
   

حممد بن را�شد يلبي رغبة طفلة 
يف التقاط �شورة معه يف اإك�شبو

•• دبي-الفجر:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لبى 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل رغبة طفلة يف  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
�لتقاط �شورة مع �شموه يف �إك�شبو 2020 دبي .. وعلق �شموه على 
�ل�شورة يف تغريدة على ح�شابه �ل�شخ�شي يف )تويرت( قائال: �أجمل 

لقاء �شخ�شي يل يف �إك�شبو حتى �لآن.

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله رئي�س �لوزر�ء �مل�شري   )و�م(

�شود�نيون يتظاهرون مطالبني بحكم مدين   )� ف ب(

رئي�س �لوزر�ء بوري�س جون�شون يرف�س منح �ملزيد من �لرت�خي�س لل�شيادين �لفرن�شيني

يف ظل النهج غري املقب�ل من قبل بع�ض امل�س�ؤولني اللبنانيني جتاه اململكة

الإمارات ت�شحب دبلوما�شييها
من لبنان ت�شامنا مع ال�شعودية 

•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت دول����ة �لإم�������ار�ت ���ش��ح��ب دب��ل��وم��ا���ش��ي��ي��ه��ا من 
�جلمهورية �للبنانية. 

�إن قر�ر  وقال معايل خليفة �شاهني �ملرر وزير دولة 
�شحب �لدبلوما�شيني جاء ت�شامناً مع �ململكة �لعربية 

من  �ملقبول  غري  �لنهج  ظل  يف  �ل�شقيقة  �ل�شعودية 
قبل بع�س �مل�شوؤولني �للبنانيني جتاه �ململكة.. و�أ�شار 
ومركز  �لقن�شلي  �لق�شم  يف  �لعمل  ��شتمر�رية  �إىل 
�لتاأ�شري�ت يف بعثة �لدولة لدى بريوت خالل �لفرتة 
�حلالية. كما قررت دولة �لإمار�ت منع مو�طنيها من 

�ل�شفر �إىل جمهورية لبنان.

الربهان: �سّححنا امل�سار ومل نقم باإنقالب

مظاهرات حا�شدة يف اخلرطوم.. وقطع الإنرتنت واإغالق ج�شور
•• اخلرطوم-وكاالت:

بعدد  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل�����ذي  �ل���وق���ت  يف 
�ل�شود�نية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  م����دن  م���ن 
�خلرطوم، �أم�س �ل�شبت، �حتجاجات 
بها  ق��ام  �لتي  ل��الإج��ر�ء�ت  ر�ف�شة 
�لفريق  �ل�����ش��ود�ين،  �جلي�س  ق��ائ��د 
وحله  �ل������ره������ان،  �ل����ف����ت����اح  ع���ب���د 
وفر�س  و�ل��وزر�ء  �ل�شيادة  ملجل�شي 
م�����ش��ادر متعددة  �أف����اد  �ل���ط���و�رئ، 
ب���ان���ق���ط���اع خ����دم����ات �لت�������ش���الت 

و�لإنرتنت يف �ل�شود�ن.
بثها  وم���ق���اط���ع  ����ش���ور  و�أظ�����ه�����رت 
ملتظاهرين  جت��م��ع��ات  ن��ا���ش��ط��ون، 
كجرة  �خلرطوم  جنوب  مبناطق 
و�ل�شجرة،  و�حل��م��اد�ب  و�لكالكلة 
�أك����د ���ش��ه��ود ع��ي��ان �نطالقة  ف��ي��م��ا 
درمان،  �أم  مبدينة  �أخ��رى  مو�كب 

��شتعد�د� ل�)�ملليونية(.
�أن تكون �لقر�ر�ت  ونفى �لرهان، 
�لتي �تخذها قبل �أيام، و�لتي �شملت 
و�حلكومة  �ل�����ش��ي��ادة  جمل�شي  ح��ل 
�لنتقالية،  ل��ل��ف��رتة  �حل���اك���م���ني 
معتر�ً  ع�شكري،  �ن��ق��الب  مبثابة 

�أنها ت�شحيح للم�شار.
وق����ال �ل���ره���ان، �إن م��ن ي��ظ��ن �أن 
هذ� �نقالباً فهو غري �شادق، لأننا 
كان  و�إذ�  ب��ال�����ش��ل��ط��ة،  م����وج����ودون 

�ل�شابق  �لرئي�س  باإ�شقاط  و�نتهت 
�أبريل  ن��ي�����ش��ان  يف  �ل��ب�����ش��ري  ع��م��ر 
�نتقالية  �شلطة  وت�شكيل   2019
منوطة  و�لع�شكريني  �ملدنيني  من 
حني  �إىل  �ل��ب��الد  ���ش��وؤون  �إد�رة  بها 
ت�شليم �حلكم �إىل حكومة منتخبة 

دميقر�طيا عام 2023.
�لنا�شطون  ي�������ش���ر  ذل��������ك،  �إىل 
�لتحرك على  ه��ذ�  �إىل  و�ل��د�ع��ون 

�أن تكون �ملو�كب �شلمّية.
يف �مل��ق��اب��ل، �أف����ادت م�����ش��ادر بقطع 
�لت�شالت و�لإنرتنت يف �لعا�شمة، 
�جل�شور  ك��اف��ة  �إغ���الق  ع��ن  ف�شال 

با�شتثناء 2.
�ل�شود�ين  �جلي�س  قائد  �أن  يذكر 
كان �أعلن يوم �لثنني �ملا�شي )25 
و�ملجل�س  �حل��ك��وم��ة  �أك��ت��وب��ر( ح��ل 
ببع�س  �لعمل  وتعليق  �ل�����ش��ي��ادي، 

بنود �لوثيقة �لد�شتورية.
�لأمنية  �ل����ق����و�ت  �ع��ت��ق��ل��ت  ف��ي��م��ا 
و�مل�شوؤولني  �ل�������وزر�ء  م���ن  ع������دد�ً 
قياديني  ع��ن  ف�شال  �حلكوميني، 
�أح����ز�ب ع��دة ويف ق��وى �حلرية  يف 

و�لتغيري �أي�شا.
�لتوتر  �أ�شابيع من  بعد  ذل��ك،  �أت��ى 
ب����ني �مل����ك����ون �ل��ع�����ش��ك��ري و�مل�����دين 
�لنتقايل  �حل���ك���م  يف  �ل�����ش��ري��ك��ني 

بالبالد، منذ عزل �لب�شري.

ه��ن��اك �ن���ق���الب ك��ن��ا ل��ن��ت��غ��ري نحن 
�أي�����ش��ا، ول��ك��ن م���ا ح���دث ت�شحيح 

للم�شار و�لعملية �لنتقالية.
وك��������ان جت����م����ع �مل���ه���ن���ي���ني وق�����وى 
�حل����ري����ة و�ل���ت���غ���ي���ري، ف�������ش���اًل عن 
�مل�شاركة  �إىل  دع���ت  ع���دة  ن��ق��اب��ات 
من�شور�ت  ع���ر  �ل���ت���ظ���اه���ر�ت،  يف 
حددت  كما  �لتو��شل،  مو�قع  على 
�ل���غ���رف���ة �مل���رك���زي���ة مل��ل��ي��ون��ي��ة 30 

�أك��ت��وب��ر م�����ش��ار�ت �ل��ت��ظ��اه��ر�ت يف 
م�����دن �ل��ع��ا���ش��م��ة �ل����ث����الث، حيث 
���ش��ت��ت��ج��ه ت����ظ����اه����ر�ت �خل����رط����وم 
�شتتجه  ف��ي��م��ا  �مل���ط���ار  ����ش���ارع  �إىل 
�إىل مقر  درم��ان  �أم  مو�كب مدينة 
���ش��ت��ك��ون �ملحطة  ب��ي��ن��م��ا  �ل���رمل���ان، 
مدينة  تظاهر�ت  وجهة  �لو�شطى، 
ب����ح����ري. ك���م���ا خطت  �خل�����رط�����وم 
�ل��ك��ت��اب��ات على �جل����در�ن يف  بع�س 

�مل�شاركة،  �إىل  د�ع���ي���ة  �خل���رط���وم 
لإ�شر�ب  �ل���دع���وة  م���ن  �أي�����ام  ب��ع��د 
�لعا�شمة  يف  ����ش���ام���ل  وع�������ش���ي���ان 
�لأ�شا�شي  �ل�شعار  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة.�أم��ا 
�نت�شر  �ل����ذي  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  ل��ه��ذه 
في�شبوك  ع��ل��ى  �ل�����ش��ود�ن��ي��ني  ب���ني 
يف  م�شتحيلة،  �ل���ردة  فهو  وت��وي��رت 
قبل  وملا  للور�ء،  �لعودة  �إىل  �إ�شارة 
�شهور�  ��شتمرت  �لتي  �لنتفا�شة 

اجلي�ض اليمني يكبد احل�ثيني خ�سائر فادحة يف ماأرب

املبعوث الأمريكي: ت�شعيد احلوثي مباأرب فاقم الو�شع الإن�شاين

�سكري: الت�اجد الأجنبي ي�ؤثر على ال�ستقرار الإقليمي

كوبي�ش: نعد خطة لن�شحاب 
املرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

•• عوا�صم-وكاالت:

�لتاأكيد  �شكري،  �شامح  �مل�شري  وزير �خلارجية  جدد 
ع��ل��ى م��وق��ف ب����الده �ل���د�ع���ي خل����روج ك��اف��ة �لقو�ت 
�لأجنبية ف�شال عن �ملرتزقة و�ملقاتلني �لأجانب من 

ليبيا.
�ملتحدة  ��شتقباله مبعوث �لأمم  و�شدد �شكري خالل 
�خلا�س �إىل ليبيا يان كوبيت�س، �ل�شبت، على �لأهمية 
هذ�  ميثله  ملا  �مللف  لهذ�  م�شر  توليها  �لتي  �لبالغة 
�لليبية  لل�شيادة  �لأجنبي من تهديد و��شح  �لتو�جد 
على �شائر تر�بها �لوطني، �إ�شافة �إىل تاأثريه �ملبا�شر 

على �أمن دول �جلو�ر �لليبي و�ل�شتقر�ر �لإقليمي.
وق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �خل��ارج��ي��ة �مل�����ش��ري��ة �ل�شفري 
�أن  على �شرورة  �أك��د خالل  �شكري  �إن  �أحمد حافظ، 
خروج  �إىل  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  دولية  حتركات  �أي  تف�شي 
كافة �أ�شكال �لتو�جد �لأجنبي بالتز�من وبال ��شتثناء 
�أو تفرقة، ف�شال عن �أهمية تن�شيق �جلهود من �أجل 
�ت��خ��اذ م��وق��ف حا�شم جت��اه ����ش��ت��م��ر�ر �ن��ت��ه��اك بع�س 

�لأطر�ف حلظر توريد �ل�شالح �إىل ليبيا.
�إىل  �ملتحدة  ل��الأمم  �ملبعوث �خل��ا���س  ق��ال  ذل��ك،  �إىل 
ليبيا ورئي�س بعثة �لأمم �ملتحدة للدعم يف ليبيا، يان 

�إن �للجنة �لع�شكرية �مل�شرتكة  كوبي�س �أم�س �ل�شبت، 
تنفيذ  �أج������ل  م����ن  ح��ث��ي��ث��ة  ج����ه����ود�  ب���ذل���ت   )5+5(
�لجتماع  �أن  �إىل  �ل��ن��ار، م�شري�  �إط���الق  وق��ف  �ت��ف��اق 
�شوى  لي�شت  �شتعقبه  �لتي  و�مل�شاور�ت  و�لجتماعات 
تنفيذ  خ��ط��ة  �إع�������د�د  ط���ري���ق  يف  �لأوىل  �خل����ط����و�ت 
ملمو�شة لن�شحاب جميع �ملرتزقة و�ملقاتلني �لأجانب 

و�لقو�ت �لأجنبية من ليبيا.
كلمة  يف  ق��ول��ه  كوبي�س  ع��ن  �لأمم��ي��ة  �لبعثة  ونقلت 
خالل �جلل�شة �لفتتاحية لجتماع �للجنة �مل�شرتكة 
يف �لقاهرة �إن جهود �للجنة جاءت بغية تنفيذ �تفاق 
��شتمر�ره  ب��دء� من �حلفاظ على  �لنار  �إط��الق  وقف 
جهد  وب��ذل  �ملحتجزين  وتبادل  �جل��وي  �ملجال  وفتح 
م�����ش��رتك ل��ت��اأم��ني �ل��ن��ه��ر �ل�����ش��ن��اع��ي وف��ت��ح �لطريق 

�ل�شاحلي.
�ل�شالم  لعملية  �لأ���ش��ا���س  �أر���ش��ت  �للجنة  �أن  و�أ���ش��اف 
�جتماع  �أن  �إىل  لفتا  ليبيا،  يف  �ل�شيا�شية  و�لعملية 
لي�شت  �شتعقبه  �لتي  و�مل�شاور�ت  و�لجتماعات  �ليوم 
�إع��د�د خطة تنفيذ  �شوى �خلطو�ت �لأوىل يف طريق 
ملمو�شة لن�شحاب جميع �ملرتزقة و�ملقاتلني �لأجانب 
و�لقو�ت �لأجنبية من ليبيا، وهو �لأمر �لهام �أي�شا يف 

�شوء �لنتخابات �لرملانية و�لرئا�شية �لقادمة.

•• اليمن-وكاالت:

�ملا�شية  �ل�����ش��اع��ات  خ��الل  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  تكبدت 
�ل��ق��ت��ال جنوب  خ�����ش��ائ��ر ف��ادح��ة ع��ل��ى خمتلف ج��ب��ه��ات 

حمافظة ماأرب.
�أن  �ل�شبت  �أم�����س  ب��ي��ان  يف  �ليمني  �جلي�س  �أع��ل��ن  فقد 
�مليلي�شيات تكبدت خ�شائر فادحة يف �لعتاد و�لأرو�ح بعد 

��شتباكات �ندلعت فجر�.
�ملقاومة  �أن  ل��ل��ج��ي�����س  �لإع���الم���ي  �مل���رك���ز  �أو����ش���ح  ك��م��ا 
�أف�شلت هجمات لالنقالبيني  �جلي�س  وق��و�ت  �ل�شعبية 

على جبهات �لقتال جنوب ماأرب.
�لك�شارة غرب  للحوثيني يف جبهة  ك�شرت هجوماً  كما 
ماأرب، ما �أدى �إىل مقتل و�إ�شابة �لع�شر�ت من عنا�شر 

�مليلي�شيات وتدمري �آليات ومعد�ت قتالية تابعة لها.
�شيا�شيا، �عتر �ملبعوث �لأمريكي لليمن تيم لندركينغ 
معاناة  فاقم  م��اأرب  حمافظة  يف  �حلوثيني  ت�شعيد  �أن 

�ليمنيني.
وقال خالل لقاء جمعه مع ممثلي عدة منظمات غري 
�لعديدة  �لتحديات  ملناق�شة  �ليمن،  يف  عاملة  حكومية 
�لتي يو�جهها �لعاملون يف �ملجال �لإن�شاين مع ��شتمر�ر 
�لت�شعيد �حلوثي يف  "�إن  �لبالد:  �لحتياجات يف  منو 

من خالل درا�سة م�سح القيم العاملية
بعيدا عن املنظور جيو�شيا�شي: فيم يفكر ال�شينيون؟

•• الفجر -اأوليفييه غاالند –ترجمة خرية ال�صيباين

ما  ع��ادة  فاإنهم  �ل�شني،  عن  �لنقاد  �أو  �لإع���الم  و�شائل  تتحدث  عندما 
يفعلون ذلك من منظور جيو�شيا�شي من خالل �لنظر �إىل �إمر�طورية 
�لو�شط ككيان متما�شك تقوده م�شاحله �ل�شرت�تيجية، ومت�شكه قب�شة 

زعيمه �حلديدية. 
يف و�قع �لأمر، ل ُيقال �شوى �لقليل عن �ل�شينيني �أنف�شهم وما يفكرون 

فيه. �شحيح �أنه مع فر�س �لرقابة على �لأ�شو�ت �ملخالفة يف �ل�شني.
)�لتفا�شيل �س11(

ماأرب لي�س جمرد عقبة �أمام �ل�شالم، �إمنا يوؤدي �أي�شا 
على  بالفعل  ب��ات  �ل���ذي  �لإن�����ش��اين  �لو�شع  تفاقم  �إىل 

حافة �لهاوية".
تاأتي تلك �لت�شريحات فيما تو��شل �مليلي�شيات �حلوثية 
ق�شف �ملدنيني يف �ملحافظة �ل�شرت�تيجية، ل �شيما يف 

منطقة جوبة.
تو��شل  �مليلي�شيا  �أن  �أك���دت  �ليمنية  �حلكومة  وك��ان��ت 
�أنو�ع  مبختلف  جوبة  مبديرية  �ل�شكان  منازل  ق�شف 
�لبالي�شتية  و�ل�شو�ريخ  و�ملتو�شطة  �لثقيلة  �لأ�شلحة 
و�لطائر�ت �مل�شرية ب�شكل ممنهج ومتعمد لإيقاع �أكر 

قدر من �ل�شحايا.
كما �أو�شح وزير �لعالم معمر �لإرياين �أن مئات �لأ�شر 
م��ن �أب��ن��اء �جل��وب��ة و�ل��ن��ازح��ني ����ش��ط��رو� للنزوح خارج 
�ملديرية  نتيجة �لت�شعيد �لع�شكري �حلوثي و��شتهد�ف 

�لتجمعات �ل�شكنية.
�إىل ذلك، طالب �ملجتمع �لدويل و�لأمم �ملتحدة و�لدول 
�لأممي  و�ملبعوثني  �لأم��ن  جمل�س  يف  �لع�شوية  د�ئمة 
و�لأمريكي، باإد�نة ووقف هذه �لأعمال �لنتقامية �لتي 
وجر�ئم  حرب  جر�ئم  وت�شكل  �لأبرياء  �ملدنيني  تطال 
�شد �لإن�شانية، وجترمي ومالحقة �مل�شوؤولني عنها من 

قياد�ت وعنا�شر �مللي�شيا باعتبارهم جمرمي حرب.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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خدمات ا�ستثنائية يقدمها 
اإ�سعاف دبي يف اإك�سبو 2020 

اأخبار الإمارات

نيويورك تاميز: هكذا 
دّمر الف�ساد لبنان

عربي ودويل

ختام رائع للن�سخة العربية 
والدولية من »حماربي الإمارات« 

الفجر الريا�سي

جمل�ش حممد بن زايد لأجيال امل�شتقبل ينظم خمترب 
»�شناع امل�شتقبل: لتطوير الن�شخة الثانية من خارطة امل�شتقبل«

•• اأبوظبي - وام:

�مل�شتقبل،  لأج��ي��ال  ز�ي��د  ب��ن  حممد  جمل�س  نظمه  �ل��ذي  �مل�شتقبل  خمتر  ناق�س 
كمحطة تالية لتطوير �لن�شخة �لثانية من خارطة �مل�شتقبل بح�شور 100 �شاب 
من �شناع �مل�شتقبل ومب�شاركة �أربعة وزر�ء من حكومة دولة �لإمار�ت، �شت ق�شايا 
�لالأعو�م  و�أه����د�ف  خطط  �شياغة  يف  ت�شهم  مبتكرة  �أف��ك��ار  �إىل  للتو�شل  حيوية 
وتعزيز  �لإم���ار�ت  لدولة  �ملئوية  �ل��روؤي��ة  حتقيق  يف  ي�شهم  ومب��ا  �ملقبلة،  �خلم�شني 

ريادتها �لعاملية يف جميع �لقطاعات.
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزير  ب��ن  �ل��ذي نظم م��وؤخ��ر� معايل ح�شني  ���ش��ارك يف �ملختر 
�لرتبية و�لتعليم ومعايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير �لقت�شاد ومعايل �لدكتور 
و�مل�شاريع  �لأعمال  لريادة  دول��ة  وزي��ر  �لفال�شي  بالهول  بن عبد �هلل حميد  �أحمد 
للتطوير  دول��ة  وزي���رة  �ل��روم��ي  خلفان  بنت  عهود  وم��ع��ايل  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

�حلكومي و�مل�شتقبل.
)�لتفا�شيل �س3(

ا�ستقبل رئي�ض ال�زراء امل�سري يف مقر اإك�سب� 2020 دبي

حممد بن را�شد يوؤكد عمق الروابط 
والعالقات الأخوية بني الإمارات وم�شر 

•• دبي -وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل معايل �لدكتور م�شطفى مدبويل، 

رئي�س �لوزر�ء �مل�شري يف مقر �إك�شبو 2020 دبي.

و رحب �شموه بال�شيف و �لوفد �ملر�فق له موؤكد�ً عمق 
�لرو�بط و �لعالقات �لأخوية �ملتميزة �لتي جتمع دولة 
�لتي  و  �ل�شقيقة  �لعربية  �لإم��ار�ت بجمهورية م�شر 
و  �لتقدم  من  مزيد�ً  و�شعباً  �شموه حكومًة  لها  متنى 

�لزدهار على خمتلف �مل�شار�ت �لتنموية.
)�لتفا�شيل �س2(

•• بريوت-وكاالت:

�للبناين  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  ق���ال 
�ل�شابق �شعد �حلريري، �إن حزب 
�هلل �مل��دع��وم م��ن �إي���ر�ن يتحمل 
�لدبلوما�شي  �ل�شقاق  م�شوؤولية 
من  خليجية  ودول  ل��ب��ن��ان  ب��ني 

بينها �ل�شعودية.
تغريدة:  يف  �حل����ري����ري  وق�����ال 
تقع  و�أخ�������ري�ً  �أوًل  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
يف ه���ذ� �مل���ج���ال ع��ل��ى ح���زب �هلل 
�لذي ي�شهر �لعد�ء للعرب ودول 

�خلليج �لعربي.

�إىل ذل����ك، دع���ت جم��م��وع��ة من 
�ل�شابقني،  لبنان  وزر�ء  روؤ���ش��اء 
�ل�����ش��ب��ت، وزي����ر �لإع�����الم جورج 
على  ل���ال����ش���ت���ق���ال���ة،  ق�����رد�ح�����ي 
�أثارت  �لتي  ت�شريحاته  خلفية 
ودول  �ل�������ش���ع���ودي���ة  م����ع  �أزم��������ة 

خليجية �أخرى.
وقال روؤ�شاء �حلكومة �ل�شابقني، 
فوؤ�د �ل�شنيورة، و�شعد �حلريري، 
�آر�ء  �إن  ب��ي��ان،  ���ش��الم، يف  ومت���ام 
للعالقات  ����ش���رب���ة  ق�����رد�ح�����ي 
�لعربية  و�مل�������ش���ال���ح  �لأخ����وي����ة 
لبنان  ت���رب���ط  �ل���ت���ي  �مل�����ش��رتك��ة 

�لعربية، وحت��دي��د� مع  ب��ال��دول 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

�لوزر�ء  رئي�س  طلب  و�جلمعة، 
من  ميقاتي،  جنيب  �ل��ل��ب��ن��اين، 
�مل�شلحة  ت���ق���دي���ر  ق������رد�ح������ي، 
�لوطنية و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�شب 
لإع����ادة �إ���ش��الح ع��الق��ات لبنان 

�لعربية.
و�م�س �ل�شبت، ��شتدعت �لكويت 
للت�شاور،  ل��ب��ن��ان  م��ن  ���ش��ف��ريه��ا 
بالأعمال  �ل��ق��ائ��م  م��ن  وط��ل��ب��ت 
خالل  �ل��ب��الد  م��غ��ادرة  �للبناين 

�شاعة.  48

روؤ�ساء حك�مات �سابق�ن يف لبنان يدع�ن قرداحي لال�ستقالة

احلريري: حزب اهلل ُي�شهر العداء للعرب

�لعمل تاج �لقيم يف �ل�شني

معركة فرن�سا -اإجنلرتا:
ملّف ال�شيد، اأكرب بكثري من جمرد ق�شة �شمك!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

غري ر��شية عن تر�خي�س �ل�شيد �لقليلة �ملمنوحة من بريطانيا، �تخذت 
ذلك،  ومع  �لدبلوما�شي.  بالت�شعيد  خماطرة  �نتقامية،  �إج��ر�ء�ت  فرن�شا 

ميثل �لقطاع �أقل من 0.1 باملائة من �قت�شاد كل دولة.
حجز قارب بريطاين، وتغرمي �آخر، وتهديد�ت �شاملة .. يف جمال �ل�شيد، 
�لقليلة  �لرت�خي�س  باري�س ولندن يف مياه م�شطربة، غا�شبة من  تغرق 
�ل�شلطات  ق���ررت  �ل��ري��ك�����ش��ي��ت،  م��ن��ذ  �لفرن�شيني  لل�شيادين  �مل��م��ن��وح��ة 
�لفرن�شية، يف 27 �أكتوبر، و�شع تهديد�تها مو�شع �لتنفيذ و�تخاذ �إجر�ء�ت 
�لأوروبية،  لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  وق��ال  �ملتحدة.  �ململكة  �شد  �نتقامية 
بالتهديد�ت  لوحنا  �أننا  �أف��رت���س  نيوز:  �إن  �شي  �شبكة  على  ب��ون،  كليمان 
وحافظنا على �حلو�ر. �لآن، يجب �أن نتحدث لغة �لقوة لأن هذه �حلكومة 

�لريطانية، لالأ�شف، ل تفهم �إل ذلك.                  )�لتفا�شيل �س10(

اأ�شلحة  خمازن  تق�شف  اإ�شرائيل 
مللي�شيات حزب اهلل واإيران يف �شوريا

•• عوا�صم-وكاالت:

تابعة للنظام  �إع��الم  �أف��ادت و�شائل 
�شاروخياً  ق�����ش��ف��اً  ب�����اأن  �ل�������ش���وري 
دم�شق  ري��ف  ��شتهدف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��اً 
�ل�شبت، ما �أدى �إىل �إ�شابة جنديني 
ب��ج��روح ووقوع  �ل��ن��ظ��ام  م��ن جي�س 

بع�س �خل�شائر �ملادية.
ك��م��ا ق����ال م�����ش��در ع�����ش��ك��ري تابع 
ر�شقة  �أطلقت  �إ�شر�ئيل  �إن  للنظام 
م�شتهدفة  �أر�����س  �أر�����س  ���ش��و�ري��خ 
دم�شق.  ري����ف  يف  �ل���ن���ق���اط  ب��ع�����س 
دف����اع جي�س  و���ش��ائ��ط  �أن  و�أو����ش���ح 
لل�شو�ريخ  ت�شدت  �جل��وي  �لنظام 

و�أ�شقطت بع�شها.
�أ�شو�ت  �شمع  بر�س،  فر�ن�س  ووف��ق 
زمني  ب��ف��ارق  متتالية  �ن��ف��ج��ار�ت 
ق�����ش��ري يف دم�����ش��ق، ع��ل��م��اً �أن����ه من 
�لنادر �أن ت�شتهدف �إ�شر�ئيل مو�قع 

يف �شوريا خالل �شاعات �لنهار.
�إىل ذلك دّمر �لق�شف �لإ�شر�ئيلي، 
حلقوق  �ل�����ش��وري  �مل��ر���ش��د  بح�شب 
�أ�شلحة  م�������ش���ت���ودع���ات  �لإن���������ش����ان، 
�للبناين  �هلل  حل������زب  وذخ������ائ������ر 
و�مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �ل��ت��اب��ع��ة لإي������ر�ن يف 

منطقتي قد�شيا و�لدميا�س.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل معايل 
�لدكتور م�شطفى مدبويل، رئي�س �لوزر�ء �مل�شري يف مقر �إك�شبو 

دبي.  2020
ورحب �شموه بال�شيف و �لوفد �ملر�فق له موؤكد�ً عمق �لرو�بط و 
�لعالقات �لأخوية �ملتميزة �لتي جتمع دولة �لإمار�ت بجمهورية 
و�شعباً  حكومًة  �شموه  لها  متنى  و�لتي  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر 

مزيد�ً من �لتقدم و �لزدهار على خمتلف �مل�شار�ت �لتنموية.
.. رئي�س  �آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  وهناأ �شاحب 
�لوزر�ء �مل�شري باليوم �لوطني جلمهورية م�شر �لعربية و�لتي 
�ملُقام يف  2020 دبي  �إك�شبو  �شتبد�أ �لحتفال به من جناحها يف 
منطقة �لفر�س، ويعر�س ملحة عن تاريخها �لعريق و �إجناز�تها 
على  �مل�شرية  �ل�شخ�شية  وت��ف��رد  للم�شتقبل،  وروؤي��ت��ه��ا  �حلالية 
حميطها  يف  وثقل  مكانة  م��ن  م�شر  ب��ه  تتمتع  مب��ا  �لع�شور  م��ر 

�لإقليمي وعلى �مل�شتوى �لعاملي.
مت خالل �للقاء، �لذي ح�شره �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، و �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي  �ملالية و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد 
ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لأعلى  �لرئي�س  �مل��دين  للطري�ن 
طري�ن �لإمار�ت، رئي�س �للجنة �لعليا لإك�شبو 2020 دبي، و�شمو 
�ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، وعدد من �لوزر�ء 
وتطوير  وم�شر  �لإم���ار�ت  بني  �لتعاون  �آف��اق  بحث  و�مل�شوؤولني، 
�لعالقات �لثنائية على خمتلف �مل�شتويات ويف �شتى �ملجالت، مبا 
يعك�س عمق �لرو�بط �لر��شخة بني �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني، 
�ملثمر  للتعاون  جديدة  م�شار�ت  �شمن  م�شرتكة  روؤي��ة  �شوء  ويف 

�لذي يتنا�شب مع مكانة �لبلدين �لإقليمية و�لدولية.
�لعالقات  عمق  �مل�شري  �ل����وزر�ء  رئي�س  م��ع��ايل  �أك���د  جانبه  م��ن 
تطويرها  على  و�لعمل  �ل�شقيقني  �لبلدين  تربط  �لتي  �لوثيقة 
حققته  �لذي  �لكبري  بالنجاح  م�شيد�ً  �لقطاعات،  خمتلف  �شمن 

دبي ودولة �لإمار�ت يف تنظيم �إك�شبو 2020 دبي، ومدى �حلفاوة 
�لذي ��شتقبل بها �لوفد �مل�شري �مل�شارك يف �ملعر�س، لفتاً �إىل �أن 
م�شاركة بالده يف هذه �لن�شخة من �ملعر�س هي �لأك��ر مل�شر يف 
�إك�شبو على مد�ر تاريخه، نظر�ً لتنظيم هذه �لدورة من �حلدث 
�لتي تربطها مب�شر  �ل�شقيقة  �أر���س دول��ة �لإم��ار�ت  �لعاملي على 

عالقات �أخوية ومميزة.
ويتميز جناح جمهورية م�شر �لعربية يف معر�س �إك�شبو 2020 
يرز  �ل��ذي  �ملبتكر  بت�شميمه  �لفر�س،  منطقة  يف  و�ملُ��ق��ام  دب��ي، 
بالتطور  م���رور�  �ل�شنني  لآلف  �مل��م��ت��دة  م�شر  وح�����ش��ارة  ت��اري��خ 
�لز�ئر  �جلناح  �لع�شر �حلديث.. ومينح  �لذي حققته يف  �لهائل 
من  و�حلالية  �ملا�شية  �لإجن���از�ت  ل�شتك�شاف  ��شتثنائية  فر�شة 
خالل جولة رقمية وجتربة ثالثية �لأبعاد لل�شفر عر �آلة �لزمن 
�لتلي�شكوب يف  �إىل تاريخ م�شر �لقدمي يف رحلة �فرت��شية عر 
بو�قع  �لتاريخية يف م�شر، م��رور�ً  �لأماكن  جولة م�شورة لأب��رز 
م�شر �ليوم، ثم ينتقل به �إىل ما �شتكون عليه م�شر يف �مل�شتقبل 

�لقريب.

•• دبي-وام:

باليوم  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و  �ح��ت��ف��ى 
�لعربية،  م�شر  جلمهورية  �لوطني 
وذل�������ك ب���ح�������ش���ور م����ع����ايل �ل���دك���ت���ور 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����س  م���دب���ويل،  م�شطفى 
ن��ه��ي��ان بن  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  �مل�����ش��ري، 
�لت�شامح  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
لإك�شبو  �ل���ع���ام  �مل��ف��و���س  و�ل��ت��ع��اي�����س 

دبي.  2020
وب���د�أ �لح��ت��ف��ال مب��ر����ش��م رف��ع �لعلم 
�لن�شيدين  وع��زف  �لو�شل،  �شاحة  يف 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لوطنيني 

�ملتحدة وجمهورية م�شر �لعربية.
و����ش��ت��ه��ل م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
بكلمة  �لح��ت��ف��ال  ن��ه��ي��ان،  �آل  م��ب��ارك 
رح������ب خ���الل���ه���ا مب����ع����ايل �ل���دك���ت���ور 
م�����ش��ط��ف��ى م���دب���ويل رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�مل�����ش��ري و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل���ه، معر�ً 
�إك�شبو  يف  م�شر  مل�شاركة  �متنانه  عن 
يف  مل�شاركتها  كامتد�د  دب��ي،   2020
عام  �نطالقته  منذ  �ل���دويل  �حل���دث 
يعك�س �لعمق  مما  لندن،  يف   1851
للم�شاركات  �ل���ط���وي���ل  �ل���ت���اري���خ���ي 
�مل�شرية يف خمتلف �لأحد�ث �لعاملية، 
�لعريق  �حل�����ش��اري  للبعد  جت�����ش��ي��د� 
و�ل���ت���اري���خ �ل��ط��وي��ل �ل����ذي ت��ت��م��ت��ع به 
يف  م�شر  وج��ود  �أهمية  موؤكد�ً  م�شر، 
�لعاملي  �حل���دث  دب��ي   2020 �إك�شبو 

�ملهم.
وعر معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل ن��ه��ي��ان ع��ن ف��خ��ر دول���ة �لإم�����ار�ت 
با�شت�شافة �إك�شبو 2020، بالتز�من 
�لذهبي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  �لح���ت���ف���ال  م����ع 
�لتي  بالفر�شة  �شعادته  للدولة، وعن 
�لنجاح  ب�شركاء  بالرتحيب  �شمحت 
�أر�س  على  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 

�لإم��������ار�ت �ل���ت���ي حت��ت�����ش��ن م���ا يفوق 
ويعملون  ي��ق��ي��م��ون  ج��ن�����ش��ي��ة   200
رفاهية  �أج�����ل  م���ن  م���ع���اً،  وي���ب���دع���ون 
جميع  �أن  م���وؤك���د�  �جل��م��ي��ع،  وت���ق���دم 
�شكان �لدولة يعي�شون جنبا �إىل جنب، 
وفق �لقو�عد �لتي تعتز بها �لإمار�ت، 
و�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون و�لح����رت�م 
بالتعاون  �شعادته  عن  معربا  �ملتبادل، 
م����ع ج��م��ي��ع �لأ�����ش����ق����اء و�لأ�����ش����دق����اء 

لتحقيق م�شتقبل م�شرق للجميع.
جناحاً  تقدم  م�شر  �أن  معاليه  و�أك���د 
يج�شد �شعار �إك�شبو 2020 " تو��شل 
عن  معر�ً  �مل�شتقبل،  و�شنع  �لعقول 
�ل�����ش��دي��د مب��ح��ت��وى �جلناح  �إع��ج��اب��ه 
�ل����ري �ل����ذي ي��ع��د �أب���ل���غ ت��ع��ب��ري عن 
وتاريخها  �ل��ع��ري��ق��ة  م�����ش��ر  ح�����ش��ارة 
لفتاً  للم�شتقبل،  ونظرتها  ومكانتها 

حلقبة  �لآف����اق  يفتح  �جل��ن��اح  �أن  �إىل 
مل�شتقبل  تاأ�ش�س  �لفر�س،  جديدة من 
�لتحتية  و�لبنية  �ل�شياحة  يف  مزدهر 
�ل���ك���ث���ري. ولفت  و�ل��ت��ع��ل��ي��م وغ���ريه���ا 
�أن �جلناح  �إىل  معاليه يف �لوقت ذ�ته 
�ملبادر�ت  من  �لعديد  يطرح  �مل�شري 
خمتلف  يف  �ل���ع���م���الق���ة  و�مل�������ش���اري���ع 
�لقت�شادية  �ملنطقة  مثل  �لقطاعات، 
�مل�شتقبل  وم����دن  �ل�����ش��وي�����س  ق��ن��اة  يف 
و�لثقافة،  و�ل����ط����اق����ة  و�ل�������ش���ي���اح���ة 
وغ���ريه���ا م���ن �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��ي تعد 
�لعامل،  و�ل��ب��ن��اء يف  ل��ل��ت��ع��اون  جم����اًل 
كموطن  م�شر  �شورة  ير�شخ  ما  وه��و 

للفر�س و�لزدهار.
و�أ�شار معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
قيمة  �أن  �إىل  كلمته  خ��الل  نهيان  �آل 
�لإم���ار�ت���ي���ة يف م�شر  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 

وهي  دولر،  م��ل��ي��ار�ت   7 ن��ح��و  بلغت 
�لتعاون �خل��الق بني  دليل على  خري 

�لبلدين .
م�شطفى  م���ع���ايل  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
دبي،   2020 �إك�����ش��ب��و   "  : م���دب���ويل 
ه���و ح����دث ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي ي��ن��ع��ق��د لأول 
تربطنا  �شقيقة  عربية  دول��ة  يف  م��رة 
و��شتثنائية،  وث��ي��ق��ة  ع��الق��ات  م��ع��ه��ا 
ف�شاًل عن �أن �ملعر�س يقام بعد فرتة 
���ش��ع��ب��ة ���ش��ه��ده��ا �ل���ع���امل وه����ي فرتة 
كوفيد19-."   وهناأ مدبويل، قيادة 
�ليوبيل  مبنا�شبة  �لإم�����ار�ت  و���ش��ع��ب 
متنياته  عن  معر�ً  للدولة،  �لذهبي 
با�شتمر�ر �لتقدم و�لرقي و�لنجاح لها 

ول�شعبها.
�لو�شل  �شاحة  "من   : معاليه  وق���ال 
�لوطني  ب��ي��وم��ن��ا  فيها  نحتفل  �ل��ت��ي 

�إك�شبو  ملكتب  �شكرنا  عن  �لتعبري  نود 
�ل�����دويل وم�����ش��اه��م��ت��ه يف �إخ�����ر�ج هذ� 

�حلدث �لهام ب�شكل م�شرف ".
 2020 �إك�شبو  �شعار  �أن   " و�أ���ش��اف 
�جلهود  تكاثف  بعمق عن  يعر  دب��ي، 
و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�شتويات  على 
�لتحديات  مل����و�ج����ه����ة  و�ل�����دول�����ي�����ة، 
و�لبيئية  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه �ل��ب�����ش��ري��ة .. وت��اب��ع :" 
�لعقل  �لب�شر  ت��ع��اىل،  �هلل،  وه��ب  لقد 
لبناء  �مل����و�رد  تطويع  م��ن  لتمكينهم 
�لتحديات  ظ����ل  ويف  �حل���������ش����ار�ت، 
�لهتمام  علينا  ب��ات  ن��و�ج��ه��ه��ا،  �ل��ت��ي 
كرمية  حياة  لتوفري  �مل���و�رد  بتطويع 
لالأجيال �حلالية و�مل�شتقبلية." ونوه 
ترتيبات  ب��دء  منذ  �أن���ه  �إىل  م��دب��ويل 
�ل���دويل، حر�شت م�شر على  �حل��دث 

كافة  من  مميزة  م�شاركتها  تكون  �أن 
بال�شكل  ل��ل��ظ��ه��ور  ���ش��ع��ي��اً  �جل����و�ن����ب، 
�لإقليمي  وب��ث��ق��ل��ه��ا  ب��ه��ا  ي��ل��ي��ق  �ل����ذي 
و�لعاملي ،وتاريخها يف �ل�شرق �لأو�شط 
و�إف���ري���ق���ا، ك��م��ا ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى �بتكار 
خمتلف  ي�������ش���ت���ه���دف  م���ت���ن���وع  ج����ن����اح 
�هتمامات �لب�شرية."   و�أ�شار، �إىل �أن 
 " �شعار  �ل��ذي يحمل  �مل�شري  �جلناح 
تكامل  ي��رز  �مل�شتقبل"،  متكني  �إرث 
م�شتقبل  لتحقيق  �ل��ع��امل  م��ع  م�شر 
�مل�شرية  �مل��ب��ادر�ت  �أف�شل، من خ��الل 
وقدر�تها �ل�شتثمارية وما متلكه من 
�ق��ت�����ش��ادي��ة، خ��ا���ش��ًة �ملنطقة  م��ن��اط��ق 
و�ملدن  �ل�شوي�س  لقناة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
باعتبارها  مل�شر  و�ل��رتوي��ج  �جل��دي��دة 

وجهة �شياحية �إقليمية بارزة.
�لر�شالة  �أن  �إىل  م����دب����ويل،  ول���ف���ت 

�مل�شرية تتناول ما حققته �جلمهورية 
�ملجالت،  كافة  على  تقدم  من  �ليوم 
وعملها على حتقيق م�شتقبل م�شتد�م 
�شاحة  وم��ن  �ملقبلة،  �لأج��ي��ال  لكافة 
�لو�شل �لتي تعد دللة �شريحة للقاء 
�إىل  �حل����دث  زو�ر  دع����ا  �حل�������ش���ار�ت، 
�أرك��ان �جلناح �ملختلفة وعددها  زيارة 
يف  للم�شاركة  دعاهم  كما  رك��ن��اً،   14
على  تعقد  �ل��ت��ي  �لفعاليات  خمتلف 

هام�شه.
�مل�شري،  �ل��وزر�ء  و��شتعر�س رئي�س    
حمتويات جناح بالده، و�أبرزها تابوت 
�لذي  �مل�شري"ب�شماتيك"،  �لكاهن 
�شقارة  م��ن��ط��ق��ة  يف  م���وؤخ���ر�ً  �ك�����ش��ت��ف 
�مل�شاريع  ����ش��ت��ع��ر���س  ك��م��ا  �مل�����ش��ري��ة، 
�لتي تعر�س يف �جلناح ومنها �مل�شاريع 
�لعمالقة للبنية �لتحتية و�ل�شناعات 

�مل��ت��ط��ورة و�ل��ن��ق��ل و�ل��ط��رق��ات و�ملدن 
�ملتجددة وغريها،  و�لطاقة  �جلديدة 
للو�شول  م�����ش��ر  ���ش��ع��ي  �إىل  لف����ت����اً 
جودة  ورف���ع  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �إىل 
بال�شحة  �لهتمام  خالل  من  �حلياة 
وت�شجيع  �مل������ر�أة  ومت��ك��ني  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 

�ل�شباب و�لهتمام بذوي �لهمم.
�جلمهورية  �إىل  م��ع��ال��ي��ه،  وت���ط���رق 
�جل���دي���دة �ل��ت��ي �أع���ل���ن ع��ن��ه��ا فخامة 
عبد�لفتاح �ل�شي�شي رئي�س �جلمهورية 
�مل�شرية، �لتي ت�شتهدف تلبية تطلعات 
�ملو�طنني نحو م�شتقبل �أف�شل، يعزز 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  م�شر  مكانة 
�إق��ل��ي��م��ي��اً ودول�����ي�����اً، ك��م��ا ت���ط���رق �إىل 
مبادر�ت ��شت�شالح �لأر��شي �لزر�عية 
وم�شروع "حياة" كرمية" �لهادف �إىل 

تنمية �لريف �مل�شري وغريها.
من  �أك����ر  م�����ش��ر  ج��ن��اح  وي�شت�شيف 
فرتة  خالل  عمل  وحلقة  ن��دوة   90
�نعقاد �إك�شبو 2020، لإلقاء �ل�شوء 
على ��شرت�تيجيات �حلكومة �مل�شرية 
�ملقبل،  للعقد  �لرئي�شية  وم�شاريعها 
�أعمال  منتديات  ث��الث  �شينظم  كما 
و�لعا�شمة  �ل�����ش��وي�����س،  ق���ن���اة  ح����ول 
�لإد�ري������ة �جل���دي���دة، و �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
يف  �شهرية  فعاليات  و�شُتقام  م�شر.   
�ل��ف��ن �مل�شري  �جل��ن��اح، ل���ش��ت��ع��ر����س 
�ملو�شيقى  وفنون  و�ملعا�شر،  �حلديث 
�لفعاليات  م���ن  وغ���ريه���ا  و�ل���رق�������س 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك ع��ر���س لأد�ء 
�أورك�شرت� �لقاهرة �ل�شيمفوين يوَمي 
�شي�شت�شيف  كما  نوفمر.  و22   21
مركز دبي للمعار�س، �إك�شبو 2020 
دبي، معار�س خمتلفة ومنها معر�س 
�مل�شنوعات  يِرز جمال  �لذي  تر�ثنا، 
�ل��ي��دوي��ة �حل��رف��ي��ة م��ن ك��اف��ة �أنحاء 

�جلمهورية.

ا�ستقبل رئي�ض ال�زراء امل�سري يف مقر اإك�سب� 2020 دبي
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م�سر ونظرتها للم�ستقبل  وتاريخ  ح�سارة  عن  يعرب  امل�سري  اجلناح   : مبارك  بن  • نهيان 
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•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خ��ط��ة  م��ع    متا�شيا 
�مل�شابة  �حل���الت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
�أعلنت  وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   19  - كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
�لوز�رة عن �إجر�ء 297،441 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية 

�لفح�س  تقنيات  و�أح��دث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 
�لطبي.   و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
جديدة  �إ�شابة  حالة   88 عن  �لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 
م�شتقرة  �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت  كورونا  بفريو�س 
وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 
وز�رة �ل�شحة و وقاية �ملجتمع عدم ت�شجيل  �أعلنت  حالة.   كما   739،824

�أي حالة وفاة يف �لأربع و�لع�شرين �شاعة �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات 
يف �لدولة 2،136 حالة.   كما �أعلنت �ل��وز�رة عن �شفاء 111 حالة جديدة 
مل�شابني بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س 
�ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 734،014 حالة.
من جهة �خرى �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 23،958 

جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ 
جرعة   21،100،512 �م�����س  حتى  تقدميها  مت  �ل��ت��ي  �جل��رع��ات  جم��م��وع 

ومعدل توزيع �للقاح 213.34 جرعة لكل 100 �شخ�س.
�إىل  و�شعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفري  �ل���وز�رة  خطة  مع  متا�شيا  ذل��ك  ياأتي 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

اأعلنت �سفاء 111 حالة جديدة من ك�رونا

ال�شحة جتري 297،441 فح�شا ك�شفت عن 88 اإ�شابة 
تقدمي 23,958 جرعة من لقاح ك�فيد-19 خالل ال�ساعات الـ24 �ساعة املا�سية

بح�س�ر نهيان بن مبارك

رئي�ش الوزراء امل�شري ي�شهد احتفال بالده بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي
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•• اأبوظبي - وام:

ناق�س "خمتر �مل�شتقبل" �لذي نظمه جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل، 
كمحطة تالية لتطوير �لن�شخة �لثانية من "خارطة �مل�شتقبل" بح�شور 100 
�لإم���ار�ت،  دول��ة  حكومة  من  وزر�ء  �أرب��ع��ة  ومب�شاركة  �مل�شتقبل  �شناع  من  �شاب 
�شت ق�شايا حيوية للتو�شل �إىل �أفكار مبتكرة ت�شهم يف �شياغة خطط و�أهد�ف 
�لالأعو�م �خلم�شني �ملقبلة، ومبا ي�شهم يف حتقيق �لروؤية �ملئوية لدولة �لإمار�ت 

وتعزيز ريادتها �لعاملية يف جميع �لقطاعات.
وزير  �إبر�هيم �حلمادي  بن  �لذي نظم موؤخر� معايل ح�شني  �ملختر  �شارك يف 
�لرتبية و�لتعليم ومعايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير �لقت�شاد ومعايل �لدكتور 
�أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول �لفال�شي وزير دولة لريادة �لأعمال و�مل�شاريع 
للتطوير  دول��ة  وزي��رة  �لرومي  خلفان  بنت  عهود  ومعايل  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

�حلكومي و�مل�شتقبل.
كما �شارك يف �ملختر �شعادة حممد خليفة �لنعيمي، مدير مكتب �شوؤون �لتعليم 

يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.
للبحث،  رئي�شة  مو�شوعات  �شتة  �مل�شتقبل  خريطة  من  �لثانية  �لن�شخة  ح��ددت 
ه���ي: ���ش��د ف��ج��وة �مل���ه���ار�ت ب��ني �جل��ام��ع��ة وم��ك��ان �ل��ع��م��ل، و�ل��وظ��ائ��ف يف �لعلوم 
وتعزيز  بال�شتد�مة،  �ملتعلقة  و�ملخاوف  و�لريا�شيات،  و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا 
�لعقليات �لريادية لدى �ل�شباب �لإمار�تيني، و�كت�شاب مهار�ت �لتعاون �لالزمة 
ب��� /�لب��ت��ك��ار �جلذري/،  ��شطالحاً  م��ا يعرف  �أو  ث��وري��ة،  �آف���اق لب��ت��ك��ار�ت  لفتح 
و�شائل  وتاأثري  و�لثقافة،  �لرقمية  �لتكنولوجيا  تقاطع  عند  �مل�شتقبل  ووظائف 

�لتو��شل �لجتماعي على �ل�شحة �لنف�شية.
�أ�شئلة  عن  �ل��وزر�ء  �ملعايل  �أ�شحاب  خالله  �أج��اب  تفاعلياً  نقا�شاً  �ملختر  و�شهد 
�شاهمو� يف تقدمي �مل�شورة لهم حول �ملهار�ت �لتي ينبغي  �مل�شتقبل" كما  "�شناع 
لهم �لرتكيز عليها، و�ملعارف �ملحددة �لتي ينبغي لهم �كت�شابها وتعزيزها؛ من 

�أجل متابعة �مل�شار �لوظيفي �لذي �ختاروه.
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزي���ر �ل��رتب��ي��ة و�لتعليم خالل  وحت���دث م��ع��ايل ح�شني ب��ن 
�ملختر، عن �شبل �شد فجوة �ملهار�ت بني �جلامعة ومكان �لعمل. وحدد نوعني 
وهما:  عليها،  �لرتكيز  لهم  ينبغي  و�لتي  �ل�شباب  يحتاجها  �لتي  �مل��ه��ار�ت  من 

�ملهار�ت �ل�شعبة ومهار�ت �لكمبيوتر.
باللغتني  و�لكتابة  �لقر�ءة  �ل�شعبة، مثل: معرفة  �ملهار�ت  فاعلية  و�أكد معاليه 
�لتو��شل و�لتحليل بكفاءة عالية،  �ل�شباب من  �لعربية و�لإجنليزية، يف متكني 
وَحثَّ �مل�شاركني �ل�شباب على تطوير مهار�ت �لكمبيوتر لديهم، و�أن يكونو� �أكر 

مرونة و�بتكار�ً، و�أن يحر�شو� على مو��شلة �لتعلم يف عامل �شريع �لتطور.

وقال �إنه بالإ�شافة �إىل �ملهار�ت �لأ�شا�شية و�لكفاء�ت، يحتاج �شبابنا �إىل معرفة 
جمموعة  تو�فر  ذل��ك  يتطلب  حيث  �ملتغرية،  بيئتهم  ومو�كبة  �لتطور  كيفية 
من �ل�شفات �ل�شخ�شية، يف مقدمتها �ملرونة و�لقدرة على �لتكيف وهي مهارة 
و�لزده���ار يف عامل  �ل�شتد�مة  �أج��ل حتقيق  �مل�شتقبل من  لقادة  للغاية  حا�شمة 
�شريع �لتغري، بجانب حاجتهم �أي�شاً �إىل �متالك �لقدر�ت �خلا�شة يف �لتفكري 

�لنقدي وحل �مل�شكالت ب�شكل خالق.
وذكر معاليه، �أنه لكي يكون �لفرد مبدعاً ومتفرد�ً، ي�شتلزم ذلك �لتعلم �مل�شتمر 
ورفع �ملهار�ت و�أل يقت�شر �لتعليم على �كت�شاب �ملعرفة فقط، بل �أي�شاً �كت�شاب 
�ملهار�ت و�لرتقاء �مل�شتمر فيها �أمر�ن �شروريان لقادة �مل�شتقبل لتحقيق �لنجاح 

و�لنمو �مل�شتمرين.
و�ملكان،  �لزمان  �لتغلب على قيود  �ملتعلمني من  �لتكنولوجيا مكنت  �أن  و�أو�شح 
لتنا�شب  تخ�شي�شها  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب�����ش��ه��ول��ة،  و�مل���ه���ار�ت  �مل��ع��رف��ة  و�ك��ت�����ش��اب 
�ملهار�ت  تعد  �لتكنولوجيا  بجانب  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�ً  وظ��روف��ه��م،  �حتياجاتهم 
لذ�  �لدعم،  وتلقي  فاعلة  �شر�كات  لإقامة  ا،  �أي�شً و�لعاطفية مهمة  �لجتماعية 

فاإن �لتعاون ومهار�ت �لت�شال يعد�ن �أمًر� �أ�شا�شًيا و�شرورياً.
ومن جانبه، �أو�شح معايل عبد �هلل بن طوق �ملري، وزير �لقت�شاد، �ُشبل ��شتخد�م 
تنقل  �إىل �شرورة  ، م�شري�ً  �جل��ذري  /�لبتكار  ل�شمان  �لتعاون  ملهار�ت  �ل�شباب 
�ملوؤ�ش�س، و�لثانية:  �لتفكري، �لأوىل: عقلية  �أو منهجني يف  �لقادة بني عقليتني 
للم�شهد،  �ل�شاملة  �ل��روؤي��ة  بعقلية  �ملوؤ�ش�س  يتمتع  �إذ  �لتنفيذي؛  �ملدير  عقلية 
�إىل �مل�شتقبل. بينما ينظر �لرئي�س �لتنفيذي �إىل �لإ�شرت�تيجية  ويتطلع د�ئماً 

وخطوط �لإنتاج وحت�شني �لعمليات.
و�أو�شح معاليه للم�شاركني �ل�شباب �أنه من �أجل �مل�شاركة يف �لإبد�ع كقادة، يجب 
عقلية  وتعزيز  خمتلفة،  بطرق  روؤيتهم  تطوير  على  قادرين  يكونو�  �أن  عليهم 
�لنمو. كما �أكد على �أهمية ر�أ�س �ملال �لجتماعي باعتباره �أحد �لأ�شول �ملهمة، 
20-25 �شخ�شاً  �إىل �أن متو�شط �ل�شبكة �لجتماعية �جليدة يبلغ من  م�شري�ً 

حيث ميكنهم �لنظر يف �لأفكار و�إجناز �لأمور.
�ل�شمات  من  �لتكيف  على  و�لقدرة  �ملرونة  "ُتَعدُّ  �لقت�شاد:  وزي��ر  معايل  وق��ال 
و�لنمو  و�لب��ت��ك��ار  �ملعرفة  م��ن  ج��دي��دة  �آف���اق  �إىل  �ل��و���ش��ول  ل�شمان  �لأ�شا�شية 
�لق��ت�����ش��ادي �مل�����ش��ت��د�م. وم���ن �أه���م �ل���درو����س �مل�����ش��ت��ف��ادة م��ن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا �أن 
�ملرونة و�لتنوع كانت  �لتي تعك�س موؤ�ش�شاتها و�شيا�شاتها و�أ�شو�قها  �لقت�شاد�ت 
�لنتعا�س  لت�شريع  �ل��وب��اء  �أحدثها  �لتي  �لتحديات  مو�جهة  يف  جناحاً  �لأك��ر 

و��شتعادة �لنمو".
ومن ناحيته، تناول معايل �لدكتور �أحمد بالهول �لفال�شي، وزير �لدولة لريادة 
�لأعمال،  ريادة  و�ملنهجيات يف  �ملهار�ت  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  و�مل�شاريع  �لأعمال 

و�شلط �ل�شوء على نهج دولة �لإمار�ت يف تطوير كل منهما.
للغاية،  مبكرة  �شن  يف  �لأع��م��ال  ري��ادة  عقلية  غر�س  ينبغي  "�إنه  معاليه:  وق��ال 
م�شيفاً �أنه بينما تركز معظم �ملناهج �لدر��شية على مهار�ت �لعمل، فاإن عقلية 
ريادة �لأعمال هي ن�شاط ُيكت�شب خارج �شفوف �لدر��شة. وميَّز معاليه بني نوعني 
من �لعقليات، هما: �لتفكري و�لتنفيذ؛ حيث ميكن لل�شخ�س �أن ياأتي بفكرة ر�ئعة 
ولكن عندما يتعلق �لأمر بالتنفيذ فهنالك حاجة �إىل �شخ�س خمتلف. وك�شف 
�لنتائج، هي: �جلر�أة  للنمو وحتقيق  عن ثالث مهار�ت �شرورية  �أي�شاً  معاليه 
و�لقدرة  و�حلنكة  �لتكّيف،  على  و�لقدرة  �ل�شعبة،  �ملو�قف  مو�جهة  يف  و�ملثابرة 

على فعل �ملزيد مبو�رد �أقل".
ل��ري��ادة �لأع��م��ال و�مل�����ش��اري��ع �ل�شغرية و�ملتو�شطة:  �ل��دول��ة  وق���ال م��ع��ايل وزي���ر 
�لأعمال دور�ً حيوياً يف دعم تطلعات �لإمار�ت �إىل �أن ت�شبح  "يلعب تعليم ريادة 
مركز�ً لالبتكار، ونحن ن�شعى جاهدين �إىل تعزيز ثقافٍة �أكادميية قوية يف دولة 
�لإمار�ت، حيث ُيلهم �لتفكري �لإبد�عي وُيرعى. ونعتقد �أن �ل�شباب �لإمار�تيني 
قادرون على �إ�شافة �أبعاد جديدة جلهود �لتنويع �لقت�شادي للدولة ورحلة �لنمو 
�مل�شتد�م؛ من خالل ��شتك�شاف ريادة �لأعمال ��شتناد�ً �إىل �لتطور�ت �لتكنولوجية 
وقطاعات �مل�شتقبل. ومتا�شياً مع �لأجندة �لوطنية لبناء �لقدر�ت وتعزيز �ملهار�ت 
وبر�مج  مبادر�ت  �إطالق  �لقت�شاد  وز�رة  ل  ُتو��شِ �ل�شباب،  و�ل�شتثمار يف طاقة 
م�شممة خ�شو�شاً لإعد�د �شبابنا ليكونو� يف �ل�شد�رة لقيادة رحلة �لنمو يف دولة 
�لإمار�ت". و�أ�شاف معاليه: "�إن وترية �لتنمية �لتي حققتها دولة �شابة ن�شبياً، 
مثل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ت�شتغرق عقود�ً �أو �أكر لتحقيقها يف دول �أخرى. 
ون�شعى لإعد�د �ل�شباب �لإمار�تيني للو�شول �إىل �مل�شرح �لعاملي، و�إثبات �أن �أ�ش�س 
�لقت�شاد �لإمار�تي مبنية على ركائز �لعلم و�ملعرفة و�لبتكار و�ل�شتد�مة. �إن 

مثل هذه �ملنتديات تقدم م�شاهمات كبرية يف جهودنا يف هذ� �ل�شدد".
من جانبها، �أو�شحت معايل عهود بنت خلفان �لرومي، وزيرة �لدولة للتطوير 
�حلكومي و�مل�شتقبل، �شبَل ��شتخد�م مهار�ت �لت�شال لتعزيز �لتعاون. وحددت 
�أن حتدث ثورًة يف حياتنا؛ يتمثل  معاليها خم�شة �جتاهات حتويلية من �شاأنها 
�لجتاه �لأول يف �لتحول �لرقمي، �لذي �شيفر�س جاهزية �للو�ئح و�ل�شيا�شات 
رقمياً، ومن َثّم يجعل من �ملهار�ت �لرقمية �أمر�ً �شرورياً ل غنى عنه. و�لجتاه 
�لتعاطف  مثل  م��ه��ار�ت  على  طلًبا  �شُتوِجد  و�ل��ت��ي  �لأمت��ت��ة،  يف  يتمثل  �ل��ث��اين 
�لجتاه  ويتمثل  و�لتعاون.  �لنقدي  و�لتفكري  �ملعّقدة  �مل�شكالت  وح��ل  و�مل��رون��ة 
�لثالث يف �لقوى �لعاملة عند �لطلب، و�لتي تزد�د �شعبيتها بني �أجيال �مل�شتقبل، 
عمليات  �أو  �لعاملية،  �لرتحال  تاأ�شرية  مثل  خم�ش�شة،  �شيا�شات  �شتتطلب  �لتي 
و�إج��ر�ء�ت م�شرفية �أ�شهل. ويتمثل �لجتاه �لر�بع يف �لتحول عن مكان �لعمل 
و�لعمل عن بعد، يليه �شقل �ملهار�ت و�إع��ادة �شقلها، مما ي�شتدعي تغيري نظام 

�لتعليم و�لتدريب.
كما �أكدت معايل وزيرة �لدولة للتطوير �حلكومي و�مل�شتقبل، �أن حكومة دولة 
نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �لإم��ار�ت بقيادة �شاحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، تعول كثري�ً على �ل�شباب 

و�أ�شحاب �لعقول و�ملبتكرين للم�شاركة �لفاعلة يف ت�شميم وبناء �مل�شتقبل.
�مل�شتقبل،  ز�ي��د لأج��ي��ال  ب��ن  �ل��روم��ي مب��ب��ادر�ت جمل�س حممد  و�أ���ش��ادت عهود 
�لهادفة لرتجمة روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �لقائمة على متكني �جليل �جلديد 

من �مل�شاركة �لفاعلة يف بناء �مل�شتقبل وت�شكيل معامله وتوجهاته.
وقالت �إن �لعامل ي�شهد جملة من �ملتغري�ت �ملت�شارعة مدفوعة بخم�شة توجهات 
حتويلية، ت�شمل �لتحول �لرقمي، و�لأمتتة، وتغري مفهوم �لقوة �لعاملة، وتغري 
�أن هذه  �إىل  بنائها، م�شرية  و�إع��ادة  �ملهار�ت  وبناء  بعد،  و�لعمل عن  �لعمل  بيئة 
�لتوجهات متثل ركائز �أ�شا�شية يف �شياغة �خلارطة �جلديدة للم�شتقبل، ويف دعم 
�لتي تركز  �ملقبلة،  �لع�شرة لدولة �لإم��ار�ت يف �لأع��و�م �خلم�شني  �ملبادئ  تنفيذ 
على �ل�شتثمار يف ر�أ�س �ملال �لب�شري، وتعزيز �لتفوق �لرقمي و�لتقني و�لعلمي 

للدولة مبا ير�شخ ريادتها �قت�شاديا وتنموياً.
�لتعليم يف ديو�ن ويل  وقال �شعادة حممد خليفة �لنعيمي، مدير مكتب �شوؤون 
�لعلمية  �ل��ق��اع��دة  ه��ي  وه��ذه  �لتغيري،  ه��و  �لوحيد  �لثابت  "�إن  �أب��وظ��ب��ي:  عهد 
و�ملعرفية �لتي رمبا مل تكن و��شحة فيما �شبق كما هو �حلال يف ع�شرنا �حلايل، 
ويف  �لر�بعة  �ل�شناعية  و�لثورة  �ل�شريع  �لتكنولوجي  �لتقدم  ظل  يف  خ�شو�شاً 
�ملرحلة �حلالية، مرحلة �لتعايف من جائحة كوفيد – 19. ومع �أخذ ذلك بعني 
�لعتبار نعلم على وجه �ليقني �أن �لطرق �لقدمية مل تعد جمدية. وهناك حاجة 
�إىل نهج جديد متاماً �إذ� �أردنا �إن�شاء حلول مبتكرة قادرة على مو�جهة حتديات 
�لغد. كما يجب نقل مهار�ت وقدر�ت جديدة �إىل �ل�شباب يف �لإمار�ت لتمكينهم 

من تويل زمام �لقيادة يف عامل ي�شهد تغري�ت وتعقيد�ت ب�شكل متز�يد".
�مل�شتقبلية،  �خلطط  جميع  يف  مركزياً  دور�ً  �ل�شباب  "يلعب  �شعادته:  و�أ���ش��اف 
�إ�شرت�تيجيات  جميع  قلب  يف  �ل�شباب  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ق��ي��ادة  و�شعت  ول��ط��امل��ا 
�ملثالية  �ملن�شة  �مل�شتقبل  لأج��ي��ال  ز�ي���د  ب��ن  حممد  جمل�س  وي�شكل  �لتنمية. 
ل�شتك�شاف �أفكارهم وتطلعاتهم للم�شتقبل، وتوجيههم ومتكينهم من حتويلها 
�إىل م�شاريع ملمو�شة، من �شاأنها �أن تدعم خطط �لإمار�ت �لطموحة على مدى 
�مل�شتقبل  ز�يد لأجيال  �أن جمل�س حممد بن  �ملقبلة". يذكر  �لأع��و�م �خلم�شني 
�أه��د�ف وخطط  �ل�شباب؛ لو�شع  �مل�شاركني  �أم��ام  وخمتر�ته يطرحان حتديات 
�لإم���ار�ت  دول���ة  يف  �لنجاح  �شجل  م��ن  م�شتوحاة  �ل��ق��ادم��ة،  �خلم�شني  ل��الأع��و�م 

�لعربية �ملتحدة.
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عا�س فيه �لآباء و�لأجد�د وذلك عر 
و�لور�س  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
على  يبقو�  كي  �لهادفة،  �لتثقيفية 

تو��شل د�ئم ومعرفة برت�ث �آبائهم 
و�أجد�دهم. 

�مل�شرف  �حل�شني  بدر حممد  و�أ�شار 

باأنها  �مللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى  �ل��ع��ام 
جتربة تعليمية وتر�ثية، تعمل على 
�لتي  �لبحرية  �لأدو�ت  ��شتك�شاف 

بطريقة  ق���دمًي���ا،  ت�����ش��ت��خ��دم  ك��ان��ت 
و�ملتعة،  �لت�شويق  م��ن  �لكثري  فيها 
وت�����ش��ل��ط �ل�����ش��وء ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 
تاريخ  حتكي  �لتي  �لإمار�تية  �ملهن 

�لآباء و�لأجد�د.
و�أ����ش���اف ل��ق��د �أب����دى �مل�����ش��ارك��ون يف 
�مللتقى حما�شاً وتفاعاًل مع �لأن�شطة 
�لتي تعرفو� من خاللها �إىل �لكثري 
�لبحرية  �ل��رت�ث��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  م��ن 
�لتي  �ل��ب��ي��ئ��ة  ب��ه��ذه  يتعلق  م��ا  وك���ل 
�لقدمية  �لبيئات  �أرك��ان  �أح��د  متثل 

و�لتي حتفل 
ب���اه���ت���م���ام ب����ال����غ، ف���ه���ي ت���ع���ر عن 
�لدولة  �أبناء  حياة  يف  �لبحر  �أهمية 
ورحالت  بال�شيد  �رتباطهم  ومدى 

�لغو�س.

