث و�مل��ع��ل��وم��ات مب��ا ي�شب 
�ملو�شوعة  �لأه��������د�ف  خ���دم���ة  يف 

بحكومة �أبوظبي.
���ش��ع��ادة حممد  �أو���ش��ح  م��ن جانبه 
�أبوظبي  �أك����ادمي����ي����ة  �أن  غ����ي����اث 
توجيهات  وف���ق  تعمل  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لإ�شناد �حلكومي وحتر�س  د�ئرة 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ت��وث��ي��ق  ع��ل��ى 
و�لتو��شل مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
�إطار �مل�شاعي �لر�مية  �ملختلفة يف 

�لتعليمية  و�ل��������دور�ت  �ل����رب�م����ج 
و�لتدريبية �مل�شرتكة �لتي ت�شتمل 
�حل�شر  ل  �مل����ث����ال  ���ش��ب��ي��ل  ع���ل���ى 
�لدر��شات  يف  �ملاج�شتر  ب��رن��ام��ج 
ودورة  و�لأم��ن��ي��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
مقدمة يف �ل�شرت�تيجية و�لقيادة 

�ل�شرت�تيجية.
�لن�شر�ت  ت�����ب�����ادل  ي�������ش���م���ل  ك���م���ا 

�ل����ق����ي����ادة �ل����ر�����ش����ي����دة و�خل���ط���ط 
�ل�شرت�تيجية للجانبني.

�للو�ء  �شعادة  عرب  �ملنا�شبة  وبهذه 
�لعلي  عقاب  �شاهني  عقاب  �لركن 
لتقدمي  �ل��ك��ل��ي��ة  �����ش���ت���ع���د�د  ع����ن 
��شهاماتها من بر�مج علمية لرفد 
�لأكادميية  تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود 
�لقياد�ت  ت��اأه��ي��ل  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 

ورف���ع ق���در�ت و�إم��ك��ان��ي��ات �لقطاع 
�أبوظبي وذلك  �إمارة  �حلكومي يف 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  تنفيذ� 
ز�هر  م�شتقبل  ل��ب��ن��اء  وخ��ط��ط��ه��ا 

وم�شتد�م.
ويت�شمن �لتعاون بني كلية �لدفاع 
�أبوظبي  و�أك����ادمي����ي����ة  �ل���وط���ن���ي 
�حل����ك����وم����ي����ة ت����ط����وي����ر وت����ق����دمي 

ل���دع���م ر�أ��������س �مل������ال �ل���ب�������ش���ري يف 
�أب��وظ��ب��ي و�إع����د�ده ملو�جهة  �إم����ارة 
وفر�س  م�شتقبلية  حت��دي��ات  �أي 
�مل�شتقبل من خالل توفر بر�مج 
عاملي  م�����ش��ت��وى  ذ�ت  وم�����ب�����ادر�ت 

متطور.
�لدفاع  كلية  �لتعاون مع  �أن  و�أك��د 
خا�س  ب�شكل  مهما  بعد�  يكت�شب 

•• اأبوظبي - وام: 

يف  مم��ث��ل��ة  �ل����دف����اع  وز�رة  وق���ع���ت 
و�أكادميية  �ل��وط��ن��ي  �ل��دف��اع  كلية 
تفاهم  �أبوظبي �حلكومية مذكرة 
ب�����ش��اأن �ل��ت��ع��اون يف جم���ال تطوير 

بر�مج تدريبية م�شرتكة.
بالنيابة عن  �لتفاهم  وقع مذكرة 
كلية �لدفاع �لوطني �شعادة �للو�ء 
�لعلي  عقاب  �شاهني  عقاب  �لركن 
ونيابة  �لوطني  �لدفاع  كلية  قائد 
ع���ن �لأك����ادمي����ي����ة ����ش���ع���ادة حممد 
غياث حممد �لقائم باأعمال مدير 
�حلكومية  �أبوظبي  �أكادميية  عام 
عبد  �شمية  �شعادة  بح�شور  وذل��ك 
�أكادميية  عميد  �حلو�شني  �لعزيز 
�أب���وظ���ب���ي �حل��ك��وم��ي��ة وع�����دد من 
لكلية  �ل���ت���وج���ي���ه  ه��ي��ئ��ة  �أع�������ش���اء 

�لدفاع �لوطني.
وتعك�س مذكرة �لتفاهم رغبة كلية 
�لدفاع �لوطني و�أكادميية �أبوظبي 
وتوثيق  ت���ط���وي���ر  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
ع��الق��ات��ه��م��ا �ل��ث��ن��ائ��ي��ة م���ن خالل 
�لتعاون يف تطوير بر�مج تدريبية 
بتوجيهات  �ل����ت����ز�م����ا  م�������ش���رتك���ة 

و�ملعلومات  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات 
و�لتعاون  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت 
و�لتطوير،  �ل��ب��ح��ث  يف  �مل�����ش��رتك 
وت��ن��ظ��ي��م ن������دو�ت ع��م��ل��ي��ة وور�����س 
يف  �مل�����ش��ارك��ة  ج��ان��ب  �إىل  م�شرتكة 
و�لفعاليات  و�لأن�شطة  �مل��وؤمت��ر�ت 
�ملنعقدة  �مل�����ش��رتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت 

لدى �لطرفني.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن كلية �لدفاع 
�ل��وط��ن��ي ه���ي ك��ل��ي��ة ر�ئ�����دة عامليا 
�ل�شرت�تيجي  �ل��ف��ك��ر  ت��ط��وي��ر  يف 
وم���������ش����در �أ������ش�����ا������س ل����ل����در������ش����ات 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�لأم��ن��ي��ة وتعنى 
باإعد�د وتاأهيل �لقياد�ت �لع�شكرية 
و�ملدنية ورفع قدر�تهم وفهم �أ�ش�س 
مو�رد  وتوظيف  �إد�رة  ومتطلبات 
�مل�شالح  �أج��ل حماية  م��ن  �ل��دول��ة 
�أبوظبي  �أك��ادمي��ي��ة  �أم���ا  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لإ�شر�ف  بها  فمنوط  �حلكومية 
ب��ك��ف��اء�ت موظفي  ع��ل��ى �لرت���ق���اء 
حكومة �بوظبي من خالل تقدمي 
بر�مج تدريبية ت�شتند على �أف�شل 
�مل��م��ار���ش��ات �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ت��و�ف��ق��ة مع 
�إمارة  وتطلعات  وروؤى  �حتياجات 

�أبوظبي.

اأول حمكمة ذكية يف ال�شرق الأو�شط للنظر يف الق�شايا العمالية
•• دبي- وام:

�ملنطقة �حل��رة جلبل علي  �أطلقت 
"�ملحكمة  دب����ي  وحم���اك���م  ج���اف���ز� 
مع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  �لذكية" �خل��ا���ش��ة 
�لعمالية  و�ل��ق�����ش��اي��ا  �ل����دع����اوى 
�ملنطقة  يف  �مل�����ش��ج��ل��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
وموظفيها  ع���ل���ي  جل���ب���ل  �حل������رة 
�شمن جهودها لتكري�س �لتميز يف 
بيئة �أعمالها �ملتكاملة ومنظومتها 
�ل��رق��م��ي��ة. و���ش��ي��ت��م��ك��ن �لأط�����ر�ف 
من  �لعمالية  ب��ال��دع��وى  �ملعنيون 
�حل�شور �إىل قاعة �ملحكمة �لذكية 
و�ملزودة بنظام بث مبا�شر مرتبط 
مبحاكم دبي ومعزز باأعلى درجات 
ليتمكن  �لإل������ك������رتوين  �لأم����������ان 
�أطر�ف  �إىل  �ل�شتماع  �لق�شاة من 
حيثياتها  على  و�لط��الع  �لدعوى 

عديدة  ح��رة  مناطق  يف  تطبيقها 
يف �لعامل.

من جهته �أكد �شعادة �لقا�شي جمال 
�لعمالية  �ملحكمة  رئي�س  �جلابري 
�أن  �لد�ئرة  دبي حر�س  يف حماكم 
ت�شتخدم  عمالية  حمكمة  �إن�����ش��اء 
�لفرت��شي  �ل���و�ق���ع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
علي  جل���ب���ل  �حل�������رة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�لدعاوى  يف  و�لبت  للنظر  جافز� 
فيها  �لعاملة  لل�شركات  �لق�شائية 
لها  �لتابعة  �لأع��م��ال  مناطق  ويف 
لتطوير  ج��دي��دة  �إ���ش��اف��ة  ..ي�شكل 
�ملنظومة �لق�شائية وذلك يف �إطار 
لتلبية  �ملتو��شلة  �لتطوير  جهود 
��شتكماًل  و�مل�شتجد�ت  �ملتطلبات 
�لق�شائية  �خل����دم����ات  مل��ن��ظ��وم��ة 
�مل���ت���ك���ام���ل���ة �مل���ق���دم���ة ل����الأط����ر�ف 
لت�شهيل و�شول �لعمال �إىل �لعد�لة 

بد�ية   14 ج���اف���ز�  م��ب��ن��ى  ت��ق��ع يف 
�إجر�ء�ت  لت�شهيل  جديدة  ملرحلة 
�لتقا�شي كما مت تزويدها بكل ما 
حتتاجه عملية �لتقا�شي لت�شاهي 
يف �أد�ئ���ه���ا �مل��ح��ك��م��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 
�مل��ق��ر �ل��رئ��ي�����س مل��ح��اك��م دب���ي حيث 

من خالل �لربط �لإلكرتوين مع 
منظومة جافز� �لرقمية و�خلا�شة 
ب��ع��ق��ود �ل��ع��م��ل و�مل���ع���ل���وم���ات ذ�ت 
�لعالقة للبت يف �لق�شايا و�إ�شد�ر 

�لأحكام.
وكان �لطرفان وقعا �تفاقية تعاون 
عام 2019 بح�شور �شعادة �للو�ء 
عبيد مهر بن �شرور نائب �ملدير 
لالإقامة  �ل��ع��ام��ة  ل������الإد�رة  �ل���ع���ام 
ب��دب��ي ورئي�س  �لأج���ان���ب  و����ش���وؤون 
�لعمال  ل�����ش��وؤون  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 
�إن�������ش���اء حمكمة  دب����ي ح��ي��ث مت  يف 
تكنولوجيا  ت�����ش��ت��خ��دم  ع��م��ال��ي��ة 
يف  للنظر  للجل�شات  �ملبا�شر  �لبث 
لل�شركات  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �ل����دع����اوى 
جلبل  �حل���رة  �ملنطقة  يف  �لعاملة 
�لتابعة  �لأع��م��ال  مناطق  ويف  علي 
�لتي  �لذكية  �ملحكمة  وت�شكل  لها. 

�لأنظمة  ب���ني  �ل���رب���ط  ت���اأم���ني  مت 
و�ملحاكم  ج����اف����ز�  يف  �ل���ع���م���ال���ي���ة 
م�شتويات  �أف�������ش���ل  ي�����ش��م��ن  مب����ا 
�لق�شية  �مل��ب��ا���ش��ر حل��ي��ث��ي��ات  �ل��ب��ث 
�ملحامني  مل���ر�ف���ع���ات  و�ل����ش���ت���م���اع 
وممثلي  �مل����وظ����ف����ني  و�إف���������������اد�ت 

�ل�شركات �ملعنيني بالق�شية.
�ملدير  دميثان  ب��ن  �هلل  عبد  وق���ال 
�لتنفيذي و�ملدير �لعام ملو�نئ دبي 
�لعاملية – �إقليم �لإم��ار�ت وجافز� 
بالإمكان حتقيق هذ�  يكن  �إن��ه مل 
�لإجن��از لول �لدعم �لذي تلقيناه 
م���ن حم��اك��م دب���ي ر�ئ�����دة �لتحول 
�ل��رق��م��ي يف �ل��ق��ط��اع �ل��ق��ان��وين..

موؤكد�ً على ثقته من �أن جتربتهم 
�لأوىل من نوعها  هذه و�لتي تعد 
يف دول���ة �لإم�����ار�ت و�مل��ن��ط��ق��ة ككل 
�شيتم  ف��ري��دة  جن��اح  ق�شة  �شتكون 

�لد�ئرة  ب��روؤي��ة  �ل��ت��ز�ًم��ا  �ل��ع��د�ل��ة 
عاملياً"  متميزة  ر�ئ����دة  "حماكم 
و�أك������د �جل����اب����ري ح���ر����س حماكم 
�لنظام  ك��ف��اءة  ت��ك��ون  �أن  على  دب��ي 

و�حل�������ش���ول ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��م �لتي 
تقدير�ً  وذل���ك  �ل��ق��ان��ون  ي�شمنها 
لدور هذه �لفئة و�شمان �لو�شول 
ل��ل��خ��دم��ات مب���ا يحقق  �ل�����ش��ام��ل 

�ل��ق�����ش��ائ��ي يف م��ق��دم��ة �لأول���ي���ات 
ت�شخر  خ��الل  م��ن  و�مل�شتهدفات 
�لتقنيات �حلديثة وتطبيق مبادئ 

��شت�شر�ف �مل�شتقبل .

رئي�ش الأمن ال�شيرباين: املنهجية اجلديدة خريطة طريق ا�شتثنائية يف م�شرية العمل احلكومي اجلماعي
•• اأبوظبي-وام:

�لدكتور حممد حمد  �شعادة  �أكد 
�لكويتي رئي�س �لأمن �ل�شيرب�ين 
�أن  حل���ك���وم���ة دول�������ة �لإم������������ار�ت 
لعمل  �جل�������دي�������دة  �مل����ن����ه����ج����ي����ة 
طريق  خريطة  ت�شكل  �حلكومة 
م�شرة  يف  ج���دي���دة  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

بالت�شكيل �لوز�ري �جلديد �لذي 
يلبي تطلعات �لإمار�ت للم�شتقبل 
م���ن خ����الل ح��ك��وم��ة ق�����ادرة على 
ومو�كبة  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  �شرعة 
و  �لفر�س  �قتنا�س  و  �مل��ت��غ��ر�ت 
�شناعة �مل�شتقبل يف مرحلة مهمة 

وجديدة من تاريخ �لوطن.
�لإم��������ار�ت  �أن  �ل���ك���وي���ت���ي  وذك������ر 

�شاحب  �أع��ل��ن��ه  �ل���ذي  للحكومة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 
مكانة  ت���ع���زي���ز  يف  ي�����ش��ه��م  �هلل" 
�لإمار�ت على �مل�شتويني �لإقليمي 
مرونة  على  وي��ح��اف��ظ  و�ل����دويل 
�ل��ع��م��ل �حل���ك���وم���ي �ل���ق���ائ���م على 

�ل���ع���م���ل �حل����ك����وم����ي �جل���م���اع���ي 
�لوطنية  �لأول������وي������ات  و�إجن��������از 
ل��ت��ع��ظ��ي��م م���ن���ج���ز�ت �ل����وط����ن يف 
يتما�شى  مب���ا  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
�خلم�شني"  "وثيقة  م��ب��ادئ  م��ع 

للخم�شني عاما �ملقبلة .
وق����ال ���ش��ع��ادت��ه - يف ك��ل��م��ة ل���ه - 
�جلديد  �ل������وز�ري  �ل��ت�����ش��ك��ي��ل  �إن 

�لتعاون بني خمتلف �جلهات مبا 
وحتديد  �مل��ن��ج��ز�ت  ت�شريع  ي��ع��زز 
�مل�شاريع  و�ع���ت���م���اد  �لأول�����وي�����ات 
و�مل��ي��ز�ن��ي��ات وحت��ق��ي��ق م��زي��د من 
يف  �لنوعية  و�لقفز�ت  �لنجاحات 

م�شرة �لوطن �حل�شارية.
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �شعادته  وه��ن��اأ 
و�����ش����ع����ب �لإم������������������ار�ت �ل����ك����رمي 

و�لعمل  �لكامل  بالتحول  �لعمل 
لعمل  �جل������دي������دة  ب���امل���ن���ه���ج���ي���ة 
�حل��ك��وم��ة وج��ع��ل��ه��ا م��ن��ه��اج عمل 
يومي مبا ي�شهم يف حتقيق روؤية 
�شعب  �لر�شيدة وتطلعات  �لقيادة 
من  م��زي��د  �إىل  �لعظيم  �لحت����اد 
�لوطن  ر�ي����ة  ورف����ع  �لإجن��������از�ت 

عالية يف كافة �مليادين.

�أن  يف  ث���اب���ت���ة  ب���خ���ط���ى  مت�������ش���ي 
�ل��ع��امل يف  دول  �أف�شل  م��ن  تكون 
خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات م���ن خالل 
ف���اع���ل���ة وق����������ادرة على  ح���ك���وم���ة 
عالية  وك��ف��اءة  مب��رون��ة  �لتعامل 

مع متغر�ت �مل�شتقبل .
�ل����ت����ز�م جمل�س  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك������د 
فرق  وجميع  �ل�شيرب�ين  �لأم���ن 

�شنوات  5 يف  اجلوي  لل�شحن  الإمارات  نقلتها  اأدوية  كيلوغرام  مليون   400
•• دبي -وام:

�جلوي  لل�شحن  �لإم����ار�ت  �أع��ل��ن��ت 
�أن��ه��ا ن��ق��ل��ت ع��رب �لإم������ار�ت فارما 
كيلوغر�م  مليون   400 من  �أك��رث 
�ملنتجات  م���ن  ط���ن  �أل�����ف   400
�أ���ش��و�ق ع��رب قار�ت  �إىل  �ل��دو�ئ��ي��ة 

�لعامل �ل�شت خالل 5 �شنو�ت.
لل�شحن  �لإم����������������ار�ت  وحت����ت����ف����ل 
�شنو�ت  خ���م�������س  مب�������رور  �جل�������وي 
�ملتخ�ش�شة  من�شاأتها  �فتتاح  على 
�لدو�ئية  �مل�شتح�شر�ت  مب��ن��اول��ة 
بدبي،  م��رك��زه��ا  يف  و�ل�شيدلنية 
ذر�ع  رفعت   2016 �شبتمرب  ففي 
�لإمار�ت  لطر�ن  �لتابعة  �ل�شحن 
�ملعاير �لعاملية لنقل هذه �ملنتجات 
بافتتاح مرفق "�لإمار�ت فارما" يف 
مطار دبي �ل��دويل و�إط��الق ثالث 
هذه  ملناولة  متخ�ش�شة  منتجات 

�ملنتجات �حل�شا�شة للحر�رة .
وقال نبيل �شلطان نائب رئي�س �أول 
طر�ن �لإمار�ت لد�ئرة �ل�شحن " 

�ل�����ش��ري��ع و�لآم�������ن ل����الأدوي����ة من 
�لوجهات  �إىل  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع  م���و�ق���ع 

�لنهائية.
�ل�شنو�ت  خ��الل  �لناقلة  ومتكنت 
�شحنات  �إي���������ش����ال  م����ن  �مل���ا����ش���ي���ة 
�أ����ش���و�ق ع���رب ق���ار�ت  �لأدوي������ة �إىل 
�ل��ع��امل �ل�����ش��ت مب��ا يف ذل���ك �لهند 
و�ململكة  وهولند�  وبلجيكا  و�أملانيا 
�ملتحدة ورو�شيا و�لوليات �ملتحدة 
و�أ�شرت�ليا  و�ل��رب�زي��ل  �لأم��رك��ي��ة 
وك�����وري�����ا و�ل����ي����اب����ان و�لإم�����������ار�ت 
�لعربية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شعودية وم�شر وياأتي نحو ثلث 
���ش��ح��ن��ات �لأدوي�������ة �لتي  �إج���م���ايل 
�جلوي  لل�شحن  �لإم����ار�ت  تنقلها 

من �لهند.
وتعاونت �لإمار�ت لل�شحن �جلوي 
�أي�شا مع �شركات �ملناولة �لأر�شية 
35 م��ط��ار� ل�شمان  �أك���رث م��ن  يف 
�شحنات  م����ع  �ل���ف���ع���ال  �ل���ت���ع���ام���ل 
�لأدوي��������ة م���ن ن��ق��ط��ة �مل��ن�����ش��اأ �إىل 
�شيكاغو  ف��ف��ي  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��وج��ه��ة 

�شحنات  �أح���ج���ام  و����ش��ل��ت  وت���اب���ع 
�لأدوي������ة �ل��ن��م��و ع��ل��ى م��ر �ل�شنني 
�لإم���ار�ت  مظلة  حت��ت  نقلنا  حيث 
 400 �أك��رث م��ن  ف��ارم��ا حتى �لآن 
�أل���ف   400" ك��ي��ل��وغ��ر�م  م��ل��ي��ون 

طن" من �ملنتجات �لدو�ئية.
ومتتلك �لإم��ار�ت لل�شحن �جلوي 
من  �أك�������رث  دب������ي  يف  م����رك����زه����ا  يف 
م�شاحة  من  مربع  مرت  �ألف   20
مع  �مل��ت��و�ف��ق��ة  و�مل��ن��اول��ة  �لتخزين 
معاير �لحتاد �لأوروبي ملمار�شات 
ل����الأدوي����ة. وتنجز  �لآم�����ن  �ل��ن��ق��ل 
�ألف كيلوغر�م   200 مناولة نحو 
200 طن من �لأدوية كل يوم مبا 
و�مل�شتح�شر�ت  �للقاحات  ذل��ك  يف 
�حليوية و�لأدوي����ة لأم��ر����س مثل 
من  وغرها  و�ل�شكري  �ل�شرطان 

�لعالجات �لطبية �لأخرى.
لل�شحن  �لإم���ار�ت  عمليات  وكانت 
�جل��وي ملناولة �لأدوي��ة يف دبي قد 
قبل  م��ن  ���ش��ارم  لتقييم  خ�شعت 
 Bureau ف���ري���ت���ا����س  م���ك���ت���ب 

ب������د�أت   2021 �أغ�������ش���ط�������س  ويف 
"�لإمار�ت لل�شحن �جلوي" �لعمل 
ق���در�ت���ه���ا يف جمال  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
دبي من  �للقاحات يف  �لتعامل مع 
�لتربيد  ح���ج���رة  ت��و���ش��ي��ع  خ����الل 
�مل��وؤمت��ت��ة ب��ال��ك��ام��ل و�إ����ش���اف���ة 94 
من�شاأتها  يف  ل���ل���ح���اوي���ات  م���وق���ع���اً 
دبي  مطار  يف  ل��الأدوي��ة  �ملخ�ش�شة 
�لدويل و�ملعتمدة مبوجب �ملعاير 

�لأوروبية.
�ملو�ّشعة  �ل��ت��ربي��د  ح��ج��رة  وت��وف��ر 
�لتي  �لبيئة  من  �إ�شافية  م�شاحة 
ميكن �شبط حر�رتها بني درجتني 
لت�شتوعب  م��ئ��وي��ة  درج�����ة  و25 
مليون   90-60 ب��ني  ي����رت�وح  م��ا 

جرعة لقاح دفعة و�حدة.
�جلوي  لل�شحن  �لإم����ار�ت  ونقلت 
بني �أكتوبر ت�شرين �لأول 2020 
على  ي��زي��د  م��ا   2021 و�شبتمرب 
250 مليون جرعة من لقاحات" 
 75 م��ن  �أك���رث  �إىل  كوفيد19-" 

وجهة عرب دبي.

�إن���ن���ا �أدرك����ن����ا م��ب��ك��ر� يف �لإم������ار�ت 
عمالئنا  ح��اج��ة  �جل����وي  لل�شحن 
حلول  �إىل  م����ت����ز�ي����دة  ب���������ش����ورة 
وخ�شو�شا  ل�شحناتهم  متخ�ش�شة 
للحياة  و�مل��ن��ق��ذة  �لقّيمة  �لأدوي����ة 
�ل���ت���ي ي��ت��ط��ل��ب ن��ق��ل��ه��ا �إج��������ر�ء�ت 

وظروفا �شارمة للغاية.
" ب��ع��د ت��خ��ط��ي��ط مكثف  و�أ����ش���اف 
بنيتنا  يف  ك���ب���رة  و�����ش���ت���ث���م���ار�ت 
وموظفينا  وع��م��ل��ي��ات��ن��ا  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�شبتمرب  يف  ل���ع���م���الئ���ن���ا  ق���دم���ن���ا 
مدعوما  ���ش��ام��ال  ح���ال   2016
م���ن���اول���ة يف دبي  ب����اأح����دث م���رف���ق 
�لحتاد  م��ع��اي��ر  مب��وج��ب  معتمد 
�لآمن  �لنقل  ملمار�شات  �لأوروب����ي 
GDP ولقي هذ� �حلل  لالأدوية 
�شريعا  و��شتطعنا  و��شعة  ��شتجابة 
وجهة  كانت  دب��ي  �أن  فكرة  حتويل 
ي��ج��ب جت��ن��ب��ه��ا يف ع��م��ل��ي��ات �شحن 
�لأدوي��ة �شيفا لت�شبح دبي مركز� 
على  �لأدوي���ة  عمالء  بثقة  يحظى 

مد�ر �ل�شنة.

�لرئي�شة  �لأدوي���ة  �إح��دى حمطات 
لل�شحن  �لإم�������ار�ت  ���ش��ب��ك��ة  ���ش��م��ن 
�جل�����وي ع��م��ل��ت ب�����ش��ك��ل وث���ي���ق مع 
�مل��ن��اول��ة �لأر���ش��ي��ة �ملحلية  ���ش��رك��ة 
ملناولة  خم�ش�س  م��رف��ق  لتطوير 
معاير  مب��وج��ب  معتمد  �لأدوي����ة 
�لحت��اد �لأوروب���ي. وتزيد م�شاحة 

�ملرفق على 1000 مرت مربع.
عمليات   2019 ع��ام  يف  و�نتقلت 
�لإم��ار�ت لل�شحن �جلوي للتعامل 
�لأدوي��ة يف كوبنهاغن  مع �شحنات 
معتمدة  خم�����ش�����ش��ة  م��ن�����ش��اأة  �إىل 
�نت�شار  وخ����الل  �أي�������ش���ا.  �أوروب����ي����ا 
�جل����ائ����ح����ة ح���اف���ظ���ت �لإم�����������ار�ت 
�شال�شل  ع���ل���ى  �جل������وي  ل��ل�����ش��ح��ن 
�لعامل  �أن���ح���اء  جميع  يف  �ل��ت��وري��د 
"كوفيد- �لأدوي��ة وعالجات  لنقل 
ومتكنت  �أخ���رى،  و�أم��ر����س   "19
�شحن  رح���الت  ت�شير  م��ن خ��الل 
ع��ل��ى ط����ائ����ر�ت �ل����رك����اب م���ن نقل 
عاجلة  ب�����ش��ورة  �ملطلوبة  �لأدوي����ة 

عرب �لعامل.

لالمتثال  �لأمل�����اين   Veritas
ذلك  يف  مب��ا  �لأوروب���ي���ة  للمعاير 
�لعتماد�ت  م��ن  كاملتان  دورت����ان 
وتدقيق  متعددة  �شهاد�ت  ت�شّمنتا 
�لعمليات  �ج���ت���ازت  ك��م��ا  �مل��ر�ق��ب��ة. 
بنجاح عدة مر�حل تدقيق �أجر�ها 

عمالء وم�شنعو �أدوية.
لل�شحن  "�لإمار�ت  ومت���ت���ل���ك 
ع��دد من �حلاويات  �جلوي" �أك��رب 
للمحافظة  و�مل��خ�����ش�����ش��ة  �مل�����ربدة 
�ل�شحنات  ح�����ر�رة  ����ش��ت��ق��ر�ر  ع��ل��ى 
ع��ن��د ن��ق��ل��ه��ا م���ن �ل���ط���ائ���ر�ت �إىل 
�ملطار.  يف  �جل���وي  �ل�شحن  مبنى 
كما تخ�ش�س �أكرث من 50 حاوية 
وتتعاون  ف��ق��ط.  ل���الأدوي���ة  م���ربدة 
�ل���ن���اق���ل���ة م����ع ع�����دد م����ن م�����زودي 
�أجل  م��ن  �ملتخ�ش�شني  �حل��اوي��ات 
�خليار�ت  باأف�شل  �لعمالء  �إم���د�د 

ملتطلباتهم �خلا�شة.
و���ش��ه��ل �إن�������ش���اء م���رك���ز �لإم�������ار�ت 
�ملخ�ش�س  دبي  �جل��وي يف  لل�شحن 
�لنقل  �للقاحات  وتوزيع  لتخزين 

لل�شحن  "�لإمار�ت  وت����ع����اون����ت 
�لعاملية  دب���ي  م��و�ن��ئ  �جلوي" م��ع 
�لدولية  و�مل��دي��ن��ة  دب��ي  وم��ط��ار�ت 
ل��ل��خ��دم��ات �لإن�������ش���ان���ي���ة لإط����الق 
ل��وج�����ش��ت��ي��ة ع��امل��ي��ة لنقل  م���ب���ادرة 
كما  دب���ي.  ع��رب  �للقاحات  وت��وزي��ع 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  �لناقلة  وق��ع��ت 
لنقل  �لأولوية  �ليوني�شف لإعطاء 
دعماً  "كوفيد19-"  ل���ق���اح���ات 
 COVAX ك���وف���اك�������س  مل���رف���ق 
�لتي  �لعاملية  �ملبادرة   Facility
ع����ادل  ع���امل���ي  ت����وزي����ع  �إىل  ت���ه���دف 
 2021 م����اي����و  ويف  ل����ل����ق����اح����ات. 
�جلوي  لل�شحن  �لإم���ار�ت  �أطلقت 
�لإن�شانية  للم�شاعدة  جوياً  ج�شر�ً 
مكافحة  يف  �ل��ه��ن��د  ج��ه��ود  ل��دع��م 
وتربعت  "كوفيد19-"  ج��ائ��ح��ة 
ب�����ش��ع��ة ���ش��ح��ن ل��ن��ق��ل �لإم���������د�د�ت 
�لأ�شا�شية مثل خيام �لإغاثة و�آلف 
و�ملكثفات  �لأك�شجني  ����ش��ط��و�ن��ات 
جماناً على �لرحالت �لتي ت�شرها 

�إىل وجهاتها يف �لهند.
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ب�”�لإن�شاف” و�لحرت�م �ملتبادل.
على  �جلنوبية  ك��وري��ا  �لبيان،  بح�شب  ي��و-ج��ون��غ،  كيم  وحثت 
�أ�شلحة  جت��ارب  �إد�ن���ة  مثل  �مل��زدوج��ة،  معايرها  ع��ن  �لتخلي 
“�لدفاع عن �لنف�س” �لتي تقوم بها كوريا �ل�شمالية باعتبارها 
�لكورية  “يونهاب”  وك��ال��ة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��ا  “��شتفز�ز�ت”، 

�جلنوبية لالأنباء.
�لرئي�س  �ق��رت�ح  ب��اأن  �حلديدية  �مل���ر�أة  �شرحت  �لبيان،  وقبل 
نهاية  ب��اإع��الن  �لأخ����ر  جيه-�إن”  “مون  �جل��ن��وب��ي  �ل��ك��وري 
ت�شتحق  “فكرة   1953-1950 �ل��ك��وري��ة  للحرب  ر�شمية 
م�شيفة �أن بيونغيانغ م�شتعدة لتح�شني �لعالقات  �لإعجاب”، 
ب�”�ل�شيا�شات  و�شفته  عما  �شول  توقفت  �إذ�  �لكوريتني  ب��ني 
�لعد�ئية«. ونقلت �لوكالة عن “كيم” قولها: “�شعرت برغبة 

من “غر �ملنطقي و�لطفويل” رف�س �أفعال �ل�شمال للدفاع 
و�لتهديد�ت  �لقائمة  �لع�شكرية  �لأو�شاع  ملو�جهة  �لنف�س  عن 
�لع�شكرية �ملحتملة، مع قيام �جلنوب بتجميل �أن�شطته للح�شد 

�لع�شكري على �أنه ردع لكوريا �ل�شمالية.
و�أعربت �شقيقة �لزعيم كيم جونغ �أون عن �أملها يف �أن تتخلى 
و�لتحيز  �لعد�ئية  و�ل�شيا�شات  �مل��زدوج��ة  “�ملعاير  عن  �شول 
لإز�لة  �جلهود  ب��ذل  �إىل  دع��ت  بينما  �ل�شمالية”،  كوريا  �شد 
بني  �ملتبادلة  بالثقة  ت�شر  قد  �لتي  �ملحتملة  �لأ�شباب  جميع 

�لكوريتني.
“وجهة  �أن ك��ل م��ا قالته ه��و جم��رد  �إىل  �أ���ش��ارت  �أن كيم  غ��ر 
موؤكدة �أن �لبيان �شدر دون �أمر مبا�شر من  نظر �شخ�شية”، 

�شقيقها وزعيمها.

•• �سيوؤل-وكاالت

كيم  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم  �شقيقة  جونغ،  يو  كيم  ك�شفت 
�إنهاء  �إع����الن  �إم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  �ل�����ش��ب��ت  �لأول  �أم�����س  �أون  ج��ون��غ 
ت�شريحاتها  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  لكنها  ر�شميا،  �ل��ك��وري��ة  �حل���رب 
�أمر�  ولي�شت  �شخ�شية  نظر  وجهة  جم��رد  هي  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف 
مبا�شر� من �شقيقها. وقالت كيم يو-جونغ، �لتي يطلق عليها 
�لأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  �حلديدية”،  “�ملر�أة  لقب  �أي�شا 
�ملركزية �لكورية �ل�شمالية �لر�شمية، �إنه ميكن �أن تعلن كوريا 
�ل�شمالية عن �إنهاء �حلرب �لكورية ر�شميا كما �قرتحت كوريا 
�جلنوبية، م�شيفة �أنه ميكن �أي�شا مناق�شة عقد قمة بني �شول 
وبيونغيانغ، �إذ� تعاملت كوريا �جلنوبية مع جارتها �ل�شمالية 

�ل�شعب �لكوري �جلنوبي يف ��شتعادة �لعالقات بني �لكوريتني 
من ماأزقها، وحتقيق �ل�شتقر�ر �ل�شلمي يف �أ�شرع وقت ممكن”، 
و�أكدت: “نحن �أي�شا لدينا نف�س �لرغبة”، بح�شب “يونهاب«.  
�لإن�شاف  على  �حل��ف��اظ  يتم  عندما  “فقط  ك��ي��م:  و�أ���ش��اف��ت 
بني  �شل�س  تفاهم  هناك  يكون  �أن  ميكن  �مل��ت��ب��ادل  و�لح����رت�م 

�ل�شمال و�جلنوب«.
�لعديد من  “ميكن حت�شن  �أن��ه يف ظل هذه �لظروف  و�أك��دت 
�لت�شال  مكتب  �إن�شاء  �إع��ادة  مثل  �لعالقات،  حت�شني  ق�شايا 
بيونغيانغ  ب��ني  قمة  وعقد  و�جل��ن��وب،  �ل�شمال  ب��ني  �مل�شرتك 
و�شول، ف�شال عن �لإعالن يف �لوقت �ملنا�شب عن �لإنهاء �ملهم 
للحرب، و�أن ترى حلول جمدية وناجحة و�حدة تلو �لأخرى 
يف موعد مبكر من خالل �ملناق�شات �لبناءة”، و�شددت على �أنه 
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طويلة غر نا�شط. وتقول �خلبرة يف �ل�شوؤون �ل�شيا�شية 
بالقاهرة،  �ل�شيا�شية  �لعلوم  و�أ�شتاذ  و�لآ�شيوية،  �ل�شينية 
عربية،  نيوز  ل��شكاي  خا�شة  ت�شريحات  يف  حلمي،  نادية 
ما  �إحياء  “كو�د”  عرب  ي�شتهدف  �لأم��رك��ي  �لرئي�س  �إن 
ي�شمى ب�”�لتكتل �لدبلوما�شي” عرب �شيغة �حلو�ر �لأمني 
و��شنطن  بقيادة  جبهة  وت�شكيل  �ل�شني،  �شد  �ل��رب��اع��ي 
لتوحيد �لتحالفات �مل�شرتكة �شد بكني. و�أو�شحت حلمي 
�أن  �لتحالف  �إع���الن  ه��و  �ل�شني  م��ن خم���اوف  ز�د  م��ا  �أن 
�لهدف منه هو “جعل منطقة �ملحيطني �لهندي و�لهادئ 
�ل�شني  �أع��د�ء  ويق�شد  �لدول”،  جلميع  ومفتوحة  ح��رة 
لن  �لأم��ر  �أن  على  م�شددة  �ملنطقة،  يف  و��شنطن  وحلفاء 
يقت�شر فقط على حرية �ملالحة، بل �أعلن �لبيان �ل�شادر 
ووحدة  للنز�عات،  ح��ل  �ل��ط��ر�ن،  )ح��ري��ة  �لجتماع  ع��ن 
�شد  �لتحالف  جبهة  تو�شيع  يوؤكد  مما  �ل���دول(،  �أر����ش��ي 
�ملياه  ب�شاأن  ولي�س فقط  و�جل��و،  و�لبحر  �ل��رب  �ل�شني يف 
�ل�شني  بحر  يف  عليها  �ملتنازع  �جل��زر  تلك  �أو  �لإقليمية 
و�لبحرية  �لإقليمية  بحدوده  �ملمتد  و�ل�شرقي  �جلنوبي 
�جلانب  م��ع  و�ل���ه���ادئ  �ل��ه��ن��دي  �ملحيطني  منطقتي  م��ع 

�لأ�شرت�يل و�لهندي. 
قمة  �أن  �ل�شينية،  �ل�شيا�شية  �ل�شوؤون  يف  �خلبرة  وت��رى 
“كو�د” تثبت نية جو بايدن و�لإد�رة �لأمركية، ملحاولة 
“تطويق �ل�شني �آ�شيويا يف د�ئرة نفوذها �لإقليمية”، من 
�ل�شيا�شة  “�أهمية �لبعد �لآ�شيوي يف  خالل �لرتكيز على 
�لتي  وهي نف�شها �ل�شرت�تيجية  �خلارجية �لأمركية”، 

كان �لرئي�س �ل�شابق بار�ك �أوباما متم�شكا بها.

