
   

الإمارات تدين ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي وقع 
بالقرب من امل�شت�شفى اجلمهوري و�شط الب�شرة 

•• اأبوظبي-وام:

 اأدانت دولة الإمارات ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من 
امل�شت�شفى اجلمهوري و�شط حمافظة الب�شرة العراقية، واأ�شفر عن 
دولة  اأن  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك��دت  واإ�شابات.  قتلى 
الإجرامية،  الأعمال  لهذه  ال�شديد  ا�شتنكارها  عن  تعرب  الإم���ارات 
ت�شتهدف  ال��ت��ي  والإره�����اب  العنف  اأ���ش��ك��ال  جلميع  ال��دائ��م  ورف�شها 

زعزعة الأمن وال�شتقرار وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�شانية.
واأعربت الوزارة عن خال�ص تعازيها وموا�شاتها لأهايل وذوي �شحايا 

هذه اجلرمية النكراء، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

الإمارات توؤكد اللتزام الرا�شخ 
بعمليات حفظ ال�شالم ودعمها

•• اأبوظبي-وام

اأك���د م��ع��ايل اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي حم��م��د ال�����ش��اي��غ وزي���ر دول���ة ال��ت��زام دولة 
املتحدة،  ل����أمم  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش���م  ال��را���ش��خ بعمليات ح��ف��ظ  الإم�����ارات 
امل�شتقبل. جاء ذلك  العمليات يف  الدعم لهذه  وبا�شتمرارها يف تقدمي 
ال���وزاري  امل��وؤمت��ر  يف  م�شاركته  خ���ل  معاليه  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  يف 
املعني بعمليات حفظ ال�ش�م الذي ا�شت�شافته جمهورية كوريا وعقد 
ل�أمم  العام  الأم��ني  غوتريي�ص،  اأن��ت��وين  معايل  مب�شاركة  افرتا�شيا 
املتحدة، و�شعادة عبداهلل �شيف النعيمي، �شفري الدولة لدى جمهورية 
اأحمد ال�شايغ  50 دول��ة. وحتدث معايل  اإىل جانب وزراء من  كوريا، 
خ�ل كلمته يف اجلل�شة الرئي�شية الثانية للموؤمتر عن اأهمية امل�شاركة 
املت�شاوية للمراأة وانخراطها الكامل يف جميع اجلهود املبذولة من اأجل 

حفظ ال�ش�م والأمن.

حممد بن را�شد خ�ل ا�شتقباله ويل العهد ال�شعودي )وام(

بقايا حطام املروحية التي كانت تقل رئي�ص الأركان الهندي 

امل�شت�شارة الأملانية اأجني� مريكل تن�شم لنادي املتقاعدين

قوات من اجلي�ص العراقي خ�ل عمليات تطهري يف ديايل 

ا�شتق�ل كاليدونيا وخ�شارة موقع ا�شرتاتيجي فرن�شي يثري خماوف ا�شرتاليا

اأكد عمق العالقات الأخوية الرا�شخة ��حدة امل�شري �تطابق الر�ؤى امل�شرتكة

 حممد بن را�شد ي�شتقبل ويل العهد 
ال�شعودي يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل   
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص ال����وزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، اأم�ص، اأخاه �شاحب ال�شمو امللكي 
نائب  العهد  ويل  �شعود،  اآل  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري 
ال��وزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية  رئي�ص جمل�ص 

ال�شعودية ال�شقيقة، يف مقر اإك�شبو 2020 دبي.
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  ال�شمو  �شاحب  رح��ب  وق��د 
جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي حاكم دبي، ب�شاحب ال�شمو 
حالياً،  الدولة  يزور  الذي  ال�شعودي  العهد  ويل  امللكي 
موؤكداً �شموه عمق الع�قات الأخوية التي تربط دولة 
ال�شعودية، ومدى  العربية  اململكة  ب�شقيقتها  الإم��ارات 

الرتابط بني ال�شعبني ال�شقيقني. )التفا�شيل �ص2(

حممد بن زايد يف وداع ويل العهد ال�شعودي )وام(

حممد بن زايد يودع ويل عهد 
ال�شعودية لدى مغادرته البالد 

•• اأبوظبي- وام:

الأم��ري حممد بن �شلمان  امللكي  ال�شمو  غادر �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�ص  ال��ع��ه��د  ���ش��ع��ود ويل  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ال���دف���اع يف  ال������وزراء وزي����ر  جم��ل�����ص 
ر�شمية  زي���ارة  بعد  ال��ي��وم  ال��ب���د  ال�شقيقة  ال�شعودية 

للدولة ا�شتغرقت يومني.
وكان يف وداع �شموه - لدى مغادرته مطار الرئا�شة يف 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأبوظبي  العا�شمة 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة.

كما كان يف وداع �شاحب ال�شمو امللكي الأم��ري حممد 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  الفريق   .. �شلمان  بن 
ال�����وزراء وزير  رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  ال��وط��ن��ي  الأم���ن  م�شت�شار 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �شوؤون 

الرئا�شة وعدد من ال�شيوخ.        

الإمارات تعزي الهند يف �شحايا حتطم املر�حية

مقتل رئي�س الأركان الهندي يف حتطم مروحية 
•• اأبوظبي - وام: - وكاالت

ع�������رت دول���������ة الإم����������������ارات عن 
مع  وت�شامنها  ال�شادقة  تعازيها 
جمهورية الهند ال�شديقة، جراء 
للقوات  ت��اب��ع��ة  م��روح��ي��ة  حت��ط��م 
اجل���وي���ة يف ولي�����ة ت��ام��ي��ل ن���ادو 
بحياة  اأودت  والتي  الهند،  جنوب 
ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��خ��ا���ص بينهم 
رئي�ص  راوات  ب��ي��ب��ني  اجل������رال 
واأ�شرته وعدد من  اأركان اجلي�ص 

�شباط اجلي�ص.
واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون 
تعازيها  خ���ال�������ص  ع����ن  ال�������دويل 
وموا�شاتها اإىل احلكومة الهندية 
يف  ال�شحايا  وذوي  اأه����ايل  واإىل 

هذا امل�شاب اجللل.
ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ذات����ه ك����ان �ش�ح 
رئي�ص  مقتل  اأعلن  الهندي  اجلو 
ب��ي��ب��ني راوات  الأرك������ان اجل����رال 
اأدى  مروحية  حتطم  يف  وزوجته 

اأركان الدفاع يف  اأول هيئة  رئي�ص 
اأواخر عام 2019.

ا���ش��ت��ح��داث ه���ذا املن�شب  وج���رى 
ب����ه����دف حت���ق���ي���ق ال���ت���ك���ام���ل بني 
اجل���ي�������ص وال���ب���ح���ري���ة وال����ق����وات 

اجلوية.
وقال �ش�ح اجلو اإن راوات، الذي 
رئي�ص  من�شب  ال�����ش��اب��ق  يف  �شغل 
اأرك��������ان اجل���ي�������ص ال���ه���ن���دي، كان 
م�شافرا يف طائرة هليكوبرت من 

طراز مي17-يف5.
ومت��ل��ك الهند ع�����ش��رات م��ن تلك 
رو�شية  ال���ع�������ش���ك���ري���ة  ال����ط����ائ����رة 
ال�شنع، التي ت�شتخدم على نطاق 
وكذلك  اجلي�ص  قبل  م��ن  وا���ش��ع 
ل����دى  احل����ك����وم����ة  وزراء  ك����ب����ار 

زيارتهم للمواقع الع�شكرية.
قائد  ���ش��ي��ن��غ  ج���ي���ه.ج���ي���ه  وق������ال 
اآمنة  اإنها طائرة  ال�شابق  اجلي�ص 
�شافرت  ل��ق��د  ك��ف��اءت��ه��ا.  واأث��ب��ت��ت 
عليها من قبل يف مواقف �شعبة.

�شخ�شا   11 م��ق��ت��ل  اإىل  اأي�����ش��ا 
اآخرين.وقال �ش�ح اجلو الهندي 
تاأكد  الأ���ش��ف  ببالغ  ت��غ��ري��دة:  يف 
راوات  بيبني  اجل���رال  ب���اأن  الآن 
و11  راوات  م��دول��ي��ك��ا  وال�����ش��ي��دة 

�شخ�شا كانوا على منت املروحية، 
ق�شوا يف احلادث املوؤ�شف.

قاعدة  م��ن  ي�����ش��اف��ر  راوات  وك���ان 
ل���ل���ق���وات اجل����وي����ة ال���ه���ن���دي���ة يف 
خدمات  اأرك���ان  كلية  اإىل  �شولور 

ال����دف����اع يف ولي������ة ت���ام���ي���ل ن����ادو 
لإل����ق����اء حم���ا����ش���رة. وت���ق���ع بلدة 

كونور اجلبلية يف م�شار الرحلة.
رئي�ص  م�����ودي  ن���اري���ن���درا  وع����ني 
الوزراء الهندي راوات يف من�شب 

�شترتك من�شبها هذا الأ�شبوع

اأملانيا: هذا ما �شتفعله اأجنيال مريكل بعد املعا�س...!

الكاظمي يتفقد اأربيل �الب�شرة

وزارة العدل الأمريكية: م�شادرة عملية اأمنية يف دياىل تطيح بعنا�شر لداع�س 
�شحنتي اأ�شلحة اإيرانية يف بحر العرب

•• وا�شنطن-وكاالت

�شحنتي  م�شادرة  عن  الأرب��ع��اء،  اأم�ص  الأمريكية،  العدل  وزارة  اأعلنت 
اأ�شلحة اإيرانية يف بحر العرب.

واأو�شحت العدل الأمريكية اأن الأ�شلحة الإيرانية امل�شادرة ت�شمل 171 
�شاروخا اأر�ص - جو و8 م�شادة للمدرعات.

واأ�شافت اأن تلك الأ�شلحة كانت يف طريقها اإىل احلوثيني يف اليمن.
والنفط  الأ���ش��ل��ح��ة  م�����ش��ادرة  عملية  اأن  اأو���ش��ح��ت  الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل 

الإيرانيني متت يف فرتات خمتلفة من 2020.
و�شادرت البحرية الأمريكية هذه الأ�شلحة من �شفينتني يف بحر العرب، 
الأ�شلحة  هذه  اأن  وتبني  روتينية،  بحرية  اأمنية  بعمليات  قيامها  اأثناء 
وفقا  اليمن،  يف  احلوثيني  اإىل  الإي���راين  ال��ث��وري  احلر�ص  من  مر�شلة 

لبيان �شادر عن الوزارة.
وقالت البحرية الأمريكية اإنها �شادرت 1.1 مليون برميل من منتجات 

النفط الإيراين يف بحر العرب.
املُ�شادر والبالغة نحو  الإي��راين  النفط  اأمرت بتوجيه عائدات بيع  كما 

الإرهاب. �شحايا  �شندوق  اإىل  دولر،  مليون   27
 ،)NAVCENT( الأمريكية للبحرية  املركزية  القيادة  واأو�شحت 
اأن الأ�شلحة �شودرت من �شفينتني ب� علم يف بحر العرب، وذلك يف 25 

نوفمر 2019، و9 فراير 2020.
ماثيو  ب��ال��وزارة،  القومي  الأم��ن  ق�شم  العام، من  املدعي  م�شاعد  وق��ال 
�شربة  وج��ه  احلالتني،  هاتني  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شرف  اإن  اأول�شن، 
مدوية للحكومة الإيرانية وال�شبكات الإجرامية التي يدعمها احلر�ص 

الثوري.
املتاحة  الأدوات  ا�شتخدام جميع  العدل  �شتوا�شل وزارة  اأول�شن  واأ�شاف 
اأولئك  وجميع  الإرهابية،  املنظمات  ت�شكلها  التي  التهديدات  ملكافحة 

الذين ي�شعون اإىل اإحلاق ال�شرر بالوليات املتحدة وحلفائها.

الربهان: التفاق مع حمدوك 
رئي�شية اأم����ور   3 ي�شمل 

•• اخلرطوم-وكاالت:

عبد  ال�����ش��وداين،  اجلي�ص  قائد  ج��دد 
التزام  الأرب����ع����اء،  ال���ره���ان،  ال��ف��ت��اح 
ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة ب���الت���ف���اق ال���ذي 
اأب��رم��ت��ه م���ع رئ��ي�����ص احل��ك��وم��ة عبد 
املرحلة  ل���ش��ت��ك��م��ال  ح���م���دوك،  اهلل 
اإج�������راء  اإىل  و�����ش����ول  الن���ت���ق���ال���ي���ة 
ان���ت���خ���اب���ات ح����رة ون���زي���ه���ة. وج����اءت 
ت�����ش��ري��ح��ات ال���ره���ان خ�����ل كلمة 
األقاها يف اختتام تدريبات �شنوية يف 
النيل،  نهر  بولية  املعاقيل  منطقة 
الرهان:  وق���ال  ال�����ش��ودان.  ���ش��م��ايل 
ال��وزراء عبد  اتفاق مع رئي�ص  وقعنا 
بهذا  ملتزمني  ونحن  ح��م��دوك  اهلل 
التفاق، ودعم هذه احلكومة و�شول 
اإىل انتخابات حرة نزيهة. واأ�شاف اأن 
هذا التفاق ي�شمل حت�شني الأو�شاع 
ال�شودانيني،  للمواطنني  املعي�شية 
ال�ش�م  ا�شتكمال  اأج��ل  م��ن  والعمل 
ل�نتخابات  والتح�شري  ال��ب���د،  يف 
 .2023 ���ش��ت��ع��ق��د يف  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
وذك������ر ال�����ره�����ان: ���ش��ت��ظ��ل ال���ق���وات 
الوطن  ل������رتاب  ح���ار����ش���ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
و�شتظل حار�شة للتغيري الذي �شحى 
دي�شمر،  ث��ورة  ال�شباب يف  اأجله  من 

مهما قال القائل وظن املرجفون.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ب���ف���ارق ت�����ش��ع��ة اأي�����ام ت��ق��ري��ب��ا، لن 
ملر�شدها  القيا�شي  الرقم  حتطم 
ه���ي���ل���م���وت ك�������ول، ال�������ذي ظ����ل يف 
من�شبه طيلة 5869 يوًما. لكن 
�شخ�ص  اأول  هي  مريكل  اأجني� 
يغادر امل�شت�شارية الفيدرالية دون 
اأن يخ�شر انتخابات اأو ُيجر على 
ال�شتقالة. ول �شك انها تغادرها 
"بفرح غامر يف القلب" لأن تلك 
اختارتها  ال���ت���ي  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ي 
اعرتفت  حياتها،  لتعي�ص  دائ��ًم��ا 

هذا الأ�شبوع.
�ُشئلت  ع��ن��دم��ا  امل��ا���ش��ي،  ال�شيف 
املقبلة،  ال��ت��ق��اع��دي��ة  حياتها  ع��ن 
الراحة قبل كل  اإنها تن�شد  قالت 
�شيء. القراءة، والب�شتنة، وامل�شي 
يف غ���اب���ات ب���ران���دن���ب���ورغ، واأخ����ذ 
ياأخذين  اأين  "�شرى   ... قيلولة 
ب�شعة  ب��ع��د  ق���ال���ت.  هذا"،  ك���ل 
اإىل  م��وؤ���ش��رات  ع��دة  ت�شري  اأ�شهر، 

•• بغداد-وكاالت

اأفادت وكالة الأنباء العراقية، اأم�ص 
الأربعاء، مبقتل اثنني من عنا�شر 
ت��ن��ظ��ي��م داع���������ص ب����ن����ريان ط����ريان 
حمافظة  يف  ال����وط����ن����ي  اجل���ي�������ص 

الأنبار.
الدفاع  وزارة  ع��ن  ال��وك��ال��ة  ونقلت 
اإن  ب����ي����ان،  يف  ق���ول���ه���ا  ال���ع���راق���ي���ة 
العن�شرين قت� يف منطقة الك�شار 
ب����الأن����ب����ار خ�������ل ت��ن��ف��ي��ذ واج����ب 
اجلي�ص.  م�شلح لطريان  ا�شتط�ع 
امل�شرتكة  العمليات  ق��ي��ادة  وك��ان��ت 
�شابق  وقت  يف  اأعلنت  قد  العراقية 
الأربعاء، عن انط�ق عملية اأمنية 
وقال  دي���اىل.  حمافظة  يف  وا���ش��ع��ة 
امل�شرتكة،  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
با�شرت  ال�����ش��م��ري:  الأم������ري  ع��ب��د 
قيادة عمليات دياىل وبتن�شيق عال 
مع قيادتي املحور الأول والثاين يف 
عمليات  تنفيذ  البي�شمركة،  ق��وات 
احلدود  ط��ول  على  وتفتي�ص  بحث 
الحتادية  القطعات  بني  الفا�شلة 
م���ع اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان يف اأط����راف 
بعد  وعلى  وكفري  خانقني  ق�شاء 
�شفتي نهر دياىل، نق� عن وكالة 

الأنباء العراقية )واع(.

منطقة املحيطني الهندي �الهادي:

فهم عمليات اإعادة الت�شكيل ال�شرتاتيجية واآثارها...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

اإىل   8 الهادي، يف الفرتة من  اآ�شيا واملحيط  التعاون يف  مبنا�شبة منتدى 
اأوكو�ص،  15 �شبتمر عن ت�شكيل حتالف  13 نوفمر، وبعد الإع�ن يف 
منطقة  يف  الت�شكيل  اإع���ادة  اآ�شيا  ���ش��رق  لأب��ح��اث  الفرن�شي  املعهد  ناق�ص 
املحيطني الهندي والهادي خ�ل موؤمتر بالفيديو يف 15 نوفمر، يف اإطار 
"اجتماعات الثنني"، مع اثنني من اأع�شائه، �شيبا�شتيان كولني، وغيبورغ 
دي�موت... مناق�شة اأدارها جوري�ص زيلرمان، رئي�ص حترير اآ�شيالي�شت. 
يف 11 نوفمر املنق�شي، ويف اإطار قمة منتدى التعاون يف اآ�شيا واملحيط 
اأ�شار الرئي�ص ال�شيني �شي جني بينغ جمددا، اإىل تر�ّشح ال�شني  الهادي، 
اأرادتها  التي  التجارة احلرة  الهادي، وهي معاهدة  املحيط  لل�شراكة عر 
الوليات املتحدة برئا�شة باراك اأوباما بدون بكني، ثم ان�شحب منها دونالد 
ترامب، ونفذتها اليابان ب�شكل اأ�شا�شي رغم كل �شيء حتت ا�شم "ال�شراكة 
التقدمية ال�شاملة عر املحيط الهادي" -والتي ما زلنا ل نعرف ما اإذا كان 

جو بايدن �شريغب يف الن�شمام اليها.            )التفا�شيل �ص15(

عك�ص ذلك.
وزارة  من  داخلية  مذكرة  ك�شفت 
امل���ال���ي���ة، اأن������ه اع����ت����ب����اًرا م����ن يوم 
اخل��م��ي�����ص ���ش��ي��ك��ون ل��دي��ه��ا فريق 
يف  ومكاتب  اأ�شخا�ص،  ت�شعة  من 
مكر  بالبوند�شتاغ.  ملحق  مبنى 
ال�شابقة  امل��ك��ات��ب  ان��ه��ا  ال��ت��اري��خ، 
�شارع  زاوي����ة  يف  ك����ول،  لهيلموت 
اأ���ش��ج��ار ال��زي��زف��ون امل��رم��وق -مع 

اإط�����ل����ة ج���زئ���ي���ة ع���ل���ى ب���اري���زر 
ب�تز... ق�شية ت�شببت يف الكثري 

من اللغط.
املتوا�شعة،  م��ريك��ل  ف���اإن  وه��ك��ذا، 
التي مل نرها ت�شت�شلم للرفاهية، 
ن�شف  ال�شرائب  دافعي  �شتكلف 
و�شيكون  ال�������ش���ن���ة،  يف  م���ل���ي���ون 
يورو  األ��ف   15 ح��وايل  تقاعدها 

�شهرًيا.      )التفا�شيل �ص12(

واأ�شاف ال�شمري اأن قوة من جهاز 
مكافحة الإره��اب وبال�شرتاك مع 
ق���وات خ��ا���ش��ة م��ن ح��ر���ص الإقليم 
م�شرتكة  عمليات  بتنفيذ  با�شرت 
الهتمام  ذات  الفارغة  املناطق  يف 
الأم���ن���ي امل�����ش��رتك، ب��اإ���ش��ن��اد جوي 
من القوة اجلوية وطريان اجلي�ص 

والتحالف الدويل.
واأ�شار اإىل اأن هذه العملية الأمنية 
والعمل  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  اإط�����ار  يف  ت���اأت���ي 
قيادة  عليه  ت�شرف  ال��ذي  امل�شرتك 
العمليات امل�شرتكة لتطهري مناطق 
اله���ت���م���ام الأم����ن����ي امل�������ش���رتك من 

تواجد ع�شابات داع�ص الإرهابية.
العراقي  ال������وزراء  رئ��ي�����ص  وو����ش���ل 
م�����ش��ط��ف��ى ال���ك���اظ���م���ي، الأرب����ع����اء، 
عملية  على  ل���إ���ش��راف  اأرب��ي��ل  اإىل 

ع�شكرية �شد تنظيم داع�ص.
للقوات  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  وت���ف���ق���د 
امل�����ش��ل��ح��ة ال���ك���اظ���م���ي، الأرب�����ع�����اء، 
القطعات الأمنية يف ق�شاء خممور 

مبحافظة اأربيل.
وذك�������ر م�������ش���در اأم����ن����ي رف����ي����ع اأن 
على  الزيارة  �شدد خ�ل  الكاظمي 
مراجعة اخلطط الأمنية ومواجهة 

خطر بقايا داع�ص الإرهابية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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�شيف بن زايد ي�شهد العر�ص 
اجلماعي ملنت�شبي وزارة الدفاع 

اأخبار الإمارات

يف اأجواء م�شحونة.. ماذا يريد بايدن 
وبوتن من قمة »خف�ص التوتر«؟

عربي ودويل

نادي غنتوت يعلن مواعيد 
بطولة الإمارات الدولية للبولو

الفجر الريا�شي

تقدمي 34,836 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �شاعة 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة   69

و89 حالة �شفاء و�شفر وفيات
   •• اأبوظبي-وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�ص كورونا امل�شتجد 
"كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 355،085 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال���  ال�����ش��اع��ات  خ���ل  ج��دي��دا  فح�شا 

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
اإج��راءات التق�شي والفح�ص يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات    و�شاهم تكثيف 
كورونا  بفريو�ص  ج��دي��دة  اإ�شابة  حالة   69 ع��ن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 

ال�زمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 742،507 حالت. 
)التفا�شيل �ص2(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .. نظمت وزارة الدفاع مبادرة العر�ص 
اجلماعي ل�250 عري�شاً من منت�شبي الوزارة من ع�شكريني ومدنيني واأبناء 
اآل نهيان نائب  ال�شيخ �شيف بن زايد  ال�شهداء وذلك بح�شور الفريق �شمو 

رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية.
ياأتي العر�ص اجلماعي - يف نادي �شباط القوات امل�شلحة باأبوظبي - �شمن 
مبادرات وزارة الدفاع ل�حتفال باليوبيل الذهبي للدولة ويف اإطار امل�شاهمة 

املجتمعية جتاه اأبنائها لرت�شيخ قيم التكافل املجتمعي.
متمنياً  ال�شعيدة،  املنا�شبة  بهذه  وذويهم  وعائ�تهم  العر�شان  �شموه  وهناأ 
لهم حياة زوجية هانئة وم�شتقرة ت�شودها املودة واملحبة، وحثهم على اأهمية 
بناء اأ�شرة قوية متما�شكة تكون عماداً لهذا الوطن وتعزز من اأركانه، موؤكدا 

ال�شتقرار  اإىل  للو�شول  الوطن،  �شباب  دعم  على  الر�شيدة  القيادة  حر�ص 
الأ�شري بتوفري كافة ال�شبل واخلدمات الإمكانيات لهم، ب�شورة ت�شاهم يف 

حتقيق ال�شعادة والر�شا واحلياة الكرمية.
ح�شر احلفل .. �شعادة مطر �شامل علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع و�شعادة 
الفريق الركن املهند�ص عي�شى �شيف بن عب�ن املزروعي نائب رئي�ص اأركان 
القوات امل�شلحة وعدد من كبار �شباط وزارة الدفاع وعدد من اأهايل واأ�شر 

العر�شان.
وكان احلفل قد بداأ بال�ش�م الوطني والتقط �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
نهيان ال�شور التذكارية مع العر�شان، وتخلل احلفل عرو�ص الفنون ال�شعبية 

والأهازيج واللوحات الرتاثية.
الدفاع عن  ل�شوؤون  الدولة  البواردي وزير  اأحمد  بن  واأع��رب معايل حممد 
�شكره للرعاية الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .

وقال ياأتي العر�ص اجلماعي �شمن مبادرات وزارة الدفاع ل�حتفال باليوبيل 
قيم  لرت�شيخ  اأبنائها  جت��اه  املجتمعية  امل�شاهمة  اإط��ار  ويف  للدولة  الذهبي 

العتزاز والفخر ملنت�شبيها.
واأ�شاف متثل هذه املبادره لفتة من �شموه لأبنائه منت�شبي وزاره الدفاع من 
ع�شكريني ومدنيني واأبناء ال�شهداء والتي �شتعمل على ال�شتقرار الجتماعي 
واملعي�شي لهم وتعد مبثابة دعم لهم وعرفانا بجهودهم للحفاظ علي اأمن 

وا�شتقرار وطنهم .
وهناأ معاليه العر�شان ، موؤكداً اأنهم اأهٌل لهذه الثقة والتقدير الذي منحهم 
اإياه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ، داعياً كافة العاملني من 
اإىل الأداء املهني املوؤ�ش�شي، والإخ��ص يف خدمة املجتمع،  ال��وزارة  منت�شبي 

والولء للقيادة الر�شيدة.
رئي�ص  الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  الركن  الفريق  معايل  ق��ال  ناحيته  من 
اأركان القوات امل�شلحة ، اإن مبادرة الزواج اجلماعي تهدف اإىل حتقيق املزيد 

من التكامل والتكافل الجتماعي �شمن �شفوف القوات امل�شلحة والتي�شري 
واأفراد  �شباط  من  منت�شبيها  على  ال���زواج  وتكاليف  اأع��ب��اء  من  والتخفيف 
لهم  املعي�شي  ال�شتقرار  وحتقيق  حياتهم  بناء  عليهم  ي�شهل  مبا  ومدنيني 
�شلبية على  التي تكون لها تداعيات  الباهظة  الديون والتكاليف  بعيدا عن 

حياتهم الأ�شرية يف امل�شتقبل.
عن  ال��دف��اع  وزارة  وكيل  الظاهري  علي  �شامل  مطر  �شعادة  ع��ّر  جهته  من 
اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  للفريق  والعرفان  المتنان  خال�ص 
وح�شوره  لت�شريفه   ، الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان 
هذا  يف  اأفراحهم  الدولة  اأبناء  وم�شاركته  الدفاع  ل��وزارة  اجلماعي  العر�ص 

اليوم املبارك.
وقدم من جهته خال�ص التهاين للعر�شان .. داعياً اإياهم اإىل املحافظة على 
متمنًيا  الآب��اء،  عن  املوروثة  والتقاليد  والعادات  الأ�شيلة،  الإماراتية  القيم 

لهم دوام التوفيق والنجاح يف حياتهم الأ�شرية اجلديدة.

•• اأبوظبي-وام 

تقدم �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
عالية  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  "�شحة"، 
النف�شية،  الأم���را����ص  مل��ر���ش��ى  اجل����ودة 
اإطار  ويف  العاملية،  املعايري  لأعلى  وفقاً 
م���ن اخل�����ش��و���ش��ي��ة، ع��ل��ى اأي�����دي ك���وادر 
خرات  ومتتلك  عالياً  تاأهيً�  موؤهلة 

مهمة يف جمال تخ�ش�شها.
ل��ط��ب الأ�شرة،  ال��ظ��ف��رة  وي��ق��دم م��رك��ز 
ال��ت��اب��ع مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ظ��ف��رة، اإح���دى 
التطبيب  "�شحة"،  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت 
والتعاون  بالتن�شيق  بعد،  عن  النف�شي 
الزعفرانة  وم��رك��ز  املقطع،  م��رك��ز  م��ع 
للخدمات  التابعني  ال�شحية،  للرعاية 
من�شاآت  اإح���دى  اخل��ارج��ي��ة،  الع�جية 
فريد  م�����ش��روع  ع��ر  "�شحة"،  ���ش��رك��ة 
الو�شول  لت�شهيل  ي��ه��دف  ن��وع��ه  م���ن 
خلدمات ال�شحة النف�شية للمر�شى يف 
الظفرة  مركز  ب��داأ  اإذ  الظفرة،  منطقة 
بتوفري الرعاية ال�شحية النف�شية من 
تقدمي  ومت  بعد،  ع��ن  التطبيب  خ���ل 
الرعاية ال�شحية ال�زمة ملا يزيد عن 
ذلك  يف  التو�شع  و�شيتم  حالة،   200

م�شتقبً�.
واأكد الدكتور نظمي ح�شني ال�شواحلي، 
طبيب ا�شت�شاري يف مركز الظفرة لطب 
الأ�شرة، اأن امل�شروع مت اإعداده بطريقة 
ت�����ش��م��ن األ ي��ع��رف اأح����د ���ش��ب��ب زي����ارة 
املري�ص �شوى طبيب الأ�شرة والطبيب 
النف�شي، حيث يتم ت�شجيل املري�ص على 
اأنه يراجع طبيب الأ�شرة وعند ح�شور 

امل��ري�����ص ي���ق���وم ط��ب��ي��ب الأ�����ش����رة ببدء 
الطبيب  مع  بعد  عن  التطبيب  جل�شة 
روؤية  للمري�ص  ميكن  بحيث  النف�شي 
و���ش��م��اع ال��ط��ب��ي��ب ال��ن��ف�����ش��ي والإج���اب���ة 
لتوجيهاته  وال���ش��ت��م��اع  اأ���ش��ئ��ل��ت��ه،  ع��ل��ى 
من  اجلانب  ه��ذا  اإن  وق��ال  وتعليماته. 
امل�شروع له ميزة مهمة  اخلدمة يجعل 
وهي احلد من و�شمة اخلجل الناجتة 

اأن وجود  كما  النف�شية،  الأم��را���ص  عن 
معا  النف�شي  والطبيب  الأ���ش��رة  طبيب 
ناحية  م��ن  امل��ري�����ص  تقييم  يف  ي�شاعد 
لدى  اخل��رة  وزي���ادة  ونف�شية  ع�شوية 
اأطباء الأ�شرة يف ع�ج هذه الأمرا�ص. 
اأن التطبيب النف�شي عن بعد،  واأ�شاف 
ي���ع���ادل ال���زي���ارة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م���ن حيث 
اللتزام  الع�ج،  الت�شخي�ص،  التقييم، 

باملعاجلة والنتائج ال�شريرية، واأنه يعد 
ال�شحية  الرعاية  لتقدمي  ف��ع��اًل  ح��ً� 
نوعية  وحت�شني  النف�شيني،  للمر�شى 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة، خا�شة  ل��ل�����ش��ح��ة  ال���رع���اي���ة 
وي���رتددون  ب��اخل��ج��ل،  ي�شعرون  ال��ذي��ن 
وامل�شت�شفيات  ال�شحية  املراكز  زيارة  يف 
لتلقي الع�ج؛ فاخلجل يعد واحداً من 
العقبات الأكرث انت�شاراً، التي حتول دون 

ال�شحية  الرعاية  املر�شى من  ا�شتفادة 
النف�شية، وتلقي الع�ج ال�زم. واأو�شح 
اأن �شركة "�شحة" حتر�ص على توفري 
املجتمع،  رعاية �شحية متميزة لأف��راد 
كما حتر�ص على تعزيز جتربة املري�ص، 
للمر�شى  امل��ط��ل��وب��ة  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ري 
تهدف  اإذ  اإقامتهم،  اأماكن  بالقرب من 
يف  ب��ع��د  ع��ن  النف�شي  التطبيب  ع��ي��ادة 

الو�شول  ل��ت��وف��ري  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة 
النف�شي.  ال��ت��خ�����ش�����ص  اإىل  ب�����ش��ه��ول��ة 
اأجرتها  التي  الدرا�شات  نتائج  اإن  وقال 
م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال���ظ���ف���رة ل��ل��ت��ع��رف على 
ر�شاهم،  م��دى  وقيا�ص  املتعاملني  اآراء 
م�شتوى  حققت  اخل��دم��ة  اأن  اأظ���ه���رت 
عاليا من ر�شا املر�شى، وزادت ال�شعور 
بالثقة لديهم، اإىل جانب حت�شني اإدارة 

اإىل  الو�شول  املر�شى، وحت�شني  حالت 
اخل���دم���ات، ب��الإ���ش��اف��ة ل��ت��وف��ري الوقت 
اأدت  كما  م��ع��اً،  والطبيب  املري�ص  على 
املهارات  واك��ت�����ش��اب  امل��ع��رف��ة،  زي���ادة  اإىل 
لدى اأطباء الرعاية الأولية يف معاجلة 
وم��ت��اب��ع��ة امل��ر���ش��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
اأثبتت درا�شات  ا�شطرابات نف�شية، كما 
ال��ت��ط��ب��ي��ب ع���ن ب��ع��د ي�����ش��اع��د يف دمج 
الرعاية النف�شية مع الرعاية ال�شحية 
خدمات  اإىل  وب���الإ����ش���اف���ة  الأول�����ي�����ة. 
التطبيب عن ُبعد، �شيقوم الدكتور عبد 
اأخ�شائي  م��دح��اين،  اهلل  عبد  الرحمن 
الطب النف�شي يف مركز نعمة ال�شحي 
اخلارجية،  الع�جية  للخدمات  التابع 
"�شحة" بزيارة  �شركة  من�شاآت  اإح��دى 
الأ�شرة مرتني يف  الظفرة لطّب  مركز 
حتى  �شباحاً   8 ال�شاعة  م��ن  الأ���ش��ب��وع 
5 م�شاًء. وميكن حتقيق هذه اخلطوة 
املمار�شات  جمموعة  من��وذج  خ�ل  من 
"�شحة"  �شركة  تنتهجه  ال��ذي  الطبية 
"�شحة"  �شبكة  ع��ر  ل���أط��ب��اء  وي��ت��ي��ح 
لتحقيق  ب�شكل جماعي  العمل  اإمكانية 
هدف ال�شركة املتمثل يف تعزيز التكامل 

يف خدماتها ال�شريرية.

�شيف بن زايد ي�شهد العر�س اجلماعي ملنت�شبي وزارة الدفاع

�شحة توفر خدمة التطبيب النف�شي عن بعد يف الظفرة  

•• اأبوظبي-وام

اأكدت دولة الإمارات وجمهورية رو�شيا الحتادية على عمق الع�قات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��را���ش��خ��ة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني البلدين 
ال�شديقني وت�شتند اإىل اإرث زاخر بالتعاون البناء واملثمر على مدار 

عقود.  5
اجلاري  العام  الحتادية  رو�شيا  وجمهورية  الإم��ارات  دول��ة  وحتتفي 
البلدين  بني  الدبلوما�شية  الع�قات  اإن�شاء  على  عاما   50 مبرور 
اآل نهيان وزير اخلارجية  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  �شمو  تبادل  حيث 
ال���دويل وم��ع��ايل �شريجي لف���روف وزي��ر خارجية رو�شيا  وال��ت��ع��اون 

الحتادية برقيات التهنئة بهذه املنا�شبة.
وت��رت��ب��ط دول���ة الإم������ارات وج��م��ه��وري��ة رو���ش��ي��ا الحت���ادي���ة بع�قات 
ا�شرتاتيجية قوية ورا�شخة ومتطورة ويجمعهما �شراكة ا�شرتاتيجية 
مثمرة جت�شد الإرادة امل�شرتكة من ك� البلدين ال�شديقني ل�رتقاء 
بهذه الع�قات نحو اآفاق اأرحب من اأجل م�شتقبل مزدهر وم�شتدام 

للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني.
و�شهد م�شار الع�قات الإماراتية - الرو�شية نقلة نوعية مع اإع�ن 
وتطورت   ..  2018 العام  يف  البلدين  بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
اأوجه التعاون الإماراتي الرو�شي يف العديد من املجالت ذات الهتمام 

امل�شرتك يف ظل رعاية واهتمام من قيادتهما.

••   اأبوظبي-وام

نطاق  وزي�����ادة  لتو�شيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  مت��ا���ش��ي��ا 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�ص 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن 
24 املا�شية على فئات  ال�  355،085 فح�شا جديدا خ�ل ال�شاعات  اإجراء 

خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
نطاق  وت��و���ش��ي��ع  ال���دول���ة  يف  وال��ف��ح�����ص  ال��ت��ق�����ش��ي  اإج������راءات  تكثيف    و�شاهم 
جديدة  اإ�شابة  حالة   69 ع��ن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 

م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص 
امل�شجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  ال�زمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع 
ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي  ال�شحة  وزارة  واأعلنت  حالت.   742،507
حالة وفاة خ�ل الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2،149 حالة.
كورونا  بفريو�ص  مل�شابني  ج��دي��دة  حالة   89 �شفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد تلقيها الرعاية 
ال�شحية ال�زمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 

حالة.  737،570

عدم ت�شجيل اأي حالة �فاة خالل ال�شاعات الـ 24 الإمارات ورو�شيا توؤكدان عمق عالقاتهما ال�شرتاتيجية 

كورونا و89 حالة �شفاء  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة   69

•• دبي-وام:

 ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
اأخ��اه �شاحب ال�شمو امللكي  اأم�ص،  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  رئي�ص جمل�ص 
الأمري حممد بن �شلمان اآل �شعود، ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير 

الدفاع يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، يف مقر اإك�شبو 2020 دبي.
وقد رحب �شاحب ال�شمو نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
حاكم دبي، ب�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد ال�شعودي الذي يزور الدولة حالياً، 
موؤكداً �شموه عمق الع�قات الأخوية التي تربط دولة الإمارات ب�شقيقتها اململكة 
العربية ال�شعودية، ومدى الرتابط بني ال�شعبني ال�شقيقني، وخ�شو�شية تلك 

الع�قة الأخوية املمتدة بني البلدين يف اإطار من تكامل الروؤى ووحدة امل�شري 
والتاريخ امل�شرتك.

امل�شتقبلية،  والتطلعات  امل�����ش��رتك،  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
والتن�شيق بني دولة الإم��ارات واململكة العربية ال�شعودية على خمتلف ال�شعد 
ويف �شتى املجالت، ومبا يتنا�شب مع مكانة البلدين اإقليمياً، وما يتمتعان به من 

ثقل على امل�شتوى الدويل. 
ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وا�شتعر�ص �شاحب 
الإقليمية  والق�شايا  املو�شوعات  م��ن  ع���دداً  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي 
الدولتني  ب��ني  املتقدم  التن�شيق  وم�شتوى  امل�شرتك،  الهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة 
خ��ادم احلرمني  بقيادة  البلدين  ب��ني  الأخ��وي��ة  الع�قات  ومتانة  ق��وة  اإط���ار  يف 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، عاهل اململكة العربية ال�شعودية 
واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد بن �شلطان اآل نهيان، رئي�ص الدولة، 

حفظه اهلل.
من جهته اأعرب �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان اآل �شعود، عن 
اخلم�شني  الحت��اد  بعيد  الحتفال  مع  تزامناً  الإم���ارات،  دول��ة  ب��زي��ارة  �شعادته 
على  ال�شقيقني  البلدين  يف  الر�شيدة  القيادة  حر�ص  �شموه  م��وؤك��داً  للدولة، 
من  وامل��واق��ف  ال���روؤى  تطابق  �شوء  يف  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  امل�شتمر  التن�شيق 
قيادة  الإم����ارات  ل��دول��ة  �شموه  متمنياً  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  الق�شايا  جممل 
ال�شعودي  العهد  اأع��رب ويل  املزيد من الزده��ار والتقدم. كما  وحكومة و�شعباً 
عن تقديره للجهود الكبرية التي بذلتها دبي يف تنظيم هذه الدورة ال�شتثنائية 

من اإك�شبو 2020 دبي، وتكامل اجلهود الوطنية لإخراج احلدث العاملي على 
اأعلى م�شتوى من التنظيم واحلداثة والإبهار. ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد  بن حممد بن را�شد 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�ص جمل�ص ال��وزراء وزير املالية، 
و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة، و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�ص جمل�ص دبي 
دبي للطريان  رئي�ص هيئة  اآل مكتوم،  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  ل�إع�م، 
الرئي�ص الأعلى ملجموعة طريان الإمارات، ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان، وزير الت�شامح والتعاي�ص املفو�ص العام لإك�شبو 2020 دبي، وعدد من 

الوزراء وكبار امل�شوؤولني.

اأكد عمق العالقات الأخوية الرا�شخة ��حدة امل�شري �تطابق الر�ؤى امل�شرتكة

دبي  حممد بن را�شد ي�شتقبل ويل العهد ال�شعودي يف اإك�شبو 2020 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام 

نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ا�شتقبل 
املزروعي  بطي  غنام  �شعادة  النخيل،  ق�شر  يف  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 

الأمني العام ملجل�ص تناف�شية الكوادر الإماراتية.
تناف�شية  جمل�ص  وبرامج  خطط  على  اللقاء  خ�ل  �شموه  واطلع 
ال��ك��وادر الإم��ارات��ي��ة خ���ل املرحلة ال��ق��ادم��ة وال��ه��ادف��ة اإىل و�شع 
والكوادر  ال��ك��ف��اءات  وتاأهيل  لتدريب  امل��دى  طويلة  ا�شرتاتيجية 
الإماراتية، وتطوير الرامج التوجيهية ل�إماراتيني لرفع ن�شبة 
املبادرات  اإىل تطوير  ب��الإ���ش��اف��ة  اخل��ا���ص،  ال��ق��ط��اع  امل��واط��ن��ني يف 
وامل�����ش��اري��ع وال���رام���ج اخل��ا���ش��ة ب��ت��دري��ب وت��وظ��ي��ف امل��واط��ن��ني يف 

القطاع اخلا�ص.
"ناف�ص" الذي  اللقاء على مبادرات برنامج  وتعرف �شموه خ�ل 
اأطلقه جمل�ص تناف�شية الكوادر الإماراتية خ�ل �شبتمر املا�شي، 
اإىل تعزيز القدرة  وعلى ا�شرتاتيجية عمل الرنامج التي تهدف 
اخلم�ص  ال�شنوات  خ���ل  الإم��ارات��ي��ة  العاملة  للقوى  التناف�شية 
القادمة، ومتكينهم ل�شغل الوظائف يف موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص 
ب��ال��دول��ة. ك��م��ا اط��ل��ع ���ش��م��وه ع��ل��ى امل��ن�����ش��ة الإل��ك��رتون��ي��ة املوحدة 
للرنامج، والتي ت�شهم يف تقدمي اخلدمات الرئي�شة والداعمة له، 
وتعتر �شلة و�شل بني املواطنني الباحثني عن عمل، وموؤ�ش�شات 

القطاع اخلا�ص التي تبحث عن املواهب والكفاءات لتوظيفها.
املبذولة  باجلهود  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��اد 

لتنفيذ خطط الرنامج يف جميع مراحله، موؤّكداً اأهمية التعاون 
بني جميع الأطراف ذات الع�قة لتحقيق نتائج اإيجابية للرنامج 
على عمل  القائمني  دور وجهود  �شموه  وثّمن  املحدد.  امل��دى  على 
املجل�ص من اأجل توفري حياة كرمية للمواطنني وت�شجيعهم على 
تعزيز م�شاركة  اأهمية  اإىل  القطاع اخلا�ص، م�شرياً  النخراط يف 
الكوادر الوطنية يف بناء امل�شتقبل ودفع م�شرية التنمية امل�شتدامة 
م�شتقبل  بناء  يف  احل��ي��وي  ل���دوره  اخل��ا���ص،  القطاع  يف  ومتكينها 
الطاقات  وا�شتثمار  ال��ق��درات  تعزيز  على  قائم  وم�شتدام  تنموي 

البّناءة للم�شاهمة يف م�شرية الدولة ال�شاملة.
ح�شر اللقاء �شعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب �شمو ممثل 

احلاكم يف منطقة الظفرة.