•• ابوظبي-الفجر:

با�شتالم  �ل��وط��ن��ي  �لأر���ش��ي��ف  ق���ام 
�ل���وث���ائ���ق �ل��ت��اري��خ��ي��ة �مل��ه��م��ة من 
ويحتفظ  �ل��ع��دل.  وز�رة  �أر���ش��ي��ف 
�أر�شيف �لوز�رة �لري بالت�شريعات 
و�لعالقات و�لتفاقيات �لق�شائية 
�ل�����دول�����ي�����ة ل������دول������ة �لإم��������������ار�ت 
عام  قيامها  منذ  �ملتحدة  �لعربية 

1971م.
�شعادة  ق������ال  �مل���ن���ا����ش���ب���ة  وب�����ه�����ذه 
�ملدير  ع��ل��ي  �آل  م���اج���د  �هلل  ع��ب��د 
�لوطني:  ل��الأر���ش��ي��ف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ي��و����ش��ل �لأر���ش��ي��ف �ل��وط��ن��ي جمع 
يحفظها  ل���ك���ي  �ل����وط����ن  ذ�ك��������رة 
�مل��ن��ا���ش��ب لتبقى  �مل��ك��ان  ك��ام��ل��ة يف 
�لأر�شيف  ي�شتلم  و�إذ  �أط��ول،  عمر�ً 
�لوطني جزء�ً كبري�ً من �لأر�شيف 
�ل���ع���دل؛ فاإنه  ل�����وز�رة  �ل��ت��اري��خ��ي 
�لأر�شيفي  �لر�شيد  بذلك  ي��ري 
للدولة، و�لذي يحتاجه �لباحثون 
�لإمار�ت.  دولة  بتاريخ  و�ملهتمون 
ومن جهة �أخرى �شيظل �لأر�شيف 
�ل���ت���اري���خ���ي �ل�������ذي ي��ح��ت��ف��ظ به 
�لأر�����ش����ي����ف �ل����وط����ن����ي �ل����ذخ����رية 
منها  ي�شتقي  ل��الأج��ي��ال  �لثقافية 

�حلكمة و�لعرة.

و�أعرب عن �شعادته بهذه �خلطوة 
�لعدل  ب�������وز�رة  م�����ش��ي��د�ً  �مل���ه���م���ة، 
وتعاونها  ت��ن�����ش��ي��ق��ه��ا  ح�����ش��ن  ع��ل��ى 
�لعالقات مع  يزيد  و�لذي  �ملثمر، 
مل��ا فيه  �ل��وط��ن��ي متانة  �لأر���ش��ي��ف 

م�شلحة �لوطن.
ه����ذه �خلطوة  ���ش��ع��ادت��ه   و�ع���ت���ر 
�مل����م����ي����زة ب�����اك�����ورة ث����م����ار م���ذك���رة 
�ل��ت��ف��اه��م �ل��ت��ي مّت ت��وق��ي��ع��ه��ا بني 
�لأر�شيف �لوطني ووز�رة �لعدل يف 

بد�يات �لعام �جلاري.
و�أ�شاد �شعادة خالد نا�شر �لري�شي 

رئي�س  �ل����ع����دل  وزي������ر  م�����ش��ت�����ش��ار 
�للجنة �مل�شرتكة لتنظيم �لوثائق 
و�لأر�شيف يف وز�رة �لعدل، باجلهود 
�لأر�شيف  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
�لوطني من �أجل حفظ �لأر�شيف 
�لتاريخي لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�أع�شاء  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��اً  �مل���ت���ح���دة، 
�للجنة �مل�شرتكة وفريق �لأر�شيف 
�لوطني يف �إجناز هذه �ملرحلة من 
�أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار  �لأر���ش��ف��ة. 
�لعدل  ل��وز�رة  �لتاريخية  �لوثائق 
حتمل معلومات مهمة على �شعيد 

جانب  �إىل  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات،  �لأف�����ر�د 
يد  على  وتاأ�شي�شها  �ل��وز�رة  تاريخ 
�ل�شيخ   - �هلل  -ب�����اإذن  ل���ه  �مل��غ��ف��ور 
طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�هلل ث��ر�ه، �لذي كان مهتماً كثري�ً 
وتطوير  �لعادل،  �لق�شاء  بتوفري 
ُدوِر �لق�شاء يف �لدولة، و��شتحد�ث 
�ل����ق����و�ن����ني مل���ك���اف���ح���ة �جل���رمي���ة 
�لباحثون  �شيجد  حيث  باأ�شكالها، 
يف هذ� �لوثائق م�شدر�ً ثرياً لهذه 
�لق�شاء  ولتاريخ  �لطيبة  �مل�شرية 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

جمل�ش حممد بن زايد لأجيال امل�شتقبل ينظم خمترب )�شناع امل�شتقبل( لتطوير الن�شخة الثانية من خارطة امل�شتقبل

يف اإطار م�ا�سلته جمع الأر�سيفات التاريخية وحفظهانادي تراث الإمارات ينظم ملتقى �شهيل البحري التا�شع

الأر�شيف الوطني يت�شلم الأر�شيف التاريخي من وزارة العدل

•• اأبوظبي-وام:

�أد�ن جمل�س �لعمل �للبناين يف �أبوظبي ب�شدة �لت�شريحات �لتي �أدىل بها 
�ململكة  تقوده  �ل��ذي  �ل�شرعية  دع��م  حتالف  �شد  �للبناين  �لإع���الم  وزي��ر 
�لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف �ليمن. وقال �ملجل�س يف بيان له �أم�س: �إن 
�ل�شعب �للبناين �لذي يوؤمن بالعالقات �لتاريخية مع دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي ل ميكن �أن يقبل باأن يتحول لبنان �إىل منر للتهجم �أو �لإ�شاءة 
كانت  لطاملا  �لتي  و  �خلارجية  �شيا�شاتها  يف  �لتدخل  �أو  �ل�شقيقة  للدول 

نوؤكد  و  جندد  هنا  من   : �أ�شاف  و  عونا للبنان و�شعبه على مر �ل�شنني". 
رف�شنا �لقاطع ل�شتمر�ر هذ� �لنهج و نطالب �مل�شوؤولني يف لبنان باتخاذ 
كل من �شاأنه �إعادة لبنان �إىل حا�شنته �لعربية و متتني �لعالقات �للبنانية 
- �خلليجية و�إعادتها �إىل �شابق عهدها. وقال �ملجل�س يف ختام بيانه :�إننا 
كجالية لبنانية يف �لإمار�ت نعتر �أنف�شنا من ن�شيج هذ� �ملجتمع .. نعي�س 
بني �أهلنا و �إخو�ننا يف وئام ووفاق �شركاء مت�شامنني و لن ن�شمح لقلة باأن 
تعكر عالقاتنا �لأخوية �أو ت�شيء �إليهم .. و �لذين مل نر منهم �إل كل خري 

وت�شامن يف �ل�شر�ء و �ل�شر�ء.

•• اأبوظبي-وام:
دول  يف  �للبنانيون  �لتنفيذيون  �مل���در�ء  و  �لأع��م��ال  جمال�س  روؤ���ش��اء  �أد�ن 
�أدىل بها  جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ب�شدة �لت�شريحات �لتي 
�ململكة  تقوده  �ل��ذي  �ل�شرعية  دع��م  �للبناين �شد حتالف  �لإع���الم  وزي��ر 
دول  بحق  جت��اوز  �أي  ر�ف�شني  �ليمن..  يف  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية 
�ملدر�ء  و  �لأع��م��ال  جمال�س  روؤ���ش��اء  و���ش��دد   . �ل�شقيقة  �لعربية  �خلليج 
�ليوم على رف�شهم  لهم  بيان  �لتعاون يف  دول  �للبنانيون يف  �لتنفيذيون 
�أن يتحول لبنان �إىل منر للتهجم �أو �لإ�شاءة للدول �ل�شقيقة �أو �أن يكون 

و  �شيادتها.  �خ��رت�ق  و  �أمنها  تهديد  �أو  �إليها  ممنوعات  لتهريب  م�شدر� 
�لقاطع  نوؤكد رف�شنا  و  " من هنا جندد   : �لأعمال  روؤ�شاء جمال�س  قال 
يلزم من  باتخاذ كل ما  �للبنانية  �لقيادة  �لنهج و نطالب  ل�شتمر�ر هذ� 
�إعادة  و  �لعربية  وحا�شنته  �لطبيعي  �إىل موقعه  لبنان  لإع��ادة  �إج���ر�ء�ت 
�لعالقات �للبنانية -�خلليجية �إىل �شابق عهدها .. و�إننا كجاليات لبنانية 
يف هذه �لدول مل نر من تلك �لدول �ل�شقيقة �إل �خلري و �لت�شامن مع 
بالدنا " .. منوهني بحكمة دول �خلليج �لعربية و �شعوبها �لتي متيز بني 
�شو�د �ل�شعب �للبناين �لذي يكن كل �ملودة لهذه �لدول و قياد�تها و�شعوبها 

و بني من يحاول �لتطاول و �لإ�شاءة.

جمل�ش العمل اللبناين يف اأبوظبي يدين ب�شدة ت�شريحات 
وزير اإعالم لبنان �شد حتالف دعم ال�شرعية

روؤ�شاء جمال�ش الأعمال اللبنانيون يف دول التعاون يدينون ب�شدة 
ت�شريحات وزير اإعالم لبنان �شد حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام: 

مدين،  �إ�شماعيل  �مل�شت�شار  �شعادة  �أكد 
نيابة  رئ��ي�����س  �لأول،  �ل���ع���ام  �مل��ح��ام��ي 
�لعامة  �لنيابة  �أن  �ل��ع��ام��ة،  �لأم����و�ل 
فيما  �حل���ث���ي���ث���ة  ج���ه���وده���ا  ت���و�����ش���ل 
�لوطنية  �ل�شرت�تيجية  مبلف  يتعلق 
مل����و�ج����ه����ة ج�����ر�ئ�����م غ�������ش���ل �لأم���������و�ل 
ونظام  �لره�������اب  وم��ك��اف��ح��ة مت���وي���ل 
م��ك��اف��ح��ة �جل����ر�ئ����م �مل���ال���ي���ة يف دول���ة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة ودعم جهود 
�لدولة يف �لت�شدي لهذه �جلر�ئم عن 
طريق توحيد �أدو�ر �جلهات �حلكومية 
�ملخت�شة، وتعزيز �لتعاون فيما بينها.

�أعطى  �مل�����ش��رع  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أو����ش���ح 
�لعامة  ل��ل��ن��ي��اب��ة  و�����ش���ح���ة  ���ش��ل��ط��ة 
و�شركائها ذوي �لخت�شا�س كاملحاكم 
و�لأجهزة �ل�شرطية و�مل�شرف �ملركزي 
�ملالية  �ملعلومات  ووح���دة  و�جل��م��ارك 
مل��و�ج��ه��ه جر�ئم  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�مل��ك��ت��ب 
وم���ك���اف���ح���ة متويل  �لم��������و�ل  غ�����ش��ل 
�لقانون  �إن����ف����اذ  وج����ه����ات  �لره���������اب، 
�ل���ب���الغ���ات حول  ت��ل��ق��ي  �لأخ�������رى يف 
و�إ�شد�ر  �مل�شبوهة،  �ملالية  �ملمار�شات 
و�شبطها  �لأم����و�ل  وتتبع  �ل���ق���ر�ر�ت، 
�لبنكية،  �حل�������ش���اب���ات  م���ر�ق���ب���ة  ويف 
�ملحكمة  ب����ه  ت����ق����وم  �ل�������ذي  و�ل����������دور 
�جلز�ئية يف �حلكم باجلز�ء�ت �ملقيدة 
ل��ل��ح��ري��ة و�مل���������ش����ادر�ت و�ل���غ���ر�م���ات 
لالأمو�ل �ملتح�شلة من تلك �جلر�ئم، 
و�ل�شالحيات  �ل�شلطات  من  وغريها 
�لقانونية �لتي �نبثقت منها �إجر�ء�ت 
د�عمة �شاعدت يف �لك�شف عن �جلر�ئم 
ومرتكبيها دون �لإخالل بالت�شريعات 

�لنافذة يف �لدولة.
م���ن ج��ان��ب��ه، �أك����د ���ش��ع��ادة ف��ي�����ش��ل بن 
دبي  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �شليطني، 
لالأمن �لقت�شادي �أن �جلهود �ملبذولة 
�جلهات  م����ع  �مل�������ش���رتك  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 

مكافحة  جم��ال  يف  �لخت�شا�س  ذ�ت 
�أمو�ل  وحماية  �لقت�شادية  �جلر�ئم 
خا�س  ب�شكل  دب��ي  �إم����ارة  ومكت�شبات 
�ملتحدة على  �لعربية  �لإم��ار�ت  ودولة 
�ل��ع��م��وم، م��ن ه��ذه �لنوعية من  وج��ه 
لاللتز�م  جت�شيد  �إل  هي  ما  �جلر�ئم 
بالدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  بتوجيهات 
مل����و�ج����ه����ة ج�����ر�ئ�����م غ�������ش���ل �لأم���������و�ل 
وم��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل �لإره������اب، وك�شف 
�ل�شوية  غ��ري  �ملالية  �مل��م��ار���ش��ات  وردع 
و�ملجرمة �لتي يتم �رتكابها على �أر�س 
�لدولة، �أو حتى يف ��شتخد�م �أر��شيها 
كطريق لعبور �أو نقل �لأمو�ل �لناجتة 

عن �أي ن�شاط �إجر�مي.
دولة  دع���م  �إىل  �شليطني  �ب���ن  و�أ����ش���ار 
�مل�شتمر  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
ملو�جهة  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل���ع���امل���ي���ة  ل��ل��ج��ه��ود 
مكافحة  و  �لأم��������و�ل  غ�����ش��ل  ج���ر�ئ���م 
متويل �لإرهاب، �لتز�ما منها مبعايري 
جمموعة �لعمل �ملايل �لدويل "فاتف 
�لدولة  �ت��خ��ذت  حيث   ،"  FATF  -
خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية خطو�ت مهمة 
يكفل  �ل��ذي  �لقانوين  �لإط���ار  لو�شع 
�ل���ه���دف، وحتديد  ل��ه��ا حت��ق��ي��ق ه����ذ� 
�مل�شار�ت �ملوؤ�ش�شية لتطبيق �لإجر�ء�ت 
ت�شهم  �أن  �شاأنها  من  �لتي  و�لتد�بري 
ومكافحة  �لأم���و�ل  غ�شل  مو�جهة  يف 
�إن�شاء  �أن  .. مو�شحا  �لإره��اب  متويل 
مركز دب��ي ل��الأم��ن �لق��ت�����ش��ادي، جاء 
�إم����ارة  �لأول يف  �ل���دف���اع  ل��ي��ك��ون خ��ط 
دب���ي حل��م��اي��ة �ق��ت�����ش��اده��ا م��ن �لآف���ات 
على  و�لعمل  �لقت�شادية  و�جل��ر�ئ��م 
�حلد منها مبا يف�شي �إىل تعزيز ثقة 
�مل�شتثمرين من خمتلف �أنحاء �لعامل 
يف بيئة دبي �لآمنة وي�شجع �ملوؤ�ش�شات 
دبي مركز�  �تخاذ  على  �لعاملية  �ملالية 

لأعمالهم.
�ملوؤ�ش�شات  ج��م��ي��ع  ����ش���ع���ادت���ه  دع�����ا  و 
�ملجتمع  و�أف�������ر�د  و�خل���ا����ش���ة  �ل��ع��ام��ة 

�ملخاطر  مكافحة  يف  �ل���ش��رت�ك  �إىل 
بالأمن  �ل�شارة  �لأفعال  عن  �لناجمة 
لها  يتعر�س  �ل��ت��ي رمب��ا  �لق��ت�����ش��ادي 
�أية  �أو  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ون  �أو  �مل�����ش��ت��ث��م��رون 
�لإمارة،  �إىل  تعود  ومكت�شبات  �أم���و�ل 
�لقنو�ت  ج��م��ي��ع  خ�����الل  م����ن  وذل������ك 
و�ل�شلطات  �لأج����ه����زة  ل����دى  �مل��ت��اح��ة 
�ملخت�شة يف �لإم��ارة ومنها مركز دبي 

لالأمن �لقت�شادي.
�لتي تقوم  �إط��ار �جلهود �حلثيثة  ويف 
ب��ه��ا ك��اف��ة �لأج���ه���زة �مل��ع��ن��ي��ة يف دولة 
�مل��ت��ح��دة ملكافحة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
جر�ئم �ملال، متت �إد�نة موظف �شابق 
يف �أحد بنوك �إمارة دبي باختال�س ما 
يزيد على 5.23 مليون درهم عائدة 
ل�شركات تطوير عقاري كانت مودعة 
لدى �لبنك، بالتفاق وم�شاعدة زوجته 
�مل�شت�شار  �شعادة  �أمر  و  �لثانية  �ملتهمة 
�لعام  �لنائب  ع�شام عي�شى �حلميد�ن 
�إمت��ام �لتحقيقات،  لإم��ارة دب��ي، عقب 
�ل���دع���وى �جل��ز�ئ��ي��ة عليهما  ب��اإق��ام��ة 
و�إحالتهما �إىل �ملحكمة �جلز�ئية �لتي 
ب����الإد�ن����ة و�حلب�س  ح��ك��م��ه��ا  �أ����ش���درت 
نف�س  ورد  غيابيا  �شنو�ت  خم�س  مل��دة 
�ملبلغ �لذي مت �ختال�شه، و�لإبعاد عن 

�لدولة.
�ملحكمة  �أد�ن������ت  �أخ������رى،  و�ق���ع���ة  ويف 
�جل���ز�ئ���ي���ة يف دب����ي م��ت��ه��م��ا ق����دم �إىل 
�ل����دول����ة ع����ر م���ط���ار دب�����ي �ل������دويل، 
ب��ح��وزت��ه، حيث  �أم����و�ل  �إخ��ف��اء  بتهمة 
مبلغ  ب���ت���غ���رمي���ه  ح��ك��م��ه��ا  �أ�������ش������درت 
�ملبلغ  وم�����ش��ادرة  دره���م،  �أل���ف   100
�مل�شبوط بحوزته بالعمالت �ملختلفة 
�آلف  و108  مليونا  قيمته  وت��ع��ادل 
بالقانون  درهما، وذلك عمال  و484 
 2018 ل�����ش��ن��ة   20 رق����م  �لحت������ادي 
�ل�شادر من م�شرف �لإمار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة �مل���رك���زي �ل�����ذي ح����دد �حلد 
�لقادمني  ب��ح��وزة  ب��ه  �مل�شموح  �لأع��ل��ى 

�إىل �لدولة �أو �ملغادرين لأر��شيها دون 
�إف�شاح.

�ملحكمة  ق�����ش��ت  �أخ�����رى،  و�ق���ع���ة  يف  و 
�ملتهم  و  �شنتني  �لأول  �ملتهم  بحب�س 
�لثاين ملدة �شتة �أ�شهر و�لغر�مة �ملالية 
درهم  �أل���ف   300 بقيمة  منهما  لكل 
�شركة  و�إد�ن���ة  �ل��دول��ة  ع��ن  و�إبعادهما 
�ل�شخ�شية  ب�شفتها  �ل���ث���اين  �مل��ت��ه��م 
م��ال��ي��ة قدرها  ب���غ���ر�م���ة  �لع���ت���ب���اري���ة 
م��ل��ي��ون دره������م، وم�������ش���ادرة �لأم������و�ل 
ثمانية  �إىل  قيمتها  وت�شل  �ملحجوزة 

ماليني و783 �ألفا و577 درهما.
�إ�شماعيل  �مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  �أو���ش��ح  و 
�رت��ك��ب��و� جرمية  �مل��ت��ه��م��ني  �أن  م���دين 
غ�شل �لأم��و�ل باأن حولو� متح�شالت 
مالية عبارة عن مبلغ ثالثة ماليني 
و290 �ألف دولر �أمريكي من ح�شاب 
�لبنوك  �أحد  �لأول لدى  �ملتهم  �شركة 
يف �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة �إىل 
ح�����ش��اب �مل��ت��ه��م��ة �ل��ث��ال��ث��ة ل����دى �أح���د 
�ل����دول����ة و�ل���ن���اجت���ة من  �ل���ب���ن���وك يف 
جرمية �لحتيال على �شركة �ل�شاكية 
�لمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات  يف 
�إخ��ف��اء ومت��وي��ه حقيقة  وذل��ك بق�شد 
�ملتح�شالت وم�شدرها غري �مل�شروع.. 
�آخرين  م��ع  �لأول  �ملتهم  �رت��ك��ب  كما 
ح�شني �لنية يعملون لدى �أحد مكاتب 
حم��ام��اة �ل���ش��ت�����ش��ار�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة يف 
�لأم��و�ل، وذلك  �لدولة جرمية غ�شل 
متح�شالت  �لأول  �مل��ت��ه��م  ح���ول  ب����اأن 
و500  �أل����ف����ا   685 مب��ب��ل��غ  م���ال���ي���ة 
�أمريكي من ح�شاب �شركته �إىل  دولر 
و�ل�شت�شار�ت  �ملحاماة  مكتب  ح�شاب 
�لقانونية لدى �أحد �لبنوك يف �لدولة 
على  �لحتيال  جرمية  من  و�لناجتة 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �ل�شاكية  �شركة 
�لمريكية وذلك بق�شد �إخفاء ومتويه 
غري  وم�شدرها  �ملتح�شالت  حقيقة 

�مل�شروع.

و يف ق�شية �أخرى، تورط فيها ثالثة 
�مل��ح��ك��م��ة حكمها  �أ����ش���درت  م��ت��ه��م��ني، 
ملدة  باحلب�س  �لأول  �مل��ت��ه��م  مبعاقبة 
�لدولة،  ع��ن  و�إب���ع���اده  ���ش��ن��و�ت  خم�س 
ملدة  باحلب�س  �لثاين  �ملتهم  ومبعاقبة 
و�إب���ع���اده ع��ن �لدولة،  ���ش��ن��و�ت  ث���الث 
مبلغ  مب�����ش��ادرة  �ملحكمة  ق�شت  ك��م��ا 
درهم،  �أل���ف  و500  م��الي��ني  خم�شة 
�ملودع يف ح�شاب �ملتهم �لثاين، وكذلك 
بح�شاب  دره�����م  م��ل��ي��ون   1.5 م��ب��ل��غ 
عليه  و�ملتحفظ  �أي�����ش��ا  �ل��ث��اين  �ملتهم 
�ل���ع���ام���ة وتغرمي  �ل��ن��ي��اب��ة  ق��ب��ل  م���ن 
مليونا   53 مبلغ  �لث��ن��ني  �مل��ت��ه��م��ني 
�ملال  قيمة  دره��م��ا  و23  �أل��ف��ا  و476 
�ل�شركات  وت���غ���رمي  �جل���رمي���ة  حم���ل 
�آلف   10 مبلغ  �ل��ث��الث  �لع��ت��ب��اري��ة 
درهم لكل �شركة عن تهمتي �لحتيال 
�لمو�ل  وتهمة غ�شل  �لأمانة  وخيانة 
�إثر  ر�شمي  و�ل��ت��زوي��ر يف حم��رر غ��ري 
�جلر�ئم  لتلك  عليه  �ملجني  تعر�س 
باأن قام �ملتهمون  �ملتهمني، وذلك  من 
على  و�ل�شتيالء  بالحتيال  �لثالثة 
م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ق���دره���ا م��ل��ي��ون درهم 
و�شركته،  عليه  �ملجني  �إىل  و�ل��ع��ائ��دة 
�حتيالية  بطريقة  بال�شتعانة  وذل��ك 
ب�شاأن  عليه  �ملجني  علم  ��شتغلو�  ب��اأن 
ح�شابي  ك��م��دق��ق  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  م��ه��ن��ت��ه 
جميع  ع��ل��ى  مطلعا  و  م��دي��ر�  وك��ون��ه 
�لأر�شدة �ملالية لل�شركة �لتي ي�شرتك 
يف ملكيتها مع �آخرين وتقوم مبوجب 
من  لها  �ل�شادرة  �لتجارية  �لرخ�شة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة بدبي  د�ئ������رة 
و�إعادة  مكتب   "23" ع��دد  با�شتئجار 
ت���اأج���ريه���ا. وزع����م �أح����د �مل��ت��ه��م��ني �أن 
���ش��رك��ت��ه��م حت���ق���ق �أرب�����اح�����ا يف ح����دود 
خالل  من  �شنويا  دره��م  �أل��ف   500
تاأجري  �إع������ادة  �ل���ش��ت��ث��م��ار يف  ح��ق��وق 
�ملتهمون  �مل��ك��ات��ب، وق���د ع��ر���س  ت��ل��ك 
تلك  �شر�ء  عليه  �ملجني  علي  �لثالثة 

�ل�شركة مع �حلقوق لال�شتثمار مببلغ 
�ألف درهم، وعزز ذلك  مليون و300 
�ملزور  �ملحرر  �ملتهمني  �أحد  �شلمه  باأن 
لبيان قيمة تلك �لأرباح �ملتوقعة و�أنها 
يف �زدي��اد يف �لأع���و�م �لتي تليها ومن 
�مل��و�ف��ق��ة بالبيع له  �إغ���ر�ئ���ه ع��ل��ى  ث��م 
مببلغ مليون دره��م �لأم��ر �ل��ذي كان 
�شاأنه خد�ع �ملجني عليه و�شركته  من 
�إيل  �مل��ب��ال��غ  تلك  ت�شليم  على  وحمله 
دفعات منها   6 �لثالثة عر  �ملتهمني 
درهم  �ألف  ثالث دفعات بقيمة 425 
وقدرها  �لباقية  �ملبالغ  وحتويل  نقد� 
�ألف درهم بناء على طلبهم عن   575
طريق ح��و�لت من ح�شاب �شركة �إىل 
�ملفو�س  �أنه هو  ح�شاب موؤ�ش�شة حيث 
ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �ملبني 

بالأور�ق.
�مل�شار  �ل��ث��الث��ة  �ملتهمون  �رت��ك��ب  كما 
�إل��ي��ه��م ج���رم خ��ي��ان��ة �لأم���ان���ة م��ع ذ�ت 
ب�����اأن �خ��ت��ل�����ش��و� مبالغ  �مل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه 
و752  �أل���ف���ا   982 وق���دره���ا  م��ال��ي��ة 
عليه  �مل��ج��ن��ي  �إىل  و�ل���ع���ائ���دة  دره���م���ا، 
�إل��ي��ه��م��ا على  �شلمت  و�ل��ت��ي  و���ش��رك��ت��ه 
�شبيل �لوكالة، ول�شتعمالها يف منفعة 
�لأول  �ملتهم  ��شتغل  ب��اأن  عليه  �ملجني 
�لأثاث  تغيري  يف  عليه  �ملجني  رغ��ب��ة 
قبل  م��ن  م�شتثمرة  مكتبا   23 ل��ع��دد 
�ل�����ش��رك��ة و�مل�������ش���رت�ة م��ن��ه وه����ي ذ�ت 
�لجر�مية  بالو�قعة  �خلا�شة  �ملكاتب 
ملكية  يف  �شريك  �لثالث  �ملتهم  وب���اأن 
عليه  �ملجني  على  وع��ر���ش��و�  �ل�شركة 
ت��اأث��ي��ث �مل��ك��ات��ب �مل���ذك���ورة م���ن خالل 
مالية  مببالغ  �لأخ���رية  �ل�شركة  تلك 
و500  �أل��ف��ا  و227  مليون  وق��دره��ا 
دره������م، وط��ل��ب��و� م��ن��ه دف���ع���ة مقدمة 
�ملبلغ  بذلك  و�لبالغة   80% مبقد�ر 
�إىل ح�شاب  لهم  �ليه وحتويلها  �مل�شار 
�ملتهم  ي���دي���ره  �ل�����ذي  �ل�����ش��رك��ة  ت��ل��ك 
�لثالث ل�شتخد�مه يف ت�شنيع و�شحن 

�لدولة ومن ثم  �إىل  �لأث��اث ل�شاحله 
ب�شاحبي  �إ���ش��ر�ر�  و�لهروب  �لختفاء 

�حلق عليها.
و�رتكب �أي�شا كل من �ملتهمني �لثالثة 
�مل�����ش��ار �إل��ي��ه��م ج��رمي��ة �ح��ت��ي��ال �أخرى 
ع��ل��ى ذ�ت �مل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه وذل�����ك ب���اأن 
تو�شلو� �إىل �ل�شتيالء لأنف�شهم على 
ماليني  �شبعة  وق��دره��ا  مالية  مبالغ 
يعادل  م��ا  ي���ورو  و690  �أل��ف��ا  و153 
34 مليونا و337 �ألفا و712 درهما 
و�شركته  عليه  �ملجني  �إىل  و�ل��ع��ائ��دة 
معهما  �شريكة  �أجنبية  �أخرى  و�شركة 
يف  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �لعمليات  يف 
ب��ال���ش��ت��ع��ان��ة بطريقة  �ل���دول���ة وذل���ك 
�حتيالية باأن ��شتغل بحث �ملجني عليه 
و�شركته على قطعة �أر�س ل�شر�ئها يف 
وعر�شو�  فندقية  �شقق  �أو  فندق  بناء 
خ���ر�ئ���ط وخم��ط��ط��ات لقطعة  ع��ل��ي��ه 
�لتجاري  �خل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  يف  �أر������س 
وقامو�  �مل�شروع  ذلك  لإقامة  �شاحلة 
�لقطعة  تلك  وج��ود  مكان  �إىل  باأخذه 
مل��ع��اي��ن��ت��ه��ا وزع����م����و� ل����ه ع���ل���ى خالف 
م���ن مالكها  و���ش��ي��ط  ب���اأن���ه  �حل��ق��ي��ق��ة 
ببيعها  ي��رغ��ب  �لأخ�����ري  و�أن  ل��ب��ي��ع��ه��ا 
مببلغ 67 مليونا و475 �ألفا و430 
يف  �لتخفي�س  على  و�شيو�فق  دره��م��ا 
و337  مليونا   58 مبلغ  �إىل  قيمتها 
 12 ي���ع���ادل  �أل���ف���ا و745 دره���م���ا م���ا 
يف  ي��ورو  و690  �أل��ف��ا  و153  مليونا 
�إر�شال  منه  و طلب  نقد�  �لدفع  حالة 
�مل�شتثمر  �شريكهم  �ل��و�ردة من  �ملبالغ 
�ملعني يف �لدولة �لأجنبية �إىل ح�شاب 
���ش��رك��ت��ه ب��ال��ي��ورو حل���ني ف��ت��ح ح�شاب 

عقاري خم�ش�س لذلك �مل�شروع �لأمر 
�لذي كان من �شاأنه خد�ع �ملجني عليه 
و���ش��رك��ت��ه وح��م��ل��ه ع��ل��ى �إع��ط��اء �لأمر 
ب��دوره قام  �ملبلغ و�ل��ذي  لإر�شال ذلك 
بتحويل مبلغ 12 مليونا و153 �ألفا 
و690 يورو عن طريق حو�لة و�حدة 
يف  ل�شتخد�مها  �شركته  ح�شاب  م��ن 
�ل��ق��ط��ع��ة، وق���ام �ملتهمون  ت��ل��ك  ���ش��ر�ء 
يوروفقط   5000/ مبلغ  بتحويل 
ب�شركة  �خلا�س  �ل�شمان  ح�شاب  �إىل 
�ل�شتيالء  ث����م  وم�����ن  ع��ل��ي��ه  �مل���ج���ن���ي 
�إىل  وحتويلها  �ملبالغ  تلك  بقية  على 
�ختفاء  ثم  ومن  ل�شاحلهم،  ح�شابات 
بعد  �مل���ت���ه���م���ون  وق������ام  �لأول  �مل���ت���ه���م 
�لأم���و�ل  بغ�شل  �جل��ر�ئ��م  تلك  تنفيذ 
�كت�شبوها وحازوها عن طريق  بعدما 
وخيانة  �لح��ت��ي��ال  �مل��ب��ي��ن��ة  �جل���ر�ئ���م 
�لأم��ان��ة م��ن خ��الل �إج����ر�ء حتويالت 
جزء  نقل  ثم  موؤ�ش�شات  ح�شابات  �إىل 
بو��شطة  ل�شاحلهما  �ملبالغ  تلك  من 
با�شم  �إم�������ا  ����ش���ي���ك���ات خم��ت��ل��ف��ة  ع�����دة 
حمررة  كانت  �أو  جمهولني  �أ�شخا�س 
بق�شد  �ل���ه���ارب  �لأول  �مل��ت��ه��م  ب��ا���ش��م 
�إخفاء ومتويه م�شدرها غري �مل�شروع 
وكذلك لإخفاء طريقة �لت�شرف فيها 
جزء  غ�شل  �إىل  بالإ�شافة  حركتها  و 
من تلك �لأمو�ل عن طريق ��شتخد�م 
باإيد�ع  وذل���ك  �ل�شخ�شية  �حل�شابات 
�ملبالغ  و�إع��ادة حتويل  �ل�شيكات  بع�س 
�إىل ح�شاب �أحد �ملتهمني و�شحب بقية 
و��شتخد�م  عليها  و�ل�شتيالء  �ملبالغ 
ج�����زء م��ن��ه��ا يف �����ش����ر�ء ق��ط��ع��ة �أر������س 

ل�شاحله مع علمه بذلك.

•• ال�صارقة-الفجر:

�لبيئة  هيئة  م��ع  �خل��ال��دي��ة  �شاحية  جمل�س  ت��ع��اون  �إط����ار  يف 
و�ملحميات �لطبيعية ووز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية ��شت�شاف 
�أهلية  دورة  �ل�����ش��ارق��ة  مدينة  يف  م��ق��ره  يف  �ل�شاحية  جمل�س 

ل�شهادة قيادة و�شيلة بحرية �شغرية.
وتاأتي �لدورة �لتي نظمتها �لهيئة بالتعاون مع �لوز�رة بهدف 
على  ر���ش��وم  وب���دون  ق��ي��ادة  رخ�شة  ومنحهم  �مل�شاركني  تاأهيل 

�ل�شيادين .
خلفان  من  كال  �خلالدية  �شاحية  جمل�س  من  �ل��دورة  ح�شر 

�شعيد �ملري رئي�س جمل�س �شاحية �خلالدية وحممد ر��شد بن 
بن  وعلي حمد  �خلالدية  �شاحية  رئي�س جمل�س  نائب  جر�س 
�شيفان ع�شو جمل�س �شاحية �خلالدية ومطر غامن �ل�شويدي 
و�ملحميات  �لبيئة  ع�شو جمل�س �شاحية �خلالدية ومن هيئة 
�لطبيعية عبد�لعزيز �ل�شويدي مدير �د�رة �ل�شتد�مة �لبحرية 

ومعاونيه �شامل �ملطوع وعبد�هلل �لغفلي.
وحظيت �لدورة مب�شاركة �أكر من 80 منت�شبا يف مقر �ملجل�س 
�لعمل  و�ل�����وز�رة يف  �لهيئة  ب��ني  ت��الق��ي �جل��ه��ود  �إىل  وه��دف��ت 
على تعزيز �ج��ر�ء�ت �لمن و�ل�شالمة و�لتقليل من �حلو�دث 
�لقانونية  و�لتوعية  �لبحرية  �لبيئة  على  و�حل��ف��اء  �لبحرية 

على  �ل��دورة  يف  �مل�شارك  وح�شول  �لقو�رب  هذه  ت�شغيل  ب�شاأن 
رخ�شة قيادة قارب وب�شكل جماين دعماً لل�شيادين

من  �خلالدية  �شاحية  جمل�س  رئي�س  ت�شلم  �ل��دورة  ختام  ويف 
تذكاريا  ودرع  تقدير  �شهادة  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة 

تقدير� جلهود �ملجل�س يف ��شت�شافة �لدورة.
�ل�شكر  �مل����ري  �شعيد  ���ش��ع��ادة خ��ل��ف��ان  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  و�أب�����دى 
و�لتقدير للهيئة ورئي�شتها �شعادة هنا �شيف �ل�شويدي وللوز�رة 
على جهودها يف طرح هذه �لدورة وعنايتها ب�شوؤون �ل�شيادين 
موؤكد� دعم لكافة �جلهود �لر�مية �إىل خدمة �ل�شيادين وكافة 

�أفر�د �ملجتمع

•• اأبوظبي-الفجر: 

�حلكومية،  �أبوظبي  �أكادميية  نظمت 
لتطوير  �ل��ر�ئ��دة  �حلكومية  �ملن�شة 
�أبوظبي،  �إم��ارة  يف  �لب�شرية  �لكفاء�ت 
�حلكومي،  �لإ���ش��ن��اد  ل��د�ئ��رة  و�لتابعة 
بعنو�ن  �لب���ت���ك���ار  م���ن  رح���ل���ة مم���ي���زة 
 ،)Magic in the UAE(
�أبوظبي  �إم����ارت����ي  يف  �أق���ي���م  و�ل������ذي 
منت�شبي  مب�������ش���ارك���ة  وذل������ك  ودب�������ي، 
�ل��دف��ع��ة �ل��ث��ال��ث��ة م��ن ب��رن��ام��ج "قائد 
تطوير  �إىل  ي���ه���دف  �ل������ذي  �ليوم" 

كفاء�ت موظفي حكومة �أبوظبي. 
م�شاركة  �ل���ف���ع���ال���ي���ة  ����ش���ه���دت  وق������د 
��س"  ت��ي  "بي  ���ش��رك��ة  م��ن  متحدثني 
وموؤ�ش�شة  وه��اي��رل��وب،  و�أ���ش��رتولب، 
دب������ي ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، وم����ا�����ش����رتك����ارد، 
و�شركات  ل��وم��ي��ري،  دي  و�ن��ف��ي��ن��ي��ت��ي 
�ملتحدثون  ن���اق�������س  ح���ي���ث  �أخ���������رى، 
�ملو�شوعات،  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
مب�����ا يف ذل������ك �لب�����ت�����ك�����ار، و�مل�����رون�����ة 

�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة، و�ل�����ف�����ن، و�ت���خ���اذ 
وبناء  �لبيانات،  على  �ملبنية  �لقر�ر�ت 

�مل�شتقبل.
ومن جانبها، قالت �شعادة �شمية عبد 
�أكادميية  ع��م��ي��د  �حل��و���ش��ن��ي  �ل��ع��زي��ز 
�أكادميية  "تلتزم  �حلكومية:  �أبوظبي 
�أبوظبي �حلكومية مبو��شلة �لتطوير 
بر�جمها  يف  �ملنت�شبني  جلميع  �ملهني 
ومتكينهم من �لنجاح، �إذ �أن �لكفاء�ت 
�ل��ب�����ش��ري��ة ه��ي �أه����م م���و�ردن���ا، ونحن 
�ملتميزة  �لكفاء�ت  لدعم  د�ئًما  ن�شعى 

�لتي حتت�شنها �إمارة �أبوظبي". 
�لعمل  "نو��شل  �حلو�شني:  و�أ�شافت 
مع �شركائنا لتطوير جتارب تعليمية 
خالل  �شعينا  حيث  وتفاعلية،  غنية 
�لفعالية  لهذه  �ملفاهيم  و�شع  عملية 
�شاأنها  م��ن  تعليمية  رحلة  �إن�شاء  �إىل 
ت�شجيع �لإب��د�ع و�لبتكار، ف�شاًل عن 
�جلهات  �أب�����رز  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط 

و�خلر�ء يف �لقطاع �لإبد�عي". 
ن�شهد  �أن  "ي�شرنا  �حلو�شني:  وقالت 

لتطوير  وتطلعهم  �مل�����ش��ارك��ني  �شغف 
خالل  و�لإبد�عية  �لقيادية  قدر�تهم 
هذه �لفعالية، ونحن نتطلع �إىل روؤية 
يف  �مل�شتمرة  وم�شاهماتهم  م�شتقبلهم 

�لتنمية �مل�شتد�مة لدولة �لإمار�ت".
�إطالق  �أن����ه مت  �إىل  �لإ����ش���ارة  وجت����در 
يناير  يف  �ليوم"  "قائد  ب���رن���ام���ج 
مع  ي��ت��م��ا���ش��ى  مب���ا  وذل�����ك   ،2019

�لر�مية  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 
على  مبني  تناف�شي  �قت�شاد  بناء  �إىل 
ت�شميم  مت  حيث  �ل��دول��ة،  يف  �ملعرفة 
�لرنامج لتنمية مهار�ت �جليل �لقادم 

م��ن م��وظ��ف��ي �حل��ك��وم��ة و�ل��ت��اأك��د من 
�لتنمية  خطط  لتحقيق  جاهزيتهم 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل���الإم���ارة، وذل���ك من 
للو�شول  لهم  �لفر�شة  �إت��اح��ة  خ��الل 
�لتنفيذية  �مل���م���ار����ش���ات  �أف�������ش���ل  �إىل 
�ل���ع���امل. وق���د ح�شد  و�ل��ت��دري��ب��ي��ة يف 
"بر�ندون  جمموعة  جائزة  �لرنامج 
هول" �ملرموقة �شمن �لفئة �لذهبية 
على  تاأكيد�ً  2020، وجاء ذلك  لعام 
كونه و�حد�ً من �أكر بر�مج �لتدريب 

�لقيادية �إبد�عاً على م�شتوى �لعامل.
�أبوظبي  �أك����ادمي����ي����ة  �أط���ل���ق���ت  وق�����د 
برناجًما   13 م��ن  �أك����ر  �حل��ك��وم��ي��ة 
تعليمية  ����ا  ف����ر�����شً ت����وف����ر  وم������ب������ادرة 
تطوير  ت���دع���م  و�ل���ت���ي  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
م��ه��ار�ت وك��ف��اء�ت �جل��ي��ل �ل��ق��ادم من 
ق�����ادة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل يف دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، وذلك يف �إطار �لتز�م 
�لأكادميية بتعزيز ودعم عملية �لتعلم 
�أبوظبي  �إم����ارة  �شعيد  على  �مل�شتمر 

و�لدولة. 

جمل�ش �شاحية اخلالدية ي�شت�شيف يف مقره دورة اأهلية ل�شهادة قيادة و�شيلة بحرية �شغرية

�سمن برنامج قائد الي�م الذي يهدف اإىل تط�ير كفاءات م�ظفي حك�مة اأب�ظبي

Magic in the UAE اأكادميية اأبوظبي ت�شلط ال�شوء على البتكار يف اأبوظبي �شمن فعالية

•• اأبوظبي-وام:

�شاركت معايل �لدكتورة ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة يف �لدورة 
�لرتغالية  �لعا�شمة  يف  �نطلقت  �لتي  للمر�أة  �لعاملية  �لقمة  من   31 �ل� 
ل�شبونة يوم 28 �أكتوبر �جلاري و�ختتمت �أم�س حتت �شعار "�ملر�أة و حتول 
�جلرمن  �أحمد  خالد  �شعادة  للمر�أة  �لعاملية  �لقمة  ح�شر   . �لقت�شاد" 
 500 �أكر من  �إىل جانب  �لقائم بالأعمال يف �شفارة �لدولة يف ل�شبونة 
�شخ�شية ن�شائية من 45 دولة بينهن رئي�شات دول ونو�ب روؤ�شاء حكومات 
و وزير�ت وممثالت لهيئات و�شركات ومنظمات حكومية وغري حكومية .

جمال  يف  �لن�شاء  �أم���ام  �لعاملية  �ل�����ش��وق  فتح  �إىل  �لقمة  فعاليات  ت��ه��دف 

�لدول خا�شة  �ملمار�شات بني  و�أف�شل  وتبادل �خلر�ت  �لتجاري  �لأعمال 
و�إيجاد  �قت�شاديا  �مل��ر�أة  ت�شريع متكني  �إىل  �إ�شافة  كورونا  خالل جائحة 
�حللول لتذليل �ل�شعاب �لتي من �ملمكن �أن تو�جهها خا�شة �ل�شيد�ت ذو�ت 
�لحتياجات �خلا�شة و �حلد من �لعنف �شد �لن�شاء و �لفتيات �إىل جانب 
�لعمال  ل�شيد�ت  �ملتاحة  و�لفر�س  �ملناخي  �لتغيري  على  �ل�شوء  ت�شليط 
�لرتغايل  �ل�شوق  مع  �شر�كات  وعقد  للبيئة  �شديقه  عمل  �أ�شو�ق  خللق 

و�أهمية ��شر�ك �ل�شباب يف �لعملية �لتنموية.
و ��شتعر�شت معايل �لدكتورة ميثاء �ل�شام�شي خالل كلمتها يف �لطاولة 
من  �قت�شادياً  �مل���ر�أة  �ل��دول��ة يف جم��ال متكني  �مل�شتديرة جهود  �ل��وز�ري��ة 
موؤ�ش�شية  ثقافة  وخلق  لها  �لد�عمة  و�ل��ق��و�ن��ني  �لت�شريعات  �شن  خ��الل 

جمل�س  �إن�شاء  خ��الل  م��ن  �لعمل  بيئة  يف  �جلن�شني  ب��ني  �ل��ت��و�زن  لتعزيز 
�لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني.

و نقلت حتيات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
و�لتوفيق  �لنجاح  للقمة  متنياتها  و  �لمار�ت"  �أم   " �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
بني  �ل��ت��و�زن  وحتقيق  �لتنموية  �لنه�شة  يف  �مل����ر�أة  م�شاركة  �أن  م��وؤك��دة 
�أولويات �شموها و حر�شها على متابعة حتقيق هذ�  ر�أ���س  �جلن�شني على 
�لهدف و�مل�شاهمة يف توفري كل ما ي�شهم يف فتح �آفاق �لعمل دون ��شتثناء 
�أمام �ملر�أة وتطلعاتها ورعاية �إبد�عاتها مع دعم حتقيق �مل�شاو�ة و�لتو�زن 

بني �جلن�شني.

و �أ�شارت معاليها �ىل �إعتماد جمل�س �لوزر�ء عام 2018 م�شروع �لقانون 
ل�شمان حماية حقوق  و�لرو�تب بني �جلن�شني  �لأج��ور  �مل�شاو�ة يف  ب�شاأن 
�ملر�أة ودعم دورها مبا يتما�شى مع �ل�شرت�تيجية �لوطنية لتمكني �ملر�أة 
لالأعو�م 2015-2021 و�لتي �أطلقتها �شمو �ل�شيخة فاطمة بالإ�شافة 
�لدولة  �مل��ب��ادر�ت و�حلمالت على م�شتوى  ع��دد� من  �شموها  �ط��الق  �إىل 
مب��ج��الت �لب����د�ع و�لب��ت��ك��ار و�مل��ع��رف��ة وم�شتقبل ري���ادة �لع��م��ال يف ظل 

�لقت�شاد �لرقمي و�لذكاء �ل�شطناعي وت�شجيع �لبتكار.
بع�س  �إىل  �ل�شام�شي  ميثاء  �لدكتورة  معايل  تطرقت  كلمتها  ختام  يف  و 
�لنتائج �لتي تبني تطور ن�شبة م�شاركة �ملر�أة يف �لأن�شطة �لقت�شادية ويف 

جمال �لأ�شو�ق �ملالية و�لقطاع �ل�شناعي يف �لدولة.

ميثاء ال�شام�شي ت�شتعر�ش جهود الدولة يف جمال متكني املراأة اقت�شاديا خالل قمة عاملية يف ل�شبونة

الإمارات تكثف جه�دها يف جمال مكافحة جرائم غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب واإخ�ساع مرتكبيها لعق�بات رادعة 

 FATF دعم اإماراتي قوي للجهود العاملية يف مكافحة جرائم الأموال التزاما مبعايري جمموعة العمل املايل الدويل
• امل�ست�سار اإ�سماعيل علي مدين: ت�حيد اأدوار اجلهات احلك�مية املخت�سة وتعزيز التعاون بينها يدعم جه�د الدولة يف الت�سدي جلرائم الأم�ال  

• في�سل بن �سليطني: حماية اقت�ساد دبي من اجلرائم القت�سادية تعزز ثقة امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات املالية العاملية الكربى يف بيئتها الآمنة

وزارة العدل تنفذ زيارات تفتي�شية للت�شدي 
للمخاطر املرتبطة باجلرائم املالية 

•• اأبوظبي-وام:

�لإره�����اب يف وز�رة  ن��ف��ذ ق�شم م��و�ج��ه��ة غ�شل �لأم�����و�ل وم��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل 
�لعدل زيار�ت ميد�نية تفتي�شية و��شعة على "�أ�شحاب �لأعمال و�ملهن غري 
�حلكومية  �لأنظمة  يف  بالت�شجيل  �متثالهم  من  للتاأكد  �ملحددة"  �ملالية 
و�لتنظيمات  �لإره���اب  متويل  ومكافحة  �لأم���و�ل  غ�شل  ملو�جهة  �ملعتمدة 
�لتي متكنهم من رفع  �لو�جبة  �لعناية  �إج��ر�ء�ت  �مل�شروعة و�تباعهم  غري 
تقارير �لأن�شطة �مل�شبوهة وذلك يف �إطار جهود دولة �لإمار�ت يف �لت�شدي 

للمخاطر �ملرتبطة باجلر�ئم �ملالية.
مكاتب  م��ن  ع��دد  ع��ن خمالفة  �لتفتي�شية  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل���زي���ار�ت  �أ���ش��ف��رت  و 
�ملحاماة لعدم �تباعها �إجر�ء�ت �لت�شجيل و�لتد�بري �لالزمة ملو�جهة غ�شل 
خمالفات   108 ر�شد  و  للمحاماة  مكتبا   41 خمالفة  مت  حيث  �لأم���و�ل 
�لالئحة  م��ن  بنود   7 ملخالفتها  دره��م  �أل��ف   450 و  مليون  بقيمة  تقدر 
مو�جهة  ���ش��اأن  يف   2018 ل�شنة   20 رق��م  ب��ق��ان��ون  للمر�شوم  �لتنفيذية 
جر�ئم غ�شل �لأمو�ل ومكافحة �لإرهاب و�لتنظيمات غري �مل�شروعة وقر�ر 
جمل�س �لوزر�ء رقم 16 ل�شنة 2021 ب�شاأن �لقائمة �ملوحدة للمخالفات 
غ�شل  مو�جهة  لإج���ر�ء�ت  �ملخالفني  على  توقع  �لتي  �لإد�ري���ة  و�لغر�مات 
�لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب �خلا�شعني لرقابة وز�رة �لعدل ووز�رة 

�لقت�شاد.
غ�شل  مو�جهة  ق�شم  رئي�س  �لر��شد  جا�شم  �أحمد  عبد�هلل  �مل�شت�شار  �أك��د  و 
�لأم��و�ل ومكافحة متويل �لإره��اب ب��وز�رة �لعدل �أن �ل��وز�رة عقدت خالل 
عام 2021 �أكر عن 4 ور�س عمل توعوية بالتعاون مع �ملكتب �لتنفيذي 
ووحدة  و�ل��ت�����ش��دي��ر  �ل���ش��ت��ري�د  ل��رق��اب��ة  �خل��ا���ش��ع��ة  و�مل����و�د  �ل�شلع  للجنة 
قطاع  لدى  �لوعي  م�شتوى  لرفع  �لعاملي  �أبوظبي  و�شوق  �ملالية  �ملعلومات 
2757 مقارنة  2021 عدد  �ملحاماة ح�شرها من مكاتب �ملحاماة ل�شنة 
2020 مما يدل على وج��ود �هتمام كبري من  1014 ح�شرو� يف عام  ب� 
قبل قطاع �ملحامني، و�متثالهم لت�شريعات غ�شل �لأمو�ل ومكافحة متويل 

�لإرهاب.
�ملحددة  �لقانونية  �لفرتة  �ملخالفات خالل  �لتظلم على  �أنه يجوز  و�أو�شح 
�ل��وزر�ء رقم  15 يوماً من تاريخ �لإ�شعار باملخالفة وفقاً لقر�ر جمل�س  ب� 
/16/ ل�شنة 2021 م�شري� �ىل �أن ق�شم مو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومكافحة 
متويل �لإرهاب بوز�رة �لعدل يوفر من خالل �ملوقع �لإلكرتوين �لر�شمي 
�إلكرتونية  رو�ب���ط  �إىل  بالإ�شافة  و�لتعاميم  و�ل��ق��و�ن��ني  �ملعلومات  كافة 
�إجر�ء�ت  ب�شاأن  بالت�شجيل  �خلا�شة  و�لإر���ش��اد�ت  تو�شيحية،  وفيديوهات 

غ�شل �لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب.
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اأخبـار الإمـارات

ثقافة ال�شارقة تطلق مهرجان مراك�ش لل�شعر العربي
•• مراك�ش-وام:

�ل�شمو  و�شاحب  �ملغربية  �ململكة  عاهل  �ل�شاد�س  حممد  �مللك  رعاية  حتت 
حاكم  �لعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�ل�شارقة �نطلقت م�شاء �أم�س �لأول مبر�ك�س �ملغربية فعاليات �لدورة �لثالثة 
ملهرجان مر�ك�س لل�شعر �لعربي �لذي تنظمه د�ر �ل�شعر مبر�ك�س بح�شور 
�شعادة عبد�هلل بن حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة �لثقافة بال�شارقة و �ل�شيد 
قطاع  و�لتو��شل  و�لثقافة  �ل�شباب  ل��وز�رة  �لعام  �لكاتب  عفيفي  عبد�لإله 
�لثقافة و�شعادة �لع�شري �شعيد �أحمد �لظاهري �شفري �لدولة لدى �ململكة 
بالد�ئرة  �لثقافية  �ل�شوؤون  �إد�رة  �لق�شري مدير  �إبر�هيم  �ملغربية و حممد 
�إىل جانب ح�شور جماهريي من �ل�شعر�ء و �لعالميني و حمبي �ل�شعر. 

�ل�شعر مبر�ك�س  د�ر  �شنو�ت من جتربة  باإفتتاح معر�س خم�س  ب��د�أ �حلفل 
وت�شمن �شور� من �لفعاليات و�ملهرجانات �لتي نظمتها د�ر �ل�شعر بال�شافة 
عر�س �إ�شد�ر�ت د�ئرة �لثقافة ود�ر �ل�شعر يف جمال �لأدب و �ل�شعر تال ذلك 
د�ر  جتربة  من  �شنو�ت  خلم�س  �للحظات  �أه��م  يوثق  فيديو  �شريط  عر�س 
باململكة  و�لتو��شل  و�لثقافة  �ل�شباب  ب��وز�رة  �لعام  �لكاتب  و�أع��رب  �ل�شعر. 
ل�شاحب  و�لتقدير  �ل�شكر  عن  كلمته  يف  عفيفي  عبد�لإله  �ل�شيد  �ملغربية 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
بالوطن  لل�شعر  بيوت  �إن�شاء  يف  �لر�ئدة  �شموه  مبادرة  على  �ل�شارقة  حاكم 
�لعربي ملا يف ذلك من تعزيز للعمل �لثقايف �لعربي �مل�شرتك وما يحف به 
د�ر �ل�شعر مبر�ك�س �إ�شوة ب�شقيقتها د�ر �ل�شعر بتطو�ن من مو�شول �لعناية 
و�لتو��شل  و�لثقافة  �ل�شباب  وز�رة  تو�كبها  جهود  وه��ي  �ل��رع��اي��ة  وك��رمي 

�لالزمني  و�مل��و�ك��ب��ة  بالدعم  بال�شارقة  �لثقافة  د�ئ���رة  و  �ملغربية  باململكة 
م�شجلة خم�س �شنو�ت من �لعطاء �ملتو��شل على �شعيد مدينة مر�ك�س وعلى 
�شعيد خمتلف مدن ومناطق �ململكة �لتي ��شت�شافت �أن�شطتها مع ما ر�فق 
�لأ�شماء  �إ�شر�ك و��شع لعدد مهم من  �لغنية من  �لأن�شطة و �لر�مج  هذه 
خمتلف  من  و�إن��اث��ا  ذك��ور�  �ملرموقة  و�لفنية  و�لفكرية  و�لنقدية  �ل�شعرية 
�لأجيال و�لتجارب �ل�شعرية وهي جهود حممودة مكنت د�ر �ل�شعر مبر�ك�س 
�لثقافية  �ملوؤ�ش�شات  �شبكة  �شمن  ومتميز�  ه��ام��ا  موقعا  لها  جت��د  �أن  م��ن 
�ملتخ�ش�شة ذ�ت �لإ�شعاع �ملتميز. من جانبه قال �شعادة عبد�هلل بن حممد 
�لعوي�س " يعود مهرجان �ل�شعر يف مر�ك�س جمدد�ً ليو��شل حالت �لإبد�ع 
و �لألق وليجتمع �شعر�ء �ملغرب مرة �أخرى لت�شيء معانيهم ليايل مر�ك�س 
�لكلمة  ع�شاق  ينتظرها  ظل  �شانحٍة  يف  �ل�شباح  بو�كري  قو�فيهم  ولتعطر 

�أعو�مها  و�حلرف". و�أ�شاف �لعوي�س لقد �شعت د�ر �ل�شعر مبر�ك�س خالل 
�ل�شعر و�ل�شعر�ء �حل�شور �لالئق لديو�ن �لعرب  �ملا�شية لإعطاء  �خلم�شة 
�ملتنوعة  و�لفنية  �لثقافية  و�مللتقيات  �ل�شعرية  �لأم�شيات  عديد  خالل  من 
ذ�ت �شلة بال�شعر وها هي �ليوم جتمعنا حتت ظاللها �لو�رفة قادمني �إليها 
بكل �شوٍق وتوق لننهل من معني �لأدب �لعربي �لز�خر بالتاريخ و �حل�شارة. 
ثم قدمت �لطفلة �ملوهوبة هبة مكاوي معزوفات مو�شيقية على �آلة �لقانون 
بعد ذلك مت تكرمي كل من �ل�شاعرة ثريا جمدولني و �ل�شاعرة �حل�شانية 
فرحة منت �حل�شن و �ل�شاعر و �لباحث و �لإعالمي �لأمازيغي عمر�أمارير 
تكرمي  كما مت  �ل�شبهاين  �لطاهر  م��ولي  عبد�لعزيز  �لزجال  و  �لفنان  و 
و  لل�شعر�ء  �ل�شعري"  "�لنقد  و  ق�شيدة"  "�أح�شن  م�شابقتي  يف  �لفائزين 

�لنقاد و �لباحثني �ل�شباب.

حاكم ال�شارقة يفتتح املعر�ش الفني الوجه الآخر لل�شمت لهراير �شركي�شيان

�شلطان القا�شمي يزور املعر�ش الفني حروف م�شرقة للفنان حممد مندي

•• ال�صارقة- وام:

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �شباح �أم�س �ملعر�س �لفني "�لوجه �لآخر 
�ل�شارقة  ملوؤ�ش�شة  �لفنية  �ملباين  يف  وذل��ك  �شركي�شيان  لهر�ير  لل�شمت" 

للفنون يف منطقة �ملريجة بال�شارقة.
يعد �ملعر�س �لذي تنظمه موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون بالتعاون مع غالريي 
ما�شرتيخت-  يف  بونيفاننت  ومتحف  �شتوكهومل،  يف  كون�شتال  بونييه 
هولند�، �أول معر�س ��شتق�شائي للفنان هر�ير �شركي�شيان وي�شتمر حتى 

.2022 يناير   30
و جتول �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف �أروقة �ملعر�س و��شتمع �إىل �شرح 
�خلم�س  خالل  �أنتجها  �لتي  �أعماله  حول  �شركي�شيان  هر�ير  �لفنان  من 
ع�شرة �شنة �ملا�شية و�لتي تاأخذ �لز�ئر يف رحلة م�شورة �إىل �شاحات حلب 
و�لالذقية ودم�شق، وعر �ل�شماء فوق تدمر و�ملناظر �لطبيعية للمناطق 

�ملغطاة بالثلوج يف �أرمينيا �ملعا�شرة.
و�إمكانيات  �لعنف  وع��م��ارة  �ل���زو�ل  ت��و�ري��خ  ح��ول  �أع��م��ال  �ملعر�س  ي�شم 
�لو�شيط �لفوتوغر�يف، ويرتكز على تكليفني رئي�شيني هما عمل تركيبي 
من  بتكليف   2021-2018 م���رة«  �آخ���ر  »���ش��وه��د  ب��ع��ن��و�ن  ف��وت��وغ��ر�يف 
موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون و»تفاحة �شغرية« 2021-2022 بتكليف من 

بونيفاننت.
و يت�شمن �ملعر�س �أي�شا جمموعة و��شعة من �أعمال �لفنان �لرئي�شة منذ 
2006، مبا يف ذلك »غري منته« و»بني بني« و»�شاحات �لإعد�م«، و»رحلة 

�لطري�ن �لأخرية«.
�لت�شوير  ��شتوديو  ب��و�ب��ة  ع��ر  �لت�شوير  ع��امل  يف  �شركي�شيان  خطى  و 
لدر��شة  �إىل هولند�  �شافر  ث��م  دم�شق  �حل��ل��م« يف  »ل��ون  ب��و�ل��ده  �خل��ا���س 
متخذ�  �لتناظري  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و��شل  حيث  �لب�شرية  �لفنون 
�ل��دوؤوب نحو  �شعيه  رئي�شا، وخمتر� لإمكانياته من خالل  منه و�شيطا 

��شتجالء �ل�شرديات غري �ملرئية �ملاثلة يف �ل�شر�عات �لعالقة.

وتطورت �ل�شور �لفوتوغر�فية �لتي �أنتجها �شركي�شيان با�شتخد�م كامري� 
ذ�ت �إطار كبري، وو��شل �إنتاجها على �متد�د حياته، جم�شدة �ن�شغاله بدور 
"�ل�شدفة" يف �لتقاط �شرديات متو�رية، كما �أنه منقب �آثار وقا�س يف �آن 
��شتح�شار  يف  �لفوتوغر�فية  �لأ�شاليب  توظيف  على  لعمله  �إ�شافة  معا، 
�مل��ن��اظ��ر �ل��ت��ي تك�شف �ل��ن��ق��اب ع��ن �ل�����ش��دم��ات �ل��ت��اري��خ��ي��ة، ح��ي��ث تعتمد 
�لتي  �لق�ش�س  يف  وتخو�س  و�جلمعية،  �ل��ف��ردي��ة  �ل��ذ�ك��رة  على  �أع��م��ال��ه 
تعجز �ل�شجالت و�مل�شادر �لر�شمية عن رو�يتها، مبا يتيح للمتفرج عر 
م�شاهد م�شممة وم�شاغة �لتفكري يف �جلو�نب �ل�شكلية لل�شورة، وتقييم 

�حتمالت ما هو كامن حتت �شطحها.
�لفنون  م��ن  و��شعا  طيفا  للفنون  �ل�ش�����ارقة  م��������وؤ�ش�شة  ت�ش�����تقطب  و 
�ملعا�شرة و�لر�مج �لثقافية، لتفعيل �حلر�ك �لفني، وت�شعى �إىل حتفيز 
و�ملاأخوذة  �ملغايرة  �لب�شرية  �لفنون  و�إن�����تاج  �لإب������د�عية،  �لطاق�������ات 
بهاج�س �لبحث و�لتج������ريب و�لتف�����رد، وف�����تح �أب�����و�ب �حل�����و�ر مع ك�����افة 
�لهويات �لثقافية و�حل�شارية، ومبا يعك�س ثر�ء �لبيئة �ملحلية وتعدديتها 

�لثقافية.
و�لر�مج  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  جمموعة  للفنون  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  تنظم  و 
"�لفنان  وب��رن��ام��ج  مار�س"  و"لقاء  �ل�شارقة"  "بينايل  مثل  �لأ�شا�شية 
�ملقيم"، و"�لرنامج �لتعليمي"، و"برنامج �لإنتاج" و�ملعار�س و�لبحوث 

و�لإ�شد�ر�ت بالإ�شافة �إىل جمموعة من �ملقتنيات �ملتنامية.
�لدور  و تركز �لر�مج �لعامة و�لتعليمية للموؤ�ش�شة كذلك على تر�شيخ 
تعزيز  وذل��ك من خالل  �ملجتمع،  �لفنون يف حياة  تلعبه  �ل��ذي  �لأ�شا�شي 

�لتعليم �لعام و�لنهج �لتفاعلي للفن.
ح�شر �فتتاح �ملعر�س �إىل جانب �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة.. كل من 
للفنون،  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بنت  ح��ور  �ل�شيخة 
للفنون،  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  مدير  �لقا�شمي  �أح��م��د  بنت  ن��و�ر  و�ل�شيخة 
�ملجتمع،  �ل�شحة ووقاية  �لعوي�س وزير  ومعايل عبد�لرحمن بن حممد 
وحممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة، ومنال عطايا 

مدير عام هيئة �ل�شارقة للمتاحف وعدد من �لفنانني.