•• بكني-وكاالت

�أثارت قمة جمموعة “كو�د” “�حلو�ر �لأمني �لرباعي”، 
�جلمعة   �أم�����س  �أول  �أول  �لأب��ي�����س  �لبيت  �حت�شنها  �ل��ت��ي 
و�أ�شرت�ليا  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  وزع��م��اء  روؤ����ش���اء  بح�شور 
�ملا�شية،  �ل�شاعات  خالل  �شينيا  غ�شبا  و�ليابان،  و�لهند 
قمة  ع��ل��ى  ف��ع��ل  رد  �أول  ويف  �مل��ح��ت��وم«.  “ف�شله  م��ت��وق��ع��ة 
�ل�شينية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  وج��ه  “كو�د”، 
مغلقة  “زمرة  �إن  قائال  للتجمع  �ن��ت��ق��اد�  ليجيان  ت�شاو 
تيار  ���ش��د  ت�شبح  �لأخ�����رى،  �ل����دول  ت�شتهدف  وح�����ش��ري��ة 
يدعمها  م��ن  جت��د  ل��ن  �ملنطقة،  دول  وط��م��وح��ات  �لع�شر 

وماآلها �إىل ف�شل حمتوم«.
وقاد �لقمة �لرئي�س �لأمركي جو بايدن، بح�شور روؤ�شاء 
وزر�ء �أ�شرت�ليا �شكوت موري�شون، و�لهند ناريندر� مودي، 

و�ليابان يو�شيهيدي �شوجا.
فاإنها  �لقمة،  ع��ن  �لر�شمي  �لأم��رك��ي  �لإع���الن  وح�شب 
تهدف �إىل “مو�جهة �لتحديات �لرئي�شية يف ع�شرنا، من 

كوفيد-19 �إىل �ملناخ �إىل �لتكنولوجيات �لنا�شئة«.
بالأ�شا�س  تاأتي  �لقمة  تلك  �أن  �إىل  �أ���ش��ارو�  مر�قبون  لكن 
منطقة  يف  �ل�شيني  �لنفوذ  لتحجيم  ج��دي��دة  كمحاولة 
“�لإندو-با�شيفيك”، و�لت�شييق على م�شاحلها �ل�شيا�شية 

و�لتجارية يف �آن و�حد.
مرة  لأول  �لرباعي”  �لأم��ن��ي  “�حلو�ر  ت�شكيل  وج���رى 
 ،2004 ع��ام  يف  �ملنطقة  �شهدته  مدّمر  ت�شونامي  عقب 
لفرتة  ك���ان  لكنه   ،2007 ع���ام  يف  ر���ش��م��ي��اً  �ع��ت��م��اده  ومت 

••الفجر – تون�س
�ن��ت��ق��ل �ل��ت��ع��ب��ر ع���ن �مل���و�ق���ف من 
�لبيانات و�لت�شريحات �ىل �ل�شارع. 
وي�شار يف هذ� �ل�شياق �إىل �حت�شان 
بالعا�شمة  بورقيبة  �حلبيب  �شارع 
�مل�شرح  �أم����ام  وحت���دي���د�  �لتون�شية 
وقفتان  �لح�������د  �أم���������س  �ل����ب����ل����دي 
معار�شة  �لوىل  �ح��ت��ج��اج��ي��ت��ان 
للقر�ر�ت �لرئا�شية �ملتخذة و�لثانية 

م�شاندة لها.
�لحتجاجية  �لوقفة  م��ع  وت��ز�م��ن��ا 
�ملعار�شني  م��ن  ع���دد  نظمها  �ل��ت��ي 
�شعّيد  ق��ي�����س  �ل��رئ��ي�����س  لإج������ر�ء�ت 
عدد من  �ملقابلة  �جلهة  جتمهر يف 

�مل�شاندين لقر�ر�ته.
���ش��ع��ار�ت من  ���ش��ع��ّي��د  �أن�����ش��ار  وردد 
قبيل “�ل�شعب يريد حل �لربملان” 
�شحكو�  م�شكني  ي��ا  م��و�ط��ن  “يا  و 

عليك با�شم �لدين«.
�لبلدي  �مل�������ش���رح  حم���ي���ط  و����ش���ه���د 
�لد�خلية  ل��وز�رة  �ملوؤدية  و�لطريق 
م��ك��ث��ف��ا �ىل جانب  �م��ن��ي��ا  ت���و�ج���د� 
ت����رك����ي����ز ح������و�ج������ز ل���ل���ف�������ش���ل بني 

�ملحتجني.
يف �جل��ه��ة �مل��ق��اب��ل��ة �ن��ت��ظ��م��ت وقفة 
�ح���ت���ج���اج���ي���ة ����ش���م���ت ع��������دد� من 
�ملعار�شني لإجر�ء�ت �لرئي�س قي�س 
يف  �مل�����ش��ارك��ون  خ��الل��ه  حمل  �شعّيد 
لقر�ر�ت  مناه�شة  �شعار�ت  �لوقفة 
�نقالبا.  ����ش��م��وه  ومل���ا  �شعّيد  قي�س 
وطالب �ملحتجون ب�شرورة �حرت�م 

د�شتور 2014 وعدم �مل�شا�س به. 
�أّن ع���دد� م��ن �لط���ر�ف  ُي�����ش��ار �ىل 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �مل��ع��ار���ش��ة لإج������ر�ء�ت 
�ل��رئ��ي�����س ق��ي�����س ���ش��ع��ّي��د دع����ت �ىل 
تنظيم وقفة �حتجاجية بالعا�شمة 
�أم�����س يف �إط���ار حت��رك �شعبي حتت 

�شعار “مو�طنون �شد �لنقالب«.
ويذكر �أن قي�س �شعيد قّرر يوم 22 
تعليق  م��و����ش��ل��ة  �حل����ايل  �شبتمرب 
نو�ب  جمل�س  �خت�شا�شات  جميع 
�حل�شانة  رف��ع  ومو��شلة  �ل�شعب، 
�أع�شائه،  ج��م��ي��ع  ع���ن  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
وو�شع حد لكافة �ملنح و�لمتياز�ت 
�مل�������ش���ن���دة ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ن����و�ب 
�ل�شعب و�أع�شائه، ف�شال عن توّليه 
�لتد�بر �خلا�شة مبمار�شة �ل�شلطة 
�خلا�شة  و�ل��ت��د�ب��ر  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، 

مبمار�شة �ل�شلطة �لتنفيذية.
�إعد�د  توليه  ع��ن  �شعّيد  �أع��ل��ن  كما 
�ملتعلقة  �ل���ت���ع���دي���الت  م�������ش���اري���ع 
بالإ�شالحات �ل�شيا�شية بال�شتعانة 
رئا�شي،  باأمر  تنظيمها  يتم  بلجنة 
�لد�شتور  بتوطئة  �لعمل  ومو��شلة 
منه  و�ل����ث����اين  �لأول  وب���ال���ب���اب���ني 
�لتي  �لد�شتورية  �لأحكام  وبجميع 
�لتد�بر  ه�����ذه  م����ع  ت���ت���ع���ار����س  ل 

�إلغاء  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
د�شتورية  مل��ر�ق��ب��ة  �لوقتية  �لهيئة 

�لقو�نني.

الد�ستوري احلر يرف�ض
�لبيانات  �شيل  يتو��شل  �لث��ن��اء  يف 
�لأو���ش��اع يف  و�ملو�قف من تطور�ت 
تون�س. وقد �أعلن �حلزب �لد�شتوري 
�حل����ر، ع���ن رف�����ش��ه �ل���ّت���ام ملحتوى 
�لأمر �لرئا�شي عدد 117 �ملوؤرخ يف 
22 �شبتمرب 2021، وعن تنديده 
للحكم  “تكري�س  فيه من  مبا جاء 
�لفردي �ملطلق �لذي ين�شف مفهوم 
حكم  لنظام  ويوؤ�ش�س  �جلمهورية 
يقوم على “�لبيعة” للحاكم باأمره 
وتفوي�شه للت�شرف يف رقاب �لعباد 
و�إد�رة كافة �شوؤون �لبالد ويتقاطع 
مع توجهات �لتنظيمات �لظالمية 
غ�����ر �مل����وؤم����ن����ة ب�����دول�����ة �ل���ق���ان���ون 
و�ملوؤ�ش�شات و�لد�عية لإر�شاء “دولة 

�خلالفة«.
وع���رّب �ل��د���ش��ت��وري �حل���ر،  يف بيان، 
رئي�س  “ل�شتغالل  �إد�ن�����ت�����ه  ع����ن 

�جلماهر  ل���ف���رح���ة  �جل���م���ه���وري���ة 
 2021 ي���ول���ي���و   25 ي�����وم  م�������ش���اء 
�لتي كانت نابعة من فهم �لتد�بر 
�ل�شتثنائية على �أنها تهدف لإنهاء 
ومكافحة  �لإخ������و�ن  ت��ن��ظ��ي��م  ح��ك��م 
�لف�شاد وحت�شني �لظروف �ملعي�شية 
�مل�شاندة  ل��ت��وظ��ي��ف  و�ن�������ش���ر�ف���ه 
�لفهم  ذل��ك  ع��ن  �لنابعة  �ل�شعبية 
�ل�شيطرة على كل مفا�شل  لإحكام 
�لتي  بالتد�بر  و�لت�شرت  �ل�شلطة 
برناجمه  حتقيق  يف  لي�شرع  �أقرها 
يقوم  �أن  دون  �ل�شخ�شي  �ل�شيا�شي 
باأي خطوة جدية لتفكيك منظومة 
�ل��ف�����ش��اد و�لأخ���ط���ب���وط �لإخ�����و�ين 
�لقت�شادية  �ل���ظ���روف  وحت�����ش��ني 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة وم���و�ج���ه���ة �لأزم����ة 

�ملالية �حلادة.«
�لتون�شي  �لرئي�س  �حل���زب  وح��ّم��ل 
و�ل�شيا�شية  �لقانونية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
توفر  يف  “ت�شببه  عن  و�لتاريخية 
ف��ر���ش��ة ث��م��ي��ن��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م �لإخ�����و�ن 
يف  �شاعدته  �لتي  وب��ي��ادق��ه  و�أذرع����ه 
وتغلغل  �لوطني  �لقت�شاد  تدمر 

�لف�شاد و�لإرهاب لو�شع �أنف�شهم يف 
موقع “�شحايا �لنقالب “ و”حماة 
�إىل  و�ل���ت���وج���ه  �لدميقر�طية” 
�ملظلومية  دور  لعب  ق�شد  �خل���ارج 
وجت��ي��ي�����س �ل�������ر�أي �ل���ع���ام �ل����دويل 
تون�س  ع����زل  �إىل  ي������وؤدي  ق���د  مم���ا 
و�لعاملي  �لإق��ل��ي��م��ي  حميطها  ع��ن 
�لناجمة  �مل��ال��ي��ة  �أزم��ت��ه��ا  وت��ع��م��ي��ق 
�مل�شطة  �مل��دي��ون��ي��ة �خل��ارج��ي��ة  ع��ن 
�جتماعي  �نفجار  �إىل  �لبالد  وج��ر 
ويفتح  �ل��دول��ة  مبوؤ�ش�شات  يع�شف 

�لباب للفو�شى و�لعنف«.
�ل���دول���ة ل�شرورة  ن��ّب��ه رئ��ي�����س  ك��م��ا 
�ل��ع��ام��ة للوطن  �مل�����ش��ل��ح��ة  ت��غ��ل��ي��ب 
�لتع�شفية  ق�����ر�ر�ت�����ه  وم����ر�ج����ع����ة 
و���ش��ح��ب �ل��ب�����ش��اط م��ن حت��ت �أق���د�م 
�ل�شاأن  �لأج��ن��ب��ي يف  �ل��ت��دخ��ل  دع���اة 
�لد�خلي و�لناأي بنف�شه عن �عتماد 
�ختيار  يف  �مل��ط��ل��ق  �ل�����ولء  م��ن��ط��ق 
رئي�س �حلكومة و�أع�شائها ويدعوه 
كفاء�ت  حكومة  بتكوين  ل��الإ���ش��ر�ع 
�لقطاعات  خمتلف  يف  خ���ربة  ذ�ت 
�مللفات  جمابهة  على  ق���ادرة  ت��ك��ون 

وفتح  �حلارقة  و�ملالية  �لقت�شادية 
�ملتعلقة  �ل��ق��وم��ي  �لأم������ن  م��ل��ف��ات 
�لأخطبوط  وت��ف��ك��ي��ك  ب����الإره����اب 
�لإخ���و�ين  و�ل�شيا�شي  �جلمعياتي 
وجت�����ف�����ي�����ف م�����ن�����اب�����ع مت����وي����الت����ه 
�نتقائية  دون  �ل��ف�����ش��اد  وم��ك��اف��ح��ة 
ح�شب  �شيقة،  �شيا�شية  وح�شابات 

ن�س �لبيان.
وج�������ّدد �ل���د����ش���ت���وري �حل�����ر �ل����ذي 
ك���ان ق��د ���ش��ان��د �إج������ر�ء�ت ي���وم 25 
�جلمهورية  لرئي�س  دعوته  يوليو، 
�لنو�ب  مع  �لإيجابي  �لتفاعل  �إىل 
�لذين عرّبو� عن ��شتعد�دهم لو�شع 
لت�شهيل  ذم��ت��ه  ع��ل��ى  �إم�����ش��اء�ت��ه��م 
�لآليات  طبق  �ل��ربمل��ان  ح��ّل  عملية 
لنتخابات  و�ل����ذه����اب  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�لآجال  �شابقة لأو�نها يف  ت�شريعية 
�لّد�شتورية حتى يف�شح �ملجال �أمام 
�ختيار  يف  �شيادته  ليمار�س  �ل�شعب 
م�شوؤولية  وروح  بكل حرية  ممثليه 
ويوؤ�ش�س  �لق�����رت�ع  ���ش��ن��ادي��ق  ع��رب 
�لإ�شالحات  مرحلة  يف  لالنطالق 
�ل���������ش����ي����ا�����ش����ي����ة و�لق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 

و�لجتماعية �جلوهرية.

تر�سيخ امل�سار ال�سالحي
�م�س  ل��ه��ا  ب���ي���ان  ويف   �مل���ق���اب���ل،  يف 
ذ�ت  �ل�شعب  ح��رك��ة  �أّك����دت  �لأح����د، 
�أّن  �ل���ق���وم���ي،  �ل��ن��ا���ش��ري  �ل��ت��وج��ه 
ت�شمن  و�ل������ذي  �ل��رئ��ا���ش��ي  �لم�����ر 
�إج��ر�ء�ت �ملرحلة �ملقبلة، قد  ر�ّشخ 
�لعودة  ب��ع��دم  �شعيد  ق��ي�����س  �ل���ت���ز�م 
وه����و خطوة  ي��ول��ي��و   25 ق��ب��ل  مل���ا 
�أ���ش��ا���ش��ي��ة وه��ام��ة يف �جت���اه تر�شيخ 
�أعلن  �ل�����ذي  �لإ����ش���الح���ي  �مل�������ش���ار 
لند�ء�ت  ��شتجابة  يوليو   25 ي��وم 
�أحز�ب  �لوطنية من  وقو�ه  �ل�شعب 
و���ش��خ�����ش��ي��ات وجمتمع  وم��ن��ظ��م��ات 
�أهلي و�لذي تبنت م�شامينه حركة 
�ل�شعب وعملت على تر�شيخها منذ 

�نتخابات 2019 وما قبلها.
�لقوى  �أّن  �ل�شعب  ح��رك��ة  و�أّك�����دت 
�ل���وط���ن���ي���ة �ل����د�ع����م����ة مل�������ش���ار 25 
ومنظمات  �أح����������ز�ب  م����ن  ي���ول���ي���و 
و���ش��خ�����ش��ي��ات وط���ن���ي���ة ���ش��ري��ك��ة يف 
�ملقبلة  �ملرحلة  ��شتحقاقات  حتديد 
و�لقانون  �ل��د���ش��ت��ور  ت��ع��دي��ل  م���ن 
�لن���ت���خ���اب���ي وم���ر����ش���وم �لأح�������ز�ب 
�لرزنامة  �شبط  �إىل  و�جل��م��ع��ي��ات 
�نتخابات ت�شريعية  �إىل  �لتي توؤدي 
�شابقة لأو�نها و�لتي �شتنهي �ملرحلة 
هذه  �أّن  و�أ����ش���اف���ت  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة. 
�شيا�شي  دور  للعب  م��دع��ّوة  �ل��ق��وى 
و�لت�شدي  �إجن����اح����ه  يف  و���ش��ع��ب��ي 
و�لعودة  �لتخريب  حم���اولت  لكل 
بتحالف  �لف�شاد  �ىل مربع  بالبالد 
�لفا�شدين  م��ع  �ل�شيا�شي  �لإ���ش��الم 

تطويق ال�شني؟.. ما تاأثري »كواد« على م�شالح التنني الآ�شيويو�ملهربني و�لإرهابني.     

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• فريي دي كريكهوف

   �لتاريخ يعيد نف�شه: حليف ويّف لأمريكا ُيخدع... 
لف��اي��ي��ت ي��ت��ق��ّل��ب يف ق����ربه. ق���ام ب���اي���دن ونظره 
 “ “ نائب عمدة  ب�  �لأ���ش��رت�يل، �مللقب يف �ملنطقة 
�لفرن�شية  �لتفاقية  باإلغاء  �لأم��ري��ك��ي،  للرئي�س 
 12 لبناء  دولر  مليار   60 �لبالغة  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة 
غو��شة تقليدية، وتقدمي �أ�شطول غو��شات نووية 
بحلول عام 2040 على �حلدود �لأ�شرت�لية لبحر 
يف  �ل�شتثنائية  �لثقة  على  دليل  هذ�  ويف  �ل�شني، 
�حل��ل��ي��ف �لأ����ش���رت�يل، �ل���ذي ي�شبح م��ن��خ��رًط��ا يف 

�لتكنولوجيا �لنووية �لع�شكرية.
   كما �أنه تعبر عن ��شتمر�ر �ل�شيا�شة �خلارجية 
و�ل��دف��اع��ي��ة ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �ل��ت��ي ت��رك��ز على 
�ل�شني على ح�شاب �ل�شاحات �لأ�شغر مثل �ل�شرق 
�لأو���ش��ط وحميطه �لأف��غ��اين. لكن ه��ذ� يتم على 
بازدر�ء  �لكاوبوي  يكن�س   – �لأمريكية  �لطريقة 

متناه �لديك �لغايل دون �أي �عتبار.
   ومرة �أخ��رى، ت�شارك بريطانيا، �لغادرة �ألبيون 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة خ��ا���ش��ة �أث���ن���اء وبعد 
�آوى  �حلرب �لعاملية �لثانية، يف �ملذبحة، مثل �بن 
بريطانيا  �إنها  �ل�شحية.  بقايا  على  يتغذى  �لذي 
ديغول  �جل��ر�ل  تعايل  من  �شئمت  �لتي  ت�شر�شل، 
 18 ن���د�ء  بعد  �مل�شتتة  ق��و�ت��ه  م��ع  ��شتقبله  �ل���ذي 
يونيو 1940، وبقيت هامته عالية بعد �لهزمية 
�أي�شا  وه��ي  هتلر.  جحافل  �أي��دي  على  �لفرن�شية 
و1967،   1963 م��رت��ني،  دي��غ��ول  �أذل���ه���ا  �ل��ت��ي 
�لأوروبي.  �لحت��اد  �إىل  �لن�شمام  طلبها  برف�شه 
و�أخ�������ًر�، �إن���ه���ا �إجن���ل���رت�، �ل��ت��ي ���ش��وه��ه��ا �لحت���اد 
جتعل  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���ش��ف،  �لربيك�شيت  بعد  �لأوروب����ي 
غزو  ��شتعادت  وك��اأن��ه��ا  ت�شعر  �لعظمى  بريطانيا 

�لبحر �ملفتوح.
   بالن�شبة لالأ�شرت�ليني، فاإن �ملفارقة هي �لأكرث 
�لفرن�شية  �لنووية  �لتجارب  �أن  �إىل  بالنظر  �إث��ارة 
قطيعة  �إىل  �أدت  ع��ق��ود،  قبل  �ل��ه��ادئ،  �ملحيط  يف 
... وها �ن نيوزيلند� �ملجاورة،  دبلوما�شية عميقة 
�ملحكوم عليها مبعار�شة �لأ�شلحة �لنووية، �أعلنت 
يف  �مل���رور  بحق  تتمتع  ل��ن  �ل��ن��ووي��ة  �لغو��شات  �أن 

مياهها �لإقليمية.
�أنه  نتذكر  �أن  نف�شه؟ يجب  �لتاريخ  يعيد  كيف     
يف نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية، �أ�شبحت �لوحدة 
�لأوروبية هي �لفكرة �ملهيمنة للدول �ملحررة من 

نر �لأملان.
   لقد مدحنا عظماء �لأوروبيني مثل جان مونيه 
�أن جمتمع �لفحم  �أو روبرت �شومان، لكننا نن�شى 
�إىل  و�ل�شلب قد ولد من عودة �ل�شناعة �لأملانية 
جر�ء  �شعيفة  فرن�شية  مناف�شة  �م���ام  �لأ����ش���و�ق 
حري�شة  �خ���رى،  جهة  م��ن  �لتعدين.  م���و�رد  نفاد 
�لأوروبية  بالقاعدة  �ملهزومة  �أملانيا  �إحل���اق  على 

�ل�شوفياتي،  �لأطل�شية يف مو�جهة �شعود �لحتاد 
����ش��ت��ب��د�ل جميع  �مل��ت��ح��دة �إىل  ���ش��ارع��ت �ل���ولي���ات 
�مل�شانع �لأملانية �لتي مت نقلها �إىل فرن�شا بعنو�ن 

تعوي�شات �حلرب، مب�شانع جديدة و�أكرث كفاءة.

اإدماج اأملانيا
وب��امل��ث��ل، ف����اإن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، مب��ج��رد �إب����ر�م 
�لتحالف �لأطل�شي عام 1949، وجدت با�شتمر�ر 
�أملانيا ودجمها يف مو�جهة  ت�شليح  لإع��ادة  طريقة 
�ل���وق���ت، قدمت  �لحت�����اد �ل�����ش��وف��ي��ات��ي. ويف ذل���ك 
فرن�شا �قرت�ًحا لإن�شاء جمموعة �لدفاع �لأوروبية 
لتكري�س �أملانيا يف �إطار �أوروبي بدًل من �خل�شوع 
�ملتحدة على  �لوليات  �لناتو. وكان �شغط  لقيادة 
و�شعتها  �لتي  �لتفاقية  على  للم�شادقة  فرن�شا 
كانت  حيث  �لب��ت��ز�ز  يالم�س  مبا  عنيفا،  بنف�شها 

فرن�شا متورطة يف �لهند �ل�شينية.
ا، عندما طرح رئي�س �حلكومة �لفرن�شي،     و�أي�شً
يف  للت�شويت  �لت��ف��اق��ي��ة  ف��ر�ن�����س،  مندي�س  ب��ي��ر 
�أغ�شط�س   30 يف  �لفرن�شية  �لوطنية  �جلمعية 
�لوليات  �أج���ربت  �لت��ف��اق��ي��ة،  وُرف�����ش��ت   ،1954
�مل��ت��ح��دة يف �لأ���ش��ه��ر �ل��ت��ال��ي��ة، م��دع��وم��ة ب��ق��وة من 
بريطانيا، �أجربت �أملانيا على �لن�شمام �إىل �لناتو 

كع�شو كامل �لع�شوية. 
ا  �أي�شً فرن�شا  عانت  باأكملها،  �لفرتة  تلك  خالل    
ب�شكل  �ل�شتعمار  �إنهاء  ل�شالح  �أمريكي  نقد  من 
�أ�شرع، خا�شة يف �شمال �إفريقيا، با�شتثناء �حلالت 
�أن  �ل��ت��ي ميكن فيها لأي حت��رك يف ه��ذ� �لجت���اه 
وب�شكل عار�س يف ذلك  �ل�شوفياتي،  يفيد �لحتاد 
�لوقت، �ل�شني حتى �حلرب �لكورية. كان �شقوط 
فرن�شا يف �لهند �ل�شينية، يف ديني بيان فو، هو نقل 

جوهرة �حلرب �لباردة �إىل �لوليات �ملتحدة.
�لأمم  �لفرن�شي يف  بالفيتو  نذّكر  �أن     هل يجب 
�ملتحدة �شد �لغزو �لأمريكي للعر�ق يف عهد جورج 
بو�س �لبن عام 2003 و�لنهاية �ملوؤقتة للبطاط�س 
�ملقلية على �لطريقة �لفرن�شية؟ بالتاأكيد مل تكن 
���ش��ورة ت��ر�م��ب وه��و يزيل �ث��ار ق�شرة �ل��ر����س عن 

�شرتة ماكرون لتغّر منطق �ل�شياء.
    غ��ر �ن �ل��در���س و����ش��ح: ح��ل��ف��اء، ن��ع��م، عندما 
�لأمريكية  للم�شلحة  ت��ظ��ل  ل��ك��ن   ... نحتاجهم 
�ل��غ��ل��ب��ة د�ئ���ًم���ا، خ��ا���ش��ة يف وق���ت ت��ذب��ل ف��ي��ه �لقوة 

�لأمريكية، �أو ينح�شر �لنفوذ �لأمريكي ...
ل��ل��غ��اي��ة ع��ل��ى �لكوكب  �أوروب������ا لع���ب م��ه��م      �ن 
�جلديد �لنا�شئ، ويجب �أن ي�شبح �لقطب �لثالث 
يف �ل��ع��امل ع��ل��ى ج��م��ي��ع �مل�����ش��ت��وي��ات. ورمب����ا تكون 
�أوروبية جديدة،  دفاع  �إىل جمموعة  هناك حاجة 
مبو�رد حقيقية، دون ��شتبعاد �لتعاون عرب �ملحيط 
�لأط��ل�����ش��ي، ول��ك��ن ب��ق��در �لإم��ك��ان ك��ق��وة مت�شاوية 

ولي�س مطالبة ومبادرة.
ترجمة خرة �ل�شيباين

الوليات املتحدة –فرن�شا: حليف عندما نحتاجها...!

* م�شت�شار عميد �جلامعة ل�شوؤون �لأمن و�ملر�أة و�ل�شالم، كلية �لدر��شات �لعليا لل�شوؤون 
�لعامة و�لدولية، جامعة �أوتاو�

••ريكيافيك-اأ ف ب

�لن�شاء بغالبية مقاعد �لربملان  فازت 
�لآي�������ش���ل���ن���دي، يف ���ش��اب��ق��ة �أوروب����ي����ة، 
لالنتخابات  �لنهائية  للنتائج  وف��ق��اً 

�لربملانية �لتي �أعلنت �أم�س �لأحد.
و�شت�شغل �لن�شاء 33 مقعد�ً من �أ�شل 
�أي ما  �لي�����ش��ل��ن��دي،  �ل��ربمل��ان  63 يف 
للتوقعات  وف��ق��اً   ،%  52،3 ي��ع��ادل 
�ملبنية على �لنتائج �لنهائية لالقرت�ع 
بيانات  وتظهر  �ل�شبت.  ج��رى  �ل��ذي 
�أوروبا  �أي دول��ة يف  �أن  �ل��دويل  �لبنك 
�إذ  �لرمزية،   50% تتجاوز عتبة  مل 
كانت �ل�شويد حتتل �ملركز �لأول حتى 

�لآن بن�شبة %47 من �لربملانيات.
و�ذ� كانت عدة �أحز�ب حتتفظ بحقها 
�أدنى من ن�شبة �لن�شاء  يف ت�شمية حد 
قانون  �أي  ي��وج��د  ل  مر�شحيها،  ب��ني 
ي���ف���ر����س ح�����ش��ة م��ع��ي��ن��ة ل��ل��ن�����ش��اء يف 
�آي�شلند�،  يف  �لت�شريعية  �لنتخابات 
للدميقر�طية  �ل��دويل  �ملعهد  بح�شب 
�لعامل،  �لن��ت��خ��اب��ات. يف  وم�����ش��اع��د�ت 

�ملجالت  وت��و���ش��ي��ع  �لأج����ور  بتح�شني 
�أمام �مل��ر�أة. كانت هذه �لدولة، �لبالغ 
�أول  ن�شمة،  �أل��ف   370 �شكانها  ع��دد 
من �نتخب ب�شكل دميوقر�طي رئي�شة 

للبالد يف عام 1980.
يطبق   ،2018 ع���ام  م��ن��ذ  ولح���ق���اً، 
ق��ان��ون��اً ر�ئ����د�ً ل��ل��م�����ش��او�ة يف �لأج����ور، 
12 عاماً على �لتو�يل  ويت�شدر منذ 
�لعاملي  �لق��ت�����ش��ادي  �مل��ن��ت��دى  ترتيب 

من حيث �مل�شاو�ة بني �جلن�شني.
�لتي  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  ع���ززت 
بني  �لئ��ت��الف  �أغلبية  �ل�شبت  ج��رت 
�ل��ي�����ش��ار و�ل��ي��م��ني �حل��اك��م م��ن��ذ �أربع 
�شنو�ت، مع 37 مقعد�ً من �أ�شل 63، 
لكن �حلركة �لي�شارية �لبيئية لرئي�شة 
جاكوب�شتودير  ك���ات���ري���ن  �ل���������وزر�ء 
خ��رج��ت �أ���ش��ع��ف م��ع ث��م��ان��ي��ة مقاعد 

مقارنة بحليفيها �ليمينيني.
موقع  يف  نف�شيهما  ح��ل��ي��ف��ي��ه��ا  ي��ج��د 
�أغلبية  ت�شكيل  نظرياً  وميكنهما  قوة 
م���ع ح����زب ���ش��غ��ر �آخ������ر، غ���ر حزب 

جاكوب�شدوتر.

�أخ�����رى  دول  خ��م�����س  ح���ال���ي���اً  ه���ن���اك 
ي��ق��ل عن  م��ا ل  �ل��ن�����ش��اء  ف��ي��ه��ا  ت�شغل 
ن�����ش��ف ع���دد م��ق��اع��د �ل���ربمل���ان، وفقاً 
لالحتاد �لربملاين �لدويل، هي رو�ند� 

)%61( وكوبا )%53( ونيكار�غو� 
�ملك�شيك  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   )51%(
و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ودول���ة �لإم����ار�ت 
ولطاملا كانت �آي�شلند� ُتعد   .)50%(

حقوق  ع��ن  �ل��دف��اع  ق�شايا  يف  ر�ئ����دة 
�لأول/�أكتوبر  ت�شرين  ف��ف��ي  �مل�����ر�أة. 
1975، �شهدت �لبالد ��شر�با ن�شوياً 
للمطالبة  م�����ش��ب��وق  وغ����ر  ���ش��خ��م��ا 

فوز الن�شاء بغالبية مقاعد الربملان يف انتخابات اآي�شلندا  

بني منا�سر لإجراءات �سعيد ومعار�ض:

تون�ش: وقفتان احتجاجيتان يف�شل بينهما حاجز اأمني...!
حركة ال�سعب: الأمر الرئا�سي خطوة اأ�سا�سية وهامة يف اجتاه تر�سيخ امل�سار الإ�سالحي

الد�شتوري احلّر يرف�ش اإجراءات �شعّيد ويدعوه ملراجعتها 

�ن�شار �شعيد

�ملعار�شون لجر�ء�ت �شعيد
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عربي ودويل

�أن �شفنا عديدة  �أدلة على  �إنها جمعت  �أم�س �لأحد   قالت بريطانيا 
�لأمم  تفر�شها  �لتي  �لعقوبات  يبدو  فيما  تنتهك  من دول خمتلفة 

�ملتحدة على كوريا �ل�شمالية و�لتي حتظر بيع �لوقود لها.
وت�شارك �لفرقاطة �لربيطانية �إت�س.�إم.�إ�س ريت�شموند يف �لإجر�ء�ت 

�ملتعلقة بتطبيق عقوبات �لأمم �ملتحدة يف �ملنطقة.
وقال وزير �لدفاع �لربيطاين بن و�ل�س يف بيان “�شاهم ن�شر �إت�س.
�إم.�إ�س ريت�شموند يف بحر �ل�شني �ل�شرقي يف ر�شد �شفن تنتهك على 
ما يبدو عقوبات �لأمم �ملتحدة، كما �شاهم يف �قتفاء �أثر �شفن مل تكن 

معلومة يف �ل�شابق خللية تن�شيق فر�س �لعقوبات«.
ومل يحدد �لبيان بالتف�شيل �جلهات �لتي ُيعتقد �أنها تنتهك �لعقوبات 
لكنه قال �إنه مت ر�شد “�شفن عديدة من جن�شيات خمتلفة«. وتخ�شع 
كوريا �ل�شمالية لعقوبات دولية �شارمة مت فر�شها ب�شبب بر�جمها 

لالأ�شلحة �لنووية و�ل�شو�ريخ �لبالي�شتية.
�إقناع بيوجنياجن بالتخلي عن هذه  �إىل  �لهادفة  وتعرثت �ملحادثات 

�لأ�شلحة مقابل رفع �لعقوبات.
تتخذ  �أب��ح��اث  قالت جمموعة  �جل���اري،  �ل�شهر  �شابق من  وق��ت  ويف 
باأنهم  ي�شتبه  مهربني  �إن  تقرير  يف  لها  مقر�  �ملتحدة  �لوليات  من 
يتمل�شون من �لعقوبات على كوريا �ل�شمالية �جتهو� �إىل خمططات 

خللق هويات مزيفة لل�شفن �خلا�شعة للعقوبات.
 