حمدان بن زايد يطلع على برامج جمل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية 

•• دبي-وام

تراأ�ص �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�شو املجل�ص التنفيذي 
برنامج  جمل�ص  اج��ت��م��اع  التنفيذي،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�ص  اأب��وظ��ب��ي،  لإم����ارة 
خ�ل  �شمّوه،  واطلع  املجل�ص.  لإدارة  رئي�شاً  �شمّوه  ب�شفة  الإم��ارات��ي،  اجلينوم 
الذي  التقدم  2020 دبي"، على  "اإك�شبو  انعقد مبقر معر�ص  الذي  الجتماع 
ال�شحية  الرعاية  ُم�شتدامة لدعم قطاع  ا�شرتاتيجية  اإع��داد  املجل�ص يف  اأح��رزه 

ال�شخ�شية يف الدولة.
علوم  جم��ال  يف  الدولة  وا�شرتاتيجية  روؤي��ة  املجل�ص  اأع�شاء  مع  �شمّوه  وناق�ص 
اجلينوم، و�شّلط ال�شوء على اأهمية الرعاية ال�شحية ال�شخ�شية يف دعم جهود 

الوقاية من الأمرا�ص وتعزيز �شحة اأفراد املجتمع.
واأّكد على الدور الهام للجامعات وموؤ�ش�شات قطاع الرعاية ال�شحية يف الّربط 
بني اجلهود البحثية والتطبيقات الطبية، بالإ�شافة اإىل اأهمية و�شرورة التعاون 

مع املوؤ�ش�شات الرائدة عاملياً يف جمال علوم اجلينوم.
برامج  لتطوير  الطموحة  خططنا  ت�شتند   :  - املنا�شبة  ب��ه��ذه   - �شمّوه  وق���ال 
والتطوير  للبحث  امل�شتوى  عاملية  اأ�شا�شية  بنية  توفري  اإىل  الفعالة  اجلينوم 
متّكننا من ت�شريع وترية الدرا�شات والبتكارات يف علوم اجلينوم على ال�شعيد 
اإيجاد حلول الرعاية  اأمام  ُي�شهم يف ريادة اجلهود ومُيّهد الطريق  الدويل، مبا 
الإمارات  دول��ة  �شعب  على  بالنفع  �شتعود  التي  واملتقدمة  ال�شخ�شية  ال�شحية 

وباقي �شعوب العامل.
و�شّلط املجل�ص ال�شوء، خ�ل اجتماعه، على اأبرز القدرات والكفاءات املتواجدة 
حالياً يف جمال علوم اجلينوم على م�شتوى الدولة، �شواء داخل املوؤ�ش�شات الطبية 
احلكومية اأو اخلا�شة، ومن اأهمها "مركز اجلينات الوراثية والأنظمة احليوية" 
يف جامعة نيويورك اأبوظبي، و"مركز ا�شتك�شاف اجلينوم" التابع جلامعة حممد 
لهيئة  التابع  الوراثة"  لعلم  دب��ي  و"مركز  ال�شحية،  والعلوم  للطب  را�شد  بن 
ال�شحة - دبي، وخمتر اجلينوم بكلية الطب والعلوم ال�شحية التابع جلامعة 

التابع  احليوية  للتكنولوجيا  خليفة  جامعة  ومركز  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
جلامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، و"مركز اأوميك�ص للتميز"، التابع ل�شركة 
مع دائرة ال�شحة -  تعاون  �شراكة  عقد  والذي  ال�شحية"،  للرعاية   42 "جي 
جمع  جهود  ذلك  يف  مبا  املتطورة،  البيولوجية  العلوم  م�شاريع  لدعم  اأبوظبي 

ودرا�شة الت�شل�شل اجليني للعينات اخلا�شة برنامج اجلينوم الإماراتي.
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" قد اعتمد ت�شكيل جمل�ص برنامج 
اإدارة  عن  م�شوؤوًل  املجل�ص  ليكون   ،2021 يونيو  �شهر  يف  الإم��ارات��ي،  اجلينوم 
لتوفري  احلكومية  اجلهود  �شمن  عليها،  والإ���ش��راف  الدولة  يف  اجلينوم  برامج 
ال�شخ�شية  ال�شحية  الرامج  واعتماد  الدولة،  امل�شتوى يف  رعاية �شحية عاملية 

الع�جية والوقائية ل�أجيال احلالية واملُقبلة.
وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن  كل من معايل حممد  املجل�ص يف ع�شويته  وي�شم 
ال�شحة  وزير  العوي�ص  ال��وزراء ومعايل عبدالرحمن بن حممد  �شوؤون جمل�ص 

للتكنولوجيا  دول��ة  وزي��رة  الأم��ريي  يو�شف  بنت  �شارة  ومعايل  املجتمع  ووقاية 
ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر  العلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  وم��ع��ايل  املتقدمة 
والقت�شاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد 
اآل حامد رئي�ص دائرة ال�شحة يف اأبوظبي، و�شعادة عو�ص �شغري الكتبي، مدير 
ال�شريف، مدير جامعة  اأحمد  الدكتور عامر  ال�شحة - دبي، و�شعادة  عام هيئة 
زينغ،  اإري��ك  الدكتور  والروفي�شور  ال�شحية،  والعلوم  للطب  را�شد  بن  حممد 
رئي�ص جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي، والروفي�شور جورج ت�شري�ص، 
بروفي�شور علم الوراثة يف كلية الطب بجامعة هارفارد. وُيعّد برنامج اجلينوم 
الإماراتي خطوة هامة يف دعم روؤية حتقيق الرعاية ال�شحية ال�شخ�شية يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، من خ�ل دعم املبادرات يف العديد من املجالت، اأبرزها 
ال��زواج، وفحو�ص ما قبل الولدة،  الفحو�ص املتقدمة ل�أمرا�ص الوراثية قبل 
الوراثية  الأم��را���ص  وت�شخي�ص  ال��دوائ��ي��ة،  اجلينوم  وع��ل��وم  املخاطر،  وتقارير 

والنادرة وع�جها، بالإ�شافة اإىل العلوم اجلينية اخلا�شة باأمرا�ص ال�شرطان.

خالد بن حممد بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س برنامج اجلينوم الإماراتي 

•• اأبوظبي- وام:

�شعيهما  ال�شعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  اأك��دت   
اإىل تعزيز التعاون الإ�شرتاتيجي والتكامل القت�شادي والتجاري والتنموي 
ال�شاملة وتطلعات  والتنمية  الأم��ن والزده��ار  اأف�شل يحقق  لبناء م�شتقبل 
�شعبي البلدين وذلك يف اإطار الع�قات الأخوية املتميزة والروابط التاريخية 

الرا�شخة التي جتمع البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.
كما اأكد البلدان - يف بيان م�شرتك �شدر اأم�ص- ا�شتمرار التن�شيق يف مواقفهما 
مبا  والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني  على  البلدين  تهم  التي  الق�شايا  ب�شاأن 

يخدم م�شاحلهما ويعزز الأمن وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.
العربية  الإم����ارات  دول���ة  اأ���ش��درت��ه  ال���ذي  امل�شرتك  البيان  ن�ص  يلي  وفيما 
املتحدة واململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة مبنا�شبة زيارة �شاحب ال�شمو 
نائب  العهد  �شعود ويل  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  الأم��ري حممد  امللكي 

رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�شعودية اإىل الدولة : 
التي  الرا�شخة  التاريخية  وال��رواب��ط  املتميزة  الأخ��وي��ة  الع�قات  اإط��ار  يف   
جت��م��ع ق��ي��ادت��ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة والإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
ال�شرتاتيجي  ال��ت��ع��اون  وت��ط��وي��ر  لتعزيز  و���ش��ع��ي��اً  ال�شقيقني،  و�شعبيهما 
والتكامل القت�شادي والتجاري والتنموي، نحو بناء م�شتقبل اأف�شل يحقق 
ال�شقيقني،  البلدين  �شعبي  وتطلعات  ال�شاملة  والتنمية  والزده���ار  الأم��ن 
وبناًء على توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود -حفظه اهلل - قام �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع 
والربعاء  الث�ثاء  يومي  الإم��ارات  دولة  بزيارة  ال�شعودية  العربية  باململكة 

بتاريخ 3-40501443ه� املوافق 7-801202021م.
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بني  مباحثات  جل�شة  ال��زي��ارة  خ���ل  وُع��ق��دت 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  بن  حممد 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
بن  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  خ�لها  هنَّاأ  امل�شلحة، 
الحتاد  عيد  مبنا�شبة  الإم����ارات  دول��ة  و�شعب  وحكومة  ق��ي��ادة  عبدالعزيز 
اخل��م�����ش��ني م�����ش��ي��داً مب��ا حققته الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن اإجن����ازات 
من  م��زي��داً  الإم�����ارات  ل��دول��ة  متمنياً  امل��ي��ادي��ن،  خمتلف  �شملت  ح�����ش��اري��ة 
التقدم والرفاهية والزده��ار والأم��ن وال�شتقرار يف ظل قيادتها احلكيمة، 
اأوجه الع�قات الأخوية بني البلدين  كما وجرى خ�ل الزيارة ا�شتعرا�ص 
ال�شقيقني والإجنازات املتحققة وامل�شتمرة للتعاون ال�شرتاتيجي والتكامل 
امل�شرتك بينهما وكذلك �شبل تعزيز وتطوير ع�قاتهما والنتقال بها اإىل 
للتعاون  املتميز  بامل�شتوى  واأ�شاد اجلانبان  املجالت.  اأرحب يف خمتلف  اآفاق 
بينهما يف املجالت ال�شيا�شية والأمنية والع�شكرية والقت�شادية والتنموية، 
ال�شعودي  التن�شيق  جمل�ص  مظلة  حت��ت  وت��ك��ام��ل  ت��ع��اون  م��ن  حت��ّق��ق  ومب���ا 
الإماراتي الذي مت اإن�شاوؤه بتوجيهات كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية واأخيه 
- حفظهما  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
اهلل - موؤكدين عزمهما على تعزيز وتطوير دور املجل�ص يف املرحلة القادمة 
للروؤية  جت�شيداً  ال�شرتاتيجية  م�شاحلهما  يخدم  مبا  امل��ج��الت،  كافة  يف 
احلكيمة لقيادتي البلدين الهادفة لتوثيق اأوا�شر الأخوة والتعاون وال�شراكة 

بني ال�شعبني ال�شقيقني.
املتميزة  والفر�ص  ال��وف��رية  القت�شادية  الإمكانيات  اإىل  اجلانبان  واأ���ش��اَر 
لتعزيز ال�شراكة ال�شرتاتيجية وم�شاعفة ال�شتثمارات امل�شرتكة، م�شددين 

على اأهمية اإبراز املجالت الواعدة للم�شتثمرين يف البلدين.
ويف جمال الطاقة، نّوه اجلانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وباجلهود الناجحة 
لدول جمموعة اأوبك بل�ص، الرامية اإىل تعزيز ا�شتقرار �شوق النفط العاملي، 
الدول  ال��ت��زام جميع  و���ش��رورة  التعاون  ه��ذا  ا�شتمرار  اأهمية  على  اأك��دا  كما 
امل�شاركة باتفاقية اأوبك بل�ص. كما اأكدا كذلك على اأهمية درا�شة التعاون يف 
الفر�ص امل�شرتكة يف جمال النفط والغاز وقطاع البرتوكيماويات، وكذلك 
التعاون يف جمالت ال�شتخدامات ال�شلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون 
يف جمال جتارة املنتجات النفطية، وال�شتفادة من الربط الكهربائي والتبادل 
التجاري للطاقة الكهربائية، والذكاء ال�شطناعي والتحول الرقمي والأمن 

ال�شيراين وال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
القائم حول  ال��ت��ع��اون  بتعزيز  ال��ط��رف��ان  رّح���ب  امل��ن��اخ��ي،  التغري  ويف جم��ال 
تطبيق نهج القت�شاد الدائري للكربون الذي اأطلقته اململكة خ�ل رئا�شتها 
متكامل  كاإطار  املجموعة  قبل  من  عليه  املوافقة  ومتت  الع�شرين  ملجموعة 
و�شامل ملعاجلة التحديات املرتتبة على انبعاثات الغازات امل�شببة ل�حتبا�ص 
احلراري واإدارتها من خ�ل التقنيات املتاحة واملبتكرة، باعتباره نهجاً ميثل 
الإماراتي  اجل��ان��ب  ون��وه  الن��ب��ع��اث��ات.  لإدارة  اقت�شادياً  م�شتدامة  طريقة 
الأو�شط  ال�����ش��رق  مل��ب��ادرة  والعاملية  والإقليمية  املحلية  املكا�شب  ب�شمولية 
بن  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  الأخ�شر 
عبدالعزيز اآل �شعود ملواجهة ظاهرة التغري املناخي. كما مت الإ�شادة بالدور 
امل��ن��اخ��ي ومن  امل��ت��ح��دة يف العمل  ب��ه الإم����ارات العربية  ال��رائ��د ال���ذي ت��ق��وم 
اأهمها ا�شت�شافة موؤمتر الطراف ل�تفاقية الإطارية ب�شاأن التغري املناخي 
COP28 عام 2023، الذي يعمل على تكثيف اجلهود الدولية للتعامل 
مع تداعيات التغري املناخي، واإدارتها من خ�ل اأحدث التقنيات امل�شتخدمة 
ومن  جيولوجيا  وتخزينه  وت��دوي��ره  ا�شتخدامه  واع���ادة  الكربون  ف�شل  يف 

خ�ل الو�شاط الطبيعية لمت�شا�شه �شمن النظم البيئية.
كما اكدا على تعزيز التعاون يف جمالت متعددة كاملجال ال�شحي وال�شياحي 
ومتكني  ال�شباب  قطاعي  يف  ل�شيما  الب�شرية  والتنمية  ال��غ��ذائ��ي  والأم���ن 

املراأة.
وهناأ �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود 
ال��دف��اع دول��ة الإم���ارات على  ال���وزراء وزي��ر  ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص 
ا�شت�شافتها الناجحة لإك�شبو 2020 دبي، ومن جانبه اأكد �شاحب ال�شمو 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
للقوات امل�شلحة دعم دولة الإمارات اململكة العربية ال�شعودية يف ا�شت�شافة 
اإك�شبو2030. واأكد اجلانبان على م�شامني اإع�ن الُع� ال�شادر يف 5 يناير 
لروؤية خادم احلرمني  والدقيق  الكامل  التنفيذ  على  ن�ص  الذي  2021م، 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود التي اأقرها املجل�ص الأعلى يف 
دورته /36/ يف دي�شمر 2015م وفق جدول زمني حمدد ومتابعة دقيقة، 
الدفاعية  واملنظومتني  القت�شادية  الوحدة  ا�شتكمال مقومات  ذلك  مبا يف 
دول  وا�شتقرار  ت�شامن  من  يعزز  مبا  املواقف  وتن�شيق  امل�شرتكة  والأمنية 
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خ�ل 
توحيد املواقف ال�شيا�شية وتطوير ال�شراكات ال�شيا�شية مع املجتمع الدويل 
ال�شف  ووح��دة  املجل�ص  دول  ومتا�شك  وقوة  والدولية  الإقليمية  واملنظمات 

بني اأع�شائه.
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���ص اجل��ان��ب��ان ال��ت��ط��ورات وال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م ال��ب��ل��دي��ن على 
يخدم  مب��ا  مواقفهما  تن�شيق  على  واأك���دا  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  ال�شاحتني 

م�شاحلهما ويدعم ويعزز الأمن وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.
ويف ه���ذا ال�����ش��اأن ي��وؤك��د اجل��ان��ب��ان دع��م��ه��م��ا ال��ك��ام��ل ل��ك��اف��ة ح��ق��وق ال�شعب 
الفل�شطيني امل�شروعة، وعلى راأ�شها حقه يف اإقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة، 
1967، وعا�شمتها القد�ص  وذات �شيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 
ال�شرقية، وفقاً ملبادرة ال�ش�م العربية ولقرارات جمل�ص الأمن ذات ال�شلة، 
عليها،  املتفق  الدولية  املرجعيات  من  وغريها  مدريد،  موؤمتر  ومرجعيات 

ومبا يحقق تطلعات ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق.
ويف ال�شاأن اليمني، اأكد اجلانبان على تطابق وجهات نظرهما حول موا�شلة 
للمرجعيات  وف��ق��اً  اليمنية  ل���أزم��ة  �شامل  �شيا�شي  ح��ل  لإي��ج��اد  جهودهما 
التنفيذية، وخمرجات موؤمتر احلوار  واآليتها  املبادرة اخلليجية  املتمثلة يف 
العربية  اململكة  2216،ومبادرة  الأم��ن  جمل�ص  وق��رار  ال�شامل،  الوطني 
ال�شعودية لإنهاء الأزمة اليمنية مبا يحفظ لليمن ال�شقيق وحدته و�ش�مته 
واحرتام �شيادته وا�شتق�له ورف�ص اأي تدخل يف �شوؤونه الداخلية، كما اأكدا 
ا�شتهداف  ا�شتمرار  واأدان����ا  ال��ري��ا���ص.  ات��ف��اق  تنفيذ  ا�شتكمال  ���ش��رورة  على 
يف  احليوية  واملن�شاآت  والأع��ي��ان  للمطارات  الره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�شيات 
اإ�ش�حات  اإجراء  اللبناين، يوؤكد اجلانبان على �شرورة  ال�شاأن  اململكة. ويف 
�شيا�شية واقت�شادية �شاملة ت�شمن للبنان جتاوزه لأزماته، وح�شر ال�ش�ح 
على موؤ�ش�شات الدولة ال�شرعية، واأل يكون لبنان منطلقاً لأي اأعمال اإرهابية 
املنطقة  وا�شتقرار  اأم��ن  ت�شتهدف  التي  واجل��م��اع��ات  للتنظيمات  وحا�شنًة 
كحزب اهلل الإرهابي، وم�شدراً لآفة املخدرات املهددة ل�ش�مة املجتمعات يف 

املنطقة والعامل.
ورحب اجلانبان بنجاح العملية النتخابية يف العراق، ويعربان عن متنياتهما 
العراق  وا�شتقرار  اأم��ن  اأج��ل  من  العمل  يف  ت�شتمر  عراقية  بت�شكيل حكومة 
�شوؤونه  يف  اخلارجية  التدخ�ت  ووق��ف  الإره���اب،  على  والق�شاء  وتنميته. 

الداخلية.

ال�شودان  اأط��راف املرحلة النتقالية يف  اإليه  كما رحب اجلانبان مبا تو�شل 
من تفاهمات، واأكدا على ا�شتمرار دعمهما لكل ما من �شاأنه حتقيق الأمن 
بال�شتقرار  ال�شقيق  و�شعبه  لل�شودان  ومتنياتهما  ال�شودان،  يف  وال�شتقرار 

والزدهار.
كما اأّكدا على اأهمية التعامل ب�شكل جّدي وفعال مع امللف النووي وال�شاروخي 
وال�شتقرار  الم��ن  حتقيق  يف  ُي�شهم  مبا  وتداعياته  مكوناته  بكافة  لإي��ران 
القرارات  واح��رتام  ُح�شن اجل��وار  والتاأكيد على مبادئ  وال��دويل،  الإقليمي 
والتدخ�ت  الأن�شطة  كافة  املنطقة  وجتنيب  الدولية،  وال�شرعية  الأممية 
مبراعاة  املعنية  الأط���راف  ال�شاأن  ه��ذا  يف  ويطالبان  ل��شتقرار،  املزعزعة 

م�شالح دول املنطقة واأمنها وا�شتقرارها.
ال��وح��ي��د ل�أزمة  ال�شيا�شي ه��و احل���ل  اأن احل���ل  ع��ل��ى  ي��وؤك��د اجل��ان��ب��ان  ك��م��ا 
اخلا�ص  ومبعوثها  املتحدة  الأمم  جهود  ال�شاأن  هذا  يف  ويدعمان  ال�شورية، 
لتنفيذ القرارات الدولية ذات ال�شلة ويف مقدمتها قرار جمل�ص الأمن رقم 
�شوريا  وحدة  تهدد  التي  الإقليمية  وامل�شاريع  التدخ�ت  ووقف   ،2254
و�شيادتها و�ش�مة ارا�شيها، واأكدا على وقوفهما اإىل جانب ال�شعب ال�شوري 

وعلى �شرورة دعم اجلهوة الدولية الإن�شانية يف �شوريا.
وفيما يتعلق باأفغان�شتان؛ اأكد اجلانبان على �شرورة دعم الأمن وال�شتقرار 
واملتطرفني  ل�إرهابيني  اآمنة  م���ذات  بوجود  ال�شماح  وع��دم  اأفغان�شتان  يف 
الأف��غ��ان يف  ال�جئني  ت�شتهدف جتنيد  اأع��م��ال  ب��اأي  اجل��ان��ب��ان  ون��دد  فيها، 
الإغاثة  جهود  دع��م  اأهمية  عن  اجلانبان  وع��ّر  املختلفة،  ال�شراع  مناطق 
اأفغان�شتان، ويف هذا ال�شدد ثّمن اجلانب الإماراتي  والعمال الإن�شانية يف 
الإ�ش�مي  التعاون  منظمة  ل��دول  ا�شتثنائي  وزاري  لجتماع  اململكة  دع��وة 
ملناق�شة الو�شع يف اأفغان�شتان الذي �شُيعقد يف جمهورية باك�شتان الإ�ش�مية 
بتاريخ 2021/12/19م، كما اأ�شاد اجلانب ال�شعودي بجهود دولة الإمارات 

يف عمليات الإج�ء من اأفغان�شتان.
ويف ال�شاأن الليبي، يعرب اجلانبان عن ترحيبهما باجلهود الليبية والأممية 
ال�شعب  لتمكني  ويدعوان  عليه،  املتفق  ال�شيا�شي  ال�شتحقاق  تنفيذ  لدعم 
كما  وال�شتقرار،  وال�ش�م  الوحدة  يف  تطلعاته  حتقق  من  ال�شقيق  الليبي 
اأكدا على �شرورة �شحب املرتزقة واملقاتلني الأجانب والقوات الأجنبية من 

ليبيا.
اأع��رب �شاحب ال�شمو امللكي الأم��ري حممد بن �شلمان بن  ويف ختام الزيارة 
الدفاع  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  العهد  �شعود ويل  اآل  عبدالعزيز 
اآل نهيان  عن �شكره وتقديره لأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة على ما َلقيه والوفد 

املرافق من ح�شن ال�شتقبال وكرم ال�شيافة.
كما اأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن اأطيب متنياته 
اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  لأخيه 
ظل  يف  والرخاء  ال�شوؤدد  دوام  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  وللمملكة  �شعود 

قيادتها احلكيمة.

بيان م�شرتك : الإمارات وال�شعودية توؤكدان �شعيهما اإىل تعزيز التعاون الإ�شرتاتيجي وتن�شيق مواقفهما ب�شاأن الق�شايا الإقليمية والدولية

حممد بن �شلمان يزور جناجي ال�شعودية 
والإمارات يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي-وام:

اآل   زار �شاحب ال�شمو امللكي الأم��ري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز 
اململكة  يف  الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  �شعود 
العربية ال�شعودية معر�ص اإك�شبو 2020 دبي واإىل جانبه �شمو ال�شيخ 
ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان 
�شوؤون  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
اإك�شبو  يف  الإم���ارات  ودول��ة  ال�شعودية  العربية  اململكة  جناحي  الرئا�شة 

اأم�ص. م�شاء  دبي   2020

�شرطة اأبوظبي ت�شعد طفال من اأ�شحاب الهمم 
•• اأبوظبي-وام

اأ�شعدت �شرطة اأبوظبي بالتعاون مع موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية، ومدر�شة فرجينيا الطفل الإماراتي خليفة 9 �شنوات 
من اأ�شحاب الهمم وحققت اأمنيته باأن يكون مديراً يف �شرطة اأبوظبي.

ومت ا�شطحابه ملركز �شرطة الرو�شة مبديرية �شرطة العا�شمة ، حيث جرى له حفل ا�شتقبال عند و�شوله املركز 
وتعرف على املركز والدورية الأمنية املتطورة.

واأ�شهمت الزيارة يف اإدخال الفرحة والبهجة على قلبه، ور�شم الب�شمة على �شفاهه، ومنحه الأمل وال�شعادة لإكمال 
م�شريته الع�جية حيث مت تكرميه وتوديعه برتحاب مثلما جرى ا�شتقباله.