•• ال�صارقة - وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة، �شباح �أم�س �ل�شبت �ملعر�س �لفني "حروف م�شرقة"، 
متحف  يف  وذل���ك  م��ن��دي،  حممد  �لإم���ار�ت���ي  و�خل��ط��اط  �لت�شكيلي  للفنان 

�ل�شارقة للخط.
�شلطان  بنت  ح��ور  �ل�شيخة  م��ن  ك��ل  زي��ارت��ه  ل��دى  �شموه  ��شتقبال  يف  وك���ان 
�أحمد  ب��ن��ت  ن���و�ر  و�ل�شيخة  ل��ل��ف��ن��ون،  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  �لقا�شمي 
للفنون، ومعايل عبد�لرحمن بن حممد  �ل�شارقة  �لقا�شمي مدير موؤ�ش�شة 
�لعوي�س وزير �ل�شحة ووقاية �ملجتمع، وحممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة 

�لت�شريفات و�ل�شيافة، ومنال عطايا مدير عام هيئة �ل�شارقة للمتاحف.
بالفنان  �مل��ق��ب��ل،  دي�شمر  م��ن   4 �ل���  حتى  ي�شتمر  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  ويحتفي 
�لبيئة  ��شتوحاها م��ن  �ل��ت��ي  �لإب��د�ع��ي��ة  و�أع��م��ال��ه  م��ن��دي  �لإم���ار�ت���ي حممد 
�لإمار�تية بني �ملا�شي و�حلا�شر، ومقولت ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �لتي عر 

عنها باأ�شلوبه �لفني �خلا�س.
�شرح  �إىل  �ملعر�س م�شتمعاً  �أروق��ة  �ل�شرقة يف  �ل�شمو حاكم  وجت��ول �شاحب 
و�ٍف من �لفنان حممد مندي حول �لأعمال �ملعرو�شة و�أبرز دللتها �لفنية 

�لتي عك�شت روؤيته و��شتلهامه من �ملقولت و�ملنا�شبات �لوطنية وغريها.
وينقل �ملعر�س م�شرية مندي �لعلمية و�لعملية و�لتي قاد خاللها �شغفه يف 
�خلط و�لفن من خالل تدري�شه للخط وتنفيذ عدد من �لأعمال �ل�شاهدة 
�ل�شفر  جل���و�ز  �خل��ارج��ي  �ل��غ��الف  ن�شو�س  ت�شميم  ومنها  �جن��از�ت��ه  على 
�ل�شيخ  �هلل  باإذن  له  �ملغفور  و�شعار�ت وق�شائد  وكتابة مر��شالت  �لإمار�تي، 

ز�يد بن �شلطان �آل نهيان.
�أف�شل  وتعلمه  �خل��ط  يف  م��ه��ارت��ه  لتطوير  م�شريته  خ��الل  م��ن��دي  و�شعى 
�ملهار�ت على �أيدي �لعديد من �خلطاطني �مل�شهورين حيث �لتحق بالعديد 
يف  �لعربية  �خلطوط  حت�شني  مدر�شة  مثل  �ملخت�شة  و�ملعاهد  �ملد�ر�س  من 
على  �ل��رتت��ي��ب  يف  �لأول  على  فيها  ح�شل  و�ل��ت��ي  1975م  �شنة  �ل��ق��اه��رة 
تعلم  ��شطنبول  ويف  �لدبلوم،  �شهادة  يف  �لعربية  م�شر  جمهورية  م�شتوى 
مندي على �أيدي �أمهر �خلطاطني مثل �ل�شيخ ح�شن جلبي و�خلطاط فوؤ�د 

با�شار تلميذي. وي�شم �ملعر�س جمموعة من �لأعمال �لتي �شارك بها حممد 
�إىل �شهاد�ت  مندي مثل �لعمالت �لورقية و�ملعدنية و�مل�شكوكات، بالإ�شافة 
�ل�شكر و�لتقدير، و�ملطبوعات �لتي �شارك فيها كالكتب و�ملجالت، و�شوره مع 

عدد من �ل�شيوخ و�لقادة وذكريات تعلمه وم�شاركاته يف �ملعار�س.
كما ي�شم �ملعر�س لوحة فنية بعنو�ن ز�يد �لقائد با�شتخد�م خط �لديو�ين، 
ثر�ه،  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  لل�شيخ  وم��ق��ولت  حكم  وحتمل 
وت�شمنت  �لرقعة  بخط  �شممت  "�لثقافة"  بعنو�ن  لوحة  �إىل  بالإ�شافة 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أق����و�ل  م��ن  جمموعة 

�لقا�شمي.
ور�شم مندي لوحة على �لقما�س حتت عنو�ن "�إكليل �ل�شارقة"، م�شتخدماً 
�إىل جانب خط �لديو�ين �ألو�ن �أكريليك، و�أي�شاً لوحة على �لقما�س حتمل 
نق�س "�إن �لحتاد يعي�س يف قلبي"، ف�شاًل عن 41 ت�شميماً خمتلفاً لكلمة 
�ل�شارقة، �لتي تظهر بخطوط و�أ�شكال �إبد�عية لفتة، و�لعديد من �للوحات 

�لتي ��شتمد �أفكارها من �لبيئة �لإمار�تية.
وي�شهد �ملعر�س طيلة فرتة �نعقاده بر�مج وفعاليات م�شاحبة، تت�شمن لقاًء 

�فرت��شيا مبا�شر� مع �لفنان حممد مندي بعنو�ن جماليات فن �لزخرفة، 
وت�شميم  و�ل��زخ��رف��ة،  �ل��دي��و�ين،  �خل��ط  ح��ول  ور���ش��ا  �لفعاليات  ت�شهد  كما 

�ل�شعار �خلا�س، وفن �لتحبري.
ب��د�أ م�شريته �لفنية   ،1953 �ل��ذى ولد يف عام  �أن حممد مندي  �إىل  ي�شار 
وتعلم �خلط �لعربي منذ مطلع �لعام 1975، حيث كان منذ �ل�شبا مولعاً 
و�لكتيبات،  و�ملجالت  �لكتب  و�أغلفة  �لإعالنية  �للوحات  بت�شاميم  و�شغوفاً 
�إىل �شغفه باخلط �لعربي و�ملو�د و�لأدو�ت �مل�شتخدمة يف كتابته،  بالإ�شافة 
و�أ�شلوب �خلط  و�لتقنيات  �مل��و�د  تنوع  �لفنية من خالل  �أعماله  وقد جتلت 

�لفريد و�ملميز �لذي يرز �ل�شمات �لثقافية و�لفنية و�لرت�ثية للدولة.
�ل�شارقة للخط يف كل عام معار�س خلطاطني وفنانني من  وينظم متحف 
خمتلف �أنحاء �لعامل، حيث ياأتي معر�س هذ� �لعام ��شتكماًل للمعار�س �لتي 
�لهيئة  �أدرجتها  �لتي  �مل�شاحبة  �لفعاليات  من  حزمة  جانب  �إىل  يقدمها، 
ور�س  تقدمي  على  تنطوي  �خل��ط��اط،  م��ع  للرنامج  متكاملة  خطة  �شمن 
�لعمل عر بر�مج رقمية، يف خطوة تهدف �إىل تعميم �لفائدة على �أكر عدد 

ممكن من �لأفر�د.

خمترب بلومبريغ املايل يف جامعة الإمارات يقدم تدريًبا على مهارات التداول املايل للطالب وال�شناعة واملجتمع
•• العني - الفجر

ن�شيبة،  �أن�������ور  زك�����ي  م���ع���ايل  ز�ر 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لثقايف  �مل�شت�شار 
�لأعلى  �لرئي�س  �ل��دول��ة-  رئي�س 
جلامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
خم��ت��ر ب��ل��وم��ب��ريغ �مل���ايل يف كلية 

�لإد�رة و�لقت�شاد.
بلومبريغ  خم���ت���ر  جت���ه���ي���ز  مّت 
20 حمطة من حمّطات  ب�  �مل��ايل 
�لو�شول  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  ب��ل��وم��ب��ريج 
و�مل�����و�رد  و�مل��ن�����ش��ات  �لأدو�ت  �إىل 
م�����ن قبل  دول������ًي������ا  �مل�������ش���ت���خ���دم���ة 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��ب��ن��وك  �حل��ك��وم��ات 
�ملختر  يتيح  كما  �ل��ر�ئ��دة.  �ملالية 
�آليات  �لتعّرف على  للم�شتخدمني 
�لتد�ول �ملايل، وتطبيق �لأفكار يف 
�أ�ش�س  وفهم  �ملالية،  �لأور�ق  �شوق 

طالب  حققها  �ل��ت��ي  ب����الإجن����از�ت 
�ملايل  �مل��ج��ال  �لإم����ار�ت يف  جامعة 
يف �أول حتدي بلومبريج �لإمار�تي 
فرق  ت�شعة  �شاركت  وقد  للتد�ول. 
�لإم�����������ار�ت يف حتٍد  ج���ام���ع���ة  م����ن 
�أ�شابيع مع  �شتة  ��شتمر على مد�ر 
جامعات  ث��م��اين  م��ن  ف��ري��ًق��ا   34
�أخ��رى، وفاز فريق و�حد  �إمار�تية 
باجلائزة  �لإم�������ار�ت  ج��ام��ع��ة  م���ن 
“نتقدم  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال  �لأوىل. 
�أدنوك  �شركة  �إىل  بال�شكر �جلزيل 
على توفريها تدريًبا ملدة �أ�شبوعني 
�أدنوك  �لفائزين يف حتدي  لهوؤلء 
ل��ل��ت��د�ول �ل��ع��امل��ي. ك��م��ا �أمت��ن��ى كل 
�لإم����ار�ت  جامعة  ل��ف��رق  �لتوفيق 
�لآن يف  �شي�شاركون  �لذين  �لأربعة 
بلومبريج  �لدويل  �لتد�ول  حتدي 

لأول مرة ".

�لأو�شع.  و�ملجتمع  للمتخ�ش�شني 
�ملايل  بلومبريغ  خمتر  يتيح  كما 
للطلبة �شقل مهار�تهم ومو�هبهم 
يف �ل��ت��د�ول �مل��ايل �ل��ذي من �شاأنه 
�أن ي�شاهم ب�شكل �أكر يف توظيفهم 
ب�شكل  ي�شعدين  �ل��ع��م��ل.  ���ش��وق  يف 
�لتعاونية  �لبيئة  �أرى  �أن  خ��ا���س 
�مل�������ايل.  ب����ل����وم����ب����ريغ  يف خم����ت����ر 
هيئة  �أع�شاء  �لتعاون  ه��ذ�  يجمع 
�لتدري�س و�لطالب و�ملتخ�ش�شني 
�أفكار  �ل�شناعة مًعا ل�شتك�شاف  يف 
�لبتكار  ف��ر���س  �ل��ب��ح��ث وحت��دي��د 

وريادة �لأعمال ".
وم���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح ع��م��ي��د كلية 
جامعة  يف  و�لق���ت�������ش���اد  �لإد�رة 
حممد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �لإم���ار�ت 
ما�شي: " مّت �إدر�ج �ملختر يف مناهج 
و�لدر��شات  �لبكالوريو�س  ب��ر�م��ج 

قر�ر�ت �ل�شتثمار �حلكيمة. 
ُت�شهم بلومبريغ، وهي �شركة عاملية 
و�لإعالمية  �لإخبارية  للخدمات 
مدينة  ومقرها  �ملالية  و�ملعلومات 
من   75% ب��ن�����ش��ب��ة  ن����ي����وي����ورك، 
وت�شغيله.  �ملختر  �إن�����ش��اء  مت��وي��ل 
بالن�شبة  �أدن��وك  �شركة  ت�شهم  كما 
عام  حتى   25% �لبالغة  �ملتبقية 

.2023
و�أع������رب م��ع��ايل زك����ي ن�����ش��ي��ب��ة عن 
جامعة  ل�شركاء  �لعميق  ت��ق��دي��ره 
هذ�  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
تعاونهم  "ي�شكل  وق���ال:  �مل�����ش��روع 
�شر�كة فريدة ونهًجا مبتكًر� �أ�شياًل 
�لطالب.  ت��ع��ل��م  جت���رب���ة  ل��ت��ع��زي��ز 
ك���م���ا ي���ت���ي���ح جل���ام���ع���ة �لإم����������ار�ت 
تدريبية  ودور�ت  ندو�ت  ��شت�شافة 
�ملالية  و�لأ�����ش����و�ق  �ل���ت���د�ول  ح���ول 

على  �لطالب  ي�شاعد  وه��و  �لعليا. 
ويربط  �لعاملية  �مل��ال  �أ���ش��و�ق  فهم 
�لدر��شية  �لف�شول  يف  �لتعلم  بني 
من  �لتجارية  �لأع��م��ال  وممار�شة 
�لو�قعية  �ملالية  �لتطبيقات  خالل 
وطرق �لتدري�س �ملبتكرة مما يتيح 
�ملهار�ت  تطوير  فر�شة  للطالب 
�لقطاع  يف  ل��ل��وظ��ائ��ف  �ل����الزم����ة 
�ملايل. يح�شل �لطالب على �شهادة 
�لتي  �ل�شوق  بلومبريغ يف مفاهيم 
���ش��ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى �ل��ت��ن��اف�����س يف 
�لقوى  �إىل  و�لدخول  �لعمل  �شوق 
�أنه  �إىل  و�أ����ش���ار   ." بثقة  �ل��ع��ام��ل��ة 
من  طالًبا   131 �أكمل  �لآن  حتى 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة 
�لتفاعلية  �لتدريبية  �ل��دورة  ه��ذه 

من خالل �لتعلم �لإلكرتوين.
ن�شيبة  زك��������ي  م�����ع�����ايل  و�أ���������ش��������اد 

بلومبريج من بيوتهم، مما مكنهم 
و�قعية  م�شاريع  يف  �مل�����ش��ارك��ة  م��ن 
�أن  ". و�أك��د  ُبعد  عند �لدر��شة عن 
"خمتر بلومبريغ �ملايل ُيعّزز من 
ك�شريك  �لإم�����ار�ت  جامعة  مكانة 

�أن  �إىل  �ل���ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د  و�أ�������ش������ار 
�شّكل  �مل����ايل  ب��ل��وم��ب��ريغ  "خمتر 
ع���ام���اًل ُم�����ش��اع��د�ً �أ���ش��ا���ش��ي��اً خالل 
متّكن  19حيث  ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
�لطالب من �لو�شول �إىل حمطات 

و�لبحث،  �ل��ع��ايل  �لتعليم  يف  ر�ئ��د 
وي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق روؤي�������ة دول����ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �إيجاد 
�ملعرفة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ق����وة ع��ام��ل��ة 

وقادرة على �ملناف�شة عاملًيا".
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•• ال�صارقة -وام: 

طالب �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة بالإ�شتفادة من برنامج " ناف�س " 
�لذي �أطلقته �لقيادة �لر�شيدة على م�شتوى �لدولة ل�شد �لفجوة �لهيكلية يف 
�شوق �لعمل و تعزيز دور �لكفاء�ت �لوطنية ومتكينها من مو�كبة �لطموحات 
جاء  �حليوية.  �لقطاعات  يف  �لنوعي  �لتوطني  وت�شريع  للدولة  �مل�شتقبلة 
�أعماله لدور  �لتي عقدها �ملجل�س �شمن  �لثانية  �أعمال �جلل�شة  ذلك خالل 
�لأول  قبل  �م�����س  �لعا�شر  �لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �لثالث  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد 
�ل�شت�شاري.  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شويدي  ميحد  علي  �شعادة  برئا�شة  مبقره 
�لب�شرية يف  �مل���و�رد  د�ئ���رة  ت�شاند  �أر�ء  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  م��د�خ��الت  وت��ن��اول��ت 
�لعمل من  �شوق  �ملو�طنني يف  قدر من  �أك��ر  �إ�شتيعاب  �ل�شارقة من  حكومة 
�لباحثني عن  م��وؤه��الت  و�إي��ج��اد من�شة لعر�س  �ل���دو�م �جلزئي  خ��الل عقد 

عمل �مام جهات �لقطاع �حلكومي و�خلا�س ف�شال عن مو��شلة �شيا�شاتها يف 
�ملتقدمني للوظائف  تعزيز �لر�شا �لوظيفي وحتقيق فر�س متكافئة لكافة 
�ملتاحة وحوكمة �لنظم . وقدم 25 ع�شو� �لع�شر�ت من �لأ�شئلة و�ملقرتحات 
و�لتو�شيات و�لتي تتالقى مع �أعمال د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف تاأهيل �لباحثني 
حتدياته  مبختلف  �لعمل  �شوق  �إحتياجات  تلبي  �لتي  �ملجالت  يف  عمل  عن 
ومتغري�ته و �ل�شعي �مل�شتمر لتوفري فر�س عمل للمو�طنني وفقا ملوؤهالتهم 
رئي�س  خ��ادم  ب��ن  �شلطان  ط��ارق  �لدكتور  �جلل�شة  وق��ائ��ع  ح�شر  وق��در�ت��ه��م. 
�لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  �مل�شوي مدير  �شامل  وعبد�هلل  �لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة 
�إد�ري مدير �شئون �لأفرع وهيثم خالد  �إبر�هيم �لزعابي م�شت�شار  وعبد�هلل 
�شهيل �لقحطاين م�شت�شار قانوين وندى ح�شن جعفر �لرئي�شي خبري �إد�ري 
وجو�هر عبد�لعزيز �ملدفع خبري �إد�ري وماجد حمد �ملري مدير �إد�رة �شوؤون 
�أ�شاد �لدكتور طارق �شلطان بن خادم يف كلمته بدعم  �لباحثني عن عمل. و 

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لكرمي  �لعي�س  �شبل  توفري  على  وحر�شه  للد�ئرة  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى 
وتاأمني �لوظائف لكافة �ملو�طنني م�شري� ىل حر�س �لد�ئرة على بذل كافة 
جهودها لتاأهيل �لباحثني عن عمل وتوفري خمتلف �لوظائف يف �لقطاعني 
�ل�����ش��ارق��ة و���ش��ع عند  �ل�شمو ح��اك��م  �إن �شاحب  وق���ال  �حل��ك��وم��ي و�خل��ا���س. 
و�أه��د�ف حمددة ميكن  و��شحة  �إ�شرت�تيجية  �لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  �إن�شائه 
تلخي�شها يف �أربع نقاط هامة هي: تنمية �ملو�رد �لب�شرية من خالل �لتدريب 
�لقطاعني  يف  �لوطنية  �لكو�در  ومتكني  �لوظيفي  �لأد�ء  وتطوير  و�لتاأهيل 
موجهاً  ز�ل  وما  �شموه  كان  وقد  �حلكومي  �لإنفاق  وتر�شيد  و�خلا�س  �لعام 
�ملو�شوعة  �لأه���د�ف  حتقيق  ل�شمان  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة  لأد�ء  ومتابعاً 
ويويل �إهتماماً كبري�ً بالدر��شات �لتي تقوم بها �لد�ئرة ويوجه بتنفيذ نتائج 
�إيجاد  خالل  من  و�لأ�شرية  �ملجتمعية  �ل�شعادة  حتقق  و�لتي  �لدر��شات  تلك 

�لب�شمة على وجوه �أبناء �إمارتنا. وثمن بن خادم دعم �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل �لعهد نائب �حلاكم رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�لكبري لكافة �أعمال �لد�ئرة وتوفري كافة �لإمكانات �لتي تعمل على حتقيق 
بعدها  ع��م��ل.  ع��ن  �لباحثني  �أو  �ملوظفني  وبناتنا  لأبنائنا  خ��دم��ة  �أه��د�ف��ه��ا 
تد�خل �أع�شاء �ملجل�س يف طرح مد�خالتهم �لتي مت�س �خت�شا�شات �لد�ئرة 
و منها ن�شبة ما حققته �لد�ئرة يف عمليات �لحالل بدو�ئر وهيئات حكومة 
�ل�شارقة خالل �لعامني �لأخريين يف ظل قر�ر �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
باإحالل �لوظائف بن�شبة 30 باملائة و �أهمية �لتحول �لألكرتوين يف �لعديد 
من خدمات د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية و معاجلة �لد�ئرة ملن فقدو� وظائفهم يف 
�لقطاع �خلا�س جر�ء �جلائحة و �لإجر�ء�ت �ملتبعة لإختيار وتعيني �ملو�طنني 
�إىل جانب روؤية �لد�ئرة من خالل طرحها لر�مج تاأهيل �ملو�طنني و�أهمية 

�لر�شا �لوظيفي ور�شا �ملتعاملني .

ا�شت�شاري ال�شارقة يطالب بتوطني القطاع اخلا�ش وتعزيز الر�شا الوظيفي

حممد ال�شرقي ي�شهد احتفالت الداخلية بالفجرية ويهنئ �شيف بن زايد باليوبيل الذهبي

�أحمد بن حمد بن �شيف �ل�شرقي، 
و�ل�شيخ حمد بن �شالح �ل�شرقي، 
�ل��زح��م��ي مدير  ����ش���امل  و����ش���ع���ادة 
و�شعادة  �لعهد  ويل  �شمو  مكتب 
�ل�شعفار  �شيف  �ملتقاعد  �لفريق 
حممد  �ملتقاعد  �لفريق  و�شعادة 
�لركن  و�ل��ل��و�ء  �جلنيبي  خمي�س 
خليفة حارب �خلييلي وكيل وز�رة 

�لد�خلية.
�لفريق  كما ح�شر �حلفل معايل 
حم��م��د خ��ل��ي��ف��ه �مل����ري ق��ائ��د عام 

و�لأد�ء  �لتنظيم  مب�شتوى  �شمّوه 
فقر�ت  خ�����الل  م����ن  ب�����رز  �ل������ذي 
�أّدتها  �لتي  و�لعرو�س  �لحتفال، 
وقياد�ت  �لد�خلية  وز�رة  وح��د�ت 
وفرقها  �ل�����دول�����ة  يف  �ل�������ش���رط���ة 
وج�شدت  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
و�لإمكانيات  �ل��ع��ال��ي��ة،  �ل���ق���در�ت 
حتظى  �ل��ت��ي  و�لب�شرية  �لتقنية 
بها �ل�����وز�رة، مب��ا ي��ع��زز دوره���ا يف 
و��شتقر�ر  �أم�����ن  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�ل��وط��ن، و���ش��ون �حت���اد �لإم����ار�ت 

وبد�أ �لحتفال بكلمة �شعادة �للو�ء 
حممد بن غامن �لكعبي قائد عام 
حر�س  م��وؤّك��ًد�  �لفجرية،  �شرطة 
وز�رة �لد�خلية على تر�شيخ �لقيم 
�لوطنّية و�ملعاين �لوحدوية عر 
�لدولة  م���ب���ادر�ت  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
�لذهبي،  ب��ال��ي��وب��ي��ل  ل��الح��ت��ف��ال 
وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دوره����ا يف 
م�شرية �لتنمية �ل�شاملة لالرتقاء 
بقطاع �لعمل �ل�شرطي يف �لدولة. 
�لذي  �لع�شكري  �لعر�س  ب��دء  ثم 

�أن �لعام �خلم�شني لدولة �لإمار�ت 
هو حمطة تتويج لأ�شالة �ملا�شي 
وُروؤى �مل�شتقبل، و�لحتفاء مبا مت 
تاريخية  مكت�شبات  م��ن  حتقيقه 
وح�شارية لدولة �لإمار�ت خالل 
قيام  م��ن  �ب���ت���د�ًء  ع��ق��ود،  خم�شة 
�ملوؤ�ش�شني  وجهود  بروؤية  �لحت��اد 
و��شتكماًل  �هلل،  رحمهم  �لأو�ئ���ل 
مل�شرية �لوطن وتر�شيًخا لنه�شته 
�لإم����ار�ت  ح��ك��ام  ب��ق��ي��ادة  �ل�شاملة 
و�أ�����ش����اد  �هلل.  ح��ف��ظ��ه��م  ج��م��ي��ًع��ا 

�ل�شيخ  و�ل������ل������و�ء  دب������ي  ����ش���رط���ة 
ر����ش��د ب��ن �أح��م��د �مل��ع��ال ق��ائ��د عام 
ثاين  و�ل��ل��و�ء  �لقيوين  �أم  �شرطة 
�أكادميية  مدير  �ل�شام�شي  بطي 
�ل�شرطية  للعلوم  ز�ي��د  بن  �شيف 
و�لأمنية ب�شرطة �أبوظبي و�للو�ء 
م�شاعد  رف����ي����ع  حم���م���د  �أح����م����د 
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي ل�شوؤون 
وز�رتي  �شباط  من  وعدد  �لإد�رة 
�ل���د�خ���ل���ي���ة و�ل����دف����اع وع�����دد من 

�ملدر�ء و�مل�شوؤولني يف �لفجرية.

ومقّدر�ته �لثمينة.
ح�شر �لحتفال، �ل�شيخ �شيف بن 
رئي�س  �ل�����ش��رق��ي  �شيف  ب��ن  ح��م��د 
بالفجرية،  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة 
و�ل�������ش���ي���خ �مل���ه���ن���د����س حم���م���د بن 
ح��م��د ب���ن ���ش��ي��ف �ل�����ش��رق��ي مدير 
�للكرتونية  �حلكومة  د�ئ��رة  عام 
بن  ع��ب��د�هلل  و�ل�شيخ  ب��ال��ف��ج��رية، 
حمد بن �شيف �ل�شرقي ، و�ل�شيخ 
حممد بن �شالح �ل�شرقي و�ل�شيخ 
�شلطان بن �شالح �ل�شرقي و�ل�شيخ 

•• الفجرية -وام: 

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد 
�لفجرية  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
���ش��ه��د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
حمد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
بن  م��ك��ت��وم  �ل�شيخ  �شمو  ي��ر�ف��ق��ه 
وز�رة  �ح��ت��ف��الت  �ل�����ش��رق��ي،  حمد 
�لذهبي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�شمن �ح��ت��ف��الت دول���ة �لإم���ار�ت 
�أقيمت  �ل��ت��ي  ب��ال��ع��ام �خل��م�����ش��ني، 
على كورني�س �لفجرية ،و�نطلقت 
كمحطٍة  �لفجرية  من  �لفعاليات 

�أوىل مروًر� بباقي �لإمار�ت.
وهناأ �شمو ويل �لعهد �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  ب���ن ز�ي����د �ل  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
�لد�خلية بهذ� �حلدث مثمنا دور 
�لوز�رة يف حتقيق �لمن و�لمان 
و�شف  �شباطها  بجهود  وم�شيد� 
تكاتفهم  يف  و�لف������ر�د  �ل�����ش��ب��اط 
وع��م��ل��ه��م �ل���د�ئ���م ل��ت��ع��زي��ز حلمة 
عهد  ويل  �شمو  وع���ّر   . �ملجتمع 
�لفخر  م����ع����اين  ع����ن  �ل���ف���ج���رية 
هذه  يف  تتج�ّشد  �ل��ت��ي  و�لع��ت��ز�ز 
�ملنا�شبة �لوطنية �لعظيمة، موؤكًد� 

�متد على �شارع كورني�س �لفجرية 
فيه  و�شارك  كيلومرتين،  مل�شافة 
وز�رة  ف�شائل  جميع  م��ن  �أف����ر�د 
ووحد�تها  وف���رق���ه���ا  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
جانب  �إىل  و�لأمنية،  �لتنظيمية 
�لآليات �لع�شكرية وفرق �ل�شرطة 

و�ملد�ر�س �لع�شكرية بالدولة.
وق�����دم ف���ري���ق ف��ر���ش��ان �لإم������ار�ت 
�لتابع  �جل��وي��ة  ل��ال���ش��ت��ع��ر����ش��ات 
و�ل��دف��اع �جلوي  �جل��وي��ة  للقو�ت 
�لفجرية،  �شماء  يف  ملوًنا  ا  عر�شً
�شهده  م��ب��ه��ر  وط���ن���ي  م�����ش��ه��ٍد  يف 

جمهور و��شع .
ك�����م�����ا ������ش����ت����ع����ر�����ش����ت ط������ائ������ر�ت 
�لهليوكوبرت �لع�شكرية علم دولة 
�لد�خلية  وز�رة  و�شعار  �لإم��ار�ت، 
و�ليوبيل �لذهبي للدولة يف ختام 

�لحتفالية.
من�شات  يف  �لح���ت���ف���ال  وح�����ش��ر 
جموع  �جل���م���اه���ريي���ة  �ل���ع���ر����س 
غ����ف����رية م�����ن خم���ت���ل���ف �ل���ف���ئ���ات 
د�خل  م��ن  و�جلن�شيات  �لعمرية 
�إم�����������ارة �ل����ف����ج����رية وخ����ارج����ه����ا، 
�شا�شات  ع����ر  م���ع���ه  وت���ف���اع���ل���و� 
ع���ر����س رئ��ي�����ش��ي��ة مت و���ش��ع��ه��ا يف 
كورني�س  ع��ل��ى  �لح��ت��ف��ال  م��ك��ان 

�لفجرية.

الرئي�ش املوريتاين يلتقي �شخبوط بن نهيان ويبحثان امللفات الإقليمية ذات الهتمام امل�شرتك
•• نواك�صوط-وام:

رئي�س  �ل���غ���زو�ين  �ل�شيخ  ول���د  حم��م��د  ف��خ��ام��ة  ��شتقبل 
معايل  �ل�شقيقة  �مل��وري��ت��ان��ي��ة  �لإ���ش��الم��ي��ة  �جل��م��ه��وري��ة 
�ل�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان وزير دولة وذلك يف 

�لعا�شمة نو�ك�شوط.

جرى خالل �للقاء بحث عدد من �مللفات �لإقليمية ذ�ت 
�لهتمام �مل�شرتك، �إىل جانب تعزيز �لتعاون يف �ملجالت 

�ل�شتثمارية و�لقت�شادية.
�للقاء  خ��الل  نهيان  ب��ن  �شخبوط  �ل�شيخ  معايل  ونقل 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  حتيات �شاحب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 

رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. لفخامة �لرئي�س 
�ملوريتاين. و ثمن �جلانبان م�شتوى �لعالقات �لثنائية 
�ل��ت��ي جت��م��ع ب���ني دول����ة �لإم�������ار�ت وم��وري��ت��ان��ي��ا و�أك����د� 

�حلر�س على متتينها �إىل جانب �ل�شتعد�د للمزيد من 
�لتعاون �مل�شتقبلي. على �شعيد مت�شل ز�ر معايل �ل�شيخ 
�شخبوط بن نهيان �لأكادميية �لدبلوما�شية �ملوريتانية 
حيث ��شتقبله معايل �إ�شماعيل ولد �ل�شيخ �أحمد، وزير 
يف  و�ملوريتانيني  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  �ل�شوؤون 

�خلارج وبحثا عدد� من �مللفات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

 ق�شاء اأبوظبي تناق�ش معايري التمييز 
بني �شبب الدعوى واأ�شا�شها القانوين 

•• اأبوظبي-وام:

�لت�شال  تقنية  ع��ر  م�شتديرة  م��ائ��دة  �أبوظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  نظمت 
�لقانوين"  و�أ�شا�شها  �لدعوى  �شبب  بني  �لتمييز  "معايري  بعنو�ن  �ملرئي 
ت��اأث��ري ذل��ك يف  �ل��دع��اوى وم���دى  �أ���ش��ب��اب  �لقانونية ح��ول  ملناق�شة �لأط���ر 
�ملدنية  �لدعوى  على  �جلنائي  �حلكم  وحجية  �لق�شائية  �لر�شوم  حتديد 
و�أثر حتديد �ل�شبب على �لخت�شا�س �لق�شائي بني �ملحاكم �ملختلفة وذلك 
بالتعاون مع �شبكة �ملعاهد �لق�شائية �لعربية. تناولت �ملائدة �مل�شتديرة �لتي 
ح�شرها عدد من �لق�شاة و�لقانونيني �لعرب .. �أهمية �شبط �مل�شطلحات 
�شبب  ي�شمى  ما  بني  ��شطالحية  وتفرقة  دقيق  تعريف  وو�شع  �لقانونية 
�لدعوى وحملها ل�شمان  �ل�شحيح ومو�شوع  �لقانوين  و�أ�شا�شها  �لدعوى 
من  �أخ��رى  وتعريفات  �أنظمة  من  معه  يت�شابه  وما  �مل�شطلح  بني  �لتمييز 
�شبب  �أن  �إىل  �مل�شاركون  �أ�شار  و  �لدعوى.  ومو�شوع  وحمل  �للتز�م  �شبب 
�لدعوى هو �لو�قعة �لتي ي�شتند �إليها �خل�شم للمطالبة بحقة �أو مبو�شوع 
�ملحاكم  بيان ذلك من خالل تطبيقات عملية ق�شائية لأحكام  دع��و�ه مع 
�لقانونية بني  �مل�شاركة  �لبتد�ئية و�ل�شتئناف و�لنق�س مو�شحني حدود 
�لقا�شي و�خل�شوم وحدود تكييف �لدعوى �ملرتبط بوقائعها و�أنه �إذ� كان 
�أنه  �إل  �لقا�شي  حق  من  يكون  تكيفها  ف��اإن  للخ�شوم  ملكا  �لدعوى  �شبب 
مقيد بالوقائع �لتي �أثارها �لأطر�ف. و ربطت �ملائدة �مل�شتديرة بني �أهد�ف 
عاما  للخم�شني  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لطموحة  و�ل��روؤي��ة  �خلم�شني  م��ب��ادئ 
�لقادمة، و�لهادفة �ىل حتقيق �لريادة و�لتميز يف خمتلف �ملجالت، وتاأثري 
روؤي��ة تطبيقية  �لق�شائية، وذل��ك من خ��الل  ذل��ك على تطوير �خل��دم��ات 

مقارنة بني �لأنظمة �لق�شائية �لعربية و�لأوروبية و�لدولية.

خدمات ا�شتثنائية يقدمها اإ�شعاف دبي يف اإك�شبو2020 
•• دبي-وام:

�لإ�شعاف  خل���دم���ات  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت���ق���دم 
�إك�شبو  يف  ��شتثنائية  تخ�ش�شية  خ��دم��ات 
2020 دبي من خالل خدماتها �لإ�شعافية 
�لكادر  قبل  م��ن  عالية  بحرفية  تقدم  �لتي 
�مل��ن��ت�����ش��ري��ن يف جميع  و�مل�����ش��ع��ف��ني  �ل��ط��ب��ي 
يف  �رتفاعا  �شهدت  �لتي  و  �حل��دث  قطاعات 
�آلف  م��ئ��ات  و��شتقباله  �مل��ع��ر���س  زو�ر  ع��دد 

�لزور خالل �شهره �لأول.
د�ئما  �لأ�شعاف"  للخدمات  "دبي  وتتو�جد 
يتم  �لتي  �لكبرية  �ملنا�شبات  و  �لفعاليات  يف 
�أر�س دبي و�أثبتت ريادتها يف  تنظيمها على 
�لإ�شعاف  و  �ل��ط��و�رئ  تقدمي خ��دم��ات ط��ب 
على  م�شتمر  ب�شكل  وحر�شت  �إك�شبو  خالل 
�ب����ر�ز �ل�����ش��ورة �مل�����ش��رف��ة ل��ع��م��ل �مل�����ش��ع��ف يف 

�لمار�ت.
�إك�شبو  دب���ي  ��شت�شافة  ع��ن  �لع����الن  وم���ع 
2020 و�شعت �ملوؤ�ش�شة خطة ��شرت�تيجية 
ت��ت��و�ف��ق م���ع روؤي�����ة �حل��ك��وم��ة �ل��ر���ش��ي��دة يف 
�حلدث  مع  تتنا�شب  نوعية  خدمات  تقدمي 
�شملت  �لإم����ار�ت  مبكانة  يليق  �ل�شتثنائي 
من  تطبيقها  ي��ت��م  تنفيذية  خ��ط��ط  و���ش��ع 
خ����الل ف��ري��ق ع��م��ل ي�����ش��م ك���ف���اء�ت �إد�ري�����ة 
بكل  ي��ع��م��ل��ون  م��وؤه��ل��ة  وف��ن��ي��ة  وتخ�ش�شية 
�إ�شعافية  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ح��رف��ي��ة 
متخ�ش�شة قادرة على �لتعامل مع �لأحد�ث 

�لكبرية و �لطو�رئ �ملفاجئة.
�إك�شبو  يف  �لإ������ش�����ع�����اف  ع���م���ل���ي���ات  وت����ت����م 
�ل�شركاء  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون   2020
�ل�شرت�تيجني لإ�شعاف دبي لتقدمي خدمات 
نوعية ومميزة غري م�شبوقة و �لعمل كفريق 

و�ح��د معهم وذل��ك من خ��الل �لتن�شيق مع 
و�لإد�رة  دبي  �ل�شحة يف  وهيئة  دبي  �شرطة 
�لقطاع  وم�شت�شفيات  �ملدين  للدفاع  �لعامة 
من  �لقريبني  �مل��ر���ش��ى  ل�شتقبال  �خل��ا���س 

�حلدث ل�شرعة تقدمي �لعالج �لالزم.
ومنذ �أول يوم لنطالقة �إك�شبو بد�أ �إ�شعاف 
وطو�قمه  �إم��ك��ان��ي��ات��ه  جميع  ت��وظ��ي��ف  دب���ي 
بتغطية  �ل��زو�ر  خلدمة  �لإ�شعافية  �لطبية 
�لقطاعات �ل�شتة للمعر�س منها �ل�شتد�مة 
منطقة  ب���الإ����ش���اف���ة  و�ل���ف���ر����س  �ل��ت��ن��ق��ل  و 
�ليوبييل و �لو�شل و�لفر�شان �لتي مت فيها 
توزيع 20 نقطة ��شعافية عبارة عن عياد�ت 
�ملتو�جدين  �مل�شعفني  عدد  ي��رت�وح  م�شغرة 
يف كل نقطة من 3 �إىل 4 م�شعفني يقدمون 
حتديد  م��ع  متخ�ش�شة  �إ���ش��ع��اف��ي��ة  خ��دم��ات 
للبالغات  ��شتجابة  �أق�شى  دقائق حد�  �أربع 

�ملقدمة بطلب �ل�شعاف .
و�ن��ط��الق��ا م���ن �إه��ت��م��ام �مل��وؤ���ش�����ش��ة بتوفري 
�خلدمات لكل زو�ر �إك�شبو باختالف لغاتهم 
من  �ملتطوعني  من  كبري�  ع��دد�  ��شتقطبت 
بكافة  م�شعفني  لتوفري  �جلن�شيات  خمتلف 
�للغات و�أخ�شعتهم لدور�ت تدريبية مكثفة 
�لعمل  يف  وق���در�ت���ه���م  م��ه��ار�ت��ه��م  ل��ت��ع��زي��ز 

�لإ�شعايف .
وت��ع��رف��ت وك��ال��ة �أن���ب���اء �لم������ار�ت يف جولة 
�إك�شبو  يف  دبي  لإ�شعاف  �لرئي�شي  باملقر  لها 
ونقاط �لإ�شعاف �ملوزعة على �أهم �لمكانيات 
و�لطو�قم �لإ�شعافية �لتي وظفتها �ملوؤ�ش�شة 

خلدمة زو�ر �إك�شبو.
وقدم نا�شر �بر�هيم �ملن�شور فني طب طارئ 
متقدم يف موؤ�ش�شة دبي خلدمات �لإ�شعاف - 
يف  �مل�شتخدمة  �لآل��ي��ات  عن  مف�شال  �شرحا 

من  �ملنفذة  �لعمل  �آل��ي��ة  و  �لإ���ش��ع��اف  عملية 
�لكادر  �أن  م��و���ش��ح��ا   .. �ل��ع��م��ل  ط��اق��م  ق��ب��ل 
�إ�شافة  164 م�شعفا خمت�شا  �لطبي ي�شم 
�ملوؤ�ش�شة  يف  تدريبهم  مت  متطوعا   40 �إىل 
مد�ر  على  يتو�جدون  �ملعر�س  زو�ر  خلدمة 

�شاعات �لعمل.
�إن  �ملن�شور  ق��ال  �مل�شعف  عمل  �آل��ي��ة  وح���ول 
عمل �مل�شعفني يبد�أ من حلظة تلقى �لبالغ 
�لعمليات ومن  �إ�شابة من غرفة  عن وجود 
�لبالغ  مع  �لتعامل  طريقة  حتديد  يتم  ثم 
وحتريك �لآلية �لتي تتنا�شب مع نوع ومكان 

طلب �خلدمة.
و�أ�شاف نا�شر �ملن�شور �إن �إ�شعاف دبي وفرت 
يف �إك�����ش��ب��و 7 ���ش��ي��ار�ت �إ���ش��ع��اف ح��دي��ث��ة مت 
كاأجهزة  �لطبية  �مل��ع��د�ت  ب��اأح��دث  جتهيزها 
�ل�شدمة  و�أج���ه���زة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل��ت��ن��ف�����س 
خا�شة  مبو��شفات  و�شيارتني  �لكهربائية 
لكبار �ل�شخ�شيات تتمركز قرب من�شة كبار 
�لغولف  مركبات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شخ�شيات 
يف  �إك�شبو  د�خ���ل  ت�شتخدم  ب��ن��ق��الت  �مل����زودة 
�لأماكن �لتي ي�شعب على مركبات �لإ�شعاف 
�أو  �إليها ومن ثم يتم نقل �ملري�س  �لدخول 
لتقدمي  ��شعافية  نقطة  �أق���رب  �إىل  �مل�شاب 

�لرعاية �لطبية �لالزمة له .
ولفت �ملن�شور �إىل توفر 6 در�جات كهربائية 
�لطارئة  للبالغات  �ل�شريعة  لال�شتجابة 
�ملعد�ت  بجميع  م���زودة  �ل�شيقة  و�لأم��اك��ن 
قبل  م��ا  �لطبي  للتدخل  �ل��الزم��ة  �لطبية 
ميد�ين  م�شت�شفى  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�شت�شفى 
متنقل "حافلة �إ�شعاف" و وحدة دعم ميد�ين 
جمهزة للدعم و�لإ�شناد وور�شة طبية متنقلة 
خلدمة  متنقلة  فح�س  ور���ش��ة  ج��ان��ب  �إىل 

لإك�شبو  �ملخ�ش�شة  �لإ���ش��ع��اف  �آل��ي��ات  طاقم 
ميكن  �ل��ت��ي  �لفنية  �لأع��ط��ال  م��ع  للتعامل 
�ملتو�جدة يف جميع  �لآليات  لها  تتعر�س  �أن 
على  �لوقت  لتوفري  وذل��ك  �لإ�شعاف  نقاط 
خدمات  وتقدمي  �ملعر�س  يف  �ملوجود  �لكادر 

�إ�شعاف �أف�شل تتنا�شب مع كل �لظروف.
م�شتجيبات   6 ت���وف���ري  مت  �أن������ه  و�أو������ش�����ح 

للتعامل مع �ملو�قف �لتابعة لإك�شبو خلدمة 
�جل��م��اه��ري م��ن وق���ت �ل��و���ش��ول ح��ت��ى وقت 

�ملغادرة .
ويتنقل �مل�شعفون و �مل�شعفات يف �أرجاء �إك�شبو 
لتقدمي  �لعمل  ���ش��اع��ات  ب��در�ج��ات��ه��م خ��الل 
وت�شخري  �لطلب  حالة  يف  ل��ل��زو�ر  �مل�شاعدة 

�إمكانياتهم للتعامل مع �حلالت �لطارئة .

العدد 13379 بتاريخ 2021/10/31 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  118/2020/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم:2019/25 عقاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )369882( درهم �شامال 
للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ:علي بن ح�شني بن �شالح �لطويرقي 
عنو�نه :يعلن على وكيله �لقانوين/مكتب �ملحامي حممد �للنجاوي - �مارة �ل�شارقة - �لنهدة - �شارع �لحتاد - جانب �ن�شار مول - برج حممد 

�ملال - �لطابق �لر�بع - مكتب رقم 406 - هاتف:05561556 - وميثله:حممد �حمد علي �حمد �للنجاوي 
�ملطلوب �إعالنه : با�شيفيك فنت�شرز ليمتد 

alawadhi.advocates@hotmail.com - 0504998097 - عنو�نه :�لمار�ت - �مارة دبي - �ملركز �لتجاري �لوىل - دبي
مو�شوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/11/10 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
http://www. بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين
�ملز�يدة ولكل من لديه  20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول  �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : نوع �لعقار �شقة �شكنية حتت �لن�شاء - �ملنطقة �خلليج �لتجاري 
- رقم �لر�س 149 - �مل�شاحة 93 مرت مربع - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى برج با�شفيك - رقم �لوحدة 706 - �لتقييم:735204.72 درهم 

يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور�.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13379 بتاريخ 2021/10/31 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:6526/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

ي����وؤدي للمدعي مبلغا وقدره  ب���ان  �مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  �لم���ر  ب��ا���ش��د�ر  �مل��ط��ال��ب��ة   : �ل��دع��وى  م��و���ش��وع 
)500.000.00( خم�شمائة �لف درهم بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية 12% و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 

�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:حممد كيخا للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

عنو�نه:عنو�نها:�مارة دبي - ديره - بناية �لر��س - مكتب 12 وتتخذ حمل �قامة خمتار حلاجات هذه 
�لدعوى مكتب وكيلها �لقانوين د�ر �لبيان للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية - عنو�نه:دبي - ديرة برج 

�مل�شرف 2102
�ملطلوب �إعالنه :  1- ح�شينى فخر �لدين مال فخر �لدين  -  �شفته : مدعي عليه

ب��ان يوؤدي  �ملدعي عليه  �ل��ز�م  ب��ت��اري��خ:2021/10/7 -  دب��ي �لبتد�ئية  �لإع���الن :ق��ررت حمكمة  مو�شوع 
ملدعية مبلغا وقدره )500.000.00( خم�شمائة �لف درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ 
مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  و�مل�شاريف  وبالر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  يف:2020/11/10  �ل�شيك  ��شتحقاق 
�تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات وتنوه �ملحكمة �ن طلب �شمول �لمر بالنفاذ �ملعجل ل مرر 

له لذ� ق�شت برف�شه .ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ش اخليمة يح�شر احتفال 

الت�شيك بيومها الوطني
•• راأ�ش اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، 
م�شاء �أم�س �لول حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه �شعادة بريي �شالفيك �شفري جمهورية �لت�شيك لدى 

�لدولة مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده، وذلك يف منتجع هيلتون �شاطئ ر�أ�س �خليمة.
و�أعرب �شموه عن متنياته جلمهورية �لت�شيك بدو�م �لتقدم و�لزدهار.

و�أ�شاد �شعادة �شفري �لت�شيك يف كلمة له خالل �حلفل بجهود �لقيادة �لر�شيدة بالدولة فى تطور 
و�زدهار دولة �لإم��ار�ت، وبعالقات �لتعاون �لوثيق بني �لبلدين �ل�شديقني، موؤكد�ً حر�س بالده 

على تعزيز �لتعاون مع دولة �لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت.

�سمن ندوة عاملية نظمها مركزا تريندز وم��سيه ديان بعن�ان: التفاق الإبراهيمي

م�شاركون: الثقافة والإعالم والتعاون التنموي والتكنولوجي ُتع�شد اتفاقات ال�شالم والت�شامح يف ال�شرق الأو�شط
•• ابوظبي-الفجر:

�ح��ت��ف��اًء مب�����ش��ي ع���ام ع��ل��ى توقيع 
�لت���ف���اق �لإب���ر�ه���ي���م���ي ب���ني دول���ة 
�لإم�������������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة و�مل���ت���ح���دة 
�شل�شلة  �إط��ار  �إ�شر�ئيل، ويف  ودول��ة 
و�ملعرفية،  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
للبحوث  ت���ري���ن���دز  "مركز  ن��ظ��م 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  و�ل�شت�شار�ت"، 
لدر��شات  دي����ان  م��و���ش��ي��ه  "مركز 
و�أفريقيا"،  �لأو������ش�����ط  �ل�������ش���رق 
�ل��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة ت���ل �أب���ي���ب، ندوة 
"�لتفاق  ع���ن���و�ن:  ح��م��ل��ت  ع��امل��ي��ة 
تعزيز  ف����ر�����س  �لإب�����ر�ه�����ي�����م�����ي.. 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
�ملا�شي  �لأرب��ع��اء  وذل��ك  �ملنطقة"، 
وج���وزي���ف جاغلوم  ر�ي����ا  ق��اع��ة  يف 

بجامعة تل �أبيب.
"�لحتاد"  ���ش��ح��ي��ف��ة  و�����ش����ارك����ت 
و��شرت�تيجي  �إع���الم���ي  ك�����ش��ري��ك 
�لتي  �ل��ن��دوة،  "تريندز" يف  مل��رك��ز 
جاءت دعماً ل�شتحقاقات �ل�شالم؛ 
نقا�شية  ج��ل�����ش��ات  ث���الث  و���ش��م��ل��ت 
تعزيز  يف  �ل���ث���ق���اف���ة  "دور  ه�����ي: 
و"دور  و�حلو�ر"،  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م 
�لإعالم يف تعزيز �ل�شالم و�لأخوة 
يف  �ل��ت��ع��اون  و"�آفاق  �لإن�شانية"، 

�لتنمية و�لتكنولوجيا".
�أن  �ل����ن����دوة  �مل�������ش���ارك���ون يف  و�أك������د 
�ت����ف����اق����ات �ل���������ش����الم ب�����ني �ل������دول 
ل�شرق  توؤ�ش�س  و�إ�شر�ئيل  �لعربية 
�أو�شط جديد، خاٍل من �ل�شر�عات 
و�ل���ن���ز�ع���ات �ل��ت��ي ل ت��خ��دم �شوى 
ق����وى �ل���ت���ط���رف و�لإره����������اب، كما 
�شعوب  ت��ط��ل��ع��ات  �ل���ت���ع���اون  ي��دع��م 
�مل��ن��ط��ق��ة يف �لأم�����ن و�إ����ش���اع���ة قيم 
�مل�شرتك،  و�ل���ع���ي�������س  �ل���ت�������ش���ام���ح 
و�لإع����الم  �ل��ث��ق��اف��ة  �أن  مو�شحني 
و�لتكنولوجي  �لتنموي  و�لتعاون 
�ل�����ش��الم وتعزز  �ت���ف���اق���ات  ُت��ع�����ش��د 

�لزدهار و�لتنمية.

خــاجــة:   اآل  حمــمــد  ــعــادة  �ــس
التنمية ل ميكن اأن تتحقق اإل 

يف ظل �سالم م�ستدام
�شعادة  �ل����ن����دوة  �أع����م����ال  و�ف���ت���ت���ح 
�شفري  خ��اج��ة،  �آل  حم��م��ود  حممد 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�لكلمة  �ألقى  حيث  �إ�شر�ئيل،  لدى 
�أن  فيها  و�أك���د  ل��ل��ن��دوة،  �لرئي�شية 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
ت��وؤم��ن �إمي��ان��اً ر����ش��خ��اً ب���اأن حتقيق 
�ل��ت��ن��م��ي��ة و�لزده��������ار و�ل���ت���ق���دم ل 
�ل�شالم  ظ��ل  يف  �إل  يتم  �أن  ميكن 
�ل��ث��ق��ة بني  �ل���ذي يبني  �مل�����ش��ت��د�م، 
�ل�شباب  �شيما  ول  �ملنطقة،  �شعوب 
م���ن���ه���م، وي���وؤ����ش�������س ل���ق���اع���دة من 
�مل�شرتكة  �لبّناء و�مل�شالح  �لتفاهم 
�ل��ت��ي ت��ق��ن��ع �لأط�������ر�ف ك��اف��ة باأن 
ي��خ��دم م�شالح  �مل�����ش��رتك  �ل��ع��ي�����س 

�جلميع.
�آل خاجة  ���ش��ع��ادة حم��م��د  و�أو����ش���ح 
�لإبر�هيمي  �ل�������ش���الم  �ت���ف���اق  �أن 
يت�شق مع روؤية �لإم��ار�ت وقيادتها 
بني  و�لتعاي�س  �لت�شامح  لتحقيق 
�أولويات  فاأحد  و�ل�شعوب؛  �ل��دول 
�لإمار�ت يتمثل يف تو�شيع جمتمع 

�لعي�س  وحتقيق  �ملنطقة،  �أزم����ات 
�مل�شرتك.

ليور�  �لدكتورة  �أ���ش��ارت  ذل��ك،  �إىل 
م��دي��رة مركز  – ب��اف��ور،  هيندملان 
�لإير�نية  ل��ل��در����ش��ات  �ل��ت��ح��ال��ف 
�أن������ه ل  �أب����ي����ب، �إىل  ت����ل  ب��ج��ام��ع��ة 
�إي��ر�ن و�إ�شر�ئيل حدود  توجد بني 
�لبلد�ن  ي��خ�����س  ومل  م�����ش��رتك��ة، 
بينهما، ول توجد لأحدهما  حرباً 
م��ط��ال��ب يف �أر�����ش���ي �لآخ�����ر، ومع 
ذل����ك، خ��ا���ش��ت �إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�إي�����ر�ن 
�ملا�شية  �لأرب��ع��ة  �ل��ع��ق��ود  م��ر  على 
ولكن  �حلدة"،  منخف�س  "�شر�عاً 
باأحد�ث  بينهما  �لعالقات  ترتبط 
�ل���ت���اري���خ  ورو�ب����������ط رئ���ي�������ش���ي���ة يف 

�ليهودي - �لإير�ين.
�لرو�بط  ل��ه��ذه  "ميكن  وت��اب��ع��ت: 
تكون  �أن  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
م��ه��م��ة يف جتاوز  َل���ِب���ن���ات  مب��ن��زل��ة 
�شعبْي  بني  �ملعا�شرة  �لنق�شامات 
ه��ذي��ن �ل��ب��ل��دي��ن �ل��ع��ري��ق��ني على 
خ��ل��ف��ي��ة م�����ب�����ادر�ت ث���ق���اف���ي���ة غري 

ر�شمية".

يف  الإعــالم  دور  الثانية:  اجلل�سة 
تعزيز ال�سالم والأخ�ة الإن�سانية

�لندوة،  م��ن  �لثانية  �جلل�شة  �أم���ا 
"دور  ع������ن������و�ن:  حت������ت  ف������ج������اءت 
�ل���������ش����الم  ت����ع����زي����ز  يف  �لإع��������������الم 
و�أد�رت���ه���ا  �لإن�شانية"،  و�لأخ������وة 
هيندملان-بافور،  ل��ي��ور�  �ل��دك��ت��ورة 
للدر��شات  �لتحالف  مركز  مديرة 

�لإير�نية بجامعة تل �أبيب.
�لأ�شتاذ  �جلل�شة  �أع��م��ال  و��شتهل 
حترير  رئ���ي�������س  �ل���ك���ع���ب���ي،  ح���م���د 
�أن  مو�شحاً  "�لحتاد"،  �شحيفة 
�لإعالم كان ول يز�ل �شند�ً ود�عماً 
خلطو�ت كرى �تخذتها �لإمار�ت 
�ل�شلم  بهدف �شون  �ل��ع��امل،  جت��اه 
و�لنت�شار  �ل��ت�����ش��ام��ح  روح  وب����ث 

لالعتد�ل و�لو�شطية.
و�أكد �لكعبي �أن �لإعالم مبوؤ�ش�شاته 
ن�شر  ي�شتطيع  وك���و�دره  ومن�شاته 
ث��ق��اف��ة �ل��ت�����ش��ام��ح و�ل�������ش���الم، مبد 
ج�شور �حلو�ر و�لتو��شل مع �لآخر 
كلها،  و�لثقافية  �لدينية  بتنوعاته 
�حلقائق،  وتو�شيح  �لتوعية،  وبث 
وحت�������ش���ني �ل��ن��ا���ش��ئ��ة ����ش���د خطر 
و�لتحرك  و�ل���ت���ط���رف،  �لن���غ���الق 
باإيجابية نحو تن�شئة �أجيال تدرك 

معنى �ل�شالم و�أهميته.
و���ش��دد على �أن �لإع���الم ق��ادر على 
و�لتعاي�س  �لتو��شل  جت��ارب  �شرد 
مبقدوره  كما  �لإن�شاين،  و�حل���و�ر 
ثقافة  ع���ل���ى  �جل���م���اه���ري  ت��ن�����ش��ئ��ة 
مع  �لإن�شاين  و�لتو��شل  �لنفتاح 

�إىل تر�شيخ �أ�ش�س �ل�شالم.
�أن  �لعلي  حممد  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
�لثقافة،  مثل:  عدة  عو�مل  هناك 
�لقت�شادية  و�مل�شالح  و�لإع����الم، 
مهمة  �أدو�ر�ً  ت��ل��ع��ب  �مل�������ش���رتك���ة، 
�مل�شتد�م،  �ل�شالم  حتقيق  ل�شمان 
وو�شع قو�عد �شلبة حتميه من �أي 
�لتقريب بني  فالعمل على  ه��ز�ت، 
�لثقايف  �حل���و�ر  وتعزيز  �لثقافات 
فهم  يف  ي�شاعد  �ل��ذي  و�حل�شاري 
�لآخر،  �لطرف  لثقافة  ط��رف  كل 
وي��خ��ل��ق �أج�����و�ء م���ن ق��ب��ول �لآخ���ر 
و�لتعاي�س معه، وبالتايل يعزز من 

فر�س �ل�شالم.

ع�زي رابي: الرتقاء بال�سالم 
يف  تغيري  اإحــداث  اإىل  يحتاج 

ثقافة ال�سع�ب وفكرها
�لروفي�شور  �أك������د  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
مو�شيه  ر�ب��ي، مدير مركز  ع��وزي 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ل��در����ش��ات  دي���ان 
تتجاوز  �أن  ي��ج��ب  �أن���ه  و�أف��ري��ق��ي��ا، 
�لعالقات بني �حلكومات  �ل�شعوب 
لت�شل �إىل عالقات قوية ت�شتطيع 
�لرتقاء بال�شالم يف منطقة �ل�شرق 
يحدث  �أن  �مل��ه��م  ف��م��ن  �لأو�����ش����ط، 
وفكرها،  �ل�شعوب  ثقافة  يف  تغيري 
�أف�شل  ج�شور�ً  نبني  �أن  علينا  كما 
و�لت�شامح  و�ل���ت���ع���اون  ل��ل��ت��و����ش��ل 

و�لتعاي�س.
و�ح�����رت�م  �ل��ت�����ش��ام��ح  �أن  و�أو�����ش����ح 
خا�شة  �لتطرف،  ومو�جهة  �لآخر 
ِق��ب��ل ه���وؤلء �ل��ذي��ن يت�شببون  م��ن 
ودولة  لإ�شر�ئيل  �ل�شطر�بات  يف 
�لإمار�ت، كلها �أمور مهمة لتحقيق 
�أن  م�شيفاً  �لبلدين،  بني  �ل�شالم 
ن�شر  يف  كبري�ً  دور�ً  يلعب  �لتعليم 

ثقافة �حلو�ر و�حرت�م �لآخر.
�لندوة  �أن  ر�ب����ي  ع����وزي  و�أ����ش���اف 
�لأم���ام يف  �إىل  متثل خطوة مهمة 
�لتعاون  م��ن  �شل�شلة  �إق��ام��ة  �جت��اه 
�لدكتور  يلعب  بينما  �مل�شتقبلي، 
"تريندز"  وم��رك��ز  �ل��ع��ل��ي  حم��م��د 
�ل�شالم  تعزيز حو�ر  فعاًل يف  دور�ً 

يف �ملنطقة.

مــيــلــيــت �ـــســـامـــري: املــــبــــادرات 
الإ�سرائيلية   - الإمــاراتــيــة 
تبل�رت اإىل تعاون فعال ون�سط

�لروفي�شور  ق���ال���ت  ذل������ك،  �إىل 
�لرئي�س  ن��ائ��ب��ة  ���ش��ام��ري،  م��ي��ل��ي��ت 
�لدولية  �لأك����ادمي����ي����ة  ل���ل�������ش���وؤون 
بجامعة تل �أبيب، �إن هناك �لكثري 
مركز  بني  �مل�شرتكة  �لقو��شم  من 
"تريندز" وجامعة تل �أبيب، حيث 
حتر�س �ملوؤ�ش�شتان بطبيعتهما على 

�ل��ت��ع��اي�����س �ل�����ش��ل��م��ي، م�����ش��ي��ف��اً �أن 
�مل�شرق  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �إىل  �ل���و����ش���ول 
�ملنطقة  ����ش���ع���وب  ت��ن�����ش��ده  �ل������ذي 
لتحقيقه  �جلهود  ت�شافر  يتطلب 
�لفر�س  ��شتثمار  على  بالرتكيز 
�لرتكيز  ج��ان��ب  �إىل  �لإي��ج��اب��ي��ة، 
على �لتعاون �لثنائي بني �لإمار�ت 
و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �لإب�����د�ع 
و�لبتكار يف �إطار �لإميان بتعددية 
�إيجابي  ب�شكل  تعود  �لتي  �لثقافة 

على �ملجتمعات.
خاجة  �آل  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  وت���ق���دم 
"تريندز"  م��رك��زي  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر 
هذه  ع��ق��د  ع��ل��ى  ديان"  و"مو�شيه 
ملا  جيد�ً  فهماً  تعك�س  �لتي  �لندوة 
�لبحوث  مر�كز  به  تقوم  �أن  يجب 
و�لتعاون  �لت�شامح  قيم  تعزيز  يف 
بني �لدول، فبناء �ل�شالم وحتقيق 
و�ملكا�شب  و�ل���رف���اه���ي���ة  �لزده�������ار 
تعزيز  �إىل  ب���ح���اج���ة  �مل�������ش���رتك���ة 

�لثقافة �لد�عمة لهذه �لقيم.

التــفــاق  ــي:  ــل ــع ال حمــمــد  د. 
الإبراهيمي ر�سم مالمح جديدة 

مل�ستقبل ال�سرق الأو�سط
بدوره، قال �لدكتور حممد عبد�هلل 
�لعلي، �لرئي�س �لتنفيذي ل� "مركز 
و�ل�شت�شار�ت"،  للبحوث  تريندز 
�إن  للندوة،  �لرتحيبية  �لكلمة  يف 
م�شاركة فريق "تريندز" يف رحاب 
و��شح  جت�شيد  �أب��ي��ب  ت��ل  ج��ام��ع��ة 
�لذي  �لإب��ر�ه��ي��م��ي  �لت��ف��اق  لثمار 
مل�شتقبل  ج����دي����دة  م���الم���ح  ر����ش���م 
�شرق �أو�شط �أكر رغبة يف حتقيق 
�لتعاون  عر  و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم 

و�حلو�ر �لبّناء.
وذك���ر �أن ه��ذه �ل��ن��دوة ت��ه��دف �إىل 
ب���ن���اء ����ش���الم م�����ش��ت��د�م ق���ائ���م على 
�أ�ش�س قوية من �لتفاهم و�لتعاي�س 
�مل�شرتك و�شمان �حلقوق �مل�شروعة 
لالأطر�ف كلها، م�شيفاً �أن �لتفاق 
�أهم  من  و�ح��د�ً  �لإبر�هيمي ميثل 
منطقة  �شهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��ولت 
حيث  عقود،  منذ  �لأو�شط  �ل�شرق 
�لتعاون  م��ن  جديد  لعهد  يوؤ�ش�س 
�لبّناء و�لأمن و�لتنمية و�لزدهار.
�لندوة  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����اأن  ون������ّوه 
بال�شر�كة مع "مركز مو�شيه ديان" 
ياأتي �نطالقاً من قناعة "تريندز" 
�أن ت�شطلع مر�كز �لفكر  ب�شرورة 
�إر�شاء  يف  �ملهم  بدورها  و�لدر��شات 
و�لتعاي�س  و�لت�شامح  �ل�شالم  ُمثل 
و�لثقافات،  �ل�شعوب  خمتلف  بني 
حتقيق  يف  �لأ����ش���ا����س  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�ل�شالم و�لزده��ار يف هذه �ملنطقة 
�لر�مية  �جل��ه��ود  ودع���م  و�ل���ع���امل، 

�لت�شدي للتحديات �لرئي�شية �لتي 
باأ�شره،  و�لعامل  �ملجتمعات  تو�جه 
دولية  �شر�كات  ببناء  تلتزمان  كما 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  وت��ع��زي��زه��ا  ق��وي��ة 

�لإقليمي و�لعاملي.
وذكرت �أنه من �لو��شح �أن �لتفاق 
�لف�شول،  ����ش��ت��ث��ار  �لإب���ر�ه���ي���م���ي 
�لتطلعات  حت��ول��ت  م���ا  و����ش���رع���ان 
�لبناءة �إىل �ت�شالت بني �لإمار�ت 
و�إ�شر�ئيل، وبد�أ عدد من �ملبادر�ت 
ت��ع��اون فعال  �إىل  ب��ال��ف��ع��ل  ي��ت��ب��ل��ور 
يف  �لأوىل  �مل��ب��ادرة  وك��ان��ت  ون�شط، 
�لتطبيقية،  �مل��ي��اه  ب��ح��وث  جم���ال 
ي�����وؤدي هذ�  �أن  وي���اأم���ل �جل��ان��ب��ان 
لبحوث  مركز  �إن�شاء  �إىل  �لتعاون 
�ملياه، وتتعلق �لثانية بخطط �إن�شاء 

�أكادميية لبحوث �ل�شيخوخة.
و�أ�شافت: "ما يعزز �إمكانيات مثل 
هذه �مل�شروعات �لتعاونية �لبحثية 
�إطار  �إىل  حتويلها  ه��و  �لطموحة 
�ل��ت��ب��ادل �لبّناء  ي��ق��وم ع��ل��ى  �أو���ش��ع 

لالأفكار".