 

ذ�ت  م�شرة  �أي  تنظيم  �ل�شبت  �لأول  �أم�س  كين�شا�شا  بلدية  حظرت 
طابع �شيا�شي على طريق يعرب عدد� من �لأحياء �ل�شعبية يف �شرق 
قبل  وذل��ك  �لتجاري،  و�شطها  ويف  �لدميوقر�طية  �لكونغو  عا�شمة 

�أربعة �أيام من موعد تنظيم م�شرة للمعار�شة.
ومنها  �لكونغولية،  للمعار�شة  معاقل  �ل�شعبية  �لأحياء  هذه  وتعد 
تنطلق كل �مل�شر�ت �لتي تنّظم بدعوة من حتالف لموكا �لذي ي�شم 
رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق �أدولف موزيتو ومارتن فايولو، �ملر�ّشح �خلا�شر 

يف �لنتخابات �لرئا�شية �لتي نّظمت يف �لعام 2018.
“�لنطاق  �إن  �لأح��ز�ب  لقادة  نغوبيال  كين�شا�شا جنتيني  وقال حاكم 
�ملمتد من ج�شر ماتيتي و�شول �إىل �ملطار �لدويل يف جنيلي، �أ�شبح 
يتظاهر ميكنه  �أن  يريد  فيها. من  �لتظاهر  منطقة حمايدة مينع 

ذلك يف مكان �آخر«.
و�أو�شح �أن �حلظر ي�شمل �لو�شط �لتجاري يف �لعا�شمة �لكونغولية 
�لكونغو  جمهورية  يف  �ملعتمدة  و�ل�����ش��ف��ار�ت  �ملوؤ�ش�شات  م��ق��ار  حيث 

�لدميوقر�طية و�لإد�ر�ت �لعامة.
بالنظام  �لإخ���الل  �إىل جتّنب  �ل��ق��ر�ر يرمي  �أن  و���ش��دد �حل��اك��م على 
�شيارة  باحلجارة  “ُر�شقت  حيث  �ملطار  طريق  على  �ل�شر  و�زدح���ام 

كانت تقل دبلوما�شيا �إفريقيا خالل م�شرة للمعار�شة«.

و�شل وفد حكومي فنزويلي �إىل مك�شيكو للم�شاركة يف جولة ثالثة 
خورخي  �لوفد  رئي�س  �أعلن  ما  على  �ملعار�شة،  مع  �ملفاو�شات  من 
رودريغيز. وكتب رودريغيز �لذي ي�شغل �أي�شا من�شب رئي�س �لربملان، 
و�مل�شيافة،  �جلميلة  �ملك�شيكية  �لأر�����س  �إىل  “و�شلنا  ت��وي��رت  على 

للدفاع عن حق فنزويال وكر�متها«.
“وفدنا  �أن  تويرت  على  جهته  من  م��ادورو  نيكول�س  �لرئي�س  و�أك��د 
و�شل لتوه �إىل مك�شيكو ملو��شلة �حلو�ر مع �ملعار�شني �لفنزويليني 

)...( ناأمل يف �تفاقات جديدة ونتائج �إيجابية ل�شعب فنزويال«.
و�ل��ت��ي كانت  �لأخ���رة ه��ذه،  �مل��ح��ادث��ات  �أن جولة  و�أع��ل��ن م�شوؤولون 
مقررة يوم �جلمعة بني �حلكومة �لفنزويلية و�ملعار�شة، �أرجئت بعد 
تغّيب ممّثلي مادورو عنها. ت�شعى كر�كا�س خالل �ملفاو�شات لل�شغط 
تطالب  فيما  عليها،  �ملفرو�شة  �لغربية  �لعقوبات  تخفيف  �أجل  من 
�ل��ث��اين- ت�شرين  يف  ع��ادل��ة  �نتخابات  ب��اإج��ر�ء  ب�شمانات  �ملعار�شة 
لأ�شباب  �إىل مك�شيكو �جلمعة،  م��ادورو  ي�شل مبعوثو  نوفمرب. ومل 

مل تت�شح.
و�أكد �لوفد �ملمثل لزعيم �ملعار�شة خو�ن غو�يدو �لذي تعتربه نحو 
60 دولة رئي�شا لفنزويال، يف بيان �أنه ما ز�ل ياأمل باحلو�ر و”ي�شدد 

على �لتز�مه حتقيق تقّدم يف �لعملية«.
�شابق  وق��ت  يف  �ملك�شيك  يف  �أي�شا  عقدت  مفاو�شات  جولة  �آخ��ر  ويف 
هذ� �ل�شهر، تو�شل �لطرفان �إىل �أر�شية م�شرتكة ب�شاأن �ل�شتجابة 
لالأزمة  خم��رج  ع��ن  �لبحث  مو��شلة  وت��ع��ّه��د�  �ل��ب��الد  يف  للجائحة 

�ل�شيا�شية.

عوا�سم

لندن

كين�سا�سا

مك�سيكو

وفاة العقل املدبر ملذابح رواندا يف �شجن مبايل 
•• باماكو-رويرتز

قال م�شوؤولون يف مايل �إن �لكولونيل �ل�شابق باجلي�س �لرو�ندي ثيوني�شت 
�أثناء  �شخ�س  �أل��ف   800 �شحيتها  ر�ح  مذ�بح  بتدبر  �ملتهم  باجو�شور�، 

�لإبادة �جلماعية �لتي حدثت عام 1994، تويف يف �شجن مبايل.
�ملحكمة  �أد�نته  �أن  بعد  عاما   35 بال�شجن  حكما  يق�شي  باجو�شور�  وك��ان 
�جلنائية �لدولية �خلا�شة برو�ند� بال�شلوع يف جر�ئم �شد �لإن�شانية. ومت 

تخفيف هذ� �حلكم من �ل�شجن مدى �حلياة.
وقال م�شدر باإد�رة �ل�شجون يف مايل طلب عدم ن�شر ��شمه لرويرتز “هذ� 
موؤكد. عمره يزيد عن 80 عاما وكان يعاين مر�شا خطر� .. من م�شاكل 
ث��الث عمليات  له  و�أج��ري��ت  م��ر�ت  ع��دة  �مل�شت�شفى  �إىل  نقله  �لقلب. مت  يف 

جر�حية. تويف �ليوم يف م�شحة عالجية«.
و�أكد م�شدر ثان يف حمكمة �ل�شتئناف يف باماكو نباأ �لوفاة.

و�تهم �لدعاء باجو�شور�، �لذي كان يف ذلك �لوقت م�شوؤول بوز�رة �لدفاع، 
بتويل م�شوؤولية �ل�شوؤون �لع�شكرية و�ل�شيا�شية يف رو�ند� بعد مقتل �لرئي�س 

جوفينال هابيارميانا �إثر �إ�شقاط طائرته عام 1994.
كان  باأنه  باجو�شور�  تنز�نيا،  يف  �أقيمت  �لتي  �جلنائية،  �ملحكمة  و�تهمت 
م�شوؤول عن �لقو�ت وميلي�شيا من �لهوتو قتلت نحو 800 �ألف من �أقلية 

�لتوت�شي و�لهوتو �ملعتدلني خالل 100 يوم.

العراق.. الغرامة وال�شجن ملن ي�شوت با�شم اآخر

بعد طول غياب.. هل يتجه الربملان املغربي نحو الي�شار؟

دقلو: الع�شكر لن ي�شكتوا على الهجوم املتوا�شل عليهم
�جتماعية يف منطقة بالقرب من �لعا�شمة �ل�شود�نية �خلرطوم؛ من 
�لتهديد باملجتمع �لدويل؛ يف �إ�شارة �إىل ردود �لفعل �لقوية �لد�عمة 
للمدنيني �لتي �شدرت عن �لأمم �ملتحدة وجمل�س �لأمن و�لوليات 

�ملتحدة وبريطانيا و�لرويج وعدد من �لبلد�ن �لأوروبية.
و�نتقد �لتهامات �لتي �أ�شارت �إىل �شعي �لع�شكر لقطع �لطريق �أمام 
�لأمنية  �ل�شيولة  �لبالد عرب دعم  �ملدين يف  �لتحول  �كتمال عملية 
�حلالية �لتي تعي�شها �لبالد على خلفية �لأحد�ث �لد�ئرة منذ نحو 
10 �أيام يف �شرق �ل�شود�ن و�لتي يقودها حممد �لأمني ترك، زعيم 
قبيلة �لبجا؛ �إحدى �ملكونات �ل�شكانية يف �شرق �ل�شود�ن؛ وهو �أحد 
عنا�شر نظام �ملخلوع عمر �لب�شر �لذي �أطاحت به ثورة �شعبية يف 

�أبريل 2019.
ويف ح��ني �ع��ت��ربت ت��ق��اري��ر �أن �ل��رت�خ��ي �لأم��ن��ي يف م��و�ج��ه��ة ترك، 

�لذي �أغلق منا�شروه �مليناء �لرئي�شي للبالد يف مدينة بورت�شود�ن؛ 
تلك  و�شف حميدتي  �ملدنية؛  �ل�شلطة  على  كان مقدمة لالنقالب 

�لتهامات ب�”�لنفاق«.
و�ملدين  �لع�شكري  �ملكونني  بني  خالفات  وج��ود  �إىل  حميدتي  و�أمل��ح 
و6  ع�شكريني   6 ي�شم  �ل���ذي  �ل�����ش��ود�ين،  �ل�����ش��ي��ادة  جمل�س  د�خ���ل 

مدنيني.
�أ�شار فيها مدنيون �إىل �أن جلو�شهم مع �ل�شق  ورد� على ت�شريحات 
“طفح  حميدتي  ق��ال  �ل�شيا�شي؛  ر�شيدهم  م��ن  خ�شم  �لع�شكري 

�لكيل.. نحن من منحناهم �لقوة، ولن ن�شكت عن �حلق«.
جمل�س  م��ن  با�شتقالته  تقدم  �أن  ل��ه  �شبق  �أن��ه  ع��ن  كا�شفا  و�أ���ش��اف، 
�ل�شيادة 3 مر�ت: “قالو� �إننا خ�شمنا من ر�شيدهم �ل�شيا�شي، �أين 
�أن  وجدو� �لقوة.. نحن من منحهم �لقوة.. و�أر�دو� يف نهاية �لأمر 

نكون حر��شا لهم«. ر�أى �شيا�شيون �أن ت�شريحات حميدتي ت�شر �إىل 
�ل�شابق  �أ�شار مدين عبا�س مدين وزير �لتجارة  �أزمة حقيقية، فقد 
�لثورة؛  جن��اح  عقب  �لع�شكري  �ملجل�س  مع  �لتفاو�س  جلنة  وع�شو 
�إىل �أن تلك �لت�شريحات تفهم يف �إطار ت�شعيد خمطط بد� بحر�س 
على تعميق �لأزمة د�خل قوى �حلرية و�لتغير عرب دعم جمموعات 

من�شقة عنها.
�لأ�شئلة  مو�جهة  م��ن  ه��روب  “�إنه  عربية  نيوز  �شكاي  ملوقع  وق��ال 
�حلقيقية �ملرتبطة مبدى جدية �ملكون �لع�شكري يف �إ�شالح �ملوؤ�ش�شة 
وخا�شع  وطنية  بعقيدة  موحد  جي�س  وت�شكيل  و�لأمنية  �لع�شكرية 

ل�شيادة �ملدنيني«.
 و�أ�شاف �أن �لف�شل �لأمني ظل م�شاحبا للعامني �ملا�شيني رغم �أن 

�لأمن كان هو مربر م�شاركتهم يف �ل�شلطة.

•• اخلرطوم-وكاالت

لن  �لع�شكريني  �إن  بحميدتي،  �مل��ع��روف  دق��ل��و،  ح��م��د�ن  ق��ال حممد 
ي�شكتو� على �لهجوم �ملتو��شل عليهم؛ وهدد بن�شر ت�شجيالت تف�شح 

�جتماعات جمل�س �ل�شيادة.
و�أكد حميدتي قدرته على مو�جهة �ل�شارع بتحريك �شارع �آخر مو�ل 
�لقوى  وبقية  �لأهلية  �لإد�ر�ت  ع��زل  ميكن  ل  �أن��ه  على  و���ش��دد  ل��ه، 

�ل�شيا�شية عن �مل�شاركة بزعم �لنتماء لنظام عمر �لب�شر.
�أزمة  وج��ود  توؤكد  �لت�شريحات  تلك  �أن  �عتربو�  �شيا�شيني  �أن  غر 
عميقة يف �ل��ب��الد، �لأم���ر �ل��ذي يتطلب ���ش��رورة �لإ���ش��ر�ع يف هيكلة 

�لقو�ت �لنظامية.
منا�شبة  خ��الل  �ل�شبت  بها  �أدىل  ت�شريحات  يف  حميدتي؛  وح���ذر 

•• الرباط-وكاالت

�ملغرب،  يف  �ملقبل  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف  �ملعار�شة  ت�شكيلة 
وهي  ي�شاري،  توجه  ذ�ت  �أح���ز�ب  ع��دة  بوجود  �شتتميز 
ب�35  �ل�شعبية”  للقو�ت  �ل�شرت�كي  “�لحتاد  �أح��ز�ب 
مقعد�،  ب�21  و�ل�شرت�كية”  و”�لتقدم  م���ق���ع���د�، 
ثم  و�ح�����د،  مب��ق��ع��د  �ملوحد”  �ل����ش���رت�ك���ي  و”�لي�شار 
�لطليعة  ح��زب��ي  )ي�شم  �لي�شار”  فيدر�لية  “حتالف 
�لحتادي(  �لوطني  و�ملوؤمتر  �ل�شرت�كي  �لدميقر�طي 
مبقعد و�حد. ويعترب �ملر�قبون �أن وجود هذه �لأحز�ب 
�أر�شية  على  لاللتقاء  فر�شة  �ملعار�شة،  يف  �لي�شارية 
م�شرتكة ملو�جهة �لتحديات قد تتحقق يف ظل حكومة 
يرت�أ�شها �لتجمع �لوطني لالأحر�ر )ليرب�يل و�شطي(.

وع���ا����ش���ت �لأح���������ز�ب �ل���ي�������ش���اري���ة �مل���غ���رب���ي���ة ح���ال���ة من 
�ملحك،  �شنو�ت جعلت م�شتقبلها على  منذ  “�جلمود” 
بعدما �شكلت منذ �شتينيات �لقرن �ملا�شي قوة �شيا�شية 
“حكومة  ث��م  لعقود  �ملعار�شة  ق��ادت  �مل��غ��رب،  يف  و�زن���ة 
�إطار  يف  �حلكومة  تقود  �ملعار�شة  )�أح���ز�ب  �لتناوب” 
�لر�حل  بقيادة   ،1998 ع��ام  �لدميقر�طي(  �لتناوب 
عبد �لرحمن �ليو�شفي، �لوزير �لأول �لأ�شبق و�لزعيم 

�ملوؤ�ش�س حلزب �لحتاد �ل�شرت�كي للقو�ت �ل�شعبية.
�ملعار�شة  يف  �ل��ي��وم  �مل��ذك��ورة  �لأح����ز�ب  ��شطفاف  لكن 
خ�شو�شا  �ل�شيا�شية،  �ل��ق��وة  م��ن  نوعا  �إليها  يعيد  ق��د 
ولو  كبر  ي�شاري  لت�شكيل قطب  منا�شبة  و�أنها خطوة 
قابلة  كبد�ية  فقط  �ل��ربمل��اين  �لتن�شيق  م�شتوى  على 

للتطوير و�لإن�شاج.

 الأر�سية �سرورية للتن�سيق
�لتقدم  ح�����زب  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �مل���ك���ت���ب  ع�����ش��و  ي���ق���ول 
يقت�شي  “�لأمر  �شهيل:  �ل��و�ح��د  عبد  و�ل���ش��رت�ك��ي��ة، 
�لعمل  و�إر�دة  وم�����ش��ار  ب��ت��اري��خ  يرتبط  معمقا  حتليال 
�لنظر  تقارب يف وجهات  �لأق��ل  �مل�شرتك، ووج��ود على 

�ملتعلقة باإجناز �لعملية، من ��شتمار�ت و�أور�ق �قرت�ع، 
�ملر�كز  وم�����ش��ت��ل��زم��ات  �ل��ت��اأ���ش��ر،  و�أق������الم  �حل���رب  �إىل 
هذه  يف  ���ش��ارك��و�  “لقد  وق��ال��ت:  �ملختلفة«.  و�مل��ح��ط��ات 
ننتظر  بنجاح،  �إمت��ام��ه��ا  بعد  �لتي  كناخبني،  �مل��ح��اك��اة 

�شاعة �ل�شفر للبدء بالعملية �لنتخابية«.
من  ك��ان  ه��ذه،  �ملبكرة  �لعر�قية  �لنتخابات  �أن  يذكر 

•• بغداد-وكاالت

ك�شفت �ملفو�شية �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات يف �لعر�ق 
ل�شمان  �إج���ر�ء�ت �حرت�زية  �تخاذها  �لأح��د عن  �أم�س 
�لربملانية  �لنتخابات  يف  �مل�شاركني  �لناخبني  �أ���ش��و�ت 

�ملبكرة يف �لعا�شر من �أكتوبر �ملقبل.
�لغالي  جمانة  �ملفو�شية،  با�شم  �ملتحدثة  و�أو���ش��ح��ت 
�لإج���ر�ء�ت  �شمن  م��ن  �أن  �شحفية  ت�شريحات  خ��الل 
�لتي �شتتخذ عقوبات قانونية لكل من يتعمد �لت�شويت 
ي���وم �لق����رت�ع،  ����ش��م��ه يف  ت��ك��رر  �أو  �آخ���ر  ب��ا���ش��م �شخ�س 
�لق�شاء مع غر�مة مالية  �إىل  �أنه �شيحال  �إىل  م�شرة 
بني 200 دولر �إىل 900 دولر و�حلب�س ملدة ل تقل 

عن 6 �أ�شهر.
وقت  يف  �أع��ل��ن��ت  لالنتخابات  �لعليا  �ملفو�شية  وك��ان��ت 
�لعامة  �لنتخابات  لإج���ر�ء  �ل�شتعد�د�ت  كافة  �نتهاء 
جميع  “�أكملت  �لأم��ن��ي��ة  �للجنة  �أن  مو�شحة  �ملقبلة، 
على  متت  �للوج�شتية  �لأم��ور  كافة  و�أن  �ل�شتعد�د�ت، 

�أف�شل وجه«.
�ل��وزر�ء �لعر�قي، م�شطفى �لكاظمي، قد  وكان رئي�س 
�أطلع، �لأ�شبوع �ملا�شي، على �شر تنفيذ عملية �ملحاكاة 
يف  ج��رت  �لتي  �لنتخابية،  للعملية  و�لأخ���رة  �لثالثة 
بالعا�شمة  لالنتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا  �ملفو�شية  مقر 

�ملحاكاة، تقدمي عر�س  �لعر�قية بغد�د. وجرى خالل 
�لعملية  تنفيذ  فقر�ت  جلميع  �شامل  و�شرح  تف�شيلي 

�لنتخابية.
و�أك�����د �ل��ك��اظ��م��ي، �أن �ل���ه���دف م���ن ه����ذه �مل���ح���اك���اة هو 
�لعر�قيني  تطلع  تعك�س  نزيهة،  بانتخابات  “�خلروج 
�أف�شل، و�أن تعرب نتائجها ب�شكل حقيقي  �إىل م�شتقبل 

عن �إر�دة �ل�شعب �لعر�قي«.
“متت  عربية”:  نيوز  “�شكاي  ملوقع  �ل��غ��الي،  وق��ال��ت 
م�شطفى  �ل����وزر�ء  رئي�س  بح�شور  �لأخ����رة  �مل��ح��اك��اة 
وبح�شور  �لنتخابية،  لل�شوؤون  وم�شت�شاره  �لكاظمي، 
و�ل�شركة  ل��الأج��ه��زة،  �مل�شنعة  �ل��ك��وري��ة  م���رو  ���ش��رك��ة 

�لأملانية �لفاح�شة، وجلنة �لأمن �ل�شيرب�ين«.
�ملتحدة،  �لأمم  ع��ن  مم��ث��ل��ون  ح�����ش��ر  “كما  وت��اب��ع��ت: 
و�ل���وك���ال���ة �ل���دول���ي���ة ل��ل��ن��ظ��م �لن��ت��خ��اب��ي��ة، وع�����دد من 
�لدوليني، وبعثة �لحتاد  �لأجانب و�ملر�قبني  �ل�شفر�ء 
يف  �لنتخابية  �ملحاكاة  متت  �أن��ه  مو�شحة  �لأوروبي”، 
2179 حمطة، و�أن “�لنتائج كانت مطابقة وو�شولها 

�إلكرتونيا مت خالل �أقل من �شاعتني«.
“بعد  �لنتخابات:  بل�شان مفو�شية  �ملتحدثة  و�أ�شافت 
جناح هذه �ملحاكاة ن�شتطيع �لقول كمفو�شية، �أننا على 
قد  و�أن��ن��ا  خا�شة  �لن��ت��خ��اب��ات،  لإج���ر�ء  �ل�شتعد�د  �أمت 
فرغنا من �إمتام كافة �لتفا�شيل و�جلو�نب �للوج�شتية 

معنى  ه��ن��اك  ي��ك��ون  “لن  ب���اأن���ه  م�����ش��ت��درك��ا  �لي�شار”، 
للتن�شيق �إل �إذ� كان هناك نوع من �لتقاطع ب�شكل عام 

حول م�شروع �أو �لق�شايا �لتي ميكن �لتن�شيق حولها«.

 الي�سار ثالثة جتارب
و�أب����رز �لإع���الم���ي و�ل��ق��ي��ادي �ل��ي�����ش��اري �ل�����ش��اب��ق، عبد 
�ملجال  يف  �لي�شار  ع��ن  “�حلديث  �أن  ت��ف��ن��وت،  �ل��رح��ي��م 
وه��ي جتربة  3 جت��ارب:  �إىل  تق�شيمه  �لربملاين ميكن 
م��ا ت��ب��ق��ى م��ن �لحت����اد �ل���ش��رت�ك��ي ب��ال��ق��ي��ادة �حلايل 
�لتي مل تعد لها عالقة بالي�شار �شوى �ل�شم، وجتربة 
�لغنية �لذي مار�س و�قعية  حزب �لتقدم و�ل�شرت�كية 
�شيا�شية، ثم جتربة �لأحز�ب �مل�شكلة لفيدر�لية �لي�شار 
�لكثر  تعط  مل  وبح�شيلة  مغرية  وع��رو���س  بخطاب 

و�إر�دة بناء م�شرتك للمرحلة«.
و�أو����ش���ح �ل��ق��ي��ادي يف ح���زب �ل��ت��ق��دم و�ل���ش��رت�ك��ي��ة، يف 
ت�شريحه ل�”موقع �شكاي نيوز عربية”، �أن “هذ� يحتاج 
�إىل نقا�س عميق د�خ��ل كل ح��زب وب��ني ه��ذه �لأحز�ب، 

وتوفر �لظروف �لذ�تية و�ملو�شوعية لأجل ذلك«.
لتحالف  �لتنفيذية  �لهيئة  من�شق  ي��رى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
فيدر�لية �لي�شار، عبد �ل�شالم لعزيز، �أن “وجود �أحز�ب 
لي�س  �ملعار�شة،  �ليوم يف  ي�شارية وتوجد  نف�شها  تعترب 
�شلبة  �أر�شية  هناك  يكن  مل  �إذ�  للتن�شيق  كافيا  �شببا 

للعمل �لتن�شيقي بني هذه �لتنظيمات �ل�شيا�شية«.
و�أ�شاف �لقيادي يف حتالف فيدر�لية �لي�شار، يف حديثه 
لي�س  “مو�شوعيا  �أن��ه  عربية”،  نيوز  �شكاي  ل�”موقع 
�أطر�ف  م��ع  �لتن�شيق  ع��دم  م��ن  مبدئي  م��وق��ف  ه��ن��اك 

لعتبار�ت  لكن  �ملا�شي،  يونيو  يف  تنظيمها  �ملفرت�س 
فنية ولوج�شتية متعلقة بعامل �لوقت، وتف�شي جائحة 
كوفيد-19، وطبيعة �ملناخ �ل�شيفي �شديد �حلر�رة يف 
�لعر�ق خالل �ل�شهر �ملذكور، قررت �حلكومة تاأجيلها، 
بطلب من �ملفو�شية �لعليا لالنتخابات، لتتم يف �لعا�شر 

من �أكتوبر �ملقبل.

عدديا لكنها كانت �يجابية على �مل�شتوى �ل�شيا�شي«.
ويعتقد �لقيادي �لي�شاري �ل�شابق، يف �ت�شاله ب�”موقع 
بني  �لبحث  �ل��ي��وم  “ميكن  �أن���ه  عربية”،  ن��ي��وز  �شكاي 
عن  و�ل�شرت�كية  �لتقدم  حزب  وبني  �لي�شار  فيدر�لية 
تو�فق، لأن جتربة هذ� �حلزب على �مل�شتوى �لربملاين 

مهمة وفيها نوع من �لو�قعية«.

بلورة و�سوح اإيديولوجي
�ل�شيا�شية،  �لعلوم  يف  �لباحثة  ت�شتبعد  ل  �مل��ق��اب��ل،  يف 
يف  �لي�شار  �أح����ز�ب  ��شطفاف  ي��ك��ون  �أن  مل��وي��ر،  �شريفة 

�ملعار�شة فر�شة للتن�شيق �مل�شرتك.
�ملحطة  ن��ت��ائ��ج  ع��ن��ه  ك�����ش��ف��ت  “ما  �أن  مل���وي���ر،  و���ش��ج��ل��ت 
�لنتخابية ل�8 �شبتمرب ي�شب يف �شرورة بلورة و�شوح 
�لدميقر�طي  للخيار  حلول  �يجاد  بغية  �إيديولوجي 

�لذي تبناه �ملغرب و�نخرط فيه منذ �شنو�ت«.
 لذلك دعت �لباحثة يف �لعلو �ل�شيا�شية، يف حو�رها مع 
��شتغالل  “�شرورة  �إىل  عربية”،  نيوز  �شكاي  “موقع 
�ملعار�شة  �لي�شار يف  �أح��ز�ب  �لتي جمعت  �لفر�شة  هذه 
و�لعمل على تقارب وجهات �لنظر يف �أفق توحيد �لروؤى 
�لربملاين  �لعمل  م�شتوى  على  بينها  �لتن�شيق  لبلوغ 

و�لنقابي و�لأذرع �ملو�زية«.
مع  �لتعامل  �ل�شروري  “من  قائلة:  �ملتحدثة  وز�دت 
هذه �لفر�شة بكل م�شوؤولية بعيد� عن خالفات قياد�ت 
�لي�شار �لتي �أدى ثمنها تفرق �لي�شار، لأن �إ�شاعة هذه 
�لفر�شة �لكبرة �ليوم هو مبثابة �لوقوف على حقيقة 
مو�جهة  يف  ف�شله  و�أي�����ش��ا  �ل��ي�����ش��ار،  ت��وح��ي��د  ��شتحالة 

�لتحديات �لكربى �لقادمة«.
ل�شرت�تيجية  ب��ل��ورة  ه��و  �لقطب  ه��ذ�  “ن�شوء  �أن  كما 
د�خل  م��ن  �لد�شتوري  �لدميقر�طي  �لن�شال  م�شرة 
�لخت�شا�شات  تفعيل  معه  ي�شتلزم  ما  وه��و  �ملوؤ�ش�شات 
للمعار�شة”،  �جلديد  �لد�شتور  منحها  �لتي  �لكربى 

تردف �لباحثة يف �لعلوم �ل�شيا�شية، �شريفة ملوير.

مايل تتهم فرن�شا بـ »التخلي« عنها »يف منت�شف الطريق« 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

�شوغل  م��ايل  وزر�ء  رئي�س  �ّت��ه��م 
�ل�شبت  �لأول  �أم�س  مايغا  كوكال 
فرن�شا باأنها “تخّلت” عن بالده 
بقر�رها  “يف منت�شف �لطريق” 
����ش���ح���ب ق�������وة ب������رخ������ان، م�������ربر�ً 
“�شركاء  ع��ن  ب��الده  بحث  بذلك 
“�شركات  بينهم  م��ن  �آخرين”، 

خا�شة رو�شية«.
وق�����ال رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �مل�����ايل يف 
�لعامة  �جل��م��ع��ي��ة  �أم�����ام  خ��ط��اب��ه 
“�لو�شع �جلديد  �ملتحدة  لالأمم 
�نتهاء )مهمة(  ب�شبب  ن�شاأ  �لذي 
ب��رخ��ان، و�ل��ذي ي�شع م��ايل �أمام 
�أم����ر و�ق����ع وُي��ع��ّر���ش��ه��ا مل���ا ي�شبه 
�لطريق،  م��ن��ت�����ش��ف  يف  �ل��ت��خ��ّل��ي 
�ل�شبل  ����ش��ت��ك�����ش��اف  �إىل  ي��ق��ودن��ا 
نحو  ن�شمن على  لكي  و�لو�شائل 
�شركاء  م��ع   )...( �لأم���ن  �أف�����ش��ل 
�أن �ملطلوب هو  �آخرين«. و�أ�شاف 
“ملء �لفر�غ �لذي �شين�شاأ حتما 
برخان  مو�قع  بع�س  �إغ��الق  عن 
ب�”قلة  م��ن��دد�ً  مايل”،  �شمال  يف 
ت�شاور” باري�س و�إعالن “�أحادي” 
�شادر من دون تن�شيق ثالثي مع 

�لأمم �ملتحدة و�حلكومة �ملالية.
مبد�أ  لأن  م���ايل  “تاأ�شف  وت��اب��ع 
يكون  �أن  ي��ج��ب  �ل����ذي  �ل��ت�����ش��اور 
�ملميزين  �ل�شركاء  ب��ني  �ل��ق��اع��دة 
�لقر�ر”  �ت��خ��اذ  ق��ب��ل  ُي��ح��رتم  مل 
�أن������ه ي���ج���ب ع���ل���ى بعثة  م���ع���ت���رب�ً 
�لتابعة  ل��ل�����ش��الم  “مينو�شما” 
�لبالغ  �مل��ت��ح��دة وق��و�ت��ه��ا  ل���الأمم 
“موقف  �عتماد  �ألفا   15 عددها 
مو�جهة  يف  هجومية”  �أك������رث 
ت�����ز�ي�����د �خل����ط����ر �جل������ه������ادي يف 

�ل�شاحل.
ق���ب���ل وق�����ت ق�����ش��ر م����ن خطاب 
�أك���د وزير  �مل���ايل،  �ل����وزر�ء  رئي�س 
�شرغي  �ل����رو�����ش����ي  �خل����ارج����ي����ة 
لف�����روف يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف يف 
طلبت  باماكو  �أن  �ملتحدة  �لأمم 
خا�شة”  رو���ش��ي��ة  “�شركات  م���ن 
�لتي  �ل���دول���ة  �لأم�����ن يف  ت��ع��زي��ز 
�أن��ه �شدد يف  ن��ز�ع��ات، غر  ت�شهد 
�ملقابل على �أن ل عالقة للحكومة 

�لرو�شية بذلك.
و�أعربت فرن�شا و�لحتاد �لأوروبي 
مايل  ت��وج��ه  ح��ي��ال  قلقهما  ع��ن 
�إىل رو���ش��ي��ا، خ���الل م���ب���ادلت يف 

نيويورك، وفق ما قال لفروف.

�إن  �ل�����رو������ش�����ي  �ل������وزي������ر  وق���������ال 
�إىل  توجهت  �مل��ال��ي��ة  “�ل�شلطات 
رو�شية،  خا�شة  ع�شكرية  �شركة 
ما  ح�������ش���ب  ت����ري����د  ف���رن�������ش���ا  لأن 
كبر  ب�شكل  تخف�س  �أن  فهمت، 
عديد قو�تها �لع�شكرية �لتي كان 
�لإرهابيني يف  �أن يحاربو�  ينبغي 
كيد�ل” ب�شمال مايل. و�أ�شاف �أن 
�لفرن�شيني “مل ينجحو� يف ذلك 
�ل�شيطرة  يو��شلون  و�لإرهابيني 

يف هذه �ملنطقة«.
على  ُت��ن��ّف��ذ  “�أن�شطة  �أن��ه��ا  و�أك����د 
“حكومة  ب��ني  �شرعي”  �أ���ش��ا���س 
جانب  م��ن  بها  معرتف  �شرعية، 

“تقدم  وك�����ي�����ان�����ات  �جلميع” 
متخ�ش�شني  خ��الل  من  خدمات 

�أجانب«.
عالقة  �أّي  ل��ن��ا  “لي�شت  وت���اب���ع 
�أن  د�ئماً  رو�شيا  وتنفي  بذلك”. 
تكون �شركات خا�شة رو�شية تقدم 

خدمات �أمنية، تابعة لها.
حكومة  �أن  �إىل  تقارير  و�أ���ش��ارت 
مايل �لتي يهيمن عليها �جلي�س 
�لتعاقد  م��ن  ت��ق��رتب  ب��ام��اك��و  يف 
م�����ع �أل�������ف ع���ن�������ش���ر م�������ش���ل���ح من 
جمموعة فاغر �لأمنية �خلا�شة 
عنا�شر  وي���ت���و�ج���د  �ل���رو����ش���ي���ة. 
جمموعة فاغر يف دول عدة من 

�إفريقيا  وجمهورية  ليبيا  بينها 
�لو�شطى، حيث يتهمون بارتكاب 
وت�شتبه  �ل��رب��ي��ع.  منذ  �ن��ت��ه��اك��ات 
دول غربية وخ�شو�شاً باري�س، يف 
�أن جمموعة فاغر تعمل حل�شاب 
�لكرملني يف �ملو�قع حيث ل يريد 

�أن يظهر ر�شمياً.
“على  �أن  �أي�����ش��اً  و�أك����د لف����روف 
رو�شيا  �حل����ك����وم����ي،  �مل�������ش���ت���وى 
ت�شاهم يف قدر�ت مايل �لدفاعية 
متحدثاً عن تزويد  �لع�شكرية”، 
ع�شكرية  “مبعّد�ت  �ل�����ب�����الد 
تقنية”. و�عترب �أنه “�شيكون من 
�لحتاد  �أن�شطة  تن�شيق  �لأف�شل 
مكافحة  يف  ورو���ش��ي��ا  �لأوروب�������ي 
ل��ي�����س ف��ق��ط يف مايل  �لإره��������اب، 
�ل�شاحل  منطقة  يف  �أي�����ش��اً  �إمن���ا 

و�ل�شحر�ء �لكربى«.
�أوروب����ي����ة  دول������ة   13 و�ع����ت����ربت 
حتالف  يف  م���ن���خ���رط  ب��ع�����ش��ه��ا 
يف  “تاكوبا”  �خل��ا���ش��ة  �ل���ق���و�ت 
م�������ايل، �جل���م���ع���ة �أن�������ه م����ن غر 
جمموعة  ت��ت��دخ��ل  �أن  �مل���ق���ب���ول 
فرن�شا  وذهبت  �لبالد.  يف  فاغر 
ذلك  من  �أبعد  و�إ�شتونيا  و�أملانيا 
�لنظر  �شتعيد  �أنها  �إذ حذرت من 

يف وجودها �لع�شكري يف مايل يف 
حال مّت �لتو�شل �إىل �تفاق.

�إ�شافة �إىل �لأمم �ملتحدة �لقلقة 
�إىل مايل  ف��اغ��ر  ح��ي��ال و���ش��ول 
ذل���ك عالنية،  ق���ول  ب����دون  ل��ك��ن 
ح�����ّذر �لحت������اد �لأوروب��������ي �ل���ذي 
ي���دّرب ج��ن��ود�ً ماليني م��ن خالل 
�ملوؤلفة  م��ايل  يف  للتدريب  بعثته 
دولة   25 من  جندي   700 من 
�ن��خ��ر�ط هذه  �أن  �أوروب���ي���ة، م��ن 
�ل�شركة �لرو�شية �شيوؤثر “ب�شكل 
خطر” على عالقاته مع مايل.