واأكد العقيد طار�ص حممد الكعبي مدير مركز �شرطة الرو�شة يف �شرطة اأبو ظبي، اهتمام �شرطة اأبوظبي باإ�شعاد 
اخلم�شني  الحت��اد  بعيد  الدولة  احتفالت  مع  تزامناً  والإن�شانية،  املجتمعية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  دع��م  و  املجتمع 

ومواكبة لليوم العاملي لذوي الإعاقة اأ�شحاب الهمم.
اإىل  وترجمتها  املجتمع  اأف��راد  واأح���م  اأمنيات  بتحقيق  ون�شعد  الطفل خليفة  اأمنية  بتحقيق  " �شعدنا   : واأ�شاف 

حقيقة وتعزيز ال�شعادة والإيجابية والأمان يف وطن اخلري والت�شامح".
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص 
اأكادميية  تنظيم  ب�شاأن  2021م  ل�شنة   4 رقم  القانون  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 

ال�شارقة للتعليم.
كالآتي:  الإجنليزية  باللغة  الأكادميية  م�شمى  ُيعتمد  اأن  على  القانون  ون�ص 
 ،"SEA" �وُيعرف اخت�شاراً ب "Sharjah Education Academy"
على اأن يكون مقر الأكادميية الرئي�ص مبدينة ال�شارقة ويجوز بناء على موافقة 

جمل�ص اأمناء الأكادميية اإن�شاء فروع لها يف باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبح�شب القانون تهدف الأكادميية اإىل حتقيق ما يلي : 1. دعم وتطوير قطاع 
التعليم من خ�ل اإعداد وتاأهيل الكوادر التعليمية والقيادات الرتبوية يف جمال 

التعليم.
دبلوم  م�شتويات  على  وُمعتمدة  ُمبتكرة  ومهنية  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج  تقدمي   .2

الدرا�شات العليا واملاج�شتري والدكتوراه يف جمالت التعليم.
ت��ق��دمي اأح����دث ال���رام���ج امل��ه��ن��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة وف��ق��اً لح��ت��ي��اج��ات املجتمع   .3

التعليمي.
التاأليف والرتجمة يف جمال  العلمي وحركة  البحث  تنمية وتعزيز فر�ص   .4

التعليم.
مركزاً علمياً  لتكون  ل�أكادميية  والرتويج  ل�إمارة  التعليمية  املكانة  اإبراز   .5

وثقافياً ووطنياً للتعليم.
اأه��داف��ه��ا ممار�شة  �شبيل حتقيق  ل���أك��ادمي��ي��ة يف  اأن  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  ن�����ص  ك��م��ا 
ال�شرتاتيجية  واخل��ط��ط  العامة  ال�شيا�شات  ر�شم   .1 الآت��ي��ة:  الخت�شا�شات 
املتعلقة بعمل الأكادميية وال�زمة لطرح الرامج التعليمية والتدريبية فيها، 

وبناء على متطلبات �شوق العمل يف جمال التعليم.
للكوادر  واملهنية  الأكادميية  الدرا�شية  واملناهج  ال��رام��ج  وط��رح  تقدمي   .2

التعليمية والقيادات الرتبوية.
مل�شتحقيها  واملهنية  العلمية والأكادميية  بالدرجات  ُمعتمدة  �شهادات  منح   .3

وفقاً للوائح وال�شوابط املعتمدة يف الأكادميية.
اأهداف  مع  تتفق  التي  والتدريبية  التعليمية  الرامج  وتطوير  ت�شميم   .4

الأكادميية وتقدميها وفق نظام النمط التعليمي الذي تعتمده الأكادميية.
اأفراد  جلميع  وال�شت�شارات  املهني  والتطوير  التدريب  خدمات  تقدمي   .5

املجتمع التعليمي.
التعليم  جمال  يف  املتخ�ش�شة  وامل�شاريع  العلمية  الأبحاث  ومتويل  اإع��داد   .6
املُعتمدة من  الدولية  واملنظمات  الوطنية  املوؤ�ش�شات  بال�شراكة مع  اجل��ودة  ذات 

اجلهات املخت�شة.
7. تنظيم املوؤمترات والفعاليات والأن�شطة العلمية والثقافية املتعلقة بالتعليم 

داخل الإمارة وخارجها.
الأكادمييات  مع  وال�شراكات  التفاهم  ومذكرات  والتفاقيات  العقود  اإب��رام   .8
واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  واملعاهد  وال��وك��الت  واملنظمات  واجل��ام��ع��ات 

حملياً ودولياً.
املعنيني يف جمال البحث العلمي مبجال التعليم. وتاأهيل  اإعداد   .9

والتوعية  والتدريب  والتعليم  ال�زمة ل�أبحاث  التحتية  الُبنية  تطوير   .10
املجتمعية مبا يتفق مع اأف�شل املمار�شات واملعايري الدولية املعتمدة.

اع��ت��م��اد ال���رام���ج الأك���ادمي���ي���ة وامل��ه��ن��ي��ة م��ن اجل��ه��ات ذات  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   .11
الخت�شا�ص.

اخت�شا�شات اأخرى تكّلف بها الأكادميية من احلاكم. اأي   .12

التعليم  لغتي  هما  الإجنليزية  واللغة  العربية  اللغة  تكون  القانون  وبح�شب 
والتدريب يف الأكادميية وفقاً ملا تقت�شيه طبيعة الرامج املعتمدة من جمل�ص 
الأمناء، ويجوز للمجل�ص اعتماد لغات اأخرى يف التعليم اأو التدريب يف الأكادميية 

وفق ما تقت�شيه طبيعة الرامج املعتمدة فيها.
يف  الُعليا  ال�شلطة  مُيثل  رئي�ص  الأكادميية  اإدارة  يتوىل  اأن  على  القانون  ون�ص 
الأكادميية وُيعاونه يف الإ�شراف عليها جمل�ص اأمناء ُي�شّكل برئا�شته، وع�شوية 
عدد من الأع�شاء من ذوي الخت�شا�ص واخلرة، وي�شدر بت�شميتهم قرار من 

احلاكم.
وي��ك��ون ل���أك��ادمي��ي��ة م��دي��ر ي�����ش��در بتعيينه ق���رار م��ن ال��رئ��ي�����ص وُي��ع��اون��ه عدد 
وحُتدد  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  اخت�شا�شاتهم  جم���الت  يف  الأق�����ش��ام  وروؤ����ش���اء  ال��ن��واب  م��ن 
ويتم  املجل�ص  يقرها  التي  واأنظمتها  الأكادميية  لوائح  مبوجب  اخت�شا�شاتهم 

اعتمادها من الرئي�ص.
مدد  اأو  مل��دة  متديدها  يجوز  �شنوات  ث���ث  املجل�ص  يف  الع�شوية  م��دة  وت��ك��ون 
مماثلة، تبداأ من تاريخ ت�شكيله وي�شتمر املجل�ص يف ت�شريف اأعماله لدى انتهاء 
مدة  انتهت  من  تعيني  اإع��ادة  ويجوز  جديد،  جمل�ص  ت�شكيل  يتم  اأن  اإىل  مدته 

ع�شويتهم.
العامة  ال�شيا�شة  واعتماد  و�شع   .1 يلي:  مبا  املجل�ص  يخت�ص  للقانون  ووفقاً 

واخلطط ال�شرتاتيجية ل�أكادميية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
املوافقة على اإن�شاء املعاهد واملراكز العلمية وغريها من املوؤ�ش�شات التعليمية   .2

التابعة ل�أكادميية داخل الإمارة وخارجها، اأو دجمها اأو اإلغائها.
اأو  واملهنية ودجمها  الأكادميية  والتخ�ش�شات  الرامج  اإن�شاء  املوافقة على   .3

اإلغائها.
4. و�شع اللوائح وال�شوابط اخلا�شة بتنظيم منح الدرجات وال�شهادات العلمية 

والأكادميية واملهنية. 5. املوافقة على تعيني املدير ونواب املدير وروؤ�شاء فروع 
الأكادميية وترقية اأع�شاء هيئة التدري�ص وتنظيم �شوؤونهم املالية والإدارية.

يف  العاملني  جلميع  ال��روات��ب  �شلم  وحت��دي��د  التنظيمي  الهيكل  اعتماد   .6
الأكادميية.

بالأكادميية. اخلا�شة  والإدارية  املالية  اللوائح  اإقرار   .7
اإقرار املوازنة ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي ل�أكادميية واملُراجع من مدقق   .8

خارجي ورفعها للرئي�ص للم�شادقة عليها اأو اتخاذ ما يراه ب�شاأنها.
اأعمالها  وكافة  ل�أكادميية  املحا�شبية  والنظم  املالية  القواعد  حتديد   .9

املالية وفقاً ل�أ�شول واملعايري املحا�شبية املتعارف عليها دولياً.
خمتلف  يف  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  الأك���ادمي���ي���ة  ت�شتوفيها  ال��ت��ي  ال��ر���ش��وم  اإق�����رار   .10

التخ�ش�شات.
مهامها  وحتديد  اأع�شاءه  بني  من  املوؤقتة  اأو  الدائمة  اللجان  ت�شكيل   .11

واخت�شا�شاتها ونظام عملها.
جميع اجلوانب الأكادميية والإدارية واملالية  من  الأكادميية  اأداء  تقييم   .12

والُبنية التحتية، واتخاذ ال�زم ب�شاأنها.
الأكادميية. ترمها  التي  وال�شراكات  والتفاقيات  العقود  على  املوافقة   .13

واإدارتها  الأكادميية  اأم��وال  ل�شتثمار  ال�زمة  والنظم  القواعد  و�شع   .14
والت�شرف فيها والإ�شراف على ح�شاباتها.

15. الط�ع على التقرير ال�شنوي عن ن�شاط الأكادميية واإجنازاتها والتقرير 
ال�شنوي للمدقق املايل الداخلي واإقرارهما.

الرئي�ص. من  بها  ُيكّلف  اأخرى  مهام  اأي   .16
كما ت�شمن القانون عدداً من البنود واملواد التي تنظم موارد الأكادميية املالية 

بالإ�شافة اإىل اأنظمتها ولوائحها.

�شلطان القا�شمي ي�شدر قانونا ب�شاأن تنظيم اأكادميية ال�شارقة للتعليم

�شلطان القا�شمي ي�شتقبل اأمني عام 
جممع الفقه الإ�شالمي

 
•• ال�شارقة-وام

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة، 
�شباح اأم�ص، الدكتور قطب م�شطفى �شانو، الأمني العام ملجمع الفقه الإ�ش�مي مبنظمة التعاون الإ�ش�مي 

وذلك يف دارة الدكتور �شلطان القا�شمي.
الهتمام  ذات  املو�شوعات  ع��دد من  الأح��ادي��ث ح��ول  الإ�ش�مي  الفقه  ع��ام جممع  اأم��ني  �شموه مع  وتبادل 
ال�شورة  ن�شر  ي�شهم يف  املجالت ومبا  التعاون يف خمتلف  تعزيز  �شاأنها  والتي من  امل�شرتك بني اجلانبني 
ال�شحيحة والو�شطية للدين الإ�ش�مي احلنيف. وتلقى �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف نهاية اللقاء هدية 

تذكارية من اأمني عام جممع الفقه الإ�ش�مي مبنظمة التعاون الإ�ش�مي.

حاكم ال�شارقة يفتتح معر�س ف�شول من الفن الإ�شالمي 
•• ال�شارقة -وام

افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص 
الأعلى حاكم ال�شارقة ، �شباح اأم�ص الأربعاء يف "بيت احلكمة" بال�شارقة، معر�ص 
النادرة من مكتبة  الكتب  الإ�ش�مي.. جمموعة خا�شة من  الفن  "ف�شول من 
ت�شكل جزءاً من  98 كتاباً  اإيتنغهاوزن". وجتول �شموه يف املعر�ص الذي ي�شم 
جمموعة كتب نادرة متخ�ش�شة يف الفن والتاريخ الإ�ش�مي، وهي ح�شيلة عمل 
الباحثني الدكتور ريت�شارد اإيتنغهاوزن وزوجته الدكتورة اإليزابيث اإيتنغهاوزن، 
م�شتوى  على  الإ�ش�مي  الفن  يف  والباحثني  اخل��راء  اأه��م  من  يعدان  ال��ل��ذان 
اأه��داه��ا �شاحب  التي  الكتب  من  ج��زءاً  النفي�شة  املجموعة  ه��ذه  وتعد  ال��ع��امل. 
تاريخ  يعود  موؤلف  األ��ف   12 وت�شم  احلكمة،  بيت  اإىل  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 

بع�شها اإىل 200 �شنة، وت�شمل كتباً يف جمالت علم الآثار واحلفريات والتاريخ 
وال�شعر،  الأدب،  جانب  اإىل  الإ�ش�مية  وال��ع��م��ارة  وال��ف��ن  وال��دي��ن  واجلغرافيا 
املن�شورة  الكتب  ق�شم  هي:  اأق�شام  �شتة  اإىل  املعر�ص  ويق�شم  وغريها.  وال�شفر، 
والتاريخ  وال�شفر  الآث��ار  علم  وق�شم  اإيتنغهاوزن،  الدكتور  قبل  من  املحررة  اأو 
كبرية  الكتب  وق�شم  الإ�ش�مية،  والعمارة  والفن  الدين  وق�شم  واجلغرافيا، 
واحلفريات  واملخطوطات  وال�شعر  الأدب  وق�شم  خمتلفة،  موا�شيع  يف  احلجم 
اخلزفية  الفنية  ل���أع��م��ال  خم�ش�ص  ق�شم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  احل��ج��ري��ة،  والنقو�ص 
الإ�ش�مية.  بالر�شومات  امل��زي��ن��ة  وال��ب�����ُش��ط  وال�����ش��ج��اد  واملن�شوجات  وامل��ع��دن��ي��ة 
ويك�شف املعر�ص ثراء وغنى جمموعة الكتب التي متثل املكتبة اخلا�شة للموؤرخ 
اإيتنغهاوزن وزوجته الدكتورة اإليزابيث، وت�شم كتباً باأكرث من 10 لغات، منها: 
حاكم العربية، والإجنليزية، والأملانية، والفار�شية، واليابانية، والأوردو، والفرن�شّية،  ال�شمو  �شاحب  وا�شتمع  والإيطالّية.  والرو�شّية،  والرتكّية،  والإ�شبانية، 

ال�شارقة اإىل �شرح حول م�شروع رقمنة هذه املجموعة القّيمة، بدءاً من الكتب 
ال� 98 التي ي�شمها املعر�ص، وذلك لإتاحة الفر�شة للباحثني واملهتمني حول 
املعرفة للجميع، وتعزيز  باإتاحة  لروؤية �شموه  العامل ل��شتفادة منها، حتقيقاً 
املوؤلفات  على  �شموه  واطلع  والعلم.  الثقافة  ن�شر  يف  ال�شارقة  اإم��ارة  م�شاهمة 
احلكمة"  "خزانة  يف  حفظها  مت  والتي  الكاملة،  املجموعة  من  املعرو�شة  غري 
وحفظ  حماية  اآل��ي��ات  على  �شموه  وت��ع��ّرف  ال��ن��ادرة،  الكتب  حلفظ  املخ�ش�شة 
املخطوطات والكتب، وم�شتوى احلفظ املتخ�ش�ص الذي تقدمه اخلزائن وفق 

الورق.  تلف  ال��ذي مينع  املنا�شب  والرطوبة  ال�شوء  احل��رارة وم�شتوى  درج��ات 
ح�شر افتتاح املعر�ص اإىل جانب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة كل من ال�شيخة 
�شامل  وال�شيخ  للنا�شرين،  ال��دويل  الحت��اد  رئي�ص  القا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور 
بن خالد القا�شمي مندوب الدولة الدائم لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة »اليون�شكو«، و معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  العام  املدير  اأزولي  واأودري  وال�شباب، 
والثقافة »اليون�شكو«، وعبداهلل حممد العوي�ص رئي�ص دائرة الثقافة، والدكتور 

عبدالعزيز امل�شلم رئي�ص معهد ال�شارقة للرتاث.

•• ال�شارقة -وام 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة �شباح اأم�ص يف بيت احلكمة بال�شارقة �شعادة 
اأزولي، املدير العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  اأودري 
"يون�شكو". وتبادل �شموه مع املدير العام لليون�شكو الأحاديث حول ال�شوؤون 

املوؤ�ش�شات  بعمل  يرتقي  مبا  التعاون  جم��الت  وتعزيز  امل�شرتكة  الثقافية 
الثقافية ويدعم الأدباء واملثقفني.

�شتى  يف  ال�شارقة  اإم��ارة  تنفذها  التي  الثقافية  للم�شروعات  اللقاء  وتطرق 
جمالت الثقافة والفنون ومنها التعاون مع املنظمات واملوؤ�ش�شات الثقافية 
والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  راأ���ش��ه��ا  على  والإقليمية  ال��دول��ي��ة 

والثقافة "يون�شكو".

حاكم ال�شارقة يلتقي مدير عام اليون�شكو

Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Real Estate Summary 630/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party / 1- Mohammad Ayub Abdul Majeed 
Unknown place of residence
The prevailing party
Ajman Real Estate Corporation (Aqaar)
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 08-09-2020 in 
the above mentioned case in favour of Ajman Real Estate Corporation (Aqaar) 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 454,178, the 
charges, the expenses, attorney's fees and the interest of 9 % per annum from 
the judicial claim date until the full payment, ordered him to pay the expenses 
and Three Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The 
verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from the 
day following publishing this service. The verdict is issued in the name of His 
Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of 
Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Dubai Courts of First Instance 

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/1128- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. 287/2021 Real Estate 
Summary, amended by appeal No. 665/2021 Real Estate Appeal, by paying the 
execution amount of (AED 1,327,071), including the charges and the expenses
Execution Applicant  Aqaar Corporation
Address  Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae, 
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Party to be notified 1- Fadi Nasser Gamous - Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (1,327,071.00) dirhams to 
the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence 
the execution procedures against you in case of non- compliance with the said order 
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by   Amal Abdullah Mohammed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Notarial Notice by Publication

No. (9560/2021)
Doc. No. 195726/1/2021
The Notifier: AL DANUBE HOME LLC- Fujairah Branch
The notified parties: 1- IDEX BUILDING MATERIAL TR for its owner MOHAMED BASHEER 
SUHARA BEEVI. 2- MOHAMED BASHEER SUHARA BEEVI, indian national - the owner
Subject: Payment Request Notice
First: The Notifier is a Limited Liability Company, based in Fujairah, practicing trading activity as 
stated in its Commercial License No. (19163), issued by Fujairah Municipality.
Second: The First Notified Party is a sole cablishment owned by the Second Notified party practicing 
building material trading activity and doing its business under commercial license No. (241726) issued 
by the Department of Economic Development in Sharjah. Third: as a result of a business dealing 
between the parties, the notified parties became indebted to the notifier in an amount of AED 25,068 
(Twenty-Five Thousand and Sixty-Eight Fils only). Forth: the notified parties have paid a small part 
of such indebtedness and defaulted to pay the remaining balance amounting AED 19,849.55 (Nineteen 
Thousand Eight Hundred and Forty-Nine Dirham & 55/100 Fils only). Therefore, The Notifier serves 
this Notice to request the Notified parties to pay the outstanding amount of AED 19,849.55 (Nineteen 
Thousand Eight Hundred and Forty-Nine Dirham & 55/100 Fils only) within five days from the date of 
receipt of this notice, subject to a legal action to claim the debt, interests, judicial fees and expenses.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Real Estate Summary 73/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party / 1- Omar Kassim Addo 
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 30-03-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 146,652 and the 
interest of 9 % per annum from 01-02-2020 until the full payment, ordered him 
to pay the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected 
other claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty 
days from the day following publishing this service. The verdict is issued in the 
name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, 
Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Dubai Courts of First Instance 

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/877- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229 
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. 194/2020, by paying the 
execution amount of (AED 792,561), including the charges and the expenses
Execution Applicant  Real Estate Investment Public Corporation 
Address  Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, 
Makani 3244594826
Party to be notified 1- Mohamed Hassan Badri Hassan 
                                    Capacity: Execution Respondent
Service Subject   The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (792,561) dirhams to the 
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the 
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order 
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Halima Mohammed Al Bloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Dubai Courts of First Instance 

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/1079-Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. 678/2020 Real Estate Summary, 
by paying the execution amount of (AED 111,333), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation 
Address  Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777 
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi 
Party to be notified  1- Fakhriddin Sirodzhov
                                   Capacity: Execution Respondent
Service Subject  The execution applicant filed the above mentioned execution case against you 
ordering you to pay the execution amount of (111,333.00) dirhams to the execution applicant 
or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of non- 
compliance with the said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hessa Mohammed Al Bloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Dubai Courts of First Instance 

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/1129- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229 
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. 221/2020 Real Estate Plenary, by 
paying the execution amount of (AED 4,053,245), including the charges and the expenses
Execution Applicant  Real Estate Investment Public Corporation 
Address  Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae, Makani 
3244594826 
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Tariq Abdul Rahim Abdul Rahim Muhammad Ismail 
                                   Capacity: Execution Respondent 
Service Subject  The execution applicant filed the above mentioned execution case against you 
ordering you to pay the execution amount of (4,053,245) dirhams to the execution applicant or 
the court custody including the charges and the expenses.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of non- 
compliance with the said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Khalifa Obaid Al Mihiri

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Request of notification by publication of judgment enforcement case

Notification by publication of Respondent
Sharjah Court, Civil Executive Court - Sahil Shabir Mohammad Shabbir

 Paying notification in the case No. SHCEXCIREA 2021/0004707-Civil (Partial)
To the defendant: Sahil Shabir Mohammad Shabbir
The attached copy of Judgment was issued as per the date against you for the favor of 
Sharjah Taxi LLC In the above-mentioned Case
As per the plaintiff application for the implementation of the mentioned provision and 
paid the fees, as per the requested judgment is as the following:
The total amount is 22320 Dirham including the fees and expenses:
Thus, you are Obligated to execute what is mentioned in the above-mentioned 
execution entry within a period of 15 days from the date of notice / date of informing 
you this notification  
In case you do not commit this, The Court will take forcible implementation with 
legal procedures.
Judge
Moutasim Ahmed Samer Abu Shadi 
Sharjah Court, the Federal Civil

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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اأخبـار الإمـارات

�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان القا�شمي هو قد�تي � ُمْلِهمي.
يف يوبيلها الذهبي و احتفالت اخلم�شني... الإمارات دائمًا وطن النجاح و التميز و الإبداع ، و اأعمال اخلري بال حدود

املهند�س فتحي جرب ُعفانة... �شرية حافلة و م�شرية معطاء يف كل الجتاهات

•• اأَجرى املقابلة الدكتور حممود علياء 

تهنئة من القلب
جر  فتحي  الأُ���ش��ت��اذ  املهند�ص  �شعادة  م��ع  �شحفي  ح��وار  يف 
الوطني  ال��ي��وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال�����ش��ارق��ة،  يف  مكتبه  يف  ُع��ف��ان��ة، 
اخل��م�����ش��ني- ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي- ل��دول��ة الإم�����ارات العربية 
و  التهاين  اآي��ات  اأَ�شمى  برفع  اللقاء  �شعادته  ا�شتهل  املتحدة، 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  التريكات اىل مقام �شاحب 
اآل نهيان رئي�ص الدولة ،حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال��وزراء حاكم دب��ي،  واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
 ، الإم����ارات  ح��ك��ام  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإىل  و  امل�شلحة، 
الإمارات  يف  العهود  اأولياء  ال�شيوخ  �شمو  واإىل   اهلل،  رعاهم 
ال��ك��رمي، واإىل  الإم����ارات  ، رع��اه��م اهلل، واإىل �شعب  الأم��ن��اء 
املقيمني و الوافدين على اأر�ص الدولة، و كل عام و اجلميع 
بخري يف بلد الأم��ن و الرخاء و الزده��ار ودائما اإىل الأمام 

باإذن هلل.