الثقافة  دور  الأوىل:  اجلل�سة 
يف تعزيز قيم الت�سامح واحل�ار

جل�شات  �ن��ط��ل��ق��ت  ذل�����ك،  وع���ق���ب 
عنو�ن:  �لأوىل  وح��م��ل��ت  �ل���ن���دوة، 
قيم  ت���ع���زي���ز  يف  �ل���ث���ق���اف���ة  "دور 
و�أد�ره��������ا  و�حلو�ر"،  �ل���ت�������ش���ام���ح 
�ل��روف��ي�����ش��ور ع���وزي ر�ب���ي، مدير 
و��شتهلها  دي�����ان،  م��و���ش��ي��ه  م��رك��ز 
�لباحث و�لكاتب �لإمار�تي حممد 
خلفان �ل�شو�يف، قائاًل �إن �ملنطقة 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ب��ق��ي��ادة 
�مل����ت����ح����دة ����ش���ه���دت �ل����ع����دي����د من 
�إىل  �أدت  �لتي  �لثقافية  �لتطور�ت 
طرح روؤي��ة جديدة يف فهم �لآخر، 
�لتوتر�ت  من  �لتخفيف  وبالتايل 

�لدينية و�لطائفية.
�لإم�����ار�ت�����ي-  �لت����ف����اق  �أن  وذك������ر 
ع����دد من  �إىل  ق����اد  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
م��ع دول عربية  �ل�����ش��الم  �ت��ف��اق��ات 
جديدة  م��رح��ل��ة  و�شجلت  �أخ����رى، 
يف م��ن��ه��ج ت��ف��ك��ري ����ش���ن���اع �ل���ق���ر�ر 
كيفية  يف  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
معاجلة �خل��الف��ات و�لأزم���ات بني 
م���ن خالل  وذل����ك  �مل��ن��ط��ق��ة،  دول 

�ل�شتناد �إىل �ملقاربة �لثقافية.
�لإن�شانية  �لتحركات  �أن  و�أو���ش��ح 
تعد  �خل�����ارج�����ي�����ة  �لإم�������ار�ت�������ي�������ة 
خللق  ناجحاً  دبلوما�شياً  مفتاحاً 
وبالتايل  �ل�شيا�شيني  ب��ني  ح����و�ر 
�ل�شعوب،  ب���ني  �ل��ت��ف��اه��م  حت�����ش��ني 
�لتنمية  خطط  تطوير  �أج���ل  م��ن 
�إىل  للو�شول  �لقت�شاد�ت  وتنويع 
وه����و: معاجلة  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل���ه���دف 

و�أد�رها  و�لتكنولوجيا"،  �لتنمية 
�لدكتور �شتيفن بالكويل، �مل�شت�شار 
�لدر��شات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ع��ل��م��ي، 

�ل�شرت�تيجية يف "تريندز".
�حلو�شني،  �ل���ي���ازي���ة  و����ش��ت��ه��ل��ت 
مديرة �إد�رة �لإعالم يف "تريندز"، 
�ل��ث��ال��ث��ة، موؤكدة  �أع���م���ال �جل��ل�����ش��ة 
ر�ئدتان  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �لإم�����ار�ت  �أن 
�لنظيفة  �لتكنولوجيا  جم���ال  يف 
�إ�شر�ئيل  ت��ت��ب��و�أ  ح��ي��ث  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة؛ 
�مل���رك���ز �ل���ث���اين م���ن ح��ي��ث �أح����دث 
�لعاملي  �لب���ت���ك���ار  م���وؤ����ش���ر  ن��ت��ائ��ج 
بينما  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة،  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ُت��ع��ت��ر �لإم������ار�ت ر�ئ����دة ع��امل��ي��اً يف 

جمال �لطاقة �ملتجددة.
�إىل  �أن��ه بالنظر  وذك��رت �حلو�شني 
�ل��رب��ط ب��ني �شبكات  �آف����اق  ت��و�ف��ر 
وتطوير  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  �ل���ط���اق���ة 
�أ����ش���و�ق �ل��غ��از �ل��ط��ب��ي��ع��ي، تنطوي 
و�إ�شر�ئيل  �لإم���ار�ت  بني  �ل�شر�كة 
�أو�شط  �إم��ك��ان��ات ب��ن��اء ���ش��رق  ع��ل��ى 
�لبيئية،  لالعتبار�ت  مر�عاة  �أكر 
وت�شتند هذه �ل�شر�كة �إىل �لقدر�ت 
�إ�شر�ئيل  ل�����دى  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�لتي  ع���امل���ي���اً  �مل���رم���وق���ة  و�مل���ك���ان���ة 
�لإم���ار�ت يف جم��ال �حلياة  بلغتها 

�حل�شرية �مل�شتد�مة.
�شي�شاعد  �ع��ت��ق��ادي،  "يف  وت��اب��ع��ت: 
تعزيز  يف  �لإب���ر�ه���ي���م���ي  �لت����ف����اق 
و�لتنمية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �ل��ت��ع��اون 
�لق����ت���������ش����ادي����ة ب������ني �لإم������������ار�ت 
و�إ�شر�ئيل، و�لأهم من ذلك، ميكن 
�أن ت�شطلع  لل�شر�كة بني �لبلدين 
بدور كبري يف �مل�شي ُقُدماً بالتنمية 
�لتكنولوجية �مل�شتد�مة يف منطقة 

�ل�شرق �لأو�شط باأ�شرها".
ك�شينيا  ق�����دم�����ت  ذل���������ك،  ع����ق����ب 
����ش���ف���ي���ت���ل���وف���ا، م�����دي�����رة ب���رن���ام���ج 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�ل�شرق  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
�لإ�شر�ئيلي  �مل��ع��ه��د  يف  �لأو����ش���ط 
�لإقليمية  �خل��ارج��ي��ة  لل�شيا�شات 
مو�شحة  �جل��ل�����ش��ة،  يف  م��د�خ��ل��ت��ه��ا 
ت�شكل  �لتي  �مل�شرتكة  �لعو�مل  �أن 
�أر�شية للتعاون �لعلمي و�لأكادميي 
ب���ني �لإم�������ار�ت و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل جتعل 
�أهمية  ي��ك��ت�����ش��ب  �ل����ت����ع����اون  ه�����ذ� 

��شرت�تيجية كبرية للبلدين.
�لتعاون  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  و�����ش����ددت 

�لآخ������ر، وي�����ش��ت��ط��ي��ع غ���ر����س فكرة 
�إن�شاين  و)م�شتقبل  و�ح��د(  )عامل 
للق�شايا  م��ق��ارب��ت��ه  يف  م�����ش��رتك( 

و�لتحديات �لعاملية �أي�شاً.
ليفنه،  ن���ط���ع  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
"يديعوت  �شحيفة  حترير  رئي�س 
و�شائل  �أن  "�أعتقد  �أحرونوت": 
يف  دور�ً حم���وري���اً  ل��ع��ب��ت  �لإع�����الم 
ت�شهيل �تفاق �ل�شالم بني �لإمار�ت 
و�إ�شر�ئيل، لأن �ل�شحافة هي �لتي 
موجه  م��ق��ال  ك��ت��اب��ة  م��ن  مكنتني 

للجمهور يف �لإمار�ت.
�ل�شالم  �ت���ف���اق  ل��ن��ا  "�أتاح  وذك�����ر: 
م�شجعة  �أخ����ب����ار  ل��ن�����ش��ر  ف���ر����ش���ة 
نز�ل  ل  كنا  ع��ام،  وقبل  ومتفائلة، 
���ش��ع��ب �لإم������ار�ت  ي���اأت���ي  �أن  ن���اأم���ل 
ل������زي������ارة �ل����ع����دي����د م�����ن �مل�����و�ق�����ع 
�لطبيعية �جلميلة، م�شيفاً: "قبل 
�إ�شر�ئيلي  ف��ك��رة وج���ود  ك��ان��ت  ع��ام 
يحت�شي فنجاناً من �لقهوة يف دبي 
تبدو وكاأنها حلم بعيد �ملنال، ولكن 

�لآن حتققت �لأحالم".
�لدكتور  �أو���ش��ح  ذ�ت��ه،  �ل�شياق  ويف 
نري بومز، زميل باحث لدى مركز 
�أن ���ش��وق �لإع����الم  م��و���ش��ي��ه دي����ان 
من  مبزيد  يت�شم  �أ�شبح  �حلديث 
�ل�شريع  �ل��ظ��ه��ور  ظ��ل  يف  �لتعقيد 
مل���ن�������ش���ات �لإع����������الم و�ل���ت���و�����ش���ل 
�لج��ت��م��اع��ي �جل���دي���دة، وب��ق��در ما 
�ل�شرق  يف  بال�شالم  �لأم���ر  يتعلق 
�لأو�شط، ل تز�ل من�شات تقليدية 
�ل�شالم  فكرتْي  تناه�س  وحديثة 
�أن  م�شيفاً  �لإن�����ش��ان��ي��ة،  و�لأخ�����وة 
للجماعات  �مل��ع��ا���ش��رة  �ل���ظ���و�ه���ر 
من  ��شتفادت  �ملتطرفة  �لإرهابية 
تاأثري و�شائل �لتو��شل �لجتماعي. 
هذه  ن�شع  �أن  "ُيفرت�س  و�أ�شاف: 
�أعيننا  ن�����ش��ب  �مل��ت��ط��رف��ة  �لأم��ث��ل��ة 
�ملاثلة  للتحديات  �ل��ت�����ش��دي  ع��ن��د 
بناء  كيفية  يف  و�ملتمثلة  �أم��ام��ن��ا، 
زخم �إعالمي �إيجابي عر �ملن�شات 
بناء  م�����ش��روع  ي��خ��دم  �ملختلفة مب��ا 

�ل�شالم يف �ل�شرق �لأو�شط".

اجلل�سة الثالثة: اآفاق التعاون يف 
جمالت التنمية والتكن�ل�جيا

�لثالثة حتت  بينما جاءت �جلل�شة 
عنو�ن: "�آفاق �لتعاون يف جمالت 

بني  �لعالقات  وتطوير  �لأكادميي 
�لتبادل  وب��ر�م��ج  �لبحثية  �مل��ر�ك��ز 
ون���ق���ل �مل���ع���رف���ة، ف���ه���ذه �ل���ر�م���ج 
ي�شارك  �لأج��ل  طويلة  م�شروعات 
ف��ي��ه��ا �ل�����ش��ب��اب وجت���م���ع �خل����ر�ء 
تبادل  على  وت�شاعدهم  و�لعلماء 
�لآر�ء و�لو�شول �إىل نتائج �أف�شل.

�أي�شاً  �لثالثة  �جلل�شة  يف  و���ش��ارك 
�ل��دك��ت��ور ب��ول ري��ف��ل��ني، زم��ي��ل �أول 
يف مركز مو�شيه ديان، �لذي �شلط 
�ل�شوء على �آفاق �لتعاون و�لتنمية 
ت���وق���ي���ع �لت����ف����اق����ات  �أع������ق������اب  يف 
�لنظام  عن  وحت��دث  �لإبر�هيمية، 
�لإي���ك���ول���وج���ي و�أث�����ر �ل��ب��ي��ئ��ة على 

�ل�شركات يف �لإمار�ت و�إ�شر�ئيل.
�لعاملي  �لب��ت��ك��ار  موؤ�شر  ب���اأن  ون���وه 
تتبو�أ  �لإم���������ار�ت  �أن  �إىل  ي�����ش��ري 
با�شتمر�ر مكانة �أعلى من �إ�شر�ئيل 
وبناها  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  ح���ي���ث  م����ن 
�لتحتية، بينما تبلي �إ�شر�ئيل بالء 
ح�شناً على �شعيد �لبتكار و�لإنتاج 
�لقائم على �لتكنولوجيا �ملتطورة، 
تكامل بني  �أوج���ه  م��ا يعني وج���ود 
هذين �لقت�شادين ميكن �أن ت�شكل 

�أ�شا�شاً للتجارة و�ل�شتثمار.

اأفكار وروؤى قيمة
و�أ�شدلت �ليازية �حلو�شني، مديرة 
تريندز  "مركز  يف  �لإع����الم  �إد�رة 
�ل�شتار  و�ل�شت�شار�ت"،  للبحوث 
على جل�شات �لندوة، ملقية �لكلمة 
�أكدت  "تريندز" �لتي  ل�  �خلتامية 
�لكثري من  �لندوة حملت  �أن  فيها 
�لأفكار و�لروؤى �لقيمة �لتي تخدم 
�ل�شالم  �أ����ش�������س  وت���ر����ش���خ  وت���دع���م 
�شعوب  ت��ن�����ش��ده  �ل�����ذي  �مل�������ش���ت���د�م 

�ملنطقة.
�لندوة  �أن  �إىل  �حلو�شني  و�أ���ش��ارت 
ح���م���ل���ت �ل����ك����ث����ري م������ن �لأف������ك������ار 
تعزيز  ت�شتهدف  �لتي  و�لت�شور�ت 
�لثقايف  و�حل��������و�ر  �ل���ث���ق���اف���ة  دور 
لالآخر،  ط��رف  ك��ل  لفهم  كمدخل 
�لآر�ء  �لعديد من  ��شتعر�شت  كما 
�ل���ت���ي ت����وؤك����د حم����وري����ة �لإع������الم 
�لكر�هية،  خل��ط��اب  �ل��ت�����ش��دي  يف 
�أج���و�ء �لثقة  ب��ن��اء  و�ل��رتك��ي��ز على 
مبنظور  و�ل����ت����و������ش����ل  و�حل���������و�ر 

�إن�شاين.

بلدية احلمرية تنال لقب موؤ�ش�شة مراعية لل�شن تقديرا جلهودها يف اللتزام بال�شرتاطات واملعايري  
•• ال�صارقة-الفجر:

د�ئ��رة �خلدمات  تكرميا خا�شا من  بلدية �حلمرية  نالت 
�لجتماعية بحكومة �ل�شارقة على �إثر فوزها �شمن خم�شة 
��شتيفائها  ظ��ل  يف  لل�شن  مر�عية  موؤ�ش�شة  بلقب  جهات 
للفوز  �خلا�شة  و�ملعايري  و�ل�شرت�طات  �ملتطلبات  لكافة 

باللقب.
للد�ئرة  و�ل��ت��اب��ع  لل�شن  م��ر�ع��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة  مكتب  وق���ام 
بتكرمي بلدية �حلمرية يف منا�شبة نظمها يف �إطار �أعمال 
�لدورة �لثانية للمبادرة و�حلر�س على تكامل �جلهود بني 
باملوؤ�ش�شات  �خلا�شة  �ل�شرت�طات  كافة �جلهات ل�شتيفاء 
�ل�شام�شي مدير  ر����ش��د  م��ب��ارك  و�أب���دى   . لل�شن  �مل��ر�ع��ي��ة 
ب��ل��دي��ة �حل��م��ري��ة �ع���ت���ز�ز �ل��ب��ل��دي��ة وك��اف��ة ك���و�رده���ا بهذ� 
�لإجناز �لذي تفخر به يف دعم كافة �جلهود و�لتوجيهات 
با�شرت�طات  �خلا�شة  �ملعايري  لتطبيق  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف 
�ملوؤ�ش�شات �ملر�عية لل�شن يف �إطار تبني ممار�شات عاملية يف 

ما يخ�س كبار �ل�شن وتطبيقها يف �إمارة �ل�شارقة. 
و�أو�شح باأن �لبلدية �جتهت �إىل ت�شكيل فرق �لعمل للعمل 
باملوؤ�ش�شات  �خلا�شة  و�ل�شرت�طات  �ملعايري  تطبيق  على 
رئي�شية  حم��اور  ثالثة  على  تركز  �لتي  و  لل�شن  �ملر�عية 

متثلت يف �لت�شميم �لإن�شائي للمبنى وحيويته و�لت�شهيالت 
و�خلدمات �ملميزة و�لتمكني و�لدمج و�مل�شاركة م�شري� �إىل 
طاقاتها  كافة  ت�شخري  يف  تتو�نى  مل  �حلمرية  بلدية  �أن 
وج��ه��وده��ا يف �إط�����ار �ل��ت��ز�م��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع��ي يف ت��ل��ب��ي��ة تلك 
�لبلدية  لتكون  �لأع��م��ال  مو�كبة  على  و�لعمل  �ملتطلبات 
�شمن هذه �لكوكبة �لتي حتقق هذ� �لفوز بلقب �ملوؤ�ش�شات 

�ملر�عية لل�شن .
�أخذت  بلدية �حلمرية  باأن  �ل�شام�شي  ر��شد  و�أف��اد مبارك 
على عاتقها �لعمل بتوجيهات ح�شرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�ل�شارقة  �إم��ارة  توجهات  كافة  دعم  بهدف  �ل�شارقة  حاكم 
يف تقدمي �أرقى �خلدمات ومتكني كبار �ل�شن من خمتلف 
�ل�شيخه  �شمو  لتوجهات  تتعزز  و�ل��ت��ي  �لبلدية  خ��دم��ات 
جو�هر بنت حممد �لقا�شمي قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل�شارقة رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة يف �لهتمام 
�لد�ئم باأفر�د �لأ�شرة ومتا�شيا مع توجيهات �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل �لعهد نائب 
�حلاكم رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة يف تقدمي 
�أرق����ى �خل���دم���ات و�إي�����الء ���ش��ري��ح��ة ك��ب��ار �ل�����ش��ن �لهتمام 

وتذليل كافة خدمات �لبلدية �ملتاحة لهم  .

خالل اجتماع جمع عالقات ال�سارقة والقن�سلية الفرن�سية

ال�شارقة تبحث تعزيز التعاون يف القطاعات الثقافية والتعليمية وال�شياحية مع باري�ش
•• ال�صارقة-الفجر:

�لقا�شمي،  ف��اه��م  �ل�����ش��ي��خ  ��شتقبل 
�حلكومية  �لعالقات  د�ئ���رة  رئي�س 
يف �ل�شارقة، �شعادة ناتايل كينيدي، 
فرن�شا  جلمهورية  �ل��ع��ام  �لقن�شل 
يف دبي، وبحث معها خالل �جتماع 
تعزيز  �آليات  �لد�ئرة،  عقد يف مقر 
�لثقافية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �ل��ت��ع��اون 
و�لتعليمية و�ل�شياحّية و�لبتكار.  

�لجتماع  خالل  �جلانبان،  وناق�س 
ماجد  �ل�شيخ  بح�شور  ج��اء  �ل���ذي 
د�ئرة  مدير  �لقا�شمي،  عبد�هلل  بن 
�ل�شارقة،  يف  �حلكومية  �ل��ع��الق��ات 
�لقن�شل  نائبة  �شاليه،  ل��و  وم���اري 
�ل��ع��ام جل��م��ه��وري��ة ف��رن�����ش��ا يف دبي، 
ف���ر����س �ل���ت���ع���اون �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة بني 
�إمارة �ل�شارقة و�لعا�شمة �لفرن�شية 
�ل�شيخ  ����ش��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث  ب��اري�����س، 

�لثقافية  �مل�شاريع  �لقا�شمي  فاهم 
�ل��ت��ي ت��ق��وده��ا م��وؤ���ش�����ش��ات �لإم�����ارة 
وت��ف��ت��ح م��ن خ��الل��ه��ا �أب��و�ب��ه��ا �أمام 
ثقافات �لعامل، ومنها �لتح�شري�ت 
�جل��اري��ة ح��ال��ي��اً لإن��ط��الق معر�س 
بدورته  للكتاب  �ل����دويل  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�����ش��ي��خ فاهم  �لأرب����ع����ني. وع������ّرف 
باملتاحف  �ل�شيف  �لوفد  �لقا�شمي 
�لتي حتت�شنها �لإمارة و�لتي ت�شم 
ح�شار�ت  �إىل  ت��ع��ود  �أث���ري���ة  ك���ن���وز�ً 
�لعربية،  �ملنطقة  �شهدتها  متعددة 
وتوقف عند �أبرز �ملو�قع �ل�شياحية 
عليها  ت�����ش��ت��م��ل  �ل����ت����ي  �مل���ت���ن���وع���ة 

�لإمارة.
"�إن  �لقا�شمي:  فاهم  �ل�شيخ  وق��ال 
نوعياً  من��و�ً  ت�شهد  �ل�شارقة  �إم���ارة 
و�حليوية،  �ملعرفية  �لقطاعات  يف 
م�شاريع  ت���و����ش���ع  م����ع  ب���ال���ت���ز�م���ن 
�ملناطق  يف  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل���ع���م���ر�ن 

�لذي  �لأم���ر  و�لو�شطى،  �ل�شرقية 
�ل�شتثمار  فر�س  م��ن  �مل��زي��د  يفتح 
�ل�شركاء من خمتلف  و�لتعاون مع 
�ل�شيخ  و�أ����ش���اف  �لعامل".   �أن���ح���اء 
�للقاء  "ميثل  �ل��ق��ا���ش��م��ي:  ف���اه���م 
للجمهورية  �ل���ع���ام  �ل��ق��ن�����ش��ل  م���ع 
تعزيز  ملناق�شة  فر�شة  �لفرن�شية 
�ل�شارقة  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  جم�����الت 
�لفرن�شية،  �مل����دن  م��ن  ون��ظ��ريت��ه��ا 
وب�شكل خا�س بعد تعايف جمتمعات 
�ل��ع��امل و�ق��ت�����ش��اد�ت��ه م��ن تد�عيات 
�جلائحة �لتي �أثرت عليها موؤقتاً"، 
�ليوم  جم��ت��م��ع��ات  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
ل��ل��ت��ع��اون لتحقيق  ب��اأم�����س �حل��اج��ة 
��شتكمال  يف  �ل�����ش��ع��وب  ط��م��وح��ات 
م�شرية �لتنمية �ل�شاملة.  بدورها، 
كينيدي،  ن����ات����ايل  ����ش���ع���ادة  �أك�������دت 
�لقن�شل �لعام جلمهورية فرن�شا يف 
دبي، �أن �لجتماع مع �لد�ئرة ياأتي 

قبل  من  �مل�شرتكة  للجهود  نتيجة 
�جلانبني لتعزيز �لعالقات �لثنائية 
�لعالقات  م��ت��ان��ة  و�أك�����دت  بينهما، 

باملدن  �ل�شارقة  �إم���ارة  جتمع  �لتي 
�لفرن�شية و�لتي �أثمرت �لعديد من 

�ل�شر�كات �لفنّية و�لثقافية.
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هانغوك�س للتجارة  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:3976245 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة �شمري ت�شولكال �شليمان ت�شولكال %15
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ها�شم �شريوفالبيل حمزه �شريوفالبيل من 49% �ىل %17
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة جعفر �شادق كوما ناد حممد حاجي كوما ناد %17
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 غري 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 13379 بتاريخ 2021/10/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بلو روك لال�شتثمار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2337449 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة ليلى عبد�حلميد �بر�هيم �حلو�شني %1
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �منه ح�شن علي �شالح �حلمادي
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 غري 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 13379 بتاريخ 2021/10/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نتيف للمقاولت و�ل�شيانة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:4151289 

تعديل �إ�شم جتاري من/ نتيف للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 

NATEEF CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE 

�إىل /��شرتوبول للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 

ASTROPOL GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE 

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 غري 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 13379 بتاريخ 2021/10/31 

اإعــــــــــالن
تك�شا�س  �ل�ش�����ادة/�شالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1114180 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة عبد�هلل �شلطان عبد�هلل �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف ر��شد عبد�هلل �شلطان عبد�هلل �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 غري 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 13379 بتاريخ 2021/10/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة لون�س

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3875131 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة عبد�هلل د�ود �شليمان عبد�حل�شني حممد %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عيد حممد �شعيد �ملن�شوري
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 غري 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 13379 بتاريخ 2021/10/31 

اإعــــــــــالن
جلمع  �ف  ��س  �ل�ش�����ادة/�ي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب ونقل �ملياه  رخ�شة رقم:3837503 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة حمد�ن عبد�هلل �شامل فطيمه �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبد�هلل �شامل حممد فطيمه �ملن�شوري

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 غري 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 13379 بتاريخ 2021/10/31 

اإعــــــــــالن
�جللدية-  للمنتجات  كالر�س  �ل�ش�����ادة/�كزوتك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب فرع 1 رخ�شة رقم:1664484-1 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 0.60*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �كزوتك كالر�س للمنتجات �جللدية - فرع 1 
EXOTIC COLORS LEATHER PRODUCTS - BRANCH 1 

�إىل /�كزوتك كالر�س للتجارة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ - فرع
EXOTIC COLORS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH 
تعديل عنو�ن / من �أبوظبي �ملقطع مقطع 2 73640 منتجع قرية �لرى للتطوير ذ م م 

�إىل �لعني �لنود و�دي �لعني 1 202101587526 202101587526 حكومة �أبوظبي
تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �ل�شوكولته - بالتجزئة 4721014

 تعديل ن�شاط / حذف بيع حقائب �ليد و�ملنتجات �جللدية - بالتجزئة 4771906
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لعطور - بالتجزئة 4772007

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 غري م�شوؤولة عن 

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

من�ذج اإعالن الن�سر عن التعديل ) �سكل العالمة(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

Bloom :طلب لتعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
 �ملودعة بالرقم : 110473  بتاريخ :2008/04/08

 و�مل�شجلة بتاريخ : 2011/01/18
باإ�شم: �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

وعنو�نة:�س.ب. 2310 ، �بوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
خدمات �لدعاية و �لإعالن، خدمات �إد�رة �لأعمال �لتجارية ، خدمات ت�شيري �لعمال و�ل�شر�ف 

عليها بالتفوي�س، خدمات �لعمال و�لن�شاطات �ملكتبية و�أعمال ون�شاطات �ملكاتب، يف �لفئة 35
بيانات �لتعديل:

تعديل �شكل �لعالمة كما هو مو�شح �أعالة
تاريخ �لتعديل :2021/10/14

تاريخ �لتاأ�شري :2021/10/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

من�ذج اإعالن الن�سر عن التعديل ) �سكل العالمة(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

Bloom :طلب لتعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 110474  بتاريخ :2008/04/08

 و�مل�شجلة بتاريخ : 2010/12/29
باإ�شم: �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

وعنو�نة: �س.ب. 2310 ، �بوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�س�رة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 36
خدمات �لتطوير �لعقاري وخدمات �لو�شاطة �ملالية . يف �لفئة 36

بيانات �لتعديل:
تعديل �شكل �لعالمة كما هو مو�شح �أعالة

تاريخ �لتعديل :2021/10/14
تاريخ �لتاأ�شري :2021/10/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

من�ذج اإعالن الن�سر عن التعديل ) �سكل العالمة(
 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

Bloom :طلب لتعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
بتاريخ :2008/04/08 �ملودعة بالرقم : 110472  

 و�مل�شجلة بتاريخ : 2011/01/18
باإ�شم: �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

وعنو�نة: �س.ب. 2310 ، �بوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�س�رة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 16
�لورق و �لورق �ملقوى و �ل�شلع و�ل�شناف �مل�شنوعة من �لورق و �لورق �ملقوى، غري �مل�شمولة يف فئات �أخرى، 
�ملطبوعات، لزوم جتليد �لكتب، �ل�شور �لفوتوغر�فية، �لقرطا�شية من ورق و�قالم ونحوها، �لل�شوق بو�شفها 
�ملكاتب  وم�شتلزمات  �لكاتبة  �للت  �لفنانني،  لو�زم  �ملنزلية،  لال�شتعمالت  �ملخ�ش�شة  و�لل�شوق  قرطا�شية 
و�لتعليم(،  �لتدريب  و�لتعليم )با�شتثناء �جهزة وجتهيز�ت  �لتدريب  �ملكاتب(، لزوم ولو�زم  �ثاث  )با�شتثناء 
مو�د �ل�شر و�لتغليف �لبال�شتيكية )غري �مل�شمولة يف فئات �أخرى(، حروف �لطباعة، �لرو��شم و .كلي�شهات 

�لطباعة ، يف �لفئة 16
بيانات �لتعديل:

تعديل �شكل �لعالمة كما هو مو�شح �أعالة
تاريخ �لتعديل :2021/10/14

تاريخ �لتاأ�شري :2021/10/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

من�ذج اإعالن الن�سر عن التعديل ) �سكل العالمة(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

Bloom :طلب لتعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
بتاريخ :2008/04/08 �ملودعة بالرقم : 110479  

 و�مل�شجلة بتاريخ : 2011/07/13
باإ�شم: �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

وعنو�نة: �س.ب. 2310 ، �بوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�س�رة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 44
�ملبذولة يف جمالت �لطب �لبيطري،  ، �خلدمات  �لب�شري  �ملبذولة يف جمالت لطب  �خلدمات 
�خلدمات �ملبذولة يف جمالت �لعتناء و�لهتمام ب�شحة وجمال �لكائنات �لب�شرية و�حليو�نات ، 

�خلدمات �ملبذولة يف جمالت �لزر�عية وزر�عة �لب�شاتني وزر�عة �حلر�ج، يف �لفئة 44
بيانات �لتعديل:

تعديل �شكل �لعالمة كما هو مو�شح �أعالة
تاريخ �لتعديل :2021/10/14

تاريخ �لتاأ�شري :2021/10/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

من�ذج اإعالن الن�سر عن التعديل ) �سكل العالمة(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

Bloom :طلب لتعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
بتاريخ :2008/04/08  �ملودعة بالرقم : 110476  

 و�مل�شجلة بتاريخ : 2011/07/13
باإ�شم: �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

وعنو�نة:  �س.ب. 2310 ، �بوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�س�رة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 41
خدمات �لرتبية و�لتن�شئة، خدمات توفري �لتدريب و�لتعليم، خدمات �لرتفيه وت�شلية �لنا�س، 

خدمات �إحياء و تنظيم �لن�شاطات �لريا�شية و �لثقافية، يف �لفئة 41.
بيانات �لتعديل:

تعديل �شكل �لعالمة كما هو مو�شح �أعالة
تاريخ �لتعديل :2021/10/14

تاريخ �لتاأ�شري :2021/10/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

من�ذج اإعالن الن�سر عن التعديل ) �سكل العالمة(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

Bloom :طلب لتعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
بتاريخ :2008/04/08 �ملودعة بالرقم : 110478  

 و�مل�شجلة بتاريخ : 2011/07/13
باإ�شم: �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

وعنو�نة: �س.ب. 2310 ، �بوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�س�رة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات توفري �لأطعمة و �مل�شروبات غري �لكحولية ، خدمات توفري �لقامة �ملوؤقتة، يف �لفئة 43

بيانات �لتعديل:
تعديل �شكل �لعالمة كما هو مو�شح �أعالة

تاريخ �لتعديل :2021/10/14
تاريخ �لتاأ�شري :2021/10/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

من�ذج اإعالن الن�سر عن التعديل ) �سكل العالمة(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

Bloom :طلب لتعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 110475  بتاريخ :2008/04/08

 و�مل�شجلة بتاريخ : 2011/01/18
باإ�شم: �س. �لوطنية �لقاب�شة ذ م م

وعنو�نة: �س.ب. 2310 ، �بوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�س�رة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 37
خدمات �ن�شاء �ملباين، خدمات �لرتميم �و �لت�شليح، خدمات �لرتكيب و�لتجميع، يف �لفئة 37

بيانات �لتعديل:
تعديل �شكل �لعالمة كما هو مو�شح �أعالة

تاريخ �لتعديل : 2021/10/14
تاريخ �لتاأ�شري : 2021/10/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
يل �شوكول �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 359532        بتاريخ : 2021/19/15
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: يل �شوكول �س.ذ.م.م.
�لعنو�ن: �س. ب  98967، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لأرز و�لنب �لإ�شطناعي، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من 
�حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة، ع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود، �خلمرية 
لَى،  وم�شحوق �خلبيز، �لبهار�ت، بيتز�، �شوكولتة، م�شروبات �أ�شا�شها �ل�شاي، ب�شكويت، كعك حُمَّ

كعك، �شندوي�شات ، بوظة )�أي�شكرمي( حلويات يف �لفئة 30.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

�ل�شد��شي  و�ل�شكل  �أ�شود،  باإطار  �شد��شي  �شكل  د�خل   SNAKTIVE �لعالمة: كلمة  و�شف 
مر�شوم على ت�شميم د�ئري باللون �لأخ�شر و�إطار د�خلي �أبي�س، ويوجد بالد�خل خطوط كما 

هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  
�أو �إر�شاله بالريد �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   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
مرو�ن حممد ح�شني �لبدوي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 278781        بتاريخ :2017/08/28
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: مرو�ن حممد ح�شني �لبدوي.
�لعنو�ن: طر�بل�س  لبنان.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
عطور لأز�لة �لرو�ئح �لكريهة،عطور، و م�شتح�شر�ت جتميل يف �لفئة  03.

�لو�ق�عة بالفئة: 03
و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية WARDA BEAUTY كتبت ب�شكل كبري 
وعري�س و�أ�شفلها �لعبارة �لالتينية Love in Life كتبت بحجم �أ�شغر و�لعالمة ب�شكل مميز 

باللون �لأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  
�أو �إر�شاله بالريد �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   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�لبوم مارين �س ذ م م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم: 360510        بتاريخ : 2021/09/27

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م
با�ش��م: �لبوم مارين �س ذ م م.

�لعنو�ن: �س. ب  30439، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملبيعات  �مل��ك��ت��ب��ي.،ت��روي��ج  �ل��ن�����ش��اط  وت��ف��ع��ي��ل  �لأع���م���ال  وت��وج��ي��ه  و�إد�رة  و�لإع������الن  �ل��دع��اي��ة 
يف  �حلا�شوب  �شبكات  على  �ملبا�شرة  و�لدعاية  و�لت�شدير،�لإعالن  �ل�شتري�د  لالآخرين،وكالت 

�لفئة  35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

د�خ���ل مربع  �أك�����ش��رتمي مكتوب   EXTREME �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة: ن�س  و���ش��ف 
�لأخ�شر بت�شميم خا�س، ويوجد  باللون  �أك�س   X �إجنليزي خا�س مع �حلرف  م�شتطيل بخط 
 by beyond �أ�شفل �شندوق م�شتطيل مكتوب فيه  �لأمي��ن من  �لن�س باجتاه �جلزء  �أ�شفل 
the beach �ل�شاطئ بخط خا�س ومت ت�شوير �حلرف B ب من �لكلمة بعده بت�شميم خا�س 

�أخ�شر ويتكرر نف�س �لت�شميم �أ�شفله بخلفية �شود�ء �أي�شاً كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  
�أو �إر�شاله بالريد �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   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

العدد 13379 بتاريخ 2021/10/31 

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

CN �رت للديكور  رخ�شة رقم:1659558 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�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 غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13379 بتاريخ 2021/10/31 

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

CN لتنظيف �ل�شماك رخ�شة رقم:2923620 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�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 غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13379 بتاريخ 2021/10/31 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  298/2019/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�شوع �لدعوى : �أول :- يلتم�س �مل�شتدعى �عمال حكم �ملادة )26.25( من �لقانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني 
يف �مارة دبي باإ�شد�ر �لقر�ر باإيقاع �حلجز �لتنفيذي على �لوحدة �لعقارية �لتى بيانها : �جلهه /دبى ? نوع �لعقار / �أر�س ? �ملنطقة/ 
و�ملرهونة  �لعلني  باملز�د  لبيعها  متهيد�   )-6.714.84.86 ? �ملربع  بالقدم  �لعقار  ? م�شاحه   361 �لر���س  ? رقم  جمري�  نخله 
و�أربع  و�أربعمائه  �ألف  وت�شعون  و�شبع  و�شتمائه  )�أربعه ع�شر مليون  درهم   14.697.484  : �ملنفذ قدره  للمبلغ  وفاء�  للم�شتدعية 
�مل�شتدعى  �عالن  ثانيا:-  �لتام.  �ل�شد�د  حتى  �ملطالبه  تاريخ  من  وثمانون درهم مع �لز�مهم بالفائده �لقانونيه بو�قع 9% �شنويا 
�شده مبح�شر �حلجز و�لتكليف بالوفاء خالل مده 15 حتت طائلة بيع �لعقار مو�شوع �لطلب. ثالثا :- تذييل عقد �لرهن بال�شيغة 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �مل�شتدعى �شده كافة  : ت�شمني  �لعقار. خام�شا  �لر��شي و�لم��الك لتثمني  د�ئرة  ر�بعا:- خماطبه  �لتنفيذية.  

و�تعاب �ملحاماة .
طالب �لتنفيذ:�مالك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - تالل �لإمار�ت - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى 

مركز �عمار لالعمال مبنى رقم 3 - �لطابق �لول -   وميثله :عبد�للطيف حممد �أبوبكر �حمد �حلمادي  
�ملطلوب �إعالنه : �شهاب �حمد رم�شان جمعه �بر�هيم - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �جلمري� 1 - فيال رقم 2  - 0504509291 

SHAHAB@ARJGROUP.COM -  043389933 -
مو�شوع �لإعالن :  �ملنفذ �شده :  حممد �أحمد رم�شان جمعه �بر�هيم  �ملنفذ �شده :  فار�س �أحمد رم�شان جمعه �بر�هيم 

�ملنفذ �شده :  ماريه �أحمد رم�شان جمعه �بر�هيم  �ملنفذ �شده :  غالية �أحمد رم�شان جمعه �بر�هيم 
�ملنفذ �شده :  عليه �أحمد رم�شان جمعه �بر�هيم  �ملنفذ �شده :  فاطمة �أحمد رم�شان جمعه �بر�هيم 

�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/11/10 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار 
http://www. أنيط بها �لبيع )�شركة �لإم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين� �أدناه لدى �جلهة �لتي  �أو�شافه  �ملو�شحة 

ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على 
�أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من 

بناء - نخلة جمري� - رقم �لر�س 361 - �مل�شاحة : 6714.84 قدم مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )12000000( درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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����ش��ت�����ش��اف م��ق��ر �لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة �أعمال 
�لجتماع �لتح�شريي �لأول للموؤمتر �لدويل “دور �لإعالم يف تعزيز 
 ،  2022 مايو  و17   16 يومي  عقده  �مل��زم��ع   “ �مل�شتد�م  �ل�شالم 
باإحدى �لعو��شم �لوروبية ، وذلك مبنا�شبة �لحتفال باليوم �لعاملي 
�لوزير مفو�س �شامية بير�س مدير  للعي�س معا يف �شالم . وقالت 
�د�رة ر�شد ومتابعة �لأزمات بجامعة �لدول �لعربية �ن �ملوؤمتر يتم 
تنظيمه بالتعاون و�لتن�شيق بني �جلامعة �لعربية وكل من �ملجل�س 

�لعاملي للت�شامح و�ل�شالم ومنظمة �ليون�شكو.
و�أ�شافت بير�س �أن �لجتماع �لتح�شريي �لأول للموؤمتر ياأتي �شمن 
��شتعر��س  �شهد  �لجتماع  �أن  ،مو�شحة  مقبلة  �جتماعات  �شل�شلة 
�لورقة �ملفاهيمية �خلا�شة باملوؤمتر و�لتي �أعدتها �لأمانة �لعامة ، �ىل 
جانب بحث برنامج �ملوؤمتر و�مل�شاركني يف جل�شاته حيث �شي�شارك فيه 
�عالميون من خمتلف �لدول �لعربية �ىل جانب نظر�ئهم �لدوليني 
�ملتخ�ش�شني  و�لك��ادمي��ي��ني  �خل��ر�ء  من  ع��دد  مل�شاركة  بال�شافة   ،
مب��ج��ال �لع����الم ومم��ث��ل��و وك����الت �لأن���ب���اء �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��دول��ي��ة �ىل 
من  وع���دد  و�ل��دول��ي��ة  �لقليمية  �ملنظمات  ممثلي  م�شاركة  ج��ان��ب 
منظمات �ملجتمع �ملدين . ولفتت �إىل �أن �لجتماع �لتح�شريي �شهد 
��شتعر��س �جلو�نب �للوجي�شتية و�لتنظيمية �خلا�شة باملوؤمتر مبا 

يف ذلك �لتغطية عر و�شائل �لإعالم �ملتنوعة .

طلبت �حلكومة �لكندية من حمكمة �ل�شتئناف �لفيدر�لية يف �لبالد 
لأطفال  �ل���دولر�ت  مبليار�ت  تعوي�شات  مبنح  تاريخي  حكم  �إل��غ��اء 
تف�شل  �أنها  موؤكدة  عائالتهم،  من  �نتزعو�  �لأ�شليني  �ل�شكان  من 
�تفاق تفاو�شي بدًل من ذلك. و�أم��رت حمكمة حقوق  �إىل  �لتو�شل 
�أربعني  بقيمة  تعوي�شات  بدفع  �أوت��او�   2019 يف  �لكندية  �لإن�شان 
�ألف دولر كندي لكل طفل من �آلف �أطفال �ل�شعوب �لأ�شلية �لذين 
�ُشحبو� من �أهاليهم وو�شعو� يف نظام رعاية �لطفولة بعد 2006. 
ّدق على �لقر�ر �ل�شهر �ملا�شي. وقالت �ل�شلطات �لكندية �جلمعة  و�شُ
�إن �لتعوي�شات �أ�شا�شية جًد� وعّرت عن تف�شيلها ت�شوية �لتفا�شيل 
كجزء من �تفاق تفاو�شي. وقال �لوزير �لكندي للعالقات بني �لتاج 
و�ل�شكان �لأ�شليني مارك ميلر يف تغريدة “�شنعّو�س على �لأ�شخا�س 
�أخطاء  و�لأ�شرة لت�شحيح  �لطفولة  �شيا�شات خدمة  �لذين طالتهم 
�أكر عدًل و�أقوى لأطفال �ل�شكان  �ملا�شي و�إر�شاء �لأ�شا�س مل�شتقبل 

�لأ�شليني و�أ�شرهم وجماعاتهم«.
و�أ�شاف �أن “�لرتكيز �شيكون على �لتو�شل �إىل �تفاق خارج �ملحكمة 
�ل�شكان  �أطفال  ممثلي  من  ع��دد  و�أع��رب  �ملفاو�شات«.  طاولة  وعلى 
قبلت جمموعتان منها  �أوت��او�،  بح�شب  لكن  �أ�شفهم.  �لأ�شليني عن 
�إىل  �ل�شلطات  م��ع  �لتو�شل  حت��اول  ب��اأن  �لأ�شليني  �ل�شكان  جمعية 

�تفاق بحلول نهاية كانون �لأول/دي�شمر.
 

�لبابا  �ل�شبت  �أم�����س  م���ودي  ن��اري��ن��در�  �ل��ه��ن��دي  �ل����وزر�ء  رئي�س  دع��ا 
فر�ن�شي�س لزيارة بالده، يف بادرة ودية جتاه �لزعيم �لروحي ل�1،3 

مليار كاثوليكي من زعيم دولة تقطنها غالبية هندو�شية.
وكتب مودي على ح�شابه على تويرت بعد لقاء �لبابا “كان �للقاء وديا 
للغاية مع �لبابا فرن�شي�س. �أتيحت يل �لفر�شة ملناق�شة �لعديد من 

ا لزيارة �لهند«. �ملو��شيع معه ودعوته �أي�شً
�لقومية  ح��ك��وم��ت��ه  ُت��ت��ه��م  �ل����ذي  �ل��ه��ن��دي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ��شتقبل 
من  �لفاتيكان  يف  �لدينية،  �لأقليات  با�شطهاد  بانتظام  �لهندو�شية 
بيان  يف  �لفاتيكان  وق��ال  �ل�شوي�شري.  �حل��ر���س  م��ن  جمموعة  قبل 
“�لعالقات  مقت�شب �إن لقاء �لبابا مع ناريندر� مودي متحور على 

�لودية” بني �لهند و�لكر�شي �لر�شويل.
�لوزر�ء  رئي�س  و�شول  ع�شية  �جلمعة  �لأول  �أم�س  ُن�شرت  ر�شالة  يف 
�لأديان  بني  للحو�ر  �حل��ري  �ملجل�س  وجه  �لفاتيكان،  �إىل  �لهندي 
مبنا�شبة  �لتحيات”  �أح���ر   )...( �لأع����ز�ء  �ل��ه��ن��دو���س  “لأ�شدقائه 
�لثاين- ت�شرين  مطلع  يقام  �ل��ذي  �لهندو�شي  �لديني  �لأن��و�ر  عيد 

نوفمر.
وكانت جل�شة �ل�شبت �أول لقاء بني �لبابا وناريندر� مودي. وقال وزير 
�للقاء  �إن  يومني،  قبل  �شرينغال  ف��ارد�ن  هار�س  �لهندي  �خلارجية 

“مهم للغاية«.

عوا�صم

القاهرة

اوتاوا

روما

عقوبات اأمريكية على برنامج 
طهران للطائرات امل�شرّية 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

للطائر�ت  �إي��ر�ن  برنامج  على  عقوبات  �لأمريكية  �خلز�نة  وز�رة  فر�شت 
�مل�شرّية، لُتكّثف بذلك �ل�شغط على طهر�ن قبيل �إعادة �إطالق �ملفاو�شات 
ب�شاأن برناجمها �لنووي. و�أفادت �لوز�رة باأّن قو�ت �حلر�س �لثوري �لإير�ين 
طائر�ت  و�إث��ي��وب��ي��ا  و�حل��وث��ي��ني  حما�س  وح��رك��ة  �للبناين  �هلل  ح��زب  زّودت 
م�شرّية ��شُتخدمت ملهاجمة �لقو�ت �لأمريكية و�ملالحة �لدولية يف منطقة 
�خلليج. وطالت هذه �لعقوبات �أي�شا �جلرن�ل �شعيد �أغاجاين �لذي ي�شرف 
�أخرى،  �أمريكية  �شود�ء  قائمة  على  و�مل��درج  �مل�شرّية  �لطائر�ت  قيادة  على 
وك��ذل��ك �جل���رن�ل عبد �هلل حم��ر�ب��ي وه��و م�����ش��وؤول كبري �آخ���ر يف �حلر�س 
�لثوري �لإير�ين. ومت جتميد �أ�شولهما يف �لوليات �ملتحدة و�شيمنعان من 

�لو�شول �إىل �لنظام �ملايل �لأمريكي.
�لعمليات  عن  �مل�شوؤول  �لقد�س  فيلق  �أن  �لأمريكية  للخز�نة  بيان  و�أورد 
فتاكة  م�شرّية  ط��ائ��ر�ت  “��شتخدم  �لإي����ر�ين  �ل��ث��وري  للحر�س  �خل��ارج��ي��ة 
و�شاعد يف �نت�شارها بني جماعات مدعومة من �إير�ن” مبا فيها حزب �هلل 
يف  “وكذلك  �ليمنيني  و�حلوثيني  �لفل�شطينية  حما�س  وحركة  �للبناين 

�إثيوبيا حيث تتفاقم �لأزمة وتهدد بزعزعة ��شتقر�ر �ملنطقة باأ�شرها«.
و�أ�شاف �لبيان �أن “طائر�ت م�شرّية فتاكة ��شتخدمت يف هجمات ��شتهدفت 

�شفنا دولية وجنود� �أمريكيني«.

نيويورك تاميز: هكذا دّمر الف�شاد لبنان

�شحف عربية: ت�شريحات قرداحي تعيد التذكري بـ » ناكري املعروف«

النتخابات العراقية.. تطابق النتائج »ي�شدم« امليلي�شيات

 بريطانيا تر�شل لقاحات كورونا جديدة اإىل بلدان نامية  ح�شد من املهاجرين يتحرك ببطء يف جنوب املك�شيك 
•• روما-رويرتز

 �شرت�شل بريطانيا 20 مليون جرعة من �للقاحات �مل�شادة ملر�س كوفيد-19 بحلول نهاية هذ� 
�لعام، يف خطوة �شيبلغ رئي�س �لوزر�ء �لريطاين بوري�س جون�شون بقية قادة �لعامل �أنها �شديدة 
�لع�شرين  جمموعة  بلد�ن  قادة  ويجتمع  �جلائحة.  بعد  �لقت�شادي  �لتعايف  لت�شريع  �لأهمية 
�لأكر ثر�ء يف �لعامل يف روما يف قمة ياأمل جون�شون �أن حترز تقدما يف �لتو�شل �إىل �لتز�مات 
ر��شخة بخف�س �نبعاثات غاز�ت �لحتبا�س �حلر�ري قبل حمادثات �ملناخ يف قمة �لأمم �ملتحدة 
26( �لتي تعقد مبدينة جال�شجو يف ��شكتلند�. وخالل �جتماع قادة جمموعة �ل�شبع  )كوب 
لأكر �قت�شاد�ت عاملية هذ� �لعام، تعهدت بريطانيا مبنح ما ل يقل عن 100 مليون جرعة من 
�للقاحات يف �إطار هدف �ملجموعة لتوفري مليار جرعة، وهي خطة قال منتقدوها �إنها �شديدة 
�أ�شرت�زينيكا �إىل  �إنها �شلمت ع�شرة ماليني جرعة من لقاح  �لبطء. وقالت بريطانيا يف بيان 
�آلية كوفاك�س �لتي تهدف للتوزيع �لعادل للقاحات، م�شيفة �أنها �شت�شليم ع�شرة ماليني جرعة 

�أخرى يف �لأ�شابيع �ملقبلة لي�شل �لإجمايل �إىل 30.6 مليون يف 2021.

•• مك�صيكو �صيتي-رويرتز

مهاجرون  معظمهم  �شخ�س  �آلف   3000 نحو  �شار 
من �أمريكا �لو�شطى ببطء على طريق �شريع بالقرب 
�لأول  �أم�����س  ي��وم   �ملك�شيك م��ع جو�تيمال  م��ن ح��دود 
�إد�ر�ت  م��ن  م��ب��ادر�ت  بع�شهم  رف�����س  بعدما  �جلمعة 
فر�شة  �غتنام  يحاولو�  �أن  مف�شلني  للتوقف  �لهجرة 
�لعي�س يف �ل�شمال.  كان �جلمع �لذي ي�شم يف معظمه 
ن�شاء و�أطفال قد و�شل يف وقت �شابق من يوم �جلمعة 
38 كيلومرت� من  �أن قطع  �أكاكوياجو� بعد  بلدة  �إىل 
تقع  �ملك�شيك  ب��ج��ن��وب  ب��ل��دة  يف  ���ش��اب��ق��ة  ت��وق��ف  نقطة 
�أحد  �لرحلة. وقال  تابات�شول حيث بد�أت  ور�ء مدينة 

معظم  �إن  موجيكا  �إيرينيو  ويدعى  �لرحلة  متزعمي 
�ملهاجرين يرف�شون ما يطلق عليه عر�س “�لتاأ�شري�ت 
�لإن�شانية” مقابل �إنهاء رحلتهم. و�أ�شاف �أن �لغالبية 
ل تثق يف م�شوؤويل �لهجرة ب�شبب حنثهم بالوعود من 

قبل على حد قوله وحلدوث �عتقالت وترحيالت.
�لإن�شانية  �لتاأ�شري�ت  ت�شوي  �أن  �ملفرت�س  م��ن  وك��ان 
�لو�شع �لقانوين للمهاجرين موؤقتا يف �ملك�شيك وتتيح 
�لعامة  �خلدمات  من  �ل�شتفادة  نف�شه  �لوقت  يف  لهم 

مثل �لرعاية �ل�شحية وكذلك �لعمل.
�شت�شعى  �ملك�شيكية  �ل�شلطات  �إن كانت  بعد  ومل يت�شح 
ح��دث يف حالت  كما  �ملهاجرين  لإي��ق��اف حركة ح�شد 

�شابقة.

•• وا�صنطن-وكاالت

عنو�ن  لبنان”،  �لف�شاد  دّم��ر  »كيف 
�شحيفة  يف  ط������وي������ل  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
ر�نيا  ك��ت��ب��ت��ه  تاميز”،  “نيويورك 
تنخر  �لتي  �ملح�شوبيات  زيد عن  �أب��و 
موؤ�ش�شات �لدولة �للبنانية، مبا فيها 
م��رف��اأ ب���ريوت �ل���ذي دم��ر يف �نفجار 

مروع يف �لر�بع من �آب )�أغ�شط�س(.
وي����روي ج���ورج ع��ط��ي��ة، رئ��ي�����س هيئة 
خفايا  �للبنانية،  �مل��رك��زي  �لتفتي�س 
�لتعيينات  يف  �ل�شيا�شية  �لتدخالت 
وي��ك�����ش��ف �أول���وي���ة �مل��ح�����ش��وب��ي��ات على 
�ل��ك��ف��اءة يف �ل��ت��وظ��ي��ف��ات �ل��ت��ي تثقل 

�لهيئات �حلكومية. 

ل حماكمات بعد
على  عام  بعد  باأنه  �ل�شحيفة  وتذكر 
�ل��ه��ائ��ل يف م���رف���اأ بريوت  �لن��ف��ج��ار 
�مل�����ش��وؤول��ني عن  م���ن  �أي  ي��ح��اك��م  مل 
�ل�شلم وت�شبب  ح��ادث جرى يف زمن 
ب��دم��ار ل ���ش��اب��ق ل��ه يف ت��اري��خ لبنان 
�مل�شوؤولني  �أن  و�ملفارقة  �مل�شطرب. 
�لأمنيني و�ل�شيا�شيني و�لق�شائيني، 
مب���ن ف��ي��ه��م �ل��رئ��ي�����س م��ي�����ش��ال عون 
ورئي�س �لوزر�ء �ل�شابق ح�شان دياب، 
ك���ان���و� ع��ل��ى م��ع��رف��ة مب�����ادة ن���رت�ت 

يتخ������ذو�  ومل  لال�شتعال  و�لقابلة  �ملخزنة  �لأموني��وم 
ورغم  �شالمتها.   من  و�لتاأكد  لتاأمينها  �إج���ر�ء�ت  �أي 
يتوقع  لبنان  يف  �أح���د  ل  �جل����اري،  �جل��ن��ائ��ي  �لتحقيق 
حتقق �لعد�لة، لي�س لأنهم ل يثقون بالق�شاء �للبناين 
�أو باملحقق بل لأنهم يخ�شون من �لتدخل �ل�شيا�شي يف 
مرفاأ  �أن  �إىل  تاميز”  “نيويورك  و�أ���ش��ارت  �لتحقيق. 
بريوت تابع للحكومة و�ملوؤ�ش�شات �لأمنية ب�شالحيات 
�مل��ال��ي��ة ووز�رة  ل��رق��اب��ة وز�رة  ف��ه��و خ��ا���ش��ع  م��ت��د�خ��ل��ة، 
��شمها  “موؤقتة”  ولهيئة  و�ل��ن��ق��ل  �ل��ع��ام��ة  �لأ���ش��غ��ال 

“�للجنة �ملوؤقتة لإد�رة و�لإ�شتثمار يف مرفاأ بريوت”..
 ول ت�شدر هذه �لهيئة بيانات ر�شمية ويعني �لزعماء 
من  ع���دد  ه���ذ�  �إىل  وي�����ش��اف  �أع�����ش��اءه��ا.  �ل�شيا�شيون 
�للجان و�ملوؤ�ش�شات �لتابعة للوز�ر�ت و�لأجهزة �لأمنية 

و�لقو�ت �للبنانية �مل�شلحة.
�س�ء الإدارة

مت  “�إنه  ووت�س”  ر�ي��ت�����س  “هيومان  منظمة  وق��ال��ت 

•• عوا�صم-وكاالت

��شتدعت �ململكة �لعربية �ل�شعودية �أم�س �لأول �جلمعة  
لديها  �للبناين  �ل�شفري  و�أمهلت  �شفريها لدى بريوت 
48 �شاعة ملغادرة �لبالد، فيما �تخذت مملكة �لبحرين 
�إجر�ء�ت مماثلة يف �أحدث تد�عيات لالأزمة �لتي �شببتها 

ت�شريحات وزير �لإعالم �للبناين جورج قرد�حي.
�ل�شوء  �ل�شبت،  �أم�س  ���ش��ادرة  عربية  �شحف  و�شلطت 
على �لأزمة �لتي �شببتها هذه �لت�شريحات وعلى �ملاأزق 
فيه،  لبنان  �هلل،  ح��زب  ميلي�شيا  ت�شع  م��ا  د�ئ��م��ا  �ل��ذي 

ب�شبب تغليبها م�شالح �إير�ن على م�شالح �للبنانيني.
�ل�شعودية،  “عكاظ”  �شيا�شات عد�ئية وقالت �شحيفة 
و�شعباً،  �أر���ش��اً  للبنان  تكنان  و�شعباً  قيادة  “�ململكة  �إن 
�لتي  �لإج�����ر�ء�ت  و�إن  �لأه��م��ي��ة،  وب��ال��غ��ة  ك��ب��رية  مكانة 
ت�شتهدف  ل  �لدبلوما�شية  �لعالقات  جتاه  �تخاذها  مت 
�ل�شعب �للبناين بقدر ما ت�شتهدف �شيا�شات حكوماتهم 
مبادئ  م��ع  ل  تتفق  ل  �لتي  �لنزيهة،  وغ��ري  �لعد�ئية 

�لأخوة �لعربية ول ح�شن �لعالقات مع �لبلد�ن«.
لبنان  م��ع  �ململكة  وقفت  “لطاملا  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
�شيا�شياً و�قت�شادياً، وحافظت على �أمنه و�شلمه �لأهلي 
و�لجتماعي وجنبته ويالت �حلروب و�لقتتال، �إل �أن 
�حلكومات �للبنانية ترد على هذ� �لإح�شان بالإ�شاء�ت 
�أحمر بالن�شبة لل�شعودية  �ملتكررة، وهو ما يعتر خطاً 

يف عالقاتها مع �لدول �لعربية«.
وتابعت �أن “�لطبقة �ل�شيا�شية �حلاكمة للبنان وحدها 

يف �ملو�د �لطبية و�لأدوية. ومتتد �لطو�بري ل�شاعات بل 
و�أيام للح�شول على �ملو�د �لأ�شا�شية مثل �خلبز.

اأمراء حرب
�ل�شيا�شيني  م��ن  جمموعة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  وتلفت 
�لبلد  ي��دف��ع��ون  ح����رب،  �أم�����ر�ء  ك���ان معظمهم  �ل��ذي��ن 
�لتي  �لطائفية  �ملحا�ش�شة  فحكومة  �لإف��ال���س.  نحو 
�أنهت �حلرب �لأهلية عام 1990 ت�شبه �إىل حد كبري 
�حلكومة �لتي جلبتها �لوليات �ملتحدة �إىل �لعر�ق ما 

بعد 2003. 
�آخ���ر فهو  �أي �شخ�س  م��ن  �أك���ر  ذل��ك  وي��ع��رف عطية 
�لعامة  �خل��دم��ات  على  �لرقابة  مهمتها  هيئة  رئي�س 
من  ممنوعون  له  �لتابعني  �ملفت�شني  لكن  و�لتمويل. 
مر�قبة وتفتي�س �لكثري من �ملوؤ�ش�شات �لتابعة للدولة 
وم��ن��ه��ا م��رف��اأ ب����ريوت، ف��ه��ذه خ��ط��وط ح��م��ر ل ميكن 
لعطية جت���اوزه���ا م��ع �أن���ه ي��ري��د حم��وه��ا. وق���ال وهو 
يعاين �لرتميم يف بيت و�لدته: “يجب �أل يكون هناك 

ت�شميم بنية �إد�رة �مليناء من �أجل تقا�شم �ل�شلطة بني 
�ل�شورة  غمو�س  م��ن  “ز�د  مم��ا  �ل�شيا�شية”  �لنخب 

و�شمح للف�شاد و�شوء �لإد�رة بالزدهار«.
وك����ان �ن��ف��ج��ار ب����ريوت و�ح�����د�ً م��ن �مل��ظ��اه��ر �لقبيحة 
ل��الأخ��ط��اء �ل��ت��ي و�ج���ه���ت ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ن��ه��اي��ة �حلرب 

�لأهلية يف 1990.
وي��ك��اف��ح �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون �ل��ي��وم ل��ل��ن��ج��اة م��ن �أ����ش���و�أ كارثة 
و�أطلق  ع��ام��اً   150 منذ  �ل��ب��الد  على  مت��ر  �قت�شادية 
وخ�شرت  عليها �لبنك �لدويل �شفة “ك�شاد مق�شود”. 
�لعملة �ملحلية %90 من قيمتها و��شتفاق �للبنانيون 
�أن ود�ئعهم حمظورة عليهم ول  2019 ليجدو�  عام 

ي�شتطيعون �شحبها من �لبنوك. 
ونظر� للت�شخم �لعايل جد�ً، فقد ز�دت �لأ�شعار بن�شبة 
�مل�شالح  و�أغلقت  �لبطالة  و�رتفعت معدلت   550%
�لتجارية �أبو�بها وتنزف �لبالد طاقتها �لب�شرية �لتي 
تهرب �إىل �خلارج، وز�دت �شاعات �نقطاع �لكهرباء ومل 
تعد �لإنرتنت متو�فرة �إل ب�شكل متقطع، وهناك نق�س 

كر�شتها �ل�شيغة �للبنانية تاريخياً، فالرتكيبة �نهارت 
�حلزب  ميتلكها  �لتي  �ل��ق��وة  فائ�س  مل�شلحة  وتفككت 
�جلديدة  و�لتقاليد  �ل�شيا�شية  �ملمار�شات  �شلخت  فيما 
و�لأع�����ر�ف �ل��ت��ي تكر�شت ب��الأم��ر �ل���و�ق���ع، ل��ب��ن��ان من 

�نتمائه �لعربي وباتت هويته م�شّوهة ملحقة«.
�هلل  ح��زب  ه��ي  وطائفية  �شيا�شية  ق��وة  “هناك  وت��اب��ع 
م�شروع  ول��دي��ه��ا  تنظيماً  و�أك����ر  ق���وة  ف��ائ�����س  متتلك 
عن  وت��ع��ّر  خ��ارج��ي��ة،  ومبرجعية  �إقليمية  ب��ام��ت��د�د�ت 
و�أي�شاً  �أجندتها  لتنفيذ  وت�شتخدمها  بو�شوح  قوتها 
ذل��ك، هذه  يخفي  وه��و ل  �لإقليمي،  �ل�شر�ع  �إط��ار  يف 
يف  و�لتمدد  �ملكونات  غالبية  تطويع  من  متكنت  �لقوة 
�أن �حلزب مُي�شك  �ملمار�شات  بيئاتها، يتبنّي من خالل 
يريد  م��ا  ويفر�س  �لأق���وى  وه��و  �ل��دول��ة  بكل مفا�شل 
من طريق �لهيمنة«. وقال �إن “لبنان بات بلد�ً مهّجناً، 
ن�شيجه  وت�����ش��وي��ه  �ل��دول��ة  بتفكيك  ق���و�ه  ك��ل  �شاهمت 
�لأهلية  و�حل���روب  �لأم��ن  �ملو�شوع  لي�س  �لجتماعي. 
فقط، �إمنا �لنهيار �لجتماعي و�لتفتت و�جلوع، و�ُشلخ 
“�حلزب”  يتحمل  ه��ذ�  ويف  �ل��ع��رب��ي،  ع��امل��ه  ع��ن  لبنان 
كّر�شها  �لتي  بالعد�وة  �لأم��ر،  �لأوىل يف هذ�  �مل�شوؤولية 

با�شم �لإير�نيني«.

اختطاف لبنان
�حلبيب  “�لعرب”  �شحيفة  يف  �ل��ك��ات��ب  ر�أى  ب����دوره 
�أن جورج قرد�حي منوذج من فئة منت�شرة يف  �لأ�شود، 
�لعروبة  �أع���د�ء  م��ع  �شمنيا  تتحالف  �لعربية  �ملنطقة 

من يتحمل م�شوؤولية بلوغ �لعالقات مع �ل�شعودية �إىل 
�لريا�س  �إليه  لتلجاأ  تكن  �ل��ذي مل  �ملوؤ�شف  �حل��د  ه��ذ� 
ل����ول ����ش��ت��م��ر�ء �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني م���ن وزر�ء 
وغريهم �إ�شاء�تهم �ملتعمدة جتاه �ململكة«. وقالت: “مل 
تكن �لإ�شاء�ت �لقادمة من لبنان باجتاه �ململكة بالأمر 
�أت����ت م�شبقاً وط���وي���اًل م��ن ح���زب �هلل  �جل���دي���د، ح��ي��ث 
�للبنانية �شمتت  �أن �حلكومة  �إىل  م�شرية  �لإرهابي”، 
�أمام تكر�ر �لإ�شاء�ت من وزر�ء �حلكومة نف�شها، وهو ما 

يعني �أنها موقف ر�شمي من �لدولة.

انهيار الدولة
ور�أى �لكاتب يف �شحيفة “�لنهار” �إبر�هيم حيدر، �أنه 
ل ميكن و�شف ما يجري يف لبنان �إل بال�شقوط و�نهيار 
�لدولة وغياب معاملها ودمار موؤ�ش�شاتها، م�شيفاً “فاإذ� 
�لتاأم جمل�س �لنو�ب للت�شديق على مو�عيد �لنتخابات 
ي��ر�م، فيما  �لأم���ور على ما  �أن  ذل��ك  يعني  �لنيابية، ل 
تتعطل �حلكومة و�ملوؤ�ش�شات ول ي�شتطيع �لنا�س تدبر 

�أمورهم«.
“بالن�شبة �إىل قوى �شيا�شية وطائفية يتقدمها  وقال: 
�جتماعاتها  �إىل  �حلكومة  ع��ودة  مهماً  لي�س  �هلل  حزب 
موعد  تقريب  يقدم  ل  و�أي�����ش��اً  م�شوؤولياتها،  وحتمل 
�لنتخابات �أو ترحيلها ول يوؤخر يف �أجندته �ل�شيا�شية 

وم�شروعه، فالبلد كله يف حالة فو�شى و�نهيار«.
�حلياة  �أن  �إىل  مكان  غري  يف  ت�شري  “�لوقائع  و�أ���ش��اف 
�ل�شيا�شية يف لبنان مل تعد حتكمها معادلت وتو�زنات 

مع  ي��ت��ع��ام��الن  موؤ�ش�شة  �أو  �شخ�س 
�ملال �لعام ول يخ�شعان للرقابة”.

در���س عطية )44 ع��ام��اً( وه��و و�لد 
جامعة  يف  �ل��ق��ان��ون  �أولد،  ل��ث��الث��ة 
ملدة  قا�شياً  وعمل  يو�شف،  �لقدي�س 
�لتي  �ملحاكم  من  ع��دد  يف  عاماً   17
ت��ت��ع��ام��ل م����ع خ�����رق ق����و�ع����د �مل�����رور 
 ،2017 وع��ام  �ملدنية.  و�خل��الف��ات 
�لرئي�س  مل���ق���اب���ل���ة  �ت���������ش����اًل  ت���ل���ق���ى 
بخم�شة  ذل������ك  وب����ع����د  �ل����ل����ب����ن����اين، 
ودخل  للهيئة.  رئي�شاً  �أ�شبح  �أع���و�م 
كاف  عدد  وب��دون  فو�شوية  موؤ�ش�شة 
�لتوثيق  تعتمد  ول  �مل��وظ��ف��ني  م��ن 

�لرقمي.

مقت�سني  3
وبدون رو�بط بني �لأجهزة �لثمانية 
 3 ���ش��وى  ه��ن��اك  يكن  مل  للموؤ�ش�شة، 
تقاعد  ث��م  م��ر�ك��زه��م،  يف  مفت�شني 

�ثنان ومل يبق �إل عطية.
�أو عزل  ول ي�شتطيع عطية توظيف 
للحكومة  م��ي��زة  ف��ه��ذه  �مل���وظ���ف���ني، 
و�ل���ن���خ���ب �ل��ط��ائ��ف��ي��ة �ل���ت���ي م����الأت 
ب���امل���و�ل���ني لها.  �ل���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
وعندما �أر�شلت �حلكومة قائمة �أ�شماء 
عاملني مل تخرتهم هيئة �لتفتي�س، 
�أ�شهر  �أول �نت�شار له بعد �شتة  رف�س �لتوقيع. وحقق 
طلب  وعندما  طلبها.  عن  �حلكومة  تر�جعت  عندما 
�أو�شع مل يح�شل على �أي  موظفني جدد�ً و�شالحيات 
منهما. ومل يزد عدد �ملفت�شني عن �لرقم �لذي حدده 
قانون 1959، عندما كان عدد �ملوظفني يف �خلدمة 
�ملدنية يتجاوز 13 �ألف موظف �أما �ليوم فهو 10 �أي 

ل� 20 �شعفاً عن ذلك �لوقت.
�أن �ملوؤ�ش�شة مليئة باملخرين و�ملعينني  ويعرف عطية 
من �لأط��ر�ف �ل�شيا�شية، و�أنه مت �لتخلي عن �لكفاءة 
لكن  فقط  هيئته  يف  لي�س  �لطائفي  �لإن��ت��م��اء  مقابل 
�ملحا�ش�شة  ن��ظ��ام  و�أ���ش��ب��ح  �ل��دول��ة.  موؤ�ش�شات  ك��ل  يف 
ر��شخاً. وقد �شمح هذ� �لنظام للنخب �ل�شيا�شية بر�شم 
�قطاعيات حافلة باملو�لني لها د�خل موؤ�ش�شات �لدولة. 
ويرى عطية �أن عمله هو “مهمة” ل وظيفة. ويح�شل 
على 6.7 مليون لرية لبنانية، 4.466 دولر�ت قبل 
ولي�شت  دولر�ً،   340 �لآن  وت�����ش��اوي  �لعملة  �ن��ه��ي��ار 

كافية لعائلة من خم�شة �أفر�د.  