هنا  ك��ن��ُت  “�لقول   لف���روف  ورّد 
�ملقام  يف  �إه���ان���ة  �رح����ل����و�!   �أوًل، 
�لتي  باماكو  يف  للحكومة  �لأول 

دعت �شركاء �أجانب«.
منذ  تتدخل  �لتي  فرن�شا  ق��ررت 
 2013 �ل���ث���اين-ي���ن���اي���ر  ك���ان���ون 
وخ�شرت  �ل�����ش��اح��ل  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�آخ����ره����م  ف���ي���ه���ا  ع�������ش���ك���ري���اً   52
وجودها  تقلي�س  �جل��م��ع��ة،  ك���ان 
وتركيز  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري 
ع��م��ل��ي��ات مكافحة  ع��ل��ى  �جل��ه��ود 
�جليو�س  وم�����������وؤ�زرة  �لإره����������اب 
�ملحلية يف �ملعارك يف �إطار حتالف 

دويل ي�شم دوًل �أوروبية.
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العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملوؤ�ش�شة �ملركزيه لت�شكيل و�شحب �ملعادن   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1094621 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عماد رفيق هالل حجى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �شيماء جمال ر�غب حجى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عماد رفيق هالل حجى

تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ملوؤ�ش�شة �ملركزيه لت�شكيل و�شحب �ملعادن
�إىل/ �ملركزية لت�شكيل و�شحب �ملعادن - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL MARKAZIYA METAL FORMING - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ت�شغيل وت�شكيل �ملعادن  2592011

 تعديل ن�شاط / حذف �لأعمال �ملعدنية و�حلديدية  4390006  
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ت�شينغز �ل�شيني

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4111500 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / على نادر �ل�شيخ خزعل من مالك �إىل مدير

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / على نادر �ل�شيخ خزعل من 100 % �إىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �لدنيا لتمثيل �ل�شركات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL DUNIA REPRESENTATION OF COMPANIES .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم ت�شينغز �ل�شيني

CHINGS CHINESE RESTAURANT

�إىل / مطعم ت�شينغز �ل�شيني - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
  CHINGS CHINESE RESTAURANT  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
مل�شتح�شر�ت  �نرتنا�شيونال  �ل�ش�����ادة/كوزماد�  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لتجميل رخ�شة رقم:1758082 

تعديل وكيل خدمات / حذف جهاد �شاحى فري�س �شعيد

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ كوزماد� �نرتنا�شيونال مل�شتح�شر�ت �لتجميل

COZMADA INTERNATIONAL COSMETICS

�إىل / كوزماد� �نرتنا�شيونال مل�شتح�شر�ت �لتجميل - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

  COZMADA INTERNATIONAL COSMETICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
�لرجال  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لمر�ء   رخ�شة رقم:1133237 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة خليفه خمي�س علي جمعه �لظاهري %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد مبارك حممد علي �لظاهري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�م �ي �م 

مل�شتح�شر�ت �لتجميل
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2545029 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

الرميثي عن فقدان  �سلطان  �سلطان عبداهلل  ال�سيد  يعلن 
احمد  با�سم  )اعمار(  �سركة  من  �سادرة  ا�سهم  �سهادات 
�سلطان الرميثي )امارات اجلن�سية( الرجاء ممن يجدها 
الت�سال على الرقم 0508133266 او ت�سليمها اىل اي 

من فروع بنك ابوظبي التجاري م�سكورا.

العدد 13351فقدان �شهادات اأ�شهم

 بتاريخ 2021/9/27 

لإعالناتكم
يرجى الت�سال على فــــي 

هاتف:024488300 

 فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

فقد �ملدعو / بر�فى ميرت� 
�لهند     ، ب���وي���ب���ل  ����ش���ات���وت 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )U2216161( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0507551358

فقدان جواز �شفر
دوري���������ش����ا   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ثيوبيا   ، ووك���������رى  ك����م����ال 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)EP4975193( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
حمكمة عجمان االحتادية

اإعالن ح�شور اإجتماع باالت�شال املرئي عن بعد
)AJCFICIPOR2021/0003070 ( يف الق�شية رقم

بناء على طلب : �ملدعي )ة( : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني )�س م ع( 
وعنو�نه / دبي - و�حة دبي لل�شيلكون - بناية بنك ر�أ�س �خليمة - هاتف رقم 042130000 - فاك�س رقم 042281312 

- �س ب 15131 - مكاين رقم / 3625078435 
�ىل �ملدعي عليه : �ملهري لتجارة �لزيوت �مل�شتعملة )موؤ�ش�شة فردية( )�عالن �ملدعي عليهم باللغة �لعربية و�لجنليزية 

hgsUxi : ب�شحيفة و��شعة �لنت�شار(  رمز �لتفوي�س
�لعربية  باللغة  عليهم  �ملدعي  )�ع��الن  فردية(  )موؤ�ش�شة  �مل�شتعملة  �لتزليق  زي��وت  لتجميع  �ملهري  حمد   : عليه  �ملدعي 

p6fUja : و�لجنليزية ب�شحيفة و��شعة �لنت�شار(  رمز �لتفوي�س
�ملدعي عليه : �لهدف ل�شناعة �ل�شحوم وزيوت �لتزليق )موؤ�ش�شة فردية( )�عالن �ملدعي عليهم باللغة �لعربية و�لجنليزية 

nJf4TT : ب�شحيفة و��شعة �لنت�شار(  رمز �لتفوي�س
و�لجنليزية  �لعربية  باللغة  عليهم  �ملدعي  )�ع��الن  فردية(  )موؤ�ش�شة  �ملهري  عبد�لرحمن  خلفان  حمد   : عليه  �ملدعي 

NNwZDt : ب�شحيفة و��شعة �لنت�شار(  رمز �لتفوي�س
�ملدعي عليه : عبد�ملجيد �شليم عبد�ملجيد )موؤ�ش�شة فردية( )�عالن �ملدعي عليهم باللغة �لعربية و�لجنليزية ب�شحيفة 

ACDGdB : و��شعة �لنت�شار(  رمز �لتفوي�س
�ملدعي عليه : حممد عبد�ملجيد �شليم )موؤ�ش�شة فردية( )�عالن �ملدعي عليهم باللغة �لعربية و�لجنليزية ب�شحيفة و��شعة 

z8FBCU : لنت�شار( رمز �لتفوي�س�
و�لذي   09:00 �ل�شاعة   ،2021/10/5 بتاريخ  و�ملقرر   EM00017246 �ملرئي رقم  �لإجتماع  �نت مكلف بح�شور 
�ملرئي  �لت�شال  بو��شطة  بعد  �لوىل عن  �جلزئية  و�لتجارية  �ملدنية  �لد�ئرة  د�ئ��رة  �لحتادية  �شيعقد يف حمكمة عجمان 

عرب موقع وز�رة �لعدل
/https ://smart just ice .moj .gov .ae /chrysa l i s /f /eMeet ing /search"

بو�بة �جلل�شات �لإجتماعات �ملرئية. �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد. �أو قم مب�شح �لرمز �ملبني �أدناه بكامر� �لهاتف
EM00017246 وميكنكم تقدمي �ملذكرة �جلو�بية على �لدعوى و�رفاق �مل�شتند�ت  بيانات �لإجتماع : رقم �لإجتماع 

عرب �لنظام �للكرتوين بعد ت�شريح �ملحكمة لكم بذلك.
مركز �شعادة املتعاملني / مرمي جمعه الكعبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 27/ 9/ 2021  Issue No : 13351
Case File

Real Estate Summary 680/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party
1- Muhammad Abdullah Khan Asmat Ullah Khan 
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 14-09-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 110,780 (One 
Hundred and Ten Thousand Seven Hundred and Eighty 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

Date 27/ 9/ 2021  Issue No : 13351

Real Estate Appeal 1295/2021/322
Service by publication details
To the appellees
1-Essam Muhamed 2- Elmira Ragimkhanova 
Unknown place of residence
Whereas the appellant/ Aqaar Corporation - Represented by/
Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Appealed the order/ verdict issued in the case No. 977/2021 Real 
Estate Summary The hearing of Monday 04-10-2021 at 10:00 
AM on the online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be 
trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 27/ 9/ 2021  Issue No : 13351
Real Estate Summary 1070/2021/18

Details of service by publication
To the defendant
1-Hakimeh Abdulreda Pirayeh 

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 599741), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim 
until the full payment and to order the urgent execution of the verdict 
with no bail. The hearing of Sunday 03-10-2021 at 08:30 AM on 
online court hearing was determined for the same. Therefore, you are 
ordered to attend by yourself or your legal attorney and you have to 
submit the memos or documents you have to the court at least three 
days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 27/ 9/ 2021  Issue No : 13351

Real Estate Summary 1081/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1-Larisa Katkova
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation
Represented by/Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 241,316), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment. The hearing of Wednesday 29-09-2021 at 08:30 
AM on online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you 
have to submit the memos or documents you have to the court at least 
three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 27/ 9/ 2021  Issue No : 13351
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No.  322/2021/1328- Real Estate Appeal
Heard in  Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 977/2021Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by  Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
 Party to be notified  1- Essam Muhamed  Capacity: Appellee
  2- Elmira Ragimkhanova Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No.977/2021 Real 
Estate Summary. The hearing of Monday 04-10-2021 at 10:00 AM on online court 
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed 
in absentia.
Prepared by
Hamad Abdurrahman Kulat

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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عربي ودويل

حتليل
�أ���ش��رت�ل��ي��ا ثاين  �أ�شبحت  وه��ك��ذ�     
�لتكنولوجيا  م���ن  ت�����ش��ت��ف��ي��د  دول�����ة 
تعمل  �ل��ت��ي  للغو��شات  �لأم��ري��ك��ي��ة 
بالطاقة �لنووية بعد �ململكة �ملتحدة 
عاملنا  �أ���ش��ب��ح  “لقد   .1958 ع���ام 
منطقتنا،  يف  خا�شة  تعقيًد�،  �أك��رث 
منطقة �ملحيطني �لهندي و�لهادئ، 
�أكد رئي�س �لوزر�ء �لأ�شرت�يل �شكوت 
موري�شون، وملو�جهة هذه �لتحديات، 
و�ل�شتقر�ر،  �لأم����ن  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
�إىل  �لآن  ب�شر�كتنا  ننتقل  �أن  يجب 

مرحلة جديدة«.
   عند �لإعالن عن �ل�شفقة، مل ي�شر 
و�أ�شرت�ليا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ق���ادة 
لكن  �ل�شني.  �إىل  �ملتحدة  و�ململكة 
�أن هذه �لدول �لثالث  �لو��شح  من 
تتطلع �إىل مو�جهة �لقوة �ل�شينية 
تهديد�تها  ���ش��ي��م��ا  ل  �مل���ت���ن���ام���ي���ة، 
�ملت�شاعدة �شد تايو�ن، ووجود بكني 
�ل�شني  بحر  يف  با�شتمر�ر  �مل��ت��ز�ي��د 
�ل�شينيني  �أن  خ��ا���ش��ة  �جل���ن���وب���ي. 
نووية  ���ش��و�ري��خ  غ��و����ش��ات  �متلكو� 
ذلك،  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ���ش��ن��و�ت.  منذ 
دخلت كوريا �جلنوبية �مل�شهد، حيث 
بالطاقة  ت��ع��م��ل  غ���و�����ش���ة  جن��ح��ت 

�لتقليدية يف �إطالق �شاروخ.

الهند مهتمة
 بالغوا�سات الفرن�سية؟

   جزء �آخر من �شباق �لت�شلح هذ� هو 
لدود  ع��دو  وه��و  �لبلد،  ه��ذ�  �لهند. 
لل�شني ولكن لي�س بال�شرورة حليفا 
ر����ش��خ��ا ل���ل���ولي���ات �مل���ت���ح���دة، ميكن 
�لغو��شات  ب��ه��ذه  م��ه��ت��ًم��ا  ي��ك��ون  �أن 
ومل  ب��ال��دي��زل،  �ل��ع��ام��ل��ة  �لفرن�شية 

تعد تريدها كانبر�.
21 �شبتمرب، حت��دث �لرئي�س     يف 
�ل��ف��رن�����ش��ي �إمي���ان���وي���ل م���اك���رون مع 
ناريندر�  �ل��ه��ن��دي  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س 
مودي عرب �لهاتف. و�أكد �لرجالن 
�مل�شرتكة  �إر�دت���ه���م���ا  ج���دي���د  “من 
ف�شاء  م�����ش��رتك يف  ب�����ش��ك��ل  ل��ل��ع��م��ل 
�ملحيطني  ب����ني  و����ش���ام���ل  م���ف���ت���وح 
�ل��ه��ن��دي و�ل���ه���ادئ، مب��ا يف ذل���ك يف 
�لهندية  �لأوروب���ي���ة  �ل��ع��الق��ة  �إط���ار 
منطقة  يف  �لأوروب�������������ي  و�ل����ع����م����ل 
وفًقا  و�ل��ه��ادئ،  �ل��ه��ن��دي  �ملحيطني 
�لإليزيه،  عن  �شادر  �شحفي  لبيان 
تعزيز  �إىل  �مل��ق��ارب��ة  ه���ذه  وت���ه���دف 
�ل�����ش����ت����ق����ر�ر �لإق���ل���ي���م���ي و����ش���ي���ادة 
من  �شكل  �أي  ��شتبعاد  مع  �لقانون، 

�أ�شكال �لهيمنة«.
   مل ي���رد ذك���ر ل��ل��م��ف��او���ش��ات ب�شاأن 
ت�����ش��ل��ي��م غ���و�����ش���ات تعمل  �إم��ك��ان��ي��ة 
باري�س  �أن  �إل  �لتقليدية،  بالطاقة 
ون���ي���ودل���ه���ي ت��ن��اق�����ش��ان م���ن���ذ فرتة 
�لثنائي  �لع�شكري  �لتعاون  طويلة 
�ل�����ش��روري، و�ل��ه��دف، م��رة �أخرى، 
هو مو�جهة �ل�شني. يذكر �أن �لهند 
ر�ف�����ال مببلغ  36 ط���ائ���رة  �����ش���رتت 
9.4 مليار دولر، ومن  يقدر بنحو 
�ملتوقع ت�شليم �آخر جهاز قبل نهاية 

عام 2024.

اأخبار �سيئة لالنت�سار
   �حل��ق��ي��ق��ة ه���ي �أن���ن���ا ن�����ش��ه��د منذ 
�ملحيطني  منطقة  ع�شكرة  ���ش��ن��و�ت 

دولر  م��ل��ي��ار   90 بقيمة  �ل�����ش��اب��ق��ة، 
�أ�شرت�يل )حو�يل 56 مليار يورو(، 
�ملوقعة مع �ل�شركة �لفرن�شية لبناء 

ما ي�شل �إىل 12 غو��شة.

تقدم كوريا اجلنوبية
�شرق  يف  �أخ�������رى  دول������ة  ح��ق��ق��ت     
كوريا  كبر�:  ع�شكريا  تقدما  �آ�شيا 
�أطلقت  �شبتمرب،   15 يف  �جلنوبية. 
�شيول بنجاح �شاروًخا بالي�شتًيا من 
غو��شة، لت�شبح �أول دولة يف �لعامل 
�أ�شلحة نووية تطّور مثل  ل متتلك 
و�لهدف  ب���ن���ج���اح.  �ل�������ش���اروخ  ه����ذ� 
�لأ����ش���ا����ش���ي ل���ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة هو 
�لرت�شانة  مو�جهة  �حل��ال  بطبيعة 
�لنووية �لتي بنتها مناف�شتها كوريا 
�ل�شمالية. لكن هذ� �لإطالق �لناجح 
ا يف جهود دول �ملنطقة  �شي�شهم �أي�شً
�أ���ش��ل��ح��ة ج���دي���دة، وبذلك  ل��ت��ط��وي��ر 

ي�شاهم يف �شباق ت�شلح يف �ملنطقة.
كوريا  �أط��ل��ق��ت   ، نف�شه  �ل��ي��وم  يف     
بالي�شتية  ���ش��و�ري��خ  ع��دة  �ل�شمالية 
هجمات  ع��دة  بعد  �مل��دى،  متو�شطة 
�ل�شنو�ت  يف  �لبالي�شتية  بال�شو�ريخ 
�لأخرة، بع�شها بعيد �ملدى. “هذه 
�شدفة غر عادية حًقا، حيث مل نعد 
�مام دولة و�حدة، و�منا �أمام دولتني 
 ، نف�شه  �ل��ي��وم  ���ش��و�ري��خ يف  تطلقان 
ديلوري  ج��ون  �لربوفي�شور  لح��ظ 
هذ�  �شيول،  يف  يون�شي  جامعة  م��ن 
هناك  �أن  حقيقة  ع��ل��ى  ر�ئ���ع  م��ث��ال 
يجب  �ملنطقة  ه��ذه  يف  ت�شلح  �شباق 

على �جلميع �لنتباه �إليه«.
لكوريا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �جل���ه���ود  �إن     
تتوقف عند هذ� �حلد  �جلنوبية ل 
منذ �أن قّدمت هذه �لدولة يف بد�ية 
ملقاتلتها  �لأويل  �ل��ن��م��وذج  �أب���ري���ل 
�جلديدة �مل�شنعة بالكامل بتقنيتها 
“�ل�شقر”.  با�شم  �ملعروفة  �خلا�شة 
�جلنوبي  �ل��ك��وري  للرئي�س  و���ش��ب��ق 
�أول طائرة  �إن  �أعلن  �أن  م��ون ج��اي، 
�لأخر  �لطر�ز من �جليل  من هذ� 
���ش��ت��ن��ط��ل��ق يف �جل������و ب���ح���ل���ول ع���ام 
�شالح  تزويد  هو  و�لهدف   .2026
�جل���و �ل��ك��وري �جل��ن��وب��ي ب��� 40 كي 
مع   ،2028 ع��ام  بحلول   21- �إف 
�عتماد كوريا �جلنوبية على �أ�شطول 
�لنوع  ه���ذ�  م���ن  ط���ائ���رة   120 م���ن 

بحلول عام 2032.
ا.  �أي�شً �ل��ي��اب��ان  ��شتبعاد  يجب  ل     
مت��ت��ل��ك ط��وك��ي��و �ل��ب��ح��ري��ة �لأك����رث 
�لهندي  �ملحيطني  يف م�شرح  تطور�ً 
عليه  ت��ه��ي��م��ن  و�ل����ت����ي  و�ل������ه������ادئ، 
من  �ل�شينية  �لع�شكرية  �لبحرية 
بالتاأكيد  ول��ك��ن  �مل��ب��اين،  ع��دد  حيث 
�أ�شف  �لتكنولوجيا.  لي�س من حيث 
�لأم���ري���ك���ي  �لأ�����ش����ط����ول  ذل�����ك  �إىل 
�ل�شابع �لذي يقوم برحالت بحرية 
و11 حامالت طائر�ت  �ملنطقة،  يف 
�ملتحدة...  للوليات  �ملتاحة  نووية 
للمقارنة مع ثالث حامالت طائر�ت 
يجعلها  مما  بالديزل  تعمل  �شينية 

مرئية ملئات �لأميال �لبحرية.
موؤلف حوايل خم�سة ع�سر كتاًبا 
خم�س�سة لل�سني واليابان والتبت 

والهند والتحديات الآ�سيوية 
الرئي�سية. عام 2020, ن�سر 

كتاب “الزعامة العاملية حموره, 
ال�سدام بني ال�سني والوليات 
املتحدة” عن من�سورات لوب. 

�لهندي و�لهادئ، ومن �أبرز جو�نبها 
�ملتز�يد  �ل�شيني  �لع�شكري  �لوجود 
با�شتمر�ر يف بحر �ل�شني �جلنوبي، 
4 ماليني كلم  �لذي تبلغ م�شاحته 
ب��ك��ني. وهكذ�،  ب��ه��ا  ت��ط��ال��ب  م���رّب���ع 
�لهندي  �مل��ح��ي��ط��ني  م��ن��ط��ق��ة  ف�����اإن 
مركز  �لآن  �أ�شبحت  �لتي  و�لهادئ، 
�لعاملي،  �لق��ت�����ش��ادي  للنمو  �ل��ث��ق��ل 
هل �شت�شبح يف نف�س �لوقت برميل 
�مل�شالح  ب��ارود حقيقي حيث ترتكز 
�ل�شينية  �جل���ي���و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و�لأمريكية و�لأوروبية �أكرث من �أي 

وقت م�شى؟
�إذ�  م�����ا  ه�����و  �ل���ك���ب���ر  �ل�����������ش�����وؤ�ل     
�لنووية  �ل���غ���و�����ش���ات  ت�����ش��ل��ي��م  ك����ان 
�أ���ش��رت�ل��ي��ا على  �شيجرب  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�نت�شار  �لن�شحاب من معاهدة عدم 
�أبرمت  �ل���ت���ي  �ل���ن���ووي���ة  �لأ����ش���ل���ح���ة 
كبر  ع����دد  ووق���ع���ه���ا   1968 ع����ام 
م���ن �ل������دول. م��ع��اه��دة ت���ه���دف �إىل 
�لأ�شلحة  �نت�شار  خماطر  من  �حلد 
وت�شمن  �ل����ع����امل،  ح����ول  �ل���ن���ووي���ة 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  �حرت�مها 

مبا�شر وتقريًبا �وتوماتيكيا.
وخ��ا���ش��ة، مت��ث��ل عن�شر�  و�أي�������ش���ا،   
�إي���ج���اب���ي���ا م����ن ح���ي���ث �ل��������ردع �شد 

�ل�شني. 
  على مدى �ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة، 
�لقوة  �جل��دي��دة  �لت��ف��اق��ي��ة  �شتعزز 
�ل����ر�دع����ة لأ����ش���رت�ل���ي���ا ���ش��د بكني، 
�ل�شرت�تيجيني  على  �شيتعنّي  لأن��ه 
ياأخذو�  �أن  �لآن،  �ل�شينيني  و�لقادة 
�ملتز�يدة،  �مل���خ���اط���ر  �حل�����ش��ب��ان  يف 
�أق�����ل مياًل  و���ش��ي��ك��ون��ون ب���ال ���ش��ك 
�أعمال  لت��خ��اذ ق���ر�ر �لن��خ��ر�ط يف 
عالية  �ل��ره��ان��ات  و�شتكون  عد�ئية، 
�شعيفة  �لنجاح  و�حتمالت  للغاية، 

جد�.
   ���ش��ت��ع��م��ل �لت���ف���اق���ي���ة �جل���دي���دة 
ق���در�ت �لدفاع  ��ا، على حت��وي��ل  �أي�����شً
بن�شر  لها  ي�شمح  مم��ا  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة، 
غو��شاتها على م�شافات �أكرب بكثر. 
�أ�شرت�ليا  �شتكون   ، نف�شه  �لوقت  يف 
�أكرث �ندماًجا مع �لقو�ت �لأمريكية 
هذ�  �أن  �لو��شح  من  و�لربيطانية. 
�لتفاقية  م���ع  �حل����ال  ه���و  ي��ك��ن  مل 

�يكو�س ت�شعل �شباق ت�شلح �لهند قد ترغب يف �لغو��شات �لفرن�شية

�ليابان لي�شت خارج �ملعادلة

كوريا �جلنوبية دخلت نادي �ل�شو�ريخ غو��شة تابعة للبحرية �لأ�شرت�لية ر�نكني �شيتم �لتخلي عن هذ� �لنوع تدريجًيا مع �تفاقية �وكو�س �جلديدة

  �����ش����وؤ�ل �����ش���رت�ت���ي���ج���ي �آخ�������ر: هل 
�لأ�شرت�لية  �مل��ف��اع��الت  �شت�شتخدم 
مثل  �لتخ�شيب،  ع��ايل  �ل��ي��ور�ن��ي��وم 
�أو  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �لبحرية  مفاعالت 
�لتخ�شيب،  منخف�شة  �مل��ف��اع��الت 
مثل �ل�شفن �لفرن�شية �أو �ل�شينية؟

تطور اأ�سرتاليا يف جمال 
الأ�سلحة النووية

�لر�شمي  �مل����وق����ف  ت���ط���ور  ل���ق���د      
لأ������ش�����رت�ل�����ي�����ا ب�����������ش�����اأن �لأ�����ش����ل����ح����ة 
منذ  كبر  حد  �إىل  و�ل���ردع  �لنووية 
�خلم�شينات. ففي �أو�ئل �ل�شبعينات، 
ك��ان��ب��ر� ط��م��وًح��ا لمتالك  ع����ززت 
�لردع �لنووي، يف �لبد�ية من خالل 
ميلكها  �لتي  �لنووية  �لأ�شلحة  نقل 
ح��ل��ف��اوؤه��ا، ث��م ل��ف��رتة وج���ي���زة، عن 
لقدرتها  �لوطنية  �لتنمية  ط��ري��ق 

�لذ�تية �مل�شتقلة.
   كان هذ� �لهدف يتغذى من عدم 

�ل���ذري���ة. وق����ر�ر و����ش��ن��ط��ن ت�شدير 
دفع  يف  �لأمريكية  �لنووية  �خل��ربة 
�أ���ش��رت�ل��ي��ا، ه���و يف  �ل��غ��و����ش��ات �إىل 
�أخ���ب���ار ���ش��ي��ئ��ة م���ن منظور  �ل���و�ق���ع 

�لنت�شار.
�جل���دي���د  �وك�����و������س  حت����ال����ف  �إن     
)�أ�شرت�ليا، �ململكة �ملتحدة، �لوليات 
عن  بالتاأكيد  يتحدث  ل  �مل��ت��ح��دة( 
-�لغو��شات  �ل���ن���ووي���ة  �لأ����ش���ل���ح���ة 
�خلدمة  يف  �مل�شتقبلية  �لأ�شرت�لية 
�شتحمل   2040 ع���ام  م��ن  �ع��ت��ب��اًر� 
�لتقليدية،  ت���وم���اه���وك  ����ش���و�ري���خ 
�لبيع  ه��ذ�  �أن  �إل  �لإع���الن.  كما مت 
�شيبعث للوجود يف منطقة �ملحيطني 
�لهندي و�لهادئ، �لالعب �ل�شابع يف 
بغو��شات هجومية من هذ�  �لعامل 
�لنووية  �ل���غ���الي���ات  -ت���وف���ر  �ل���ن���وع 
كبًر�  ق����دًر�  متنها  ع��ل��ى  �مل���وج���ودة 
من ذ�تية �حلركة و�ل�شرية و�متد�د 

و�إ�شناد �شخم لل�شفن �حلربية.

�لعامل.
�أو�ئل     مل يكن �لأم��ر كذلك حتى 
�ل�شبعينات من �لقرن �ملا�شي عندما 
دفنت حكومة حزب �لعمال برئا�شة 
ج���وف وي���ت���الم ب�����ش��ك��ل د�ئ����م طموح 
نووية.  ق��وة  ت�شبح  �أن  يف  �أ�شرت�ليا 
لذلك �شادقت �لدولة على معاهدة 
عام  �لنووية  �لأ�شلحة  �نت�شار  ع��دم 

.1973
�أ���ش��رت�ل��ي��ا عن  ت��خ��ل��ت  مل����اذ�  �إذن،     
ل�شالح  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل���غ���و�����ش���ات 
�لأمريكية؟  �ل��ن��ووي��ة  �ل��غ��و����ش��ات 

�لتف�شر �لأول:
�ندماًجا  �أكرث  �لبالد  �شتكون  بهم،   
�لناحية  م��ن  �لأم���ري���ك���ي.  �مل����د�ر  يف 
�لتكنولوجية و�لع�شكرية، هذ� يعني 
�إذ� دخل �لمريكان يف �شر�ع يف  �أنه 
منطقة �ملحيطني �لهندي و�لهادئ، 
ف�����ش��ي��ك��ون م���ن �ل�����ش��ع��ب ج�����ًد� على 
ب�شكل  �مل�شاركة  ع��دم  �لأ���ش��رت�ل��ي��ني 

و�لع�شكري  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�شرق  ج���ن���وب  يف  �ل����وق����ت  ذل�����ك  يف 
�ل�شكوك  تز�يد  �إىل  �أدى  مما  �آ�شيا، 
للوليات  �ل���د�ئ���م  �لت�شميم  ح���ول 
�لدفاع  يف  �لن��خ��ر�ط  على  �ملتحدة 
تطوير  من  وخا�شة  �أ�شرت�ليا،  عن 

�ل�شني لأ�شلحة نووية.
  تتكون �لرت�شانة �لنووية �ل�شينية 
نووًيا.  ر�أ���ًش��ا   350 �إىل   250 م��ن 
وه������ذ� �أق������ل ب��ك��ث��ر م����ن �ل����ولي����ات 
�ملتحدة ورو�شيا، ولكن على م�شتوى 
�ملتحدة،  �ململكة  �أو  نف�شه   فرن�شا 
�ملطلعني  �خل�����رب�ء  ت��ق��دي��ر  ح�����ش��ب 
على هذ� �مللف. وفجرت �ل�شني �أول 
قنبلة نووية من طر�ز 22 كيلوطن 
�ل�شاعة   1964 �أك���ت���وب���ر   16 يف 
بكني  بتوقيت  �لظهر  بعد  �لثالثة 
يف موقع �لتجارب �لنووية لوب نور 
�ل�شني.  غ��رب  �شمال  �شينجيانغ  يف 
ن��ووي��ة يف  ق��وة  �أ�شبحت خام�س  ث��م 

باري�ش ونيودلهي تناق�شان منذ فرتة طويلة 
التعــاون الع�شــكري الثنـائـي ال�شـــروري

متتلك طوكيو البحرية الأكرث تطورًا 
يف م�ســرح املحيطني الهنــدي والهادى

منطقة حتّولت من مركز ثقل للنمو
 القت�شادي العاملي, اإىل برميل بارود حقيقي

اأ�سبحت اأ�سرتاليا ثاين دولة ت�ستفيد من التكنولوجيا النووية الأمريكية بعد اململكة املتحدة عام 1958
حققت دولة اأخرى يف �سرق اآ�سيا تقدما ع�سكريا كبريا: كوريا اجلنوبية

الغوا�سات ومعاهدة اأوكو�ض:

هل هو �شباق جديد للت�شلح يف املحيطني الهندي والهادي؟
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

ترجمة خرية ال�سيباين
والوليات  اأ�سرتاليا  بني  الثالثية  املعاهدة  تن�ض     
املتحدة واململكة املتحدة على ت�سليم غوا�سات تعمل 
م�سبوقة  مبادرة غري  كانربا.  اإىل  النووية  بالطاقة 

من  الن�سحاب  على  الأ�سرتالية  احلكومة  جترب  قد 
معاهدة عدم انت�سار الأ�سلحة النووية, مبا ميكن اأن 
الهندي  املحيطني  منطقة  يف  ت�سلح  �سباق  اإىل  يوؤدي 

والهادئ.
 15     مبوجب التفاقية, التي مت الإعالن عنها يف 
تعمل  غوا�سات  ثماين  اأ�سرتاليا  �ستتلقى  �سبتمرب, 

و�ستتلقى  املتحدة,  الوليات  من  النووية  بالطاقة 
م�ساعدة يف التكنولوجيا الأمريكية الأكرث تقدًما يف 

جمال �سديد احل�سا�سية.
�ســــــهدت  التي  لفرن�ســـــا,  اإهانـــة  مثلت  خطــــوة   
 35 مليــــــار دولر )حوايل   50 تبّخر عقـــد بقيمة 
على  ن�ض  ــذي  وال الوقت(  ذلــك  يف  يـــــورو,  مليـــار 

ت�سليم اثنتي ع�سرة غوا�سة تقليدية.
مع  اتفاقية  اإطــار  يف  املذهل,  التحّول  هذا  ويتنّزل   
اأ�سرتايل  حتّول  املتحدة.  واململكة  املتحدة  الوليات 
فيه  راأت  التي  ال�سني,  غ�سب  اإثـــارة  يف  يتاأّخر  مل 
رغبة م�سرتكة ملواجهتها يف م�سرح املحيطني الهندي 

والهادئ.
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عربي ودويل

•• الفجر -ت�سارلز ويبلو�س 
ترجمة خرية ال�سيباين

اأو الكاريزما التي ل     هل لطول عمرها ال�سيا�سي, 
اأو  الأوروبــي  امل�سهد  على  هيمنتها  اأو  اإنكارها,  ميكن 
ا�ستقرار اإدارتها لالأعمال؟ كل هذا واأكرث, بال �سك. 
القت�سادية,  بامل�سائل  الأمــر  يتعلق  عندما  ولكن 
للجمود,  مرادًفا  كبري  حد  اإىل  كان  ال�ستقرار  فاإن 

و�سجلها خمّيب لالآمال اإىل حد ما.
  اإجنازها الأكرث اإثارة, هما خطاآن كبريان: الأول, 
النووية  الطاقة  حمطات  جميع  اإغــالق  قــرارهــا 

الأملانية بعد كارثة فوكو�سيما.

ق�شت خم�شة ع�شر عاًما يف ال�شلطة دون
 اأن ترتك وراءها اأي اإ�شالح اقت�شادي كبري

ا�شتقبالها للمهاجرين اأكد اأن ال�شجاعة 
والتعاطف مع من هم يف حمنة ل تثمر �شيا�شًيا

طالبان تعّلق جثامني 4 خاطفني قتلتهم يف هرات على رافعات 
جثة رجل على ر�فعة. وعلى مقربة ر�قب ح�شد م�شّلحني من 
�آخر  فيديو  ت�شجيل  ويظهر  �ل�شاحنة.  ق��رب  جتّمعو�  طالبان 
رجال معّلقا على ر�فعة عند م�شتديرة يف هر�ت وعلى �شدره 
�لعقاب  وه��ذ�  �خلاطفون«.  �شيعاقب  “هكذ�  عليها  كتب  لفتة 
�ل�شلطة  على  طالبان  حركة  ��شتولت  منذ  �لأب���رز  هو  �لعلني 
�أن �حلركة ت�شتخدم هذ�  �ملا�شي. ويبدو  �ل�شهر  �أفغان�شتان  يف 
�لنهج لإظهار ��شتعد�دها لّتخاذ تد�بر ل رحمة فيها مماثلة 
لتلك �لتي طّبقتها بني عامي 1996 و2001. وقال مهاجر 
�أن �شهدت  �مل��دي��ن��ة �شبق  �أن��ح��اء م��ن  ُع��ر���ش��ت يف  �إن �جل��ث��ام��ني 
عمليات خطف “جلعلهم عربة لغرهم من �خلاطفني لنهيهم 
تريد  �إن حركة طالبان  و�أ�شاف  �مل�شايقات”.  �أو  عن �خلطف 

•• كابول-اأ ف ب

عّلقت طالبان على ر�فعات جثامني �أربعة خاطفني بعدما قتلهم 
عنا�شرها بالر�شا�س يف مدينة هر�ت يف غرب �أفغان�شتان، وذلك 

جلعلهم “عربة” لالآخرين وفق م�شوؤول رفيع يف �حلركة.
�أحمد مهاجر  �شر  مولوي  ه��ر�ت  ولي��ة  م�شاعد حاكم  وق��ال 
�ل�شبت،  �ملدينة  ع��دة من  �أنحاء  ه��وؤلء عر�شت يف  �إن جثامني 
�أن  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  “عربة”،  جلعلهم  وذل���ك  مقتلهم،  ي��وم  �أي 
�حلركة لن تتهاون على �لإط��الق مع عمليات �خلطف. وعلى 
�شبكات �لتو��شل �لجتماعي جرى تد�ول م�شاهد تظهر جثثا 
م�شّرجة بالدماء ملقاة يف �شندوق �شاحنة بيك �آب فيما عّلقت 

فعل  �أي  مرتكب  �أو  خ��اط��ف  �أو  ���ش��ارق  �أي  �أن  �جلميع  “�إفهام 
بحق �شعبنا �شيعاقب«. و�أو�شح �أن قو�ت �لأمن كانت قد تبّلغت 
�شباح  ه���ر�ت  يف  خ��ط��ف  لعملية  و�ب��ن��ه  �أع��م��ال  رج���ل  بتعر�س 

�ل�شبت.
بهم  �مل�شتبه  و�أوقفت طالبان  �ملدينة  �ل�شرطة خمارج  و�أغلقت 
وفق  �لنار”،  “ح�شل تبادل لإط��الق  عند نقطة تفتي�س حيث 

مهاجر.
ويف ت�شريح م�شّجل �أُر�شل �إىل وكالة فر�ن�س بر�س قال مهاجر 
“ُجرح �أحد جماهدينا وُقتل �خلاطفون �لأربعة” �إثر ��شتباك 
��شتمر ب�شع دقائق. وقال يف �لفيديو �مل�شّجل “ ل يحق لأحد 

�أن ي�شر باأمتنا. ل يحق لأحد �أن ميار�س �خلطف«.