�شرية �م�شرية
ماذا عن بداياتكم يف دولة الإمارات؟

م�شر  جمهورية  يف  حلوان  يف  اجلامعة  من  جي  َتخُرّ بعد   -
العربية، العام 1982 قررت التوجه للعمل يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة. هادفا اإىل حتقيق ذاتي يف امليدان العملي، 
فكانت اإمارة ال�شارقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، هي 
نقطة البداية يف م�شريتي ملزاولة عملي، و حتقيق جناحاتي 

املتوالية و احلمدهلل.
اإىل حقائق، خطوة بعد خطوة، يف  اأَح�مي  ل��ُت  َح��َوّ و هكذا 
و  التميز،  و  ال��ن��ج��اح،  بلد  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
ُك��ُلّ َمْن  الإب��داع، و اأعمال اخلري ب� ح��دود. و دائماً نقول: 

ْل. َجَدّ َوَجْد، و ُكُلّ َمْن �شاَر على الدرب َو�شَ
جي يف اجلامعة، بداأت العمل مهند�شاً  َتَخُرّ اأ�شاف: فبعد  و 
اأربع  مل��دة  ذل��ك  و  املفرو�شات،  موؤ�ش�شات  اإح��دى  يف  للديكور 
�شنوات. و خ�ل تلك ال�شنوات الأَرب��ع، بقيت تدور يف ذهني 
فكرة اإن�شاء م�شروع خا�ص بي، و مع الوقت كانت هذه الفكرة 
ت��زداُد ُعمقاً يف توجهاتي، واأفكاري، فتكر داخلي يوًما بعد 
 1986 ال��ع��ام  يف  ْرُت  ف���ق���َرّ متكاملة.  تبلورت  اأن  اإىل   ، ي��وم 
 " �شركة  اأن�����ش��اأت  اأن  فكان  ب��ي،  خا�ص  م�شروع  اأول  تاأ�شي�ص 
على  اأعمل  كنت  و  الديكور،  و  لل�شيانة   )Fast  ( فا�شت" 

تنمية هذه ال�شركة بداأب و اجتهاد ومثابرة متوا�شلة.
، و عقب م��رور ع�شر �شنوات متوالية يف  َث��َمّ واأ���ش��اف: وِم��ْن 
يف  املن�شودة،  الرئي�شية  التحول  نقطة  ج��اءت  اجل��اّد،  العمل 
بتاأ�شي�ص   ،1996 العام  يف  ب��ادرت  حيث  العملية،  م�شريتي 

�شركة فا�شت للهند�شة و مقاولت البناء، يف ال�شارقة.

جناحات باهرة
و ا�شتطرد �شعادته يقول: وبداأت اأح�شد النجاحات الباهرة، 

واملتوالية، مع منو ال�شركة وتطورها، حيث اتخذت �شركتي 
اأعني  ثابتة،  منهجية  و  را�شخة،  ا�شرتاتيجية  ان�شائها  منذ 
ال�شتباقية يف التطوير املتوا�شل، بتبّني  نظام اإداري، يق�شي 
لتحديد  اأوًل  للموظفني،  م��درو���ص  اإداري  هيكل  بتاأ�شي�ص 
م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م، و ث��ان��ي��ا ل��ي��ك��ون امل�����ش��وؤول امل��ن��ا���ش��ب يف املكان 
املنا�شب، و بالتايل العمل امل�شرتك، و املتما�شك لتحقيق ر�شالة 
ال�شركة التي اعتمدت كذلك نظام التوا�شل الن�شيابي بني 
النهو�ص، والنمو،  البداية. لنوا�شل طريق  اجلميع، و منذ 
والرتقاء، بخطوات فعالة، مع بناء ع�قات قوية و وطيدة 
اأ�شا�شاً  باعتمادنا على اجل��ودة  و ك�شب ثقتهم،  العم�ء،  مع 
و  ال�شركة  رف��د  عن  ف�شً�  اجلميع،  مع  البتكار،  و  للعمل، 
تزويدها مبجموعة من الفنيني، و الإداريني، و املهند�شني، 
ذوي الخت�شا�ص و الكفاءة، املمهورة بالطموح، و احلري�شة 
و  امل�شجعة  و  امل�����وؤازرة،  الفنية  الإم��ك��ان��ات   ك��ل  ت��وف��ري  على 

املحفّزة لهم يف كل حني.

�شكر � عرفان
واأ�شاف �شعادة املهند�ص فتحي عفانة يقول: و ل بد هنا من 
اأَْن اأوؤكد باأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى ل�حتاد حاكم ال�شارقة ،رعاه 
اهلل، و هو دائما قدوتي الرا�شخة، و ُملهمي املحفز، و جتمعني 
ب�شموه ع�قة وثيقة وطيبة، فاأعتز دائما بثقته، و تقديره، و 
حمبته. اإذ اأَّن �شموه، قدوة ُملهمة لكل اإن�شان يطمح اىل اأن 

يكون رائداً يف العمل املجتمعي والإن�شاين.
امل�شجعة،  و  املحفزة،  كلماته  دائما  ��ر  َن��َت��ذَكّ و  يقول:  تابع  و 
البا�شمة. كما  الإم��ارة  ُيحُبّ  اإن�شان  لكل  و دعمه،  تثمينه،  و 
اأن تكون يل ب�شمة يف  باأنه يريد  اأن�شى ما قاله يل يوًما  ل 

مدينة خورفكان ، و لي�ص يف مدينة ال�شارقة وح�شب.

متيزنا ب�شرعة التنفيذ مع التكامل
و حول �شوؤال عن فوز �شركة فا�شت بلقب- الريادة يف �شرعة 
التنفيذ- قال �شعادته: من املوؤكد اأن قبول التحديات، واإجناز 
املهمات ال�شعبة، هو ال�شبيل لإثبات اجلدارة، و ك�شب الثقة، 
حيث اأنه يف العام 1997 كانت وزارة التعليم العايل يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، بحاجة اإىل جمموعة من املباين، 
يف زمن قيا�شي، فكان �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يرغب 
ة  اأ�شهر فقط، و ذلك للحاجِة املُِلَحّ اأربعة  يف اإجنازها خ�ل 

لها، من قبل وزارة التعليم العايل يف الإمارات.
و اأ�شاف املهند�ص عفانة يقول:

ذهبية،  فر�شة  قيا�شي  بزمن   باإجنازها  املباين  هذه  فكانت 
�شحة  ْت  اأك���َدّ قد  البناء-  ملقاولت  فا�شت  �شركة-  اأن  لنثبت 
�شعارها عمليا، و على اأر�ص الواقع يف العام 1997 ب�شرعة 
جميع  ويف  فا�شت،  ل�شركة  املعتمد  ال�شعار  ه��و  و   ، التنفيذ 
باإذن  ال����دوام  ، و بعد غ���ٍد، و على  ب��الأم�����ص، وغ���ٍد  اأع��م��ال��ه��ا 

اهلل.
ّكنت،  مَتَ و  ال��ت��ح��دي،  ال�شركة  قبلت  ه��ك��ذا  و  ي��ق��ول:  ت��اب��ع  و 
ِمْن اإن�شاء مباين كليات التقنية العليا يف ال�شارقة، ويف مدة 

زمنية كانت اأقل من اأربعة اأ�شهر، مع اللتزام التام مبعايري 
اجلودة. فنالت بذلك النجاح ثقة �شموه الغالية، و تقديره 
الذي نعتز به، و من َثَمّ توالت الأعمال حيث، اأن�شاأت ال�شركة 

مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية.

م�شاريع اأخرى
قال  فا�شت  �شركة  اأجنزتها  التي  الأخ���رى  امل�شاريع  ح��ول  و 
املهند�ص فتحي عفانة: كما نفذت �شركة-فا�شت- جملة من 
اأهم امل�شاريع الإن�شائية ، و اأكرها يف ال�شارقة، ذات الب�شمة 
و  التنفيذ،  دقة  فيها بني  التي جمعت  و  الفريدة،  املعمارية 
و  الإع����م،  و  الثقافة  دائ��رة  �شّيدت  الت�شميم. حيث  جمال 
القت�شادية،  التنمية  دائ��رة  و  امل�شاحة،  و  التخطيط  دائ��رة 
قناة  مباين  و  ال�شرطة،  كلية  و  العامة،  ال�شارقة  مكتبة  و 
الق�شباء، و واجهة ال�شارقة املائية، و جزيرة العلم، و قاعة 
افريقيا، و كلية الطب و العلوم ال�شحية يف جامعة ال�شارقة و 
دارة الدكتور �شلطان القا�شمي للدرا�شات اخلليجية، و قاعة 
املخطوطات  دار  و  القا�شمية،  اجلامعة  مكتبة  و   ، اجلواهر 
" البيت".  ف��ن��دق  و  ال�شهيد،  �شاحة  م��ب��اين  و  الإ���ش���م��ي��ة، 
نادي  مثل،  الريا�شية،  امل��راك��ز  من  ع��دد  ت�شييد  عن  ف�شً� 

البطائح، و نادي املدام، و مركز �شجايا فتيات ال�شارقة.
وا�شتطرد يقول: كما اأَ�شهمت يف م�شروع مركز ابتكار �شركة 
-���ش��ك��اي واي- ال���ذي ي��ق��ع يف جم��م��ع ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ب��ح��وث و 
التكنولوجيا والبتكار. و يت�شمن اأحدث تكنولوجيا النقل يف 
الإمارة، و حلر�شي على الإتقان يف جميع تفا�شيل اأعمايل، 
و  للنجارة  فا�شت  �شركة  بتاأ�شي�ص    2003 ال��ع��ام  يف  قمت 

الأملنيوم، لتكون مكملة، و متكاملة مع ال�شركة الأُم.
و يف العام 2005 تو�شعت ال�شركة بعد افتتاح فروع جديدة 
املتعلقة  الأن�شطة  كل  اإليها  اأ�شفُت  و عجمان،و  دبي،  لها يف 
باللكرتونيات و امليكانيك، مّما مَكَنّني من ال�شتغناء عن اأي 

مقاول اآخر.

دعم التعليم
و حول �شوؤال عن دعمه لقطاع التعليم يف الدولة قال �شعادة 
املهند�ص الأ�شتاذ فتحي عفانة: ل يوجد ما هو اأعلى مكانة 
الوحيد  ال�شبيل  هو  فالعلم  التعليم،  دع��م  يف  امل�شاهمة  من 
باأّنه  اإمي��اين  من  انط�قا  و  لذا  ال�شعوب.  رفاهية  و  لتقدم 
ْنَت اأي �شخ�ص من التعليم، تكون قد اأَْحيْيَت اأ�شرة، بل  اإذا مَكّ

جمتمعا باأ�شره فقد �شاهمنا يف دعم هذا املرفق احليوي.

�شند�ق تعليمي مبليوين درهم
يف  تعليمية  منحة  �شندوق  بتاأ�شي�ص  قمت  ول��ذا  واأ���ش��اف: 
درهم،  م��ل��ي��وين  بقيمة  ال�����ش��ارق��ة،  الأم��ريك��ي��ة يف  اجل��ام��ع��ة 
�شندوق  باإن�شاء  قمت  كذلك  و  املتفوقني،  الط�ب  مل�شاعدة 
اآخر يف جامعة عجمان، و �شندوق ثالث يف جامعة فل�شطني، 
و حر�شت على رعاية برنامج  "من�شد ال�شارقة ال�شغري" و 
برنامج " من�شد ال�شارقة الكبري"، ملا لهما من اأثر كبري يف 
ال�شباب  الرتقاء الديني و اخللقي وال�شلوكي والرتبوي يف 

العربي. 
ك��م��ا مت اخ��ت��ي��اري ع�����ش��واً ا���ش��ت�����ش��اري��اً يف ك��ل��ي��ة احل��و���ش��ب��ة و 

املعلوماتية يف جامعة ال�شارقة.
و اأ�شاف اإىل جانب ذلك تتابع موؤ�ش�شة فتحي عفانة ل�أعمال 
الإن�شانية  على دعم التعليم، و متكني ال�شباب، فيما ناق�شت 
يف العام 2019 و يف موؤمتر عاملي، مو�شوع - التعليم واللغة 
من  دع��وة  على  بناء  الأقليات،  جمتمع  يف  الإن�شان  حقوق  و 

الأمم املتحدة.

العرفان باجلميل بالعمل النافع للجميع
وحول �شوؤال عن العرفان باجلميل و الذي يكرره املهند�ص 
اأتاحته  الإم��ارات كل ما  لدولة  الأ�شتاذ فتحي عفانة �شاكراً 
من فر�ص ، و ما زرعته من مبادرات و حوافز للجميع قال 
�شاحبة  ه��ي  املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة  اإن  �شعادته: 
اإل��ي��ه من  الف�شل يف ك��ل م��ا حققته م��ن جن��اح، وم��ا و�شلت 
فاإمارة   ، باجلميل  بالعرفان  مني  اإمياناً   ، مبادرات  و  نتائج 
ال�شارقة هي دوماً كرمية معنا ومع اجلميع، يف دعم منّونا 
و جناحنا، لذلك اأوؤمن باأن لدي م�شوؤولية �شخ�شية تفر�ص 
وال�شخاء.  وال��دع��م  ال��وف��اء  دول���ة  ِب����رِدّ اجلميل يف  ال��واج��ب 
وطن  هي  احلبيبة  واإماراتنا  الكثري،  منا  ي�شتحق  فالوطن 
اإىل  دائما  ن�شعى  ل��ذا  وجوارحنا،  قلوبنا  و  بعقولنا  ي�شكننا 
تقدمي كل الدعم لأية مبادرة وطنية، و اأي ُمنجز ح�شاري، 
لكي تبقى �شارقتنا الغالية منارة دائمة الإ�شراق و الإ�شعاع. و 
اأَحر�ص دائما على اأن اأكون �شّباقاً يف َرَدّ اجلميل لهذا الوطن، 

يف كل موقف، و كل منا�شبة، و يف كل حقل و ميدان.
و اأ�شاف : ولذا تراين اأ�شارع دوماً بدعم الأعمال املجتمعية 
و التطوعية و الإن�شانية، و رعايتها. و من ذلك دعمي ملراكز 
اأ�شحاب الهمم، و منها مركز اأولدنا- و مركز النور- ومركز 
ال�شم�ص- ومركز را�شد للمعاقني، و غريها من املراكز. اإىل 
جانب تقدمي الكثري من املنح الدرا�شية للط�ب اجلامعيني 
بدعم  �شنوياً  اأق��وم  كما  تعليمهم.  ا�شتكمال  على  مل�شاعدتهم 
ع�شرات الط�ب املتع�ّشرْين مادياً مل�شاعدتهم حتى تخرجهم، 

�شواء يف داخل الإمارات، اأو يف خارجها.
كما اأعمل على م�شاعدة ال�شجناء املع�شرين، ف�ش� عن البناء 
امل�شاجد، و اإقامة موائد الرحمن لأكرث من 1000 �شائم 
يف �شهر رم�����ش��ان امل��ب��ارك يف ال�����ش��ارق��ة. ه��ذا ب��الإ���ش��اف��ة اىل 
رعاية الكثري من الفعاليات، و منها موؤمتر- امللكية الفكرية 
للحقوق- و الذي عقدته �شرطة دبي اأكرث من مرة. و كذلك 
منذ  القا�شمية  اجلامعة  يف  الكرمي،  القراآن  حتفيظ  جائزة 
و  ���ش��ن��وات.   6 م��ن  اأك��رث  منذ  ال��وردي��ة  القافلة  و  تاأ�شي�شها، 

الإن�شانية، و فرق  ال�شارقة للخدمات  اأن�شطة مدينة  كذلك 
كرة ال�شلة، و كرة القدم، بنادي ال�شارقة الريا�شي.

و كذلك اأن�شطة الريا�شة الن�شائية، و جمعية اأ�شدقاء التهاب 
املفا�شل، مع �شراكتي الدائمة يف جميع اأن�شطتهم املتوالية، و 

كذلك اأن�شطة اله�ل الأحمر الإماراتي و غريها.
اخلريي،  و  الإن�شاين  العطاء  اأن  وج��دت  فاإنني  للحقيقة  و 
ال�شعور  ينمي  كما  فاعله،  ل��دى  الركة  و  اخل��ري  من  يزيد 

الداخلي بالر�شا و الطماأنينة.
وهي احلافز الأ�شا�شي لكل مبادراتي اخلريية و الإن�شانية، 
و الثقافية، ول �شيما ذوي الحتياجات اخلا�شة، الذين اأرى 
اأعلى من ما ميكن ل�إن�شان  و معنوياتهم هي  باأن هممهم 
ترعى  بالتوا�شل مع جمعيات خمتلفة  فبداأت  يت�شوره.  اأن 
هذه الفئة من النا�ص، و عن حمبة و قناعة، بادرت اىل دعم 
هذه اجلمعيات و املوؤ�ش�شات ولو بال�شيء الي�شري. فيما قمت 
بتاأ�شي�ص ) موؤ�ش�شة فتحي عفانة ل�أعمال الإن�شانية( كما مت 
تن�شيبي  �شفريا ملنظمة الأ�شرة العربية، و كذلك تن�شيبي 
نظمته  ال��ذي  الأول  العربي  اجلماعي  للعر�ص  ع��ام��اً  اأميناً 
مئوية  م��ع  ت��زام��ن��اً   ، ال�شارقة  يل  العربية  الأ���ش��رة  منظمة 
ال�شيخ زايد اخلري موؤ�ش�ص الدولة. واإن�شاء م�شجد  املرحوم 
معمارية   حت��ف��ة  امل�شجد  ه���ذا  ُي��ع��د  و  ال�����ش��ارق��ة،  يف  الب�شري 
اإ�ش�مية رائعة. كما ي�شم مكتبة كبرية فيها اأكرث من األفي 

كتاب بلغات عدة.
و  ثقافية  ح����وارات  و  ن����دوات  امل�شجد  مكتبة  يف  تنظم  ك��م��ا 
احلنيف،  الإ�ش�مي  بالدين  للتعريف  تباعاً  متوالية  دينية 
الكثريون من خمتلف  و يح�شرها  الإ�ش�مية،  و احل�شارة 
اجلن�شيات يف دولة الإمارات، ل��شتزادة   من العلم و املعرفة 

و الثقافة، و غري ذلك.

جوائز خمتلفة
التي ح�شل عليها �شعادة  اأه��م اجل��وائ��ز  ���ش��وؤال على  و ح��ول 
املهند�ص فتحي عفانة، قال �شعادته: لقد ح�شلت على الكثري 
اأمل" من  " ب�شمة  ميدالية  منها  و  املختلفة،  اجلوائز  من 
موؤ�ش�شة الإم��ارات الوطنية، و جائزة ال�شيخ عي�شى بن علي 
للعمل التطوعي، و جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي ملرتني ، 
كانت الأوىل يف العام 2015، و الثانية يف العام 2018. و 
جائزة اأولية من مئة  فكرة عن اأوبريت- عام زايد- و كذلك 
�شفري دويل جلامعة  لقب  كما  منحت  ال��ع��رب،  اأف���راح  قناة 
العام  و   2018 ال��ع��ام  يف  ل���إن�����ش��ان��ي��ة  �شفري  و  فل�شطني، 
2019 و كذلك �شفري ملنظمة الأ�شرة العربية و غريها، و 

اهلل ويل التوفيق و كل عام و اأنتم بخري.

يف حديث �شامل خا�ّص »بالفجر«: 
حياتي  قامو�س  يف  للم�شتحيل  مكان  • ل 

املدرو�شة املثابرة  و  اجلاّد،  العمل  و  بالتطور،  ال�شتباقية  هو  العمل  يف  • منهجنا 
لطموحاتنا �شقف  ول  حدود،  لعملنا  • لي�س 

 املهند�ص فتحي عفانة يتحدث اإىل الزميل الدكتور حممود علياء.

 �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور 

�شلطان بن 
حممد القا�شمي 

� املهند�ص 
فتحي عفانة يف 

حديث خا�ص 

 �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن حممد 

بن �شلطان 
القا�شمي, �يل 
عهد ال�شارقة 
يكّرم املهند�ص 
فتحي عفانة

اتفاقية تعاون بني جمعية ال�شحفيني الإماراتية وهيئة ال�شحفيني ال�شعوديني
•• اأبوظبي-وام

ال�شعوديني  ال�شحفيني  وهيئة  الإم��ارات��ي��ة  ال�شحفيني  جمعية  وق��ع��ت 
اتفاقية تعاون م�شرتك يف املجال ال�شحفي والإع�مي تهدف اإىل توطيد 
اأوا�شر الع�قة بني اجلانبني كونهما اجلهتان اللتان متث�ن ال�شحفيني 

يف كل من دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية.
�شحفي  لوفد  الإماراتية  ال�شحفيني  جمعية  ا�شتقبال  خ�ل  ذلك  جاء 
خالد  برئا�شة  ال�شعوديني  ال�شحفيني  هيئة  اأع�شاء  من  امل�شتوى  رفيع 
الري�شي مدير  الهيئة بح�شور حممد ج�ل  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  املالك 

عام وكالة اأنباء الإمارات وذلك يف فندق الريتز كارلتون باأبوظبي.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  احل��م��ادي  حممد  وقعها  التي   - التفاقية  وت��ه��دف 
هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املالك  وخالد  الإماراتية  ال�شحفيني  جمعية 
اإىل تعزيز وتطوير الع�قات بني ال�شحفيني  ال�شعوديني -  ال�شحفيني 
لهما  امل�شرتكة  امل�شالح  حتقيق  ي�شمن  مبا  ال�شقيقني  البلدين  ك�  يف 
وا�شتثمار  والإع�مي  ال�شحفي  العمل  تطوير  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  بال�شكل 

زيارات  تنظيم  على  والت��ف��اق  البلدين،  يف  املتوفرة  والكفاءات  اخل��رات 
الهيئة واجلمعية وال�شحفيني والإع�ميني  اإدارة  متبادلة بني جمل�شي 
يف ك� البلدين ل�ط�ع على واقع عمل املوؤ�ش�شات الإع�مية وال�شحفية 
ال�شحفي  العمل  تطوير  يف  ت�شهم  التي  واخل���رات  التجارب  نقل  بغية 

والإع�مي.
م�شاركة  وتن�شيط  ت�شهيل  اإىل  ال��ط��رف��ان  ي�شعى  الت��ف��اق��ي��ة  وب��ح�����ش��ب 
ال�شحفيني يف املوؤمترات والجتماعات وور�ص العمل والأن�شطة املختلفة يف 
البلدين، واإتاحة الفر�شة مل�شاركة �شحفيي البلدين يف الدورات التدريبية 
التي تقام من قبل اجلهات املوقعة على التفاقية اأو التي تنظمها املوؤ�ش�شات 
ال�شحفية والإع�مية الأخرى بالتن�شيق معها .. كما اتفق الطرفان على 
اجلمعية.  اإدارة  وجمل�ص  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  ب��ني  دوري���ة  ل��ق��اءات  عقد 
وتن�ص على التفاقية كذلك على تنظيم معار�ص وفعاليات متنوعة ترز 
ي�شمن  مبا  القادمة  للمرحلة  ال�زمة  اخلطط  وو�شع  التطوير  اأوج��ه 
اإع�مية  منتديات  اإط����ق  على  والعمل  الفعاليات،  تلك  ومت��ي��ز  جن��اح 
الإع�مية  واملمار�شة  ال�شحافة  هموم  ملناق�شة  البلدين  بني  متخ�ش�شة 

املوؤ�ش�شات  بني  ال�شحفية  التواأمة  وت�شجيع  وتعزيزها،  تطويرها  و�شبل 
ال�شحفية والإع�مية يف ك� البلدين على اأن تتوىل هذه املوؤ�ش�شات تبادل 
الأخبار والتقارير والتحقيقات ال�شحفية والإع�مية املتعلقة بن�شاطات 
ال�شحفية  املوؤ�ش�شات  ال�شحفيني وخمتلف  وت�شجيع  البلدين،  واإجن��ازات 
والإع�مي  ال�شحفي  التناول  عند  املهنية  املعايري  باعتماد  والإع�مية 
ون�شر التقارير ال�شحفية والإع�مية بعيداً عن املوؤثرات الأخرى. وكان 
حممد احلمادي قد رحب يف بداية اللقاء بزيارة الوفد ال�شعودي ال�شقيق 
الحتاد  بعيد  احتفال  ا�شتثنائية  اأف��راح��ا  تعي�ص  التي  الإم����ارات  ل��دول��ة 
اخلم�شني تزامنا مع زيارة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان 
وزير  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن 

الدفاع يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة للدولة.
التعاون  مل�شرية  ا�شتكمال  كذلك  ت��اأت��ي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اإن  احل��م��ادي  وق��ال 
والعمل امل�شرتك والتن�شيق بني اجلمعية والهيئة داخلياً وخارجياً، م�شرياً 
اإىل اأنها توؤكد على الت�حم بني ال�شعبيني ال�شقيقني واإبراز دور الإع�م 

يف توطيد ودعم ال�شراكة والتعاون الثنائي بني البلدين.