�ملقاومة  �إىل حم��ور  �لن��ت��م��اء  ب��زع��م  وت��ق��ف يف �شفهم 
�لذي حتول �إىل ح�شان طرو�دة لخرت�ق �ملنطقة.

وقال: “مل يكن لبنان يف حاجة �إىل �ملزيد من �لتاأكيد 
م��ن قبل ح��زب �هلل وحلفائه  دول��ة خمتطفة  �أن��ه  على 
مم��ن ي���ري���دون �ن��ت��ز�ع��ه م��ن ج����ذوره �ل��ع��رب��ي��ة ليكون 

جمرد عربة يف قطار �لأطماع �لفار�شية«.
و�أ�شاف “مت تر�شيح قرد�حي ملن�شب وزير �لإعالم من 
�شليمان فرجنية، ووج��د ذلك  �مل��ردة بزعامة  تيار  قبل 
هوى لدى �لرئي�س عون و�لتيار �لوطني �حلر، ول�شيما 
�أن قرد�حي معروف بدور�نه كمت�شوف يف حلقة حزب 
مع  �مل��ت��ح��ال��ف  �مل�شيحي  �ل��ط��ي��ف  �إىل  وب��ان��ت��م��ائ��ه  �هلل، 
بامل�شروع  و�شيا�شياً  عقائدًيا  �ملرتبطة  �ل�شيعية  �لقوى 
دول  ينا�شب  �ل��ذي  �لتو�شعي  �لإم��ر�ط��وري  �لفار�شي 
�لقومية  �أدعياء  هم  “كثريون  وتابع  �ل��ع��د�ء«.  �خلليج 
�لعربية �لذين يد�فعون عن �حلوثيني، وهم يف �لأ�شل 
يد�فعون عن �مل�شروع �لإير�ين، ول يرون مانعاً من فتح 
بزعم  �لفر�س  �لغز�ة  بلد�نهم ل�شتقبال  ونو�فذ  �أب��و�ب 
�لنخر�ط يف م�شروع �ملقاومة و�ملمانعة، فيما يهاجمون 
دول �خلليج �لعربي، وعندما ت�شيق �ل�شبل بدولهم ل 

جتد �إل تلك �لدول لتمد لها يد �لعون و�ل�شند«.
نف�س  يحملون  من  هناك  يكون  “قد  بالقول:  و�ختتم 
قناعات قرد�حي، ولكن �لثابت �أنهم لن يغريو� �لو�قع 
ولن يحددو� مالمح �مل�شتقبل، رمبا ل�شبب و�حد وهو 
ولغة  �جل��وف��اء،  بال�شعار�ت  تهتم  ل  �لقوية  �ل���دول  �أن 

�لعقل هي �لتي �شتنت�شر على مدغدغي �مل�شاعر«.

•• بغداد-وكاالت

ت����و������ش����ل م���ف���و����ش���ي���ة �لن���ت���خ���اب���ات 
و�لفرز  �ل���ع���د  ع��م��ل��ي��ات  �ل���ع���ر�ق���ي���ة، 
�ل�����ي�����دوي ل���ل���م���ح���ط���ات �مل���ط���ع���ون يف 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا، ف��ي��م��ا ت��ت��ج��ه �لأم������ور �إىل 
�ملعلنة  ل��ل��ن��ت��ائ��ج  م��ط��اب��ق��ت��ه��ا  �إع�����الن 
�أث��ار حنق  �إل��ك��رتوين، وه��و ما  ب�شكل 
تعت�شم  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ل��ح��ة  �مل��ج��م��وع��ات 
ب���غ���د�د، ر�ف�����ش��ة تلك  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
�أعلنت مفو�شية  �لنتائج. و�خلمي�س، 
و�لفرز  �ل���ع���د  �ن��ت��ه��اء  �لن���ت���خ���اب���ات، 
ُطعن  �ل���ت���ي  �مل���ح���ط���ات  يف  �ل����ي����دوي 
م�شرية  بابل،  حمافظة  يف  بنتائجها، 
مع  متطابقة  ك��ان��ت  �لنتائج  �أن  �إىل 

�لإلكرتوين وبن�شبة 100 يف �ملئة.
وقال مدير مكتب بابل، كفاح خ�شري 
و�لفرز  �ل��ع��د  “نتائج  �إن  �ل��ع��ام��ري: 
و�لفرز  �لعد  نتائج  طابقت  �ل��ي��دوي 
للمحطات  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �لإل�����ك�����رتوين 
للدو�ئر  ب��ه��ا  �مل��ط��ع��ون  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 
�لنتخابية �لأربع يف �ملحافظة بن�شبة 

100 يف �ملئة«.
�ملطعون  �ملحطات  “عدد  �أن  و�أ���ش��اف 
مت  و�لتي  حمطة،   170 بلغت  فيها 
�ل��ن��ظ��ر ب��ه��ا وف���ق �لإج������ر�ء�ت �لفنية 
وت���وف���ر �لأدل�������ة وب��ت��و���ش��ي��ة جمل�س 

بفتح  �ملبا�شرة  متت  حيث  �ملفو�شني، 
�ملحطات وعلى قاعة �ل�شرف يف بناية 

�جلندي �ملجهول«.
و�أ�شار �إىل �أن “ن�شبة �لتطابق و�شلت 
�ملحطات  جلميع  �مل��ئ��ة  يف   100 �إىل 
بالنتائج  �خ��ت��الف  �أي  وج���ود  دون  و 

�لأولية �ملعلنة«.
�ل��ت��ي تتطابق  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل����رة  وه����ذه 
مع  �ليدوي  و�لفرز  �لعد  نتائج  فيها 
�لإلكرتوين، بعد �ل�شناديق �ل� 140، 
ب�شكل  �ملفو�شية ح�شابها  �أعادت  �لتي 
يدوي، ب�شبب خلل يف �إي�شال نتائجها 
�لأوىل  �مل���رة  ع��ن  �إل��ك��رتون��ي��اً، ف�شاًل 
�ل��ت��ي �أج�����رت ف��ي��ه��ا �مل��ف��و���ش��ي��ة، �لعد 
و�لفرز لبع�س �ملحطات، ب�شكل يدوي 

�شمن �إجر�ء�تها لتاأكيد �ل�شفافية.
�لنتخابي،  لل�شاأن  م��ر�ق��ب��ون  ور�أى 
يوؤكد  م��رة،  �لنتائج يف كل  �أن تطابق 
�شحة ما �أعلنته �ملفو�شية من نتائج 
و�أن  �إلكرتوين، خا�شة  �شابقة، ب�شكل 
حمافظة بابل متثل �إحدى �ملحطات 
�لتي تعتمد عليها �ملجموعات �مل�شلحة 
يف �عرت��شاتها، ب�شبب خ�شارتها عدد�ً 

من �ملقاعد فيها.

لكن  عليها،  ح�شلو�  �لتي  �لأ���ش��و�ت 
�أغلبهم �عرت�س دون �أدلة قانونية، �أو 

توؤكد ح�شول تزوير«.
ولفت �مل�شدر �إىل �أن “�ملفو�شية تلقت 
طعنني فقط من �لفئة �حلمر�ء، وهو 
�لذي يتعلق بالتزوير، ومت ح�شمهما، 

يف حمافظة �شالح �لدين«.
طعناً،   1277 �مل��ف��و���ش��ي��ة،  وت��ل��ق��ت 
منها،   46 قبلت  �لنتخابات،  بنتائج 
قررت  ف��ي��م��ا   ،1231 ب���رد  و�أو����ش���ت 
�مل��ف��و���ش��ي��ة �إع�����ادة ف���رز ن��ت��ائ��ج 800 
على  متوزعة  ي��دوي،  ب�شكل  حمطة، 
�ل��ب�����ش��رة، وب��غ��د�د و�مل��ث��ن��ى وذي قار، 
بيانات  وفق  �لدين،  و�شالح  و�أربيل، 

ر�شمية.
ورف�������س حت��ال��ف �ل��ف��ت��ح، �ل����ذي يعد 
�مل�شلحة،  للف�شائل  �ل�شيا�شية  �ملظلة 
بن�شبة  �ل����ن����ت����ائ����ج  ت����ط����اب����ق  ق����ب����ول 
يلبي  ل  ذل��ك  �عتر  فيما   ،100%
�ملجموعات  )�أن�شار  �ملحتجني  طموح 
�مل�شلحة(. وقال �لنائب عن �لتحالف 
ت�����ش��ري��ح له،  �مل���و����ش���وي، يف  خم���ت���ار 
بن�شبة  �ل��ط��ع��ون  ن��ت��ائ��ج  “تطابق  �إن 
�ل�����ش��ك��وك حول  م��ن  ي��زي��د   100%

بدوره، قال م�شدر مطلع يف مفو�شية 
�لنتخابات �إن “عمليات �لعد و�لفرز 
جارية على قدم و�شاق للمحطات �لتي 
قرر جمل�س �ملفو�شني �إعادتها ب�شكل 
�إلكرتوين، لكن لغاية �لآن مل يح�شل 
ب�����ش��ب��ب هذه  �ل��ن��ت��ائ��ج،  ت��غ��ي��ري يف  �أي 
�ل��ط��ع��ون، على �ل��رغ��م م��ن ع��د وفرز 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ح��اف��ظ��ة بابل،  �ل��ط��ع��ون 

ف�شاًل عن �لعد و�لفرز �ليدوي �لذي 
�ملحطات«.  ل��ع�����ش��ر�ت  ���ش��اب��ق��اً،  �أج����ري 
�لك�شف  رف�س  �لذي  �مل�شدر  و�أ�شاف 
عن ��شمه ل�”�شكاي نيوز عربية” �أن 
“�ملعرت�شني على �لنتائج مل يقدمو� 
�أو  �أدل���ة ق��ّوي��ة ب�����ش��اأن ح�شول ت��زوي��ر 
تالعب، بل كانت �لعرت��شات ترتكز 
عدد  ُي�شدقو�  مل  �ملر�شحني  �أن  على 

�لتزوير �حلا�شل يف �لنتخابات«.
نتائج  “تطابق  �أن  �ملو�شوي  و�أ���ش��اف 
�لتي حيكت  �ملوؤ�مرة  �لطعون يف�شح 
ب�شرقة  �ل��ع��ر�ق��ي،  �ل�شعب  �أب��ن��اء  �شد 

�أ�شو�تهم«.
و�أ�شار �إىل �أن “�لعد و�لفرز �ليدوي ل 
�ل�شعبية  �لحتجاجات  مطالب  يلبي 
�لر�ف�شة للنتائج”، موؤكد�ً �أنه “حتى 
مع �لذهاب �إىل �لعد و�لفرز �ليدوي 

�ل�شامل فلن يتغري �أي �شيء«.
كما �أع���رب م��ق��رب��ون، وت��اب��ع��ون لتلك 
لنتائج  رف�����ش��ه��م  ع���ن  �مل���ج���م���وع���ات، 
مهددين  �ل�����ي�����دوي،  و�ل����ف����رز  �ل���ع���د 
�ملنطقة  قرب  �لحتجاجات  بت�شعيد 

�خل�شر�ء.
وي�������رى �مل���ح���ل���ل �ل�������ش���ي���ا����ش���ي، و�ئ����ل 
�أمر  �لنتائج  “تطابق  �أن  �ل�����ش��م��ري، 
على  �ملفو�شية  �عتماد  ب�شبب  حتمي، 
يف  و�لإل��ك��رتون��ي��ة  �لتقنية  �لعمليات 
ما  وه���و  �لن��ت��خ��اب��ي��ة،  �لعملية  �إد�رة 

يقلل فر�س �خلطاأ«.
ل�”�شكاي  تعليق  يف  �ل�����ش��م��ري  ور�أى 
نيوز عربية” �أن “�شجة �لعرت��شات 
�جلميع  ليقبل  �لن��ت��ه��اء،  �إىل  تتجه 
�لنتقال  يعني  ما  �حلالية،  بالنتائج 
لت�شكيل  �مل���ف���او����ش���ات  م��رح��ل��ة  �إىل 

�حلكومة«.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• نورمان لي�صرت

�ل��دف��اع �جلديدة     ملف مهم على مكتب وزي���رة 
در��شة  �ملا�شي  �ل�شيف  �أوت��او�  �أطلقت  �أناند.  �أنيتا 
ل�شر�ء غو��شات دوري��ة. فرن�شا يف طريقها للفوز 
مقابلة  يف  ماكرون  �إميانويل  وياأمل  �لعقد،  بهذ� 
نهاية  بحلول  �مل�شاألة  ه��ذه  ب�شاأن  ت���رودو  جا�شنت 

�لعام.
لغو��شاتهم  م�شرتين  عن  �لفرن�شيون  يبحث      
 12 �شر�ء  ق��ررت عدم  �لتي  �أ�شرت�ليا،  رف�س  بعد 
�لنووية  �ل��غ��و����ش��ات  مف�شلة  فرن�شية،  غ��و����ش��ة 

�لأمريكية.
غو��شاتها  ��شتبد�ل  �لكندية  �لبحرية  وت��ري��د     
�لأرب����ع �ل��ت��ي مت ���ش��ر�وؤه��ا م��ن �ل��ري��ط��ان��ي��ني عام 
�أعطانا  ك���ري���ت���ي���ان.  ج����ان  ق���ي���ادة  حت���ت   1999
كان  عائًما  حطاًما  بالكاد  حطاًما،  �لريطانيون 
ي�����ش��د�أ يف �لأح���و�����س �جل��اف��ة م��ن��ذ ع���ام 1993، 
ومل ترغب باك�شتان و�لرتغال و�شيلي يف �قتنائه. 
دفعنا للريطانيني 750 مليون دولر، ليتكّلفو� 
رغم  دولر،  مليار�ت   4 م��ن  يقرب  م��ا  �لنهاية  يف 
�أن��ه��م �أم�����ش��و� وق��ًت��ا يف �حل��و���س �جل��اف �أك��ر مما 

ق�شو� يف �لبحر.

هل ت�سرتي اأوتاوا الفرن�سية؟
�لغو��شات  ه���ذه  �إح�����دى  �ل���ن���ري�ن يف  ����ش��ت��ع��ل��ت     
�لقدمية يف رحلتها �لأوىل عر �ملحيط �لأطل�شي 
عام 2004، مما �أ�شفر عن قتيل و�إ�شابة �لعديد 
من �أفر�د �لطاقم. مل يعد للمياه �ل عام 2015. 
وقال ع�شو برملاين بريطاين، �إن كند� قد خدعت 
�أم���و�ل���ه���ا. مل تتم  ب��ا���ش��رتد�د  ت��ط��ال��ب  �أن  وي��ج��ب 
و�مل�شلل  �لغبي  �ل�����ش��ر�ء  ه��ذ�  على  �أح���د  حما�شبة 

ب�شكل كارثي.
�أ�شطول غو��شات     و�إذ� كانت تريد حًقا �متالك 
�خليار  ه��ي  فرن�شا  ف���اإن  ب�شرعة،  �خل��دم��ة  ي��دخ��ل 

�لأف�����ش��ل ل��ك��ن��د�. و���ش��ي��ك��ون ب��ي��ع �ل��غ��و����ش��ات �ىل 
لالأمريكيني  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني  م��ن  ق��ا���ش��ي��ا  رد�  ك��ن��د� 

و�لإجنليز.
ق���ادرة على  باري�س �شتكون  �أن  وي��ق��ّدر �خل���ر�ء     
من  �شنو�ت   10 قبل  كند�  �إىل  �لغو��شات  ت�شليم 
مناف�شيها �ملحتملني، حيث تقدم �أحدث جيل من 
�لغو��شات �ل�شامتة، و�لتي �شبق متويل تطويرها 
ن��ز�ع��ات يف  ب�شكل كبري من قبل �لأ���ش��رت�ل��ي��ني... 

�ملنظور.

غ�ا�سات ن�وية: هل �سيتجراأ ترودو؟
�ل���ع���ائ���د�ت  م����ن  ك��ي��ب��ي��ك  ت�����ش��ت��ف��ي��د  �أن     مي���ك���ن 
�لغو��شات  و�شتكون  �لعقد.  هذ�  ملثل  �لقت�شادية 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة جم���ه���زة مب���ع���د�ت جل��ع��ل��ه��ا مطابقة 

ملو��شفات �لبحرية �لكندية.
   ك��م��ا ف��ع��ل��و� م���ع �لأ����ش���رت�ل���ي���ني، ه���ل مي��ك��ن �أن 
�لنووية  بالطاقة  تعمل  غ��و����ش��ات  فرن�شا  ت��ق��دم 
1988، �ن نظرت كند� يف  �أوت��او�؟ �شبق عام  �إىل 
بالطاقة  تعمل  فرن�شية  غو��شات  على  �حل�شول 
�لنووية من ط��ر�ز روب��ي للقيام بدوريات يف مياه 

�لقطب �ل�شمايل.
   ولإقناع �أوتاو� ب�شر�ء غو��شاتهم، كان �لفرن�شيون 
قد فكرو� يف تزويدها ب� “معول جليد” حتى ميكن 

ن�شرها ب�شهولة �أكر يف �لبحار �لقطبية.
   مت �إ���ش��ق��اط �مل�����ش��روع، �ل���ذي و�ج���ه �ل��ك��ث��ري من 
غري  و�جلمهور  �لإع���الم  و�شائل  كانت  �ملعار�شة. 
�ل�شتحو�ذ  وتكاليف  “نووي”  لكلمة  مرتاحني 
�لباهظة. و�لأهم من ذلك، �أخرت و��شنطن وزير 
غو��شات  برنامج  �أن  بيتي،  بريين  �آن��ذ�ك  دفاعنا 

نووية كندية “عدمي �جلدوى بل وحتى مزعج«.
   فقط �لوليات �ملتحدة وفرن�شا و�ململكة �ملتحدة 
و�ل�شني ورو�شيا و�لهند وقريبا �أ�شرت�ليا، متتلك 

غو��شات تعمل بالطاقة �لنووية.
ترجمة خرية �ل�شيباين

الغوا�شات النووية الفرن�شية يف كندا...؟

* كاتب �شحفي، وموؤلف كتب �لأف�شل مبيعا منها “�لكتاب �لأ�شود لكند� �لإجنليزية”، 
و”ق�شية جري�ر بول”  و”حتقيقات حول �لأجهزة �ل�شرية و”�أ�شر�ر خيار كند�”، 

و”�شجني يف بانكوك” “�شرية ذ�تية .

قمنا  “ما  ب��اي��دن  وق��ال  تقريًبا.  �شاعة  ون�شف  �شاعة  لح��ًق��ا، 
�للياقة”،  م��ن  كبري  ق��در  على  يكن  ومل  مالئًما  يكن  مل  ب��ه 
دفاعّية  �شر�كة  �إع��الن  ب�شاأن  بالندم  �أمريكي  �إق��ر�ر  �أو�شح  يف 
قال  جهته،  من  فرن�شا.  فاجاأ  �ملتحدة  و�ململكة  �أ�شرت�ليا  مع 
ب�شاأن هذ� �لتحالف  “�أو�شحنا ما ينبغي تو�شيحه”  ماكرون 
يف �ملحيطني �لهادي و�لهندي �لذي كّلف فرن�شا عقًد� �شخًما 
�أ�شرت�ليا غّو��شات متطّورة. و�أ�شاف �لرئي�س �لفرن�شي  لبيع 
على  ي�شتمل  �ل����ذي  �مل�شتقبل”  �إىل  �ل��ت��ط��ّل��ع  �لآن  “ينبغي 
و�ملبادر�ت  �لتحّركات  تدعم  “ملمو�شة جًد�  ق��ر�ر�ت م�شرتكة 
�أّن  ماكرون  و�أّك��د  و�لبتكار.  و�ل��دف��اع  �ملناخ  ح��ول  �مل�شرتكة” 
ا “توفري تو�شيحات �شرورّية حول �ل�شيادة  على �لبلدين �أي�شً

فرن�شا قد �أُبِلغت م�شبًقا باأّن عقد )�لغّو��شات �لذي �أبرمته مع 
�أ�شرت�ليا( لن يتّم. �أمام �هلل، �أوؤّكد لكم �أّنني مل �أكن �أعلم باأّنكم 

مل تكونو�” على در�ية بذلك.
و�شتنخرط فرن�شا و�لوليات �ملتحدة يف “�شر�كة ثنائّية حول 
�ل��ع��ام، وف��ق ما ج��اء يف  بحلول نهاية ه��ذ�  �لنظيفة”  �لطاقة 

بيان م�شرتك بعد لقاء �لرئي�شني.
تعاونهما يف  تعزيز  �ملتحدة يف  و�لوليات  “فرن�شا  ترغب  كما 

ح�شب �لبيان. م�شائل �لف�شاء”، 
ويف ما يتعّلق ببناء دفاع �أوروبي، فاإّن “�لوليات �ملتحدة ُتدرك 
�أه��ّم��ي��ة وج��ود دف��اع �أوروب����ي �أق���وى و�أك���ر عمالنّية” ويكون 

��شتناًد� �إىل �لبيان. “مكمال حللف �شمال �لأطل�شي”، 

•• الفاتيكان-اأ ف ب

�مل���وّدة حيال  ب���ادر�ت  �أك��ر �لرئي�س �لأم��ريك��ي جو بايدن من 
�ل��ن��اج��م عن  ل��ت��ج��اوز �خل���الف  ن��ظ��ريه �لفرن�شي يف حم��اول��ة 
ماكرون  �إميانويل  ك��ان  فيما  �لأ�شرت�لّية،  �لغّو��شات  ق�شّية 
�ل��ث��ق��ة«. ومل ياأُل  “بدء م�����ش��ار  �أك���ر حت��ّف��ًظ��ا، م��ت��ح��ّدًث��ا ع��ن 
بونابرت،  ��شتقبله يف فيال  �لذي  بايدن جهًد� حيال ماكرون 
مقّر �ل�شفارة �لفرن�شّية يف �لفاتيكان، مع م�شافحات متكّررة 
لفرن�شا  �لكبرية”  “موّدته  على  وت�شديد  عري�شة  وب�شمات 

“�أقدم حليف للوليات �ملتحدة«.
و����ش��ت��م��ّر �ل��ل��ق��اء �ل��ث��ن��ائ��ي �ل���ذي �ن�����ش��ّم �إل��ي��ه وف���د� �لبلدين 

و�لدفاع �لأوروّبَيني«. ويريد ماكرون �حل�شول من و��شنطن 
دفاعّية  منظومة  لبناء  فرن�شا  جلهود  �شريحة  مباركة  على 
�أب���دت ف��ت��وًر� حيال  �ل��ولي��ات �ملتحدة  �أوروب��ي��ة فعلّية. وك��ان��ت 
ا �أّنها تقود حلف �شمال �لأطل�شي. و�شّدد  هذه �لفكرة، خ�شو�شً
�لأهّمية”  بالغ  “�شريك  فرن�شا  �أّن  على  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س 
�لتدّخل  عملّيات  يف  �أك��ر  دعًما  ا،  �أي�شً باري�س  وتريد  لبالده. 
�لع�شكري �لهادفة �إىل مكافحة �جلهادّيني يف منطقة �ل�شاحل. 
�أ�شاد ماكرون باأوىل �لإج��ر�ء�ت �مللمو�شة �لتي �عتمدتها  وقد 
�لوليات �ملتحدة على �لأر�س. وتابع �لرئي�س �لفرن�شي “�لثقة 
�أف�شل«. وقال بايدن  �لأق��و�ل جّيدة، و�لر�هني  مثل �حل��ّب: 
ملاكرون، يف ت�شريح مفاجئ �إىل حّد ما، “كان لدّي �نطباع باأّن 

 بايدن يبذل جهودا لتجاوز الأزمة مع فرن�شا 

وقال مدير مدر�شة يف د�شي �إنه ر�أى جنود� �إثيوبيني 
يرت�جعون من �لبلدة �شباح �ليوم باجتاه كومبولت�شا 

و�إن �لكهرباء منقطعة عن �لبلدة منذ �أم�س.
�ل��ب��ل��دة بال  �أن  د���ش��ي  �شكان  م��ن  �آخ���ر  وذك���ر �شخ�س 
�لثنان  وقال  تركها.  �لحت��ادي  و�أن �جلي�س  كهرباء 
�أن مقاتلني من تيجر�ي يف �لبلدة لكن  �إنهما �شمعا 

مل ي�شاهد�هم.
��شرت�تيجيا  مك�شبا  د���ش��ي  على  �ل�شيطرة  ومت��ّث��ل   
ملقاتلي تيجر�ي يف مو�جهة قو�ت �حلكومة �ملركزية 

�لتي حتاول �إخر�جهم من �أمهرة.
ود�شي بلدة كرى على بعد حو�يل 385 كيلومرت� 
من �لعا�شمة �أدي�س �أبابا، وهي �أق�شى بقعة يف جنوب 
لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  ق��و�ت  �إليها  ت�شل  �أم��ه��رة 

تيجر�ي منذ دخلت �لإقليم يف يوليو متوز.
وت���ف���ج���رت �حل�����رب ق��ب��ل ع����ام ت��ق��ري��ب��ا ب���ني �لقو�ت 
�لحتادية وقو�ت �جلبهة �ل�شعبية لتحرير تيجر�ي. 
�أكر من مليونني  ولقي �لآلف م�شرعهم و��شطر 

لرتك ديارهم.

•• اأدي�ش اأبابا-رويرتز

�لإثيوبي  تيجر�ي  �إقليم  يف  �ملتمردين  ق��و�ت  قالت 
�أم���������س �ل�������ش���ب���ت �إن����ه����ا ����ش���ي���ط���رت ع���ل���ى ب���ل���دة د�شي 
ع�شر�ت  �شعى  �ل��ذي  �أمهرة  �إقليم  يف  �ل�شرت�تيجية 
هربا  �إليه  للجوء  �لأم��ه��رة  عرقية  �أبناء  من  �لآلف 

من ت�شاعد �لقتال.
�ل�شعبية  �جلبهة  با�شم  �ملتحدث  ر�شا  وقال جيتا�شو 
ل��ت��ح��ري��ر ت���ي���ج���ر�ي ل����روي����رتز ع���ر ه���ات���ف مت�شل 
�إن �ملقاتلني  بالقمر �ل�شناعي من مكان غري معلوم 
�أخرجو� قو�ت �حلكومة من د�شي ويتجهون �إىل بلدة 

كومبولت�شا.
و�أ�شاف �أن قو�ت تيجر�ي �أ�شرت �لعديد من �جلنود 

�لإثيوبيني.
�حلكومة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ت��ول��و  ليجي�شي  ي���رد  ومل 
لرويرتز  يت�شن  ومل  �لتعقيب،  طلب  على  �لإثيوبية 
�أع��ل��ن��ت��ه��ا �جلبهة  �ل��ت��ح��ق��ق م���ن �ل���ت���ط���ور�ت �ل���ت���ي 

�ل�شعبية.

حجز قارب بريطاين، وتغرمي �آخر، 
جمال  يف   ... ���ش��ام��ل��ة  وت���ه���دي���د�ت 
�ل�شيد، تغرق باري�س ولندن يف مياه 
م�شطربة. غا�شبة من �لرت�خي�س 
لل�شيادين  �مل���م���ن���وح���ة  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 
�لريك�شيت،  م���ن���ذ  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني 
 27 قررت �ل�شلطات �لفرن�شية، يف 
مو�شع  تهديد�تها  و���ش��ع  �أك��ت��وب��ر، 
�نتقامية  �إج��ر�ء�ت  و�تخاذ  �لتنفيذ 
وزير  وق���ال  �مل��ت��ح��دة.  �ململكة  ���ش��د 
كليمان  �لأوروبية،  لل�شوؤون  �لدولة 
نيوز:  �إن  ���ش��ي  ���ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى  ب�����ون، 
بالتهديد�ت  لوحنا  �أن��ن��ا  �أف��رت���س 
�لآن، يجب  وحافظنا على �حل��و�ر. 
هذه  لأن  �ل���ق���وة  ل��غ��ة  ن��ت��ح��دث  �أن 
ل  لالأ�شف،  �لريطانية،  �حلكومة 

تفهم �إل ذلك.

م�اجهة �سيا�سية ورمزية
�عتباًر� من �لثالثاء �ملقبل، �شتزيد 
�جلمركية  �شو�بطها  م��ن  فرن�شا 
خا�س  ب�شكل  و�شتمنع  �إجنلرت�  مع 
�ل�شيادين �لريطانيني من �لّر�شّو 
منتجاتهم.  ل��ب��ي��ع  ���ش��و�ح��ل��ه��ا  ع��ل��ى 
وي�شرح دبلوما�شي فرن�شي �ن �ملياه 
�لريطانية مليئة بالأ�شماك، لكن 
�لقليل  ي�شتهلكون  �ل��ري��ط��ان��ي��ني 
�شياديهم  ف�����اإن  ل����ذ�  م��ن��ه��ا.  ج�����ًد� 
يعتمدون على مبيعاتهم يف �لقارة. 
�لو�شول  م��ن  منعهم  خ���الل  وم���ن 
�لأوروبية،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�����ش��وق  �إىل 
�لريطانية  �حلكومة  جنر  فاإننا 

على �لرد ب�شرعة وبقوة.
�شريًعا  �ل����ري����ط����اين  �ل�������رد  ك������ان 
��شتدعت  �خلمي�س،  م�شاء  بالفعل: 
�لريطانية،  �لدبلوما�شية  رئي�شة 
يف  �لفرن�شي  �ل�شفري  ت��رو���س،  ليز 
وتعتر  �ل��ن�����س.  ل��ت��و���ش��ي��ح  ل���ن���دن 
ح�����ك�����وم�����ة ب�����وري�����������س ج����ون���������ش����ون 
�لإجر�ء�ت �لفرن�شية غري متنا�شبة 
تاأ�شف  �إنها  وتقول  مررة”،  وغري 
ت�شتخدمها  �ل��ت��ي  �مل��و�ج��ه��ة  “للغة 
با�شتمر�ر  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 

ب�شاأن هذه �لق�شية.
منذ دخول �لريك�شيت حيز �لتنفيذ 
نقطة  �ل�شيد  �أ���ش��ب��ح  ي��ن��اي��ر،   1 يف 
باري�س  ب���ني  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �خل�����الف 
�لقطاع  ذل���ك، ميثل  وم��ع  ول��ن��دن. 
�لقت�شاد  من  فقط  باملائة   0.06
من  ب����امل����ائ����ة  و0.1  �ل���ف���رن�������ش���ي، 

�ملو�جهة  �ن  �لريطاين.  �لقت�شاد 
�شيا�شية قبل كل �شيء، و�ل�شيد له 
�شارة  كاثرين  تعتقد  رمزية،  قيمة 
�لأوروبي  �لقانون  �أ�شتاذة  ب��ارن��ارد، 
�ملتحدة،  �ململكة  يف  ك��ام��ري��دج،  يف 
د�ئمة،  حملة  يف  جون�شون  بوري�س 
وع��ل��ى �جل��ان��ب �ل��ف��رن�����ش��ي تقرتب 
�لنتخابات �لرئا�شية ب�شرعة، ولكل 
حكومة �شر�عها �لد�خلي ويجب �أن 
تقدم تعهد�ت حازمة على �مل�شتوى 

�لدويل .
عليها،  �مل��ت��ن��ازع  �ل�شيد  مناطق  يف 
عن  مياًل   12-6 تبعد  �لتي  تلك 
�ل�������ش���و�ح���ل �ل��ري��ط��ان��ي��ة و�جل����زر 
لندن  م��ن��ح��ت  �لأجن���ل���و-ن���ورم���ان، 
210 رخ�شة  ع��ن  قلياًل  ي��زي��د  م��ا 
 244 باري�س  بينما تطلب  نهائية، 

رخ�شة �أخرى.
�ل�شلطات  تطلب  �خل���الف؟  نقطة 
�لريطانية من �لقو�رب �لفرن�شية 
�إثباًتا على �أنها كانت ت�شطاد لأكر 
من ثالث �شنو�ت يف هذه �ملياه، لكن 

متلك  ل  غالًبا  �ل�شغرية  �ل��ق��و�رب 
�ملعد�ت �ملنا�شبة لت�شجيل رحالتها.

قد  �مل���ف���او����ش���ات  �أن  ي���ب���دو  �لآن، 
�حلو�ر  توقف  جهتي،  من  توقفت. 
مع �مل�شوؤولني �لريطانيني، ي�شري 
�لنائب �لفرن�شي بيري كارلي�شكيند، 
يف  �لأ���ش��م��اك  م�شايد  جلنة  رئي�س 
�ل���رمل���ان �لأوروب�������ي. ه���م �ي�����ش��ا ل 
حكومتهم  رف�����س  ���ش��ب��ب  ي��ف��ه��م��ون 
و�حدة  م��رة  �لتقيت  للرت�خي�س. 
�ململكة  يف  �لأ�شماك  م�شايد  بوزير 
�ملتحدة، لكنه من �لو��شح �أنه لي�س 
�لقر�ر�ت يف  يتخذ  �ل��ذي  �ل�شخ�س 

هذ� �ملجال .

ال�سيد, ت�تر اأوروبي
لذلك تتجه كل �لأنظار �إىل بوري�س 
�ل�شتباك  ج��ع��ل  �ل���ذي  ج��ون�����ش��ون، 
�ملوؤيد  لئتالفه  دعامة  فرن�شا  مع 
دفعت  م����اي����و،  يف  ل���ل���ري���ك�������ش���ي���ت. 
مظاهرة قام بها �شيادون فرن�شيون 
رئي�س  ج����ري�����ش����ي،  م�����ن  ب����ال����ق����رب 

�إر�شال  �إىل  �ل���ري���ط���اين  �ل�������وزر�ء 
عن  ل��ل��دف��اع  ع�شكريتني  �شفينتني 
�جل���زي���رة �لأجن���ل���و-ن���ورم���ان، رغم 
مو�طنيها.  ع��ل��ى  �مل��ح��دود  �خل��ط��ر 
�للجوء لل�شالح هذ� مت خالل فرتة 
�لتايل  �ليوم  يف  ولكن  �لنتخابات، 
ب���ال���ك���ام���ل، تالحظ  �ل����ه����دوء  ����ش���اد 
جامعة  من  ب��ارن��ارد،  �شارة  كاثرين 
�ل�شيد  م�����ش��األ��ة  �إن  ك���ام���ري���دج، 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى �ل���ش��ت��ع��ر����س و�شو 
�لكبري، �لذي غالًبا ما يقلب �ملان�س 

�ىل �شاحة لهو لالأطفال.
طاملا كانت �ململكة �ملتحدة جزًء من 
�ل�شيد  �لأوروب����ي مل يكن  �لحت���اد 
م���و����ش���وع ن�����ز�ع م���ع ب���اري�������س، لكن 
تقا�شم  م�����ش��األ��ة  ي��ث��ري  �لريك�شيت 
على  �لأهمية  بالغ  �أم��ر  وه��و  �ملياه، 
 ،1972 ع��ام  �لأوروب�����ي.  �مل�شتوى 
رف�����ش��ت �ل���رنوي���ج �لن�����ش��م��ام �إىل 
�أ�شا�ًشا  وذل���ك  �لأوروب������ي،  �لحت����اد 
جري�نها  ق��و�رب  ��شتقبال  لرف�شها 
يف مياهها �ملليئة بالأ�شماك. ولهذ� 

�ل�شبب نف�شه، مل تفكر �أي�شلند� �أبًد� 
يف �لن�شمام �إىل �لحتاد �لأوروبي، 
���ا  وغ���ري���ن���الن���د، رغ����م ك��ون��ه��ا �أر����شً
�لحتاد  مغادرة  �ختارت  دمناركية، 
حماية  �أج�������ل  م����ن   1985 ع������ام 

وتبجيل �شياديها.
ح��ت��ى ق��ب��ل دخ����ول �ل��ع��ق��وب��ات حيز 
من  �لإل��ي��زي��ه  ق�شر  ح��ذر  �لتنفيذ، 
�لإجر�ء�ت  من  ثانية  جمموعة  �أن 
حال  يف  �لإع�����د�د،  قيد  �لنتقامية 
تنازلت.  �أي  �لريطانيني  رف�����س 
ل ت�شتبعد فرن�شا تقلي�س �إمد�د�ت 
�لأجنلو-نورمان  جل��زر  �ل��ك��ه��رب��اء 
ياأتي  �لتي  �ملتحدة،  �ململكة  وحتى 
40 باملائة من طاقتها من �لقارة. 
ويف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق، ق��د ت��ك��ون زيارة 
غال�شكو،  �إىل  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل 
�ل���ي���وم �لأح�����د، يف ��ف��ت��ت��اح �ل����دورة 
26 ملوؤمتر �ملناخ، عا�شفة وتتحول 
م��ع��رك��ة جتار  �إىل  ك��ب��رية  ب�����ش��رع��ة 

�ل�شمك.
عن لك�سربي�ض

معركة فرن�سا -اإجنلرتا:

ملّف ال�شيد، اأكرب بكثري من جمرد ق�شة �شمك...!
لكل حك�مة �سراعها الداخلي وعليها اأن تقدم تعهدات حازمة على امل�ست�ى الدويل 

را�ــســيــة عن   غـــري 
ال�سيد  تــراخــيــ�ــض 
املمن�حة  القليلة 
مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا, 
ــا  اتــــخــــذت فــرنــ�ــس
انتقامية,  اإجراءات 
بالت�سعيد  خماطرة 
ومع  الدبل�ما�سي. 
القطاع  ميثل  ذلــك, 
0.1 باملائة  اأقل من 
اقـــتـــ�ـــســـاد كل  مــــن 

دولة ...

•• الفجر – خرية ال�صيباين

حتليل اخباري

املــــواجــــهــــة 
ــة ــي ــش ــا� ــي ــش �
قـــــبـــــل كـــل
�ـــــــشـــــــيء، 
ـــيـــد  ـــ�ـــش وال
ــة ــم ــي لـــــه ق
رمــــــزيــــــة

فرن�شا ت�شعد لهجتها

رئي�س �لوزر�ء بوري�س جون�شون يرف�س منح �ملزيد من �لرت�خي�س لل�شيادين �لفرن�شيني

جعل ب�ري�ض ج�ن�س�ن ال�ستباك مع فرن�سا دعامة لئتالفه امل�ؤيد للربيك�سيت
قوات تيجراي ت�شيطر على بلدة ا�شرتاتيجية يف اأمهرة هل تتح�ل زيارة ماكرون اإىل غال�سك�, الي�م الأحد, اإىل معركة جتار اأ�سماك؟

نا�شيونال اإنرت�شت: اإيران ا�شتنفدت الذرائع لعدم العودة اإىل فيينا
•• وا�صنطن-وكاالت

روبرت  �لإي��ر�ن��ي��ة  لل�شوؤون  �خلا�س  �لأمريكي  �ملبعوث  �شرح 
مايل باأن �شر �لوليات �ملتحدة نفد يف ما يتعلق بعودة طهر�ن 

�إىل �ملفاو�شات �لنووية، لكنها تدر�س “خيار�ت �أخرى«.
 21 وعقب و�شول �لرئي�س جو بايدن للرئا�شة �لأمريكية يف 
�ل��ع��ودة �إىل  �ل��ولي��ات �ملتحدة  �ل��ث��اين(، ق��ررت  يناير )ك��ان��ون 
�لعقوبات  رف��ع  يقاي�س  �ل��ذي   2015 لعام  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق 

بقيود على قدرة �إير�ن على تخ�شيب �لأور�نيوم.
ومع ذلك، فاإنه يف �لوقت �لذي تقول �إير�ن علناً �أنها ملتزمة 
�لبقاء يف �لإتفاق، فاإنها طلبت بع�س �لإجر�ء�ت �لت�شاحلية من 
�لوليات �ملتحدة، بينها �لرفع غري �مل�شروط لبع�س �لعقوبات، 

قبل �أن تو�فق على تقدمي �أي تنازلت من جانبها. وقد رف�س 
�لديبلوما�شيون �لأمريكيون هذ� �لطلب، بينما مل تفلح �شت 
جولت من �ملفاو�شات يف فيينا حتى �لآن يف ك�شر �ملاأزق. وعلى 
�إىل  للتو�شل  مهلة  حتديد  رف�شت  �ملتحدة  �لوليات  �أن  رغم 
�إتفاق، فاإن مايل حذر من �أن �لوقت ينفد. كما �أنه �أعرب �أمام 
�شحافيني عن �إحباطه حيال نفاد “�لأ�شباب �لر�شمية” لدى 

�حلكومة �لإير�نية للم�شي يف تاأخري �ملفاو�شات.
�إحياء خطة  “�إننا يف مرحلة حرجة على �شعيد جهود  وق��ال 
�أمام  �لنافذة  ب��اأن  �إ�شتدرك  لكنه  �مل�شرتكة”.  �ل�شاملة  �لعمل 
�إير�ن  رف�شت  حال  يف  حتى  �أبد�ً”،  تغلق  “لن  �لديبلوما�شية 

رف�شاً قاطعاً �لعودة �إىل �لإتفاق.
ن��ح��و معاودة  �ل��دف��ع  ب��اي��دن  �إد�رة  ت��و����ش��ل  �ل���ذي  �ل��وق��ت  ويف 

�ملفاو�شات بهدف �لعودة �إىل �لتفاق �لنووي، فاإن �لتو�فق حول 
خطة �لعمل �ل�شاملة �مل�شرتكة غري متو�فر يف �لكونغر�س.

ولفت حمرر �ل�شوؤون �لدولية يف موقع “نا�شيونال �إنرت�شت” 
�جلمهوريني  من  �لكثري  �أن  �إىل  فيل�شيث  تريفور  �لأمريكي 
معاودة  وجل��ه��ود  لالتفاق  �لعلني  �لنتقاد  توجيه  يو��شلون 
�لإن�شمام �إليه، م�شريين �إىل �أن �لقيود �لزمنية �لتي يفر�شها 
وخم�شة  �أع����و�م  ع�شرة  ب��ني  ت���رت�وح  م��دة  غ�شون  يف  �شتنتهي 
�لتخ�شيب  مو��شلة  يف  حرة  بعدها  �إي��ر�ن  �شتكون  ع�شرعاماً، 
دونالد  �ل�شابق  �جلمهوري  �لرئي�س  �إد�رة  وكانت  ح��دود.  بال 
2018، مل�شلحة حملة  �ن�شحبت من �لتفاق عام  تر�مب قد 
“�ل�شغط �لأق�شى” من �لعقوبات، مما �أدى �إىل حتلل �إير�ن 

من �لتز�مها �لتفاق.
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الوليات  تخرتق 
انق�شامات  املتحدة 
ــة ــي ــوج ــول ــدي اأي

يف  ت�شعفها  ــا  رمب
العاملية  املناف�شة 
ـــني ـــش ـــ� ــــــع ال م

�أج���ري يف     كما حر�س �مل�شح �ل��ذي 
�أ�شئلة  ط����رح  ت���ف���ادي  ع��ل��ى  �ل�����ش��ني، 
ذ�ت  “غري  �أو  �شيا�شياً”  “ح�شا�شة 
على  �ل�شيني”.  �ل�����ش��ي��اق  يف  ���ش��ل��ة 
ُي��ط��رح ���ش��وؤ�ل حول  �شبيل �مل��ث��ال، مل 
دور منظمة �لعفو �لدولية لأنه، وفًقا 
قليلة  “قلة  �مل�شح،  منهجية  لتقرير 
عن  ي�شمعون  �ل�شني  يف  �لنا�س  م��ن 
وباملثل، مت  منظمة �لعفو �لدولية”. 
حذف �شل�شلة من �لأ�شئلة حول مدى 
�لهيئات  خمتلف  يف  �لف�شاد  �نت�شار 
للغاية  ح�����ش��ا���ش��ة  لأن���ه���ا  �ل���ب���الد  يف 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. وكذلك  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن 
�ل�شيا�شي  بالتوجه  �ملتعلقة  �لأ�شئلة 
توجد  “ل  �أن����ه  )مب���ا  �ل��ت�����ش��وي��ت  �أو 

�نتخابات تعددية يف �ل�شني«(.
�أن����ه مي��ك��ن �لتعبري     م��ن �ل��و����ش��ح 
ع��ن �ل���ش��ف ل��ه��ذه �ل��رق��اب��ة �لذ�تية، 
��ا م��ي��زة. م��ن ناحية،  ل��ك��ن ل��ه��ا �أي�����شً
ك���ان م��ن �ل�����ش��ع��ب ب��ال ���ش��ك ترجمة 
“�حل�شا�شة �شيا�شياً”، ولكن  �لأ�شئلة 
�نه مت حذفها، و�فقت  خ�شو�شا مبا 
و�إجر�ئه  �لتحقيق  ع��ل��ى  �ل�شلطات 
�شيني،  �أب�����ح�����اث  م��ع��ه��د  ق���ب���ل  م����ن 
�مل�شتجوبني  �أن  �لع���ت���ق���اد  ومي���ك���ن 
يف  للم�شاركة  ن�شبًيا  مرتاحني  كانو� 
�أن معظم  �ىل  وبالنظر  �ل�شتطالع. 
عليها ل  �لإجابة  �لتي متت  �لأ�شئلة 
�شلة لها بال�شيا�شة، فيمكن �فرت��س 
�أن �لأ�شخا�س �لذين مت ��شتجو�بهم 
�أجابو� عليها ب�شدق. ورغم كل هذ�، 
نتائج  �إىل  �دت  �لإج���اب���ات  ه���ذه  ف���اإن 
مثرية لالهتمام، ومده�شة يف بع�س 

�لأحيان.
على  ا  متخ�ش�شً ل�شت  �ن��ن��ي  ومب��ا     
فاأنا  �آ���ش��ي��ا،  �أو  �ل�����ش��ني  �لإط�����الق يف 
بعر�س  �ل����ورق����ة  ه����ذه  يف  ���ش��اأك��ت��ف��ي 
مليء  فهو  ذل��ك  وم��ع  بحت.  و�شفي 
�لنتائج  مقارنة  �خ��رتت  ب��ال��درو���س. 
�ل�شينية مع نتائج دولتني غربيتني، 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة و�أمل��ان��ي��ا )مل تكن 
�ل�شتطالع  موجة  من  ج��زًء  فرن�شا 
كوريا  �أخ���رى،  �آ�شيوية  ودول���ة  ه��ذه( 
�جلنوبية. )كان من �ملثري لالهتمام 
م���ق���ارن���ة ن���ت���ائ���ج �ل�������ش���ني م����ع تلك 
لكنها  �لهندية،  جارتها  يف  �مل��وج��ودة 
مل تكن جزًء من عينة هذه �ملوجة(.

الإميان بالعمل والعلم
   �إحدى �لنتائج �لأوىل �لتي ظهرت، 
هي  للغاية،  مفاجئة  تكن  مل  و�ل��ت��ي 
�لنخر�ط �لقوي لل�شينيني يف قيمة 
يو�فقون  منهم  باملائة   83 �لعمل. 
)ك��ل��ًي��ا �أو ب���الأح���رى( ع��ل��ى ف��ك��رة �أن 
�ملجتمع”،  جت����اه  و�ج�����ب  “�لعمل 
�إنهم  م��ن��ه��م  ب���امل���ائ���ة   25 وي����ق����ول 
�لتاأكيد.  هذ�  مع  متاًما”  “يتفقون 
�أكر  ب��ني  ق��وة  �أق��ل  للعمل  �حلما�س 

باملائة   81 �أمل���ان���ي���ا،  يف  ب��امل��ائ��ة   82
ذل���ك،  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ك����وري����ا(.  يف 
�لتز�ما،  �أك���ر  ب�����ش��وؤ�ل  يتعلق  فيما 
غري  �أو  م�شتعًد�  كونه  حقيقة  ح��ول 
م�شتعد للقتال من �أجل بالده، فمن 
�أقوى:  �ل�شينيني  �لتز�م  �أن  �لو��شح 
م�شتعدون  �إنهم  يقولون  باملائة   90
باملائة   61 م��ق��اب��ل  ب���ذل���ك،  ل��ل��ق��ي��ام 
باملائة  و53  �لأمريكيني،  من  فقط 

من �لأملان.
   �شاأترك عدًد� من �لأ�شئلة �لأخرى 
بالقيم  يتعلق  فيما  خ��ا���ش��ة  ج��ان��ًب��ا، 
�لقت�شادية �لتي كانت �لفروق فيها 

�شغرية جًد�.
   من �لو��شح �أن هذه نظرة موجزة 
�لدع������اء  مي��ك��ن��ه��ا  ول  م����ا  ح����د  �إىل 
معينة  ����ش��ت��ن��ت��اج��ات  ب��ا���ش��ت��خ��ال���س 
�ل�����ش��ي��ن��ي. وميكن  �مل��ج��ت��م��ع  ح�����ول 
�شكوك حول  د�ئ��ًم��ا  �مل���رء  ي�����ش��اور  �أن 
م�����ش��د�ق��ي��ة حتقيق ي��ت��م �إج������ر�وؤه يف 
ي���ح���رم م���و�ط���ن���ي���ه م����ن حرية  ب���ل���د 
�لتعبري. ومع ذلك، رغم �لتحفظات، 
�مام  �ن��ن��ا  ف��ه��و  �ن���ط���ب���اع،  جت��ل��ى  �إذ� 
م���ا،  ح����د  �إىل  م���ت���ج���ان�������س  جم���ت���م���ع 
وي��ب��دو يف تناغم م��ع �لأه����د�ف �لتي 
و�للتز�م  �ل��ك��ري��اء  ق��ادت��ه:  يعلنها 
�ل����وط����ن����ي جت������اه ب����ل����ده، و�لإمي��������ان 
و�لتما�شك  و�لتكنولوجيا،  بالعمل 
�لجتماعي، حتى لو كان بدوره ياأتي 
�لذي  �حل��ري��ات  نق�س  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 
ي��ب��دو م��ق��ب��وًل. م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى، 
وخا�شة  �ل��غ��رب��ي��ة،  �ل����دول  �أن  ي��ب��دو 
�لعديد  تخرتقها  �ملتحدة،  �لوليات 
�لأيديولوجية  �لن��ق�����ش��ام��ات  م���ن 
�أو �ل��ق��ي��م، �ل��ت��ي رمب����ا ت�����ش��ع��ف��ه��ا يف 
لكن  �ل�����ش��ني.  م��ع  �ل��ع��امل��ي��ة  �ملناف�شة 
ه����ذ� ه���و �ل��ث��م��ن �ل����ذي ي��ج��ب دفعه 

مقابل �لدميقر�طية.
 »1«مت اإجراء امل�سح مبا�سرة يف 

50 منطقة عينة “التق�سيم ح�سب 
م�ست�ى التح�سر والتنمية”مع عينة 

ا مت اختيارهم  من 3036 �سخ�سً
عن طريق �سحب ع�س�ائي. 

كان معدل ال�ستجابة للم�سح 
62 باملائة. وميكن العث�ر على 

جميع املعل�مات ح�ل ال�ستطالع 
https:// على م�قع ال�يب

.worldvaluessurvey.org
»2« يعّرف 16 باملائة فقط من 

ال�سينيني اأنف�سهم على اأنهم “اأ�سخا�ض 
مقارنة بـ 59 باملائة من  متدين�ن” , 
الأمريكيني , و 50 باملائة من الأملان 
, ولكن 16 باملائة فقط من الك�ريني 

ا. اأي�سً
*عامل اجتماع, مدير الأبحاث يف 

املركز الق�مي للبحث العلمي

�ميان �شديد بالعلم و�لتكنولوجيا �لعمل تاج �لقيم يف �ل�شني

جمتمع حمافظ رغم كل �ملتغري�ت د�خله

�شعب متجان�س يف جممل قيمه

روح قومية ل تناف�س

باملائة   59 �لأم��ري��ك��ان:  مناف�شيهم 
و14  م��ا،  ح��د  �إىل  �أو  كلًيا  يو�فقون 
ب��امل��ائ��ة ي��و�ف��ق��ون ب�����ش��دة. وم���ن بني 
�لأمل��ان فقط  �لأربعة، �قرتب  بلد�ننا 
باملائة   75( �ل�شينية  �ل��درج��ة  م��ن 

و18 باملائة(.
   �لإجابات على �شوؤ�ل �خر يف نف�س 
�لجتاه: �ل�شينيون هم �إىل حد بعيد 
�لأكر تردًد� يف قبول فكرة �أنه يجب 
�مل�شتقبل.  يف  �ل��ع��م��ل  �أه��م��ي��ة  تقليل 
مرتني  �ملنظور  ه��ذ�  يرف�شون  �إنهم 
باملائة  �لأم��ري��ك��ي��ني )61  �أك���ر م��ن 

مقبل 30 فا�شل 5 باملائة(.
يوؤمنون  �ل�����ش��ي��ن��ي��ون  ك����ان  و�إذ�     
ا  �أي�شً ب�شدة  يوؤمنون  فاإنهم  بالعمل، 
بقيمة �لعلم و�لتكنولوجيا لتح�شني 
كان  �إذ�  عما  �شئلو�  عندما  حياتهم. 
“�لعلم و�لتكنولوجيا يجعالن حياتنا 
و�أك���ر ر�حة”،  و�أ���ش��ه��ل  �أك���ر �شحة 
 21 مقابل  ب�شدة،  باملائة   42 و�ف��ق 
و18  �لأمريكيني،  من  فقط  باملائة 
ب��امل��ائ��ة م���ن �لأمل������ان و3 ب��امل��ائ��ة من 
فذلك  هذ�،  يحققون  و�إذ  �لكوريني. 
�أي  �ل�شني  ي��وج��د يف  ��ا لأن���ه ل  �أي�����شً
ت���د�خ���ل ب���ني �ل��ع��ل��م و�ل����دي����ن، على 
�أن �لأخري يلعب دوًر� �شغرًي�  �أ�شا�س 
�لو��شح  وم��ن   ،  ”2“ على ما يبدو 
�أن هذ� بعيد كل �لبعد عن كونه هو 
�حل����ال يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، حيث 
�مل�شتجوبني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   34 و�ف����ق 
كان  “كلما  �ل���ت���ايل:  �لق�����رت�ح  ع��ل��ى 
 ، و�ل��دي��ن  �لعلم  ب��ني  تعار�س  ه��ن��اك 
من  باملائة   5( د�ئًما”  �لدين  يفوز 

�ل�شينيني(.

واثق, مع امل�ساواة,
 ولكنه غري مت�سامح

     فيما يتعلق بقيم �مل�شاو�ة و�حلرية 
�لتي، يف �شوؤ�ل كال�شيكي، ُيطلب من 
�مل�شتجوبني �لإ�شارة �إىل ما يف�شلون، 
يوؤيد �ل�شينيون ب�شكل كبري �مل�شاو�ة، 
�لأخرى:  �لبلد�ن  �شكان  عك�س  على 

بع�ض الت�سامح مع العنف 
اخلا�ض, واإدانة العنف العام

�خلا�س،  �لعنف  �ل�شينيون  يدين     
د�خل د�ئرة �لأ�شرة، باأغلبية �شاحقة، 
ول��ك��ن ب��ن�����ش��ب �أق����ل ب��ك��ث��ري م���ن تلك 
�أو  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  �مل����وج����ودة يف 
�أمل��ان��ي��ا. م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، يف هذه 
�ل��ن��ق��ط��ة ي���ق���رتب �ل�����ش��ي��ن��ي��ون من 
يقول  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  �ل��ك��وري��ني. 
80 ب��امل��ائ��ة م���ن �ل�����ش��ي��ن��ي��ني �أن����ه ل 
ت���ري���ر ����ش���رب زوجته  �أب�������ًد�  مي��ك��ن 
مقيا�س  على   1 �ملرتبة  يف  )تتموقع 
 20 �أن  يعني  ه��ذ�  ول��ك��ن   ،)10 م��ن 
�إىل حد ما،  �أن يجدو�،  باملائة ميكن 
وه��ذ� هو  ه��ذه �حلركة.  ملثل  تريًر� 
فقط  باملائة   11 ل���  بالن�شبة  �حل��ال 
معروف  )جمتمع  �لأم��ري��ك��ي��ني  م��ن 
ب��ال��ع��ن��ف( و�أق�����ل م���ن 5 ب��امل��ائ��ة من 

�لأملان.
�لأطفال  ���ش��رب  م��ع  �لت�شامح  �إن      
باملائة   60 �ل�شني:  يف  بكثري  �أع��ل��ى 
يجدو�،  �أن  ميكنهم  �ل�شينيني  م��ن 
�مل���رر�ت  ب��درج��ات م��ت��ف��اوت��ة، بع�س 
)28 ب��امل��ائ��ة م��ن �لأم��ري��ك��ي��ني، 23 
باملائة   54 �لأمل����ان، لكن  م��ن  ب��امل��ائ��ة 

من �لكوريني(. 
  من ناحية �أخرى، ُيد�ن �لعنف �شد 
�لأ�شخا�س �لآخرين ب�شدة يف �ل�شني 
�ملتحدة:  �ل����ولي����ات  يف  م��ن��ه  �أك�����ر 
ثالثة �أرباع �ل�شينيني ل يجدون �أي 
مرر �أبًد�، مقارنة ب� 57 باملائة من 
�لأمريكيني. �أما “�لعنف �ل�شيا�شي” 
�ل�شينيني  من  باملائة   80 فيعتره 
غري مرر �إطالقا، مقابل 61 باملائة 

فقط من �لأمريكيني.

الق�مية
   �ل�شينيون فخورون ببلدهم )93 
ب���امل���ائ���ة(. وه����ذ� ه���و �ل�����ش��ع��ور �لذي 
�لثالثة  �ل��ب��ل��د�ن  ���ش��ك��ان  ي��ت��ق��ا���ش��م��ه 
�أق��ل �إىل حد  �لأخ��رى، ولكن بدرجة 
ما )79 باملائة يف �لوليات �ملتحدة، 

على  يف�شلونها  منهم  ب��امل��ائ��ة   66
�حلرية. مقابل 21 باملائة فقط من 
�لأمريكيني، و33 باملائة من �لأملان، 
و35 باملائة من �لكوريني. نالحظ، 
مع ذلك، �أن هذه �لرغبة يف �مل�شاو�ة 
ل تنطبق على �لعالقات بني �لرجال 
من  عالية  ن�شبة  ت���ز�ل  ل  و�ل��ن�����ش��اء: 
�لذكور  ب��ت��ف��وق  مقتنعة  �ل�شينيني 
�ملثال،  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ب���امل���ائ���ة،   50(
قادة  ي�شنعون  �لرجال  �أن  يعتقدون 

�شيا�شيني �أف�شل من �لن�شاء(.
    من �لناحية �لقت�شادية، �شحيح 
�لدول  �أكر  �أ�شبحت من  �أن �ل�شني 
غري �ملتكافئة يف �لعامل، �لأمر �لذي 
بالظلم  �ل�����ش��ع��ور  ي���غ���ذي  �أن  مي��ك��ن 
و�لرغبة يف �لتحرك نحو �ملزيد من 
ا و�حدة من �أقل  �مل�شاو�ة؛ لكنها �أي�شً
�لبلد�ن حرية يف �لعامل دون �أن يثري 
هذ� على ما يبدو طلًبا لالنفتاح بني 

�ل�شكان.

ُي�شاأل �لنا�س عن �أنو�ع �جلري�ن �لذين 
ل ي��ري��دون��ه��م: م��دم��ن��و �مل���خ���در�ت، 
�أجانب،  �آخ��ر، عمال  �أن��ا���س من ع��رق 
�أ�شخا�س يعانون من �لإيدز، مثليون 
�ل��ك��ح��ول بكرة،  ج��ن�����ش��ي��اً، م��ت��ع��اط��و 
حتت  يعي�شون  متزوجني  غري  �أزو�ج 
�شقف و�حد وما �إىل ذلك. ومن بني 
�لفئات �لت�شع �لتي مت �ل�شت�شهاد بها 
باملائة   46 ذكر  حمتملني،  كجري�ن 
�أن خم�شة على �لأقل  من �ل�شينيني 
ج���ري�ن غ��ري م��رغ��وب ف��ي��ه��م؛ وهذ� 
��ا ل��� 29 ب��امل��ائ��ة من  ه��و �حل���ال �أي�����شً
باملائة فقط من   5 ولكن  �لكوريني، 
�لأملان.  من  باملائة  و2  �لأمريكيني، 
�أنها تظهر  �ن �لفجوة كبرية، ويبدو 
مبا  مقارنة  �ملحافظة  �شديدة  �شيًنا 
�ليوم  �لغربية  �ملجتمعات  عليه  ه��ي 
ح��ي��ث ي��ت��م �لع�����رت�ف ب��احل��ق يف �أن 
�حلرية  ع��ن  كتعبري  خمتلًفا  ت��ك��ون 

�ل�شخ�شية.

   عالوة على ذلك، يو�فق �ل�شينيون 
�حلكومة  حق  على  �شاحقة  باأغلبية 
وبالأغلبية  ب��ال��ف��ي��دي��و،  �مل��ر�ق��ب��ة  يف 
�لتحكم  يف  �حل����ق  ع��ل��ى  �ل�����ش��اح��ق��ة 
�أغلب  ويف  �لإن���رتن���ت،  �ت�����ش��الت  يف 
�ملنهجي  �جل���م���ع  ح���ت���ى  �لأح������ي������ان، 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ع���ن �لأ����ش���خ���ا����س. ويف 
تبتعد  �لأخريتني،  �لنقطتني  هاتني 
�لثالثة  �لبلد�ن  عن  �شديد  بو�شوح 
�لأخرى �لتي ترف�س بو�شوح �شديد 
�شكانها  م��ر�ق��ب��ة  ح��ق �حل��ك��وم��ات يف 
�أن  بالطبع  للمرء  وميكن  كثب.  عن 
ي��ت�����ش��اءل ع��ن ���ش��دق �لإج���اب���ات على 
هذه �لأ�شئلة يف بلد �شمويل ي�شتخدم 

ب�شكل منهجي و�شائل �ملر�قبة هذه.
    ومع ذل��ك، �إذ� كانت �لإج��اب��ات قد 
�م��اله��ا رد فعل �م��ت��ث��ايل خ��وًف��ا من 
يكون  �أل  �ملحتمل  ف��م��ن  �ل�����ش��ل��ط��ات، 
�لتي  �مل��ئ��وي��ة  �لن�شبة  ف��رق يف  ه��ن��اك 
بالفيديو  �ملر�قبة  قبول  ب��ني  ن��ر�ه��ا 
�لأق��ل و�شوحا،  وتلك،  باملائة(   82(
�مل���ر�ق���ب���ة �مل��ن��ه��ج��ي��ة ل����الأف����ر�د )53 

باملائة(. 
   وتظهر ه��ذه �لإج��اب��ات على �لأقل 
فاإن  جمهول،  ��شتبيان  على  رًد�  �أن��ه 
م�شتعدين  لي�شو�  �ل�شينيني  معظم 

نقدي  ر�أي  عن  بالتعبري  للمخاطرة 
يف  �أك����ر  ���ش��دق  ه��ن��اك  ك����ان  �إذ�  �أو، 
باحلريات  �له��ت��م��ام  �ن  �لإج����اب����ات، 
�مل��دن��ي��ة ي��اأت��ي ب��ع��ي��ًد� ج���ًد� يف ترتيب 
�أقلية كبرية  قيمهم، حتى و�ن كانت 
ل تز�ل تبدو ح�شا�شة جتاهها )47 
يعرتفون  ل  �ل�شينيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
�ملعلومات  ج��م��ع  يف  �ل�شلطات  ب��ح��ق 

عن �لأ�شخا�س دون علمهم(.
مب�شتوى  ا  �أي�شً �ل�شينيون  يتميز     
�لتلقائية  �ل���ث���ق���ة  م����ن  ج������ًد�  ع������اٍل 
�إنه  يقولون  باملائة   64 ب��الآخ��ري��ن: 
)بدًل  �لنا�س  مبعظم  �لوثوق  ميكن 
م���ن ت��وخ��ي �حل����ذر يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�لآخرين(، مقارنة ب� 37 باملائة فقط 
م��ن �لأم��ري��ك��ي��ني، و46 ب��امل��ائ��ة من 
�لكوريني.  م��ن  باملائة  و32  �لأمل���ان، 
�لعفوية  �لثقة  ه��ذه  �أن  يبدو  ولكن 
جذري  �ختيار  �إىل  �لو�قع  يف  ت�شتند 
للعالقات �لجتماعية �ملقبولة، و�ىل 
مالمح  جت���اه  ج���د�  �شعيف  ت�����ش��ام��ح 
خا�شية  يقدمون  �لذين  �لأ�شخا�س 
بب�شاطة  �أو  م���ا  ح���د  �إىل  م��ن��ح��رف��ة 

خمتلفة عن عامة �ل�شكان.
�آخ������ر يف  ك��ال���ش��ي��ك��ي  �����ش����وؤ�ل     ويف 
�لدر��شات �ل�شتق�شائية حول �لقيم، 

يوؤيد ال�شينيون ب�شكل كبري امل�شاواة، 
على عكــ�ش �شــكان البلدان الأخــرى

يتميز ال�شينيون مب�شتوى عاٍل 
جًدا من الثقة التلقائية بالآخرين

الكربياء واللتزام ال�طني جتاه البلد, والإميان بالعمل والتكن�ل�جيا, والتما�سك الجتماعي

من خالل درا�سة م�سح القيم العاملية

بعيدا عن املنظور جيو�شيا�شي: فيم يفكر ال�شينيون...؟
•• الفجر -اأوليفييه غاالند 

ترجمة خرية ال�صيباين
   عندما تتحدث و�سائل الإعالم اأو النقاد عن ال�سني, 
جي��سيا�سي  منظ�ر  من  ذلك  يفعل�ن  ما  عادة  فاإنهم 
ككيان  ال��سط  اإمرباط�رية  اإىل  النظر  خــالل  من 

ومت�سكه  ال�سرتاتيجية,  م�ساحله  تق�ده  متما�سك 
قب�سة زعيمه احلديدية. 