م�شت�شفيات دم�شق والالذقية تعج مبر�شى كوفيد
•• دم�سق-اأ ف ب

قال م�شوؤول يف وز�رة �ل�شحة �ل�شورية  �أم�س �لأحد �إن �مل�شت�شفيات يف دم�شق و�لالذقية بلغت �أق�شى 
قدر�تها �ل�شتيعابية من جر�ء تز�يد �لإ�شابات �لتي ت�شتدعي تلقي �لرعاية يف �مل�شت�شفى.

�ل�شحة  وز�رة  يف  و�ل��ط��و�رئ  و�لإ�شعاف  �جلاهزية  مدير  عن  �لر�شمي  �ل�شوري  �لتلفزيون  ونقل 
توفيق ح�شابا �إعالنه عن “بدء نقل �ملر�شى �مل�شابني بوباء كورونا من حمافظتي دم�شق وريفها 
�إىل حمافظة حم�س ومن �لالذقية �إىل طرطو�س«. و�أو�شح �أن �خلطوة تقّررت “بعد �متالء جميع 
�مل�شايف يف تلك �ملحافظات �ثر �لرتفاع �لكبر يف عدد �إ�شابات كورونا«. و�شّجلت �شوريا �لأحد 400 
بدء  منذ  يومية  ح�شيلة  �أعلى  يف  وذل��ك  �حلكومة،  ل�شيطرة  �خلا�شعة  �ملناطق  يف  �إ�شافية  �إ�شابة 
2198 وفاة يف  �ألفا و580 �إ�شابة بينها   32 �جلائحة يف �لبالد �لتي �شّجلت �إىل �لآن �أكرث من 
مناطق �شيطرة �لنظام. وقال ح�شابا “للمرة �لأوىل ي�شل �لعدد �إىل 400 �إ�شابة يومياً” م�شر� 

�إىل �أن �لعدد �لأكرب من �لإ�شابات �شّجل يف دم�شق وحلب و�لالذقية.

خطاآن كبريان من اأهم اإجنازاتها:

تقييم امل�شت�شارة اأجنيال مريكل مبالغ فيه...؟
يف اأوروبا, �سيطرت ب�سكل وا�سح على املناق�سات, ويرجع ذلك اإىل حد كبري اإىل نق�ض املناف�سة

 قد يربط املوؤرخون القت�ساديون يوًما بني قرارها اإغالق جميع حمطات الطاقة النووية والتدهور القت�سادي يف اأملانيا

ففي مو�جهة �لحتبا�س �حلر�ري، 
ي����ع����ت����رب ذل���������ك م�������ن �لأخ�������ط�������اء 
�لنووية  �لطاقة  تعّد  �لتاريخية. 
لتوليد  فعالية  �لو�شائل  �أكرث  من 
�ل��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى ن��ط��اق و����ش��ع دون 
�لكربون.  �أك�����ش��ي��د  ث����اين  �ن��ب��ع��اث 
�ل�شم�شية  �لأل��������������و�ح  وت����ع����ت����رب 
ولكنها  طريفة  �لرياح  وتوربينات 
ت�شتهلك م�شاحة كبرة، وتوليدها 
�أنه  وي��ب��دو  منتظم،  غ��ر  للطاقة 
من �مل�شتحيل �أن حتل حمل �لوقود 
�حتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  �لأح�����ف�����وري 

�لطاقة �ملتز�يدة.
��شتبدلت  �لق�شر،  �مل��دى      على 
بالفحم،  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة  �أمل��ان��ي��ا 
ثاين  لنبعاثات  م�شدر  �أ�شو�أ  وهو 
وللم�شتقبل،  �ل���ك���رب���ون.  �أك�����ش��ي��د 
�شتعتمد �أملانيا على حمطات توليد 
و�لتي  بالغاز،  تعمل  �لتي  �لطاقة 
�لكربون  �أك�شيد  ث��اين  ا  �أي�شً تنتج 
��شتخر�ج  �ملوقع ومكان  يف كل من 
��شتر�د  �أمل��ان��ي��ا  و�شتو��شل  �ل��غ��از. 
�لكهرباء وحتويل تلوث �لهو�ء �إىل 
لذلك،  ونتيجة  �مل���ج���اورة.  �ل���دول 
�أك��رث من  تدفع  �أن  �شيتعني عليها 
�لتي  �لكهرباء  مقابل  مناف�شيها 
�شيار�تها  ل��ت�����ش��ن��ي��ع  ���ش��ت��ح��ت��اج��ه��ا 
و�آلتها، وعلى نطاق �أو�شع، �لإنتاج 
بنت  �ل��ذي  و�لكيميائي  �ل�شناعي 

عليه �زدهارها.
نتيجة  فوكو�شيما  كارثة  كانت      
وغ����ر متقنة  م��ت�����ش��ّرع��ة  ب��رجم��ة 
قا�س  و�ف��ت��ق��ار  �شطحي  و�إ����ش���ر�ف 
�لأ�شهل  م���ن  وك����ان  ل��ال���ش��ت��ع��د�د. 
�أن هذه  �ل��ت��اأك��د م��ن  و�لأق����ل كلفة 
ح��ال��ة عمل جيدة.  �لإج�����ر�ء�ت يف 

وقد يربط �ملوؤرخون �لقت�شاديون 
�ملوؤ�شف،  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  ما بني  يوًما 

و�لتدهور �لقت�شادي يف �أملانيا.
�لآخ����ر، هو  �لرئي�شي  �لإج����ر�ء      
بفتح   2015 ع����ام  ق�����ر�ر  �ت���خ���اذ 
�حل��دود �أم��ام �ملهاجرين. لقد كان 
�لإن�شانية  �لنزعة  يف  ج��ي��ًد�  در���ًش��ا 
وكان  �خلائفني،  لنظر�ئها  �عطته 
هذ� منطًقا �قت�شادًيا جيًد�، حيث 
�ملتعددة  �ل�شلبية  �لعو�قب  يعالج 
�ل�شكان.  عدد  بانخفا�س  �ملرتبطة 
�ل�شجاعة  م��رك��ل  وف��ج��اأة ظ��ه��رت 
ما  ن���ادر�ً  �شفات  وه��ي  رة،  و�ملتب�شّ

ُترى فيها.
�حل���ال لفرتة  ��شتمر  ل��الأ���ش��ف،     
ق�شرة فقط، و�شرعان ما تبنّي �أن 
فادًحا.  �شيا�شًيا  خطاأ  كان  قر�رها 
ففي �أملانيا، �شّجع بقوة على �شعود 

�أمل����ان����ي����ا، �����ش���ط���رت �ل���ي���ون���ان �إىل 
خ��ف�����س ع��ج��ز م��ي��ز�ن��ي��ت��ه��ا، لتغرق 
تاريخية.  �أب�����ع�����اد  ذي  ك�������ش���اد  يف 
موجة  �إىل  �ل��ي��ون��ان  ع���الج  و�أدى 
معدية من �لأزم��ات د�خل منطقة 
بنف�س  جميعها  وع��وجل��ت  �ل��ي��ورو، 
ركود  �لنتائج،  نف�س  مع  �لطريقة 
وم��ع��ان��اة �ج��ت��م��اع��ي��ة ح����ادة. �مليزة 
�ل���وح���ي���دة لأجن���ي���ال م���رك���ل، هي 
�أنها مل تعار�س مقولة “مهما كان 
در�جي،  مل��اري��و  �ل�شهرة  �لثمن” 
�لأوروب����ي.  �مل��رك��زي  �لبنك  رئي�س 
�أنهى  �ل��ذي  �لتدخل،  ه��ذ�  �ن  غر 
يحدث  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ك����ان  �لأزم��������ة، 
قبل ذلك بكثر، يف بد�ية �لأزمة. 
حتركت  ذل�����ك،  ع���ار����ش���ت  �ن  ب��ع��د 
�مل�شت�شارة �حلذرة �أخًر�، لكن بعد 

فو�ت �لو�ن.

�ل��ي��م��ني �مل��ت��ط��رف �ل��ب��غ��ي�����س، ويف 
�أوروب������ا، ف��ت��ح ن���ز�ًع���ا م��ع جر�نها 
عليها  ك��ان  وب�شرعة،  �ل�شرقيني. 
�ل�شجاعة و�لتعاطف  �إن  �لرت�جع. 
توؤتي  ل  حم���ن���ة  يف  ه����م  م����ن  م����ع 
نعرف  كنا  لكننا  �شيا�شًيا،  ثمارها 

ذلك من قبل.
   ب���خ���الف ه���ذي���ن �لإج�����ر�ءي�����ن، 
يف  ع��اًم��ا  ع�شر  خم�شة  ق�شت  فهي 
�أي  �أن ترتك ور�ءه��ا  �ل�شلطة دون 
�إ����ش���الح �ق��ت�����ش��ادي ك��ب��ر. ترجع 
���ش��ح��ة �لق��ت�����ش��اد �لأمل�����اين خالل 
فرتة وليتها ��شا�شا �إىل �إ�شالحات 
تكن  مل  �ل�����ت�����ي  �ل����ع����م����ل  ������ش�����وق 
�لوقت،  ذل���ك  يف  ب�شعبية  حت��ظ��ى 
�شلفها،  ف��ق��د�ن  يف  ت�شببت  و�ل��ت��ي 
لقد  �ل�شلطة.  ���ش��رودر  ج��ره��ارد 
�ن  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  لتق�شف  �شمحت 

�أن قو�عد  ��ا،  �أي�����شً    وك��ان معلوما 
�لن�����ش��ب��اط �مل���ايل �مل��ع��روف��ة با�شم 
�بتكار  -وه����و  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  م��ي��ث��اق 
 1997 ع������ام  �أمل����ان����ي����ا  ف���ر����ش���ت���ه 
-ك��ان��ت خاطئة �ىل درج��ة �أن��ه��ا مل 
يكن  مل  �أهد�فها.  حتقيق  ت�شتطع 
�لإ�شالح،  منع  �أمل��ان��ي��ا  با�شتطاعة 
حر�شت  م���رك���ل  �أجن���ي���ال  �ن  �ل 
رمزًيا  �لإ�����ش����الح  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى 
�إ�شافة  يف  ويتلخ�س  �لأ���ش��ا���س،  يف 
و�لإج���ر�ء�ت  �لقو�عد  من  طبقات 
يثر  ل  ومم�����ا  �ل���ب���روق���ر�ط���ي���ة. 
�لده�شة، �أن منطقة �ليورو �شرعان 
ما وقعت �شحية �أزمة �لدين �لعام 
خم�ش�شة  �أن����ه����ا  ُي��ع��ت��ق��د  -�ل����ت����ي 

للبلد�ن �لنامية -ولركود ثاٍن.
  ك���ان �ل����رد �جل��م��اع��ي ع��ل��ى �أزم���ة 
�شغط  حتت  مفجعا.  �لعام  �لدين 

مرتبة  �إىل  �مليز�نية  بتو�زن  يرقى 
على  �لإن��ف��اق  وخّف�شت  �ل��ع��ق��ي��دة، 
�لبنية �لتحتية �لعامة، و�شيتطلب 
�شاع  م��ا  لتعوي�س  ���ش��ن��و�ت  �لأم���ر 

من وقت. 
   يف �أوروبا، �شيطرت ب�شكل و��شح 
ع��ل��ى �مل��ن��اق�����ش��ات، وي���ع���ود ذل����ك يف 
�ملناف�شة.  نق�س  �إىل  كبر  ج��ان��ب 
�ندلعت  �ل��ق��ي��ادة ع��ن��دم��ا  ك��ان��ت يف 
2008. وقد  �مل��ال��ي��ة ع��ام  �لأزم����ة 
بالنمو  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  ل��ع��ج��ز  ���ش��م��ح��ت 

لمت�شا�س �ل�شدمة.
�لعجز  �أك�����رث. وخ��ف�����ش��ت  ع����ام ل   
�لأمل�������اين م���ب���ك���ر�، و���ش��غ��ط��ت على 
�ل����دول �لأوروب���ي���ة �لأخ����رى لفعل 
�لنتعا�س  زخم  نفد  �ل�شيء.  نف�س 
وبذلك،  �مل��ت��و����ش��ع،  �لق��ت�����ش��ادي 
�أظ���ه���رت ع���ن غ���ر ق�����ش��د، نقاط 

�شعف �لبناء �لأوروبي.
   من �ملعروف �أن �لحتاد �لنقدي 
ل ميكن �أن يعمل ب�شكل �شحيح �إذ� 
�لوطنية  �مل�شرفية  �لأنظمة  ظلت 
خا�شعة لقو�عد خمتلفة وللرقابة 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف د�ئ���ًم���ا �إىل 
�لبطلة.  �ملحلية  �ل�شركات  حماية 
�إن�شاء  و�أدت �لأزم��ة يف �لنهاية �إىل 
ا  �مل�����ش��ريف. ول��ك��ن، حر�شً �لحت����اد 
م�شاحلها  ح���م���اي���ة  ع���ل���ى  م���ن���ه���ا 
�مل��ب��ا���ش��رة، ب��ذل��ت �أمل��ان��ي��ا ك��ل م��ا يف 
ومنذئذ،  م��د�ه.  من  للحد  و�شعها 
�لأملانية  �ل���ب���ن���وك  ح��ج��م  ت��ق��ل�����س 
�ل��ع��م��الق��ة، وب��ق��ي��ت ���ش��ب��ك��ة بنوك 
�لفعالة  غ��ر  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �لدخ����ار 
ب�شكل  �حل��ي��اة، حممية  ق��ي��د  ع��ل��ى 

جيد من �مل�شرفني �لأوروبيني.

   ل��ع��ب��ت �لأزم����ت����ان �لأوروب���ي���ت���ان 
دوًر�  �لهجرة،  وق�شية  �ملتتاليتان 
�ملعادية  �مل�شاعر  �شعود  يف  رئي�شًيا 
لأوروبا و�لتي �أ�شبحت �لآن موؤثرة 
يف ك��ل دول���ة. وغ���ذى ه��ذ� �ل�شعور 
�لقر�ر �لربيطاين بالن�شحاب من 
�لحت����اد �لأوروب������ي. ع��ن��دم��ا بد�أت 
�أن  �إىل  ت�شر  �ل���ر�أي  ��شتطالعات 
قام  م��رج��ًح��ا،  �أ���ش��ب��ح  �لربيك�شيت 
دي��ف��ي��د كامرون  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س 
مطالًبا  �ل���ع���و�����ش���م  يف  ب���ج���ول���ة 
ب���ت���ن���ازلت. ه���ل م���ن �مل��م��ك��ن منح 
من  �ل�شتثناء�ت  بع�س  بريطانيا 
�لنقا�س  ك��ان  �لأوروب��ي��ة؟  �لقو�عد 
�ملعتمدة  �ل���ق���و�ع���د  �ح������رت�م  ب���ني 
و�ل��رب�غ��م��ات��ي��ة، وك���ان م��ن �ملمكن 
ل�شالح  دوًر�  م���رك���ل  ت��ل��ع��ب  �أن 
�شفاتها  �إح������دى  �ل���رب�غ���م���ات���ي���ة، 
كان  تفعل.  مل  لكنها  �مل��ح��م��ودة... 
�لرهان هو �أن يدرك �لربيطانيون 
ذلك، وي�شوتون �شد �لربيك�شيت. 
�جلميع.  وخ�����ش��ر  �ل����ره����ان  ف�����ش��ل 
ل��ق��د مت حت��ط��ي��م ن���ز�ه���ة �لحت����اد 
�لأوروب���ي، ومعه مت حتطيم فكرة 
جميع  ت��وّح��د  �أن  يجب  �أوروب����ا  �أن 
لطاملا  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة.  �ل�������دول 
ك��ان��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا خم��ت��ل��ف��ة، ولكن 
ك��ان �ل��ت��ح��دي د�ئ��ًم��ا ه��و ��شتيعاب 
ق���ي���ادة مركل،  �ل����ت����ن����وع... حت���ت 

ف�شلت �أوروبا.
�أزمة  �أملانيا جت��اوزت  �أن     �شحيح 
م��ن معظم  �أف�����ش��ل  ب�شكل  ك��وف��ي��د 
يعود  و�لف�شل  �لأخ����رى،  �ل��ب��ل��د�ن 
لكن  ك���ب���ر،  ح���د  �إىل  م���وت���ي  �إىل 
�أن  مي���ك���ن  ل  ن���اج���ح���ني  ع����ام����ني 

يعّو�شا عن �ل�شنو�ت �ل�شابقة.

لقمة من اأفغان�شتان اإىل ال�شاحل... هل ت�شغي وا�شنطن؟ ب�������اي�������دن  �إد�رة  ت���������ش����ت����ع����د 
دي�شمرب   10 و   9 يف  �لدميوقر�طية 
)كانون �لأول( من �أجل و�شع “�أجندة 
�لدميقر�طي  ل��ل��ت��ج��دي��د  ت���اأك���ي���دي���ة 
�لتي  �لتهديد�ت  لأع��ظ��م  وللت�شدي 
هذ�  يف  �لدميوقر�طيات”.  تو�جهها 
�أفكار  ب�شعة  �لكاتبة  ت��ق��دم  �لإط����ار، 
�إعالن  ويف  �أوًل،  بالبيانات.  مدفوعة 
بديهي، �إن ما يهم فعاًل هو ما يريده 
تنعك�س هذه  �ل�شكان لأنف�شهم وكيف 
�لرغبات وتطبقها �لهيئات �حلاكمة. 
�لأم���ر فقط مبا  يرتبط  ب��ال��ت��ايل، ل 

تظنه و��شنطن.
�ل�شتثمار  �لإد�رة  على  ينبغي  ثانياً، 
�ل��ب��ي��ان��ات غر  �أع��م��ق يف جمع  ب�شكل 
من�شات  ع��ل��ى  و�مل���ن�������ش���ورة  �حل���زب���ي���ة 
مفتوحة، كما هي �حلال مع موؤ�ش�شة 
�آ���ش��ي��ا و�أف���روب���اروم���ي���رت. ع���الوة على 
هذه  �إدخ��������ال  ي���ت���م  �أن  ي���ج���ب  ذل������ك، 
�أن  ل  �ل���ق���ر�ر،  �شناعة  يف  �مل��ع��ل��وم��ات 
ي��ت��م جت��اه��ل��ه��ا ع��ل��ى �أن��ه��ا جم���رد �أد�ة 

للعالقات �لعامة.
ثالثاً، يجدر بالإد�رة �لأمريكية وهي 
�أن  �لأفريقية  ��شرت�تيجيتها  تدر�س 
�إن  �أفروباروميرت.  در��شات  تتعمق يف 
�نتخابات  �أن  ف�شتكت�شف  ذل��ك  فعلت 
�نتقامياً  فعل  رد  تنتج  �شوف  معيوبة 
م�شر  ه��و  �لد�شتوري  �لن��ق��الب  و�أن 
�ل�شتيالء  ه��و  كما  �ل��دول��ة  ب�شرعية 
�لع�شكري على �ل�شلطة و�أن �ملو�طنني 
ينظرون �إىل �لف�شاد بطريقة �شخ�شية 
�أنف�شهم قد تعر�شو�  �أنهم  �أي كما لو 
ل��ل�����ش��رق��ة. و���ش��ت��ج��د �أي�����ش��اً �أن����ه على 
�لرغم من خيبات �لأمل و�لنقالبات 
�لنتخابية،  و�لإخ���ف���اق���ات  و�ل��ف�����ش��اد 
يز�لون  ول  باملرونة  �لأف��ارق��ة  يتمتع 
هو  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة  �أن  ي��ع��ت��ق��دون 

�أف�شل �شكل من �أ�شكال �حلكم.

•• عوا�سم-وكاالت

�لأ�شو�ق  ���ش��وؤون  يف  �مل�����ش��ت�����ش��ارة  ت���رى 
ما  �أن  ليفين�شون  ريفا  ك��اي  �لنا�شئة 
�ن�شحاب  م��ن  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  ح�����ش��ل 
�أمريكي فو�شوي وما تاله من �شيطرة 
�شريعة لطالبان على �حلكم يعرب عن 
لكن  �ل�شتخبار�ت.  يف  كارثي  �إخفاق 

هنالك �أكرث من ذلك.
 م��ع و���ش��ع م��ل��ي��ار�ت �ل����دولر�ت �لتي 
�ل�شتخبارية  �لأ����ش���ول  ع��ل��ى  �أن��ف��ق��ت 
�لوليات  �أن  مالحظة  ميكن  جانباً، 
�لنتيجة  ه��ذه  م�شبقاً  �أدرك��ت  �ملتحدة 
من �لبيانات �ملتاحة علناً وقررت عدم 

�لإ�شغاء ملا مل ترد �أ�شا�شاً �شماعه.
كتبت ليفين�شون يف �شحيفة “ذ� هيل” 
ترعاها  �لتي  �ل���ر�أي  ��شتطالعات  �أن 
و��شنطن و�لتي مت تنظيمها ون�شرها 
ب�شدقية يجب �أن تكون قيا�شاً �أ�شا�شياً 
�ل�شيا�شة  و����ش��ت��د�م��ة  م��الءم��ة  مل���دى 
�إد�رة  و�شجعت  �لأمريكية.  �خلارجية 
�أفغان�شتان  م��ن  �ل��ت��ع��ل��م  ع��ل��ى  ب��اي��دن 
تطوير  حم���اول���ت���ه���ا  م����ع  ب����ال����ت����و�زي 
�شيا�شة �أفريقية ومن �شمنها منطقة 
�ل�شاحل �لتي ت�شهد �أ�شرع منو للتمرد 

�لإ�شالموي حول �لعامل.
�آ�شيا  موؤ�ش�شة  �أج���رت   ،2004 منذ 
�لأمريكية  �لإد�رة  م����ن  ب���ت���م���وي���ل 
��شتطالعات ر�أي لل�شعب �لأفغاين كي 
تقي�س �آر�ءه ب�شاأن �لأمن و�لنتخابات 
و�حل��وك��م��ة و�ل��ف�����ش��اد و�مل�����ش��احل��ة مع 
طالبان و�إمكانية �لو�شول �إىل �لإعالم 
ودور �ملر�أة يف �ملجتمع. �أجرت �ملوؤ�ش�شة 
تقييمها �لأخر بني �شبتمرب )�أيلول( 
 2021 )���ش��ب��اط(  وف��رب�ي��ر   2020
�ل�شعب  ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ف��ه��م  ب���ه���دف 
�لأفغاين مبا �أن “�لالعبني �ملحليني، 
يدخلون  و�ل���دول���ي���ني  �لإق��ل��ي��م��ي��ني، 

ب����اأي ثمن.  ل��ك��ن��ه��ا مل ت���وؤي���د ���ش��الم��اً 
يقبلو�  ل��ن  �إن��ه��م  منهم   81% ق���ال 
حقوق  ح��م��اي��ة  ت��ت��م  مل  �إذ�  ب���ات���ف���اق 
للحريات  �شمانات  دون  من  �أو  �مل���ر�أة 
�لفردية. عالوة على ذلك، بينما كان 
هنالك بع�س �جلاهزية للقبول بدور 
لطالبان يف �حلكومة، قال 54.6% 
ل���ن يكونو�  �إن���ه���م  �مل�����ش��ت��ط��ل��ع��ني  م���ن 
م�شتعدين ملو��شلة �تفاق �شالم �إذ� مت 
�لأقاليم  على  �ل�شيطرة  عن  �لتنازل 
ل�شالح طالبان. بالن�شبة �إىل �لأفغان، 
للجي�س  �ل�شريعة  �ل��ه��زمي��ة  تكن  مل 
عنهم  غني  �أ�شرف  حكومة  تخلي  ول 
وك��ان م�شرهم حتت حكم  مفاجئة. 

طالبان متوقعاً ب�شكل ماأ�شوي.

�ل�شالم  حتقيق  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
مع �ن�شحاب �لقو�ت �لدولية«.

�لرت�جع  من  م�شبقاً  �لبيانات  حذرت 
�ملطرد يف �لثقة باحلكومة، وقد �أعلن 
�أن  �مل�شتطلعني  %95 من  �أك��رث من 
�لف�شاد كان م�شكلة �أ�شا�شية وم�شوؤوًل 
�ل��دول��ة على  ع��ن ع��دم ق��درة  مبا�شر�ً 
تاأمني �خلدمات �لأ�شا�شية. وتر�جعت 
�لأم��ن��ي��ة و�جلي�س  ب��الأج��ه��زة  �ل��ث��ق��ة 
و�ل�شرطة حيث �شعر �أكرث من 75% 
�شالمتهم  على  باخلوف  �لأفغان  من 
هذه  ق���درة  ع��دم  ذ�ك��ري��ن  �ل�شخ�شية 
و�شبل  �أرو�ح��ه��م  على حماية  �ل��ق��و�ت 
�مل�شتطلعني  غالبية  �أي���دت  عي�شهم. 
حم�����ادث�����ات �ل���������ش����الم م����ع ط���ال���ب���ان، 

ل�شيا�شة  درو����ش���اً  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  وت��ق��دم 
بخ�شو�س  ترت�شم  �لتي  بايدن  �إد�رة 
�أف�����ري�����ق�����ي�����ا ح����ي����ث ح�����دث�����ت ث���الث���ة 
�ل�شلطة  ع��ل��ى  ع�شكرية  ����ش��ت��ي��الء�ت 
 12 �أق��ل من  �أفريقيا خالل  يف غرب 
�شهر�ً. وهي منطقة ميكن للم�شاحات 
�أر�شاً  ت��وؤم��ن  �أن  فيها  �ملحكومة  غ��ر 
�ملتحدة.  �ل���ولي���ات  لأع�����د�ء  خ�����ش��ب��ة 
للبيانات  �ل����ع����ودة  ي��ن��ب��غ��ي  جم�������دد�ً، 

بح�شب �لكاتبة.
�أجرى �أفروباروميرت، �أكرب م�شتطلع 
�لدميوقر�طية،  حول  �لعامة  ل��الآر�ء 
 34 م��ب��ا���ش��رة يف  م��ق��اب��ل��ة  �أل�����ف   45
%70 من  ح����و�يل  �أن  ووج����د  دول����ة 
�لدميوقر�طية  يف�شلون  �لأف���ارق���ة 

 تظاهرة يف �شمال ت�شيلي
 �شد املهاجرين الفنزويليني 

•• اإكيكي-اأ ف ب

تظاهر نحو ثالثة �آلف �شخ�س  �أم�س �لأول �ل�شبت يف مدينة �شاحلية ب�شمال 
م�شاهد�ت  ح�شب  �ل�شرعية،  غ��ر  �لفنزويلية  �لهجرة  على  �حتجاجا  ت�شيلي 
�شكانها  ع��دد  �لبالغ  �إكيكي  مدينة  يف  �ملتظاهرون  وحمل  بر�س.  فر�ن�س  وكالة 
�أعالم  �لعا�شمة �شانتياغو،  �ألفي كلم من  ُبعد  �ألف ن�شمة و�لو�قعة على   190
جمهورية  ت�شيلي  �ل�شرعية!  غ��ر  للهجرة  “ل  عليها  كتبو�  ولف��ت��ات  ت�شيلي 
حيث  ت�شيلي  يف  �أجنبية  جالية  �أك���رب  �ل��ف��ن��زوي��ل��ّي��ون  ومُي��ّث��ل  نف�شها«.  حت��رتم 
بالنظر  �أعلى  �أن يكون  رق��م ميكن  �أل��ف �شخ�س، وه��و   400 �ُشّجل وج��ود نحو 
�إىل �لزيادة يف عمليات �لدخول غر �لقانوين عرب �حلدود �ل�شمالية منذ �لعام 
وقال فيليز ريفو، وهو مز�رع يبلغ من �لعمر 48 عاًما، �إن “�حلكومة   .2020
�شيا�شيني،  �لذين ي�شلون لي�شو� لجئني  �لت�شيلية �شمحت بذلك، و�لأ�شخا�س 
ول مهاجرين ياأتون بخرب�تهم. من ي�شلون �إىل هنا هم جانحون!«. وقد د�رت 
��شتباكات عندما هاجم متظاهرون مهاجرين فنزويليني يعي�شون يف �ل�شو�رع، 
�آخ��رون خميما �شغر�  �لتدخل. كما دخل متظاهرون  �إىل  �ل�شرطة  فا�شطرت 
للمهاجرين هجره �شّكانه، فاأحرقو� �خليام و�لفر�س، ح�شب ما عاينت فر�ن�س 
�أقيم  �إخالء �ل�شرطة خميما للمهاجرين  بر�س. وخرجت هذه �لتظاهرة غد�ة 
منذ عام يف �شاحة يف �ملدينة. ومعظم هوؤلء �ملهاجرين فقر�ء ول ميتلكون �أور�قا 

ثبوتية، وقد تقطعت بهم �ل�شبل ول ميلكون �لو�شائل لالنتقال �ىل �لعا�شمة.

�أ���ش��ك��ال �حل��ك��م �لأخ���رى.  على جميع 
�أب�����دى �أكرث  ل��ك��ن يف �ل���وق���ت ن��ف�����ش��ه، 
ر�شاهم  ع��دم  �مل�شتطلعني  ن�شف  من 
�خلا�شة.  دميوقر�طيتهم  نوعية  عن 
هنالك  �أن  �أف��روب��اروم��ي��رت  ي�شتنتج 
�لطلب  حيث  دميوقر�طياً”  “نق�شاً 
�أك��رب من  �لنوع من �حلكم  ه��ذ�  على 
خطر  هنالك  ذلك،  وب�شبب  �لعر�س. 
�أن توؤدي �ملطالب بالدميوقر�طية  يف 
�لتي مل ُتلبَّ �إىل ��شطر�ب �جتماعي 
وعودة �إىل �ل�شتبد�د. وكانت تقاريره 

�لأخرة تنبئية ب�شكل خميف.
)ني�شان(،  و�أب��ري��ل  )�آذ�ر(  مار�س  بني 
�نقالب  ع��ل��ى  �أ���ش��ه��ر  �أرب���ع���ة  ق��ب��ل  �أي 
و�ل�����ذي  م�����ايل  يف  )�آب(  �أغ�����ش��ط�����س 
ذكر  ك��ي��ت��ا،  �ب��ر�ه��ي��م  بالرئي�س  �أط����اح 
�أفروباروميرت �أن %86 من �ملاليني 
�مل�شار  على  كانت  ب��الده��م  �أن  وج���دو� 
�خل���اط���ئ. ك���ان �ل���ش��ت��ي��اء ي��غ��ل��ي وقد 
عليه:  وح�شل  ثقاب  ع��ود  �إىل  �ح��ت��اج 

تزوير �لنتخابات �لربملانية.
ب�����ش��ك��ل م�����ش��اب��ه، مي��ك��ن ف��ه��م �نقالب 
�ل����ذي   2021 )�أي�����ل�����ول(  ���ش��ب��ت��م��رب 
�أطاح بالرئي�س �لغيني �ألفا كوندي يف 
ل�شنة  �أفروباروميرت  خال�شات  �إط��ار 
�لغينيني  غالبية  كانت  لقد   .2019
�مل�شار �خلطاأ  �شلكت  �لبالد  �أن  تعتقد 
�لرئي�س  ت��ق��ي��د   80% �أي������د  وق�����د 
بوليتني. لكن كوندي �أجرى تعدياًل 
د����ش���ت���وري���اً يف ج��م��ي��ع �لأح����������و�ل. يف 
�لرئي�شان  يلتزم  مل  �حل��ال��ت��ني،  كلتا 
�شناديق  بنتائج  بال�شلطة  �ملتم�شكان 
�لقرت�ع فتدخل �جلي�س مللء �لفر�غ. 
�إ����ش���الح غ��ر م�����ش��ت��د�م ومعيوب  �إن���ه 

جد�ً بح�شب ليفين�شون.

مركل �شتبقى ب�شمتها يف تاريخ �ملانيا

نظرة خا�شة لوروبا �ملوحدة



االثنني   27  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13351  
Monday    27   September   2021   -  Issue No   1335116

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351



االثنني   27  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13351  
Monday    27   September   2021   -  Issue No   13351

19191917

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن جمل�س �أبوظبي �لريا�شي عن 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  ��شت�شافة 
�لثالثية،  �ل�����ش��ل��ة  ك����رة  لأ����ش���ات���ذة 
بالتعاون مع �لحت��اد �ل��دويل لكرة 
�أكتوبر   30 و   29 ي��وم��ي  �ل�����ش��ل��ة، 
خ�شي�شاً  �مل�شمم  �مللعب  يف  �ملقبل، 
كا�شر  على  �ملناف�شات  ل�شت�شافة 

�لأمو�ج بكورني�س �أبوظبي.
جديد  من  �لعاملية  �لبطولة  وتعود 
�أع���و�م،  خم�شة  منذ  �لأوىل  للمرة 
كما �شتجمع �لبطولة �ملرتقبة �لتي 
تقام �شمن �شل�شلة �جلولت �لعاملية 
كرة  ُنخبة لعبي  �لعام،  م��د�ر  على 
�ل�����ش��ل��ة �ل��ث��الث��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ني، ومن 
���ش��م��ن��ه��م �ل���ن���ج���وم �مل�������ش���ارك���ني يف 
لتمثيل   ،2020 ط��وك��ي��و  �أومل��ب��ي��اد 

خُمتلف مدن �لعامل.
�لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  بطولة  و�شُتتيح 
لأ�شاتذة كرة �ل�شلة �لثالثية لُع�شاق 
هذه �لريا�شة يف �لإمار�ت وخارجها 
ح�شور  بتجربة  �ل�شتمتاع  فر�شة 
�لعا�شمة  يف  �مل��ب��ا���ش��رة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لقيود  رف����ع  م��ن��ذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة 

�ملفرو�شة على �ل�شفر.
و�شهدت ريا�شة كرة �ل�شلة �لثالثية، 
يف  �لأول  ظ��ه��وره��ا  ���ش��ّج��ل��ت  �ل���ت���ي 
زي��ادة ملحوظة يف  �أوملبياد طوكيو، 
قو�نينها  ب�شاطة  بف�شل  �شعبيتها 
و�ملن�شاآت �لتي تتطلبها، ف�شاًل عن 
�إيقاعها �ل�شريع و�أحد�ثها �مل�شوقة.