ال�شعوديني  اإن زيارة وفد هيئة ال�شحفيني  املالك،  من جانبه قال خالد 
لدولة المارات تتواءم مع توجهات اجلانبني بتكثيف الزيارات املتبادلة 

وتعزيز التعاون والتن�شيق الإع�مي بينهما.
اإع�ماً  اإع�مية موحدة تقدم  واأ�شاف: �شنعمل على و�شع ا�شرتاتيجية 
بني  اتفاقية  توقيع  اأن  مو�شحا  و�شعوبها،  املنطقة  ي��خ��دم  مب��ا  ن��وع��ي��اً 
واحلر�ص  الثنائية  الع�قات  متانة  على  يوؤكد  الزيارة  خ�ل  اجلانبني 
عتبة  على  وي�شعنا  الإع���م��ي  العمل  ي��خ��دم  مب��ا  اخل���رات  ت��ب��ادل  على 
ملهنة  وامل��م��ار���ش��ني  الإع���م��ي��ة  للقيادات  ك���وادر  ولبناء  امل�شرق  امل�شتقبل 

ال�شحافة والإع�م.
الإماراتي  الإع�مي  التعاون  وفر�ص  اآف��اق  ا�شتعرا�ص  اللقاء  خ�ل  ومت 
يف  امل�شتقبلية  الإع����م  وحت��دي��ات  اخلليجي  الإع����م  وتكامل  ال�شعودي 
ظ��ل احل��م���ت الإع���م��ي��ة اخل��ارج��ي��ة وف��ر���ص ال���ش��ت��ف��ادة م��ن التطور 
التكنولوجي وكيفية مواجهة الإع�م للحم�ت املغلوطة املحر�شة وغري 

ال�شادقة على مواقع التوا�شل الجتماعي.
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الدروع التذكارية بني اجلمعية والهيئة.
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اإعــــــــــالن
للوازم  ال�ش�����ادة/نيكوتني  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:2933600  رخ�شة  التدخني 

بطلب
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عمر حممد عبدالغفار اخلوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عبدالغفار حاجي علي اخلوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خ�ل  القت�شادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

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

العيناوي للرجال
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1315744 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شامل علي حممد عبيد ال�شاعدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حمد حممد احمد ثاين ال�شميطي

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

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فورت لتجارة مواد 

البناء ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1181713 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 ارافينداك�شان ثيكودان ابو من 49% اىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ا�شافة تيودورو�ص جي ايونو %25

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

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإلغاء اعالن �شابق
بخ�شو�ص   القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ات�ص  التجاري:�شتوديو  بال�شم   CN رقم:3783785 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  للتطريز 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن 
اأ�شبوع  خ�ل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري 
هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  الريا�شي  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامه رخ�شة رقم:1132722 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد ن�شات حممد البهى ع�شو�ص %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على حمد عبداهلل حممد النيادى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة الريا�شي للمقاولت العامه

ALRYASHY GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

اإىل/ الريا�شي للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
ALRYASHY GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ليتل �شيف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1982772 

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ليتل �شيف

LITTLE CHEF RESTAURANT

اإىل/ مطعم مريان�شاه تيتي

  MERANSHAH TITI RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
للتجارة  حممد  ال�ش�����ادة/مروان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�شة رقم:4149098 

تعديل اإ�شم جتاري من/ مروان حممد للتجارة العامة

MAROON MOHAMED GENERAL TRADING

اإىل/ مارون للتجارة العامة

MAROON FOR GERENAL  TRADING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

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

خم�شب الروايب لل�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2860864 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

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

جراند ام
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3640735 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

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

املنهايل للزهور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4060677 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

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

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3766091 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:مارتا للمنا�شبات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2759891 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/12/6 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105038531  
- تاريخ التعديل:2021/12/8

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة امل�شفي 
املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كول راي لقطع غيار املكيفات ذ.م.م
بخيت  �شامل  حممد  ال�شيد  مبنى   0.2-32 م  ال�شركة:امل�شفح  عنوان 

خزمه واخرين
CN 2655138 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/12/5 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105038221  
- تاريخ التعديل:2021/12/7

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة امل�شفي 
املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:النخبة الذهبية لنظمة احلا�شب اليل ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�شفح م 43 - ق 27 - مكتب 7 املالك/مبارك حممد 

ا�شحاق ال�شيعري
CN 1858132 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/12/5 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/12/7  - بالرقم:2150027269  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة امل�شفي 
املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ذا بير �شور�ص للقرطا�شية ذ.م.م
 5 2 - حمل  ق  �شرق -11   - النجده  �شارع   - ال�شركة:ابوظبي  عنوان 

وحدة ميثاء احمد حممد واخرون
CN 2503790 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات   2
الدارية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/10/26 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/12/8  - العدل بالرقم:2105033262  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة امل�شفي 

املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإلغاء اعالن �شابق
بخ�شو�ص   القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN بال�شم التجاري:مطعم اير�ص  رقم:2240916 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  �شتار 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن 
اأ�شبوع  خ�ل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري 
هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

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

ل�ثاث امل�شتعمل و اجلديد
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1171512 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة را�شد �شامل حممد عنير الزعابى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جول رحيم خان
تعديل وكيل خدمات / حذف ح�شني �شيد من�شور قا�شم الها�شمى

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

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
ل��شت�شارات  ال�ش�����ادة/القارية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدارية - ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1098784 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد جمال حمى الدين  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شهيل على �شامل �شعيد النيادى  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بايجو برابهاكر ثومبايل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف با�شكاران دويليف كومار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شهيل على �شامل �شعيد النيادى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيوت�شر اند ميمك ل��شت�شارات ودرا�شه اجلدوى 

قد تقدموا الينا بطلب  CN - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م   رخ�شة رقم:4214854 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خليفه حممد ا�شماعيل على الفهيم من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خليفه حممد ا�شماعيل على الفهيم من 100 % اإىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خليفه حممد ا�شماعيل على الفهيم من مفو�ص بالتوقيع اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خليفه حممد ا�شماعيل على الفهيم من 0% اإىل %50
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد نا�شر يو�شف نا�شر الزعابى %50

تعديل لوحه الإع�ن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اإ�شم جتاري من/ فيوت�شر اند ميمك ل��شت�شارات ودرا�شه اجلدوى - �شركة ال�شخ�ص  تعديل 
الواحد ذ م م

FUTURA AND MIMIC CONSULTANCY FEASIBILITY STUDY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل / فيوت�شر اند ميمك ل��شت�شارات و درا�شه اجلدوى ذ.م.م

FUTURA AND MIMIC CONSULTANCY FEASIBILITY STUDY L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خ�ل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
ال�شخ�ص  �شركة   - ل�أع�ف  العاملية  ال�ش�����ادة/الظاهرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م   رخ�شة رقم:1457352 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / الظاهرة القاب�شة – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

 AL DAHRA HOLDING SOLE PROPRIETORSHIP LLC SOLE PROPRIETORSHIP LLC  

من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / الظاهرة القاب�شة – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

AL DAHRA HOLDING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 من 100 % اإىل %97.8
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اجو�شتينو ميجيانى  %1.1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مي�شيل دورازيو  %1.1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ الظاهرة العاملية ل�أع�ف - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL DAHRA GLOBAL FORAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ الظاهرة العاملية ل�أع�ف ذ.م.م
AL DAHRA GLOBAL FORAGE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خ�ل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
نيويورك اأبوظبي حتتفي بطالبها احلا�شلني على منحة �شوارزمان العاملية

•• اأبوظبي- وام

اح��ت��ف��ت ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ب��ط���ب��ه��ا احل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى منحة 
�شوارزمان اإحدى اأبرز برامج الزمالة واملنح يف العامل. وح�شلت لني يي 
و�شوفيا يو�شينكو من دفعة عام 2022 وهريبرت كراوذر من دفعة عام 
�شوارزمان  لكلية  التابعة   2023 لعام  �شوارزمان  منحة  على   2021
ع��دد ط�ب  لي�شل  بكني  ال�شينية  العا�شمة  يف  ه��وا  ت�شينج  من جامعة 
جن�شيات  ت�شع  من  وطالبة  طالبا   15 املنحة  على  احلا�شلني  اجلامعة 

خمتلفة.
وتهدف منحة "�شوارزمان" اإىل اإعداد اجليل املقبل من القادة العامليني 

القادرين على معاجلة التحديات للقرن احلادي والع�شرين.

وعلم  الفل�شفة  يف  �شنة"   23" ي��ي  ل��ني  ال�شينية  ال��ط��ال��ب��ة  وت��خ��ت�����ص 
التطبيقية يف جامعة  الريا�شيات  اإىل جانب تخ�ش�ص فرعي يف  النف�ص 
ال�شيني  املنتدى  وتطوير  تاأ�شي�ص  يف  �شاهمت  حيث  اأبوظبي  نيويورك 
املنطقة  يف  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جلامعة  ط�بي  منتدى  اأول  اخلليجي 
يناق�ص الفر�ص والتحديات التي تفر�شها الع�قات ال�شينية اخلليجية 
وتولت  نيويورك  جامعة  يف  للفل�شفة  الأول  ال�شنوي  املوؤمتر  اأدارت  كما 
لدى  مهنياً  تدريباً  وتلقت  اجلامعة  يف  ال�شيني  الثقايف  النادي  رئا�شة 
�شركة  يف  اأي�شاً  وعملت  فيها  وعملت  كوبرز  ووترهاو�ص  براي�ص  �شركة 
باين اآند كومباين وبايت دان�ص.  وقالت الطالبة ال�شينية لني يي " اأنا 
ممتنة جداً للم�شتوى التعليمي الرائع الذي ح�شلت عليه والذي منحني 
احلافز واجلراأة وال�شجاعة خلو�ص التجارب اجلديدة كما وفرت جامعة 

ومواجهة  بال�شتك�شاف  يل  و�شمحت  وامل��وارد  الدعم  اأبوظبي  نيويورك 
واأ�شافت  اليوم".  �شخ�شيتي  م�مح  ر�شمت  التي  املختلفة  التحديات 
دعمهم  يل  قدموا  الذين  والزم�ء  امل�شرفني  جلميع  بال�شكر  " اأتقدم 
يف  وامل�شاهمة  معرفتي  تعميق  اإىل  قدماً  واأتطلع  الوقت  ط��وال  الكامل 
التعليم  من  ال�شتفادة  خ�ل  من  الآخرين  ومتكني  الإقليمية  التنمية 

رفيع امل�شتوى الذي يقدمه يل برنامج منحة �شوارزمان".
وق��ال الطالب الأمريكي هريبرت كراوذر" 22 �شنة" ال��ذي يخت�ص يف 
لهذا  �شوارزمان  للغاية حل�شويل على منحة  " �شعيد  ال�شيا�شية  العلوم 
العام واأود التقدم بجزيل ال�شكر اإىل جميع امل�شرفني والزم�ء الرائعني 
العديد  اإىل جانب  العمل معهم هنا يف اجلامعة  الذين حظيت بفر�شة 
كثرياً  �شاعدوين  الذين  الأك��ادمي��ي��ة،  ال��دائ��رة  خ��ارج  من  امل�شرفني،  من 

واأتاحوا يل هذه الفر�شة". واأ�شاف" فخور بالفر�شة التي �شيتيحها يل 
تواجدي يف ال�شني ول �شيما يف جامعة عريقة مثل ت�شينج هوا للتعرف 
على كثري من التحديات امللّحة التي يحملها امل�شتقبل كما تتميز ال�شني 
بدور مهم وفريد يف قطاع الطاقة واملناخ الذي اأعد نف�شي �شغوفاً به لذا 

اأتطلع قدماً اإىل العمل هناك يف اخلريف املقبل".
يف  تتخ�ش�ص  �شنة" ال��ت��ي   22 " يو�شينكو  �شوفيا  الأوك��ران��ي��ة  وق��ال��ت 
لدور  املتزايدة  بالأهمية  را�شخاً  اعتقاداً  اأمتلك   " القانونية  الدرا�شات 
العاملي  ال�شعيد  وال�شيا�شة على  الأعمال والقت�شاد  ال�شني يف قطاعات 
ال��دول��ة وتاريخها وثقافتها  ه��ذه  ق��رب على  ع��ن  التعرف  اأرغ���ب يف  ل��ذا 
و�شعبها واأتطلع بكل حما�ص اإىل التعاون والتفاعل مع الفائزين الآخرين 

مبنحة �شوارزمان".

�شقر غبا�س يقيم ماأدبة ع�شاء تكرميا لرئي�شة جمل�س 
الحتاد للجمعية الفدرالية لرو�شيا الحتادية 

•• اأبوظبي-وام

اأق�����ام م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���ص رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص الوطني 
الحتادي ماأدبة ع�شاء تكرميا ملعايل فالنتينا ماتفيينكو 
لرو�شيا  ال��ف��درال��ي��ة  للجمعية  الحت���اد  جمل�ص  رئي�شة 

الحتادية التي تقوم حاليا بزيارة ر�شمية اىل الدولة.
الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  املاأدبة  ح�شر 
علي  بن  اأحمد  ومعايل  اخلارجية  للتجارة  دول��ة  وزي��ر 
املرافق  ال��رمل��اين  وال��وف��د  دول���ة  وزي���ر  ال�شايغ  حممد 
الفدرالية  للجمعية  الحت����اد  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ش��ة  مل��ع��ايل 
لرو�شيا الحتادية و�شعادة الدكتور حممد اأحمد اجلابر 

�شفري الدولة لدى رو�شيا.
كما ح�شر ماأدبة الع�شاء �شعادة كل من، حمد الرحومي 
النائب الأول لرئي�ص املجل�ص، وناعمة املن�شوري وخلفان 
را�شد النايلي ال�شام�شي، و�شارة فلكناز ومريا ال�شويدي 

وم����روان امل��ه��ريي اأع�����ش��اء املجل�ص ال��وط��ن��ي الحت���ادي 
للمجل�ص،  العام  الأمني  النعيمي  الدكتور عمر  و�شعادة 
و�شعادة عفراء الب�شطي الأمني العام امل�شاعد ل�ت�شال 
ال���رمل���اين. وق���ال م��ع��ايل �شقر غ��ب��ا���ص رئ��ي�����ص املجل�ص 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي اإن ال��ع���ق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني دولة 
تتمتع مب�شتوى  الم��ارات وجمهورية رو�شيا الحتادية 
الزيارات  اأن  اإىل  م�شريا  والن��ف��ت��اح،  التقارب  م��ن  ع��اٍل 
وتطوير  ت��ع��زي��ز  يف  م��ه��م  دور  ل��ه��ا  ال��رمل��ان��ي��ة  الثنائية 
املجالت  خمتلف  يف  امل�شرتك  ال�شرتاتيجي  ال��ت��ع��اون 
والتجاري  والقت�شادي  والدبلوما�شي  ال�شيا�شي  منها 

وال�شتثماري والثقايف.
جميع  يف  الدولتني  ب��ني  التعاون  اأهمية  معاليه  واأك���د 
املجالت ل �شيما يف دعم توجهات اجلانبني يف الق�شايا 
ذات الهتمام امل�شرتك ملا حتققه هذه ال�شراكة من مزيد 

من التفاهم والتعاون والتن�شيق على ال�شعيد الدويل.

اجلراجري حتاكي الرتاث الإماراتي يف اإك�شبو 2020
•• اإك�شبو: اأ�شامة عبد املق�شود 

ح���ر����ش���ت دول������ة الإم�����������ارات على 
ت�����ق�����دمي من���������وذج م������ن ال������ع������ادات 
وال��ت��ق��ال��ي��د واحل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة يف 
خ�ل  م��ن  وذل��ك   2020 اإك�شبو 
�شاملة  ت���راث���ي���ة  ق���ري���ة  ت�����ش��م��ي��م 
ال�شعبية  احل��رف  اأن���واع  ك��ل  ت�شم 
والفنون  ال���ي���دوي���ة،  وامل�����ش��غ��ولت 
قدميا،  املعي�شة  واأ�شلوب  والثقافة 
وحم���اول���ة ب��ن��اء ج�����ش��ر م��ت��ني بني 
ل�شت�شراق  وامل���ا����ش���ي  احل���ا����ش���ر 
امل�شتقبل، وجت�شيدا لروؤية الدولة 
وتعبريا  ال��ق��ادم��ة،  اخل��م�����ش��ني  يف 
لل�شماء  ال�شحراء  عن مقولة من 
الذي  امل�شرف  لنموذج  وتو�شيحا 
و���ش��ل��ت اإل��ي��ه الإم�����ارات م��ن تقدم 
فالقرية  الأمم،  ب�����ني  ورف�����ع�����ة 
مت�شك  م������دى  ت���ب���ني  ال����رتاث����ي����ة 
الأجيال بتاريخهم واإرثهم الثقايف 
العريق. يكت�شف زوار جناح �شميم 
باإك�شبو  ال���ش��ت��دام��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
2020 اأهم حمطات الرتاث التي 
م���رت ب��ه��ا ال��دول��ة خ����ل املراحل 
البيئة  امل��ا���ش��ي��ة، وح���ول  ال��زم��ن��ي��ة 
تقت�شية  ك���ان���ت  وم����ا  ال�����ش��اح��ل��ي��ة 

الأدوات  ����ش���ن���اع���ة  م����ن  ال����ف����رتة 
ال��ت��ى ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع ت��ل��ك احلقبة 
الإماراتي  وج��دان  يف  اأ�شلت  التى 
وج��ع��ل��ت��ه ق�������ادرا ع���ل���ى الإ�����ش����رار 
اكت�شبه  مب����ا  وال���ت���ق���دم  واجل����ل����د 
م��ن الآب���اء والأج����داد م��ن العادات 
وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ت��ى ت��ع��ت��ر ج����زءا ل 
من  الوطنية،  الهوية  م��ن  يتجزاأ 
بني ال�شناع الذين يقدمون وجبة 
ل���رواد ه��ذا اجل��ن��اح، علي  معرفية 
حممد علي ثان ال�شويدي، يجل�ص 
قبل  مرحلة  ب��اأخ��ر  مت�شع  حيز  يف 
لي�شنع  القرية  م��ن  اخل���روج  ب��اب 
يف  ت�شتخدم  " التى  " اجلراجري 
املتعددة  باأنواعها  الأ�شماك  �شيد 

هذه  على  احل��ف��اظ  اأهمية  وح���ول 
ق��ال علي حممد علي ثاين  املهنة 
هذه  ت�شتخدم  مازالت  ال�شويدي، 
احل����رف����ة ل���وق���ت���ن���ا احل���ا����ش���ر ويف 
اأن هناك م�شانع  الفرتة مع  هذه 
الأ����ش���ا����ص ب�شيد  ف��ه��ي  ت�����ش��ن��ع��ه��ا، 
ال�����ش��م��ك، ون��ع��ت��ره��ا م��ن ال���رتاث 
ل�أجيال  ونعلمه  به،  نفخر  الذي 
للحفاظ على ثقافتنا و�شرية حياة 

الأولني. 

وب����اأك����رث م����ن خ����ام����ة، ح���ي���ث كان 
من  اجل���رج���ور  ي�شنع  امل��ا���ش��ي  يف 
وعندما  واخل��و���ص  النخيل  �شعف 
تطور �شار ي�شنع من املعدن، ومن 
ت�شمح  اأنها  الأداة  ه��ذه  خ�شائ�ص 
ت�شمح  ول  ب��ال��دخ��ول  ل���أ���ش��م��اك 
ل��ه��ا ب���اخل���روج م���ن خ�����ل فتحة 
�شغرية يف فوهة اجل��رج��ور، وهى 
واأو�شح  القلب  �شمام  ع��ن  ع��ب��ارة 
اجلراجري  ا���ش��ك��ال  اأن  ال�����ش��وي��دي 

متعددة منها ما ي�شمح ل�أ�شماك 
ال�����ش��غ��رية ب��ال��دخ��ول وه���ذا يكون 
اأكرث م�ئمة بني خطوط الطول 
اأم����ا اجل���راج���ري التى  وال���ع���ر����ص، 
فقط  ال��ك��ب��رية  ل���أ���ش��م��اك  ت�شمح 
ت���ق���ري���ب���ا م�������ش���اف���ة ث�ث  ف��ت��ب��ع��د 
اأ�شابع، وهذا يحافظ على الزريعة 
والبيئة البحرية، وهناك جراجري 
ول  ال�شنع  و�شعبة  فتحتني  لها 

يجيدها اإل املحرتفون فقط.