   يف واقع الأمر, ل ُيقال �س�ى القليل عن ال�سينيني 
فر�ض  مع  ــه  اأن �سحيح  فيه.  يفكرون  ومــا  اأنف�سهم 
الرقابة على الأ�س�ات املخالفة يف ال�سني, قد ُيعتقد 
وقل�ب  اأح�ساء  يف  التحقيق  املــجــدي  غــري  مــن  ــه  اأن

مطابقة  نتيجة  هي  الأرجح  على  والنتيجة  �سكانها, 
فقد  ذلــك,  ومــع  ــ�ف.  اخل اأو  التلقني  بدافع  مطلقا, 
اأجريت درا�سة دولية كربى, م�سح القيم العاملية, عام 
2018 يف ال�سني, وتقدم هذه ال�رقة بع�ض نتائجها 

البارزة.
هل  نف�سه:  يطرح  الــذي  ال�س�ؤال  اأن  ال�ا�سح  من     

التي  الدرا�سة  هذه  مثل  بالنتائج؟  ال�ث�ق  ميكننا 
م�افقة  دون  اإجــراوؤهــا  ميكن  ل  ال�سني  يف  اأجريت 
ال�سلطات, كما ه� مذك�ر يف م�ا�سفات التحقيق. ومت 
اإجراء امل�سح امليداين ب�ا�سطة فريق �سيني, ويف هذه 
احلالة مركز اأبحاث الراأي العام, يف جامعة �سنغهاي 

جياو ت�نغ “1«. 

ي�افق ال�سيني�ن باأغلبية �ساحقة على حق احلك�مة يف املراقبة بالفيدي�, وبالأغلبية ال�ساحقة على احلق يف التحكم يف ات�سالت الإنرتنت



األحد   31  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13379  
Sunday    31   October   2021   -  Issue No   1337912

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31 اأكتوبر 2021 العدد 13379

�لعدد 13379 بتاريخ 2021/10/31

�لعدد 13379 بتاريخ 2021/10/31

�لعدد 13379 بتاريخ 2021/10/31

�لعدد 13379 بتاريخ 2021/10/31

�لعدد 13379 بتاريخ 2021/10/31

�لعدد 13379 بتاريخ 2021/10/31



األحد   31  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13379  
Sunday    31   October   2021   -  Issue No   13379

13

عربي ودويل

مـــنـــذ بـــدايـــة 
رف�ض  الــ�بــاء, 
العام  املــدعــي 
اتـــــهـــــامـــــات 
لتلك  مماثلة 
�ساغتها  التي 
جمل�ض  جلــنــة 
الـــــ�ـــــســـــيـــــ�خ

مـــثـــل املـــدعـــي 
رئي�ض  الـــعـــام, 
الــــــــــربملــــــــــان 
ـــة  ـــي ـــخـــ�ـــس ـــس �
رئـــيـــ�ـــســـيـــة يف 
منظ�مة الدفاع 
ب�ل�س�نارو  عن 
مّتهميه ــّد  و�ــس

•• الفجر –خرية ال�صيباين
   رغم التهامات الالذعة ل�س�ء اإدارته لـ ك�فيد, فاإن 
للرئي�ض حليف ثمني: املدعي العام, ال�سخ�ض ال�حيد 
املخ�ل باتهامه.    وحده ميكنه رفع دع�ى جنائية 
اأوغ��ست�  لأن  مفارقة,  وهــذه  الدولة.  رئي�ض  �سد 
يعترب  للجدل,  املثري  الربازيلي  العام  املدعي  اأرا�ــض, 
ا “درع” جايري ب�ل�س�نارو الذي يفرت�ض اأن دور  اأي�سً
املدعي العام يتمثل يف مراقبة اأفعاله.     بعد �سلخه 
من قبل جلنة حتقيق تابعة ملجل�ض ال�سي�خ لإدارته 
الرئي�ض  ا�سُتهدف  ك�فيد-19,  لأزمـــة  الكارثية 
)الذي  املذك�رة  للجنة  النهائي  بالتقرير  الربازيلي 
والذي  برازيليا(  يف  الثالثاء,  م�ساء  اعتماده  مت 

“يقرتح” لئحة اتهام بت�سع نقاط.

الربازيل ملعب ا�ستثنائي لك�فيد-19:

اأوغو�شتو اأرا�ش، املدعي العام الذي يحمي بول�شونارو
يت�ّقف رفع احل�سانة الرئا�سية يف النهاية على الربملان, حيث ل يزال الرئي�ض يحتفظ بحلفائه يف »ال��سط«

   م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �ل��ن��ظ��ري��ة، يو�جه 
من  بال�شجن  عقوبة  ب��ول�����ش��ون��ارو 
ُيّتهم  ع��اًم��ا.  �أرب��ع��ني  �إىل  ع�شرين 
ترك  باأنه  �ملتطرف  �ليمني  زعيم 
�لفريو�س ينت�شر، على �أمل حتقيق 
“بالعدوى”؛  ج��م��اع��ي��ة  م��ن��اع��ة 
�للقاح  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول  وت����اأخ����ري 
ب��اأن��ه غري  م��ع��روف  ع���الج  ل�شالح 
فعال مع هيدروك�شي كلوروكوين؛ 
عدم  على  �لر�زيليني  ولت�شجيعه 
�ح��رت�م �لإج���ر�ء�ت �ل�شحية �لتي 
�لبالد،  وولي�������ات  م����دن  ت��ن��ف��ذه��ا 
م��ث��ل �حل���ج���ر �ل�����ش��ح��ي و�رت������د�ء 
�لكمامات.   وقد �أدى هذ� �ل�شلوك 
�خل�شائر  زي����ادة  �إىل  �ل��ن��ه��اي��ة،  يف 
�ألف   125 ب���  �ل��ره��ي��ب��ة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
ح���ال���ة وف������اة، و�ل���ت���ي و���ش��ل��ت �إىل 
�آلف ح��ال��ة وفاة   605 �أك���ر م��ن 
من �أ�شل 22 مليون حالة عدوى 

م�شجلة ر�شمًيا.
ا للمحا�شبة     �شلوك قد يقوده �أي�شً
�شيتم  �ل���دول���ي���ة.  �ل���ع���د�ل���ة  �أم������ام 
�ل��ل��ج��وء �ىل ه��ذه �لخ���رية بتهمة 
�لإن�شانية”  �شد  “جر�ئم  �رتكاب 
�لأويل  �ل��رئ��ا���ش��ي  �ل��رف�����س  ب�شبب 
لتقدمي �مل�شاعدة ملجتمعات �لهنود 
�لأم��ري��ك��ي��ني، و�جل��م��ود �حلكومي 

�لأك�����ش��ج��ني يف  يف م��و�ج��ه��ة نق�س 
ماناو�س، �لذي �أودى يف بد�ية �لعام 
�لع�شر�ت من مر�شى  �أرو�ح  بحياة 
كوفيد.    لكن يف �ملمار�شة �لعملية، 
على  �لعتماد  لبول�شونارو  ميكن 
�أن��ط��ون��ي��و �أوغ��و���ش��ت��و ب���ر�ن���د�و دي 
 63 �أر��س،  �أوغو�شتو  �أر��س، يدعى 

عاًما، �لذي يفوز بدعمه.
ت���وىل   ،2019 ���ش��ب��ت��م��ر  يف     
�ملدعي �لعام رئا�شة �أحد �هم �ليات 
�لدميقر�طية  يف  �مل�شادة  �ل�شلطة 
�لعادة  وج��رت  �ل�شابة.  �لر�زيلية 
�ختيار  يتم  �أن   ،2003 ع��ام  منذ 
�أع�شاء  ب���ني  م���ن  �ل���ع���ام  �ل���ن���ائ���ب 
ُيختارون  �ل��ذي��ن  �لثالثة  �لنيابة 
م������ن ق����ب����ل �أق�������ر�ن�������ه�������م. ج���اي���ري 
بول�شونارو، خرج عن هذه �لقاعدة 
�شلفه،  �أن�شاأها  �لتي  �ملكتوبة،  غري 
ر�ديكاليا  �أري��د  “ل  ل��ول.  �لرئي�س 
م���ن �أن�������ش���ار �ل��ب��ي��ئ��ة ���ش��ي��ع��ّل��ق �أقل 
طريق �شريعة، �شخ�س يد�فع عن 
بّرر  �جلندر”،  نظرية  مثل  تو�فه 

حينها �لع�شكري �ل�شابق.
�أن�شار  ف������اإن  ه������ذ�،  ك����ل  ورغ������م     
قلب  لأن  يتذمرون...  بول�شونارو 
�لي�شار،  على  يقولون،  كما  �أر�����س، 
وهذ� يعني �أ�شو�أ خطاأ يف عيونهم. 

   �أك��ر من �أي وق��ت م�شى، ي�شع 
تقرير �لتحقيق )“�لقوي و�ملوثق 
رجال  م��ن  �ل��ع��دي��د  وف���ق  جيًد�”، 
�لعام يف مو�جهة  �ملدعي  �لقانون( 
�حل���ائ���ط. وق���د وع���د ه���ذ� �لخري 
غ�شون  يف  �ل�شتنتاجات  بفح�س 

ثالثني يوًما. 
�لوباء،  ب��د�ي��ة  منذ  �ن��ه  �ىل  ي�شار 
رف�����س �مل��دع��ي �ل��ع��ام �ل��ع��دي��د من 
ل��ت��ل��ك �لتي  �مل��م��اث��ل��ة  �لت���ه���ام���ات 
�ل�شيوخ.  جمل�س  جل��ن��ة  �شاغتها 
بول�شونارو،  جترمي  يت�شنى  وحتى 
�أنه ويّف لن�س  �أر����س، مّدعيا  يقول 
�ل�شروري  م��ن  �شيكون  �ل��ق��ان��ون، 
يف  ت�شّبب  �لدولة  رئي�س  �أن  �إثبات 
�لت�شّبب  �ل��ر�زي��ل، لن  �ل��وب��اء يف 
يف ��شتفحاله لن يكون �شبباً كافياً 

لالتهام.... 
�لعام  �مل���دع���ي  �أن  وب���اف���رت�����س     
�إىل جايري  ت��وج��ي��ه �لت��ه��ام  ي��ق��رر 
رف���ع �حل�شانة  ف���اإن  ب��ول�����ش��ون��ارو، 
�لنهاية  يف  ���ش��ي��ت��وّق��ف  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
ع���ل���ى �ل������رمل������ان، ح���ي���ث ل ي�����ز�ل 
يحتفظ  �ل����ر�زي����ل����ي  �ل���رئ���ي�������س 
)�لو�شط  “�لو�شط”  يف  بحلفائه 
�ل����ك����ب����ري(، وه������م جم���م���وع���ة من 
�مل�شتعدة  �لزبونية،  �ليمني  �أحز�ب 
د�ئ����ًم����ا �ىل حت��ق��ي��ق ع����ائ����د�ت من 
�شرط  �لقائمة  للحكومات  دعمها 
خيار�ت  على  �لتاأثري  من  متكينها 
 2020 ل��ع��ام  بالن�شبة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة. 
تخ�شي�س  �لرئي�س  �أج���از  وح���ده، 

�أمل يجروؤ على �لقتبا�س علًنا، عام 
2016، جملة �شهرية ُن�شبت خطاأً 
�إىل ت�شي جيفار�: “عليك �أن تكون 
رقتك  تفقد  �أن  دون  ول��ك��ن  �شلبا 
ذل���ك،  ع��ل��ى  ع�����الوة  وحنانك”؟، 
�أر�����س، ع�شًو�  �ألي�س و�ل��ده، روك��ي 
بزعامة  �ل��ع��م��ال  ح���زب  ���ش��اب��ًق��ا يف 
لول؟ �أخرًي�، �أمل ينكر �آر��س كونه 
�أو  �ملثليني جن�شًيا،  “عالج”  يوؤيد 
بو�شع  �لع����رت�ف  معار�شة  حتى 
�ملولودين  ل��الأط��ف��ال  “�لأ�شرة” 
م���ن زي���ج���ات ب���ني �أ����ش���خ���ا����س من 

بالفرجة  ي��ك��ت��ف��ي  ب���اأن���ه  �جل���وه���ر، 
�م����ام ت��ه��دي��د�ت ب��ول�����ش��ون��ارو �شد 
بتريرها  حتى  �أو  �لدميقر�طية، 
�شك  �لتفكري”.  “حرية  ب��ا���ش��م 
مناور�ت  �آر�����س  �شي�شتخدم  �آخ���ر: 
�لتاأخري لإخر�ج �لرئي�س �أو وزر�ئه 
�أت�شرف  لأنني  “لي�س  �مل���اأزق.  من 
بالإغفال”،  �تهامي  ميكن  بتكّتم 
هذ� ما يد�فع عنه �ل�شخ�س �ملعني، 
�ل�شيوخ، يف  �ل��ذي جدد له جمل�س 
جديدة  لولية  �ملا�شي،  �أغ�شط�س 

مدتها �شنتان.

مو�شوعان  -وه��م��ا  �جلن�س  نف�س 
عزيز�ن على �لإجنيليني، �ملوؤيدون 

�ملخل�شون للرئي�س؟
توليه من�شبه،  بعد عامني من     
للعديد من  �إد�رت��ه هدًفا  �أ�شبحت 
“��شطفافه”  ج�����ر�ء  �ل�������ش���ك���اوى 
م�����ش��ال��ح �حلكومة.  م��ع  وت��و�ف��ق��ه 
�أر��س ي�شتهزئ بر�شالته  “�أوغ�شتو 
ب�شكل �شارخ، حتى يف �لوقت �لذي 
غري  موؤ�ش�شًيا  ت��اآك��اًل  فيه  ن��و�ج��ه 
تدين  بول�شونارو”،  م��ع  م�شبوق 
�مل��ح��ام��ي��ة ج��ول��ي��ان��ا ف���ي���ري� دو����س 

���ش��ان��ت��و���س، ع�����ش��و جل��ن��ة �آرن�������س، 
�حلقوقيني  م���ن  جم��م��وع��ة  وه���ي 
باإحدى  ق��ام��و�  �ل��ذي��ن  و�مل��ث��ق��ف��ني 
و�إد�نة  ���ش��ده،  �ملرفوعة  �ل�شكاوى 
يتوىل  �ل�شيا�شية”:  “طموحاته 
�ملحكمة  �أع�����ش��اء  تعيني  �ل��رئ��ي�����س 
�أر��������س  ي�����ش��ع��ى  ح���ي���ث   ... �ل��ع��ل��ي��ا 

للح�شول على مقعد.

»ميكن لب�ل�س�نارو
 اأن ينام جيدا ...«

   تتهمه جمموعة �آرن�س من حيث 

ما يعادل 2.7 مليار يورو، �أو 15 
باملائة من �لإنفاق �لعام -وهو رقم 
�لو�شط...  ن��و�ب  -ملناطق  قيا�شي 
و�أح������د �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �ل����ب����ارزة يف 
جمل�س  رئي�س  هو  �ملجموعة  ه��ذه 

�لنو�ب �آرثر لري�.
   مثل �ملدعي �لعام، فهو �شخ�شية 
عن  �ل��دف��اع  منظومة  يف  رئي�شية 
ب���ول�������ش���ون���ارو، وه����و م�������ش���وؤول عن 
“كامار�  رئي�س  �إن  مّتهميه.  �شّد 
�لو�قع  هو يف  ديبوتادو�س”  دو���س 
ل ببدء  �ل�����ش��خ�����س �ل��وح��ي��د �مل���خ���َوّ
�إج��ر�ء لعزل رئي�س  �تخاذ  ع��دم  �أو 
ت���ت���ه���م���ه جلنة  �ل��������ذي  �ل�������دول�������ة، 
�ل�شيوخ  ملجل�س  �لتابعة  �لتحقيق 
بارتكاب “جر�ئم م�شوؤولية”، مثل 

“ �لنيل من �ل�شحة �لعامة«.
يجل�س  �لآن،  ح��ت��ى  ذل����ك،  وم���ع     
139 طلب عزل  على  ل��ري�  �آرث���ر 
بول�شونارو.  ج���اي���ري  ي�����ش��ت��ه��دف 
�لنتخابات  على  فقط  ع��ام  “قبل 
�لعامة، يبدو �أن �مل�شاءلة �أمر بعيد 
�لحتمال، كما يت�شور �أ�شتاذ �لعلوم 
فتعبئة  كوتو،  كالوديو  �ل�شيا�شية 
�لعديد  �شيخو�س  �ل��ذي��ن  �ل��ن��و�ب 
م���ن���ه���م م���ع���رك���ة ولي�������ة ج����دي����دة، 
وت�شيف  �شعًبا”،  �أم�����ًر�  ���ش��ي��ك��ون 
�مل��ح��ام��ي��ة ج��ول��ي��ان��ا ف���ي���ري� دو����س 
لبول�شونارو  “ميكن  ���ش��ان��ت��و���س: 
يف  �لر�زيليني،  لكن  يطمئن،  �أن 

�ملقابل، ل«.
عن لك�سربي�ض

جايري بول�شونارو يهنئ �لنائب �لعام على تعيينه يف �لق�شر �لرئا�شي�لر�زيل حتولت �ىل مقرة مفتوحة

ن�شطاء يعلقون مناديل بي�شاء حتية ل�شحايا كوفيد �أمام مقر �لكونغر�س

رئي�س جمل�س �لنو�ب �آرثر لري� من دروع �لرئي�س

بر�زيليون ينتظرون دورهم للتلقيح

 لندن تهدد بتعزيز عمليات تفتي�ش �شفن ال�شيد الأوروبية 
�ملقبل وت�شديد عمليات �ملر�قبة ومنع �ل�شفن �لريطانية من �لر�شو يف �ملو�نئ 
�لفرن�شية. وقال �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون �إّن “�شدقّية” بريطانيا 
على �ملحّك يف ما يتعّلق بالنز�عات ما بعد بريك�شت، جلهة تر�خي�س �ل�شيد 
وبروتوكول �إيرلند� �ل�شمالية، وذلك يف مقابلة مع �شحيفة فاينن�شال تاميز 

ُن�شرت م�شاء �جلمعة.
و�أّكد �لرئي�س �لفرن�شي �أّنه لي�س هناك “��شتفز�ز” ول “توّتر” ب�شاأن م�شاألة 
حقوق �ل�شيد، ولكن “علينا �حرت�م بع�شنا �لبع�س” و”�حرت�م �لكلمة �لتي 
“�ختبار ل�شدقّية”  �أّن ما يح�شل  يف هذ� �لإط��ار. و�عتر ماكرون  �أُعِطيت” 
رئي�س �لوزر�ء �لريطاين وحكومته، قائاًل �إّنه و�ثق من “ح�شن نّية” �ململكة 
�أع�شاء �لحت��اد �لأوروب��ي يتخذون موقًفا ح��ذًر� يف  �أن بع�س  �ملّتحدة. ويبدو 
�إىل �لتفاو�س.  �إذ دعت �حلكومة �لأملانية كال �جلانبني  �لنز�ع،  مو�جهة هذ� 
و���ش��ط ه���ذه �لأج�����و�ء، يلتقي م��اك��رون رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��ري��ط��اين بوري�س 

•• لندن-اأ ف ب

هددت لندن بتعزيز عمليات تفتي�س �شفن �ل�شيد �لأوروبية يف �ملياه �لريطانية 
رخ�س  ح��ول  �خل��الف  غمرة  يف  فرن�شا  �أعلنتها  �نتقامية  �إج����ر�ء�ت  على  رد� 
�ل�شيد يف مرحلة ما بعد بريك�شت. وقال متحدث با�شم �حلكومة �لريطانية 
يف بيان �إن �لأخرية “تعتزم �إطالق �آلية لت�شوية �خلالفات ن�س عليها �لتفاق 
دقيقة  تفتي�س  عمليات  “تنفيذ  ذل��ك  وي�شمل  بريك�شت”،  بعد  مل��ا  �لتجاري 
تتناول ن�شاطات �ل�شيد �لبحري لالحتاد �لأوروبي يف �ملياه �لإقليمية للمملكة 
�ملتحدة«. وتتبادل باري�س ولندن �لتهامات بانتهاك �لتفاق �لتجاري ملا بعد 
بريك�شت و�لذي مت �لتو�شل �إليه نهاية �لعام �لفائت، جلهة رخ�س �ل�شيد يف 
�ملياه �لريطانية. وتاأخذ فرن�شا على بريطانيا �أنها منحت عدد� حمدود� من 
هذه �لرخ�س ل�شفنها، وهددت باتخاذ �إجر�ء�ت �نتقامية �عتبار� من �لثالثاء 

�لع�شرين، وفق  �لأ�شبوع يف روما على هام�س قمة جمموعة  نهاية  جون�شون 
د�ونينغ �شرتيت. وقال جون�شون ل�شحافيني خالل توجهه �إىل روما “�شنفعل 
ما هو �شروري للدفاع عن �مل�شالح �لريطانية. فرن�شا هي �أحد �أف�شل و�أقدم 
بكثري  �أق��وى  توحدنا  �لتي  و�لرو�بط  و�شركائنا،  و�أ�شدقائنا  حلفائنا  و�أق��رب 
من �ل�شطر�بات �حلالية �لتي ت�شهدها عالقتنا«. يف لندن، ��شتدعيت �شفرية 
�إج��ر�ء نادر جد� بني  فرن�شا لدى �ململكة �ملتحدة كاثرين كولونا �جلمعة، يف 
وز�رة  يف  مقابلة  بعد  تعليق  �أي  بال  �ل�شفرية  وغ��ادرت  �حلليفتني.  �لدولتني 

�خلارجية ��شتمرت 20 دقيقة.
و�أعربت وزيرة �خلارجية وندي مورتن “عن خيبة �أملها من لهجة �ملو�جهة 
�ملوقف  حل  جتعل  ل  و�لتي  با�شتمر�ر  �لفرن�شية  �حلكومة  ت�شتخدمها  �لتي 
�لدولة  وزي��ر  �أبلغه  لندن  �لريطاين. وحتذير  �لتقرير  وفق  �شهولة”  �أك��ر 
�ملفو�شية  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �إىل  ف��رو���ش��ت  دي��ف��ي��د  بريك�شت  �مل��ك��ل��ف  �ل��ري��ط��اين 

وعر�شا  لندن  �جلمعة يف  �لرجالن  و�لتقى  �شيفكوفيت�س.  مارو�س  �لأوروبية 
هي  وبروك�شل  لندن  بني  �أخ��رى  �شاخنة  نقطة  ح��ول  �ملفاو�شات  تقدم  م��دى 
بروتوكول �لإجر�ء�ت �جلمركية ملرحلة ما بعد بريك�شت يف ما يتعلق باإيرلند� 

�ل�شمالية �لتي ل تز�ل يف �ل�شوق �ملوحدة و�لحتاد �جلمركي �لأوروبي.
و�أورد �ملتحدث با�شم �حلكومة �لريطانية �أن �ملحادثات جرت هذ� �لأ�شبوع يف 
لكنه �أ�شار �إىل ��شتمر�ر وجود تباينات “مهمة”، خ�شو�شا  �إطار “روح بناءة”، 
على �شعيد دور حمكمة �لعدل �لأوروبية يف ت�شوية �خلالفات. ومن �ملقّرر �أن 

تتو��شل �ملحادثات �لأ�شبوع �ملقبل يف بروك�شل.
كانت فرن�شا �أعلنت �أنها �شتمنع قو�رب �ل�شيد �لريطانية من �إفر�غ حمولتها 
لل�شاحنات  �لتفتي�س �جلمركية  �إج��ر�ء�ت  �شت�شدد  و�أنها  �لفرن�شية،  �ملو�نئ  يف 
�إن مل يح�شل �ل�شيادون �لفرن�شيون على مزيد من �لرخ�س لل�شيد يف �ملياه 

�لريطانية.

اأن�شار بول�شونارو يتذمرون لأن
 قلب اأرا�ش، كما يقولون، على الي�شار

يتوىل الرئي�ش تعيني اأع�شاء املحكمة 
العليا، وي�شعى اأرا�ش للح�شول على مقعد 



األحد   31  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13379  
Sunday    31   October   2021   -  Issue No   13379

14

عربي ودويل

•• وا�صنطن-وكاالت

معهد  يف  �ملتميز  �لأك��ادمي��ي  �شّبه 
�لأدنى  �ل�شرق  ل�شيا�شة  و��شنطن 
لإحياء  ب��اي��دن  خطة  رو���س  دني�س 
�لتفاق �لنووي باخلطة �لع�شكرية 
�لتي تكون متكاملة نظرياً قبل �أن 
يتبني ف�شلها ميد�نياً عند مو�جهة 

�لعدو.
“فورين بولي�شي”   كتب رو�س يف 
�إع���ادة  �أر�دت  �حل��ال��ي��ة  �لإد�رة  �أن 
“�إىل  �ل����ن����ووي  �إي��������ر�ن  ب���رن���ام���ج 
تتفاو�س  �أن  ق��ب��ل  �ل�شندوق” 
“�أقوى  �ت�����ف�����اق  ب���������ش����اأن  لح�����ق�����اً 
و�أطول”. لقد تطلبت خطة بايدن 
هوؤلء  لكن  �لإي��ر�ن��ي��ني.  م��و�ف��ق��ة 
م�شاركة  يريدون  ل  �أنهم  �أظهرو� 
�لبيت �لأبي�س يف خططه. عو�شاً 
برناجمهم  م��ن  جعلو�  ذل���ك،  ع��ن 
�ل����ن����ووي ت���ه���دي���د�ً �أك�����ر و�أث�������ارو� 
جو�ب  هنالك  ك��ان  �إذ�  عما  �أ�شئلة 

ديبلوما�شي على ذلك �لتهديد.
�ملفت�شني  �لإي����ر�ن����ي����ون  مي��ن��ع  مل 
�لأمميني من �إمكانية �لو�شول �إىل 
ن�شاطاتهم  ح��ول  �مل��ر�ق��ب��ة  بيانات 
�تخذو�  ب��ل  وح�شب،  �لتخ�شيبية 
�أي�������ش���اً خ���ط���و�ت مل ت��ك��ن م���ررة 
�ملدنية:  �ل��غ��اي��ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ن�شبة  �إىل  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  تخ�شيب 
�ليور�نيوم.  معدن  و�إنتاج   60%
ت�شرفهم  �أن  �لإي��ر�ن��ي��ون  و�أع��ل��ن 
كان رد�ً على �أعمال �لتخريب �لتي 
وكرج،  نطنز  يف  من�شاآتهم  ط��ال��ت 
و�لتي �شنها �لإ�شر�ئيليون بح�شب 
بالتخريب  �لدع���اء  لكن  ت��ق��اري��ر. 
كان جمرد ذريعة لتخاذ حتركات 
مل يكن لها �أي عالقة بال�شتخد�م 

�ل�شلمي للقوة �لنووية.
ع���ل���م رو��������س ح����ني ك������ان م����وؤخ����ر�ً 
�إد�رة  م�����ش��وؤويل  �أن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  يف 
�لإ�شر�ئيليني  �أب����ل����غ����و�  ب����اي����دن 
�إير�ن  على  جيد  “�شغط  ب��وج��ود 
�أعمال  �إن  قائلني  �شيئ”،  و�شغط 
ت�شنف  وك��رج  نطنز  يف  �لتخريب 

مرتبطة  ع��دة  منا�شب  يف  �شابقاً 
يكتب  �لأمريكي،  �لقومي  بالأمن 
رو���س عن �إدر�ك���ه ب��اأن �إي��ر�ن تويل 
بالتدريبات  ك��ث��ب  ع���ن  �ه��ت��م��ام��اً 
�لقو�ت  على  وينبغي  �لأمريكية. 
�جلوية �لأمريكية �إظهار �نت�شارها 
�لو��شع ب�شكل �عتيادي غري رمزي، 
عر �لدفع بقاذفات بي-52 �أت�س 
�أي�شاً  بايدن  يحتاج  �ملنطقة.  �إىل 
�إىل �إلغاء �لفكرة �لإير�نية �لقائلة 
ع�شكرياً  تتحرك  لن  و��شنطن  �إن 
م��ن فعل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �شتمنع  و�إن��ه��ا 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل قنابل  �إع��ط��اء  �إن  ذل���ك. 
�أوردنان�س  “ما�شيف  ط����ر�ز  م���ن 
زنتها  تبلغ  �ل��ت��ي  بينيرت�يتور” 
و�ل��ق��ادرة على  13 طناً  �أك��ر من 
�خ������رت�ق �ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ات و�أع���م���اق 
�أحد  ه��و  تنفجر  �أن  ق��ب��ل  �جل��ب��ال 
�إىل  �إ�شر�ئيل  �شتحتاج  �خل��ي��ار�ت. 
��شتئجار قاذفات بي-2 ل�شتخد�م 
تلك �لقنابل، لكن ر�شالة و��شنطن 
م���ن �ل����ش���ت���ع���د�د ل��ت��وف��ريه��ا �إىل 
�إ�شر�ئيل �شتكون و��شحة بالن�شبة 
�ملتحدة  �لوليات  �لإير�نيني:  �إىل 
�لو�شائل  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  ت��ع��ط��ي 
�لو�قعة  ف����وردو  م��ن�����ش��اأة  مل��ه��اج��م��ة 
�أحد �جلبال، وهي م�شتعدة  د�خل 
هذه  كانت  �إذ�  ��شتخد�مها  لدعم 
ل�شرب  �ل���وح���ي���دة  �خل���ط���وة  ه���ي 

�لرنامج �لنووي لإير�ن.
�أن������ه يف حال  ي�������ش���دد رو�������س ع���ل���ى 
بتقلي�س  ر�غ��ب��ة  و����ش��ن��ط��ن  ك��ان��ت 
�لقوة و�شرب  ��شتخد�م  �حتمالت 
�إي��������ر�ن �ل�����ن�����ووي، فمن  ب���رن���ام���ج 
�ل�شروري �إعادة تفعيل �لردع. على 
�إي��ر�ن �لقتناع ب��اأن �لوليات  ق��ادة 
�شتتحرك  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أو  �مل��ت��ح��دة 
��شتثمارها  ل���ت���دم���ري  ع�����ش��ك��ري��اً 
�ل��ه��ائ��ل يف �ل��رن��ام��ج �ل��ن��ووي �إذ� 
و��شلو� م�شارهم �حلايل ورف�شو� 
نتيجة �ملفاو�شات. لي�شت هذه �ملرة 
�لتهديد  فيها  يكون  �لتي  �لأوىل 
�شرورياً  �لقوة  با�شتخد�م  �جلدي 

لتجنب ��شتخد�مها.

�أن  مب��ا  �ل�شيئ  �ل�شغط  خ��ان��ة  يف 
�لفر�شة  �ن���ت���ه���زو�  �لإي����ر�ن����ي����ني 
لتخ�شيب �ليور�نيوم �إىل م�شتوى 
تقت�شيه  �ل����ذي  ذ�ك  م���ن  ق��ري��ب 
معدن  ولإنتاج  �لع�شكرية  �لغايات 
�أ�شا�شي  ب�شكل  �لهادف  �ليور�نيوم 
�لنووية.  �ل��ق��ن��ب��ل��ة  ل���ب  ب��ن��اء  �إىل 
بح�شب رو�س، يغفل هذ� �لرهان 
�أدرك  �جل������وه������ري������ة.  �ل����ن����ق����ط����ة 
�خلطو�ت  هذه  �أهمية  �لإير�نيون 
توقعو�  �إذ  خ��ائ��ف��ني،  ي��ك��ون��و�  ومل 
�لأق�شى،  ب��احل��د  �شعيفاً  فعل  رد 
�أو من  �ملتحدة  �لوليات  �أك��ان من 
�لآخ���ري���ن يف جمموعة  �لأع�����ش��اء 

5+1. وكانو� حمقني.
�لإير�نيني  ف��ق��د�ن  رو�����س  ي�����ش��ف 
�خل��������������وف ح�������ي�������ال �خل�������ط�������و�ت 
برناجمهم  ب�����ش��اأن  �ل��ت�����ش��ع��ي��دي��ة 
ينتج  ق��د  فهو  باخلطري.  �ل��ن��ووي 
�شوء تقدير من �جلانب �لإير�ين 
و��شنطن  ت���رد  �أن  �إم��ك��ان��ي��ة  ح���ول 
�مل�شتقبل،  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ع�������ش���ك���ري���اً 
وه�����ذ� م���ا ي��ج��ع��ل حت��ق��ي��ق نتيجة 
دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة �أق����ل �ح��ت��م��اًل. من 
دون �أن يفهم �لإير�نيون �أن �مل�شار 
عليهم،  خ��ط��ري  ي�����ش��ل��ك��ون��ه  �ل����ذي 
�شتزد�د �حتمالت ��شتخد�م �لقوة. 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني هم  �إن  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
�لبنية  ل���ش��ت��ه��د�ف  ن���زع���ة  �أك�����ر 
�لتحتية �لنووية لإير�ن، مبا �أنهم 
�لنووي  �ل��ت��ه��دي��د  �إىل  ي��ن��ظ��رون 
�لإير�ين على �أنه تهديد وجودي، 
ويرون �أن �إير�ن تقرتب من نقطة 
نووية  دولة ع�شكرية  �إىل  �لتحول 

يف �لتوقيت �لذي ينا�شبها.
�إذ� �أر�دت �لوليات �ملتحدة تخفيف 
خم���اط���ر �ن�������دلع ن������ز�ع و�إع����ط����اء 
�لديبلوما�شية  ل��ن��ج��اح  ف��ر���ش��ة 

ينبغي  ك��ذل��ك،   .1+5 جم��م��وع��ة 
�لتهديدية  �شيا�شتها  �إق��ر�ن  عليها 
د�عية  �إي��ر�ن  على  �إن�شاين  بانفتاح 
لالن�شمام  و�آخ��ري��ن  �لأوروب���ي���ني 
تقدمي  �مل��ت��ح��دة يف  �ل���ولي���ات  �إىل 
و�مل�شاعدة  ك��ورون��ا  �شد  �للقاحات 
على �لت�شدي مل�شاكل �إير�ن �حلادة 
يف �ملياه و�لتي �شت�شبح �أ�شد ب�شبب 
�إذ�  �ملناخي.  و�لتغري  �لإد�رة  �شوء 
رف�س �ملر�شد �لإير�ين �لأعلى علي 
�أمر  وه��و  �ل��ع��ر���س،  ه��ذ�  خامنئي 
مرجح، ف�شي�شاهم يف عزلة �لدولة 
خارجياً ويف زيادة �لإحباط د�خلياً. 
و��شنطن عدم  يف حني يجب على 
رف��ع �ل��ع��ق��وب��ات ع��ن �إي����ر�ن، يبقى 
�إعفاء�ت  تقدمي  بايدن  باإمكان  �أن 
ت�شرتي  ك��ي  �ل���دول  م��ن  ملجموعة 
�إمكانية  �أو  �لإي����������ر�ين  �ل���ن���ف���ط 
�إير�ن  �أ�شول  بع�س  �إىل  �لو�شول 
�مل��ج��م��دة يف �خل����ارج. ي��رب��ط رو�س 
�إي��ر�ن على  باإقد�م  هذه �خلطو�ت 
من  �أعلى  بن�شبة  �لتخ�شيب  وقف 
%3.67 و�لقبول ب�شحن كميات 
�أعلى  بن�شب  �ملخ�شب  �ليور�نيوم 
من ذلك �إىل �خلارج، ووقف �إنتاج 
و�إن��ه��اء عرقلة  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  معدن 

�ملفت�شني �لأمميني.
ينبغي  �ل��ع�����ش��ك��ري،  �ل�شعيد  ع��ل��ى 
�لقيادة  ��شتخد�م  و��شنطن  على 
�مل�����رك�����زي�����ة ل���ت���ن���ظ���ي���م ت����دري����ب����ات 
م�����ش��رتك��ة م���ع �إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�ل����دول 
�لدفاعات  دم��ج  فيها  مبا  �لعربية 
�لكروز  ����ش���و�ري���خ  ه��ج��م��ات  ���ش��د 
و��شتخد�م  �لبال�شتية  و�ل�شو�ريخ 
و�لأ�شلحة  �لإلكرتونية  �لو�شائل 
�ل�شو�ريخ  لإ�شقاط  �ل�شيبري�نية 
وحم�����اك�����اة �ل�������رد ع���ل���ى �ل��������زو�رق 
م�شوؤوًل  وب�����ش��ف��ت��ه  �ل�������ش���غ���رية. 

�لعزلة مهمة. لتحقيق ذلك،  تعد 
�إظهار  �لأم��ري��ك��ي��ني  ع��ل��ى  ينبغي 
و�لعمل  �لديبلوما�شية  �جلدية يف 
م���ع �لآخ����ري����ن ح��ت��ى وه����ي توؤكد 
�لديبلوما�شية  ه����ذه  ل��ف�����ش��ل  �أن 
�ل�شيا�شات  �إي����ر�ن.  على  ت��د�ع��ي��ات 
من  ج��زء  �لتهديدية  و�لت�شاريح 
�ملزيج. ي�شري رو�س �إىل �أن �ل�شني 
تريد  وه��ي  للنفط  م�شتورد  �أك��ر 
و�مل�شار  م�����ش��ت��ق��ر�ً.  �أو����ش���ط  ���ش��رق 
�ل��ن��ووي �حل���ايل لإي����ر�ن حتديد�ً 
�لرو�س  �ملنطقة.  بزعزعة  يخاطر 
�أن  �أي�شاً  و�لأوروب��ي��ون ل يريدون 
حت�شل �إير�ن على �ل�شالح �لنووي 
�ل�شامل  �لنز�ع  خماطر  ويفهمون 
و��شلت  ل���و  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  يف 

ب����اي����دن  �إد�رة  ع����ل����ى  ف�������ش���ي���ك���ون 
�إدخ�����ال �خل����وف يف نفو�س  �إع�����ادة 
�لإير�نيني من �أي رد فعل �أمريكي 
وف���ر����س �ل�����ش��غ��ط ب��ف��اع��ل��ي��ة �أكر 
�أن يقل�س  �شاأنه  بكثري. وه��ذ� من 
حلاجة  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ني  ت�������ش���ور 
�ل���ت���ح���رك ب�������ش���ورة م�����ش��ت��ق��ل��ة. يف 
�إىل  �لإد�رة  �شتحتاج  �ل�شياق،  هذ� 
�خلطو�ت  من  ع��دد  وتن�شيق  دم��ج 
و�لديبلوما�شية  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
و�ل�شتخبارية  و�لق���ت�������ش���ادي���ة 
و�لع�شكرية.من �لناحية �ل�شيا�شية 
على  �شيتعني  و�ل��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، 
و�����ش���ن���ط���ن �ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى عزل 
�إير�ن. مبا �أن �لقادة �لإير�نيني ل 
ي�شبهون �أنف�شهم بكوريا �ل�شمالية، 

�إظهار  �أي�شاً  لكن  بالديبلوما�شية 
��شتخد�مها  مو��شلة  �شيهدد  م��ا 
��شتمرت يف  �إي��ر�ن لو  وم��ا �شيهدد 
�لتو�زن  يتطلب  �حل��ايل.  طريقها 
�إب���������الغ �إي����������ر�ن ب���اخل���ط���ر �ل�����ذي 
تهمي�س  دون  من  لكن  �شتو�جهه، 
ل��ي�����س ك��اف��ي��اً �حلديث  �لآخ���ري���ن. 
ع��ن در����ش��ة خ��ي��ار�ت �أخ����رى، وهو 
�إد�رة  على  روتينياً.  �أ�شبح  حديث 
ت�شديدها  م��ن  وب��ال��رغ��م  ب���اي���دن، 
�أن  بالديبلوما�شية،  �لتز�مها  على 
تقول لإير�ن �إنها تخاطر بخ�شارة 
بالكامل  �لنووية  �لتحتية  بنيتها 

�إذ� �أف�شلت �مل�شار �لديبلوما�شي.
م�شاركة  �إىل  ب��اي��دن  �إد�رة  حت��ت��اج 
�لأخ�����رى يف  �ل����دول  خططها م��ع 

�لرئي�س  ي���درك  م�����ش��اره��ا.  �إي����ر�ن 
لو  �أن��ه  بوتني  فالدميري  �لرو�شي 
ف�شيقوم  �إي���ر�ن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �شربت 
�ل�شيعية  و�مليلي�شيات  �هلل  ح���زب 
ع���ل���ي���ه���ا عر  ب�����ال�����رد  �����ش����وري����ا  يف 
�ل�شو�ريخ  �آلف  ع�شر�ت  �إط���الق 
�لوجود  �إىل  بالنظر  و�مل�����ش��رّي�ت. 
�ل��رو���ش��ي يف ���ش��وري��ا، �آخ����ر م��ا قد 
نف�شه  �إي��ج��اد  هو  بوتني  به  يرغب 

و�شط نز�ع كهذ�.
هو   1+5 جم���م���وع���ة  ي���رب���ط  م����ا 
�إير�ن  ح�شول  ت��ف��ادي  يف  �ل��رغ��ب��ة 
و�لعتقاد  ن���ووي���ة  �أ���ش��ل��ح��ة  ع��ل��ى 
�لديبلوما�شية  ��شتخد�م  ب�شرورة 
لتحقيق هذ� �لهدف. بهذ� �ملعنى، 
�ل��ت��ز�م و��شنطن  �إظ��ه��ار  �ملهم  م��ن 

على اإدارة بايدن اإعادة اإدخال اخل�ف يف نف��ض الإيرانيني

»فورين بولي�شي«: ل جناح لبايدن مع اإيران  بدون تلويح جدي باحلرب

الق�شاء الأرجنتيني ي�شتدعي جمددا ماكري 
•• بوينو�ش اير�ش-اأ ف ب

ماوري�شيو  �ل�شابق  �لرئي�س  �لأرجنتيني  �لق�شاء  ��شتدعى 
�تهامات  ب�����ش��ه��ادة يف ق�شية  ل����الإدلء  �أخ����رى  م���رة  م��اك��ري 
بعمليات جت�ش�س من قبل �أجهزة �ل�شتخبار�ت على عائالت 
�أدى غرقها  �لتي  “�شان خو�ن”  �لغو��شة  عدد من �شحايا 
�لقا�شي  و����ش��ت��دع��ى   .2017 يف  �شخ�شا   44 مقتل  �إىل 
ليمثل   )2019-2015( �ل�شابق  �لرئي�س  ب��اف��ا  م��ارت��ن 
رفع  بعدما  �لثاين/نوفمر  ت�شرين  م��ن  �لثالث  �لأرب��ع��اء 
خلفه �ألرتو فرنانديز مبوجب مر�شوم، �ل�شرية عن ق�شايا 

�ل�شتخبار�ت �ملتعلقة ب�شلفه.
وه���ذه ه��ي �مل���رة �ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي ي��ت��م ����ش��ت��دع��اء م��اك��ري منذ 

�أو�ئل ت�شرين �لأول/�أكتوبر يف �إطار �لق�شية نف�شها. ومثل 
دولوري�س  ق��ا���س يف  �أم����ام  �خل��م��ي�����س  ع��ام��ا(  م��اك��ري )62 
)200 كيلومرت جنوب بوينو�س �آير�س( لكن �جلل�شة علقت 
متلك  “ل  �ملحكمة  �إن  �ملحامي  وق��ال  حماميه.  من  بطلب 
من  ماكري  ليتمكن  �ملعلومات  عن  �ل�شرية  رف��ع  �شالحية 
�لإدلء ب�شهادته«. ومل يلب ماكري �لذي يرى يف ��شتدعائه 
دعوة �لقا�شي ول �لطلبني �ل�شابقني  “��شطهاد� �شيا�شيا”، 
�أمام �لق�شاء �لأول لأنه كان يف �خلارج و�لثاين لأنه  ملثوله 
طلب تنحية �لقا�شي بافا، لكن طلبه رف�س. بعد �لتحقيق، 
�أم ل.  �إذ� كان �شيالحقه  �أيام ليقرر ما  �أمام �لقا�شي ع�شرة 
كان  �لوقت  ذل��ك  �ل��دول��ة يف  رئي�س  �أن  بافا  �لقا�شي  وي��رى 
“على علم تام” باملر�قبة �لتي تقوم بها �أجهزة �ل�شتخبار�ت 

على �أ�شر �أفر�د �لطاقم. وفقدت �لغو��شة يف ت�شرين �لثاين/
نوفمر 2017 يف جنوب �ملحيط �لأطل�شي على بعد 400 
عمق  على  موقعها  وح��دد  باتاغونيا.  �شاحل  ع��ن  كيلومرت 
تعوميها  يتم  مل  لكن  �ختفائها،  على  �شنة  بعد  مرت   900

خالفا لرغبة عائالت �أفر�د طاقمها.
�إىل  �إنتاجها  تاريخ  يعود  �لتي  �لغو��شة  �إن  �لبحرية  وتقول 

1983 �نفجرت ب�شبب �أعطال فنية.
م�شري  ملعرفة  مكثفة  بحملة  ح��ي��ن��ذ�ك  �ل��ع��ائ��الت  وق��ام��ت 
�لغو��شة. وقد �أكدت �أنها خ�شعت لعمليات تن�شت وترهيب.  
�شد  ق��ان��ون��ي��ة  �إج�����ر�ء�ت  ب����د�أت  نف�شه،  �لتحقيق  �إط����ار  ويف 
�أريبا�س  غو�شتافو  ه��م��ا  ل��ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  �شابقني  رئي�شني 

و�شيلفيا جمدلين.

رو�شيا ت�شجل اأعلى ح�شيلة اإ�شابات  بـ »كورونا« منذ بداية اجلائحة
•• مو�صكو-وام:

�شجلت رو�شيا �رتفاعا قيا�شيا و زيادة غري م�شبوقة جديدة يف عدد �لإ�شابات �لناجمة 
�إ�شابة   40251/ بو�قع  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�شاعات  خ��الل  “ كورونا”  فريو�س  عن 
جديدة / ، مقابل /39849 �إ�شابة/ يوم �أم�س �لأول، ما ميثل �أعلى ح�شيلة يومية 
�خلا�س  �لرو�شي  �لعمليات  مركز  وق��ال   .2020 مار�س   2 يف  �جلائحة  بد�ية  منذ 
 1160 �إنه مت ر�شد /  لالأنباء  “�نرت فاك�س”  مبكافحة �لفريو�س وبح�شب وكالة 
حالة وفاة/ جديدة خالل �آخر 24 �شاعة مقارنة بيوم �أم�س �لول / 1163 حالة وفاة 
/ وبذلك ي�شبح �إجمايل عدد �ل�شابات ثمانية ماليني و472 �ألفا و797�إ�شابة ، 
منها237 �ألفا و380 حالة وفاة ومتاثل 28909 مري�شا لل�شفاء منذ �أم�س �لول، 
424 �شخ�شا، بال�شافة  �ألفا و  �إجمايل عدد �ملتعافني �شبعة ماليني و331  ليبلغ 
�ىل �جر�ء حتى �أم�س �أكر من 208.4 مليون فح�س خمتري لت�شخي�س �لإ�شابات 

742 �ألفا منها خالل �آخر 24 �شاعة. ب�”كوفيد-19”، 

تظاهرات يف غال�شكو مع قرب انعقاد موؤمتر كوب26 
•• غال�صكو-اأ ف ب

�لعامل  ح��ول  من  ق��ادة  ل�شتقبال  �ل�شكتلندية  غال�شكو  مدينة  ت�شتعّد 
مبنا�شبة �نعقاد موؤمتر �لأطر�ف “كوب26” �حلا�شم لتحديد م�شري 

كوكب �لأر�س فيما تتو�ىل تظاهر�ت �لنا�شطني �ملد�فعني عن �ملناخ.
حتت رذ�ذ �ملطر، يطلق نا�شطون �أمريكيون قنابل دخانية لتوجيه ر�شالة 
�إىل �أكر من مئة رئي�س دولة وحكومة ينتظر ح�شورهم للم�شاركة يف 
“كوب 26” �عتباًر� من �لأحد. وتزد�د �لحتجاجات مع و�شول �ملندوبني 
�إىل  �لعودة  �إىل  �ل�شعي  وقع  على  غال�شكو  يف  �ملوؤمتر  يح�شرون  �لذين 
كوفيد-19.  وب��اء  ب�شبب  ُفر�س  �ل��ذي  �لإغ��الق  بعد  �لطبيعية  �حلياة 
جورج  �شاحة  يف  �ملتظاهرين  �إىل  �ن�شمت  �لتي  باركلي  �يز�بيل  وتقول 
�شكوير يف و�شط غال�شكو “�أنا فخورة جًد� باأن كوب ٌتقام يف غال�شكو”. 
ور�أت باركلي يف هذه �ل�شاحة على مر �ل�شنو�ت نيل�شون مانديال يتوىل 
وتظاهر�ت  ��شكتلند�  با�شتقالل  للمطالبة  حُت�شى  ل  وجتّمعات  �لكالم 
هذه  و�شت�شكل  م��ه��م��ة(.  �ل�����ش��ود  )ح��ي��اة  ماتر”  لي��ف��ز  “بالك  حل��رك��ة 
ي�شل  قد  �ل��ذي  �ملناخ  لنا�شطي  ملتقى  �ملقبلني  �لأ�شبوعني  يف  �ل�شاحة 
�لثاين/نوفمر  5 ت�شرين  �ألف يف تظاهرة حا�شدة يف  �إىل مئة  عددهم 
لنكون  بحاجة  “نحن  ب��ارك��ل��ي  وت�شيف  �مل��ن��ّظ��م��ني.  ت��ق��دي��ر�ت  بح�شب 
�أكل حلوم  �لقيام ب�شيء ما.  ق��ادرون على  �أّننا جميعا  �يجابيني ونتذّكر 
�شو�رع عدة  �أمطار غزيرة غامرة  �أق��ل«. وهطلت  بال�شتيك  �شر�ء  �أق��ّل، 
يف و�شط �ملدينة وكاأنها تذكري باأن تهديد �ملناخ موجود فعاًل. و�شربت 
�ل�شرطة يف �إجر�ء �حرت�زي، طوقا �أمنيا و��شًعا حول “�شكوتي�س كامب�س 
�لذي �شي�شت�شيف �حل��دث، بالقرب من �شفة نهر كاليد، ما  �إيفينت” 

يعرقل حياة �ل�شكان �ليومية.

•• كابول-وكاالت

وزر�ء  لجتماع  �خلتامي  �لبيان  جدد 
�أفغان�شتان،  ج������و�ر  دول  خ���ارج���ي���ة 
�أفغانية  ح��ك��وم��ة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  �ل���دع���وة 
تنظيم  مو�جهة  على  و�لعمل  �شاملة، 

“د�ع�س” �لإرهابي.
وعقد �لجتماع �لثاين لوزر�ء خارجية 
طهر�ن  يف  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  ج����و�ر  دول 
�لأرب����ع����اء �مل��ا���ش��ي، مب�����ش��ارك��ة �ل���دول 
�ل�����ش��ت �مل���ج���اورة لأف��غ��ان�����ش��ت��ان، وهي 
�إير�ن و�ل�شني وباك�شتان و�أوزبك�شتان 
�إ�شافة  وتركمان�شتان،  وطاجيك�شتان 

�إىل رو�شيا.
�إن وزر�ء خارجية �لدول  وقال �لبيان 
�مل�����ش��ارك��ة يف �لج��ت��م��اع ����ش���ددو� على 
�شرورة وجود حكومة وطنية مب�شاركة 
باعتباره  �لعرقية  �ملجموعات  جميع 
�حلل �لوحيد مل�شاكل �أفغان�شتان. ودعا 
�مل�����ش��ارك��ون يف �ل��ب��ي��ان �مل�����ش��رتك، �إىل 
حل �خل��الف بني �لأف��غ��ان من خالل 
دول  وزر�ء خارجية  دع��ا  كما  �حل���و�ر، 

�لوفاء  �إىل  طالبان  �أفغان�شتان،  ج���و�ر 
من  �جل��و�ر  دول  بتهديد  �ل�شماح  وع��دم  �ل��دويل  �ملجتمع  جت��اه  بالتز�ماتها 
�لأفغاين  �ملجتمع  وت�شكيل حكومة مو�شعة من مكونات  �أفغان�شتان.  �أر��شي 
ويف  ط��ال��ب��ان،  �لع����رت�ف بحكومة  �ج��ل  م��ن  �ل��دول��ي��ة  �لتو�شيات  �أه���م  يعد 
�ملفو�شية  يف  �ل��ه��ادئ  و�ملحيط  �آ�شيا  ���ش��وؤون  م��دي��ر  ط��ال��ب  �ملا�شي  �شبتمر 
�أفغان�شتان  يف  جامعة”  “حكومة  بت�شكيل  وي��ج��ان��دن،  ج��ون��ار  �لأوروب���ي���ة، 
و�حرت�م حقوق �لن�شان، وقال �إن �لعالقات �لر�شمية مع طالبان لن تتحقق 
با�شم �خلارجية  ��شتوفت �حلركة �شروطا حمددة. كما قال متحدث  �إذ�  �إل 
�شوف ت�شغط على طالبان لح��رت�م حقوق جميع  و��شنطن  �إن  �لأمريكية، 
بدعم  تتمتع  �شاملة  حكومة  وت�شكل  و�لفتيات  �لن�شاء  فيهم  مبن  �لأف��غ��ان 
و��شع. وكان �لجتماع �لأول �لذي عقد يف �لعا�شمة �لباك�شتانية �إ�شالم �أباد 
يف 8 �شبتمر �aملا�شي، �شدد على ت�شكيل حكومة وحدة وطنية يف �أفغان�شتان 
�أجل �لعرت�ف �لدويل بحكومة  ت�شم جميع مكونات �ل�شعب �لأفغاين من 
طالبان. وعقب �جتماع �إ�شالم �آباد، �أعلنت �حلركة عن عدة تعيينات جديدة، 
ل�شم عدد� من مكونات �ملجتمع �لأفغاين يف �حلكومة، لكن �ملر�أة �لأفغانية 
غابت عن تعيينات �حلركة وجاء �إعالن طالبان بعد يوم من لقاء �ملبعوثني 
ح�شن  �ملال  طالبان،  حكومة  رئي�س  مع  و�لباك�شتانيني  و�لرو�س  �ل�شينيني 
عن  �جلدد  �ملعينني  قائمة  وك�شفت  �شمولية،  �أكر  بحكم  للمطالبة  �أخوند، 
بحكومة وحدة  �لدولية  للند�ء�ت  قبل حركة طالبان  ��شتجابة طفيفة من 
لي�س  �إم��ا  �جل��دد  �ملعينني  �لأف��غ��اين، فمعظم  �ملجتمع  ت�شم مكونات  وطنية 

لديهم �نتماء �شابق للمجموعة �أو لي�شو� �أع�شاء بارزين فيها.
من  و�ث��ن��ني  طاجيك،   4 �شبتمر   22 �إع���الن  بعد  طالبان  حكومة  وت�شم 
�لأوزبك، وتركماين و�حد، وو�حد من �لهز�رة، وو�حد من عرقية نور�شتاين 
)جمموعة عرقية موطنها مقاطعة نور�شتان(، وو�حد� من �لأ�شول �لعربية، 
نحو  �شغرية  ب��ادرة  �ملو�شعة  �حلكومة  ه��ذه  وتعد  ع�شو�.   53 �إج��م��ايل  من 

ويخ�شى �لبع�س �أن يوؤدي �حلدث �إىل �رتفاع يف عدد �لإ�شابات بكوفيد-
�شريدهار  ديفي  �دن��رة  جامعة  يف  �لعامة  �ل�شحة  �أ�شتاذة  وت��رى   .19
�ل�شكتلندية  للحكومة  �مل�شورة  بتقدمي  �ملكلفة  �ملجموعة  ع�شو  وه��ي 
ب�شاأن كوفيد-19، �أن موؤمتر �لأطر�ف ُيعقد يف �أ�شو�أ �لفرت�ت، علًما �أنه 

�شي�شت�شيف 25 �ألف مندوب من 200 بلد.
وقد يت�شبب يف فورة وبائية جديدة وعودة �لقيود هذ� �ل�شتاء.

“حدًثا  ذلك(” ول��ك��ن  )و�أمت���ن���ى  خمطئة  �أك����ون  “قد  ق��ائ��ل��ًة  وغ�����ّردت 
�أ�شخا�س ياأتون ويذهبون( يف ظّل تف�ّشي فريو�س ُمعٍد  جماهريًيا )مع 
“�شيوؤثر  �لوباء  �إن تفاقم تف�شي  وقالت  �لإ�شابات”.  زيادة  �إىل  �شيوؤدي 

على �خلدمات �ل�شحية” و”�شيتطلب قيوًد� جديدة«.
ويتوقع �شون كلريكن )60 عاًما( �لذي يقطن يف غال�شكو وهو ينظر 

�إىل �ملتظاهرين �لأمريكيني �لذين رمو� �لقنابل �لدخانية، �لأ�شو�أ.
ويقول” لأكون �شريًحا، �أظن �أن “كوب 26” �شتف�شل” و�إن �ملنظمني 
�مل�شاكل  ع��ن  �ل����زو�ر  وي��ع��زل��ون  لل�شكان  �ليومية  �حل��ي��اة  على  ي��ت��ع��ّدون 
�لجتماعية �حلقيقية للمدينة. وي�شيف “لدينا م�شردون يف �شو�رعنا، 
لدينا �لكثري من �لأ�شخا�س يعي�شون يف م�شاكن موقتة وفنادق ونزل. 

�إنهم يعي�شون يف من�شاآت ل تتو�فر فيها �ملعايري” �ملطلوبة.
عيون  عن  و�لفقر�ء  �مل�شردين  تخفي  �أن  تريد  �لبلدية  �أن  “�إّل  وتابع 
�شكويرز،  جورج  �شاحة  يف  للمتظاهرين  بالن�شبة  �أما  �ملوؤمتر«.  مندوبي 
نازدين  �أن��درو  �لتظاهرة  تف�شل قمة غال�شكو. ويقول منّظم  �أل  ينبغي 
موت  �أو  حياة  م�شاألة  ه��ي  غال�شكو  يف  كوب26  “نتيجة  ع��اًم��ا(   33(
ل�شكان �لعامل« و�أكد “على قادة �لعامل كّله �أن يتحّركو�”. ويرى �أن �أمام 
�ملتظاهرون  و�شيكون  للتحّرك  �لدول و�حلكومات فر�شة ذهبية  روؤ�شاء 

حا�شرين لتذكريهم بهذه �لر�شالة “ب�شوت عال وو��شح«.
ل�شيطرة  خا�شعة  ت��ز�ل  ل  �أنها  من  �لرغم  على  �لعرقية،  �لأقليات  ت�شمني 
�لب�شتون، فقد مت تعيني حاجي نور �لدين عزيزي، وهو من ولية بنج�شري، 
وزير�ً للتجارة، وحاجي حممد عظيم �شلطان ز�ده نائباً لوز�رة �لتجارة، وهو 
من �لأوزبك، �إ�شافة �إىل تعيني قلندر عباد، وزير�ً لل�شحة بالوكالة، وحممد 
ومن  �ل�شحة،  لوزير  نائبا  �ل�شيعية،  �لهز�رة  �أقلية  من  وهو  غياثي،  ح�شن 
رئي�س  موؤمتن،  ن��ز�ر حممد  باحلركة  ر�شمية  �شلة  لهم  لي�س  غريهم ممن 

�للجنة �لأوملبية �لوطنية، وجنيب �هلل، رئي�س �لطاقة �لذرية.
و�أ�شافت �لنا�شطة �لأفغانية �أن �ل�شمعة �ل�شيئة لطالبان، �لناجتة من حكمها 
�لول لأفغان�شتان، ز�دت �لقلق و�خلوف على م�شتوى �لعامل بعد �شيطرتها 
على �حلكم يف عدة حماور، من �شمنها �نتهاك حقوق �لقليات و�لعرقيات، 
و�أي�شا �نتهاك حقوق �ملر�أة، ما �دى �يل عدم �لعرت�ف لها حتى �لآن. ولفتت 
�لعرت�ف  على  للح�شول  �حل��رك��ة  على  وق��ي��ود  ���ش��روط  ع��دة  هناك  �أن  �إىل 
�لدويل، منها: ت�شكيل حكومة �شاملة جلميع �ملكونات �ملجتمع �لأفغاين من 

�لعرقيات �ملختلفة، وحفظ حقوق �ملر�أة.
�إىل  �لو�شول  �شبتمر   22 تعيينات  يف  حاولت  �حلركة  �أن  حكمت  وتابعت 
م�شتوى معني من �لتو�زن �لعرقي و�لقبلي يف جميع �لتعيينات، ولكن حتى 
�مل��ر�أة فغابت عن تعيينات  �ملت�شددة جتاه  �لأن مل تنجح يف تخطي عقيدتها 
على  وز�ري���ة  �أي منا�شب  بعدم عر�س  ق��ر�ر طالبان  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �حل��رك��ة. 
�إىل درجة  �أن �لتعيينات �لأخ��رية ت�شري  �أخرى لالأمل، ويبدو  �لن�شاء �شربة 
معينة من �لر�غماتية �لتي تتبعها �حلركة. و�أو�شحت �لنا�شطة �لأفغانية 
�أن �لعديد من �ل�شماء مت �ختيارها من خلفية عرقية �و قبائلية، ومع ذلك 
�لخرى،  �لعرقيات  م��ن  �أ�شخا�س   8 ف��وج��ود  ب�شتونية،  �حلكومة  ت���ز�ل  ل 
53 ع�شو�، تعتر ن�شبة �شئيلة على م�شتوى كل �حلكومة، وهذه  من بني 
�لتعيينات جاءت فقط لكي تظهر �حلركة �ن حكومتها �شاملة غري حم�شورة 

على �لعرقية �لب�شتونية لي�س �أكر.

حكومة �شاملة.. طالبان بني العرتاف الدويل والتما�شك الداخلي
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الفجر الريا�ضي

�ل�شتعد�د�ت  �ملنظمة  �للجنة  كثفت 
ب��ط��ول��ة كاأ�س  لن��ط��الق م��ن��اف�����ش��ات 
�ل�شاطئية  �ل���ق���دم  ل���ك���رة  �ل����ق����ار�ت 
�ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  تقام  �لتي 
م��ن�����ش��ور ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي، 
�لريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  وي��ن��ظ��م��ه��ا 
للعام �لعا�شر على �لتو�يل بالتعاون 
�ل�شاطئية  �ل���ق���دم  ك����رة  جل��ن��ة  م���ع 
بالحتاد �لدويل لكرة �لقدم، وتقام 
بيت�س  كايت  �شاطئ  مناف�شاتها على 
�لفرتة  خ���الل  ���ش��ق��ي��م  �أم  مب��ن��ط��ق��ة 
 2021 نوفمر   06 �إىل   02 م��ن 
ميثلون  منتخبات  ثمانية  مب�شاركة 

خمتلف قار�ت �لعامل. 
�لذي  �لبطولة  ��شتاد  ت�شييد  �كتمل 
�شي�شت�شيف 20 من �أقوى مباريات 
ك���رة �ل���ق���دم �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة ع��ل��ى مد�ر 
لنحو  �ل�شتاد  ويت�شع  �أي���ام،  خم�شة 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  م�����ش��ج��ع،   1500
غرف تبديل �ملالب�س وغرف �حلكام 
�ل������دويل لكرة  وم���ن���دوب���ي �لحت������اد 
�لقدم، ومالعب تدريبات �ملنتخبات 
�ل���ب���ط���ول���ة، وق���ري���ة  �مل�������ش���ارك���ة يف 
�ملنظمة  �للجنة  وع��ق��دت  �جلمهور، 
�ملا�شية،  �لأي����ام  يف  �جتماعات  ع��دة 
مت خاللها مناق�شة �آخر �مل�شتجد�ت 
�لرتويجية  ب���اخل���ط���ط  �خل���ا����ش���ة 
ومناق�شة  للبطولة،  و�لت�شويقية 

�لتي  �مل�شاحبة  �لفعاليات  برنامج 
�شتقام طو�ل �أيام �لبطولة.