وت����وؤك����د �ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى �ل���ق���در�ت 
تتمتع  �ل��ت��ي  �لكبرة  و�لإم��ك��ان��ي��ات 
��شت�شافة  يف  وريادتها  �أبوظبي  بها 
�لدولية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لبارزة وتنظيمها وفق �أعلى معاير 
�ل�شالمة يف بيئة �آمنة و�شحية، ما 
ي��وف��ر ل��ُع�����ش��اق ك���رة �ل�����ش��ل��ة فر�شة 
�لعامل  لع���ب���ي  �أف�������ش���ل  م�����ش��اه��دة 

مبا�شرة من �مللعب.
ومن �ملنتظر �أن ي�شارك يف مناف�شات 
�لبطولة 12 فريقا عامليا، و �أكدت 
حتى �لآن 4 فرق من �أف�شل خم�س 
ف�����رق ����ش���م���ن ت�����ش��ن��ي��ف �جل�����ولت 
�لعاملية لالحتاد �لدويل لكرة �ل�شلة 
م�شاركتها، ويف ُمقدمة تلك �لفرق 
ل��ي��م��ان م���ن �شربيا  �لأرب�����ع ف��ري��ق 
�شاحب �ملركز �لأول، و�لذي يتطلع 
يف�شله  �ل���ذي  �ل��ف��ارق  تو�شيع  �إىل 

ع����ن م���الح���ق���ه ف����ري����ق ري����ج����ا من 
بامليد�لية  فاز لعبيه  �لذي  لتفيا، 
�لذهبية يف �أوملبياد طوكيو 2020. 
كما �أعلن فريق �أنتيور�ب �لبلجيكي 
وفريق  �لثالث  �لت�شنيف  �شاحب 
يف  يليه  �لذي  �لهولندي  �أوتريخت 

�لت�شنيف �لر�بع.
جمل�س  �شينظم  نف�شه  �ل�شياق  ويف 
جزيرة  يف  �ل���ري���ا����ش���ي  �أب����وظ����ب����ي 
�حلديريات باأبوظبي ُقبيل �نطالق 
�لبطولة �لعاملية، برناجما م�شاحبا 
بطولة  ويت�شمن  �ملرتقب  للحدث 
�لثالثية  �ل�����ش��ل��ة  ل���ك���رة  �أب���وظ���ب���ي 
 24 م�شاركة  و�شت�شهد  �ملجتمعية، 
بني  �لتاأهيلية  �جل���ولت  يف  فريقاً 
و�شيحظى  �ملقبل،  �أكتوبر  و15   8
 16 �ل�����  ب��ن��ه��ائ��ي��ات دور  �ل���ف���ائ���زون 
نهائي  يف  و�للعب  �مل�شاركة  بفر�شة 
�لت�شفيات �ملوؤهلة للبطولة �لعاملية، 
لتحديد ممثل �لإمار�ت يف �حلدث 

�أكتوبر   30  -  29 ي��وم��ي  �ل��ع��امل��ي 
�ملقبل.

�جلماهرية  ل���ل���ق���اع���دة  ون�����ظ�����ر�ً 
�ل���و�����ش���ع���ة �ل���ت���ي حت���ظ���ى ب���ه���ا كرة 
�ل�شلة يف �لإم��ار�ت، حر�س جمل�س 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل�شلة على  ل��ك��رة  �ل���دويل  �لحت���اد 
تنظيم �لفعالية و�إعادة ريا�شة كرة 
�ل�شلة �لثالثية �إىل �لإمار�ت للمرة 
جلولتني  ��شت�شافتها  منذ  �لأوىل 
�ل��ب��ط��ول��ة عامي  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني م���ن 

و2016.  2015
ق��ال �شعادة ع��ارف حمد  م��ن جهته 
ملجل�س  �ل����ع����ام  �لأم��������ني  �ل�����ع�����و�ين 
ت�شعدنا  �لريا�شي:"  �أب���وظ���ب���ي 
لكرة  �لعاملية  �لبطولة  ��شت�شافة 
�ل�����ش��ل��ة �ل���ث���الث���ي���ة م����ن ج���دي���د يف 
�أب���وظ���ب���ي ب���ال���ت���ع���اون م����ع �لحت�����اد 
تت�شم  و�ل��ت��ي  �ل�شلة  ل��ك��رة  �ل����دويل 
�ت�شعت  و�لتي  �لو��شعة،  ب�شعبيتها 

�أوملبياد  يف  �لأول  ظ���ه���وره���ا  ب��ع��د 
طوكيو موؤخر�، ونحن و�ثقون من 
�لنجاح �لذي �شُتحققه �لبطولة، ل 
�شيما بالتز�من مع �لزدهار �لكبر 
باأجندتها  �لعا�شمة  تعي�شه  �ل��ذي 
�لريا�شية  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  �حل��اف��ل��ة 

�لعاملية �ملرموقة هذ� �ملو�شم".
للفعاليات  �لكبر  " �لتنوع  وتابع: 
تقام  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
�شمعتها  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  �أب���وظ���ب���ي،  يف 
�مل��رم��وق��ة ع��ل��ى خارطة  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
ثقة  ظ����ل  �ل���ع���امل���ي���ة يف  �ل���ري���ا����ش���ة 
�لريا�شية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لحت����اد�ت 
�ل����دول����ي����ة، ك���م���ا ي����ج����دد ري���ادت���ه���ا 
وت��ع��ام��ل��ه��ا �مل���ث���ايل خ����الل �لأزم�����ة 
�لروؤية  ظ��ل  يف  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�شحية 
�حل���ك���ي���م���ة ل���ق���ي���ادت���ن���ا �ل���ر����ش���ي���دة 
�ل�شخي  ودعمها  �لكبر  و�هتمامها 
جل���م���ي���ع �حل������ل������ول �ل����ش���ت���ب���اق���ي���ة 
و�خلطط �ملتطورة من �أجل تطبيق 

�لكفيلة  �لح�����رت�زي�����ة  �ل���ت���د�ب���ر 
مبكافحة �نت�شار كوفيد19-".

و�أو�شح : " �شهدت �أبوظبي تنظيم 
�لريا�شية  �لفعاليات  م��ن  �شل�شلة 
�لإمار�ت  ط��و�ف  فيها  مبا  �لعاملية، 
وبطولة يو �إف �شي للفنون �لقتالية 
�ملختلطة، وبطولة �أبوظبي �لعاملية 
وت�شت�شيف  �جلوجيت�شو،  ملحرتيف 
�لهندي  �ل�����دوري  ح��ال��ي��اً  �أب��وظ��ب��ي 
�ملمتاز للكريكت، ويليه بطولة "تي 
وبطولة  للكريكت  �لعاملية   "  20
" للكريكت، كما   10 "تي  �أبوظبي 
�شل�شلة  �أبوظبي ل�شت�شافة  ت�شتعد 
�لعامل  �لفعاليات، مثل بطولة  من 
لل�شباحة للم�شافات �لق�شرة حتت 
مظلة مهرجان �أبوظبي للريا�شات 
�أبوظبي  بطولة  جانب  �إىل  �ملائية، 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��رت�ي��ث��ل��ون وم����ار�ث����ون 
�شبارتن  وبطولة  �أبوظبي،  �أدن���وك 
�ل��ع��امل��ي��ة و����ش���ب���اق ج���ائ���زة �لحت����اد 

1 يف  للفورمول  �لكربى  للطر�ن 
�لعامل  بطولة  �إىل  �إ�شافة  �أبوظبي 
ل��ك��رة �ل�����ش��ل��ة �ل��ث��الث��ي��ة، م���ا يوؤكد 
�لعاملي  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ت��ف��اع��ل  ح��ج��م 
�أبوظبي  �لعا�شمة  �شت�شهده  �ل��ذي 

خالل �لفرتة �ملقبلة".
�أليك�س �شان�شيز مدير  وب��دوره قال 
لدى  �لثالثية  �ل�شلة  كرة  بطولت 
�لحت�����اد �ل�����دويل ل��ك��رة �ل�����ش��ل��ة: " 
ماز�لت بطولتا كرة �ل�شلة �لثالثية 
�أبوظبي  يف  �أقيمت  �لتي  �لعامليتني 
�أكرث  من  و2016   2015 عامي 
ُن�����ش��خ �ل��ب��ط��ول��ة جن���اح���اً، وه����ذ� ما 
�أبوظبي  دفعنا للتعاون مع جمل�س 
�لريا�شي جمّدد�ً لتنظيم �لبطولة 
يومي  �ل��ث��اين  موطنها  يف  �لعاملية 

."2021 �أكتوبر  و30   29
و�شتجري مباريات بطولة �أبوظبي 
�لتي  �لثالثية،  �ل�شلة  �لعاملية لكرة 
ُيديرها �لحتاد �لدويل لكرة �ل�شلة، 

بني فرق مكونة من ثالثة لعبني 
ُب��ن��ي خ�شي�شاً  م��ل��ع��ب  ن�����ش��ف  ع��ل��ى 
و�لتناف�س  �حل������دث  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
ع���ل���ى ل���ق���ب �ل���ب���ط���ول���ة و�جل����ائ����زة 
�لإجمالية �ملر�شودة �لتي ت�شل �إىل 
�لأمريكي، حيث  دولر  �ألف   150
يح�شل �لبطل على 40 �ألف دولر 
�أ�شحاب  ي��ح��ظ��ى  ب��ي��ن��م��ا  �أم���ري���ك���ي، 
�مل��رك��زي��ن �ل��ث��اين و�ل��ث��ال��ث بجو�ئز 
30 و20 �ألف دولر  نقدية بقيمة 

�أمريكي، على �لتو�يل.
كما �شتت�شمن �لبطولة، �إىل جانب 
�لأن�شطة  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل��ن��اف�����ش��ات، 
�لرتفيهية مثل �حلفالت �ملو�شيقية 
�أبرز  م��ن  جم��م��وع��ة  يقدمها  �ل��ت��ي 
م�شاهر �ملو�شيقى. وجتدر �لإ�شارة 
�إىل �أن هذه �لفعالية �لريا�شية �لتي 
على  �شت�شتمل  �ل�شلة  بكرة  حتتفي 
ومناف�شة  د�نك"  "�شالم  م�شابقة 

�لرميات". "لت�شديد 

•• لوناتو - اإيطاليا-وام:

�لفردي  وب��رون��زي��ة  �ل��ف��رق،  ذهبية  �لهمم  �أ�شحاب  �لإر�دة  فر�شان  �ن��ت��زع 
لالعب حممد �حلب�شي يف مناف�شات بطولة �لعامل لرماية �ل�شوزن �لتي 

�أقيمت يف مدينة لوناتو �لإيطالية، على ميد�ن تر�ب كونكافردي .
ويعد ذلك �إجناز� جديد� للريا�شة �لبار�ملبية �لإمار�تية خا�شة �أنه حتقق 
23 دولة حول �لعامل. و�شاركت  60 لعبا من  يف ظل م�شاركة �أكرث من 
بكل من  �لبطولة  �لهمم يف  �أ�شحاب  للرماية من  �لوطني  بعثة منتخبنا 
�شيف هالل �حلمري، و حممد ها�شل �حلب�شي، و عي�شى ��شلم �لزبيدي، و 

حممد �حلامد، ومها �ملن�شوري.
وهناأ ذيبان �شامل �ملهري �لأمني �لعام للجنة �لبار�ملبية �لإمار�تية �لبعثة 
على ما حققوه من �إجناز يف بطولة �لعامل للرماية �لبار�ملبية.. وقال : " 
�أتقدم بالتهنئة جلميع �أفر�د �لبعثة �لتي �شاركت يف بطولة �لعامل للرماية 
يف �إيطاليا، و�شرفت �لوطن باحل�شول على ذهبية �لعامل للفرق، وح�شول 
��شتكماًل  �لربونزية. وهذ� يعترب  �مليد�لية  �لالعب حممد �حلب�شي على 
�لالعبني  جهود  بف�شل  �ملا�شية  �لفرتة  خ��الل  حتققت  �لتي  ل��الإجن��از�ت 

و�ملدربني و�لإد�ريني يف منتخب �لرماية، وكذلك �لهتمام �لكبر من قبل 
من�شات  �عتالء  عن  د�ئما  ي�شفر  �لذي  �مل�شتمر  و�لدعم  �لر�شيدة  قيادتنا 

�لتتويج".
من جهته �أكد �إ�شماعيل �ملر�زيق رئي�س �لبعثة يف �ملونديال �أهمية مثل هذه 
�لهمم  �أ�شحاب  من  لالعبينا  �لفر�شة  �إتاحتها  من  تنبع  �لتي  �لبطولت 
�مل�شتويات  �ملزيد من �خلرب�ت و�لحتكاك مع  �لرماية لكت�شاب  يف فريق 
بامل�شاركة  ���ش��ع��ادت��ه  �ل�����دول، م��ع��رب� ع��ن  ل��الع��ب��ني م��ن خمتلف  �ل��رف��ي��ع��ة 
كبرة  فر�شة  لها  حقق  مم��ا  �مل��ن�����ش��وري،  مها  لالعبة  �لأوىل  �لن�شائية 
�لدولية  �ملناف�شات  ه��ذه  ملثل  �لنف�شي  �حلاجز  وك�شر  �خل��رب�ت  لكت�شاب 

�لقوية .. متمنياً لها �لتوفيق فيما هو قادم من م�شو�رها �لعاملي.
�لفر�شة  �إتاحة  �لإمار�تية على  �لبار�ملبية  للجنة  بال�شكر  �ملر�زيق  وتوجه 
�لقيادة  �ل��ب��ط��ولت، مثمنا ح��ر���س  ه���ذه  م��ث��ل  ل��ال���ش��رت�ك يف  ل��الع��ب��ني 
�لهمم.. مو�شحا  �أ�شحاب  �مل�شتمر لريا�شات  �لدعم  �لر�شيدة على توفر 
�أن �لهدف من �مل�شاركات مل يكن فقط �كت�شاب �خلرب�ت ولكن كان �لعمل 
ذوي  �أبطالنا من  تعودنا من  كما  �لتتويج  و�عتالء من�شات  �ملناف�شة  على 

�لهمم.

••  ال�سارقة-الفجر

غادرت بعثة فريق رجال نادي �ل�شارقة لكرة �ل�شلة �شباح  �أم�س �لأحد �إىل 
نادي  بجو�ر  للدولة  ممثلة  �لعربية  م�شر  بجمهورية  �لإ�شكندرية  مدينة 
�لبطائح �لثقايف �لريا�شي، للم�شاركة يف بطولة �لأندية �لعربية لكرة �ل�شلة 

�ل� 33، �ملمتدة خالل �لفرتة من 29 �شبتمرب �إىل 10 �أكتوبر 2021.
وت�شم فرق �لبطولة 20 فريقاً عربياً مق�شمني �إىل 4 جمموعات، و�أ�شفرت 
قرعة �لبطولة عن تو�جد �ل�شارقة يف �ملجموعة �لثانية مع 4 �أندية، وهم 
برتتيب مو�جهات �مللك يف �لدور �لتمهيدي.. �لوكرة �لقطري، و�لزهر�ء 

�لتون�شي، و�ليوناين �ل�شود�ين و�لرموك �لكويتي.
و�لطبية  و�لإد�ري����ة  �لفنية  �لأج��ه��زة  ت�شمل  �لتي  �ل�شارقة،  بعثة  وتتكون 

و�لالعبني و�لإعالم و�خلدمات �مل�شاندة، من 25 فرد�ً، وهم :
حممد �شالح �آل علي، مدير �لفريق، وحمد �شالح �آل علي، �إد�ري �لفريق، 
�ملرزوقي،  �إبر�هيم  وب��در  �لفني،  �ملدير  �حلو�شني،  �بر�هيم  وعبد�حلميد 
حممد،  جا�شم  ونبيل  فني،  حملل  غلوم،  �أحمد  وحممود  �مل��درب،  م�شاعد 
وبرين  �للياقة،  م��درب  ح�شن،  حممد  و�شربي  طبيعي،  ع��الج  �أخ�شائي 

جابال، مدلك، وبخ�س �إ�شماعيل، عامل �ملهمات.
و�لفريق �لإعالمي �لذي ي�شم �لإعالمي عبد �هلل خلف �حلو�شني، �ملن�شق 
�حلكم  �إىل  بالإ�شافة  م�شور،  عاطف،  ويو�شف  �ل�شارقة،  لنادي  �لإعالمي 

�ملر�فق للبعثة ح�شن حاجي غلوم               13 لعباً
 جا�شم حممد �ملازمي، ور��شد نا�شر �لزعابي، وعمر خالد �لعامري، وحميد 
وحممد  �لها�شمي،  �أحمد  و�أ�شد  حممود،  وحممد  خليفة،  ومبارك  ها�شل، 
توفيق، وحمد بن ثاين �لغيالين، وخالد خمي�س، وهز�ع عمر، و�ملحرتفني 
�ل�شنغايل  �إىل  بالإ�شافة  بيتمان،  وديك�شرت  ي��اجن،  �ألك�شاندر  �لأمريكيني 

�ملقيم، �شيدي �شيخ.
�أن فريق �ل�شارقة قد �شبق له حتقيق كاأ�س �لبطولة �لعربية لكرة  ويذكر 
�ل�شلة عام 2011 باأبو ظبي مع �لكابن عبد �حلميد �إبر�هيم، كما متكن 
مع  و2019   2018 �خلليج  لكاأ�س  لقبني  ح�شد  م��ن  �ل�شرقاوي  �مللك 
�ملدرب نف�شه ، بالإ�شافة �إىل 4 �ألقاب �أخرى حملية خالل �ملو��شم �لثالث 
�ل�شابعة، وكاأ�س رئي�س  2020 للمرة  �لعام  �ل��دوري  �لأخ��رة، وه��ي.. درع 
�ل�شارقة  �أح��رز  تاريخه  �لأوىل يف  وللمرة  �لتا�شعة،  للمرة   2021 �لدولة 

كاأ�س نائب رئي�س �لدولة وكاأ�س �لحتاد 2021.  

البطولة العاملية لكرة ال�شلة الثالثية تعود اإىل اأبوظبي مب�شاركة جنوم اأوملبياد طوكيو

انطالق مباريات امللك 30 �سبتمرب..

ال�شارقة يتوجه اىل الإ�شكندرية للم�شاركة يف عربية ال�شلة الـ 33 لالأندية

•• اأبوظبي -وام:

�عتمد جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت للجودو برئا�شة �شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي ت�شكيل 
 2024  -  2021 �ل��دورة �جلديدة  �ملحلي خالل  �لن�شاط  لإد�رة  �مل�شاعدة  �لفرعية  �للجان 
�لتي حتققت خالل  �لنجاحات  �ملقبلة، ومو��شلة  �ملرحلة  �للعبة خالل  ، بهدف دعم م�شرة 

�ملرحلة �ملا�شية على �مل�شتويات كافة.
و�أعلن �لحتاد عن ت�شكيل جلان �لن�شاط �ملحلي برئا�شة حممد جا�شم �ل�شجو�ين �أمني �ل�شر 
��شيدو  �لياباين  �لوطنية  �ملنتخبات  �لفنية يف ع�شويتها مدرب  �للجنة  �شمت  فيما  �مل�شاعد، 
كو�ك، و�ملدربني جعفر �لنخلي وموح �ملوح و�أني�س �لدخيلي. بينما �شمت جلنة �مل�شابقات يف 
ع�شويتها �حلكم �لدويل �أحمد �لبلو�شي، و�شعبان �ل�شيد �ملدير �لفني لالحتاد، وت�شكلت جلنة 
�حلكام من �حلكم �لدويل �أحمد �شليمان �لبلو�شي وه�شام �آل علي، فيما �شمت جلنة �لأحزمة 

�لبلو�شي و�أ�شرف ح�شني ود.�شالم �خلطاط. ومتنى �شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي  �أحمد 
�لتي  �لإيجابية  �لنتائج  بعد  �لنجاحات  من  �ملزيد  �جلديد  �ملو�شم  ي�شهد  �أن  �لحت��اد  رئي�س 
حتققت على �مل�شتوى �لعربي، حيث ي�شتعد �لحتاد ل�شتئناف �لن�شاط �ملحلي، بجانب �مل�شاركات 
�لعربية �خلارجية �لتي مت �عتمادها موؤخر� خالل �جتماعات �ملكتب �لتنفيذي لالحتاد �لعربي 
للجودو �لتي عقدت بالقاهرة على هام�س �لبطولة �لعربية بح�شور حممد جا�شم �ل�شجو�ين 
و�لأ�شبال،  للرب�عم  لالأندية  �لعربية  �لبطولة  �شملت  و�لتي  للجودو  �لعربي  �لحت��اد  ع�شو 
عمان  مدينة  ت�شت�شيفها  و�لتي  و�لرجال  و�ل�شباب  للنا�شئني  للمنتخبات  �لعربية  و�لبطولة 
�لأردنية خالل �شهر مار�س 2022، و�لبطولة �لعربية لالأندية للرب�عم و�لأ�شبال و�لنا�شئني 
خالل �شهر �شبتمرب 2022 يف تون�س، و�لبطولة �لعربية لالأندية لل�شباب و�لرجال و�لكاتا 
و�لقد�مى يف �شهر نوفمرب 2022 باملغرب، �إىل جانب دور�ت �ملدربني و�حلكام و�لإد�رة على 

هام�س �لبطولت �ملحددة.

احتاد الإمارات للجودو يعتمد ت�شكيل جلانه حتى 2024

ذهبية وبرونزية لالإمارات يف مونديال 
الرماية لأ�شحاب الهمم باإيطاليا
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•• دبي -وام:

��شتعر�س جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 
عبد  نا�شر  �للو�ء  برئا�شة  للكار�تيه، 
�لحتادين  رئ��ي�����س  �ل���رزوق���ي  �ل�����رز�ق 
ن��ائ��ب رئي�س  �لإم����ار�ت����ي و�لآ����ش���ي���وي 
�ل�شتعد�د�ت  �آخ����ر  �ل����دويل  �لحت����اد 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  با�شت�شافة  �خل��ا���ش��ة 
ل��ل��ك��ار�ت��ي��ه ل��ل��رج��ال و�ل�����ش��ي��د�ت �لتي 
�لريا�شي  ح��م��د�ن  جم��م��ع  يف  �شتقام 

بدبي يف �شهر نوفمرب �ملقبل.
بالتن�شيق  �لحت�����اد  رئ��ي�����س  و�أو����ش���ى 
�إد�رة  �أع�������ش���اء جم��ل�����س  ب���ني  �ل���د�ئ���م 
�لحت����اد و����ش���رورة ت��و�ج��ده��م �شمن 
جل���ان �ل��ب��ط��ول��ة ب��ه��دف �إخ��ر�ج��ه��ا يف 
�أب��ه��ى ���ش��ورة. ج��اء ذل��ك يف �لجتماع 

 2021 للعام  �لإد�رة  ملجل�س  �لثاين 
ك��ل م��ن م���رو�ن �شنكل  �ل���ذي ح�شره 

�آل  �ملجيد  �لرئي�س، ور��شد عبد  نائب 
ع��ل��ي �لأم����ني �ل��ع��ام، وح��م��ي��د �شام�س 

�لأمني �لعام �مل�شاعد، وحممد حربوك 
�ل�شحي �ملدير �ملايل، ومرمي �ل�شام�شي 

ع�شو جمل�س �لإد�رة، وحممد عبا�س 
�لنعيمي  و�إبر�هيم  �لتنفيذي،  �ملدير 
و�إبر�هيم  �مل�����ش��اب��ق��ات،  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
�جلناحي رئي�س جلنة �حلكام، و�حمد 
نا�شر �حلر�زي رئي�س جلنة �لتنظيم. 
و�شهد �لجتماع �أي�شا �عتماد برنامج 
 2021 �لريا�شي  للمو�شم  �مل�شابقات 
- 2022 لينطلق بعد بطولة �لعامل 
مبا�شرة. كما متت مناق�شة �آلية تقييم 
�ل��وط��ن��ي��ة وتقرر  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  م��درب��ي 
ت�شكيل جلنة لتقييم �ملدربني برئا�شة 
م����رو�ن �شنكل ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لحت���اد، 
�جلناحي،  �إبر�هيم  من  كل  وع�شوية 
�لزعابي،  وجابر  �لنعيمي،  و�إبر�هيم 
�للجنة  ن�����ش��اط  تفعيل  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى 

وتقدمي �لتقارير ملجل�س �لإد�رة.

مناف�شات قوية يف »الإمارات لرماية البندقية وامل�شد�ش« ا�شتعدادا لبطولة النخبة اخلليجية

•• اأبوظبي-وام:

"عا�شفة  �ل�����ش��ر�ع��ي  �مل��ح��م��ل  ت����وج 
�ملرزوقي  م��رو�ن  �هلل  �حلزم" لعبد 
للبو�ني�س  �أب��وظ��ب��ي  ل�����ش��ب��اق  ب��ط��اًل 
�ل�شر�عية �لذي نظمه نادي �أبوظبي 
و�ليخوت  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
�أم�س �لأول على كورني�س �لعا�شمة، 
مالية  ج��ائ��زة  على  �لبطل  وح�شل 
ق���دره���ا 30 �أل�����ف دره�����م ..و�أق����ي����م 
مب�شاركة  �أم��ي��ال   8 مل�شافة  �ل�شباق 

�شر�عياً. حمماًل   50
"مهاجر"  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  و�ح���ت���ل 
وح�شل  �ملهري  خ��ادم  �أحمد  ملاجد 
29 �ألف درهم كجائزة مالية،  على 
ن�شيب  فكان من  �لثالث  �ملركز  �أم��ا 
ث���اين  حم���م���د  ل����ث����اين  "�ملي�شم" 
�ألف   27 ع��ل��ى  �ل��رم��ي��ث��ي، وح�����ش��ل 

درهم جائزة مالية.
"�لنهام"  ج����اء  �ل���ر�ب���ع  �مل���رك���ز  ويف 
لأحمد ما نع علي �ل�شام�شي وح�شل 
مالية،  دره��م جائزة  �أل��ف   26 على 
"بر�ق" حلمد  خ��ام�����ش��اً  ح���ل  ف��ي��م��ا 
ر��شد حممد ر��شد �لرميثي وح�شل 
�أل��ف دره���م، وذه��ب �ملركز   24 على 
ر��شد  للحر  �ل�شرب"  ل�"  �ل�شاد�س 

خادم �ملهري �لذي ح�شل على 22 
�ألف درهما.

وحل �شابعاً "مت�شدر" ملن�شور ر��شد 
�لرميثي، حيث ح�شل على 20 �ألف 
 " �لثامن  �مل��رك��ز  �حتل  فيما  دره���م، 
ح�شيم" لل�شيخ ز�يد بن حمد�ن بن 
ز�يد �آل نهيان وح�شل على 18 �ألف 
من  فكان  �لتا�شع  �ملركز  �أما  درهما، 

" ل�شامل عبد �هلل   2 "لطام  ن�شيب 
ث���اين �ل��رم��ي��ث��ي وح�����ش��ل ع��ل��ى 16 
"�لرقم  �أل����ف دره����م، وع��ا���ش��ر�ً ح��ل 

درهم. �ألف   14 على  1" وح�شل 
�لثالثة  ب��امل��ر�ك��ز  �ل��ف��ائ��زي��ن  وت����وج 
�ملدير  �ملهري  عتيق  ماجد  �لأوىل 
�لتنفيذي لنادي �أبوظبي للريا�شات 
حميد  و�شعيد  و�ليخوت،  �ل�شر�عية 

�ملر�شى،  ع�����ام  م���������ش����وؤول  �مل����ه����ري 
�ل��رم��ي��ث��ي م�شرف  ر�����ش���د  وخ��ل��ي��ف��ة 

�ل�شباقات �لرت�ثية.
و�أق����ي����م �ل�����ش��ب��اق وف����ق �لإج��������ر�ء�ت 
�لح���رت�زي���ة �مل��ع��ت��م��دة م��ن �جلهات 
�ل���ر����ش���م���ي���ة، ح���ي���ث مل ي�������ش���ارك يف 
�ملناف�شات �إل �حلا�شلني على �للقاح 
�مل�شاد للفرو�س بجرعاته �لثالث.

»عا�شفة احلزم« يتوج بلقب �شباق 
اأبوظبي للبواني�ش ال�شراعية

•• ال�سارقة -وام:

�أم�س �لأول بنجاح بطولة �لإم��ار�ت لرماية �لبندقية و�مل�شد�س،  �ختتمت م�شاء 
�شبتمرب   25 �إىل   23 �لفرتة من  �لإم���ار�ت للرماية خالل  �لتي نظمها �حت��اد 

�جلاري مبيد�ن نادي �لزيد �لثقايف �لريا�شي.
�لحتاد،  �إد�رة  جمل�س  ع�شوة  �لكعبي  علي  حممد  �شلمي  بح�شور  ذل��ك  ج��اء 
�لثقايف  �لذيد  نادي  �إد�رة  �لكتبي رئي�س جمل�س  و�شامل حممد علي بن هويدن 

�لريا�شي.
�أرب��ع م�شابقات هي بندقية  75 ر�ميا ور�مية يف  �أك��رث من  �لبطولة  و�شارك يف 

رجال وبندقية �شيد�ت وم�شد�س رجال وم�شد�س �شيد�ت.
وجاءت �ملناف�شات قوية ومثرة حيث فاز يف م�شابقات �لبندقية للرجال �إبر�هيم 
خليل �إبر�هيم بامليد�لية �لذهبية، فيما ح�شل �شلطان �شالح ح�شن على �مليد�لية 

�لف�شية، وح�شني �إبر�هيم �ليا�شي على �مليد�لية �لربونزية.
ويف م�شابقات �لبندقية �شيد�ت فازت يا�شمني عبد�لرحمن تهلك باملركز �لأول، 

ويف  ب��ال��ربون��زي��ة.  ج��وه��ر حم��ب��وب  وم���روة  بالف�شية،  علي  �آل  و���ش��احل��ة ح�شن 
م�شابقات �مل�شد�س رجال فاز �أمني مثنى طاهر �أحمد بالذهبية، و�أحمد عبد�هلل 

�بر�هيم �لأمري بالف�شية، وحممد ح�شن حممد �آل علي بالربونزية.
�مل�شد�س �شيد�ت فقد فازت مهرة طالب ظاهر �ملهري بامليد�لية  �أما م�شابقات 
�لذهبية، وحلت �شقيقتها فاطمة طاهر ظاهر �ملهري يف �ملركز �لثاين لتح�شل 
�لبطولة  و�أد�ر  �ل��ربون��زي��ة.  على  �لكتبي  معي�شم  علي  و�شيخة  �لف�شية،  على 
دوليون من خرة  6 حكام  ومعه  �لفني لالحتاد،  �ملدير  عامر  �لدكتور حممد 

حكام �لإمار�ت �مل�شهود لهم باخلربة و�لكفاءة �لدولية وهم علي بن نومة �لكتبي، 
�لدين  �إم���ام  �شمية  و  �ل�شيخ،  �أل  ب��ن  �أح��م��د  ون���و�ف  وع��ب��د�هلل حميد �حل��م��ادي، 
�لبلو�شي، وزينب عبا�س مو�شي. وتعد �لبطولة �ختبار حتديد م�شتوى لختيار 
و�لتي  �لنخبة �خلليجية  �مل�شاركة يف بطولة  �أجل  �لإم��ار�ت من  لعبي منتخب 
�شوف تنطلق يف 7 �أكتوبر �ملقبل. و�أهدى �حتاد �لرماية درعا تذكارية �إىل �إد�رة 
نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي على تعاونه مع �حتاد �لرماية و��شت�شافته للحدث 

مع توفر كل و�شائل �لدعم �للوج�شتي لإخر�ج �لبطولة يف �أبهى �شورة.

البحري« »دبي  �شباقات  روزنامة  يف  ريا�شيا  حدثا   25
•• دبي - وام:

�عتمد جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل 
للريا�شات �لبحرية �لربنامج �لزمني 
�لريا�شي  �مل��و���ش��م  ب�شباقات  �خل��ا���س 
و�ل����ذي   2022-2021 �ل��ب��ح��ري 
باإقامة �شباق  �ملقبل  �شينطلق �جلمعة 
 22 �ملحلية  �ل�شر�عية  للقو�رب  دب��ي 

قدما.
ويت�شمن �لربنامج �لزمني لفعاليات 
حدثا   25 �جلديد  �لريا�شي  �ملو�شم 
�لتي  �ل���ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  يف  م��ت��ن��وع��ا 
يحت�شنها �لنادي �لكبر منذ تاأ�شي�شه 
عام 1988 حيث و�شع �للبنات �لأوىل 

�لبحرية  �مل��ائ��ي��ة  �لأل����ع����اب  ل��ت��ط��وي��ر 
و�شارك  و�شاهم  �ملختلفة  و�ل�شباقات 
�إىل  �أجم���اده���ا ح��ت��ى و���ش��ل��ت  يف �شنع 

�لعاملية مبكر� منذ عقد �لت�شعينيات.
وك�شفت �للجنة �لريا�شية يف نادي دبي 
برئا�شة  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 
ر�����ش���د ث����اين �ل��ع��اي��ل �مل���ه���ري ع�شو 
بد�ية  م��وع��دي  ع��ن  �لإد�رة  جم��ل�����س 
-2021 �مل��و���ش��م �ل��ري��ا���ش��ي  ون��ه��اي��ة 

من  �ع��ت��ب��ار�  ي�شتهل  ح��ي��ث   2022
�لأول من �شهر �أكتوبر �ملقبل ويختتم 
�لذي  �ل���ق���ادم  م��اي��و  �شهر  ك��امل��ع��ت��اد يف 
�ملو�شم  ب��ط��ولت  �أغ��ل��ى  ع��ر���س  ي�شهد 
�ملو�شم  هذ�  ي�شل  �لذي  �لقفال  �شباق 

�إىل �لن�شخة رقم 31.
دبي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  ووج��ه 
رئي�س  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
�إىل  �ل�شكر �جلزيل  �للجنة �لريا�شية 
توجيهاته  على  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
�إىل  ت��رم��ي  �ل��ت��ي  وق���ر�ر�ت���ه  �مل�شتمرة 
�لتطلعات  ومو�كبة  �لأه���د�ف  حتقيق 
�ل��ت��وج��ه و�خلطة  مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع 

�ل�شرت�تيجية 2027-2021.
�ملو�شم  روزن����ام����ة  �إن  �مل���ه���ري  وق����ال 
بالكثر  ح���اف���ل���ة  ����ش���ت���ك���ون  �جل����دي����د 
�لبحرية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
حدثا   25 �إىل  ي�����ش��ل  مب���ا  �مل��ت��ن��وع��ة 
�لفئات  ت�����ش��م��ل  وجم��ت��م��ع��ي��ا  ري��ا���ش��ي��ا 

وت�شهد  قدما   60 �ل�شر�عية  �ل�شفن 
مناف�شاتها �إقامة 3 جولت من بينها 
�شباق �لقفال 31 و�لقو�رب �ل�شر�عية 
وت�����ش��ه��د جولتني  ق��دم��ا   43 �مل��ح��ل��ي��ة 
�ملحلية  �ل�شر�عية  �ل��ق��و�رب  وك��ذل��ك 
�أي�شا  ج��ول��ت��ني  وت�����ش��ه��د  ق��دم��ا   22
�لتجديف  قو�رب  �شباقات  �إىل  �إ�شافة 
بينها  م��ن  ج��ولت   3 وت�شمل  �ملحلية 
�أغ���ل���ى ب���ط���ولت �ل��ت��ج��دي��ف ك���اأ����س �آل 

مكتوم 25.
و�أك����د رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة �أن 
�ل��ري��ا���ش��ي �جلديد  �مل��و���ش��م  ب��رن��ام��ج 
�لتي  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي�شمل 
�لريا�شات  حمبي  �هتمام  ت�شتقطب 

�ملفتوحة  دبي  بطولة  ومنها  �لبحرية 
ك���اي���ت ����ش���رف �ل���ت���ي ت�����ش��م��ل ثالث 
مر�حل، كما �شيكون ملحبي �لدر�جات 
بطولة  يف  م��ه��م��ني  ح���دث���ني  �مل���ائ���ي���ة 
ف�شال   2022 �ل���دول���ي���ة  �لإم��������ار�ت 
�حلديثة  �ل���ري���ا����ش���ات  ج������ولت  ع����ن 
ل��ب��ط��ول��ة دبي  م��ت��م��ث��ل��ة يف ج��ول��ت��ني 
لقو�رب  دبي  و�شباقي  ريغاتا  جونيور 
ر��شد ثاين  �لتجديف �حلديث. وقال 
�لريا�شية  �للجنة  �إن  �ملهري  �لعايل 
�شل�شلة  تنظيم  مو��شلة  على  حر�شت 
تعزز  �لتي  �لبحرية  دب��ي  مهرجانات 
وت�شمل  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل�������ش���ر�ك���ة  م����ن 
ث����الث م���ر�ح���ل م��ن��ه��ا م��ه��رج��ان دبي 

�لتجديف  لقو�رب  حتا  و�شباق  �لأول 
�أ���ش��ح��اب �لهمم  و�ل��ك��اي��اك وم���ب���ادرة 
تنظيم  يف  �ملعتاد  �لن�شاط  جانب  �إىل 
جولتي بطولة دبي ل�شيد �لأ�شماك /

�ل�شكل و�لكنعد/ وبطولة دبي لل�شيد 
نادي  �أن  �إىل  ولفت  �لكاياك.  بقو�رب 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية حدد 
ي���وم �جل��م��ع��ة �ل��ر�ب��ع و�ل��ع�����ش��ري��ن من 
لإقامة  م��وع��د�  �ملقبل  دي�شمرب  �شهر 
�شباق �أغلى بطولت قو�رب �لتجديف 
مكتوم  �آل  /ك��اأ���س  ق��دم��ا   30 �ملحلية 
لقب ن�شخة  يحمل  و�ل��ذي   /2022
�ليوبيل �لف�شي ومرور 25 عاما على 

�نطالقته يف �شنة 1998.