مبنى اأرا�شي دبي.. اأول مبنى حكومي يح�شل على ت�شنيف ويل لل�شحة وال�شالمة 
•• دبي- وام 

�شهادة  على  دب��ي  يف  والأم�����ك  الأرا����ش���ي  ل��دائ��رة  الرئي�ص  املبنى  ح�شل 
الدويل  "ويل"  معهد  عن  ال�شادرة  وال�ش�مة"  لل�شحة  ويل  "ت�شنيف 
يحقق  دب��ي  اإم���ارة  يف  متكامل  حكومي  مبنى  اأول  بذلك  لي�شبح  ل�أبنية 
هذا الإجناز الذي من �شاأنه اأن يدعم روؤية الدائرة الرامية اإىل النهو�ص 
باأهداف ال�شحة وال�شتدامة طويلة الأمد من خ�ل حتقيق اأعلى املعايري 

الدولية للمباين ذات امللكية امل�شرتكة يف الإمارة.
وح�شل املبنى الرئي�شي للدائرة على ت�شنيف ويل لل�شحة وال�ش�مة بعد 
ال�شلة  املتطلبات واملعايري ذات  وا�شتيفاء  جناحه يف اجتياز مرحلة تقييم 
كمقيم   GBCI" " اخل�شراء  الأعمال  �شهادات  موؤ�ش�شة  بها  قامت  التي 
حمايد لتنجح الدائرة يف حتقيق ال�شمات الرئي�شية لنظام الت�شنيف مثل 
اإجراءات النظافة والتعقيم وبرامج ال�شتعداد للطوارئ وموارد اخلدمات 

ال�شحية واإدارة جودة الهواء واملياه ومعايري البتكار.
وقال �شعادة �شلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�شي والأم�ك 

اإىل تطبيق  با�شتمرار  دب��ي  والأم����ك يف  الأرا���ش��ي  دائ���رة  " تتطلع  بدبي 
وذلك  والبيئي  العقاري  ال�شعيد  على  العاملية  امل�شتجدات  اأحدث  ومواكبة 
اإم��ارة دبي كوجهة عقارية  اإىل تعزيز مكانة  الرامية  روؤيتها  انط�قاً من 
على  ال��دائ��رة  مبنى  وبح�شول  وال�شعادة..  والثقة  البتكار  يف  اأوىل  عاملية 
الرتقاء  اأن يعزز من  �شاأن ذلك  فاإن من  وال�ش�مة  ت�شنيف ويل لل�شحة 
ب�شحة  يهتم  الذي  القيادة  نهج  وامل�شاهمة يف حتقيق  باأهدافها وخططها 
الن�شان واملكان وكذلك �شيمهد الطريق ل�شركات اإدارة العقارات ذات امللكية 
املهم.  الت�شنيف  ه��ذا  على  احل�����ش��ول  يف  ال��دائ��رة  ح��ذو  لتحذو  امل�شرتكة 
كتكامل  املتنوعة  قيمنا  يحقق  مبا  خدماتنا  تطوير  يف  جهودنا  �شنوا�شل 
املتعاملني وكذلك تر�شيخ  اإ�شعاد  اإىل  اأنظمة واإج��راءات الدائرة مبا يوؤدي 
بحرفية  العقارية  اخلدمات  وتقدمي  الدائرة  يف  والبتكار  الإب��داع  ثقافة 

تامة و�شط بيئة تنعم بالأمان وال�ش�مة وال�شحة".
من جانبه اأكد �شعادة مروان بن غليظة املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم 
اأن ح�شول مبنى دائرة الأرا�شي والأم���ك يف دبي على ت�شنيف  العقاري 
يعد  ذلك  يحقق  متكامل  حكومي  مبنى  وال�ش�مة" كاأول  لل�شحة  "ويل 

موؤ�شراً قوياً على النهج التطويري الذي تنتهجه الدائرة ممثلة مبختلف 
موؤ�ش�شاتها وقطاعاتها م�شرياً اإىل اأن خلق بيئة عقارية جذابة تتمتع باأعلى 
معايري ال�شحة وال�ش�مة وال�شتدامة يعد يف �شميم اأولويات الدائرة مبا 
اأنظمة  الداخلية ودعم  العقارية  بالبيئة  امل�شتثمرين  ثقة  تعزيز  ي�شهم يف 

ال�شحة وال�ش�مة يف املناطق امل�شرتكة يف الإمارة".
�شيفتح  الت�شنيف  " ك��اأول مبنى حكومي متكامل يح�شل على هذا  وق��ال 
اآفاق للنهو�ص ببيئة العمل يف املباين احلكومي والهتمام باأن تكون املباين 

مريحة و�شديقة للبيئة ما �شينعك�ص ايجاباً على املوظفني و�شعادتهم".
وقال بول �شيال موؤ�ش�ص معهد ويل الدويل ل�أبنية.. " ملتزمون بالعمل 
مع دائرة الأرا�شي والأم���ك يف دبي وموؤ�ش�شة التنظيم العقاري ل�شمان 
املباين يف دبي للمعايري ال�شحية املعرتف بها دوليا ..ونعر عن  مواءمة 
مدى �شعادتنا بتحقيق الدائرة لهذا الإجناز الكبري ونهنئ �شعادة �شلطان 

بطي بن جمرن و�شعادة املهند�ص مروان بن غليطة على ذلك".
دائرة  �شت�شاعد  ب��ه  والتو�شية  وي��ل  ت�شنيف  اعتماد  خ���ل  م��ن  اأن��ه  وذك��ر 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات الأخ��رى ذات ال�شلة على تعزيز  الأرا�شي والأم���ك 

اأهدافها ورفع قدرة الإمارة على ال�شمود يف مواجهة التحديات العاملية من 
خ�ل اإن�شاء مبان م�شتدامة واآمنة من �شاأنها اأن ت�شاهم يف حت�شني نوعية 
دائ��رة الأرا�شي  اأنه بف�شل جهود  اإىل  ال�شكان يف دبي لفتا  احلياة جلميع 
والأم�����ك ف���اإن امل��زي��د وامل��زي��د م��ن امل��ب��اين واملجتمعات يف الإم����ارة تتجه 
واملقيمني  املوظفني  يف  الثقة  لغر�ص  "ويل" لي�ص  ت�شنيف  ا�شتخدام  نحو 
والزائرين فح�شب بل لإحداث تقدم هائل نحو حتقيق اأهداف الدولة يف 

جمال ال�شحة وال�شتدامة على املدى الطويل.
من  جمموعة  اإىل  وال�ش�مة" ت�شتند  لل�شحة  "ويل  �شهادة  اأن  اإىل  ي�شار 
التي يق�شي  املباين  املرتابطة بني  الع�قة  التي تدر�ص  العلمية  الأبحاث 
فيه الن�شان %90 من وقته وتاأثرياتها على �شحته وجودة حياته.. فيما 
جاء ح�شول مبنى دائرة الأرا�شي والأم�ك بدبي على الت�شنيف تتويجاً 
جلهود الدائرة املتوا�شلة لرت�شيخ مكانتها ودورها الريادي وحتقيق التميز 
يف كافة عملياتها وتعزيزاً للمعايري ال�شحية والآمنة يف مقّرها مبا يخدم 
موظفيها ومتعامليها و�شركائها وفقاً لأعلى امل�شتويات واأف�شل املمار�شات 

العاملية.

•• وا�شنطن- وام 

�شحية  رع��اي��ة  مركز   -  ADSCC اجلذعية  للخ�يا  اأب��وظ��ب��ي  مركز  وق��ع 
متخ�ش�ص ي��رك��ز ع��ل��ى ال��ع���ج اخل��ل��وي وال��ط��ب ال��ت��ج��ددي وت��ق��دمي اأح���دث 
مع  التعاون  جم��الت  لدرا�شة   LOI امللزم  النوايا  خطاب   - البحثية  العلوم 
جزءاً  يعد  ال��ذي   ،  NIAID املعدية  والأم��را���ص  للح�شا�شية  الوطني  املعهد 
لوزارة  التابعة  املتحدة،  الأمريكية  ال��ولي��ات  يف  الوطنية  ال�شحة  معاهد  من 
الطبية  الأب��ح��اث  وك��الت  اأك��ر  والتي تعد من  الإن�شانية،  ال�شحة واخل��دم��ات 
النوايا  اإطار خطاب  البحثية �شمن  ال�شراكة  العامل. وتهدف هذه  احليوية يف 
امللزم اإىل و�شع حجر اأ�شا�ص ل�شراكات بحثية ا�شتجابة للفر�ص العلمية الفريدة 
بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة والوليات املتحدة. وجرى توقيع "خطاب 

اأقيم يف �شفارة الدولة يف العا�شمة وا�شنطن .. بح�شور  " خ�ل حفل  النوايا 
الدكتور  بجانب   .. املتحدة  وال��ولي��ات  الإم����ارات  دول��ة  م��ن  ال�شخ�شيات  كبار 
�شتيفن م. هولند، مدير ق�شم الأبحاث الداخلية ورئي�ص ق�شم اأمرا�ص املناعة 
. ورح��ب معايل   NIAID املعدية  والأم��را���ص  للح�شا�شية  الوطني  املعهد  يف 
يو�شف مانع العتيبة �شفري الدولة لدى الوليات املتحدة الأمريكية بتوقيع " 
خطاب النوايا " التاريخي .. موؤكداً اأهمية تنمية ال�شراكات الإ�شرتاتيجية بني 
املوؤ�ش�شات الرائدة من ك� البلدين من اأجل مواكبة التطورات والبتكارات يف 
جمال الرعاية ال�شحية وتطوير تقنيات الع�ج اجلديدة. وقع خطاب النوايا 
LOI ، الدكتورة جيل اآر. هاربر، م�شوؤولة تنفيذية ونائبة مدير اإدارة العلوم يف 
املعهد الوطني للح�شا�شية والأمرا�ص املعدية، و�شعادة الدكتورة حواء ال�شحاك 
املن�شوري، املدير التنفيذي لق�شم البحوث الداخلية يف مركز اأبوظبي للخ�يا 

حواء  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  واأك���دت   . الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  ع�شو  اجلذعية، 
ال�شحاك املن�شوري اأهمية هذه ال�شراكة التاريخية التي وقعها مركز اأبوظبي 
الذي  ب���الإرث  " نفخر   : وق��ال��ت   . العلمية  ج��ه��وده  لتعزيز  اجلذعية  للخ�يا 
ورثناه عن اأجدادنا الذين بنوا هذا الدار منذ خم�شني عاماً، واليوم نعمل بجهد 
لو�شع اأ�شا�شات قوية للم�شتقبل وترجمة روؤية قيادتنا اإىل اإجنازات نوا�شل بها 
الرحلة على مدى اخلم�شني عاماً القادمة .. واإحدى الطرق التي ميكننا من 
خ�لها لعب دور اإيجابي يف هذه الرحلة هو ال�شتفادة من الع�قات اجلديدة 
ال�شرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق  نحو  تقدمنا  من  ل�إ�شراع  املبتكر  والتعاون 
لدولة الإمارات ". واأ�شافت : " كلي فخر اأن اأكون جزًءا من هذه اجلهود، معربة 
عن �شكرها وامتنانها للدعم املتوا�شل الذي تقدمه قيادة الدولة لهذه اجلهود 
دورنا يف هذا التعاون التاريخي ينطلق من روؤية الإمارات  " اأن   : واأو�شحت   ."

�شراكات  اإن�شاء  طريق  عن  وذلك  الإن�شانية..  خدمة  من  التكنولوجيا  لتمكني 
�شيمكننا  الذي  الطبية احليوية،  الأبحاث  رائ��دة يف جمال  مع منظمات عاملية 
املزمنة ودع��م دولة  ل���أم��را���ص  ع���ج��ات  التقدم يف جم��ال تطوير  تعزيز  م��ن 
الإمارات يف تعزيز اإمكانياتها الوطنية للو�شول للريادة عاملياً يف جمال البحوث 
الطبية احليوية املتخ�ش�شة". وقالت : " نحن نركز من خ�ل هذه املبادرة على 
الأمرا�ص التي متثل بع�شاً من اأكر الأعباء يف املنطقة، وعلى م�شتوى العامل 
اأجمع. لذلك، نرى اأن لدى هذه ال�شراكة القدرة على حتقيق تغريات جوهرية 
يف التعامل مع اأمرا�ص مثل مر�ص ال�شكري وحت�شني حياة امل�يني من الب�شر 
اأقول  اأن  القادمة من  اأع��وام  الع�شرة  اأمتكن خ�ل  اأن  اآمل  .. وب�شفتي طبيبة، 
باأن مر�شهم مل يعد عبئاً  املثال:  �شبيل  الأول على  النوع  ال�شكري من  ملر�شى 

يجب عليهم حتمله ملدى احلياة، بل اإنه مر�ص ن�شتطيع ع�جه".

•• باري�س-وام

بن  �شعيد  ال�شيخ  طيار  بحري  الركن  ال��ل��واء  �شعادة  �شهد 
حفل  البحرية  القوات  قائد  نهيان  اآل  حممد  بن  حمدان 
يف  يا�ص  بني  م�شروع  م��ن  الأوىل  ال�شفينة  اإن���زال  مرا�شم 
 NAVALشركة� مع  بالتعاون  الفرن�شية،  اجلمهورية 
اإ�شراف ومتابعة عدد من املهند�شني  وحتت   GROUP
العربية  الإم���ارات  بدولة  البحرية  القوات  من  املواطنني 

 NAVAL �شركة  رئي�ص  الحتفال  �شهد  كما  املتحدة. 
GROUP وامللحق الع�شكري لدولة الإم��ارات العربية 
القوات  �شباط  كبار  من  ع��دد  بح�شور  فرن�شا  يف  املتحدة 

البحرية وكبار امل�شوؤولني يف ال�شركة.
يتكون م�شروع بني يا�ص من �شفينتني حربيتني مهمتهما 
الغوا�شات،  ���ش��د  ال�����ش��ط��ح  ه���ي احل����رب حت���ت  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
وميتلكان قدرات ذات الدفاع اجلوي والدفاع ال�شطحي من 

خ�ل مدافع و�شواريخ ذات معايري ومديات خمتلفة.

  NIAID اأبوظبي للخاليا اجلذعية يوقع خطاب نوايا مع معهد

•• اأبوظبي-وام:

 عقد جمل�ص اإدارة الأر�شيف الوطني التابع لوزارة �شوؤون الرئا�شة 
اجتماعه الأول مبقر الأر�شيف الوطني بعد قرار الت�شكيل اجلديد 

للمجل�ص برئا�شة معايل حمد بن عبدالرحمن املدفع.
التريكات  واأط��ي��ب  التهاين  اأح���ر  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ورف���ع   
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ول�����ش��ع��ب الإم�������ارات مب��ن��ا���ش��ب��ة ع��ي��د الحت���اد 
التي  والعاملية  املحلية  الكرى  الإجن���ازات  اأن  م��وؤك��داً  اخلم�شني، 
حتققت يف هذه املرحلة تزيد دولة الإمارات العربية املتحدة مكانة 
ورفعة بني دول العامل، وهي حتافظ على موقعها �شمن الع�شر 
العاملية  التناف�شية  تقارير  التوايل يف  للعام اخلام�ص على  الكبار 
لعام 2021، ومتنى معاليه لقيادة و�شعب الإمارات حتقيق املزيد 
من التوفيق والنجاح يف اخلم�شني عاماً القادمة وا�شتمرارية ما 
املدفع  قيا�شي. وج��دد معايل حمد  زم��ن  اإجن���ازات يف  حتقق من 
العهد على اأن يوؤدي الأر�شيف الوطني ر�شالته الوطنية يف املرحلة 
�شوء  على  عالية؛  ومهنية  باقتدار  تعمل  واإدارة  بتميز  القادمة 
اعتمدها  التي  الوطنية  الع�شرة  واملبادئ  الر�شيدة  القيادة  روؤى 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

عاماً القادمة.  اهلل" للخم�شني  "حفظه 
مع  بالتعاون  يعمل  �شيظل  ال��وط��ن��ي  الأر���ش��ي��ف  اأن  امل��دف��ع  واأك���د 
امل��وؤ���ش�����ش��ات الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة، وه���و ي����وؤدي دوره ع��ل��ى �شعيد 
واإتاحتها وحفظها  التقنيات  اأحدث  بوا�شطة  الوطن  ذاكرة  جمع 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بقول  اإمي��ان��اً  ل�أجيال؛ 
حفظ  "اإن  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
الوثائق ل�أجيال القادمة هو اأحد املظاهر الهامة ل�شيادة وتطور 

الدولة". 
جدير بالذكر اأن الت�شكيل اجلديد ملجل�ص اإدارة الأر�شيف الوطني 
ن�ّص على رئا�شة معايل حمد عبد الرحمن املدفع، وع�شوية كل 
من: معايل حممد اأحمد املر، و�شعادة عبد اهلل حممد الري�شي، 
�شعادة عبد اهلل �ش�ح  اأحمد احل��اج عبد اهلل احل��رو���ص،  �شعادة 
املغربي، �شعادة �شعود عبد العزيز احلو�شني، والآن�شة نوال عثمان 
الأر�شيف  ع��ام  م��دي��ر  علي  اآل  م��اج��د  اهلل  عبد  و���ش��ع��ادة  ال�شحي، 

الوطني بالإنابة /مقرراً للمجل�ص/.
اجتماعهم  يف  ال��وط��ن��ي  الأر���ش��ي��ف  اإدارة  جمل�ص  اأع�����ش��اء  واأ���ش��اد 
حفظ  �شعيد  على  الوطني  الأر���ش��ي��ف  حققها  التي  ب��الإجن��ازات 
وتعزيز  ل���أج��ي��ال،  ال�شليمة  الوطنية  والتن�شئة  ال��وط��ن  ذاك���رة 
جهود  على  واأث��ن��وا  الر�شيدة،  للقيادة  وال���ولء  للوطن  النتماء 

موظفي الأر�شيف الوطني وامل�شوؤولني فيه على اأدائهم املتميز. 
واملوا�شيع  الأداء،  وتقارير  اخلتامي  التقرير  الأع�شاء  وناق�ص 

املدرجة على جدول الأعمال، وامل�شاريع امل�شتقبلية ويف مقدمتها 
متثل  حيث  الوطني؛  الأر���ش��ي��ف  اإىل  الوطنية  املكتبة  �شم  ق��رار 
املكتبة اأر�شيفاً فكرياً يعمل على حفظ واأر�شفة الإنتاج الفكري يف 
الدولة من التلف وال�شياع، ويتيحه للجمهور والأجيال القادمة، 
هذا  اأن  م��وؤك��داً  الوطني،  الأر���ش��ي��ف  اخت�شا�شات  لب  �شُ يف  وه��ذا 
التي  الثقة  على  وا�شح  دليل  وه��و  وتكليف،  ت�شريف  هو  ال��ق��رار 

توليها القيادة الر�شيدة ل�أر�شيف الوطني. 
وركز الجتماع يف اأهمية تاأهيل اجليل اجلديد من اأجل النط�ق 
حمل  تتطلب  التي  القادمة  عاماً  اخلم�شني  نحو  واق��ت��دار  بثقة 
الأر�شيفات  م�شاف  اإىل  الوطني  بالأر�شيف  للو�شول  امل�شوؤولية 
ال��ك��رى يف ال����دول امل��ت��ق��دم��ة م��واك��ب��ة م��ع ب��ل��وغ ال���دول���ة مرتبة 
بعيدة  اخلطة  يف  التوجه  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريين  عاملياً،  ال�شدارة 
اجلهود  ت�شافر  ي�شتدعي  الر�شيدة  القيادة  ر�شمتها  التي  امل��دى 

والعمل بروح الفريق انط�قاً من احل�ّص الوطني. 

جمل�س اإدارة »الأر�شيف الوطني« يوؤكد اأهمية حفظ واإتاحة التاريخ الوثائقي 

مرا�شم اإنزال ال�شفينة الأوىل من م�شروع بني يا�س يف فرن�شا
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اأخبـار الإمـارات

•• املنامة-الفجر

للبحوث  ت���ري���ن���دز  »م����رك����ز  اخ���ت���ت���م 
القمة  يف  م�شاركته  وال���ش��ت�����ش��ارات« 
والدرا�شات  ال��ف��ك��ر  مل���راك���ز  ال��ع��امل��ي��ة 
حتت عنوان:  انعقدت  التي   2021
يف  العاملية  والتحولت  "الجتاهات 
وامل�شورة  وال�����ش��ي��ا���ش��ة  ال��ف��ك��ر  م��راك��ز 
مع�ش�ت  ع�������ش���ر  يف  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
والتي  وال�شطرابات"،  ال�شيا�شات 
الفكرية  امل����راك����ز  ب���رن���ام���ج  ن��ظ��م��ه��ا 
ل�  ال��ت��اب��ع  امل���دين  املجتمع  ومنظمات 
بن�شلفانيا  جامعة  يف  ل���ودر«  »معهد 
م����ع مركز  ب���ال���ت���ع���اون  الأم���ري���ك���ي���ة 
ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  البحرين 

والدولية والطاقة »درا�شات«.
القمة  يف  امل�������ش���ارك���ون  اأو�����ش����ى  وق����د 
يف  يومني  م��دى  على  توا�شلت  التي 
والتي  املنامة،  البحرينية  العا�شمة 
رئي�شية،  ج��ل�����ش��ات  خ��م�����ص  ���ش��م��ل��ت 
ب�شرورة انتهاج م�شار جديد من قبل 
مراكز الفكر يف عامل ما بعد جائحة 
كورونا، يتاأ�ش�ص على ث�ثة منطلقات 
هي: »اإعادة التفكري، واإعادة التوازن، 

واإعادة التفاعل والت�شال«.

ا�شرتاتيجية اإدارة الأزمات
وط������ال������ب امل�����������ش�����ارك�����ون ب���������ش����رورة 
الأزم������ات  اإدارة  مب�����ش��األ��ة  اله���ت���م���ام 
والقت�شادية،  وال�شيا�شية  الأم��ن��ي��ة، 
والبيئية  وال�شحية،  والجتماعية، 
ال�زمة  امل����وارد  ح�شد  تتطلب  ال��ت��ي 
اآثارها،  يحد من  للتعامل معها، مبا 
عر خطط تت�شمن توزيعاً ل�أدوار، 
مراكز  دور  حم��وري��ة  على  م��وؤك��دي��ن 
الفكر خ�ل مرحلة ما بعد اجلائحة 
ال�شريعة  ال��ت��ح��ولت  م��ع  التعامل  يف 
�شياغة  اإىل  وحتتاج  اأوج��دت��ه��ا،  التي 
متكاملة  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  روؤى 

للتعامل معها.
واأ�شاروا اإىل اأن اأهمية دعم املوؤ�ش�شات 

ال��ف��ك��ري��ة ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن ال����دور 
تراوحت  ال��ت��ي  امل��راك��ز  بتلك  امل��ن��وط 
ما بني زيادة الدعم من جانب بع�ص 
الدول وثباته من جانب دول اأخرى، 
اإىل  دول��ة،  يتنا�شب وظ��روف كل  مبا 
املراكز  ب��ني  ال�شراكات  تعزيز  جانب 
جتاوز  عليها  يتعني  ال��ت��ي  ال��ف��ك��ري��ة، 
ثنائية  اأطر  لبناء  املختلفة  احلواجز 

ومتعددة الأطراف.

ال�شبكة العاملية للمراأة
�شرورة  على  اأي�شاً  امل�شاركون  و�شدد 
اأكر �شمن عمل  امل��راأة ب�شكل  متكني 
الذي ينعك�ص  الأمر  الفكرية،  املراكز 
بق�شاياها،  اله��ت��م��ام  م��ن  م��زي��د  يف 
مثمنني الإع�ن عن »مبادرة تاأ�شي�ص 
ل��ل��م��راأة يف مراكز  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ب��ك��ة 
اأه��م��ي��ة نهو�ص  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ف��ك��ر«، 
بني  كو�شيط  ب��دوره��ا  الفكر  م��راك��ز 
�شانعي القرار واملجتمعات من خ�ل 
درا�شة ق�شايا املجتمع والتعبري عنها 

مبا تت�شمنه من حتديات وفر�ص.