�مل�شاركة  و�لوفود  �ملنتخبات  وب��د�أت 
�ل��دول��ة منذ  �أر���س  �إىل  �لو�شول  يف 
ف��ج��ر �ل��ي��وم �لأح����د، وك���ان منتخب 
�أم�س،  �أول  و���ش��ل  ق��د  �ل���ب���ار�غ���و�ي 
خلو�س  �لوطني  منتخبنا  وي�شتعد 
معنوية  ب���روح  �لبطولة  �ملناف�شات 
ع����اٍل، حيث  �أد�ء  ل��ت��ق��دمي  م��رت��ف��ع��ة 
ت���دري���ب���ات مكثفة  �مل��ن��ت��خ��ب  خ���ا����س 
��شتعد�ًد�  �لأخ�����رية  �لآون�����ة  خ���الل 
للبطولة، وي�شعى �ملنتخب للتعوي�س 
ع��م��ا ح���دث خ���الل م��ن��اف�����ش��ات كاأ�س 
�ل��ع��امل ل��ك��رة �ل��ق��دم �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة يف 
ب�شبب  �ملنتخب  �ن�شحاب  بعد  رو�شيا 

�لفريق  ن�����ش��ف  م���ن  �أك�����ر  �إ����ش���اب���ة 
بالفريو�س وخروجهم من �لبطولة، 
مبار�ة  �أم�س  م�شاء  �ملنتخب  وخا�س 
ودية غري ر�شمية �أقيمت على ملعب 
�لبار�غو�ي  منتخب  م��ع  �لبطولة 

�أول �لو��شلني.
كبرًي�  �ل��ب��ط��ول��ة مت���ي���ًز�  وت��ك��ت�����ش��ب 
فعاليات  م��ع  بالتز�من  تقام  كونها 

و�شتمثل  دب������ي،   2020 �إك�������ش���ب���و 
�لبطولة فر�شة للمنتخبات �مل�شاركة 
فيها ليتمكنو� من زيارة مقر �إك�شبو 
2020 دبي و�ل�شتمتاع بالفعاليات 
ا  و�أي�شً يومي  ب�شكل  فيه  تقام  �لتي 

زيارة �أجنحة دولهم باإك�شبو.
للجمهور  �ل������دخ������ول  و�����ش����ي����ك����ون 
ملتابعة  �لبطولة  �أي��ام  باملجان ط��و�ل 

و�ل�شتمتاع  �ل���ق���وي���ة  �مل���ن���اف�������ش���ات 
بالفعاليات �لرتفيهية �لتي تقام يف 
�أبو�بها  �شتفتح  �لتي  �لبطولة  قرية 
للجمهور يوم 02 نوفمر وتت�شمن 
�لرتفيهية  �لفعاليات  م��ن  �لعديد 
�ل��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ر �جل��م��ه��ور م���ن بينها 
�لطعام  وع���رب���ات  �لأط���ف���ال  �أل���ع���اب 
من  �لكثري  وغريها  تر�ك�س(  )ف��ود 

�لفعاليات �لرتفيهية.
وتبد�أ مناف�شات �لبطولة يف �ل�شاعة 
�ل��ر�ب��ع��ة و�ل��رب��ع م�شاء �ل��ث��الث��اء 2 
�أرب���ع  ت��ق��ام  2021 ح��ي��ث  ن��وف��م��ر 
ويد�شن  �لأول،  �ل��ي��وم  يف  م��ب��اري��ات 
و�ل�شنغال  �ل����رت����غ����ال  م���ن���ت���خ���ب���ا 
يو�جه  ك��م��ا  �ل��ب��ط��ول��ة،  م��ن��اف�����ش��ات 
�ل�شاعة  يف  �ل����وط����ن����ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

�خل��ام�����ش��ة و�ل��رب��ع يف م��ب��ار�ة قوية 
مع منتخب �إ�شبانيا، ويلعب منتخب 
�ل����ع����امل م����ع نظريه  ب���ط���ل  رو����ش���ي���ا 
�لياباين يف �ل�شاعة �ل�شابعة �إل ربع، 
فيما ويو�جه منتخب �إير�ن، �لفائز 
بكاأ�س �لبطولة ثالث مر�ت وحامل 
لقب �لن�شخة �لتا�شعة من �لبطولة، 
�ل�شاعة  يف  �ل����ب����ار�غ����و�ي  م��ن��ت��خ��ب 

�لثامنة م�شاء.
وت�شتمر �ملناف�شات يوم �لأربعاء 03 
نوفمر حيث يلتقي منتخب �إ�شبانيا 
�ل�شاعة  يف  �ل�����ش��ن��غ��ال  م��ن��ت��خ��ب  م���ع 
�ل��ر�ب��ع��ة ع�����ش��ًر�، وي��ل��ت��ق��ي منتخب 
�لإم����ار�ت م��ع منتخب �ل��رت��غ��ال يف 
�ل�شاعة �خلام�شة و�لربع، كما يلتقي 

�ل���ب���ار�غ���و�ي م���ع منتخب  م��ن��ت��خ��ب 
ربع،  �إل  �ل�شابعة  �ل�شاعة  يف  رو�شيا 
منتخب  مع  �إي��ر�ن  منتخب  ويلتقي 

�ليابان يف �ل�شاعة �لثامنة م�شاء.
�ملجموعات  دور  ت�شفيات  وتنتهي 
ن�شف  دور  م��ن��اف�����ش��ات  �إىل  �مل��وؤه��ل��ة 
�لبطولة  �أي������ام  ث���ال���ث  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي 
ن��وف��م��ر حيث   04 ي���وم �خل��م��ي�����س 
منتخب  مع  �ليابان  منتخب  يلتقي 
منتخب  وي���ل���ت���ق���ي  �ل������ب������ار�غ������و�ي، 
�إ�شبانيا،  م��ن��ت��خ��ب  م���ع  �ل���رت���غ���ال 
وي���ل���ت���ق���ي م��ن��ت��خ��ب �ل�������ش���ن���غ���ال مع 
يلتقي  ف��ي��م��ا  �لإم����������ار�ت،  م��ن��ت��خ��ب 
�إير�ن،  منتخب  مع  رو�شيا  منتخب 
ن�شف  دور  م���ن���اف�������ش���ات  وت���ن���ط���ل���ق 
م�شاء  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شاعة  يف  �لنهائي 
�أن  على  نوفمر،   05 �جلمعة  ي��وم 
ت��ق��ام م��ب��ار�ة حت��دي��د �مل��رك��ز �لثالث 
و�لر�بع و�ملبار�ة �لنهائية يوم �ل�شبت 

 2019 نوفمر   06
و���ش��ت��ق��ام م��ب��اري��ات �ل��ب��ط��ول��ة بنظام 
�لدوري من دور و�حد على �أن يتاأهل 
�شاحبا �ملركزين �لأول و�لثاين من 
ن�شف  م��رح��ل��ة  �إىل  جم��م��وع��ة  ك���ل 
ب��ن��ظ��ام خروج  تلعب  �ل��ت��ي  �ل��ن��ه��ائ��ي 
�ملبار�ة  �إىل  �لفائز�ن  �ملهزوم ليتاأهل 
على  �خلا�شر�ن  ويتناف�س  �لنهائية، 
مبار�ة  يف  �ل���رون���زي���ة  �مل���ي���د�ل���ي���ات 

حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع.

• بدء و�س�ل املنتخبات وال�ف�د امل�ساركة يف البط�لة 
• تدريبات مكثفة ملنتخبنا ال�طني ا�ستعداًدا للبط�لة

• الدخ�ل جماًنا للجمه�ر ط�ال اأيام البط�لة

�شالم  �أح�����م�����د  �ل����ك����اب����نت  �ن�������ش���م 
ليغاني�س  ل�����ن�����ادي  �أب�����و������ش�����ه�����اب 
ومقره  �ل����ق����دم  ل���ك���رة  �ل����ش���ب���اين 
�أن خا�س جت��ارب مع  بعد  مدريد، 
�لنادي منذ �أغ�شط�س - �آب �ملا�شي، 
ليغاني�س  ن�����ادي  ����ش��ت��ك��م��ل  ح��ي��ث 
موؤخر� عمليات ت�شجيل �لالعب يف 
�شفوفه ويف �حتاد �لكرة �ل�شباين 
�ل��ذي ق��ام ب��دوره مبخاطبة �حتاد 
�ل����ك����رة �لم�����ار�ت�����ي �ل������ذي ب�����دوره 
و�ف�����ق ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ل��ه يف �لحت����اد 

�ل�شباين. 
و�لكابنت �حمد �شالم من مو�ليد 
�ل��دول��ة 15 م��اي��و- �ي���ار 2000، 
و�ن  و�شبق  �أي�شر"،  "ظهري  ويلعب 
لعب مع نادي فريق �لرديف لكرة 

"فخر  ن����ادي �جل���زي���رة  �ل���ق���دم يف 
 -  2018 �مل���و����ش���م  يف  �بوظبي" 
فريق  �ىل  �ن��ت��ق��ل  ث���م   ،2019
ن���ادي �ل��ف��الح �ل���ذي ت��اأه��ل لدوري 
�لدرجة �لوىل يف �ملو�شم -2019 

.2020
و�أعرب �لالعب �حمد عن �شعادته 
ي�شكل  �ل�������ذي  �لن�������ش���م���ام  ب����ه����ذ� 
ل����ه م���رح���ل���ة ج����دي����دة ب��ال��ل��ع��ب يف 
�ل�شكر  موجها  �ل�شبانية  �لندية 
ليغاني�س  ن��ادي  يف  �مل�شوؤولني  �ىل 
كوتا  و  ���ش��ح��ادة،  و�مل��درب��ني في�شل 
ق���اث���اب���و، و�ىل  ق���ي���ريم���و  و  �ي����ت����و، 
خليل،  ف����ر������س  �خل����ا�����س  م����درب����ه 
�لكره  �حت��اد  �ىل  �ل�شكر  وج��ه  كما 
�لفالح على  �لمار�تي، و�ىل نادي 

للعب  �لنتقال  عملية  يف  �لتعاون 
يف �أ�شبانيا. وبد�أت م�شرية �لكابنت 
�لثامنة  ع��م��ر  يف  �ل��ك��روي��ة  �ح��م��د 
عندما �ن�شم �ىل فريق �لكر�مة يف 
�بوظبي ثم فريق �لنادي �لفرن�شي 
دو يف  ليغا  وف��ري��ق ل  �ب��وظ��ب��ي  يف 

دبي لعدة �شنو�ت، كما لعب خالل 
�ل�شنو�ت  ط����و�ل  �ل�����ش��ي��ف  �أ���ش��ه��ر 
�مل��ا���ش��ي��ة م��ع ع���دد م��ن �لن��دي��ة يف 
�شارك  حيث  �ل�شويد،  ويف  ��شبانيا 
 14 عمر  حت��ت  �لفيفا  بطولة  يف 

عاما يف �ل�شويد قبل 8 �شنو�ت.

كايت بيت�ش جاهز ل�شت�شافة منتخبات العامل يف �شاطئية القارات »الثالثاء القادم«

من م�اليد الإمارات ولعب مع فريق الرديف يف نادي اجلزيرة

الكابنت اأحمد �شالم ين�شم لنادي ليغاني�ش 
الإ�شباين لكرة القدم

•• ال�صارقة-وام:

توج �ل�شيخ �شعيد بن �شقر �لقا�شمي نائب رئي�س مكتب �شمو �حلاكم مبدينة 
خورفكان �لفائزين ب�شباق ن�شف مار�ثون كلباء �لذي �أقيم مب�شاركة "800" 
من �جلن�شني و نظمه جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي بالتعاون مع �شركة �لقدرة 
�لفعاليات  �شل�شلة  �شمن  �لأخ��رى  �جلهات  من  وع��دد  �لريا�شية  للخدمات 

�ملجتمعية للمجل�س.
�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �حل��ز�م��ي  ه��الل  عي�شى  �شعادة  �خل��ت��ام  حفل  �شهد 
�شعيد بن خلفان  �لريا�شي و�شعادة  �لعاجل �خلبري  �شعيد علي  و  �لريا�شي 
�ملزروعي نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �إحتاد كلباء �لريا�شي �لثقايف ويا�شر 

عمر �لدوخي مدير �إد�رة �لفعاليات �لريا�شية و�ملجتمعية .

حل  رج��ال  �ملو�طنني  كلم" لفئة   21،1" �شباق  يف  و  �لنتائج  �شعيد  وعلى 
خليفة �لنعيمي �أول و�شعود �لزعابي ثانيا و �شلطان �أحمد ثالثا .. و يف فئة 
على  �ل�شام�شي  م��رمي  و  �لأول  �ملركز  على  �لغفلي  م��وزة  ح�شلت  �ملو�طنات 

�ملركز �لثاين و رقية �ملرزوقي على �ملركز �لثالث .
خليفة  و  �لأول  �ملركز  على  جوهر  �شمري  ح�شل  رج��ال  �ملفتوحة  �لفئة  ويف 
يف  �أم��ا  �لثالث  �ملركز  على  �شليماين  �بر�هيم  و  �لثاين  �ملركز  على  �لنعيمي 
�ملركز  على  �شكولوبوفيت�س  �إميليا  ح�شلت  فقد  لل�شيد�ت  �ملفتوحة  �لفئة 
�لثاين وج��اءت جيليان كالرك يف �ملركز �لثاين ولطيفة �ل�شاروخ يف �ملركز 

�لثالث.
و يف �شباق "10 كلم" للفئة �ملفتوحة للرجال توج عماد �لغ�شاين باملركز �لأول 
تاله نوح كوي�س ثانيا و �شليم �لر��شدي يف �ملركز �لثالث ويف �لفئة �ملفتوحة 

لل�شيد�ت ح�شلت غابرييال فاتو على �ملركز �لأول و �يفانكا ميدفيديك على 
�ملركز �لثاين و لونا �أبو عي�شة على �ملركز �لثالث.

و يف �شباق فئة "5كلم" للفئة �ملفتوحة للرجال توج ديني�س �أونوجنو� باملركز 
�لثالث  �ملركز  على  روتيت�س  ت�شارلز  وح�شل  بياروهانغا  ��شحق  تاله  �لأول 
ويف �لفئة �ملفتوحة لل�شيد�ت ح�شلت �شويف تايلور على �ملركز �لأول وحلت 

ريت�شلني كو�رتريو على �ملركز �لثاين و جينا عمر على �ملركز �لثالث .
و يف �شباق فئة "2،5كلم" للفئة �ملفتوحة للرجال توج حمد �ملرزوقي باملركز 
�لأول و عبد �هلل �ملهريي باملركز �لثاين وحل ناجي عبيد �لنعيمي يف �ملركز 
�لثالث ويف �لفئة �ملفتوحة لل�شيد�ت ح�شلت �شوق �لبلو�شي على �ملركز �لأول 

تلتها هانا �أورترن وح�شلت نوف �لبلو�شي على �ملركز �لثالث.
وجناح  �ل�شباق  يف  �ملناف�شة  ق��وة  على  �حلز�مي  ه��الل  عي�شى  �شعادة  �أثنى  و 

�لفعالية م�شري� �إىل �أن �ملجل�س يحر�س على تنويع �لفعاليات لتو�شيع د�ئرة 
�مل�شاركة لت�شمل �أكر عدد من فئات �ملجتمع و�شر�ئحه وتقدم بال�شكر لفريق 
�لعمل و�جلهات �لد�عمة و�مل�شاركة وهى �ملجل�س �لتنفيذي حلكومة �ل�شارقة 
و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة وهيئة �ل�شارقة للطرق و�ملو��شالت وهيئة 
�ل�شارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون  بال�شارقة وهيئة  �لتجاري و�ل�شياحي  �لإمناء 
ون����ادي �إحت����اد ك��ل��ب��اء �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ث��ق��ايف و���ش��رك��ة بيئة وف��ري��ق �أ���ش��ع��د �شعب 

�لتطوعي وبرنامج �شاند �لتطوعي .
�شيعزز من  �لفعالية  �ل��ذي حققته  �لنجاح  �أن  �لدوخي  عمر  يا�شر  �أو�شح  و 
ثقافة ممار�شة �لريا�شة و�شي�شجع على �إقامة ن�شخ �أخرى لل�شباق يف خمتلف 
مدن �لإمارة مبا ي�شهم يف �لرتويج لل�شياحة �لريا�شية مبعامل �لإمارة ون�شر 

ثقافة �لريا�شة.

�شعيد بن �شقر القا�شمي يتوج اأبطال ن�شف ماراثون كلباء

قّلل نادي �ل�شد �لقطري من �حتمالت رحيل مدربه ت�شايف يف وقت قريب �إىل 
نادي بر�شلونة �لإ�شباين للحلول بدل من �لهولندي رونالد كومان �ملقال ل�شوء 

�لنتائج، موؤّكد� �نه "مرّكز ب�شكل كامل" على ناديه �حلايل.
غّرد بطل قطر "تفاعاًل مع ما هو متد�ول يف �ليام �ل�شابقة توؤكد �إد�رة #�ل�شد 
�لنادي وهو يف قمة تركيزه خلو�س  �ن ت�شايف مرتبط بعقد ميتد ملو�شمني مع 

مباريات �لفريق �لقادمة للحفاظ على �شد�رة �لدوري و �للقب". 
�لدوري  �شمن  �لأهلي  �شد  مبار�ة  يف  �ل�شبت  فريقه  عاماً(   41( ت�شايف  ويقود 

�لقطري لكرة �لقدم. 
�لبد�ية  بعد  كومان،  خلالفة  �ملر�شحني  �أب��رز  من  �ل�شابق  �لو�شط  لع��ب  وُيعّد 

�ل�شيئة لر�شلونة هذ� �ملو�شم.

�أوروبا.و�أقر  �أبطال  �لليغا وقّدم بد�ية كارثية يف دوري  �لتا�شع يف  �ملركز   يحتل 
رئي�س بر�شلونة جو�ن لبورتا �جلمعة �نه يرغب يف يوم من �لأيام خالل وليته 
مع  للتعاقد  �أخرى"  �حتمالت  ثمة  "لكن  فريقه  لتدريب  ت�شايف  مع  �لتعاقد 

مدرب جديد.
قال لبورتا �لعائد لرئا�شة �لنادي �لكاتالوين "قلتها عندما ذهب �إىل قطر، �ن 
ت�شايف �شيدرب بر�شلونة يف يوم من �لأيام، يف �لو�قع �أحب �أن يحدث ذلك خالل 

رئا�شتي، لكن ل �أعلم متى"
يف  مو�شماً   17 يف  �ألو�نه  وحمل  �شغره  منذ  بر�شلونة  �شفوف  يف  ت�شايف  .ون�شاأ 
�أكر من 750 مبار�ة، قبل �لذهاب �إىل قطر عام 2015.بعد حمل �ألو�ن �ل�شد 
�ملو�شم  �ل��دوري  �إىل لقب  �أ�شرف على تدريبه وق��اده  �أربعة مو��شم،  كالعب ملدة 

�ملا�شي ولقب كاأ�س �لأمري يف �آخر �شنتني.
وكان موقع �ل�شد، نقل عن ت�شايف �خلمي�س قبل مو�جهة �لأهلي، تعليقاً على ما 

�عترها "�أقاويل �شحفية مثارة يف �لفرتة �حلالية حول مغادرته �لفريق": "�أنا 
�آخر".و��شتلم  �أي �شيئ  �أ�شتطيع �حلديث عن  �ل�شد، ل  حاليا �ركز يف عملي مع 
�شريجي بارجو�ن تدريب �لفريق �لول ب�شكل موقت بانتظار تعيني مدرب ب�شكل 
ر�شمي، و�شي�شرف على �لفريق �قله يف مبار�تني �شد �لفي�س �ل�شبت يف �لدوري 

�ملحلي و�شد دينامو كييف �لوكر�ين يف دوري �أبطال �أوروبا �لثالثاء �ملقبل.
"لأن  من�شبه  من  كومان  باقالة  ق��ام  �لنادي  �إد�رة  جمل�س  ب��اأن  لبورتا  وك�شف   
�لمور مل تعد حتتمل" ولأن �لفريق "مل يكن يف �لطريق لتحقيق �لأهد�ف وهي 
�حر�ز �للقاب". تابع "على �لأرجح، كان يتعنّي علينا �إقالة كومان يف وقت �شابق 
و�أنا حتمل م�شوؤولية ذلك. �عتقدنا باأنه يف حاجة �ىل دعمنا يف مرحلة ما لكننا 

كنا نهوي تباعا".

ال�شّد متم�شك بت�شايف 
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املال والأعمال

•• اأبوظبي – رم�صان عطا

�ختتمت ، بطولة »حماربي �لإمار�ت« 
ن�شختها  �ملختلطة  �لقتالية  للفنون 
 ،  )24(  )23( و�ل��دول��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�لتي �أقيمت ب�شالة �أرينا جوجيت�شو 
يف �ل��ع��ا���ش��م��ة �أب���وظ���ب���ي، و����ش���ارك يف 
يوم  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة  �لن�شخة 
 ، م���ق���ات���اًل   22 �مل���ا����ش���ي  �خل��م��ي�����س 
ن�������ز�ًل ق����وي����اً، جت����اوب   11 خ���ا����ش���و� 
يف  ��شتمر�رها  لتوؤكد  �جلمهور  معها 

�لتطور وح�شد �لنجاحات.  
وح�������ش���ر �ل���ب���ط���ول���ة �ل���ع���رب���ي���ة وت����وج 
بن  بن خليفة  ز�يد  �ل�شيخ  �لفائزين، 
�شلطان �آل نهيان، و�ل�شيخ عبد�هلل بن 
مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم، وعبد�ملنعم 
�لها�شمي رئي�س �لحتادين �لإمار�تي 
و�لآ�شيوي للجوجيت�شو �لنائب �لأول 
لرئي�س �لحتاد �لدويل، �لفائزون يف 

بطولة "حماربي �لإمار�ت". 
�لريطاين  �مل��ن��اف�����ش��ات  ح�شر  وك��م��ا 
�لدويل  �لحت��اد  رئي�س  ب��ر�ون  كريث 
، ، وبا�شل  للفنون �لقتالية �ملختلطة، 
�ل�شاعر رئي�س �لحتاد �لعربي للمو�ي 
تاي و�لكيك بوك�شنغ، وطارق �ملهريي 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لحت����اد �لإم�����ار�ت 
للمو�ي تاي و�لكيك بوك�شنغ �أمني عام 
�لحتاد �لعربي ع�شو �ملكتب �لتنفيذي 
لالحتاد �لدويل، و�لمريكي خافيري 
حبيب  �ملعتزل  �لبطل  مدرب  مينديز 

نور حممدوف.  
�ملقاتل  �ل��ه��ا���ش��م��ي  ع��ب��د�مل��ن��ع��م  وت����وج 
�حل�شيني  ع���م���ر  ه������ادي  �لإم������ار�ت������ي 
و�ل��ذي خطف  �لذبابة  �لفائز يف وزن 
�لأ����ش���و�ء خ���الل �ل���ن���ز�ل ب�����اأد�ء ر�ئع 
�لتو�يل،  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث  ف���وزه  حمققا 
كما �شارك يف تتويج �لفائزين كل من 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  دروي�����س  ف��وؤ�د 
ع�شو  �لظاهري  ومن�شور  للبطولة، 
�حتاد �جلوجيت�شو.  و�شهدت �لبطولة 
فوز �للبناين يو�شف غر�يري بالنز�ل 
�لعر�قي  م��ن��اف�����ش��ه  ع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
بقر�ر  �لري�شة  وزن  يف  ���ش��امل  ح�شني 
�حل����ك����ام، وجن���ح���ت �ل��ت��ون�����ش��ي��ة منى 
�نت�شار�تها  �أول  حتقيق  يف  ف��ت��وح��ي 
فيا�س  لينا  �لأردن���ي���ة  ع��ل��ى  بالتغلب 

بقر�ر �حلكام. 
ب��دوره �أك��د ف��وؤ�د دروي�س �أن �حل�شور 

�لعربية  �لن�شخة  �شهدته  �لذي  �ملميز 
ملحاربي �لإم��ار�ت من قبل �مل�شوؤولني 
و�ل�������ش���ي���وف م����ن خ�������ارج �لإم���������ار�ت 
ويف  �لبطولة  يف  �جلميع  ثقة  يج�شد 
ريا�شة  وتطوير  تعزيز  على  قدرتها  
�لفنون �لقتالية �ملختلطة يف �ملنطقة 
و�ل��ع��امل.   وق��ال دروي�����س: " حماربي 
�لإم��ار�ت �شارت حمط �لأنظار لعدد 
من �ملهتمني يف هذه �لريا�شة، ولأول 
على  �لبطولة  �ح���د�ث  نقل  يتم  م��رة 
�لذي  �شي  يو �ف  باث  تلفزيون فايت 
ي�شل �كر من 100 بلد، وهذ� دليل 
و�لهتمام  و�لن��ت�����ش��ار  �ل��ن��ج��اح  ع��ل��ى 

�لذي حتظى به .  
�لعربية  �لن�شخة  �ن  دروي�������س  و�أك����د 
�ملقاتلني  �إب����������ر�ز   �مل���ن�������ش���ة   ت����دع����م  
�لإمار�تني خا�شة �أن �أبوظبي عا�شمة 
�لثالث  �لفوز  �ىل  لفتا  �جلوجيت�شو 

ذ�كر�   ، ه��ادي �حل�شيني  �ل��ذي حققه 
�ىل  وم�شري�  ق��ادم،  بطل  م�شروع  �أن��ه 
�أهمية ��شتغالل جميع فر�س �لنجاح 

يف �أبوظبي.  

العربية  الن�سخة  يف  الــنــزالت 
كانت رائعة واحرتافية

�لأم��ري��ك��ي خافيري  �أ���ش��اد  م��ن جانبه 
�لعاملي  �ملعتزل  مينديز مدرب �لبطل 
ببطولة  حم����م����دوف  ن������ور  ح���ب���ي���ب  
�ل�شريع  وتطورها  �لإم��ار�ت  حماربي 
وب��ال��ن�����ش��خ��ة �ل���ع���رب���ي���ة، م���ع���ت���ر� �أن 
�أبوظبي ت�شري بقوة يف طريق �لريادة 
�ملختلطة،  �لقتالية  �لفنون  ع��امل  يف 
�ملنعم  عبد  �ىل  �ل�شكر  خافري  ووج��ه 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  �ل���ه���ا����ش���م���ي 

للبطولة على هذه �ملن�شة �لعاملية .  
�لن�شخة  يف  �ل����ن����ز�لت   " و�أ������ش�����اف: 

و�حرت�فية،  ر�ئ���ع���ة  ك��ان��ت  �ل��ع��رب��ي��ة 
كانت  لأن��ه��ا  مب�����ش��اه��دت��ه��ا  ��شتمتعت 
�لفنون  م��ه��ار�ت  يف  عالية  ج��ودة  ذ�ت 
�أن �جل��م��ه��ور يف  �ل��ق��ت��ال��ي��ة و�ع��ت��ق��د 
��شتمتع  �ل�����ش��ا���ش��ة  وع���ل���ى  �مل����درج����ات 
�أي�شا.  و�أ�شاد بالبطل �لإمار�تي هادي 
�ملقاتلني  م��ن  �ن���ه  م���وؤك���د�ً  �حل�شيني 
�ل��ق��ادم��ني ب��ق��وة و�شيكون ل��ه ���ش��اأن يف 

�للعبة . 

امل�ساركة يف الن�سخة الدولية ويف 
ي� اف �سي

لقب  �حل�شيني  ه���ادي  �أه���دى  ب���دوره 
حماربي  ب��ط��ول��ة  م���ن  �ل���ذب���اب���ة  وزن 

�لإمار�ت �إىل �لقيادة �لر�شيدة، 
و�أع�����رب ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ال��دع��م �لذي 
ي��ح��ظ��ى ب���ه م���ن �جل��م��ه��ور و�لإع�����الم 
وم�����ش��وؤويل حم��ارب��ي �لإم�����ار�ت  ومن  

���ش��ع��ادة ع��ب��د �مل��ن��ع��م �ل��ه��ا���ش��م��ي مبينا 
لتقدمي  ح��ف��زه  ل��ل��ن��ز�ل  ح�����ش��وره  �أن 

�لأف�شل وح�شد �لفوز.  
و�أكد �حل�شيني �أنه يتطور من بطولة 
�ل�شتمر�ر  طموحه  و�أن  �أخ���رى  �إىل 
�إىل  و�شول  �لنت�شار�ت  طريق  على 
يف  و�مل�شاركة  �لبطولة،  ح��ز�م  حتقيق 

�لن�شخة �لدولية ويف يو �ف �شي. 

اأنظار  جتذب  الدولية  البط�لة 
العامل

�أم���ا �ل��ب��ط��ول��ة �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي �أقيمت 
�لر�زيلي  جنح  فقد  �ملا�شي  �جلمعة 
وزن  بطل  �أول��ي��ف��ري�  دي  فني�شيو�س  
�ل���دي���ك يف �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ل��ق��ب��ه يف 
"حماربي  دول��ي��ة  م��ن   24 �ل��ن�����ش��خ��ة 
�لإمار�ت" للفنون �لقتالية �ملختلطة، 
وت����وج ع��ب��د �مل��ن��ع��م �ل��ه��ا���ش��م��ي رئي�س 

و�لآ�شيوي  �لإم�����ار�ت�����ي  �لحت����ادي����ن 
�لنائب �لأول لرئي�س �لحتاد �لدويل، 
�أوليفيري�  دي  فين�شيو�س  �لر�زيلي 
مناف�شه  ع���ل���ى  ف������وزه  ب���ع���د  ب��ال��ل��ق��ب 
ت�����ش��ي��ب��ف��م��ب��و ع���ن طريق  ���ش��ي��ل��ف�����ش��رت 

�لإخ�شاع يف �جلولة �لأوىل. 
�لقي�شي،  ع��ل��ي  �لأردين  ت����وج  وك���م���ا 
بعد  �لري�شة،  وزن  يف  �لبطولة  بلقب 
مناف�شه  ع��ل��ى  �ل���ف���وز  م���ن  مت��ك��ن  �أن 
5 جولت  �ل��ك��وري دي جيوم يل بعد 
م��ن �ل��ق��ت��ال �ل�����ش��اري مت��ك��ن خاللها 
من �لفوز بقر�ر �حلكام يف نز�ل قوي 

ومثري. 
�لدولية  �لبطولة  مناف�شات  وح�شر 
�شلطان،  ب��ن  خليفة  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
و�ل�������ش���ي���خ ع����ب����د�هلل ب����ن م���ك���ت���وم بن 
�ل�شفر�ء  من  وع��دد  مكتوم،  �آل  ر��شد 

و�مل�شوؤولني عن �للعبة يف �لعامل. 

مميز�  ح�شور�  �لبطولة  �شهدت  كما 
�لعامل  يف  �ل��ع��امل  يف  �للعبة  مل�شاهري 
�ملعتزل  �لعاملي  �لبطل  مقدمتهم  يف 
و�لريطاين  حم��م��دوف،  ن��ور  حبيب 
�لدويل  �لحت��اد  رئي�س  ب��ر�ون  كريث 
و�ملقاتل  �ملختلطة،  �لقتالية  للفنون 
�شيماييف،  ح�����م�����ز�ت  �ل���������ش����وي����دي 
و�أنطونيو نوغيري�، و �ملدرب خافيري 

مينديز.  
نز�ًل   13 �إق��ام��ة  �لبطولة  و���ش��ه��دت 
دولة   19 من  مقاتال  مب�شاركة 26 
م���ن خم��ت��ل��ف ق�����ار�ت �ل���ع���امل، ونظر� 
و�أه���م بطولة يف منطقة  �أك���ر  لأن��ه��ا 
�لقتالية  ل��ل��ف��ن��ون  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
�ملختلطة، ومن �أهم جناحات �لبطولة 
م�شوؤويل  لكل  ج��اذب��ة  �أ�شبحت  �أن��ه��ا 
بالإ�شافة  �لعامل  يف  �لقتالية  �لفنون 

لالإعالم �ملهتم باللعبة 

اأب�ظبي وراء عاملية البط�لة  
م���ن ج��ان��ب��ه �أك�����د ف������وؤ�د دروي���������س �أن 
�ل��ن��ج��اح و�لإ����ش���ادة و�حل�����ش��ور �لعاملي 
يف ب��ط��ول��ة حم���ارب���ي �لإم��������ار�ت 24 
وما  �أب��وظ��ب��ي،  �لعا�شمة  �ىل  يح�شب 
للريا�شة،  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  تقدمه 
من�شة  باتت  �لبطولة  �أن  �ىل  م�شري�ً 
ريا�شة  يف  �لعاملي  �مل�شهد  يف  �أ�شا�شية 
�حل�شور  و�أن  �ل���ق���ت���ال���ي���ة،  �ل���ف���ن���ون 
�مل��م��ي��ز وم�����ش��اه��دة �حل����دث يف 100 
�يف  ي��و  با�س  "فايت  �شا�شة  ع��ر  دول��ة 
يوؤكد على  �لريا�شية  �شي" و�بوظبي 

تطورها ومكانتها. 
�أوليفري�  �لر�زيلي دي  دروي�س  وهناأ 
بلقب  بالفوز  �لقي�شي  علي  و�لأردين 
�لبطولة موؤكد� �أن �لنزلت على حز�م 
قدر  كانت على  و�لري�شة  �لديك  وزن 

�لتوقعات. 

من�سة  الإمــــــارات  حمــاربــي   "
جاذبة 

�أثنى �لبطل �لعايل حبيب  من جهته 
نورحممدوف على بطولة" حماربي 
يف  ت�شهده  �ل��ذي  �لإمار�ت" و�لتطور 
�لبطولة  �أن  �إىل  م�شري�ً  ن�شخة،  ك��ل 
�أ�شبحت من�شة عربية وعاملية ملقاتلي 
�لفنون �لقتالية من كل قار�ت �لعامل 
و�إظهار  لتطوير  من�شة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
نحو  �ملقاتل  رحلة تطور  �ل��ق��در�ت يف 
�آفاق �لعاملية.  كما توجه بال�شكر �ىل 
�لبطولة  على  للقائمني  و  �أب��وظ��ب��ي 
�لها�شمي،  ع��ب��د�مل��ن��ع��م  مقدمتهم  يف 
على ما يقدمونه لن�شر وتعزيز مكان 
�لفنون �لقتالية بهذه �ملن�شة �ملميزة. 
ملوؤ�زرة  "ح�شرت  حم��م��دوف:  و�أك��م��ل 
فريقي،  مل��ق��ات��ل��ي  �ل����دع����م  وت����ق����دمي 
وقد  لنا  بالن�شبة  مهمة  �لليلة  فهذه 
ق��دم��و� م�����ردود�ً م��ت��م��ي��ز�ً و�أن����ا �شعيد 
يف  مناف�شات  وتنتظرنا  مب�شتوياتهم، 

يو �ف �شي �بوظبي". 
و���ش��ه��دت �ل��ب��ط��ول��ة ف����وز �ث���ن���ني من 
�لعر�قي  ف��از  حيث  �ل��ع��رب  �ملقاتلني 
فيكتور  �ل��ر�زي��ل��ي  على  ط��ال��ب  علي 
نونيز بقر�ر �حلكام وكما فاز �ل�شوري 
طارق �شليمان على �لكندي بي بولر 
غري  �شربة  ب�شبب  �لأخ��ري  ل�شتبعاد 

قانونية.

ف�ؤاد دروي�ض 
• البط�لة باتت من�سة اأ�سا�سية يف امل�سهد العاملي يف ريا�سة الفن�ن القتالية

• لأول مرة يتم نقل اأحداث البط�لة على تلفزي�ن فايت باث ي� اف �سي الذي ي�سل اأكرث من 100 بلد
• خافيري مينديز: اأب�ظبي ت�سري بق�ة يف طريق الريادة يف عامل الفن�ن القتالية املختلطة

• حبيب ن�رحممدوف : ح�سرت مل�ؤازرة وتقدمي الدعم ملقاتلي فريقي, فهذه الليلة مهمة بالن�سبة لنا
• هادي احل�سيني : التط�ر من بط�لة اإىل اأخرى وطم�حي ال�ستمرار على طريق النت�سارات

»بح�س�ر حملي وعاملي مميز« 

ختام رائع للن�شخة العربية والدولية من »حماربي الإمارات« 
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الفجر الريا�ضي

بغياب هد�فه كيليان مبابي ومب�شاركة جزئية للنجم �لأرجنتيني ليونيل 
مي�شي، كاد باري�س �شان جرمان �أن يتلقى هزمية ثالثة تو�لياً �أمام �شيفه 
ليل حامل �للقب �إل �أن �جلناح �لأرجنتيني �أنخل دي ماريا قلب �لطاولة 
على �ل�شيوف و�أهدى فريقه �لفوز 2-1 يف �لوقت �لقاتل يف �فتتاح �ملرحلة 

�لثانية ع�شرة من �لدوري �لفرن�شي لكرة �لقدم.
مدربه  وج��ه��ود  جنومه  بع�س  خ�شارة  نتيجة  �ملو�شم  ه��ذ�  معاناته  ورغ��م 

2011، بد� ليل  كري�شتوف غالتييه �لذي قاده للقب �لأول له منذ 
�جلمعة قادر�ً على �لعودة من "بارك دي برين�س" منت�شر�ً كما 
بعدما  )-1�شفر(  �ملا�شي  �ملو�شم  م��ن   31 �ملرحلة  يف  فعل 
جوناثان  �ملتاألق  �لكندي  بهدف  متقدماً  �لأول  �ل�شوط  �أنهى 

ديفيد.
لكن دي ماريا قال كلمته يف �ل�شوط �لثاين بتمريره كرة هدف 

�لتعادل لقائده �لر�زيلي ماركينيو�س ثم بخطفه هدف �لفوز يف 
�لدقيقة 88، ليف�شل ليل يف تكر�ر �شيناريو �ملو�جهة �لأخرية 

�لكاأ�س  يف  �آب/�أغ�����ش��ط�����س  م��ن  �لأول  يف  �لفريقني  ب��ني 
�ل�شوبر �ملحلية )كاأ�س �لأبطال -1�شفر(.

ب��ع��دم��ا حام  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  �ل��ل��ق��اء  وب����د�أ مي�شي 
ع�شلية  �آلم  ب�����ش��ب��ب  ح���ول���ه  �ل�����ش��ك 

�أج����رت����ه ���ش��ب��اح �خل��م��ي�����س على 
منف�شاًل  تدريبية  ح�شة  خو�س 

�حرت�زي"  "كاإجر�ء  زم��الئ��ه  ع��ن 
وف���ق م���ا �أع��ل��ن��ه م��و�ط��ن��ه �مل���درب 
ماوري�شيو بوكيتينو �لذي �أ�شاف 
يف  ب��ان��زع��اج  "�شعر  �ل��الع��ب  �أن 
حتديد  دون  م���ن  �لع�شالت" 

مكان �لأمل.
من  "�لرغوث"  وع������ان������ى 
م�����ش��اك��ل ج�����ش��دي��ة م��ن��ذ بد�ية 
ب��ع��د و���ش��ول��ه يف �آب/ �مل��و���ش��م 
�أغ�شط�س �لفائت من بر�شلونة 
يف  �إ�شابة  فيها  مبا  �لإ�شباين، 
مبار�تني  من  حرمته  �لركبة 

يف �أيلول/�شبتمر.
�ل�شوط  فريقه  �أنهى  وبعدما 
بوكيتينو  ق��ام  متخلفاً،  �لأول 

�ل�شوط  بد�ية  يف  مي�شي  با�شتبد�ل 
لي�شتمر  �ح������رت�زي،  ك���اج���ر�ء  �ل���ث���اين 

بحث �أف�شل لعب يف �لعامل �شت مر�ت 
�لفرن�شي  �لدوري  �أهد�فه يف  عن باكورة 
�أبطال  دوري  يف  ث��الث��ة  ���ش��ّج��ل  ب��ع��دم��ا 

�أوروبا.
ولعب مي�شي يف خط �ملقدمة بجانب مو�طنه دي ماريا و�لر�زيلي نيمار، 
فيما غاب مبابي ب�شبب �ملر�س و��شتفاد لعب �لو�شط �لهولندي جورجينيو 
فينالدوم من �إ�شابة �لإيطايل ماركو فري�تي ليلعب �أ�شا�شياً لأول مرة يف 

�لدوري منذ 22 �أيلول/�شبتمر.
بعد ط��رده يف  �ليقاف  بد�عي  �أ�شرف حكيمي  �ملغربي  وغ��اب 

�لتعادل �شد مر�شيليا �لأ�شبوع �لفائت، 
م�شاركة  �لت�شكيلة  ���ش��ه��دت  ف��ي��م��ا 
�أ�شا�شياً  ب��رن��ات  خ���و�ن  �لإ���ش��ب��اين 
�أيلول/�شبتمر  م��ن��ذ  م���رة  لأول 
2020 بعد معاناته من �إ�شابة 

�أبعدته  �لركبة  يف  خطرية 
ع��ن �مل��الع��ب لأكر 

من غام.

بور�ك  ب��ال��رتك��ي  يلعب  �أن  غورفينيك  ج��و���ش��الن  ف�شل  ل��ي��ل،  جهة  وم��ن 
يلماز يف خط �ملقدمة �ىل جانب ديفيد، وذلك على ح�شاب مو�طنه يو�شف 

يازجي.
ودخل �شان جرمان �للقاء وهو مت�شدر بفارق �شبع نقاط عن لن�س �لثاين 
�ل�شبت يف  �ل�شعبة  �لأخ��ري  مبار�ة  بانتظار  نقاط   10 �ىل  وو�شعه موقتاً 
يف  بنقطة  باكتفائه  معاناته  ليل  و����ش��ل  فيما  ل��ي��ون،  �شيافة 

�ملر�حل �لثالث �لأخرية، ليبقى عا�شر�ً موقتاً بر 
فريق  من   16 وبفارق  نقطة   15 �شيد 

�لعا�شمة.
ورغ����م م��ع��ان��ات��ه ه���ذ� �مل��و���ش��م، �أظهر 

ل��ق��م��ة �شائغة  ي���ك���ون  ل���ن  �أن�����ه  ل��ي��ل 
�لعا�شمة، فهدد مرماه  ن��ادي  �أم��ام 
يلماز  ع���ر  �لأوىل  �ل��دق��ي��ق��ة  م��ن��ذ 

�حلار�س  �أج����ر  �ل����ذي 

�لإيطايل جانلويجي دوناروما على �لتاألق لنقاذ فريقه.
�لدقيقة  عليهم يف  تقدم  بوكيتينو يف موقف �شعب حني  رج��ال  ثم جعل 
من  �لكرة  و�شلته  �لذي  ديفيد  جلوناثان  �ملو�شم  هذ�  ثامن  بهدف   31
يلماز بعد جمهود فردي للرتكي وتالعبه باملد�فع �لأملاين ثيو كيهرر، فما 
كان على �لكندي �شوى �أن ي�شدد يف �ل�شباك من دون عناء، لي�شجل �أهد�ف 
فريقه �ل�شتة �لأخرية يف �جناز مل يحققه �شوى لعبني �شابقاً مع �لفريق 
وهما فرينان ديفالمينك عام 1957 وبرنار بورو عام 1986 بح�شب 

"�أوبتا" لالح�شاء�ت.
وحاول نادي �لعا�شمة تد�رك �ملوقف وكان قريباً من �إدر�ك �لتعادل 
قبل ��شرت�حة �ل�شوطني عر دي ماريا بعد متريرة من فينالدوم، 
�ل�شباك  �ىل  طريقها  �لكرة  جتد  ومل  �شعبة  كانت  �ل��ز�وي��ة  لكن 
��شتبد�ل  بوكيتينو  لي�س يف قمة جاهزيته، قرر  �أنه  )40(. ومبا 
مي�شي يف بد�ية �ل�شوط �لثاين مبو�طنه ماورو �إيكاردي �لذي كاد 
دوناروما  تاألق  لول  بهدفني  �ملقدمة  يف  وليل  م�شاركته  ي�شتهل  �أن 

بوجه ديفيد وتدخل بري�شنيل كيمبيمبي �أمام يلماز )47(.
�لر�زيلي  لكن  لنيمار  بفر�شة  �لأر���س  ورد �شاحب 
�شدد بني يدي �حلار�س �لكرو�تي �إيفو غربيت�س 
)55(، ثم �نتقل �خلطر �ىل �جلهة �ملقابلة 
�شاقطة خمادعة  ك���رة  ي��ل��م��از  ل��ع��ب  ح��ني 
على �جلهة �ليمنى تاألق دوناروما يف 
�لرتغايل  �ىل  فو�شلت  �إب��ع��اده��ا، 
فح�شرها  �شان�شيز  ريناتو 
�أطلقها  �ل�����ذي  ل��دي��ف��ي��د 
�أنه  رغ��م  �لعار�شة  ف��وق 
منا�شب  م��وق��ع  يف  ك���ان 

للت�شجيل )57(.
�ل��ت��ب��دي��الت �لتي  ورغ���م 
و�لفر�س  بوكيتينو  �أج��ر�ه��ا 
�لعا�شمة  ل��ن��ادي  �أت��ي��ح��ت  �ل��ت��ي 
عر نيمار ودي ماريا وماركينيو�س 
�لنتيجة على حالها  بقيت  و�إي��ك��اردي، 
ق��ب��ل �أن ي��اأت��ي �ل��ف��رج يف �ل��دق��ي��ق��ة 74 
عر �لقائد ماركينيو�س �لذي تلقف �لكرة 
�جلهة  على  جمهود  بعد  �ل�شباك  �شقف  يف  مبا�شرة 

�لي�شرى ومتريرة عر�شية متقنة من دي ماريا.
�أح�شن  ل��و  �ل��ف��وز  م��ن خطف ه��دف  وك��ان �شان ج��رم��ان قريباً 
لكنه  لنيمار،  ��شتغالل متريرة على طبق من ف�شة  �إي��ك��اردي 
�شدد بجو�ر �لقائم �لأمين )85(، �إل �أن دي ماريا عو�س هذه 
متقنة  متريرة  بعد  �لثالث  �لنقاط  فريقه  و�أه��دى  �لفر�شة 

من نيمار )88(.

•• اأبوظبي-وام: 

�لثالثة و�لأخ���رية من  �أم�����س �ملحطة  �ختتم �لأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �لإم��ار�ت��ي 
�لثقة  نادي  ��شت�شافها  و�لتي  �ل�شارقة،  �إمارة  �لفلوربول يف  ريا�شة  ملتقى 
للمعاقني بدعم من �حتاد �لمار�ت للريا�شات �ل�شتوية عر توفري �حلكام 
و�خلر�ء �لفنيني �إىل جانب �ل�شركاء �ملوحدين لالعبي �لأوملبياد �خلا�س 

�لإمار�تي.
كان ملتقى �لفلوربول �ملوحد �لذي نظمه �لأوملبياد �خلا�س �لإمار�تي قد 
�شهد جولتني �شابقتني �أقيمتا يف �لعني ودبي، ليفوق �إجمايل �مل�شاركني يف 
وفنيا من خمتلف  و30 مدربا  110 لعبني ولعبات،  �لثالثة  �مللتقيات 
�ملوحد  �لفلوربول  ملتقى  ياأتي  �لدولة.  يف  �لهمم  �أ�شحاب  ومر�كز  �أندية 
�خلا�س  لالأوملبياد  �لفلوربول  ريا�شة  �أبطال  ��شتعد�د�ت  تكثيف  �إط��ار  يف 
و�لتي   2022 ك���از�ن  �ل�شتوية  �لعاملية  �لأل��ع��اب  يف  للمناف�شة  �لإم��ار�ت��ي 
تنطلق يف يناير 2023، بعد تاأهل فريق �ل�شيد�ت بفوزه باملركز �لأول يف 

�لكاأ�س �لإقليمية �لأوىل بالقاهرة يف نهاية عام 2019.
تنمية  وز�رة  وكيلة  �ل�شويدي  �لأك��رف  م��وزة  �شعادة  قالت  �ملنا�شبة  بهذه  و 
�أبنائنا  بلقاء  �ليوم  �شعدنا  للملتقى:"  زيارتها  خ��الل  كلمتها  يف  �ملجتمع 
يف  تدريباتهم  و�شهدنا  �لمار�تي  �خلا�س  �لوملبياد  من  �لالعبني  وبناتنا 
ريا�شة  قطاع  يف  �جلديدة  �لريا�شات  من  تعتر  و�لتي  �لفلوربول  ريا�شة 
للريا�شة  �لكبري  �لدور  ونثمن  �لذهنية،  �لعاقة  �لهمم من ذوي  �أ�شحاب 
و�لأوملبياد �خلا�س �لإمار�تي يف متكني �أ�شحاب �لهمم جمتمعيا من خالل 
ت�شليط �ل�شوء على قدر�تهم �لالحمدودة.. و نحن مبتابعة معايل ح�شة 
تنويع جمالت  باأهمية  نوؤمن  �ملجتمع  تنمية  وزي��رة  بو حميد  بنت عي�شى 
�لتي  �ل�شرت�تيجية  �مل��ح��اور  خ��الل  من  جمتمعيا  �لهمم  ��شحاب  متكني 
تن�س على متكينهم من �حل�شول على �حلقوق �لأ�شا�شية و�خلدمات �لتى 

ت�شمن �جلودة و�ل�شتد�مة لتحقيق �ل�شعادة".
�لكويتي يف هذ�  �خلا�س  �لأوملبياد  " نرحب مب�شاركة منتخب   : و�أ�شافت 
�لمار�ت  دولة  ن�شاهم يف  باأن  �لثاين.. ونفخر  بلدهم  �لتدريبي يف  �مللتقى 
�لوطن  م�شتوى  على  �لهمم  ��شحاب  قطاع  يف  �لريا�شية  �ملعرفة  بن�شر 

�لعربي".
�خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  ملوؤ�ش�شة  �لوطني  �مل��دي��ر  �لها�شمي  ط��الل  �شعادة  وق��ال 
�لإمار�تي: "�شعد�ء بنجاح ملتقى �لفلوربول �ملوحد �لذي نظمناه، و�شعد�ء 
�ملباريات، مبا يعك�س  �لذي غلف كل  �لر�ئع لريا�شيينا و �حلما�س  ب��الأد�ء 
�ل��ق��ب��ول �ل��ك��ب��ري �ل���ذي حت��ظ��ى ب��ه ه���ذه �ل��ري��ا���ش��ة �حل��دي��ث��ة ع��ل��ى جمتمع 

مبحطاته  �لفلوربول  ملتقى  يوؤكد  كما  منطقتنا..  يف  �خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد 
�لثالث �أن تدريبات منتخباتنا ت�شري بخطى ثابتة و �أنهم يف �أف�شل حالتهم 
�لرو�شية،  ك��از�ن  مبدنية  �ل�شتوية  �لعاملية  �لأل��ع��اب  ل��دورة  ��شتعد�د  وعلى 
و�لتي ي�شارك �لوفد �لإمار�تي فيها بثالث ريا�شات هي �لفلوربول، و�لتزلج 

�ل�شتعر��شي، وتزلج �خرت�ق �ل�شاحية باأكر من 18 لعبا ولعبة ".
�خلا�س  لالأوملبياد  �لفلوربول  لفريق  �ملميزة  �مل�شاركة  "جاءت  �أ���ش��اف:  و 
وبني  بيننا  �مل��وق��ع��ة  �لتفاهم  م��ذك��رة  ه��دف  لتحقق  �ل�شارقة  يف  �لكويتي 
فالعمل  �لطرفني،  �لتعاون بني  �أو��شر  لتعزيز  �لكويتي  �لأوملبياد �خلا�س 
ريا�شية  فعاليات  و��شت�شافة  �خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  موؤ�ش�شات  بني  �مل�شرتك 
�لهمم،  �أ�شحاب  م��ن  �لريا�شيني  حياة  ي��ري  �أن  �شاأنه  م��ن  �أم��ر  متنوعة 
�مل�شاركات  لعودة  بد�ية  �لكويتية  �مل�شاركة  �أن  كما  دجمهم  جهود  ويدعم 

�لدولية و�لإقليمية ".
للريا�شات  �لم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  نائب  �لقبي�شي  هامل  ق��ال  ناحيته  من 
�لإمار�تي  �خل��ا���س  �لأومل��ب��ي��اد  موؤ�ش�شة  م��ع  تعاوننا  "�شي�شتمر  �ل�شتوية: 
لدعم �أ�شحاب �لهمم ��شتعد�د� لكاز�ن 2022 وتهدف مثل هذه �مللتقيات 
�لريا�شية �ىل �إعد�د فريق �إمار�تي قادر على حتقيق �لإجناز�ت، وقد مل�شنا 
بالفعل ذلك �أثناء تدريب �لالعبني و�لإ�شر�ف على تاأهيلهم فنيا، فهم حقا 
�أبطال ننتظر منهم �لكثري من �مليد�ليات، كما حدث يف �لألعاب �لعاملية عام 

."2019
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  وكيل   - �ل�شويدي  �لك���رف  م��وزة  �شعادة  ح�شرت  و 
30 لعبا ولعبة من �لأوملبياد �خلا�س  جولة �ل�شارقة �لتي تناف�س فيها 
�لمار�تي ميثلون 3 �أندية رئي�شية هي نادي �لثقة للمعاقني، ونادى ر�أ�س 
�للقاء بح�شة  بد�أ  و  �لهمم، ونادى خورفكان للمعاقني.  �خليمة لأ�شحاب 
�أقر�نهم  م��ع  �خل��ا���س  �لأومل��ب��ي��اد  م��ن  �لالعبني  جلميع  مفتوحة  تدريبية 
من �ل�شركاء �ملوحدين حيث جرت تدريبات موحدة على عدد من �ملهار�ت 
�ملباريات بني  �لفلوربول، ف�شال عن عدد من  بريا�شة  �لأ�شا�شية �خلا�شة 

�لفرق �مل�شاركة.
ويف �شياق مت�شل مت تنظيم دورة تدريبية ملدربي وحكام �لفلوربول خالل 
�لرئا�شة  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  �أك��ت��وب��ر �جل���اري،   29 �إىل   27 م��ن  �ل��ف��رتة 
�لفني  و�ملدير  �ملحا�شر  باإ�شر�ف  �لمار�تي،  �خلا�س  لالأوملبياد  �لإقليمية 
قدم  �ل��ذي  هومان  �شتني  �ل��دويل  �خلا�س  بالأوملبياد  �لفلوربول  لريا�شة 
برناجما نظريا وعمليا على مد�ر �لثالث �أيام مب�شاركة 25 مدربا ومدربة 
من �أندية ومر�كز �أ�شحاب �لهمم يف �لدولة وبع�س �ملدربني �مل�شاركني من 

�خلارج وحتديد� من دولة �لكويت و�ململكة �لعربية �ل�شعودية.

•• العني- الفجر: 

�لإمار�ت  نادي  ، هيام حممد لعبة  " �لتطوعي  لعطائك  "�شكر�ً  كًرم فريق 
�لدولة  بطولة  يف  ولعبة  لعباً   270 بني  م�شاركة  و�أ�شغر  �لقوى  لألعاب 
�لفردية لخرت�ق �ل�شاحية �لتي نظمها �حتاد �لإمار�ت لألعاب �لقوى �أخري�ً 
، وذلك على هام�س م�شرية �لأمل �لوردي �لتي �أقيمت يف �حلديقة �لقر�آنية يف 
منطقة �خلو�نيج برعاية �ل�شيخ �لدكتور �شامل بن ركا�س �لعامري ، �لرئي�س 

�لفخري لفريق �شكر�ً لعطائك.
و�شارك يف تكرمي �لالعبة هيام حممد ، �شيف �لرحمن �أمري ، رئي�س جمل�س 
�لنقيب  �ليد  لكرة  �لأوملبي  �ملونديايل  �ل��دويل  و�حلكم  لعطائك  �شكر�ً  �إد�رة 
عمر زبري �ملرزوقي ، �إىل جانب �إياد �شليمان و �لدكتور بول بارباهار و�شانفاز 
ياهوب ، حيث مت تقدمي هد�يا ت�شجيعية من �حلا�شرين ، كما حر�س �ملرزوقي 
على تكرمي هادي كرمي مدرب فريق �لإمار�ت لألعاب �لقوى و�مل�شرفة فاطمة 

جبار.
�لالعبة  �إن مبادرة تكرمي   ، �لعامري  �شامل بن ركا�س  �لدكتور  �ل�شيخ  وقال 
مع  �لتفاعل  لعطائك" يف  " �شكر�ً  فريق  و�أه���د�ف  قيم  جت�شد  حممد  هيام 

كافة �ملعطيات �لتي تعك�س �ل�شورة �مل�شرفة يف �لهتمام باملو�هب من �لذكور 
ر�ياته  و�إع��الء  �مل�شرفة للوطن  �ل�شورة  و�لإن��اث و�حلر�س على كل ما يعزز 
�حتاد  بها  ي�شطلع  �لتي  �جلهود  �إىل  م�شري�ً   ، و�لدولية  �لقارية  �ملحافل  يف 
، رئي�س جمل�س  �ملر  �لإم��ار�ت لألعاب �لقوى بقيادة �لدكتور حممد عبد�هلل 
�لعامة  �للعبة و�لهتمام باملو�هب لتحقيق �مل�شلحة  �إد�رة �لحتاد يف تطوير 

للتطور �لريا�شي �ملن�شود.   
هيام  �لالعبة  �أظهرته  �ل��ذي  �ملتطور  بامل�شتوى  �أم��ري  �لرحمن  �شيف  و�أ���ش��اد 
مبادرة  �لتكرمي  �إن  وق��ال  �لقوى  لألعاب  �لفردية  �لدولة  بطولة  يف  حممد 
�إيجابية تهدف لتعزيز �لثقة يف �لالعبة هيام حتى مت�شي يف م�شو�ر �لتاألق 

وحتقيق �لإجناز�ت �مل�شرفة با�شم �لوطن يف �مل�شابقات �خلارجية.
�لإمار�ت  بها �حت��اد  �لتي ي�شطلع  �ملرزوقي �جلهود  ب��دوره و�شف عمر زبري 
لألعاب �لقوى باأنها ت�شب يف م�شلحة �لتطور �ملن�شود يف ريا�شة " �أم �لألعاب" 
خا�شة �لهتمام بتعزيز �ملو�هب ، م�شري�ً �إىل �لدور �لإيجابي �لذي ي�شطلع به 
�لدكتور حممد عبد�هلل �ملر يف توجيه �لهتمام بتوفري جميع �ملعطيات �لتي 
�لالعبني  من  �ملتميزة  �ملو�هب  بوجود  �ملرجوة  �لتطلعات  حتقيق  �إىل  ت��وؤدي 

و�لالعبات لقيادة �أم �لألعاب �إىل �ملح�شلة �لذهبية يف �مل�شابقات �خلارجية.

�شان جرمان يقلب الطاولة على ليل بف�شل دي ماريا 

الأوملبياد اخلا�ش يختتم بنجاح م�شاركته 
يف ملتقى الفلوربول املوحد بال�شارقة

برعاية �سامل بن ركا�ض العامري 

تكرمي »5 جنوم« لأ�شغر لعبة يف 
بطولة الدولة لخرتاق ال�شاحية

قالت لعبة �لتن�س �ليابانية �ملعتزلة كيميكو د�تي �مل�شنفة �لر�بعة 
عاملياً �شابقاً �إنها تدرك حجم �ملعاناة �لتي تتعر�س لها مو�طنتها 
�إىل  �لتو�شل  ب�����ش��رورة  �لأخ���رية  ن�شحت  لكنها  �أو���ش��اك��ا  نعومي 

طريقة للتعامل مع �ل�شغوط �لتي يتعر�س لها جنوم �للعبة.
�أو�شاكا  قالت  �ملا�شي  �ل�شهر  يف  �ملفتوحة  �أمريكا  بطولة  وخالل 
�لتن�س  مناف�شات  عن  �لوقت  لبع�س  �شتبتعد  �إنها  ع��ام��اً(   24(
للرتكيز على �لهتمام ب�شحتها �لنف�شية و�ملعنوية بعد هزميتها 

يف �لدور �لثالث �أمام ليلى فرنانديز.
وحاولت �أو�شاكا �مل�شنفة �لأوىل عاملياً �شابقاً ��شتعادة �شابق تاألقها 
بعد �ن�شحابها من بطولة فرن�شا �ملفتوحة يف مايو )�أيار( �ملا�شي 
�ل�شحافية  �ملوؤمتر�ت  �لبطولة حول  بعد خالفات مع م�شوؤويل 

و�لتي قالت عنها �أو�شاكا �إنها توؤثر �شلباً عليها.
وقالت د�تي �لتي و�شلت لقبل �لنهائي يف ثالث بطولت كرى 
يف ت�شعينات �لقرن �ملا�شي يف ت�شريحات �شحافية: "�أنا و�أو�شاكا 
لدينا �شيء م�شرتك.. وهو �لتقدم �شريعاً جد�ً يف قائمة �لت�شنيف 

�لدولية دون �ل�شتعد�د فعلياً ملا يعنيه ويتطلبه ذلك".
ب�شدق  �شيء  ك��ل  ت��اأخ��ذ  فهي  طبيعتها  "ح�شب  د�ت���ي:  و�أ���ش��اف��ت 
تتعر�س  �ل��ت��ي  �مل�شكالت  م��ن حجم  ي��زي��د  وه���ذ�  ت��ام��ة،  وبجدية 

لها".
و�أ�شارت د�تي �إىل �أن طبيعة و�شخ�شية �أو�شاكا كان لها تاأثري على 

�أ�شلوب تعاملها مع �لإعالم.
�لأ�شئلة بطريقة  تتعامل مع  �أنها  "�أعتقد  قائلة:  د�ت��ي  و�أردف��ت 

خمتلفة وبجدية �شديدة للغاية، من �ملمكن �لتعامل مع �لإعالم 
�أو ل  �ل�شيء  �أو بع�س  بطرق عديدة.. ميكن قول كل �شيء لهم 
�لإعالمية  �لتز�ماتها  م��ع  تتعامل  �أو���ش��اك��ا  �أن  �أف��رت���س  ���ش��يء، 

بجدية تفوق �حلد �ملطلوب".
وتابعت: "ورمبا هي تعتقد �أنها ل متلك �إجابات جلميع �لأ�شئلة 

ومن ثم تتعر�س لل�شغوط نتيجة لذلك".
وكانت د�تي �أعلنت �عتز�لها مناف�شات �لتن�س يف 1996 قبل �أن 
تعود عن هذ� �لقر�ر يف 2008 وت�شتمر يف �ملناف�شات طو�ل ت�شع 

�شنو�ت �أخرى.
�لأول  �ل�����ش��ف  �أن ج��م��ي��ع لع��ب��ي ولع���ب���ات  �إىل  د�ت����ي  و�أ�����ش����ارت 

يتعر�شون ملثل هذه �ل�شغوط.

تعليق »ديربي« هولندي ب�شبب اأعمال �شغباليابانية داتي تن�شح مواطنتها املتوترة اأو�شاكا
تقرر تعليق "ديربي" دوري �لدرجة �لثانية �لهولندي بني �آم يف يف ما�شرتيخت ورود� كريكر�ده، يف 

�لدقيقة �ل�42 ب�شبب حو�دث خمتلفة ��شتدعت دخول �شرطة مكافحة �ل�شغب للملعب.
يف �لدقائق �لأوىل من �ملبار�ة طلب �مل�شوؤولون من �مل�شجعني عر مكر�ت �ل�شوت �لتوقف عن �إلقاء 
�أكو�ب جعة بال�شتيكية على �لالعبني، ولحقاً تبادل �مل�شجعون �إطالق �ل�شماريخ �لتي �شقط بع�شها 

يف �مللعب.
وقرر �حلكم وقف �للقاء و�أر�شل �لالعبني لغرف خلع �ملالب�س، بينما كانت قو�ت �لأمن �خلا�شة يف 
�مللعب حتاول وقف م�شجعي ما�شرتيخت �لذين �قتحمو� �مللعب من �أجل �لو�شول ملدرجات جماهري 

رود� مما �أ�شفر عن وقوع ��شتباكات.
و��شتدعى �لأمر دخول �شرطة مكافحة �ل�شغب للملعب، لتقرر �ل�شلطات بعدها �إخالء �مللعب وتعليق 

�ملبار�ة نهائيا بينما كانت �لنتيجة 0-0.
وقد و�فق مدربا �لفريقني على قر�ر تعليق �ملبار�ة.
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•• اأبوظبي-وام:

م�شت�شار  نهيان  �آل  بن خليفة  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �أبوظبي �لدويل 
�آل  خليفة  بن  �شلطان  بن  حممد  �ل�شيخ  ومتابعة  �لبحرية،  للريا�شات 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي، �أ�شدل �ل�شتار م�شاء �أم�س �لأول 
على �جلولة �لثانية من مار�ثون �لإمار�ت للدر�جات �ملائية، �لذي �أقيم 
43 در�جة يف فئات �لبطولة  على كورني�س �لعا�شمة �أبوظبي مب�شاركة 

�لثالث.
وثانيا  �مل��ه��ريي  يو�شف  و�ق���ف حم��رتف��ني  فئة  �لأول يف  �مل��رك��ز  وح��ل يف 

عمر عبد �هلل ر��شد، وثالثا �شلطان �حلمادي، فيما حل يف �ملركز �لأول 
يف فئة جال�س حمرتفني �شلطان �حلمادي، وثانيا يو�شف �لعبد �لرز�ق 
�لأول يف  �ملركز  بال�شالح، ومتكن من ح�شد  وثالثا خليفة  �لكويت،  من 
وثالثا  �لرميثي،  �شلطان  ثانيا  وحل  �لعو�شي،  يون�س  �ملخ�شرمني  فئة 
�شيف بن فطي�س. و �شجل �شلطان �حلمادي رقما متميز� بالفوز باملركز 
و�قف  فئة  �أي�شا يف  ثالثا  وحلوله  فئة جال�س حمرتفني  لقب  �لأول يف 
فئات  من  فئتني  يف  �لقيا�شي  �لرقم  هذ�  ي�شجل  مت�شابق  �أول  يكون  كي 
�ل�شباحية يف فئة  �لفرتة  �شباق  �شارك �حلمادي يف  �أن  بعد  و  �ملار�ثون. 
و�قف ول�شاعة كاملة، عاد للم�شاركة يف فئة جال�س �لتي �أقيمت يف �لفرتة 
�مل�شائية ملدة �شاعة ون�شف يف �لظهور �لأول للمار�ثون باحللة �جلديدة 

�أكر  للم�شاركة يف  بالقو�نني �جلديدة  للمت�شابقني  �لفر�شة  تتيح  �لتي 
من فئة، وذلك باحل�شور يف �لفئات �ل�شباحية عر در�جة خمتلفة عن 
�لدر�جة �لتي ي�شارك بها يف �لفرتة �مل�شائية. و �شهدت �ملناف�شة �خلا�شة 
بفئة جال�س حمرتفني حتديا قويا يف �لفرتة �مل�شائية بني يو�شف عبد 
�لرز�ق و�شلطان �حلمادي ظل قائما حتى �لدورة �لأخرية و �لتي متكن 
فيها �حلمادي من �لإنفر�د بال�شد�رة و�إنهاء �لدور�ت �لثماين يف �شاعة 
وخم�س وثالثني دقيقة معلنا فوزه باملركز �لأول يف �إحدى فئات �ملار�ثون 
�لقوية. و عر نا�شر �لظاهري م�شرف عام �ل�شباق عن ر�شاه �لتام عن 
من  �لكبري  و�لتعاون  باملناف�شة  �خلا�شة  �لأج���و�ء  ناحية  من  �لبطولة 
جميع �ملت�شابقني �مل�شاركني يف �ل�شباق. وقال �لظاهري : "قمنا بتطبيق 

�شباق  �إق��ام��ة  �مل��ار�ث��ون وه��ي  �شباق  ع��ر  �لأوىل  للمرة  و  ف��ك��رة ج��دي��دة 
لفئتني يف �لفرتة �ل�شباحية لفئة �لو�قف حمرتفني وفئة �ملخ�شرمني 
�إقامة �شباق خا�س بفئة جال�س حمرتفني يف �لفرتة �مل�شائية،  ومن ثم 
وعلى م�شارين خمتلفني متاما حيث كان �مل�شار �لأول يف �جلهة �لد�خلية 
�لأمو�ج  �للولو ويف منطقة  �إ�شافة جهة خارج جزيرة  للكورني�س ومتت 
�ل�شباق  و�شهد  للمت�شابقني،  كبري�  حتديا  ك��ان  ما  وه��و  �مل�شائية  للفئة 
جناحا كبري� من �لناحية �لفنية ومل تكن هناك �أي جت��اوز�ت من جهة 
�ملت�شابقني �لذين �أظهرو� وعيا كبري� بالقو�نني يف �مل�شاركة بكل �لفئات، 
�أن  بعد  �مل��ار�ث��ون  �شباقات  يف  �مل�شتقبل  يف  نف�شها  �لفكرة  تطبيق  ونريد 

�أثبتت جناحها".