ويختتم نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  �لبحرية 
كل مرة باإقامة م�شك ختام �لفعاليات 
�شباق �لقفال للم�شافات �لطويلة من 
�شو�طئ  وحتى  بونعر  �شر  ج��زي��رة 
�ل�شر�عية  لل�شفن  و�مل��خ�����ش�����س  دب���ي 
�شهر  وذل��ك خ��الل  60 قدما  �ملحلية 
كبرة  �أهمية  ياأخذ  حيث  �ملقبل  مايو 

بو�شوله �إىل �لن�شخة رقم 31.
�ملو�شم  و�أج���ن���دة  ب��رن��ام��ج  وي��ت�����ش��م��ن 
 2022-2021 �جل��دي��د  �لريا�شي 
�ملتنوعة  �مل�������ش���ارك���ات  م����ن  �ل���ع���دي���د 
للنادي  �ملتميز  �حل�شور  ويت�شدرها 
كل عام يف دور�ت معر�س دبي �لعاملي 

رقم  دورت��������ه  يف   2022 ل����ل����ق����و�رب 
دبي  و�ج��ه��ة  يف  �شيقام  و�ل����ذي   27
ه���ارب���ور خ����الل �ل���ف���رتة م���ن 12-8 
مناف�شات  ينظم  حيث  �ملقبل  م��ار���س 
بطولة دبي �ملفتوحة ل�شيد �لأ�شماك 

�لثانية". "�جلولة 

احتاد الكاراتيه ي�شتعر�ش ال�شتعدادات ل�شت�شافة بطولة العامل يف دبي

يف  كوبو  تاكيفو�شا  �ل��ي��اب��اين  �للعب  �شانع  ي�شارك  ل��ن 
كاأ�س  ت�شفيات  يف  �ملقبلتني  ب���الده  منتخب  م��ب��ار�ت��ي 
و�أ�شرت�ليا  �ل�شعودية  �أم��ام  �لقدم  لكرة   2022 �لعامل 
�شيغيب  �لركبة  يف  لإ�شابة  تعر�شه  بعد  �ملقبل،  �ل�شهر 

ب�شببها عن �ملالعب ملدة �أربعة �أ�شابيع.
�ليابان هاجيمي موريا�شو عدم �شم كوبو  و�أكد مدرب 
)20 عاماً( للت�شكيلة �ملقبلة بعد �لإ�شابة �لتي تعر�س 
لها خالل مبار�ة فريقه ريال مايوركا يف مو�جهة ريال 
م��دري��د يف �ل���دوري �لإ���ش��ب��اين �لأرب��ع��اء �مل��ا���ش��ي، و�لتي 

�نتهت بفوز فريق �لعا�شمة �لإ�شبانية 1-6.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ك���ي���ودو �ل��ي��اب��ان��ي��ة ل��الأن��ب��اء ع���ن �مل���درب 
موريا�شو قوله "رمبا ي�شتمر غيابه لفرتة �أطول. لكني 

فقط �أريد منه �لرتكيز على �لتعايف.
للت�شرع و�ملخاطرة..  د�عي  ول  طويلة  م�شرة  "�أمامه 

حتى ل تتفاقم �لإ�شابة".
وكوبو معار من ريال مدريد �إىل ريال مايوركا حالياً.

�ملرحلة  يف  �آ�شيا  جمموعتي  يف  منتخبني  �أول  ويتاأهل 
�لأخرة من �لت�شفيات ب�شكل مبا�شر �إىل كاأ�س �لعامل، 
معاً  �ملجموعتني  يف  �لثالث  �ملركز  �شاحبا  يلعب  بينما 
�إ�شافية  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ملحق  خل��و���س  �ل��ف��ائ��ز  وي�شعد 

للظهور يف قطر �لعام �ملقبل.
ويحتل �ملنتخب �لياباين �ملركز �لر�بع بني فرق �ملجموعة 
�لثانية بعد خ�شارته �ملفاجئة 0-1 �أمام نظره �لعماين 

يف �لثاين من �شبتمرب �أيلول �جلاري.

الياباين كوبو يغيب عن ت�شفيات كاأ�ش 
العامل ب�شبب الإ�شابة
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الفجر الريا�ضي

�إنه  فيدرر  روج��ر  �ملخ�شرم  �ل�شوي�شري  �لنجم  ق��ال 
عملية  من  تعافيه  �إىل  بالنظر  كبر  بارتياح  ي�شعر 
جر�حية يف �لركبة خ�شع لها يف �ل�شهر �ملا�شي لكنه 

�أكد �أنه لن يتعجل �لعودة �إىل �ملالعب و�لبطولت.
�لرقم  يتقا�شم  �ل���ذي  ع��ام��اً(   40( ف��ي��درر  وخ�����ش��ع 
بالألقاب  �ل��ت��ت��وي��ج  م���ر�ت  ع���دد  يف  �ل��ع��امل��ي  �لقيا�شي 
�ل��ك��ربى )20 ل��ق��ب��اً( م��ع �لإ���ش��ب��اين رف��ائ��ي��ل ناد�ل 
جر�حيتني  لعميلتني  ديوكوفيت�س  نوفاك  و�ل�شربي 
عن  غ��ي��اب��ه  يف  ت�����ش��ب��ب  م���ا   ،2020 يف  �ل���رك���ب���ة  يف 

�لبطولت لأكرث من عام.
وعاد فيدرر �إىل �لبطولت من جديد يف مار�س )�آذ�ر( 
�مل��ا���ش��ي، لكنه �أ���ش��ي��ب يف �ل��رك��ب��ة م��ن ج��دي��د خالل 
مو�شم �لبطولت �لع�شبية وقال �إنه "بحاجة جلر�حة 

جديدة من �أجل �لعودة للعب".
�ل�شابق  �لأمريكي  �لالعب  معه  �أجر�ها  مقابلة  ويف 
جميم كورير قال فيدرر على هام�س كاأ�س ليفر يف 
من  "كان  �ملا�شية  �لليلة  �لأمريكية  بو�شطن  مدينة 
�ل�شعب �تخاذ �لقر�ر لأنني بالفعل خ�شعت لعمليتني 

�لعام  خ��الل  �ل��رك��ب��ة  يف  جر�حيتني 
�ملا�شي".

�أك����ن  "مل  ف����ي����درر  و�أ������ش�����اف 
���ش��ع��ي��د�ً ب��ت��ط��ور�ت �ل��و���ش��ع يف 
كنت  لأنني  وميبلدون  بطولة 

�أري��ده من �أجل  بعيد�ً متاماً عن �مل�شتوى �لذي كنت 
�للعب على �أعلى م�شتوى ممكن. لكني بذلت ق�شارى 
جهدي ويف �لنهاية قررت عدم �لتعجل لأنه ل يكون 

مفيد� يف بع�س �ملر�حل".
وو�شل فيدرر لدور �لثمانية يف وميبلدون لكنه خ�شر 
هوبرت  �لبولندي  �أم���ام  متتالية  جمموعات  بثالث 
�ملجموعة  يف  �شوط  ب��اأي  �ل��ف��وز  يف  وف�شل  هوركات�س 

�لثالثة.
�إىل  �ل�شفر  ف��ي��درر  ق��رر  تعافيه  �ك��ت��م��ال  ع��دم  ورغ���م 
كاأ�س  بطولة  من  �لر�بعة  �لن�شخة  حل�شور  بو�شطن 

ليفر �ل�شتعر��شية وهو �أحد موؤ�ش�شيها.
�أوروب���ا  ميثل  و�ح���د  ف��ري��ق��ان  �لبطولة  يف  ويتناف�س 

و�لثاين ميثل بقية دول �لعامل.
وتختتم  �أي���ام  ثالثة  ت�شتمر  �لتي  �لبطولة  وخ��الل 
يف وقت لحق من �ليوم �لأح��د �شوهد فيدرر، بينما 
من  ح��ارة  حتية  وتلقى  عكازين  م�شتخدما  يتجول 

�جلمهور.
ب�شورة  �ل�شر  م��ن  �أول  يل  "لبد  حالته  ع��ن  وق���ال 
�أقوم  ذل��ك  وبعد  طبيعية  ب�شورة  و�لرك�س  طبيعية 
باخلطو�ت �جلانبية و�لتدرب على �حلركة �ل�شريعة 

ثم يف �لنهاية �أعود �إىل �ملالعب.
�إىل ب�شعة �أ�شهر �أخرى وبعدها  �شيحتاج  هذ�  "لكن 
�لعام  م��ن  م��ا  مرحلة  يف  �لو�شع  �شيكون  كيف  ن��رى 
�ملقبل. لبد يل من �لرتوي. و�أنا ل �أريد �لتعجل 

يف �أي �شيء يف هذه �ملرحلة".
قائاًل  �ل�شوي�شري  �لالعب  و�أردف 
"هذ� �أي�شاً من �أجل حياتي. لأنني 
ما  ب��ك��ل  �ل��ق��ي��ام  �أ���ش��م��ن  �أن  �أود 
ب��ه لح��ق��اً. ل د�عي  �أري���د �لقيام 
ثم  وم���ن  ���ش��يء  �أي  يف  للتعجل 
فاأنا بالفعل �شعيد مبا و�شلت 
جتاوزت  �أنني  و�أعتقد  �إليه 
�لأ�شو�أ. �أنا �شعيد حقاً".

•• اأبوظبي-وام:
���ش��ه��دت �جل���ول���ة �خل��ام�����ش��ة م���ن دوري �أدن������وك ل��ل��م��ح��رتف��ني �ل��ك��ث��ر من 
�ملفاجاآت و�لظو�هر و�لأرقام و�لإح�شاء�ت، وقدمت وجها م�شيئا للم�شابقة 
�لأق��وى و�لأط��ول يف �لكرة �لإمار�تية، حيث كانت �لإث��ارة عنو�نا مهما لكل 

مو�جهاتها.
ومن �أبرز مالمح ومفاجاآت تلك �جلولة تعرث �لعني �ملت�شدر، يف رميونتاد� 
�لدرجة  دوري  م��ن  للبطولة  �ل�شاعد  �جل��دي��د  �ل��وج��ه  للعروبة  تاريخية 
وتقلي�س  �ل��ع��ني،  م��ن  ل��الق��رت�ب  �لتعرث،  ه��ذ�  �ل�شارقة  و��شتغالل  �لأوىل، 

�لفارق بينهما يف �شد�رة جدول �لرتتيب لنقطة و�حدة.
وتف�شيال .. حقق �لعروبة نقطة تاريخية بطعم �لنت�شار، ويف �ملقابل �أهدر 
فوز� كان �شيحقق به رقما تاريخيا، حيث �شجل �لعني ثالثية نظيفة عيناوية 
"هاتريك" لبا  ب�  بالكامل،  �ل�شوط  هذ�  �لفريق  وت�شيد  �لأول،  �ل�شوط  يف 
كودجو، وهو �لثالث له يف دوري �ملحرتفني، 3 �أهد�ف �شجلها من 7 ت�شديد�ت 
دقيقة، فيما مل ي�شدد �لعروبة �أي ت�شديدة بني �لعار�شة و�لقائمني يف هذ� 

�لن�شبة  وب��ذ�ت  �لثاين،  �ل�شوط  يف  �لعيناوية  �لأف�شلية  و��شتمرت  �ل�شوط. 
و�لقائمني، يف �لدقيقة  �لعار�شة  بني  و�حدة  بت�شديدة  �كتفى  لكنه   ،67%
3 مر�ت على خالد عي�شى  �لعروبة  �شدد  فيما  مرياح،  يا�شني  بو��شطة   ،55

مبا�شرة، وجنح يف ت�شجيل 3 �أهد�ف.
�مل���رة �لأوىل يف ت��اري��خ دوري  �أن تلك ه��ي  �أرق����ام ر�ب��ط��ة �مل��ح��رتف��ني  وت��وؤك��د 
على  تقدمه  بعد  �ل��ف��وز  حتقيق  يف  �ل��ع��ني  فيها  ينجح  مل  �ل��ت��ي  �مل��ح��رتف��ني 
�أول  �لعروبة  �أ�شبح  فيما  �لأول،  �ل�شوط  نظيفة يف  �أه��د�ف  بثالثة  مناف�شه 
فريق يحول تاأخره بثالثية نظيفة يف �ل�شوط �لأول لتعادل يف نهاية �ملبار�ة، 

منذ فعلها �لوحدة �أمام �جلزيرة عام 2014.
�أحمد �حلو�شني حار�س �لعروبة ت�شدى ل�  �أن  �أي�شا  �أرق��ام تلك �ملبار�ة  ومن 
للعني، و�شمح لفريقه  �أكرث  �لفارق  تو�شيع  �شاهم يف منع  ما  ت�شديد�ت،   5

متو�زنة  ج��اءت  فقد  و�لو�شل  كلباء  �حت��اد  مو�جهة  �أم��ا  للمبار�ة.  بالعودة 
بال�شتحو�ذ  و�شالوية  �أف�شلية  مع  �لتهديد،  ناحية  من  �لأول؛  �شوطها  يف 
/64-36/، فيما كان �لتقدم لحتاد كلباء بهدف من �شربة حرة مبا�شرة، 
تكفل بها �أحمد �لنقبي، يف ظل غياب مالبا. و�كت�شب �حتاد كلباء �لثقة يف 
�ل�شوط �لثاين، ورفع ن�شبة ��شتحو�ذه لت�شل ل�%42، لكنه �كتفى بت�شديدة 
و�حدة بني �لعار�شة و�لقائمني، مقابل 4 حماولت للو�شل، �أثمرت �لأخرة 

منها عن هدف �لتعادل .
ويف مبار�ة �شباب �لأهلي و�لوحدة، �لتي كانت �شحيحة �لفر�س و�لأهد�ف، 
وعنو�نها �لأبرز هو �حلذر من �لطرفني، �كتفى �شباب �لأهلي ب�3 ت�شديد�ت 
قوية، فيما مل ي�شدد �لوحدة �أي ت�شديدة طو�ل 90 دقيقة، وهي �ملرة �لأوىل 
منذ مو�جهة �لعني يف �جلولة �ل�7 من �ملو�شم �ملا�شي، و�كتفى جو�و بيدرو 

وعمر خريبني ب�4 مل�شات لكل منهما د�خل منطقة جز�ء �شباب �لأهلي.
�لظفرة من  �أه��د�ف نظيفة على  وحقق فريق خورفكان فوز� �شهال بثالثة 
فيما  �لظفرة،  جار�س  �شلطان  عبد�هلل  مرمى  على  مبا�شرة  ت�شديد�ت   6
ت�شديد�ت  ل�3  وت�شدى  منيعا،  �شد�  "ديد�" حار�ش�س خورفكان  �أحمد  وقف 
�لب�شمة  كانت  �لأخ���رة،  �ملو��شم  يف  خورفكان  وك��ع��ادة  �لظفرة.  لعبي  من 
�ل��رب�زي��ل��ي��ة ط��اغ��ي��ة، لي�س ف��ق��ط ع��ل��ى �لأد�ء، و�إمن����ا ع��ل��ى �لأه�����د�ف، حيث 
دوري  يف  خلورفكان  هدفا   21 �آخ��ر  من   14 �لرب�زيليون  �لالعبون  �شجل 
�ملحرتفني. ويف و�حدة من �لنتائج �ملثرة يف �جلولة عاد عجمان بفوز ثمني 
من ��شتاد �ل�شاخمة عندما تفوق على بني يا�س بهدفني نظيفني، يف مبار�ة 
�أد�ء ونتيجة رغم تاألق فهد �لظنحاين حار�س بني  كانت له �لأف�شلية فيها 

يا�س بالت�شدي ل�5 كر�ت، لكن رفاقه مل ينجحو� يف �لت�شجيل.
وحقق �لن�شر فوز� مهما على فريق �لإمار�ت ب 4 �أهد�ف نظيفة على ملعب 
�لإم���ار�ت، ليقفز �لن�شر �إىل �لأم��ام يف ج��دول �لرتتيب ويقرتب من مربع 
�ل�شد�رة، ويبقى �لإمار�ت يعاين بر�شيد لي�س به �أي نقاط يف �ملركز �لأخر 

من جدول �مل�شابقة.

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي عن 
��شت�شافة دبي �ملبار�تني �لنهائيتني 
�أخ�����رى يف  م���ب���ار�ة   23 �إىل ج��ان��ب 
�لعامل  يف  للكريكت  بطولتني  �أك��رب 
و�ملنتخبات،  �لأن��دي��ة  م�شتوى  على 
�أر�س  على  مناف�شاتها  تقام  و�ل��ت��ي 
دولة �لإم��ار�ت وذلك يف �إطار �لثقة 
�لكبرة �لتي حتظى بها دبي ودولة 
�لإمار�ت يف عامل �لريا�شة، وقدرتها 
�لبطولت  �أك�����رب  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ع��ل��ى 
�لدولية.  �ملناف�شات  و�أق��وى  �لعاملية 
وت�������ش���ارك 8 م���ن �أق������وى �لأن���دي���ة 
�ملحرتفة يف بطولة �لدوري �لهندي 
�ملمتاز �لأكرب يف �لعامل للعام �لثاين 
بطولة  وت��ت��ب��ع��ه��ا  �ل�����ت�����و�يل،  ع���ل���ى 
�لع�شرين  للكريكت  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
مب�شاركة   /20 /توينتي  ل��ل��رج��ال 
�لقار�ت.  خمتلف  من  منتخبا   16
�أك����رث م���ن مليار  �أن���ظ���ار  و���ش��ت��ت��ج��ه 
�لعامل  �أن���ح���اء  جميع  م��ن  م�����ش��اه��د 

�إىل م��الع��ب �ل��دول��ة، وحت��دي��د�ً يف 
دب���ي و�أب���وظ���ب���ي و�ل�����ش��ارق��ة، طو�ل 
فرتة �ملناف�شات على مد�ر �ل�شهرين 
يف  �لأبطال  تتويج  وم�شهد  �ملقبلني 
�ملجل�س  م��ق��ر  حتت�شن  �ل��ت��ي  دب���ي، 
مناف�شات  وتقام  للكريكت.  �ل��دويل 
�أحد  وه��و  �ملمتاز،  �لهندي  �ل���دوري 
�لريا�شية م�شاهدة  �لأح��د�ث  �أك��رث 
�ل����ع����امل، يف ث���الث���ة م���الع���ب يف  يف 
�ل���دول���ة ه���ي: م��ل��ع��ب �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
يف �أب��وظ��ب��ي، و����ش��ت��اد دب���ي �ل���دويل 
للكريكت وملعب �ل�شارقة للكريكت 
ق��ر�ر جمل�س  بال�شارقة، وذل��ك بعد 
بنقل  �ل��ه��ن��د  يف  للكريكت  �ل��ت��ح��ك��م 
دول����ة  �إىل  �ل���ب���ط���ول���ة  م���ن���اف�������ش���ات 
�لإمار�ت للفرتة �ملتبقية من �ملو�شم 
�أن  بعد  �لبطولة،  من  ع�شر  �ل��ر�ب��ع 
ت�شبب تف�شي جائحة كوفيد 19 يف 
�لهند يف تعليق �لبطولة خالل �شهر 
مبار�ة   31 لتتوقف  �مل��ا���ش��ي  م��اي��و 
مالعب  على  تقام  لكي  نقلها  تقرر 
مبار�ة منها يف   13 وتقام  �ل��دول��ة، 

دبي من بينها �ملبار�ة �لنهائية �لتي 
تقام يف ��شتاد دبي �لدويل للكريكت 

يوم 15 �أكتوبر 2021.

- العدد الأكرب.
كما ت�شت�شيف �لدولة �لعدد �لأكرب 
�لعامل  كاأ�س  بطولة  مناف�شات  من 
عمان،  �شلطنة  جانب  �إىل  للكريكت 
�لبطولة  م��ن��اف�����ش��ات  ت���ق���ام  ح���ي���ث 
16 منتخًبا هي  ي�شارك فيها  �لتي 
�أفغان�شتان،  �أ���ش��رت�ل��ي��ا،  �إجن���ل���رت�، 
ب���ن���غ���الدي�������س، �ل����ه����ن����د، �أي����رل����ن����د�، 
نيوزيلند�،  ه����ول����ن����د�،  ن���ام���ي���ب���ي���ا، 
�ل�شتو�ئية  غينيا  باك�شتان،  عمان، 
جنوب  �����ش���ك���ت���ل���ن���د�،  �جل�������دي�������دة، 
�لهند  وج���زر  �شريالنكا،  �إف��ري��ق��ي��ا، 
�أربعة  يف  �مل��ب��اري��ات  وت��ق��ام  �لغربية، 
مالعب خمتلفة، هي ملعب �ل�شيخ 
ز�ي���د و����ش��ت��اد دب���ي �ل����دويل وملعب 
�أك��ادمي��ي��ة ُعمان  �ل�����ش��ارق��ة وم��ل��ع��ب 
�لأوىل  �جلولة  وتنطلق  للكريكت، 
�أبوظبي  �ل��ب��ط��ول��ة يف م��الع��ب  م��ن 
ت��ن��ت��ق��ل جميع  وم�����ش��ق��ط، وب��ع��ده��ا 
�مل��ب��اري��ات ب��د�ي��ة م��ن ج��ول��ة �شوبر 
ووفًقا  �ل���دول���ة،  م��الع��ب  �إىل   12
�لدويل  �ملجل�س  �أج����ر�ه  ل�شتبيان 
بطولة  �أن  ك�����ش��ف  �ل����ذي  ل��ل��ك��ري��ك��ت 
ن�شبة  ي��ف�����ش��ل��ه��ا   ،"20 "توينتي 

من م�شجعي �لكريكت.  92%

- اأقوى املناف�سات.
من  م���ب���ار�ة   12 دب���ي  وت�شت�شيف 
مناف�شات كاأ�س �لعامل للكريكت من 
تقام يف  �لتي  �لنهائية  �ملبار�ة  بينها 
يوم  للكريكت  �ل����دويل  دب���ي  ����ش��ت��اد 
مبار�ة من   45 بعد  نوفمرب،   14
�أقوى مناف�شات �لكريكت يف �لعامل، 
بطولة  يف  �لأب����رز  �مل��ب��ار�ة  و�شتكون 
"توينتي  ل��ل��ك��ري��ك��ت  �ل���ع���امل  ك���اأ����س 
�لغرميني  ب��ني  جتمع  �ل��ت��ي   "20
�لتقليديني �لهند وباك�شتان �للذين 
 24 �لأح���د  ي��وم  دب��ي  يف  يتناف�شان 
�شعبية يف  �لأك��رث  �ملبار�ة  �أكتوبر يف 

�لعامل �لتي يتابعها 1.039 مليار 
�أنحاء �لعامل، حيث تعد  من جميع 
�مل��ب��اري��ات �ل��ت��ي جت��م��ع ب��ني فريقي 
�أ�شد  �لهند وباك�شتان �شوًيا هي من 
�ملناف�شات قوة و�أكرثها متابعة حيث 
م�شجعي  من   90% ن�شبة  يتابعها 

�لكريكت يف �لعامل.
�أع�������د�د كبرة  �مل��ن��اف�����ش��ات  وي���ت���اب���ع 
�لهندية  �جل��ال��ي��ت��ني  �أع�������ش���اء  م���ن 
�إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  و�ل���ب���اك�������ش���ت���ان���ي���ة، 
�لكريكت  م�����ش��ج��ع��ي  م����ن  �ل���ك���ث���ر 
�أر������س  �إىل  ����ش���ي���ت���و�ف���دون  �ل����ذي����ن 
�لعامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ل���دول���ة 
ملتابعة مناف�شات �لبطولة ومل�شاهدة 
وجه  على  وباك�شتان  �لهند  م��ب��ار�ة 
�للعبة  جن��وم  ومقابلة  �خل�شو�س، 
ع���ن ق����رب يف دب�����ي، و���ش��ت��ك��ون هذه 
وباك�شتان  �ل��ه��ن��د  ب��ني  م��ب��ار�ة  �أول 
�أك��رث م��ن ع��ام��ني، حيث كانت  منذ 
بطولة  ب��ي��ن��ه��م��ا يف  م��و�ج��ه��ة  �آخ�����ر 
كاأ�س �لعامل للكريكت 2019 �لتي 

�أقيمت يف �إجنلرت�.

لنجوم  املــفــ�ــســلــة  الــوجــهــة   -
الريا�سة واأبطالها.

ب����رزت دول����ة �لإم�������ار�ت ب�����ش��ك��ل عام 
ودب����ي ب�����ش��ك��ل خ��ا���س ك���و�ح���دة من 
لنجوم  ��شتقطاًبا  �ل��وج��ه��ات  �أك���رث 
�لريا�شة �لعامليني و�أكرب �لبطولت 
�لقيادة  روؤي��������ة  ب��ف�����ش��ل  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لر�شيدة �لتي جعلتها �ملكان �لأكرث 
��شت�شافت  حيث  �ل��ع��امل،  يف  �أم��اًن��ا 
�ملا�شي  �ل�����ع�����ام  �لإم�������������ار�ت  دول�������ة 
للدوري  ع�����ش��رة  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
بي  "�آي  للكريكت  �مل��م��ت��از  �ل��ه��ن��دي 
�لكريكت  جمل�س  نظمه  �إل" �ل��ذي 
م����ع جمل�س  ب���ال���ت���ع���اون  �ل���ه���ن���دي 
مع  بالتن�شيق  للكريكت  �لإم�����ار�ت 
ب���ال���دول���ة، ويعد  �ل��ك��ري��ك��ت  �أن���دي���ة 
�لكريكت  ب����ط����ولت  �أق��������وى  �أح������د 
و�لقيمة  �ملناف�شات  ق��وة  حيث  م��ن 
�لإعالمية،  و�مل��ت��اب��ع��ة  �لت�شويقية 
و�لذي مت تنظيمه بنجاح كبر مما 

ي��وؤك��د م��ك��ان��ة �ل���دول���ة �مل��م��ي��زة على 
وقدرتها  �لعاملية  �لريا�شة  خارطة 
�لبطولت  وتنظيم  ��شت�شافة  على 
�لريا�شات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل����ك����ربى 
و�لأم���ان وملتقى  �لأم��ن  بلد  كونها 
من�شاآت  م����ن  ت�����ش��م��ه  مل����ا  �ل����ع����امل 
ريا�شية و�شياحية متطورة وكذلك 
و�لت�شالت  �لنقل  قطاعات  تطور 
�لتنظيمية  و�خل����رب�ت  و�ل�����ش��ي��اف��ة 
ت�شاهم  �ل���ت���ي  �مل���ج���الت  ج��م��ي��ع  يف 
يقام  ري��ا���ش��ي  ح����دث  �أي  جن����اح  يف 
يف خم��ت��ل��ف م��دن��ه��ا. و�أق��ي��م��ت 26 
مبار�ة يف دبي من �ل��دوري �لهندي 
�لالعبني  نخبة  �شم  �ل���ذي  �ملمتاز 
�جلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م��ن  �ل��ع��امل��ي��ني 
حمرتفة  ف�����رق   8 ف���ي���ه  و����ش���ارك���ت 
�لعامل  وق������ار�ت  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 
وجنوب  و�إجن��ل��رت�  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  منها 
مناف�شات  خا�شو�  و�لهند،  �إفريقيا 
وفق  يوًما   56 خالل  مبار�ة   60
�خلا�شة  �لح���رت�زي���ة  �لإج�������ر�ء�ت 
و�شمت   ،19 ك���وف���ي���د  ب���ج���ائ���ح���ة 
�لفرق 680 لعًبا و�إد�ريا مع �أفر�د 
�أطقم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ع��ائ��الت��ه��م 
ح�شرت  �لتي  �لتلفزيونية  �لقنو�ت 
�أكرث  لتغطية �لبطولة و�لتي بلغت 
من 700 �شخ�س مع �أكرث من 90 
معلًقا تلفزيونًيا تو�جدو� يف �لدولة 
�لبطولة،  وبعد  قبل  يوًما   90 ملدة 
دول  جميع  �إىل  �مل��ب��اري��ات  ب��ث  ومت 
�لعامل. وتابع 405 ماليني م�شاهد 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  �ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ه��ن��د  يف 
�لقيا�شية  �لأرق��ام  حمطمني جميع 
�ل�شابقة لأكرب عدد م�شاهدين لأي 
ح���دث ي��ب��ث ع��ل��ى �ل��ت��ل��ف��زي��ون، فيما 
للبطولة  �لفتتاحية  �ملبار�ة  �شاهد 
158 مليوًنا م�شاهد  �إىل  ما ي�شل 
م���ن �ل��ه��ن��د ف���ق���ط، وه����و م���ا ميثل 
�ملبار�ة  ع���ن   21% بن�شبة  زي�����ادة 
�لفتتاحية للبطولة يف �لعام �لذي 
405 ماليني  �أم�����ش��ى  ك��م��ا  ق��ب��ل��ه، 
م�����ش��اه��د م���ن �ل��ه��ن��د م���ا جمموعه 
م�شاهدة  يف  دق��ي��ق��ة  م��ل��ي��ار   400
�ملا�شي، و�لتي كانت  �لعام  �لبطولة 
�إجمايل  يف   23% ب��ن�����ش��ب��ة  ق���ف���زة 
�لذي  �لعام  عن  �لعاملية  �مل�شاهد�ت 
%12.4 عن  بن�شبة  وزي��ادة  قبله، 
 .2019 ل��ل��ك��ري��ك��ت  �ل���ع���امل  ك���اأ����س 
ويبلغ عدد �لفرق �مل�شاركة يف بطولة 
�ل����دوري �ل��ه��ن��دي ه���ذ� �ل��ع��ام ثمان 
�إنديانز  مومباي  ف��ري��ق  ه��ي:  ف��رق 
بالبطولة  و�ل��ف��ائ��ز  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل 
خم�س مر�ت، وفريق ت�شيناي �شوبر 
ك��ي��ن��غ��ز �ل���ف���ائ���ز ب��ال��ب��ط��ول��ة ثالث 
مر�ت وو�شيف ن�شخة �لعام �ملا�شي، 
وفريق كولكاتا نايت ر�يدرز �لفائز 
للنجم  و�ململوك  مرتني  بالبطولة 
�شاروخان،  �ل��ه��ن��دي  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 
�لفائز  روي���ال���ز  ر�ج�����ش��ت��ان  وف���ري���ق 
حيدر  وف���ري���ق   ،2008 ب��ن�����ش��خ��ة 
 ،2016 ن�شخة  �شر�يزر بطل  �أباد 
بانغالور،  ت�شالنجرز  روي��ال  وفريق 
وفريق دلهي كابتالز، وفريق كينغز 

�إك�س �آي بوجناب.

الإثارة عنوان اجلولة اخلام�شة من دوري اأدنوك للمحرتفني

مع احت�سانها املقر الرئي�سي للمجل�ض الدويل للعبة 

دبي ت�شت�شيف املباريات النهائية للدوري الهندي املمتاز وكاأ�ش العامل للكريكت

فيدرر يك�شف عن موعد 
عودته للمالعب

•• راأ�س اخليمة - وام:

�لدور  �إىل  و�لعربي  وحتا  ودب��ا  �لبطائح  �أن��دي��ة  تاأهلت 
�ملوؤهلة  �لتمهيدية  �لت�شفيات  �شمن  �لنهائي  �لن�شف 
لأندية  �ل��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  لبطولة   16 �ل���  دور  �إىل 
�لدرجة �لأوىل وذلك مع ختام مباريات �جلولة �لثالثة 

للت�شفيات �لتي �أقيمت على مد�ر �ليومني �ملا�شيني.
و�أ�شفرت نتائج مباريات �ل�شبت عن فوز فريق حتا على 
دبا �حل�شن / 4 – 1 /، وفريق م�شايف على �شيتي / 2 
– 0 /، فيما تعادل فريق م�شفوت مع �لرم�س �إيجابياً 
دون  �شلبياً  �لتعاون  مع  �لبطائح  وفريق   ،/  1 –  1  /

�أهد�ف.
�أ�شفرت عن فوز فريق  وكانت مباريات يوم �جلمعة قد 
جلف �أف �شي على �جلزيرة �حلمر�ء / 7 – 2 /، وفريق 
دب���ا ع��ل��ى �حل��م��ري��ة / 1 – 0 /، وف��ري��ق �ل��ع��رب��ي على 

�لفجرة / 3 – 0 /.

تاأهل  للت�شفيات،  �لثالثة  �جلولة  مباريات  ختام  وم��ع 
بر�شيد  �لأوىل  �ملجموعة  ت�شدره  بعد  �لبطائح  فريق 
 / م�شايف  على  متتاليني  فوزين  من  ح�شدها  نقاط   7
– 0 /، و�شيتي / 5 – 0 / وتعادل �شلبي مع �لتعاون   3

دون �أهد�ف.
لقمة  ���ش��د�رت��ه  بعد  �ل��ت��اأه��ل  بطاقة  دب��ا  ف��ري��ق  وح�شم 
�ملجموعة �لثانية بر�شيد 9 نقاط من ثالثة �نت�شار�ت 
متتالية �أمام �جلزيرة �حلمر�ء / 7 – 0 / و�حلمرية / 

.  /  0 –  4  / �شي  �أف  وجلف   /  0 –  1
وتاأهل فريق حتا بعد ح�شده 7 نقاط و�شعته يف �شد�رة 
�ملجموعة �لثالثة، حيث فاز على م�شفوت / 3 – 2 /، 
�لرم�س بدون  م��ع  وت��ع��ادل   ،/ 1 –  4  / ودب��ا �حل�شن 
�ل��ع��رب��ي بعد �شد�رته  ف��ري��ق  ت��اأه��ل  �أه����د�ف، فيما ج��اء 
من  ح�شدها   ، ن��ق��اط   6 بر�شيد  �ل��ر�ب��ع��ة  للمجموعة 
فوزين متتاليني على �لذيد و�لفجرة وبنف�س �لنتيجة 

. / 0 – 3 /

خرج مهاجم يوفنتو�س، �لأرجنتيني باولو ديبال، باكياً 
�لدوري  يف  �شامبدوريا،  �شد  فريقه  مبار�ة  ملعب  من 

�لإيطايل.
بعد ت�شجيله لهدف فريقه �لأول يف �لدقيقة 10، عانى 
�لالعب من �آلم يف �لدقيقة 22، وطلب تغيره ب�شكل 

فوري من �ملدرب ما�شيميليانو �أليغري.
وغادر ديبال ملعب �ملبار�ة و�شط دموعه، رغم �أنه متكن 

م��ن �ل�����ش��ر دون م�����ش��اع��دة م��ن �جل��ه��از �ل��ط��ب��ي، ودفع 
�أليغري بدًل منه بزميله �ل�شويدي ديان كولو�شف�شكي.