•• دبي-الفجر 

على  �لفوز  هي�شكيث  فريق  حقق 
فريق �إناث �لأ�شود باأربعة �أهد�ف 
ون�����ش��ف م��ق��اب��ل �أرب���ع���ة �أه�����د�ف " 
فوزه  ليحقق   " �لت�شنيف  ف���ارق 
�لثالث بالكاأ�س �خلريي لل�شيد�ت 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل و�ل����ذي �أق��ي��م على 
�حلبتور  ومنتجع  ن���ادي  م��الع��ب 
بالتعاون  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  ل��ل��ب��ول��و 
وبر�شت  �جل��ل��ي��ل��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 
�لوعي  زي��ادة  �ل��ر�ئ��دة يف  فريندز 
باأهمية �لك�شف �ملبكر عن �شرطان 

�لثدي. 
وجن����ح �مل���ه���رج���ان �ل��ك��رن��ف��ايل يف 
ر�شالة  م��ن خ��الل  ه��دف��ه  حتقيق 
لل�شيد�ت  �ل��ك��ب��ري  �حل�����ش��د  �ىل 
�لالئي �شاركنت يف هذ� �ملهرجان 
�لذي جاء مميز� هذ� �لعام حيث 
�مل���ب���ار�ت���ني  ج���ان���ب  �ىل  ت�����ش��م��ن 
نزهة  منطقة   ، �ل�شتعر��شيتني 
��شتمتع  ح��ي��ث  وردي  ط��اب��ع  ذ�ت 
باأ�شلوب نزهة  �ل�شيوف بالألعاب 
�لبولو ، وقرية ت�شوق ، وفحو�شات 
دبي   م��ن �شحة  ل��ل��ث��دي  جم��ان��ي��ة 
لالأطفال  جم��ان��ي��ة  و�أن�������ش���ط���ة   ،

م�شرق  مب�شتقبل  ي��ب�����ش��ر  �لد�ء 
ل��ل��ع��ب��ة . ك���م���ا �أق����ي����م����ت م����ب����ار�ة 
جمعت  �لن�شائية  �مل��ب��ار�ة  �شبقت 
" م���ن �لالعبني  " �ل��ن��خ��ب��ة  ب���ني 
�مل��و�ط��ن��ني �ل��ذي��ن ق��دم��و� مبار�ة 
فيها  ����ش���ارك  "�حرت�فية"  ���ش��ب��ه 
فريقني يقود �لول منهما حممد 
�جلبني  �ب��و  رج��ا  �حلبتوروي�شم 
دري   بن  ور��شد  �حلبتور  وحبتور 
�لثاين طارق �حلبتور  يقود  فيما 
�ل���ع���م���ر�ن وخالد  خ���ال���د  وي�����ش��م 
. وقاد  ب��ن دري  ب��ن دري وحممد 
للفوز  ف��ري��ق��ه  �حل��ب��ت��ور  حم��م��د 

�ل�شغار ، وجو�ئز لأف�شل �ملالب�س 
وم�شابقات مع جو�ئز   ، لل�شيد�ت 

قيمة و�لبحث عن �لكنز.
�لأعمال حممد  �أع��رب رجل  وقد 
حققه  مب��ا  �شعادته  ع��ن  �حلبتور 
�ل���ي���وم �خل����ريي م���ن ن��ت��ائ��ج وهي 
�لتوعية  ر�شالة جمتمعية هدفها 
مب��خ��اط��ر ���ش��رط��ان �ل���ث���دي عند 
�ل�شيد�ت وتقدمي �لدعم و�مل�شورة 
لهن . وحول �لبد�ية �لقوية ملو�شم 
�لبولو �بدى تفاوؤله مبو�شم قوي 
�ملو�طنون  �لالعبون  قدم  �ن  بعد 
من  متميز  م�شتوى  �ل�����ش��اع��دون 

وبنتيجة  مناف�شه  على  �مل�شتحق 
م���ق���اب���ل ثالثة  �أه��������د�ف  خ��م�����ش��ة 
متقدما  ظ����ل  �أن  ب���ع���د  �أه��������د�ف 
باربعة �أه��د�ف دون رد حتى فرب 
نهاية �ل�شوط �لثالث �ل �ن فريق 
طارق �حلبتور �نتف�س مع نهاية 
�ملبار�ة  و���ش��وط  �ل��ث��ال��ث  �ل�����ش��وط 
ي�شعفه  ومل  ت�شيده  �ل��ذي  �لر�بع 
�لوقت للفوز  ويف ختام �ملهرجان 
وفاطمة  �ملنهايل  مرمي  د.  قامت 
�لفريقني  ب���ت���ك���رمي  �حل�����م�����ادي 
و�لفائز�ت  �لل����ق����اب  و�����ش���ح���اب 
، ح�شان  ماديل  �خليل  ف��از  حيث 
�أكادميية �حلبتور للبولو بجائزة 
�لفائزون  وت��ل��ق��ى  خ��ي��ل  �ف�����ش��ل 
 Black Hound هد�يا من 
و   Sports Dubai
 Biologique Recherche
كما    ..The Bunch Box و 
خريًيا  م����ز�ًد�  �ل��ن��ادي  ��شت�شاف 
�شهد  و  �ل��ث��دي  ���ش��رط��ان  ل�شالح 
�مل�����ز�د �أع���م���اًل ف��ن��ي��ة ج��م��ي��ل��ة من 
 Art Connects جمموعة 
بها  ت��رع��ت  �ل��ت��ي   Women
كما   .Zee Arts Gallery
�مل��ز�د عر�س تذكار�ت قيمة  �شهد 
قبل  م��ن  موقعة  �لبولو  لعبة  يف 
جنوم �لبولو مثل بابلو ماك دونو 
، و 10 حر��س من ع�شرية برييز 
و�ألفريدو   ، ���ش��ول  وف���اك���ون���دو   ،

كابيال .

•• اأبوظبي-وام: 

�شهد ختام بطولة �لإمار�ت �لوطنية 
 ،2021 �ل��ع��رب��ي��ة  جل��م��ال �خل���ي���ول 
لتقارب  نظر�  �أم�س  مثرية  مناف�شات 
م�شتويات �خليل �مل�شاركة، وتقا�شمت 
�ل�شتة  �ل���ب���ط���ولت  �أل����ق����اب  �مل����ر�ب����ط 
 47% للمالك  �ل��ف��وز  ن�شبة  وبلغت 
يف  م���������ش����ارك����ني   204 ج���م���ل���ة  م�����ن 

�ملناف�شات.
��شتمرت  �ل���ت���ي  �ل��ب��ط��ول��ة  و�أق����ام����ت 
�لكرى  بال�شالة  �أي���ام   4 م��د�ر  على 
�لإمار�ت  جمعية  بوذيب،  لأكادميية 
�شمو  رع��اي��ة  حت��ت  �لعربية،  للخيول 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور 
وزير  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون 
�لعربية،  للخيول  �لإم����ار�ت  جمعية 
ز�يد  �ل�شيخ  م��ن  مبا�شر  وب��اإ���ش��ر�ف 
نائب  نهيان  �آل  حمد�ن  بن  حمد  بن 

�إد�رة �جلمعية، رئي�س  رئي�س جمل�س 
�للجنة �لعليا للبطولة.

كيه"   . ج   . "ع  �مل����ه����رة  و�����ش���ت���ه���ل���ت 
�مل��ن��اف�����ش��ات بالفوز  �ل��ع��م��ريي  خل��ال��د 
�لثاين  �ملركز  تاركة  �ملهر�ت،  بذهبية 
و�لف�شية للمهرة "هلهولة �لهو�جر" 
�كتفت  �لهاجري، فيما  �شعيد  لعليان 
�لعال"   . ج   . "ع  �ل���رون���زي  باللقب 

ملربط عجمان.
دبي،  مل��رب��ط  ر�ما"  "دي  وت�����ش��درت 
ب��ط��ول��ة �مل��ه��ر�ت ع��م��ر ���ش��ن��ة، وتوجت 
 . "�أم  ح�شلت  فيما  �لذهبي،  باللقب 
زد . رفيقة" خلليفة عبد�هلل �لنعيمي، 
"ع . ج  على �لف�شية، ونالت �لرونز 

.�شنيم" ملربط عجمان.
تيمو�شايلو"  تو�شحت"ب�شندر  و 
�لأفر��س،  ب��ذه��ب��ي��ة  ع��ج��م��ان،  مل��رب��ط 
وحلت و�شيفة ونالت �لف�شية "�شحر 
�شليك  حم���م���د  لأح����م����د  �جلمال" 
ونالت  ثالثة  ج��اءت  فيما  �ل�شميلي، 

ملربط  خلود"  "�لأريام  �ل��رون��زي��ة 
�لأريام.

. تروي" ملربط  ����س   . "جي  �أح���رز  و 
لالأمهار  �ل��ذه��ب��ي  �ل��ل��ق��ب  �جل���و�ه���ر 
�للقب  ع���ل���ى  وح�������ش���ل  ����ش���ن���ة،  ع���م���ر 
ملربط  ر�فال"   . دي   . "�ف  �لف�شي، 
�لفالح، �ما �لرونز فكان من ن�شيب 
غامن  ل��ل��دك��ت��ور  �لهو�جر"  "فالح 

�لهاجري.
�أمني  مل��ح��م��د  هد�ر"  "دي  ح�����ش��د  و 
تاركا  �لأم������ه������ار،  ذه�����ب  �مل���ح���ام���ي���د، 
�ل��ف�����ش��ي للمهر  �ل��و���ش��اف��ة و�ل��ل��ق��ب 
بن  يا�س  لل�شيخ  �ليا�شات"  "�لأريام 
حمد�ن بن ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
"�آي  �ل��رون��زي  �للقب  على  وح�شل 
.�آر . حتدي" ملحمد يو�شف علي  .�ل 

�لر�شيد.
مبناف�شات  �ل���ب���ط���ول���ة  �أخ���ت���ت���م���ت  و 
�لذهبي  لقبها  �قتن�س  �لتي  �لفحول 
تاله  �ل��ب��ريق،  ملربط  قرق�شان"  "ج 

"مهاب بي  �لف�شة  �لو�شافة ونال  يف 
�مل�شكري،  حميد  لطالل  �م"  .�ت�����س. 
"دي  �ل��رون��زي  �للقب  على  وح�شل 

جاري" ملربط �جلو�هر.
�أحمد  حممد  �شعادة  �أك��د  جانبه  من 
�حلربي �ملدير �لعام جلمعية �لإمار�ت 
للخيول �لعربية �أن هذه �لن�شخة من 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل��وط��ن��ي��ة ح��ق��ق��ت جناحا 
�لالحمدود  �ل���دع���م  ب��ف�����ش��ل  ك���ب���ري� 
�آل  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  من �شمو 
نهيان و ملتابعة و�لإ�شر�ف من �ل�شيخ 
�آل نهيان نائب رئي�س  ز�ي��د بن حمد 

جمل�س �إد�رة �جلمعية.
حتر�س  �جلمعية  �حلربي:"  وق���ال 
�ل�شفافية  م��ب��د�أ  حتقيق  ع��ل��ى  د�ئ��م��ا 
تنظمها  �لتي  �لبطولت  و�لعد�لة يف 
باعرت�ف كل �مل�شاركني ، خا�شة فيما 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ح��ك��ي��م، وم���ن �أج����ل ذلك 
ق��ام��ت يف ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة ب��اخ��ت��ي��ار 9 
ح��ك��ام م��ن خم��ت��ل��ف دول �ل��ع��امل مع 

و�أقل  �أع��ل��ى  ��شتبعاد  �لل��ت��ز�م مب��ب��د�أ 
نتيجة، لتحقيق �ملزيد من �ل�شفافية 

وتكافوؤ �لفر�س للجميع.
و �أ�شار �حلربي �إىل �أن �إقامة �لبطولة 
��شتهدف  بوذيب  �أكادميية  �شالة  يف 
�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن ع��ام��ل �ل��وق��ت حيث 
�أن درج��ة �حل���ر�رة يف ه��ذه �لفرتة ل 
�مليادين  يف  �ملناف�شات  باإقامة  ت�شمح 
�شهدت  �لبطولة  �إن  وق��ال  �خلارجية 
�لت�شجيعية  �جلو�ئز  فئات  يف  تو�شعا 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ� 
وباإ�شر�ف  نهيان  �آل  ز�يد  من�شور بن 
نهيان  �آل  ح���م���د  ب����ن  ز�ي������د  �ل�����ش��ي��خ 
�جلمعة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
للمالك  ج����و�ئ����ز  ت��خ�����ش��ي�����س  مت  و 
و�لعار�شني، و�إ�شافة جائزة لأول مرة 
لل�شيد�ت من مالكات �خليل ت�شجيعا 

لهن لال�شتمر�ر يف هذ� �لن�شاط.
بح�شور  ����ش���ع���دن���ا   "  : و�أ��������ش�������اف 

�ملنظمة  رئ��ي�����س  ج���ور�زل���وف ل���ش��ي��ن��ا 
�لأوروب�������ي�������ة ل���ل���خ���ي���ول �ل���ع���رب���ي���ة " 
�لبطولة،  مل���ن���اف�������ش���ات  �ليكاهو" 
منوذجا  باعتبارها  عنها  وب�شهادته 
يحتذى يف �لتنظيم �لحرت�يف و�لدقة 
�جلماهريي  و�لتفاعل  �ملمار�شات،  يف 
�ملثري، ف�شال عن ��شادته بجهود دولة 
�لمار�ت و�أجهزتها �ملعنية يف �لتعامل 

م����ع �جل���ائ���ح���ة، و�ل����ت����ي ك���ان���ت مثار 
و�شاهمت  �لدولية  �ملنظمات  �إع��ج��اب 
يف �لعودة �ل�شريعة للحياة �لطبيعية 

ب�شكل تدريجي".
�أهد�فها  حققت  �ل��ب��ط��ول��ة  �إن  وق���ال 
�مل��الك و�مل��رب��ني و�لعار�شني  يف دع��م 
وتوفري �أف�شل بيئة تناف�شية حمفزة 
لتطوير  �ل����د�ف����ع  ل��ه��م  ت���وف���ر  ل���ه���م، 

�أف�شل  ت��وف��ري  و�ل��ت��و���ش��ع يف  �أد�ئ���ه���م 
للخيول  و�خل������دم������ات  �مل����م����ار�����ش����ات 
تو�شيع  ع��ل��ى  ينعك�س  مب��ا  �ل��ع��رب��ي��ة، 
مظلة �لدعم و�لرعاية لكل �ملهتمني 
بهذه �لريا�شة �لرت�ثية �لعزيزة على 
�لآباء  �لتي �هتم بها  نفو�شنا جميعا، 
و�لأجد�د، و�عترتها �لقيادة �لر�شيدة 

جزء� من �لهوية �لوطنية".

ختام مثري لبط�لة الإمارات ال�طنية جلمال اخليل العربية

احلربي: البطولة حققت كل اأهدافها.. وال�شفافية والعدالة على راأ�ش اأولوياتنا 

احلمادي بطال للمحرتفني مباراثون الدراجات املائية يف اأبوظبي واملهريي يحرز لقب الواقف

مهرجان كرنفايل »وردي« لب�ل� احلبت�ر 

»ووريورز« يتفوق على »جنود بينك« وهي�شكث يفوز بالكاأ�ش اخلريي 

العدد 13379 بتاريخ 2021/10/31 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:2699/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لتجارية �لوىل رقم 84

مو�شوع �ل�شتئناف : �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم:320/2021 جتاري جزئي و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�مل�شتاأنف:�شيامك من�شور كلبادي - و�خرون
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع �لحتاد - مبنى �لبنك �لعربي - 

�شقة مكتب رقم 2-108ملك حممد �شعيد حارب - وميثله:�حمد علي ح�شني حممد �ل�شعايل 
 : -  �شفتهما  �شيامك كلبادي 2- حميد ر�شا علي جان �شجاعي   برنا   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

م�شتاأنف �شدهما
مو�شوع �لإعالن :  قد �أ�شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم:320/2021 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/11/30  �ل�شاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
العدد 13379 بتاريخ 2021/10/31 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6000/2019/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/586 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )4282740( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : �ل�شيخ حممد بن �شلطان بن �شرور �لظاهري

�لزمردة - �شقة  �م هرير - مبنى  دب��ي  - �شارع  �لكر�مه - بردبي -  �م��ارة دبي -  عنو�نه:�لمار�ت - 
b 47 لر�بع�

�ملطلوب �إعالنه : 1- با�شم �حمد خليل �لباكر - �شفته : منفذ �شده
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/10/26 �خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4282740( 
درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار 1- رقم �لر�س �لفرعي 55/0 �لكائنة يف منطقة 
�لثنية �لوىل  2- رقم �لر�س �لفرعي 5/1 �لكائنة يف منطقة �م رمول 3- رقم �لر�س �لفرعي 283/0 
�لكائنة يف منطقة عيال نا�شر 4- رقم �لقطعة �لفرعي 325/0 �لكائنة يف منطقة نايف و�لعائدة لكم 

بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�س �ملادة 152 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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جمتمع االمارات

جمل�ش �شاحية ال�شبيحية يرفع معنويات املر�شى املتعافني  
بالطمئنان عليهم ليعودوا اإىل ممار�شة حياتهم

و�لقرى  �ل�شو�حي  �شوؤون  لد�ئرة  �لتابع  �ل�شبيحية  �شاحية  جمل�س  بادر 
تعافو�  �لذين  من  خورفكان  مبدينة  �ل�شاحية  مو�طني  من  ع��دد  بزيارة 
موؤخر� و�أجرو� عمليات جر�حية و�طماأن على �شحتهم. جاء ذلك  يف �إطار 
قيام �ملجل�س بعدد من �ملبادر�ت �لر�مية �إىل تعزيز �لتو��شل و�لتفاعل مع 
�لتو��شل  �أو����ش��ر  تنمية  �إىل  �لر�مية  بر�جمه  خ��الل  وم��ن  �ملجتمع  �أف��ر�د 

و�للتقاء مع �لأ�شر و�لأهايل و�لطمئنان على �شوؤونهم �ل�شحية.

يف  تقام  �لتي  �ملذهلة  �لنارية  �لألعاب  عرو�س  من  جمموعة  دبي  تقدم 
خمتلف �أنحاء �ملدينة �شمن �حتفالت دورة �لعام �حلايل من مهرجان 
�لأ�شو�ء  ديو�يل  �لتي تنظمها موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة، حيث 

يحتفل �شكان دبي وزو�رها على حد �شو�ء بانطالق مو�شم �لأعياد. 
�لنارية  باإطاللة مميزة لالألعاب  �ل�شتمتاع  و�ل��زو�ر  للمقيمني  وميكن 
�لحتفال  مع  تتز�من  و�لتي  �لبدنية،  للياقة  دبي  لتحدي  �لفتتاحية 
مبهرجان ديو�يل، على �شاطئ جمري� خلف �شن �شت مول وقرية مو�نئ 
دبي �لعاملية للياقة �لبدنية وكايت بيت�س جمري� يوم �جلمعة 29 �أكتوبر 

�ل�شاعة 8:30 م�شاًء. 
ويعتر �شاطئ جمري� وجهًة مثالية ملرتادي �ل�شو�طئ وع�شاق �لريا�شات 
�لر�ئعة  �لنارية  �لألعاب  عرو�س  وم�شاهدة  �لنهار،  فرتة  خالل  �ملائية 

ليال.  
�لعامل،  �فتتاح عجلة عني دبي �لرتفيهية و�لأك��ر من نوعها يف   ومع 
فقد �أ�شبحت جزيرة بلوو�ترز و�حدة من �أكر �لوجهات جاذبية يف دبي. 
مبهرجان  �حتفاًل  �لنارية  لالألعاب  عر�شاً  �أي�شا  �جل��زي��رة  وحتت�شن 
ديو�يل يوم �خلمي�س 4 نوفمر �ل�شاعة 8:30 م�شاًء مع �إطاللة مذهلة 
يقدم  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�شافة  دب��ي.  مر�شى  ومنطقة  جمري�  نخلة  على 
مهرجان بلوو�ترز �شرتيت جمموعة من �أغاين ورق�شات بوليوود بدء�ً 

من يوم �خلمي�س 4 نوفمر وحتى �ل�شبت 6 نوفمر.    وي�شت�شيف دبي 
ف�شتيفال �شيتي مول عر�شاً ر�ئعاً لالألعاب �لنارية يف موقعه �ملطل على 
4 نوفمر يف متام �ل�شاعة  �لو�جهة �ملائية ف�شتيفال باي يوم �خلمي�س 
9:30 م�شاًء. وميكن للزو�ر حجز مقاعدهم يف مطعمهم �ملف�شل �ملطل 
ت�شفح  �أو  دي��و�يل  مهرجان  باحتفالت  و�ل�شتمتاع  باي  ف�شتيفال  على 
جمموعة ر�ئعة من خيار�ت �لطعام و�لت�شوق و�لرتفيه و�أن�شطة �لرتفيه 

�لعائلي يف �شوق ر�يب باي ذ� باي. 

بدر حممد احلارثي... اإماراتي ميتلك �شغف اقتناء ال�شيارات الريا�شية والكال�شيكية النادرة
�أعرب �ل�شاب �لإمار�تي  بدر حممد �حلارثي عن حر�شه يف �قتناء �ل�شيار�ت �لكال�شيكية و�لريا�شية، وذلك جر�ء �شغفه وهو�يته يف جتميعها و ��شتخد�مها و�لتنقل بها، مو�شحاً �أن هذه �لهو�ية 
رغم حبه لها �إل �أنها مكلفة للغاية. وقد حا�شل �حلارثي على �شهادة بكالوريو�س يف �لقانون من جامعة �ل�شارقة ، و وي�شغل من�شب رئي�س �للجنة �لريا�شية و �لثقافية و �لجتماعية لر�بطة 
خريجي جامعة �ل�شارقة ، و ويعتر خبري�ً معتمد�ً يف �شياغه �لعقود و �ملذكر�ت �لقانونية ، �إل �أن �أبرز هو�ياته تتمثل يف  �قتناء �ل�شيار�ت �لكال�شيكية و �لنادرة و�لريا�شية.  وبح�شب �حلارثي، 

فاإنه ميتلك عدد�ً من  �نو�ع �ل�شيار�ت مثل �شيار�ت كال�شيكية مت �شحنها من �أمريكا “كورفيت 1976” و لند روفر 
1984، و �شيار�ت ريا�شية معدلة  مر�شيد�س جي تي ��س �يدي�شن ون - و بي �م دبليو M6  مت رفع عدد �أح�شنتها و 
تعديلها ل�شباقات �لدر�ق يف حلبة مر�شى يا�س ، و �شيارة كر�ي�شلر بالميوث 2002، حيث لديه �آخر ن�شخة منها ، وقد 
مت �شحنها من �مريكا، و تعتر من �أندر �ل�شيار�ت حيث �شنع منها 3000 �شيارة بالعامل فقط ، وميلك �آخر �شيارة 
متبقية منها يف �لوقت �لر�هن. ويقول �حلارثي يف هذ� �ل�شاأن:  �إن هو�ية جمع �ل�شيار�ت �لقدمية و �لنادرة ، مكلفة 
�ملحافظة على حالتها  و  بالكامل لتخزينها،  �إن�شاء كر�ج مكيف  �إذ مت  �لغيار و �حلفاظ عليها،  جد� من ناحية قطع 
�لأ�شلية ، و يتم طلب قطع �لغيار جميعها من �خلارج يف حال  تبديل �أي قطع �أو ت�شليحها. وي�شيف :  �إن �شبب جمعها 
، �شغفي منذ �لطفولة بامتالك �إحدى �ل�شيار�ت �لقدمية  نظر�ً لوجود ذكريات قدمية لبي مع بع�س �ل�شيار�ت مثل 
كورفيت و تر�نز �م ، يف حني �قتنيت �أول �شيارة يل يف 2017 �شيارة كورفيت �شتينغري 1976 بحالة �مل�شنع من ولية 
و��شنطن �لأمريكية، وجرى نقلها �إىل �إمارة �أبوظبي ، و�شاركت من خاللها يف �لعديد من �مل�شابقات منها كا�شتم �شو 

.Gulf car fastival و جلف كار فا�شتيفال كار �شو ، custom show

اإيطاليا ت�شتعر�ش اأحدث التوجهات يف �شناعة اللياقة 
البدنية وال�شحة يف معر�ش دبي للحياة الن�شطة

��شو�شبورت  م���ع   ب��ال��ت��ع��اون    ITA �لإي��ط��ال��ي��ة   �ل��ت��ج��ارة  وك���ال���ة  ق��ام��ت 
Assosport  https: www.assosport.it   و�شفارة �إيطاليا يف دولة 
خمتارة  جمموعة  بدعم  دب��ي،  يف  �لإيطالية  �لعامة  و�لقن�شلية  �لإم���ار�ت 
تتكون من 12 �شركة �إيطالية للم�شاركة يف  معر�س دبي للحياة �لن�شطة 
2021(، يف  �أكتوبر   30 �أكتوبر وحتى   28 ، �لذي �قيمت فعالياته )من 
وهي  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  منطقة  ت�شهدها  باللياقة  خا�شة  �حتفالية  �أك��ر 

�حدى �أكر �ل�شناعات �شريعة �لنمو يف �لعامل.

مهرجان اأبوظبي يقدم العر�ش العاملي الأول  
زيك زاك  بالتعاون مع م�شرح الباليه الأمريكي

م�شرح  م��ع  بالتعاون  �أب��وظ��ب��ي،  مهرجان  يقدم 
�لأول  زيك  �لعاملي  �لعر�س  �لأمريكي،  �لباليه 
�إت�س كوخ يف نيويورك  ز�ك  على م�شرح ديفيد 
 31 26 �إىل  �لأم��ري��ك��ي��ة، خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 
�أغنيات  �إيقاعات  على  وذل��ك  2021؛  �أكتوبر 

�لنجم �لأ�شطورة طوين بينيت.
�أم�س  �أول  �أول  �إب��ر�ه��ي��م   ه��دى  �شعادة  وع���ّرت 
للثقافة  �أبوظبي  جمموعة  موؤ�ش�س  �خلمي�س، 
�ل��ف��ن��ي ملهرجان  �مل��وؤ���ش�����س و�مل���دي���ر  و�ل���ف���ن���ون، 
ب��ال��ت��ع��اون �مل�شتمر مع  ���ش��روره��ا  �أب��وظ��ب��ي، ع��ن 

مهرجان  �أّن  معترًة  �لأم��ري��ك��ي،  �لباليه  م�شرح 
�أبوظبي ي�شهم عر �شر�كاته �لدولية وعرو�شه و�أعماله �لعاملية، يف متكني 
كاأد�ة  �لفن  مبركزية  �إميانه  �إط��ار  يف  �ملبدعني،  بكبار  و�لحتفاء  �لفنون، 
لتالقي �ل�شعوب، وكونه ج�شر�ً بني �لثقافات و�حل�شار�ت، وهو �ليوم يقّدم 
مع م�شرح �لباليه �لأمريكي، عمل �لإنتاج �مل�شرتك �جلديد �لذي يعر�س 
لأول مرة عاملياً، من ت�شميم م�شممة �لرق�س �ل�شهرية جي�شيكا لنغ باإلهام 
�لفنون يف  دور  على  موؤكد�ً  بينيت،  �لأ�شطورة طوين  �لنجم  من مو�شيقى 

�لتعايف من �جلائحة، و�لعودة �إىل �حلياة �لطبيعية.

متجرًا  تفتتح   New Balance
رئي�شيًا جديدًا لها يف دبي مول

 New Balance ع��الم��ة  ت��دخ��ل 
�لأحذية  جم��ال  يف  عاملياً  �ل��ر�ئ��دة 
و�ملالب�س �لريا�شية ع�شر�ً جديد�ً 
متجر  �أّول  �فتتاح  مع  تاريخها  يف 
�لأو�شط،  �ل�����ش��رق  يف  ل��ه��ا  رئ��ي�����ش��ي 
وب��ال��ت��ح��دي��د يف دب����ي م����ول �ل���ذي 
ُيعتر �أكر مركز ت�شّوق يف �لعامل، 
مما ير�ّشخ مكانتها يف �ل�شوق لتكون 
�ملالب�س  ر�ئ����دة يف جم���ال  ع��الم��ة 
�لريا�شية.  و�مل���الب�������س  �ل��ي��وم��ي��ة 
من  �لف��ت��ت��اح  حفل  ��شتوحي  وق��د 
حملة �ل��ع��الم��ة  �حل��ا���ش��ر ه��و كّل 
ما منلك  �لتي تروي حكاية �لتز�م 
New Balance بتعزيز �حلركة 
�ملنتجات  �أف�شل  وطرح  �ملنطقة  يف 
مع  بالرك�س  �خلا�شة  �لريا�شية 
جو�ئز  على  �حل��ائ��زَت��ني  تقنّيتيها 

 .FuelCellو Fresh Foam

القرية العاملية تدعو �شيوفها 
لكت�شاف الروائع من حول العامل

  �نطلقت �لقرية �لعاملية، �أحد �أكر �ملنتزهات �لثقافية يف �لعامل و�لوجهة �لعائلية 
و�لع�شرين   �ل�شاد�س  مو�شمها  يف  �ملنطقة،  يف  و�لرتفيه  و�لت�شوق  للثقافة  �لأوىل 
نثارة  م��ن  بعا�شفة  �شيوفها  �لوجهة  و��شتقبلت  �أك��ت��وب��ر.   26 �ملا�شي  �ل��ث��الث��اء 
�لورق �مللون �حتفاًل ببد�ية �ملو�شم �جلديد، وتعزيز�ً لأجو�ء �لحتفالت وتفاوؤًل 
مبو�شم مليء باأجو�ء ترفيهية مميزة يف قلب عامل �لرو�ئع، حيث ميكن ل�شيوفها 
جتارب  وعي�س  باأوقاتهم  و�ل�شتمتاع  �جل��دي��دة  �لرتفيهية  �لوجهات  ��شتك�شاف 

فريدة ومتميزة. 

مركز اإنتاج ي�شارك يف القرية 
العاملية مبنتجات الأ�شر املنتجة

ي�����ش��ارك م��رك��ز  �إن��ت��اج  �ل��ت��اب��ع ل��د�ئ��رة �خلدمات 
�لجتماعية يف �ل�شارقة �لذي ُيعنى بدعم �لأ�شر 

�ملنتجة، يف  �لقرية �لعاملية.
باأن  �إنتاج،  و�أف��ادت مرمي �حلمادي مدير مركز   

�أ�شرة من م�شتفيدي �ل�شمان �لجتماعي و�حلا�شلني على رخ�شة     13 هذه �مل�شاركة تاأتي كدعٍم ل� 
�عتماد   من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية ، لتوفري بو�بة عاملية ملنتجاتهم ، وفتح منافذ �شر�ء ت�شاهم يف 
�لرتقاء بجودة �لت�شويق ل�شناعات �أيديهم تاأتي م�شاركة �لأ�شر �ملنتجة بالركن 102 بجناح �لقرية 
�لإمار�تية ، باأربع باقات متنوعة يتم عر�شها، وهي باقة  �إبد�ع  �لتي ت�شم �ملنتجات �ليدوية ، وباقة  
�أناقة  �لتي ت�شم �ملالب�س �ملتنوعة للكبار و�ل�شغار و�لك�ش�شو�ر�ت، وباقة  �أطايب  �لتي ت�شم مطيبات 

�لطعام من �لبهار�ت، وباقة   مهرة   مبنتجات تر�ثية.

دبي حتت�شن جمموعة من عرو�ش الألعاب النارية الرائعة يف اإطار الحتفالت مبهرجان الأ�شواء  ديوايل 

م�شت�شفى برجيل يطلق حملة  برجيل باحلّلة 
الوردية  التوعوية حول �شرطان الثدي

م�شت�شفى برجيل ، مرفق �لرعاية �ل�شحية �خلا�س �لذي يتمّيز بتقدميه 
يوم  نّظم  د�فئة،  �إن�شانية  مل�شٌة  تغمرها  متخ�ش�شة  �شحية  رعايٍة  خدمات 
�لثالثاء �ملا�شي 26 �أكتوبر، و�شمن حملة  برجيل باحلّلة �لوردية  جل�شة 
حو�ٍر مفتوح ملناق�شة �أهمية �لك�شف �ملبكر ل�شرطان �لثدي و�لعالجات غري 
منه.   و�لناجني  �لثدي  �شرطان  مر�شى  مع  �لتعامل  وط��رق  له  �جلر�حية 
ب�شرطان  �لتوعية  ب�شهر  خا�شة  عرو�شاً  �أطلق  برجيل   م�شت�شفى  وك��ان  
�ل�شعاعي للثدي  �لت�شوير  2021، ت�شمل  �أكتوبر   31 �إىل   1 �لثدي، من 
�لنقا�س هذه مبا�شرًة عر  بث حلقة  و�لأح��ك��ام -ج��رى  �ل�شروط  ُتطبق   -

�لقنو�ت �لتلفزيونية ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي.

يف غريزتنا ل�شتك�شاف �لرو�ئع من 
�أي�شاً  �لعامل، ونت�شارك معهم  حول 
هنا  �شيوفنا  �أم����ام  تقدميها  ب��ح��ب 
لت�شليط  وليف  ي�شعى  كما   ، دبي  يف 
�لوعي حول �شاللته  �ل�شوء وزيادة 
من �لذئاب �لعربية، �لتي �نقر�شت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
وم���ه���ددة �أي�����ش��اً ب��الن��ق��ر����س حول 

�ملنطقة.

 رّح��ب��ت �ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة، �أح���د �أهم 
�ل���ع���امل  �ل���ث���ق���اف���ي���ة يف  �مل���ن���ت���زه���ات 
للثقافة  �لأوىل  �لعائلية  و�لوجهة 
�ملنطقة،  يف  و�ل���رتف���ي���ه  و�ل��ت�����ش��وق 
باأحدث �أفر�د عائلتها خالل �حلفل 
�أقيم  �ل���ذي   26 للمو�شم  �لر�شمي 
يوم �أم�س �لأول �جلمعة �ملو�فق 29 
�أكتوبر. وتطلق �لقرية �لعاملية ��شم  
�لرّحالة  على جمموعة �شخ�شياتها 

�حلما�س  ميلوؤنا  �لعاملية:   �لقرية 
�لقرية  يف  �لرّحالة  ن�شتقبل  ونحن 
مبدى  ج��د�ً  �شعد�ء  ونحن  �لعاملية، 
�لنجاح �لكبري �لذي حققه عر�شهم 
على �مل�شرح �لرئي�شي. يج�ّشد هوؤلء 
�لقرية  متثله  م��ا  جميع  �ل��رّح��ال��ة 
�لعاملية، ولذ� كان من �ل�شهل عليهم 
�لد�ئم.  منزلهم  لتكون  �خ��ت��ي��اره��ا 
�إننا، و�إنهم كذلك، منتلك �لف�شول 

�لأرب��ع��ة �جل���دي���دة.   ورّح���ب �أوزك���ا، 
�جلميع،  ل����دى  ��ل  �مل��ف�����شّ �ل�����ش��دي��ق 
زوي��ا فور حلظة  و  ب�شديقيه وليف 
هبوطهم يف �لقرية �لعاملية من على 
�ل�شخمة،  �لهو�ئية  �ل�شفينة  م��نت 
�ملنا�شب  �ل����وق����ت  يف  و����ش���ل���و  ح���ي���ث 
�أ�شطورة  ليقدمو� �لعر�س �جلديد  
خ�شبة  على  م��رة  لأول  �ل�شوجلان  
�مل�������ش���رح. ق�����ّدم ول���ي���ف و�أ����ش���دق���اوؤه 

�آية، �لتي تتميز  كما فاجاأت �ل�شقر 
�ملحركات  م��ن  �مل�����ش��ت��وح��ى  بهيكلها 
�لبخارية، �حل�شور باإطاللتها على 
�لعاملية  ل��ل��ق��ري��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل�����ش��رح 
للح�شور  ومي��ك��ن  �ل��ع��ر���س.  �أث���ن���اء 

تبلغ  �ل��������ذي  �ل�������ر�ئ�������ع،  ع���ر����ش���ه���م 
�ل�شيوف  �أم����ام  دق��ي��ق��ة،   27 م��دت��ه 
�لعر�س  وينتهي  �حلما�س  لي�شعلو� 
من  وه��ت��اف��ات  كبري  ت�شجيع  و���ش��ط 
�حل�����ش��ور. ك��م��ا ت��اأّل��ق ول��ي��ف، �لذي 

هذ�  مب�������ش���اه���دة  �ل����ش���ت���م���ت���اع  �لآن 
�لعر�س �ملميز يف كل ليلة من �ملو�شم 
�أيام  با�شتثناء  و�لع�شرين،  �ل�شاد�س 
�لثالثاء. وقالت جاكي �للنبي، �ملدير 
يف  و�لفعاليات  للت�شويق  �لتنفيذي 

�لعربي،  �ل���ذئ���ب  ل�����ش��الل��ة  ي��ن��ت��م��ي 
ي�شافر  �لذي  �لرّحال  �ملغامر  بكونه 
حول �لعامل برفقة �شديقته �لعزيزة 
�ل��ت��ي ج��اب��ت �لعامل،  �ل��ق��ط��ة  زوي����ا، 
و�أوزكا، حيو�ن �لكوكا �ملحب للمرح. 

ا�ستعدوا للمغامرات!
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زجاجة نبيذ نادرة قيمتها 400 األف دولر
زجاجة نبيذ فاخرة نادرة للغاية من نوع "�شاتو ديكيم"، عمرها 215 
�شنة، كانت من بني 45 زجاجة نبيذ �شرقها رجل و�مر�أة يتحدثان 
�لإجنليزية من قبو مطعم فخم يف جنوب غربي �إ�شبانيا. وحدثت 
�ل�شرقة يف �ل�شاعات �لأوىل من يوم �لأربعاء، وفقا ملا ذكره خو�شيه 
بولو، �أحد مالكي "�أتريو"، وهو جممع ي�شم فندقا ومطعما حائز� 
على جنمتني مي�شالن، ي�شم قبو� يحتوي على �أكر من 40 �ألف 
تعد موقعا من  �لتي  �لإ�شبانية،  كاثري�س  نبيذ يف مدينة  زجاجة 
مو�قع �لرت�ث �لعاملي. وقال بولو بعد �أن قرر �لإعالن عن �ل�شرقة 
من خالل ر�شالة �إىل �لعمالء و�لأ�شدقاء: "لقد كانا حمرتفني.. 
كانا يعرفان بال�شبط ماذ� يفعالن"، م�شيفا �أن �مل�شتبه بهما رجل 
باأنهما  �نطباعا  �ملوظفني  �لإجنليزية ويعطيان  يتحدثان  و�م��ر�أة 
زوجان ر�قيان، قاما بت�شجيل �لدخول �إىل �لفندق وتناول �لع�شاء 
�ل�شتقبال  �إنهما طلبا من موظف مكتب  بولو  يف مطعمه. وقال 
بالفندق �أن يقدم لهم �ملزيد من �لطعام وعندما ذهب �إىل �ملطبخ، 
تاركا �شا�شات كامري�ت �ملر�قبة دون رقابة، ت�شلل �لرجل �إىل �لقبو 

و�شرق زجاجات �لنبيذ.
وقام �لزوجان بت�شجيل �ملغادرة يف �ل�شاعات �لأوىل من يوم �لأربعاء، 

ودفعا ببطاقة �ئتمان وغادر� باأكيا�س مليئة بزجاجات �لنبيذ.

�شلوك غريب للنحل يف التعامل مع الأمرا�ش املعدية
ك�شفت در��شة علمية حديثة عن �شلوك "غريب" ي�شتخدمه �لنحل 
عند تعر�س خليته لتهديد من �لطفيليات. وح�شبما ذكرت �لدر��شة 
فاإن  كاليفورنيا،  جامعة  من  �ل�شلوك  يف  باحثون  فيها  �شارك  �لتي 
لالإ�شابة  تتعر�س  عندما  �لجتماعي  �لتباعد  مبد�أ  يطبق  �لنحل 
بطفيليات مثل �ل�شو�س، وذلك لتقليل خطر �نت�شار �لعدوى. ووفق 
�لدر��شة �لتي ن�شرت نتائجها يف جملة Science Advances، فاإن 
�لد�خلي  و�لق�شم  للخلية  �خلارجي  �جلزء  بني  و�لتو��شل  �لتفاعل 
�ل���ذي يحمي �لنحل  منها، ي��رت�ج��ع يف ح��ال ظ��ه��ور ع���دوى، �لأم���ر 
�لأكر �أهمية مثل �مللكة و�ل�شغار. و�أ�شار �لباحثون �إىل حدوث تبّدل 
يف مو�قع �لنحل د�خل �خللية رد� على �لإ�شابة بعدوى، �إذ تتحرك 
�مللكة و�لنحالت  �لأط��ر�ف، بينما تنتقل  �شنا نحو  �لأك��ر  �لنحالت 
"�إندبندنت" �لريطانية عن  ونقلت �شحيفة  للمركز.   �حلا�شنات 
�ملوؤلفة �لرئي�شية للدر��شة �لدكتورة مي�شلينا بو�شيددو، من جامعة 
�لتباعد  يف  �مللحوظة  �لزيادة  "�إن  قولها:  �إيطاليا  يف  "�شا�شاري" 
�ملوبوءة  �مل�شتعمرة  نف�س  د�خ��ل  �لنحل  جمموعتي  بني  �لجتماعي 
بالطفيليات ميثل جانبا مثري� للده�شة لكيفية تطور �لنحل ملكافحة 

م�شببات �لأمر��س و�لطفيليات".

بكني ُتغلق دور ال�شينما لحتواء اجلائحة 
يف  �ل�شينما  دور  باإغالق  بكني  �ل�شينية  �لعا�شمة  �شلطات  �أم��رت 
حني ت�شجل �لبالد �رتفاعا يف �لإ�شابات بكوفيد19- قبل �أقل من 
مئة يوم من �لألعاب �لأوملبية �ل�شتوية �لتي تنطلق يف �لر�بع من 

�شباط/فر�ير.
و�شُت�شبح بكني �لتي نّظمت �لألعاب �لأوملبية �ل�شيفية �لعام 2008 
�أّول مدينة يف �لعامل ت�شت�شيف م�شابقات �شمن �لألعاب �لأوملبية 

�ل�شتوية �أي�شا.
يف هذ� �لإط��ار، �عتمدت �ل�شلطات �إج��ر�ء�ت �شارمة للق�شاء على 
 300 �أق��ل من  �لتي تعّد حالًيا  وب��اء كوفيد19- يف �ل�شني  تف�شي 
�إ�شابة، غري �ن �لفريو�س ل يز�ل متف�شيا يف ثلث �لأقاليم �ل�شينية 

�لثالثني تقريبا، ومنها بكني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�شاف علمي مذهل يف باطن الكوكب
�شرى �لعتقاد لفرتة طويلة باأن ُلب كوكب �لأر�س �لذي نعي�س عليه عبارة عن كرة �شلبة من �حلديد، فيما يوجد 

حولها حميط �شائل، لكن يبدو �أن �مل�شاألة مغايرة، ورمبا �أكر تعقيد� مما ت�شورنا.
وبح�شب �شحيفة "ديلي �شتار" �لريطانية، فاإن عاملي زلزل من �لوليات �ملتحدة و�ليابان �أ�شار�، موؤخر�، �إىل وجود 

عدة طبقات من �ملعادن �ل�شلبة و�ل�شائلة.
و�لأخرى  �ل�شلبة  �ملعادن  طبقات  بني  �أي  �لثنني؛  بني  �ملنت�شف  يف  توجد  �ملعادن  بع�س  �أن  �إىل  �لباحثون  و�أ�شار 

�ل�شائلة.
ولي�س بو�شع �أي �إن�شان �أو �آلة �لنفاذ �إىل هذه �لدرجة من �لعمق يف باطن كوكب �لأر�س، لكن �لباحث روث بوتلر 
من جامعة هاو�ي �لأمريكية، وزميله �شيجي ت�شوبوب، من معهد �ليابان ملعلومات علوم �لأر�س و�لتكنولوجيا، قاما 

بدر��شة كيفية �نتقال ما يعرف ب�"موجات �لق�س" �لتي تنجم عن �لزلزل.
و�أو�شح �لباحث �لأمريكي �أن �لزلزل �لتي حت�شل على �لأر�س تتيح للعلماء �أن يدر�شو� ما يوجد يف باطن �لأر�س 

وما يح�شل فيه من تفاعالت.
وحتدث �لباحث، يف ت�شريح �شحفي، عن وجود طبقات متو�لية من �ملعادن �ل�شلبة و�ل�شائلة، �أو مو�د ملتحمة من 

حديد �أقرب �إىل �للزوجة، وذلك يف �أعلى 240 كيلومرت� من لب �لأر�س.
 و�أردف �أن �لدر��شة �حلديثة �شلطت �ل�شوء على تركيبة كوكب �لأر�س وتطوره، �إ�شافة �إىل �شجله �حلر�ري.
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خبرية الأ�شلحة يف را�شت مل تعلم بوجود ذخائر حّية
�شّرحت خبرية �لأ�شلحة �ملعتمدة يف فيلم "ر��شت" �أنها مل تكن بتاتا على 
م�شّورة  مقتل  �إىل  �أّدى  �ل��ذي  �مل�شّد�س  يف  حّي"  "ر�شا�س  ب��وج��ود  در�ي���ة 

�شينمائية خالل ت�شوير هذ� �لعمل من بطولة �أليك بالدوين.
وما كانت تلك �حلادثة لتقع، "لول �إدخال ذخائر حّية" يف �مل�شّد�س �مل�شتخدم 
يف موقع �لت�شوير، على ما قال حمامو هانا غوتيرييز ريد يف بيان تلّقت 
وكالة فر�ن�س بر�س ن�شخة منه، نافني �أّي م�شوؤولية ملوّكلتهم يف وفاة هالينا 
�لوليات  مك�شيكو يف جنوب غرب  نيو  ولي��ة  �ملا�شي يف  �لأ�شبوع  هات�شينز 
�لذخائر  �أدن��ى فكرة عن م�شدر هذه  "لي�س لهانا  �أن  �أّك��دو�  �ملتحدة. وهم 
�مل�شاهري نقال عن  �أخبار  �س يف  ّ"ذي ر�ب" �ملتخ�شّ �حلّية". وك�شف موقع 
�لعامل  �لفريق  �أع�شاء  بع�س  �أن  �لت�شوير  جمريات  على  مطلعة  م�شادر 
برية  قو�رير  على  ح��ّي  ر�شا�س  لإط��الق  �مل�شّد�س  ��شتخدمو�  �لفيلم  على 
قبل �شاعات من �حلادثة. ويف مو�قع ت�شوير �لأفالم، يكون خر�ء �ل�شالح 
م�شوؤولني عن �لأ�شلحة �مل�شتخدمة يف م�شاهد �إطالق �لنار، وعليهم �لتاأكد 
ت�شحب  �أن  �لفريق. كذلك، يجب  ت�شكل خطر� على  �أنها ل  با�شتمر�ر من 
�لأ�شلحة �لنارية من �لتدو�ل عندما ل تكون هناك حاجة �إليها. ومل تر هانا 
غوتيرييز ريد )24 عاما( "�أّيا كان يطلق ر�شا�شا حّيا من هذه �لأ�شلحة. 
وهي ما كانت لت�شمح بذلك"، وفق ما جاء يف بيان مكتب �ملحاماة "جاي�شن 
بولز"، مع �لتاأكيد على �أن "�لأ�شلحة كانت حتفظ يف مكان �آمن مقفل كّل 
ليلة وخالل �ل�شرت�حات". وك�شفت �خلبرية �لتي لي�س يف ر�شيدها �شوى 
فيلم طويل و�حد قبل "ر��شت" �أنه "متّت �ل�شتعانة بخدماتها لالإ�شر�ف 

على موقعني يف �شياق ت�شوير هذ� �لفيلم، ما �شّعب عملها".

املخدرات وراء توقيف فيتي واب 
نيويورك  �لأمريكي فيتي و�ب يف  �لر�ب  �لفدر�لية مغني  �ل�شرطة  �أوقفت 
�ل�شلطات  �أعلنت  ما  على  �لهريويني،  �شيما  ل  باملخدر�ت،  �لجت��ار  بتهمة 
�لق�شائية �ملحلية. ووّجهت حمكمة يف نيويورك �لتهام �إىل �لفنان �لبالغ 
من �لعمر 30 عاما و��شمه �لأ�شلي وليام جونيور ماك�شويل �لثاين، ف�شال 
عن خم�شة �أ�شخا�س �آخرين. وهم مّتهمون بنقل وتوزيع وبيع �أكر من مئة 
كيلوغر�م من �ملخدر�ت، ل �شيما �لهريويني و�لفنتانيل، وهو خمّدر �أفيوين 
�شناعي قوّي، يف منطقة لونغ �آيلند بالقرب من نيويورك ويف نيو جريزي 
بني حزير�ن/يونيو 2019 وحزير�ن/يونيو 2020، وفق بيان وز�رة �لعدل. 
وخالل عمليات �ملد�همة، �شبطت قوى �لأمن حو�ىل 1،5 مليون دولر نقد� 
و16 كيلوغر�ما من �لكوكايني وكيلوغر�مني �ثنني من �لهريويني، ف�شال 

عن عّدة حبوب فنتانيل و�أ�شلحة متعددة، بح�شب �لبيان.
وقام عنا�شر من مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل "�ف بي �آي" بتوقيف �لفنان 
"�شيتي فيلد" يف منطقة  بعد ظهر �خلمي�س يف حميط ملعب �لباي�شبول 

�شر نقاء ب�شرة كيت 
ميدلتون..خلطة �شهلة 
خبرية  ميت�شيل   ك�شفت  ديبور� 
�ل�شهرية  �لريطانية  �لتجميل 
ب����ج����م����ال  كيت  ت���ع���ت���ن���ي  �ل�����ت�����ي 
�ل�شري  �مل����ك����ّون  ع���ن  ميدلتون  
ب�شرة  ����ش��ر�ق  ور�ء  يكمن  �ل���ذي 

دوقة كامريدج.
تلجاأ  �ن���ه���ا  ك����ث����ريون  ي���ظ���ن  ق����د 
�لفاخرة  �لعالمات  م��ن  ملنتجات 

للحفاظ على ب�شرة مثالية.
ميدلتون  ك���ي���ت  �ن  �حل���ق���ي���ق���ة 
ت�شتعني بخلطة متوفرة يف مطبخ 
كل �مر�أة ترتكز على �ل�شوكولته 
�لدوقة  ت��ق��وم  �ل���ش��م��ر.  و�ل�شكر 
عجينة  ب���خ���ل���ط  دوري  ب�����ش��ك��ل 
"نوتيال"  �ل�شوكول على �لرجح 
ومرطب  �ل����ش���م���ر  �ل�����ش��ك��ر  م����ع 
�ل�شفاه لتوؤلف قناعاً تطبقه على 
وجهها ثم تزيله بحركات د�ئرية 
بعد �ن يجف، تغ�شل ب�شرتها باملاء 
تطبيق  قبل  و�ل�شابون  �لد�فىء 

كرمي مغذ.
�ملق�شر  �لقناع  هذ�  فاعلية  وتعود 
م�شحوق  ب��خ��ال���ش��ة  غ���ن���اه  �إىل 
بالعنا�شر  بغناه  �ملعروف  �لكاكاو 
�مل�����ش��ادة ل��الأك�����ش��دة �ل��ت��ي حتمي 
�ملبكرة،  �ل�شيخوخة  من  �لب�شرة 
ك���م���ا ي���ح���ت���وي ع���ل���ى �أن�������زمي خام 
�خل����الي����ا  ت����رم����ي����م  ي�������ش���اه���م يف 
وجتديد �شباب �لب�شرة بالإ�شافة 
�إىل �أح��م��ا���س ده��ن��ي��ة ت�����ش��اع��د يف 

�لتاآم �جلروح و�لندبات.

�شياح يزورون ل باملا 
مل�شاهدة الربكان 

ري��ن��و���ش��و فر�شة  �أوجل�����ا  �ن��ت��ه��زت 
ع����ط����ل����ة ع����ي����د ك������ل �ل���ق���دي�������ش���ني 
�لإ�شبانية  باملا  ل  جلزيرة  للتوجه 
وم�شاهدة بركانها �لثائر.. ومثلها 
�أر�دت  �ل��ز�ئ��ري��ن �لآخ���ري���ن،  م��ث��ل 
�لذين  �جل���زي���رة  �أه���ل  ت�����ش��اع��د  �أن 
و�أف�شد  ب��ي��وت��ه��م  �ل����رك����ان  دم�����ر 

حما�شيلهم.
و�ل�شائحون على  �ل��زو�ر  ويحر�س 
�إنفاق  خ��الل  م��ن  باملا  ل  م�شاعدة 

�ملال لدعم �قت�شاد �جلزيرة.
ق��ال��ت ري��ن��و���ش��و وه���ي م��ن جزيرة 
"ميكننا  �ل��ق��ري��ب��ة  ف���ورت���ف���ن���ت���ور� 
�مل�شاعدة بطريقة م�شترتة بالقدوم 
�إىل هنا مل�شاهدة �لركان �لذي هو 
�أي�شا  ن�شاهم  لكننا  ف��ري��د،  ���ش��يء 
و�ملطاعم  ب��ال��ف��ن��ادق  �مل���ال  ب��اإن��ف��اق 

وتاأجري �ل�شيار�ت".
�خلا�شة  �ل��ط��و�رئ  خطة  وق��ي��دت 
�ل����ك����ن����اري  ب�����ال�����ر�ك�����ني يف ج�������زر 
�لطرق  على  �لتحرك  )بيفولكا( 
ميكن  حتى  �ل��رك��ان  من  �لقريبة 
�أن تعمل  و�ل��ط��و�رئ  �لأم���ن  لفرق 
عطلة  خ��الل  �لز�ئرين  تو�فد  مع 

عيد كل �لقدي�شني.
خ�ش�شت  ب��ي��ف��ول��ك��ا  خ���ط���ة  ل���ك���ن 
خ���دم���ة ح���اف���الت جم��ان��ي��ة لنقل 
مل�شاهدته  �ل��رك��ان  ملنطقة  �لنا�س 

من م�شافة �آمنة.
وم��ن��ذ ب���دء ث����ورة �ل���رك���ان يف 19 
�أي����ل����ول، غ��ط��ت �حلمم  ���ش��ب��ت��م��ر 
�لأر��شي  من  ف��د�ن   2200 قر�بة 
و�لكثري  مبنى  �ألفي  نحو  ودم��رت 

من زر�عات �ملوز.
من   7000 م����ن  �أك������ر  و�����ش���ط���ر 

�ل�شكان للنزوح عن ديارهم.

�شريين ر�شا تتحدث عن جتربة قمر 14
ك�شفت �لفنانة �مل�شرية �شريين ر�شا، عن �أ�شباب حتم�شها 
 5 للم�شاركة يف فيلم "قمر 14"، �لذي تدور ق�شته، حول 

حكايات خمتلفة، وهو من بطولة عدد كبري من �لنجوم.
نيوز  "�شكاي  مل��وق��ع  ت�شريحات  يف  ر���ش��ا  �شريين  وق��ال��ت 
عربية": "رغم �أن دوري �شغري يف فيلم قمر 14، �إل �أنني 
�أن  كما  م�شاحته،  يهمني  ول  موؤثر�  دور�  �أق��دم  ب��اأن  �أهتم 
�إىل �جلمهور  �أو�شل ر�شالة  �أنني  �لدور �شعب جد�، حيث 
من خالل تعبري�ت وجهي وهذ� �أ�شعب من �حلديث، و�أنا 

بطبعي �أحب خو�س �لأ�شعب".
وعن �لقبلة بينها وبني �لفنان �أحمد �لفي�شاوي �لتي �أثارت 
�جلدل ب�شكل كبري، بعد عر�س �لفيلم يف مهرجان �جلونة 
�ل�شينمائي �لدويل، �أ�شارت �شريين �إىل �أن �لقبلة كانت يف 
�شياق �لعمل ولها معنى، مو�شحة �أن وظيفة �لفنانني �أن 
�ل�شعب، وكل ما يقدمونه على  ميثلو� فئات خمتلفة من 
"ملاذ�  قائلة:  ذلك  عن  معرة  �حلياة،  يف  موجود  �ل�شا�شة 

تظهر �لع�شو�ئيات ومتنع �لقبالت".
يكون  فني  بعمل  ��شمها  يرتبط  �أن  حت��ب  �أن��ه��ا  و�أ���ش��اف��ت 
�أن يقدم  �أجل ت�شلية �جلمهور، ولي�س من �ل�شروري  من 
�أن تخرج من  هو  �لر�شالة  �أن  نظرها  ر�شالة، فمن وجهة 

�لفيلم و�أنت �شعيد فقط.

ل�ش ين�شر �شورته على في�شبوك ال�شحية
و�قعة غريبة من نوعها �شهدتها حمافظة �شوهاج جنوبي 
م�شر، حيث �شرق ل�س هاتفا حممول، ثم �شّور نف�شه به 
ون�شر �شورته على ح�شاب �ل�شحية مبن�شة "في�شبوك"، 

مما قاد �أجهزة �لأمن ل�شبط �جلاين �شريعا.
تاجر�  �لل�س  غافل  حينما  يومني  قبل  حدثت  �لو�قعة 
ب��اأح��د �أ���ش��و�ق ���ش��وه��اج ث��م ���ش��رق ه��ات��ف��ه، وب��ع��ده��ا فوجئ 
"في�شبوك"  على  ح�شابه  ي�شتخدم  ب��ال�����ش��ارق  �ل�شحية 
�مل�شجل على �لهاتف �مل�شروق، ون�شر �لل�س �شورة لوجهه 
���ش��اخ��رة على  تعليقات  �ل�����ش��ورة  و�أث����ارت  �حل�����ش��اب.  على 
باأنه  �ل�شارق  و�شف  حيث  �لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع 
�ل�شهري  �لكوميدي  �لفيلم  غر�ر  على  فيه"  منه  "غبي 
�إنها  �لأم��ن  �أجهزة  وقالت  رم��زي.  �مل�شري هاين  للفنان 
بال�شورة، وتو�شلت  بال�شتعانة  ك�شف مالب�شات �حلادث 
لل�س و�ألقت �لقب�س عليه، حيث �عرتف �أنه "�أثناء عبثه 
بالهاتف �شّور نف�شه ون�شر �شورته عن طريق �خلطاأ على 

ح�شاب في�شبوك �خلا�س ب�شاحب �لهاتف".
�أن  عربية"،  ن��ي��وز  "�شكاي  مل��وق��ع  �أم��ن��ي  م�شدر  و�أو���ش��ح 
للبيع، ومبو�جهته  �لهاتف  �ل�شارق �شبط عندما عر�س 
�عرتف ب�شرقة �لهاتف وكذ� حافظة نقود تعود لل�شحية 
تولت  �لتي  للنيابة  �ملتهم  و�أحيل  م��ايل.  مبلغ  وبد�خلها 

�لتحقيق، وقررت حب�شه 4 �أيام على ذمة �لق�شية.

توثق رحلتها مع ال�شرطان ب�شور واقعية يومية
�إ�شابتها ب�شرطان  �أمريكية تعمل كم�شورة،  وثقت �مر�أة 
ب�شكل  بال�شور  م��ا عانته،  �ل��ع��الج وك��ل  �ل��ث��دي وم��ر�ح��ل 

يومي.
�أحد  يف  بكتلة  ر�ث��ك��وف  �آن���ا  ���ش��ع��رت   2016 دي�شمر  يف 
�إ�شابتها  ت�شخي�س  مت  ق��ل��ي��ل��ة  �أ���ش��اب��ي��ع  وب��ع��د  ث��دي��ي��ه��ا، 
�لفور بتوثيق  �لثدي، وب��د�أت هي وزوجها على  ب�شرطان 

رحلتها مع �ل�شرطان بال�شور ب�شكل يومي.
نيويورك،  كم�شورين يف  يعمالن  �ل��ل��ذ�ن  �ل��زوج��ان  ق��رر 
�لتقاط �شور يومية لتجربتهما، وكان هذ� يعني �لتقاط 
�شور ملختلف �لعالجات و�حلياة �ملنزلية و �لتفاعالت مع 

�بنهما جي�شي �لبالغ من �لعمر عامني.
�لت�شوير  �إن  ب�����ر�غ،  م���ن  �لأ����ش���ل  يف  وه����ي  �آن�����ا  وق���ال���ت 
�لفوتوغر�يف �شاعدها خالل �لأوقات �ل�شعبة �لتي مرت 

بها، على تقوية عزميتها و�إلهائها عن معاناتها.
�لكامري� يف حقيبتي  �أن وجود  د�ئًما  "�شعرت  و�أ�شافت:   
مينحني منفًذ� �إبد�عًيا، ويجعلني �أفكر بطريقة خمتلفة 

وباأ�شياء �أخرى"
بالن�شبة  �حل��ي��اة  ���ش��ري��ان  يعتر  ك���ان  �لت�شوير  �أن  ك��م��ا 
للزوج جورد�ن، وخا�شة باأنه كان يكافح من �أجل �لعثور 
على �لدعم �ملايل لزوجته وعائلته. ووجد جورد�ن هذه 
ب�شرطان  م�شابة  ك��ان��ت  و�ل��دت��ه  لأن  �شعبة،  �ل��ت��ج��رب��ة 
وقال  فقط.  ع�شرة  �حل��ادي��ة  �شن  يف  ك��ان  عندما  �ل��ث��دي 
جورد�ن متحدثاً عن جتربته: " عندما مت ت�شخي�س �آنا 
�أ�شيبت  و�لدتي  لأن  بال�شدمة،  �أ�شبت  �لثدي،  ب�شرطان 
�أعاين  وه��ذ� جعلني  �شن �شغرية.  و�أن��ا يف  �ملر�س  بنف�س 
من �لقلق ورمبا �لكتئاب يف بع�س �لأحيان" و�أ�شاف: " 
بد�أت يف �لبحث على �لإنرتنت عن حلول لقلقي، ولكني 
مل �أعر على �شيء يخفف عني هذ� �لقلق �ل�شديد، ومع 
مرور �لوقت �أ�شبح ت�شوير حالة زوجتي وتوثيقها ب�شكل 

يومي عاماًل مهماً يف زو�ل �لقلق لدي"

الب�شر يتحدثون اإىل احليتان.. طفرة علمية قيد التطوير
موؤخر�،  �لدوليني  �لعلماء  من  فريق  �أطلق 
�إذ  جناحه،  ح��ال  طفرة  يحدث  قد  م�شروعا 
تتو��شل  �لتي  "�للغة"  ترجمة  �إىل  يهدف 
�أنو�ع  �أ���ش��ه��ر  �أح���د  وه��ي  �ل��ع��ن��ر،  بها حيتان 
�ملُ�شَننة،  �حليتان  و�أك��ر  �لعامل  يف  �حليتان 
لي�شبح مبقدور �لب�شر "�لتحدث" �إىل هذه 

�حليو�نات �لبحرية �ملهيبة.
 ،"CETI" ويعتمد �مل�شروع �لذي يطلق عليه
�ل�شطناعي  �ل����ذك����اء  ق����وة  ت�����ش��خ��ري  ع��ل��ى 
"�ل�شفر�ت"  �أو  �ل��ن��ق��ر،  �أ����ش���و�ت  ل��ت��ف�����ش��ري 
مع  للتو��شل  �لعنر  حيتان  ت�شدرها  �لتي 

بع�شها �لبع�س.
للذكاء  ف��رع��ي  ح��ق��ل  �ل��ب��اح��ث��ون  وي�شتخدم 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي، ي��رك��ز ع��ل��ى م��ع��اجل��ة �للغة 
�شيتم  و�ل��ذي  و�ملنطوقة،  �ملكتوبة  �لب�شرية 
�إدخال 4 مليار�ت رمز "كود" من رموز حوت 

�لعنر، عليه.
�ل�شطناعي  �لذكاء  جعل  يف  �خلطة  تتمثل 

�إجناز  وه��و  ب�شياق حم��دد،  يربط كل �شوت 
وفًقا  �لأق��ل،  على  �شنو�ت  خم�س  �شي�شتغرق 

للباحثني.
ف�شتكون  �لأه���د�ف،  ه��ذه  �لفريق  حقق  و�إذ� 
روبوت  ون�شر  تطوير  ه��ي  �لتالية  �خل��ط��وة 
حمادثة تفاعلي، ينخرط يف حو�ر مع حيتان 

�لعنر.
 ،"CETI" وقال قائد �لتعلم �لآيل يف م�شروع
"هاكاي" �ملخت�شة  مايكل برون�شتاين ملجلة 
بال�شو�حل  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  ب���الأخ���ب���ار 
�كت�شفنا  "�إذ�  و�لبيئة:  �لبحرية  و�لكائنات 
�أن هناك ح�شارة كاملة، فرمبا �شينتج عنها 
بع�س �لتحول يف �لطريقة �لتي نتعامل بها 
�ملزيد من  ذل��ك  ينتج عن  بيئتنا، ورمب��ا  مع 

�لحرت�م للعامل �حلي".
�أثقل  دم��اغ��ا  ميتلك  �لعنر  ح��وت  �أن  يذكر 
�لإن�����ش��ان، ويعتر  م���ر�ت م��ن دم���اغ  بخم�س 

دماغه �أي�شا �لأكر على وجه �لأر�س.

ا يف حفل وداعا ل�سرطان الثدي لعام 2021  يف م�سرح CMA يف قاعة م�ساهري م��سيقى الريف يف نا�سفيل , تيني�سي. ا ف ب دوللي بارت�ن تقدم عر�سً

بريين �شات تقتحم امل�شرح 
اأثناء غناء زوجها

ن�شرت �ل�شحافة �لرتكية مقطع فيديو للنجمة �لرتكية  بريين �شات  
�ملغني  زوجها  غناء  خ��الل  فولك�شو�جن  م�شرح  على  تو�جدها  تظهر 
�لرتكي كنان دوغلو �أغنية »Aşk ile Yap« ، �إذ ظهرت وهي ترق�س 

معه على �مل�شرح و�شط تفاعل �جلمهور.
وبع�س  دوغلو  كنان  زوجها  مع  لها  �شور�  �شات  بريين  ن�شرت  وكانت 
�أ�شدقائهما، وذلك خالل ح�شورهم معر�س ��شطنبول للفن �ملعا�شر، 
�لتي  �لأماكن  �إىل هذه  �لذهاب  د�ئما  �أن بريين حتب  �ملعروف  �إذ من 
ُتغدق فنا و�إبد�عا. على �شعيد �آخر كان قد تد�ول رو�د مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي �شورة ل� بريين �شات  ، �لأمر �لذي �أثار �شدمة كبرية بني 
�جلمهور، �إل �أنها �شورة مفركة لي�شت حقيقية، وهناك من �شّدقها 

من �جلمهور، ووّجه لها �لكثري من �لنتقاد�ت.