ومتكن "�جلوهرة" �لعام �ملا�شي من �للعب فقط ل�20 
دقيقة، ب�شبب �شل�شلة من �لإ�شابات، و�أحرز هدفه �لثاين 

يف �ملو�شم بعد �لأول �لذي �شجله يف �شباك �أودينيزي.
وتاأتي �إ�شابة ديبال، قبل ثالثة �أيام فقط من مو�جهة 

ت�شيل�شي يف دوري �لأبطال.

خروج ديبال باكيًا من ملعب 
مباراة يوفنتو�ش و�شامبدوريا

البطائح ودبا وحتا والعربي اإىل ن�شف 
نهائي متهيدي كاأ�ش رئي�ش الدولة

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   7 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355160 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:       

با�ش��م:  �شركة �خلدمات �لفنية �خلا�شة �س م م 
وعنو�نه: �خلوير �جلنوبية، بو�شر، حمافظة م�شقط، عمان    

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خطوط  وتبطني  تغليف  �لأنابيب؛  وخطوط  �ل�شخ  حمطات  و�شيانة  ت�شغيل  �لأنابيب؛  و�شيانة  متديد 
ومتديد  تركيب  �ل��وح��دة؛  نف�س  �أج���ز�ء  من  �مل�شنوعة  �ملعدنية  �ملنتجات  وتركيب  ت�شنيع  �لنفط؛  �أنابيب 
و�إ�شالح �لأعمال �لكهربائية؛ تركيب و�شيانة �أنظمة �لت�شالت؛ خدمات �شيانة �ملحطات؛ خدمات �لإن�شاء؛ 
�شيانة وفح�س و�إ�شالح خز�نات �لتخزين �لفولذية؛ ت�شييد �لإن�شاء�ت �لفولذية؛ �شيانة حمطات وم�شايف 

�لبرتوكيماويات؛ خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت �ملتعلقة بكافة ما تقدم.
�لو�ق�عة بالفئة:  37

و�شف �لعالمة:  �لأحرف �لالتينية " S" و" T" و"S"  مكتوبة بخط مميز.  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   15 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355902 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:       
با�ش��م:  �ش�الم زي�اد ح�مزة 

وعنو�نه: روي�ال م�ارينا ف�يالز، م�قاب�ل م�ارينا م�ول، في�ال #36، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب؛ �لرتفيه؛ توفر وتنظيم �لأن�شطة �لريا�شية و�لرتفيهية و�لثقافية؛ خدمات �لرتفيه؛ تنظيم �مل�شابقات 
وحفالت  �خلرية؛  و�مل���ز�د�ت  و�ملعار�س  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�ل��ن��دو�ت  �لعمل  وور���س  �لندو�ت  و�إقامة  وترتيب  تنظيم  �لريا�شية؛ 
�لع�شاء و�ملنا�شبات �لريا�شية و�ملنا�شبات �لجتماعية و�حلفالت �ملو�شيقية وفعاليات جمع �لتربعات و�لعرو�س و�حلفالت 
�لر�ق�شة و�لحتفالت؛ خدمات �لتعليم و�لرتفيه �ملتعلقة بالتلفزيون و�ل�شينما و�لر�ديو و�مل�شرح؛ �إنتاج وتقدمي �لرب�مج 
و�لأفالم و�لعرو�س �لإذ�عية و�لتلفزيونية؛ �لرتفيه بو��شطة �أو �ملتعلق بالإذ�عة و�لتلفزيون؛ تنظيم �مل�شابقات )�لتعليمية 
و�لرب�مج  �لإذ�عية  و�لرب�مج  و�لعرو�س  �لتلفزيونية  �لأفالم  �إنتاج  �لن�شر؛  �لتفاعلية؛  �لهاتفية  �مل�شابقات  �لرتفيهية(؛  �أو 
و�لهو�تف  �لكيبلي  و�لتلفزيون  �ل�شناعية  و�لأقمار  و�لتلفزيون  �لر�ديو  بو��شطة  و�لرتفيه  �لتعليم  توفر  �لتلفزيونية؛ 
و�ل�شبكة �لعاملية و�لإنرتنت؛ خدمات �لرتفيه �لتلفزيوين و�لتي تت�شمن م�شاركة �جلمهور؛ �لرتفيه �لتفاعلي �مل�شتخدم 
�ملعلومات  تلك  وتوفر  �أع��اله  �ملذكورة  بكافة �خلدمات  يتعلق  فيما  و�خلدمات  و�مل�شورة  �ملعلومات  �ملتحركة؛  �لهو�تف  مع 

مبا�شرة عرب �شبكة �ت�شالت عاملية.
41 �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  "SmallWorld Foundation " �ملكتوبة  باللغة �لالتينية و فوقها  و�شف �لعالمة:  
�شكل ثمتيلي للكرة �لر�شية، حماط بر�شوم بيانية لأ�شخا�س.  وقد متت �حاطة �لكرة �لر�شية جزئيا بت�شميم �إكليل.     

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �شبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   15 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355901 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:       
با�ش��م:  �ش�الم زي�اد ح�مزة

روي�ال م�ارينا ف�يالز، م�قاب�ل م�ارينا م�ول، في�ال #36، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعنو�نه: 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�خلدمات �ملالية؛ خدمات جمع �لتربعات �خلرية؛ خدمات �لكفالت مبا يف ذلك ترتيب �لكفالت للغايات 
�خلرية؛ تنظيم �ملنا�شد�ت �خلرية؛ خدمات جمع و/�أو معاجلة و/�أو توزيع و/�أو ��شتخد�م �لأمو�ل للغايات 
�خلرية؛ حمالت �لتوعية �لعامة جلمع �لأمو�ل للغايات �خلرية؛ توفر خدمات �لو�شاية؛ توفر �مل�شاعدة 
�ملعلومات  تلك  وتوفر  �أع��اله  �ملذكورة  �خلدمات  بكافة  يتعلق  فيما  و�خلدمات  و�مل�شورة  �ملعلومات  �ملالية؛ 

مبا�شرة عرب �شبكة �ت�شالت عاملية.
�لو�ق�عة بالفئة:  36

باللغة  �ملكتوبة    "  SmallWorld Foundation" ع��ب��ارة   م��ن  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
�لالتينية و فوقها �شكل ثمتيلي للكرة �لر�شية، حماط بر�شوم بيانية لأ�شخا�س.  وقد متت �حاطة �لكرة 

�لر�شية جزئيا بت�شميم �إكليل.  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
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جدة �شجاعة تنقذ �شخ�شا من مت�شاح 
�أنقذت جدة �شديق �بنها من هجوم مت�شاح عمالق، وذلك بعدما 
�ألقت بنف�شها على �حليو�ن �ملخيف، بولية كوينزلند �لأ�شرت�لية. 
ووقعت �حلادثة قرب منطقة �ل�شيد �ل�شهرة يف خليج باثور�شت، 
 4.2 وطوله  كيلوغر�م،   300 من  �أك��رث  ي��زن  مت�شاح  هاجم  حيث 
م���رت�، �أن����درو ك���ر، وج����ّره م��ن �خل��ي��م��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت من�شوبة يف 
كوكتاون بكوينزلند. و��شتجابت �جلدة �ألي�شيا �شوروهان �لبالغة 
من �لعمر 61 عاما، ل�شرخات ��شتغاثة �أندرو، فقامت بالنق�شا�س 
على �لتم�شاح، �لذي حاول �شحبها �أي�شا �إىل �ملاء. وح�شبما ذكرت 
�ألي�شيا  تعر�شت  فقد  هر�لد"،  مورنينغ  �شيدين  "ذ�  �شحيفة 
لإ�شابات متنوعة، قبل �أن يطلق �بنها جي�شون �لنار على �لتم�شاح. 
طبيعته،  �إىل  �جلميع  "عاد  �ألي�شيا:  قالت  �ملخيفة،  �حلادثة  وعن 

و�أ�شبح هجوم �لتم�شاح من �ملا�شي".
و�أ�شافت: ""لقد �أحببت �لتما�شيح من قبل وما زلت �أحبها. �إنها 

خملوق ر�ئع".
كما  للعالج،  �مل�شت�شفى  يف  �أ�شبوعني  �لهجوم،  بعد  �ألي�شيا  وق�شت 
�أنها تخ�شع للعالج �لطبيعي، �إذ ل تز�ل غر قادرة على حتريك 

يدها ب�شكل �شحيح، ومل تتعافى ذر�عها �مل�شوهة ب�شكل تام.

�شدفة تقود زوجني ل�شتعادة خامت زواجهما املفقود 
منهما  ���ش��اع  زو�ج  خ��امت  ل���ش��ت��ع��ادة  زوج���ني  غريبة  �شدفة  ق���ادت 
موؤخر� يف �أعماق �لبحار. وكان جيم�س رو�س، يرتدي خامت �لزو�ج، 
عندما فقده �أثناء �لغو�س مع زوجته كر�شتي ماكميالن، يف �إيدن 
روك بجزر كاميان. و�أكد جيم�س �أنه بحث عن �خلامت كثر�، ولكن 
بي  "يو  وكالة  ذك��رت  ح�شبما  عليه،  �لعثور  يف  �حل��ظ  يحالفه  مل 
�آي" لالأنباء. وبعد مرور ثالثة �أ�شابيع، عرثت ر�كيل توبيان �لتي 
�ملفقود  �أوهايو، على �خلامت  �إىل جزر كاميان من  �نتقلت موؤخر� 

�أثناء �لغط�س يف ذ�ت �ملنطقة �لتي فقد فيها �شابقا.
وقالت توبيان �إنها كانت تالحق حبار� يف �ملاء، عندما لحظت �شيئا 

يتالألأ يف �لرمال.
وبعد ن�شرها ل�شورة �خلامت على جمموعة خم�ش�شة لأخبار جزر 

كاميان على "في�شبوك"، �كت�شف جيم�س �أنه ما كان يبحث عنها.
�ل��ت��ايل م��ع �لزوجني  �ل��ي��وم  �أن��ه��ا �لتقت يف  �إىل  ت��وب��ي��ان  و�أ����ش���ارت 
��شرتد�ده،  �ملال مقابل  �أ�شحاب �خل��امت، وعر�شا عليها مبلغا من 
���ش��اخ��ر� على  ل��ه��م��ا. وع��ّل��ق جيم�س  و�أع���ادت���ه  لكنها رف�����ش��ت ذل���ك 
تقوله  مل��ا  د�ئ��م��ا  ��شتمع  مهما،  در���ش��ا  "تعلمت  ب��ال��ق��ول:  �حل��ادث��ة 

زوجتك، و�حذر �أن تغط�س و�أنت ترتدي خامت �لزو�ج".

فئران عمالقة تغزو املنازل الربيطانية
ك�شفت �شحيفة "ذ� �شن" �لربيطانية �أن �لفئر�ن �لعمالقة غزت 
�ملنازل يف بريطانيا، خالل �لأي��ام �ملا�شية، من خالل �لت�شلل �إىل 

�أنابيب �ل�شرف �ل�شحي و�خلروج من �ملر�حي�س.
�لفئر�ن  �إن  �ل��ب��الد  يف  �لآف����ات  مكافحة  ���ش��رك��ات  �إح����دى  وق��ال��ت 
من  �لإغ���الق،  ق��ر�ر  �أن  �إىل  م�شرة  �لقطط"،  "بحجم  �لعمالقة 
جر�ء فرو�س كورونا، جعل هذه �لكائنات �أكرث �شجاعة يف �قتحام 
�ملنازل. وذكرت �ل�شركة �أنها تتلقى �لكثر من �لت�شالت �لهاتفية 
بالفئر�ن  تفاجئهم  كبرة" بعد  �شدمة  حالة  "يف  مو�طنني  من 

تخرج من مر�حي�س منازلهم.
ل�"�شن  �أنها ��شطرت لتوظيف عدد كبر من �لأ�شخا�س  وك�شفت 
فرتة  خ��الل  �شن" �أن���ه،  "ذ�  و�أو���ش��ح��ت  �لفئر�ن".  على  �حل���رب 
�لوباء، �نتقلت �لقو�ر�س �إىل �ملنازل �ل�شكنية، بعد �أن �أجربت على 

�لبحث عن م�شادر غذ�ئية �أخرى، ب�شبب �إغالق �ملطاعم.
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رذاذ مملوء بهرمون احلب ملحاربة البدانة
�أظهرت در��شة بريطانية جديدة �أن رذ�ذ �لأنف �لذي يحتوي على "هرمون �حلب" �لأوك�شيتو�شني ميكن �أن ي�شاعد 

يف �إنقا�س �لوزن
وتظهر �لختبار�ت �أن ر�شة و�حدة يف كل منخر تكفي ملنعنا من �لتفكر يف �لطعام، ويعتقد �لعلماء �أن �لرذ�ذ ميكن 
�أن ي�شاعد يف معاجلة �أزمة �ل�شمنة يف بريطانيا، حيث يعاين �أكرث من و�حد من كل �أربعة بالغني من �ل�شمنة و�لثلث 

يعانون من زيادة �لوزن.
وُيطلق على �لأوك�شيتو�شني ��شم هرمون �حلب، لأن �لدماغ يفرزه �أثناء �ل�شيناريوهات �لعاطفية، مبا يف ذلك �لعناق 

ا من قبل �لن�شاء �حلو�مل للحث على �ملخا�س. �أو �إم�شاك �ليدين �أو �لتقبيل، ويتم �إطالقه �أي�شً
ولكن يف �ل�شنو�ت �لأخ��رة، وجدت �لعديد من �لدر��شات �أن �شخ ن�شخة من �لأوك�شيتو�شني من �شنع �لإن�شان يف 
�لأنف ميكن �أن يعالج �لعديد من �مل�شاكل �ل�شحية، من �نخفا�س �لرغبة �جلن�شية �إىل طنني �لأذن �إىل �مل�شكالت 

�ل�شلوكية �لتي ي�شببها �لتوحد عند �لأطفال.
�أن  �إىل  �لآن  بلندن  كينج�شتون  وجامعة  لندن  كوليدج  �إمربيال  من  علماء  �أجر�ها  �لتي  �لأبحاث  �أح��دث  وت�شر 
من  كل  يف  �لأوك�شيتو�شني  بر�س  و�لن�شاء  �لرجال  من  متطوًعا  �أربعون  وق��ام  �ل�شهية،  كبح  ا  �أي�شً ميكنه  �لهرمون 
فتحتي �لأنف قبل عر�س �شور �لطعام، �أو �ملناظر �لطبيعية. وقام �لباحثون بقيا�س ردود �أفعالهم على �ل�شور بعد 

��شتخد�م رذ�ذ �لأوك�شيتو�شني ومرة �أخرى بعد ��شتخد�م رذ�ذ دو�ء وهمي.
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يحرتف تهجني الثعابني يف منزله 
تطّور حب �ل�شعودي في�شل مالئكة للثعابني غر �ل�شامة من �قتناء و�حد 
عندما كان يف �خلام�شة من عمره، �إىل تهجينها للخروج باألو�ن فريدة من 

نوعها عندما �أ�شبح رب عائلة.
�س مالئكة وهو رجل �أعمال  ويف حديقة ق�شره يف جدة قرب �لبحر، خ�شّ
ثري و�أب لثالثة �أطفال، ُحجرتني كاملتني ُكتب عليهما بالإنكليزية باللون 

�لأخ�شر "حجرة �لثعبان".
جمع  يحبون  �أنا�س  "ثمة  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  عاما(   35( مالئكة  وق��ال 
�لأحجار �لكرمية �أو �ل�شيار�ت �لكال�شيكية �أو �لر�شوم. �أما �أنا فاأهوى جمع 
�لفن �حلّي"، يف �إ�شارة �إىل �قتنائه �أكرث من مئة ثعبان من ف�شيلة �لأ�شلة 

�ل�شبكية �ملنت�شرة يف جنوب �شرق �آ�شيا.
�إذ ت�شتخدم �ل�شركات  "�شعبية يف جمال �لأزياء  ولحظ �أن لهذه �لف�شيلة 
�لعاملية جلودها يف �شناعة �حلقائب و�لأحذية و�لأحزمة، لكن من كل �ألف 

ثعبان ي�شطاده �ل�شيادون ثمة و�حد لونه نادر" يتمتع بطفرة جينية.
و�أ�شاف �أّن "�ل�شيادين يبيعون �لثعابني ذ�ت �للون �ملميز لهو�ة جمعها من 
�أمثايل ... و�أنا �نتج طفر�ت جينية نادرة و�ركب بع�شها على بع�س لخرج 
�إىل ثعبان  �لأر�س"، م�شر�  لها مثيل على وجه  و�أل��و�ن ل يوجد  باأ�شكال 

�أبي�س ذي بقع رمادية وذهبية يرت�ق�س بخفة حول ذر�عه �لي�شرى.

ال�شعر امل�شّرح ي�شدل يف وجه العن�شرية 
"نر"  �إىل �لنعتاق من  �لثمانية و�لع�شرين  �لأع��و�م  ت�شعى فيكتوريا ذ�ت 
حمّط  تكون  ما  غالبا  �ل��ط��ر�ز  �إفريقية  �شفائر  بت�شريحة  �ملال�س  �ل�شعر 
�نتقاد�ت يف فنزويال حيث تنت�شر �لعن�شرية على نطاق و��شع على �لرغم 
يف  ب�شعرها  م�شّفف  يعتني  فيما  فيكتوريا  وت��ق��ول  �لأع�����ر�ق.  مت���ازج  م��ن 
�شالون يف و�شط كر�كا�س "�شئمت من متلي�س �شعري وتوّخي �حلذر كي ل 

يبتّل. كنت �أ�شعر باأنه نر عبودية".
�أما �ليوم، فهي باتت ت�شعر باأنها تتمّتع ب� "�شفات �إلهية"، يف حني �أنها كانت 

تخجل من �شعرها قبل ب�شع �شنو�ت.
لطاملا كان �ل�شعر �جلعد م�شتقبحا يف فنزويال حيث ي�شفه جزء من �ملجتمع 
ب� "�ل�شعر �ل�شيئ". وتروي فيكتوريا "بد�أت �أّمي متّل�س �شعري عندما كنت 
�أ�شعر باأنني جمربة على �لظهور بهذ�  يف �لثانية ع�شرة من �لعمر. وكنت 
�لفنزويلي  �ملجتمع  �أن  غر  مكانة".  تك�شبك  �ملل�شاء  فالت�شريحة  �ل�شكل. 
و�لغز�ة  �لأ�شليني  �ل�شكان  عّدة هي مزيج بني  �أع��ر�ق  فيها  تن�شهر  بوتقة 
�لإ�شبان و�مل�شتعَبدين �لأفارقة و�ملهاجرين �لأوروبيني �لذين تو�فدو� �إىل 
�ملنطقة يف �لقرن �لع�شرين. وعلى �لرغم من هذ� �لتنّوع �لو��شع، "ل ُينظر 
بعني �لر�شى �إىل كّل ما يرتبط ب� +�لزجن+ باعتباره �شيئا �أو �إغر�بيا"، على 
ما تقول عاملة �لجتماع �شليمة باريدي�س �لتي تطّرقت يف من�شور�تها �إىل 

هاندا اأرت�شيل تثري الإعجاب 
باإطاللتها الريا�شية 

�ل��رتك��ي��ة  هاند�  �ل��ن��ج��م��ة  ن�����ش��رت 
�أرت���������ش����ي����ل  ������ش�����ورة ج�����دي�����دة عرب 
���ش��ف��ح��ت��ه��ا �خل���ا����ش���ة ع��ل��ى موقع 
�ل��ت��و����ش��ل �لج���ت���م���اع���ي، و�أث������ارت 
�إعجاب عدد  �لريا�شية  باإطاللتها 

كبر من متابعيها.
بنطال  مرتدية  �أرت�شيل  وظ��ه��رت 
�أب����ي���������س وك��������روب ت������وب �أظ����ه����رت 
�ملقطعة نتيجة ممار�شتها  معدتها 
وتركت  م�شتمر،  ب�شكل  �لريا�شة 
كتفيها  ع���ل���ى  م���ن�������ش���دًل  ���ش��ع��ره��ا 

بت�شريحة ناعمة.
م���و�ق���ع  رو�د  ت��������د�ول  ق����د  وك�������ان 
�ل���ت���و�����ش���ل �لج���ت���م���اع���ي �����ش����ور�ً 

لأرت�شيل وهي بال�شعر �لق�شر.
�ملتابعني،  �إع��ج��اب  �ل�شور  و�أث���ارت 
بال�شعر  روؤيتها  على  �ع��ت��ادو�  فهم 
يف  خ�شو�شاً  �أعمالها،  يف  �لطويل 
بابي"، وعلق  �طرق  "�أنت  م�شل�شل 
وقال  �لطويل"،  "�أحلى  م��ت��اب��ع: 
�لق�شر  �ل�شعر  ت�شريحة  �إن  �آخ��ر 
:"�لطويل  ب��ري��ئ��ة  ت��ب��دو  جت��ع��ل��ه��ا 
وحلوة  ح������ادة  م���الحم���ه���ا  خم���ل���ي 
�لق�شر خملي مالحمها بريئة".

انطالق الدورة 37 ملهرجان 
الإ�شكندرية ال�شينمائي

�أط����ل����ق م���ه���رج���ان �لإ����ش���ك���ن���دري���ة 
�ملتو�شط  �لبحر  لدول  �ل�شينمائي 
دورت�������ه �ل�����ش��اب��ع��ة و�ل���ث���الث���ني يف 
للمهرجانات  جديد  مو�شم  بد�ية 
�ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة �مل�����ش��ري��ة مي��ت��د من 
�لأول  �لربع  �أيلول وحتى  �شبتمرب 

من �لعام �لقادم.
�أُق��ي��م ح��ف��ل �لف��ت��ت��اح ع��ل��ى م�شرح 
فنادق  �أح�����د  ب��ح��دي��ق��ة  م��ك�����ش��وف 
عدد  مب�شاركة  �ل�شاحلية  �مل��دي��ن��ة 
�ل�شينما  و����ش���ن���اع  �ل��ف��ن��ان��ني  م���ن 
�ل�����ع�����رب و�لأج�������ان�������ب م�����ع �ت����ب����اع 
للوقاية من  �ل�شحي  �لربوتوكول 

�نت�شار فرو�س كورونا.
�شعار  �ل��دورة �جلديدة حتت  تاأتي 
وحتل  �حلياة"  �أج��ل  من  "�شينما 
دولة �ليونان )�شيف �شرف( حيث 
برناجما  �مل��ه��رج��ان  لها  يخ�ش�س 
خا�شا ي�شم خم�شة �أفالم حديثة.

ت�شم م�شابقة �لأفالم �لطويلة 13 
�لق�شرة  �لأف��الم  فيلما وم�شابقة 
17 فيلما فيما تتناف�س يف م�شابقة 
ت�شعة  �لطويلة  �لعربية  �لأف����الم 
ولبنان  و���ش��وري��ا  م��ن م�شر  �أف���الم 
يخ�ش�س  ك��م��ا  وت��ون�����س  و�مل���غ���رب 
�لطلبة  لأف��الم  م�شابقة  �ملهرجان 

ت�شم �أكرث من 30 فيلما.
�لأفالم  م�شابقة  يف  م�شر  وميثل 
�لطويلة فيلم )و�س �لقف�س( من 
وبطولة  �ل�شالم  عبد  دينا  �إخ���ر�ج 
و�أم������ني حجازي  �مل���ه���دي  �أ�����ش����رف 
و�أم��ي��ن��ة �ل��زغ��ب��ي و�أن�����ش��ي �جلندي 
�لزيني  ودع�������اء  ح����ن����اوي  وح����ن����ان 

ور�وية همام و�شمر قنديل.

اخلنازير الربية تغزو روما
مد�ر  على  للغزو  روم��ا  �لإيطالية  �لعا�شمة  تعر�شت 
قوة  حاليا  ت�شارع  �خلالدة"  "�ملدينة  �أن  �إل  ق���رون، 
ه��ائ��ج��ة م��ن ن���وع خم��ت��ل��ف مت��ام��ا: �خل��ن��ازي��ر �لربية 

�لباحثة عن �لقمامة!
و�أ�شبحت عائالت كاملة من �خلنازير �لربية م�شهد� 
�إىل   10 م��ن  جمموعات  تظهر  حيث  روم���ا،  يف  يوميا 
�ملتنزهات  م��ن  �ل�شن  وك��ب��ر  �شغر  ب��ني  خنزير�   30
�ل�شا�شعة �ملحيطة باملدينة، وجتوب �ل�شو�رع �ملزدحمة 
�لقمامة  �شناديق  يف  �لطعام  عن  بحثا  �مل��رور  بحركة 

�ملت�شخمة �لتي تعرف بها �لعا�شمة �لإيطالية.
�لربية على  ن�شر مقاطع م�شورة عن �خلنازير  وبات 
حيث  م��األ��وف��ة،  ت�شلية  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 
�لقمامة  لآكلي  �شور�  �لغا�شبون  روما  قاطنو  يلتقط 
�أفنية  �أو  عرباتهم  �أو  متاجرهم  عرب  ي�شرون  بينما 

منازلهم.
نهاية  حملية  �نتخابات  لإج���ر�ء  روم��ا  ت�شتعد  وبينما 
�لربية"  �خل��ن��ازي��ر  "غزو  ��شتخدم  �مل��ق��ب��ل،  �لأ���ش��ب��وع 
ر�جي  فرجينيا  �ل��ع��م��دة  مل��ه��اج��م��ة  �شيا�شي  ك�����ش��الح 

ب�شبب م�شكالت جمع �لقمامة �لهائلة يف �ملدينة.

تطفىء ال�شموع بعينها !
من  �ل�شموع  �إط��ف��اء  على  ق���ادرة  بريطانية  �م����ر�أة  ب��ات��ت 
حمجر عينها بعد �إز�لة مقلة عينها ب�شبب �شرطان نادر 
قاتل. وتعي�س �إميا كوزينز )34 عاماً( من �شيفيلد، بعني 
�لغ�شروفية  بال�شاركوما  �إ�شابتها  ت�شخي�س  بعد  و�حدة 
�أن  �إمي��ا  ولح��ظ��ت   .2018 )ني�شان(  �أب��ري��ل  يف  �للحمية 
فرتة  وبعد  وتنتفخ،  تنمو  وكاأنها  تبدو  �لي�شرى  عينها 
وجيزة من عيد ميالد �بنتها �لثاين، ذهبت �إىل �مل�شت�شفى 
بعد �أن بد�أت ت�شعر بالتوعك. و�عتقد �لطبيب �أنها كانت 
�أخ�شائي  ملر�جعة  دفعها  مم��ا  طفيف،  نزيف  م��ن  تعاين 
ب�شريات، و�شاألها عما �إذ� كان لديها �أي �شور �شيلفي على 
�شنو�ت  �شت  منذ  �شور  ل��دي  "كان  �إمي��ا  وتقول  هاتفها. 
روؤية  طلب  �ل��ذي  �ل��ع��ي��ون،  طبيب  على  عر�شتها  لذلك 
�شور قدمية يل، ومتكنت من �لعثور على �شور و�أنا بعمر 
15 عاما. وقال �أخ�شائي �لعيون �إنه ل يعرف على وجه 
�ليقني، ولكن يبدو �أن �شيًئا ما كان ينمو خلف عيني منذ 
�مل�شت�شفى  �إمي��ا يف  عاما". ومت حجز   17 ك��ان عمري  �أن 
لإجر�ء فح�س �لت�شوير بالرنني �ملغناطي�شي، �لذي وجد 
ورًما كبًر� ينمو خلف عينها. ويف �أبريل )ني�شان( 2018 

مت �أخذ خزعة ملعرفة ما �إذ� كان ميكن �إنقاذ عينها.

يطّلق زوجته لأنها ل ت�شتحم يوميا
حادثة  موؤخر�،  �لهند،  �شمايل  بردي�س  �أتر  ولية  �شهدت 
طالق غريبة، حيث طّلق زوج زوجته، لعدم ��شتحمامها 
 "18 "نيوز  ب�����ش��ك��ل ي���وم���ي. وح�����ش��ب��م��ا ذك���ر م��وق��ع ق��ن��اة 
حماية  لهيئة  زوج��ة  تقدمت  فقد  �لهندية،  �لتلفزيونية 

�ملر�أة ب�شكوى، بعدما تطلقت من زوجها.
وح�شبما ذكرت �لزوجة و�لتي مل يك�شف عن ��شمها، فقد 

طلقها زوجها لأنها مل تكن ت�شتحم يوميا.
و�أ�شار م�شوؤول يف هيئة حماية �ملر�أة �إىل �أن �لزوجة �أكدت 
من  �لبالغ  طفلهما  وتربية  لزوجها،  �ل��ع��ودة  تريد  �أنها 
�لعمر ع��ام��ا و�ح���د م��ع��ا. وحت���اول �لهيئة �لإ���ش��الح بني 
يندرج  ل  �ل��ط��الق  طلب  �شبب  �أن  وخ�شو�شا  �ل��زوج��ني، 

حتت �أي فعل عنيف �أو جرمية �شد �ملر�أة.

يه�شم راأ�ش زوجته ويحرق املنزل لإخفاء فعلته
�شهدت حمافظة �جليزة يف م�شر، جرمية مروعة، بعدما 
و�أحرق  "�شاكو�س"،  مبطرقة  زوج��ت��ه  ر�أ����س  ع��ام��ل  ه�ّشم 
�ملنزل لإخفاء �أثار �جلرمية. وكان مركز �شرطة �لقناطر 
قد تلقى بالغا من �لأهايل بن�شوب حريق مبنزل يف قرية 
�ملن�شورية، ووفاة �شيدة. و�أ�شارت �لتحقيقات �لأولية، �شماع 
�أدخ��ن��ة من  وت�شاعد  �مل��ت��وف��اة،  زوج  م��ن  ��شتغاثة  �لأه���ايل 
�ملنزل �مل�شتعل، كما وجدو� �آثار حريق بالزوج، فقامو� بنقله 
�إىل �مل�شت�شفى. و�أفادت �لتحريات، �أن �لزوج �أخرب �جلر�ن 
�أدى لوفاة زوجته، ح�شبما  �أ�شطو�نة غاز �نفجرت مما  �أن 
�لتحقيقات  وتو�شلت  �مل�شرية.  "�لوطن"  �شحيفة  نقلت 
باأية  �إ�شابتها  ع��دم  �ل��زوج��ة،  جلثة  �لأول��ي��ة  �ملعاينة  بعد 
ح��روق، ووج��ود ته�شم باجلمجمة، كما عرث على مطرقة 
�آث��ار غ�شل ملحو بقع دم��اء. ووف��ق �ل�شحيفة �مل�شرية،  بها 
�لذي  �مل�شت�شفى  يف  �حلر��شة  �إىل  �ل��زوج  �إخ�شاع  مت  فقد 
�أنه يعاين من ��شطر�بات  �أكد �شقيقه  يتو�جد فيه، فيما 
نف�شية منذ 18 عاما. و�أمرت �لنيابة �لعامة بت�شريح جثة 

�لزوجة، و�إجر�ء �ملزيد من �لتحريات يف �حلادثة.

الن�شاء يح�شدن جوائز مهرجان �شان �شيبا�شتيان
�ل�شينمائي  �شيبا�شتيان  �شان  مهرجان  حذ� 
ح���ذو ن��ظ��ري��ه يف ك���ان و�ل��ب��ن��دق��ي��ة مبنحه 
لفيلم  �ل�شبت  �لأول  �أم�س  �لكربى  جائزته 
�ألينا  �ل��روم��ان��ي��ة  ه����ي  �م����ر�أة  �إخ��������������ر�ج  م��ن 
�لطويل  �ل��رو�ئ��ي  �شريطها  ع��ن  غريغوريه 
دورت���ه  خ��������������ت��ام  يف  م�����ون"،  "بل�����و  �لأول 
�لتا�شعة و�ل�شت����ني �لتي ح�شدت �لن�شاء كل 

جو�ئزها.
�لبالغة  �لرومانية  و�ملخرجة  �ملمثلة  وقالت 
�ل�����ش��اد���ش��ة و�ل��ث��الث��ني م��ت��اأث��رة ب��ع��د نيلها 
�أت���وق���ع ذلك  �ل�����ش��دف��ة �ل��ذه��ب��ي��ة "مل �أك����ن 

�إطالقاً". 
�لذين  و�ل���رج���ال  �ل��ن�����ش��اء  "جميع  و���ش��ك��رت 

�أتاحو� �إي�شال ر�شالتنا بعيد�ً".
وكان فيلمها �لذي يتناول ق�شة �شابة حتاول 
�ل���ه���روب م���ن ع��ن��ف ع��ائ��ل��ت��ه��ا �أح����د �لأف����الم 

�ل�����ش��ب��ع��ة ع�����ش��ر �مل��ت��ن��اف�����ش��ة ه���ذ� �ل��ع��ام ، من 
�إيثيار  "ماي�شابيل" للمخرجة  فيلم  �أبرزها 
ق�����ش��ة حقيقية  م���ن  �مل�����ش��ت��وح��ى   ، ب��وي��اي��ني 
�إيتا  منظمة  �غ��ت��ال��ت��ه  ���ش��ي��ا���ش��ي  �أرم���ل���ة  ع��ن 
قاتليه،  من  و�ثنني  �لنف�ش�����الية  �لبا�شكية 
�لفرن�شي  للمخرج  ر�مبو"  وفيلم"�آرتور 
للربيطاين  "بينيدك�شن"  و  كانتيه  ل���ور�ن 

ترين�س ديفيز.
)�ل�شدفة  �إخ���������ر�ج  �أف�������ش���ل  ج����ائ����زة  �أم�������ا 
�لتي  �لتحكيم  جلنة  فمنحتها  �لف�شية(، 
تر�أ�شتها هذه �ل�شنة �ملخرجة �جلورجية ديا 
ليندبرغ  تيا  للدمناركية  كولومبيغا�شفيلي 
يتناول  �ل���ذي  هيفن"  �إن  "�آز  فيلمها  ع��ن 
�حل��ي��اة يف �ل��دمن��ارك خ��الل �ل��ق��رن �لتا�شع 
ع�شر من منظور ثالث ن�شاء هّن ليز �لبالغة 

14 عاماً وخالتها وجدتها.

اأنيا تايلور جوي حت�سر حفل توزيع جوائز اإميي يف لو�ض اأجنلو�ض. ا ف ب

بريانكا �شوبرا تتاألق من اأمام برج اإيفل 
ن�شرت �لنجمة �لهندية  بريانكا �شوبر�  �شورة يف �شفحتها �خلا�شة على موقع 
�لتو��شل �لجتماعي �أطلت فيها من عا�شمة فرن�شا باري�س وخلفها �أحد �أبرز 

�ملعامل �ل�شياحية �لفرن�شية برج �إيفل.
وو��شع  �ل�شدر  ز�هية �شيق عن  باألو�ن  بف�شتان طويل لفت  بريانكا  و�أطلت 

من �أ�شفله.
ولقت �إطاللتها �إعجاب عدد كبر من متابعيها.

وكانت بريانكا قد ن�شرت موؤخر� �شورة جمعتها بزميلتها �لنجمة كارينا كابور 
لتعايدها مبنا�شبة عيد ميالدها.

كارينا  من  قريبة  فيها  ظهرت  �لتي  بال�شورة  و��شعاً  ج��دًل  بر�ينكا  و�أث���ارت 
وتقبلها وجهاً لوجه بحميمية.

�لكبر  ع��ربو� عن حبهم  �لذين  متابعيهما  ع��دد كبر من  �ل�شورة  وت��د�ول 
للنجمتني.