ك��م��ا اأك����دوا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دع���م مراكز 
لعملها  ال���زم��ة  باملتطلبات  ال��ف��ك��ر 
�شواء من خ�ل اإيجاد الت�شريعات اأو 
الدعم املايل الذي ي�شهم فيه القطاع 
احلكومي،  ال��دع��م  ب��ج��ان��ب  اخل��ا���ص 
ف���������ش����ً� ع�����ن �������ش������رورة اله����ت����م����ام 
با�شتقطاب الكوادر البحثية املتميزة، 
التحديات  اأب��رز  حتديد  على  القادرة 
التي تواجه املجتمع، ودعم دورها يف 
ال�زمة  البحثية  اخل��ط��ط  �شياغة 
لها باأ�شاليب مبتكرة، والأهم اإي�شال 

النتائج اإىل فئات املجتمع كافة.

املراأة �املراكز البحثية
اإىل ذلك، �شهدت اجلل�شة الرابعة من 
القمة التي جاءت حتت عنوان: »ك�شر 
العاجي:  الزجاجي يف الرج  ال�شقف 
وامل�شورة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل����راك����ز  امل������راأة 
الريكي  اأم���ل  م�شاركة  ال�شيا�شية«، 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  يف  الباحثة 
جمل�ص  رئي�ص  ونائبة  وال�شت�شارات، 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  ل�����ش��ب��اب  ت���ري���ن���دز 

وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت خ���ل��ه��ا دور امل�����راأة يف 
الإجراءات  وح��ددت  البحثية،  املراكز 
اتخاذها  ي���ج���ب  ال���ت���ي  واخل�����ط�����وات 
واإ�شراكها يف قيادة  امل��راأة  دور  لتعزيز 

املراكز البحثية والفكرية.
الفكر حتتاج  الريكي: مراكز  *اأم��ل 
التدريبية  ال��رام��ج  م��ن  م��زي��د  اإىل 
اإىل  والفر�ص احلقيقية جلذب املراأة 

البحث العلمي
وا�شتهلت الريكي م�شاركتها، قائلة: 
"عندما تاأ�ش�ص مركز تريندز للبحوث 
وال�شت�شارات عام 2014، كان قطاع 
الإم�����ارات  دول���ة  يف  البحثية  امل���راك���ز 
العربية املتحدة ي�شهد منواً تدريجياً، 
وكانت الدولة ملتزمة بتمكني املراأة، 
ال����ذي  ال����وق����ت  يف  اأن  اإىل  م�������ش���رية 
التحقت فيه للعمل يف تريندز، كانت 
%30 من  املراأة ت�شغل ن�شبة تقارب 
الإم���ارات، وهي  الوزارية يف  املنا�شب 
متثل  ولكنها  باملرتفعة،  لي�شت  ن�شبة 

خطوة يف الجتاه ال�شحيح".
واأك��دت اأمل الريكي اأنه على الرغم 

م���ن ت���ف���وق ال��ب��اح��ث��ات الإم���ارات���ي���ات 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم����الت  يف 
والهند�شة والريا�شيات، حيث و�شلت 
امل�شاركني  العلماء  بني  الن�شاء  ن�شبة 
 ،80% اإىل  الأم���ل  م�شبار  مهمة  يف 
يف  ي��ن��ع��ك�����ص  مل  ال��ت��ق��دم  ه����ذا  اأن  اإل 
الدولة  يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���راك���ز  ق��ط��اع 
وا�شح  ب�����ش��ك��ل  امل������راأة  ع��ن��ه  ت��غ��ي��ب  اإذ 
التي  نة  املُمكِّ البيئة  من  الرغم  على 
والتي  الإم��ارات��ي��ة،  القيادة  اأوجدتها 
ت�شمح مب�شاركة املراأة الفاعلة يف هذا 

القطاع.

غياب املعرفة �التوجيه
واأ�شارت اأمل الريكي اإىل اأنه اإذا اأردنا 
املراكز  يف  الن�شاء  من  اأك��ر  م�شاركة 
معاجلة  ع��ل��ي��ن��ا  ف��ي��ج��ب  ال��ب��ح��ث��ي��ة، 
العمل  امل�������راأة ع���ن  اإح����ج����ام  اأ����ش���ب���اب 
يف ه���ذه امل���راك���ز، ول��ف��ه��م ه���ذا الأمر 
موؤخراً  "حتدثت  قائلة:  اأم��ل  ذك��رت 
اجلامعيات  اخلريجات  من  ع��دد  مع 
ال�شابات لفهم ت�شوراتهن عن العمل 

وجود  يل  وتبني  البحثية،  املراكز  يف 
الإحجام،  ه��ذا  وراء  متعددة  اأ���ش��ب��اب 
الجتماعية  ال���ق���ي���ود  اأب�����رزه�����ا  م����ن 
والثقافية، وغياب املعرفة والتوجيه، 
ح����ول طبيعة  اخل���ط���اأ  وال���ت�������ش���ورات 
و�شعف  البحثية،  امل��راك��ز  يف  العمل 

جاذبية العمل يف هذه املراكز".
زم�ئي  م����ع  "�شعيُت  واأ�����ش����اف����ت: 
ت���ري���ن���دز  وزم�����ي������ت�����ي يف جم���ل�������ص 
معاجلة  اإىل  العلمي  البحث  ل�شباب 
اإمكاناتنا  نطاق  �شمن  امل�شكلة  ه��ذه 
امل����ح����دودة، م���ن خ�����ل ن�����ش��ر الوعي 
واملناق�شات  العمل  ور���ص  طريق  ع��ن 
املوجهة لطلبة اجلامعات. كما اأن�شاأنا 
برنامج الباحثني ال�شباب الذي ي�شكل 
ال�شباب  ل��ل��ب��اح��ث��ني  ت�����ش��م��ح  م��ن�����ش��ة 
واخلريجني  اجل���ام���ع���ات  ط��ل��ب��ة  م���ن 
امل�������ش���ارك���ة يف احل���������وار، م����ن خ����ل 
املوقع  ع��ل��ى  البحثية  اأوراق���ه���م  ن�شر 
وقد  "تريندز"،  مل��رك��ز  الإل���ك���رتوين 
كانت اأول ورقتني بحثيتني نن�شرهما 

لطالبتني جامعيتني اإماراتيتني".

برامج تدريبية �فر�ص حقيقة
الفكر  م����راك����ز  ال���ري���ك���ي  وط���ال���ب���ت 
برامج  من  املزيد  بتوفري  والأب��ح��اث 
التدريب والتوجيه والفر�ص احلقيقة 
املراأة  ت�شاعد  التي  الع�قات  لتكوين 
على تعزيز م�شريتها املهنية يف جمال 
لو�شولها  مت��ه��ي��داً  ال��ب��ح��ث��ي،  ال��ع��م��ل 
كما  البحوث.  مراكز  اأح��د  قيادة  اإىل 
جتاوز  ���ش��رورة  اإىل  الريكي  اأ���ش��ارت 
املراأة العوامل العامة التي حتول دون 

�شغلها ملواقع ال�شلطة والقيادة.
وتابعت: "ل بد يل من العرتاف هنا 
باأن املراأة تتحمل جزءاً من امل�شوؤولية، 
والأع�������راف  ال��ن��م��ط��ي��ة  الأدوار  لأن 
التمييز  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
بني اجلن�شني والتحيز �شد امل��راأة ما 

زالت �شائدة".

ن�شر ثقافة امل�شوؤ�لية
تريندز  جمل�ص  رئي�ص  نائبة  وتعتقد 
يتحتم  اأن���ه  العلمي  ال��ب��ح��ث  ل�شباب 

بامل�شوؤولية،  ال��ت��ح��ل��ي  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى 
واملحا�شبة يف  امل�شوؤولية  ثقافة  ون�شر 
عليها  يجب  كما  البحثية.  املوؤ�ش�شات 
العمل معاً لتعزيز دور املراأة ومكانتها 

ومتثيلها يف قطاع املراكز البحثية.
وا�شت�شهدت الريكي بدرا�شة اأجرتها 
جملة هارفارد ل�أعمال عام 2019، 
اأن��ه لكي ت�شل امل��راأة اإىل  خل�شت اإىل 
اأعلى املنا�شب والأجور يف اأي موؤ�ش�شة، 
يجب اأن تكون لديها �شبكة وثيقة من 
ويحتاج  اأخريات،  ن�شاء  الع�قات مع 
قطاع املراكز البحثية اإىل وجود مثل 
من  املزيد  جانب  اإىل  ال�شبكات،  هذه 

املبادرات الن�شائية الداعمة للمراأة.
مميزاً عنواناً   50

مركز  ع���ر����ص  م��ت�����ش��ل،  ����ش���ي���اق  ويف 
اأكرث  وال�شت�شارات  للبحوث  تريندز 
م��ن 50 ع��ن��وان��اً مم��ي��زاً وم��ت��ن��وع��اً يف 
ج��ن��اح��ه اخل���ا����ص ال����ذي اأق���ام���ه على 
العاملية  القمة  يف  م�شاركته  هام�ص 
2021 يف  وال��درا���ش��ات  الفكر  ملراكز 
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، و���ش��م اإ����ش���دارات 
نوعية باللغتني العربية والإجنليزية، 
اإ�شدارات  واأه���م  اأح���دث  م��ن  وتعتر 

املركز.
وق��د �شهد اجل��ن��اح اإق��ب��اًل ك��ب��رياً من 
امل�شاركني يف  الباحثني والأكادمييني 
اإ�شدارات  اإىل  تعرفوا  حيث  القمة، 
ال��ن��وع��ي��ة، وث���م���ن���وا حمتوى  امل���رك���ز 
والعلمية  املعرفية  والأب��ح��اث  الكتب 
الق�شايا  ت���واك���ب  ال���ت���ي  ال��ر���ش��ي��ن��ة 
والأحداث العاملية وتقرتح لها حلول 
ناجعة، كما ي�شت�شرف بع�شها م�شتقبل 

الأزمات والتحديات املعا�شرة.
ا�شتعرا�ص  اإىل  اجل���ن���اح  ه���دف  ك��م��ا 
والعلمي  ال��ب��ح��ث��ي  "تريندز"  ن��ت��اج 
وموؤ�ش�شة  ف��ك��ري��اً  م���رك���زاً   40 اأم����ام 
يف  ���ش��ارك��وا  وع��امل��ي��ة  اإقليمية  بحثية 
اأ�شهم يف  اأعمال القمة وجل�شاتها، ما 
التعريف باإ�شدارات املركز على نطاق 

عاملي.

حملة للتوعية بالقيادة الآمنة اأثناء ال�شباب يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام 

اأطلقت اللجنة امل�شرتكة لل�ش�مة املرورية يف اإمارة اأبوظبي 
حملة توعية لتعزيز وعي وثقافة �شائقي املركبات باإجراءات 
القيادة الآمنة وتوخي احلذر اأثناء ال�شباب. تاأتي هذه احلملة 
اللجنة  تنفذها  التي  التوعوية  احلم�ت  من  �شل�شلة  �شمن 
والهادفة اإىل تعزيز اأمن و�ش�مة املجتمع ويف اإطار جهودها 
لتعزيز الوعي بال�ش�مة املرورية واحلد من حوادث الطرق 
وما قد ينجم عنها من خ�شائر ب�شرية واقت�شادية ج�شيمة. 
البلديات  دائ��رة  ترتاأ�شها  التي  امل�شرتكة  اللجنة  واأو�شحت 
والنقل وت�شم يف ع�شويتها ك� من القيادة العامة ل�شرطة 
احلملة  اأن  املتكامل،  النقل  ومركز  ال�شحة  ودائ��رة  اأبوظبي، 

توعوية  ور�شائل  حتذيرية  اإلكرتونية  ر�شائل  ب��ث  تت�شمن 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي وال��ق��ن��وات الإع�مية  ع��ر و���ش��ائ��ل 
بالتدابري  الل��ت��زام  ب�شرورة  ال�شائقني  وع��ي  لتعزيز  وذل��ك 

والإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة اأثناء ال�شباب.
وي��ع��د ال�����ش��ب��اب ال��ك��ث��ي��ف م���ن ال��ع��وام��ل امل�����ش��ب��ب��ة للحوادث 
اللتزام  ال�شائقني  وعلى  ال�شريعة،  الطرق  على  اجل�شيمة 
باإجراءات القيادة الآمنة عند حدوث ال�شباب والتي تت�شمن 
على  املو�شحة  ال�شرعة  بحدود  والل��ت��زام  ال�شرعات  خف�ص 
و�شرورة  الطرق،  جوانب  على  املثبتة  الإلكرتونية  اللوحات 
ال�شدم،  ح��وادث  لتفادي  املركبات  بني  الأم���ان  م�شافة  زي��ادة 
وعدم التجاوز اأو النتقال من م�شرب اإىل اآخر يف حالة عدم 
و�شوح الروؤية، اإ�شافة اإىل عدم ا�شتخدام الأ�شواء العالية بل 

الكتفاء بال�شوء العادي اأثناء القيادة والإ�شارات التحذيرية 
عند التوقف، وعدم الن�شغال بغري الطريق، و�شرعة اخلروج 
من و�شط الطريق يف حالة التعر�ص حلادث ب�شيط، والإ�شراع 
اآم��ن يف حالة  املركبة خ��ارج ح��رم الطريق وب�شكل  اإي��ق��اف  يف 
توعية  بهدف  �شهرين  ملدة  احلملة  وت�شتمر  ال��روؤي��ة.  انعدام 
اأثناء  الآمنة  القيادة  ب��اإج��راءات  اللتزام  ب�شرورة  ال�شائقني 
الأمن  مفهوم  وتعزيز  ال�شيئة،  اجلوية  والأح���وال  ال�شباب 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  ال��ط��رق، حتقيقاً  على  وال�����ش���م��ة 
اأمناً  اأك��رث  جمتمعاً  اأبوظبي  وجعل  احل��ي��اة  ج��ودة  تعزيز  يف 
ال�شفرية  ال��روؤي��ة  ا�شرتاتيجية  مع  ين�شجم  ومب��ا  و�ش�مة، 
اأعداد  خف�ص  اإىل  وال��ه��ادف��ة  م��وؤخ��راً  اللجنة  اأطلقتها  التي 

وفيات احلوادث على الطرق و�شوًل اإىل �شفر وفيات.

•• ال�شارقة-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�شات والبحوث 
ال���ت���اب���ع ل����ن����ادي ت������راث الإم����������ارات، 
بجامعة  التاريخ  ق�شم  مع  بالتعاون 
افرتا�شية  اأحم���ا����ش���رة  ال�������ش���ارق���ة، 
الإمارات  دولة  ن�شوء  "تاريخ  بعنوان 
 1968 ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال���وث���ائ���ق  يف 
املوؤرخة  فيها  حتدثت   "1971  –
اأنيتا  ال���ري���ط���ان���ي���ة  والأر����ش���ي���ف���ي���ة 
ح�شن  ال���ن���ق���ا����ص  واأدار  ب�����وردي�����ت، 
امل�شعبي طالب الدكتوراه يف التاريخ 
بجامعة  الإ����ش����م���ي���ة  واحل�������ش���ارة 

ال�شارقة.
مديرة  امل��ن�����ش��وري  فاطمة  واأ����ش���ارت 

يف  والبحوث  للدرا�شات  زاي��د  مركز 
الوثائق  اأهمية  اإىل  املحا�شرة  بداية 
مهماً  م�شدراً  بو�شفها  الريطانية 
وقالت  واملنطقة،  الإم����ارات  لتاريخ 
والبحوث  للدرا�شات  زاي��د  مركز  اإن 
عناية  ال��ري��ط��ان��ي��ة  امل�����ش��ادر  اأوىل 
اقتناء  يف  متثل  كبريين  واه��ت��م��ام��اً 
واإتاحتها  امل�����ش��ادر  ه��ذه  م��ن  الكثري 
من  العديد  اإ���ش��دار  ويف  للباحثني، 
من  العديد  وعقد  والوثائق  الكتب 
�شلطت  التي  واملحا�شرات  ال��ن��دوات 

ال�شوء على هذه امل�شادر.
وت����ن����اول����ت اأن����ي����ت����ا ب�����وردي�����ت ط���رق 
وال�شج�ت  الوثائق  على  احل�شول 
الر�شمية التي تخ�ص تاريخ الإمارات 

املوجودة  ل�شيما  اخلليج،  ومنطقة 
الريطاين،  ال��وط��ن��ي  الأر���ش��ي��ف  يف 
اإىل  ل��ل��رج��وع  اإىل احل���اج���ة  م��ن��وه��ة 
املودعة  ال�شلة  ذات  الأر�شيفية  املواد 

الريطانية  ال���������ش����ج�����ت  خ��������ارج 
الر�شمية، وهو اأمر قالت اإنه يتطلب 
يف  الأر�شيفات  ب�شبكة  املعرفة  بع�ص 

اململكة املتحدة.

التي  ال�����ش��ع��وب��ات  اإىل  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
واجلمهور  ال��ط���ب  يتوقعها  ل  ق��د 
اإىل  مبا�شرة  الو�شول  اأو  ال��ول��وج  يف 
التوقعات  �شقف  اإىل  نظراً  الوثائق 

التكنولوجيا  ع�������ش���ر  يف  ال����ع����ايل 
ال��رق��م��ن��ة التي  ال��رق��م��ي��ة وع��م��ل��ي��ة 

انطلقت قبل عدة �شنوات.
اأن  اإن من اخلطاأ الفرتا�ص  وقالت 

للباحثني  حالياً  متاح  الأر�شيف  كل 
الرقمنة  خ��ل��ق��ت  ح���ي���ث  ُب����ع����د،  ع����ن 
الذين  ل��ل��ب��اح��ث��ني  امل�����ش��اك��ل  ب��ع�����ص 
يزورون الأر�شيف الوطني �شخ�شياً، 
ال�شج�ت  �شحب  ي��ت��م  ال��ع��ادة  ف��ف��ي 
ال�شتخدام  م��ن  الأ�شلية  وال��وث��ائ��ق 
بالن�شخة  الك���ت���ف���اء  م����ع  امل���ب���ا����ش���ر 

الرقمية للباحثني. 
ال���رغ���م من  اأن�����ه ع��ل��ى  م�����ش��رية اإىل 
بن�شخ  قامت  ق��د  امل�شاريع  بع�ص  اأن 
وت�����ش��ن��ي��ف ال�������ش���ج����ت وال���وث���ائ���ق 
اإل��ي��ه��ا للجمهور  ال��و���ش��ول  واأت���اح���ت 
الرقمية  املن�شة  م��ث��ل  وال��ب��اح��ث��ني، 
الأر�شيف  با�شم  املعروفة  اخلليجية 
الرقمي للخليج العربي، اإل اأن جهات 

الوثائق  اإت��اح��ة  اإىل  ع��م��دت  رب��ح��ي��ة 
الرقمية نظري مقابل مايل. 

ب���ني البحث  ب����وردي����ت  ق���ارن���ت  ك��م��ا 
ال����رق����م����ي وال����ب����ح����ث الأر�����ش����ي����ف����ي 
الوحدة  م���و����ش���وع  يف  ال��ك������ش��ي��ك��ي 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة وم���و����ش���وع ق���ي���ام دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة من خ�ل 
ا�شتخدام  مقابل  الرقمية  ال��ب��واب��ة 
اأر���ش��ي��ف��ي��ة قدمية،  ق��وائ��م وف��ه��ار���ص 
لتحديد مواقع الوثائق التي تتعلق 
بني  وال��ت��ب��ادلت  التفاعل  مب��و���ش��وع 
حكام  و  ال��ري��ط��ان��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
الفرتة  امل��ن��ط��ق��ة يف  وق�����ادة  اخل��ل��ي��ج 
لتبني   ،1971-1968 عامي  بني 

ح�شنات كل طريقة وم�شاوئها.

•• اأبوظبي- الفجر

ا���ش��ت�����ش��اف��ت ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي يف 
الرئي�شي موؤخراً  حرمها اجلامعي 
الأوىل  الأقران"،  توجيه  "ندوة 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
الأو���ش��ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، والتي 
مت تنظيمها لدعم جهود التطوير 
ال�شخ�شي واملهني ملوجهي الأقران، 
م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اأع�����ش��اء الهيئة 
اجلامعة،  وط���ل���ب���ة  ال���ت���دري�������ش���ي���ة 
جميع  من  جامعات  �شت  وبح�شور 
اأنحاء دول��ة الإم���ارات، مبا يف ذلك 
ال�شارقة  يف  العليا  التقنية  كليات 
واأبوظبي( وجامعة خليفة وجامعة 
واجلامعة  اأب���وظ���ب���ي  ال�������ش���ورب���ون 
وجامعة  دب������ي  يف  ال���ري���ط���ان���ي���ة 
ال�شوء  ال��ن��دوة  و�شلطت  ال�شارقة. 
من  رئي�شية  مو�شوعات  ع��دة  على 

ب�شكل  الأق���ران  توجيه  �شبل  بينها 
ف���ّع���ال وحم���ف���ز، وحت���دي���ات عملية 
املهارات  واأه��م��ي��ة  الأق����ران،  توجيه 
على  الإي��ج��اب��ي  والأث���ر  ال�شخ�شية 

املتدرب من خ�ل التوجيه.
ورك���������زت ال�����ن�����دوة ع���ل���ى م����ه����ارات 
على  ت�شمل  والتي  الأق���ران  توجيه 
املهارات  احل�����ش��ر،  ل  امل��ث��ال  �شبيل 
والت�شامح  وال���ق���ي���ادة  ال�شخ�شية 
�شلط  ك���م���ا  امل���������ش����وؤول����ي����ة.  وح���������ص 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  امل�������ش���ارك���ون 
اأث���ن���اء عملية  ال�����ش��ل��وك الإي��ج��اب��ي 
على  يتعني  الأق���ران، حيث  توجيه 
للتعامل  اأنف�شهم  اإع���داد  املوجهني 
يواجهها  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  م����ع 
و�شلوك  منفتح  باأ�شلوب  املتدربون 
اإي�����ج�����اب�����ي يف احل����������الت ال����ت����ي ل 
الوقت  يف  امل��ت��درب  فيها  ي�شتجيب 
املتوقع اأو ل يلبي التوقعات املرجوة 

منه.
ال���ن���دوة ح���ول تطوير  ومت���ح���ورت 
وامل�شوؤوليات  ال��ت��وج��ي��ه  م���ه���ارات 
ت�شليط  م��ع  امل��ت��ب��ع��ة،  وامل��م��ار���ش��ات 
والتطور  ال���ق���ي���ادة  ع��ل��ى  ال�������ش���وء 
املهارات  على  ال��رتك��ي��ز  خ���ل  م��ن 
ومت  للطلبة.  امل�شتقبلية  القيادية 
تعليم املتدربني على عدد كبري من 
املوجهون  بها  ير�شد  ال��ت��ي  ال�شبل 
احلياة  اإىل  ل����ن���ت���ق���ال  ال���ط���ل���ب���ة 
واختتمت  �شل�ص.  ب�شكل  اجلامعية 
اأ�شئلة  بجل�شة  فعالياتها  ال��ن��دوة 
واأجوبة، �شاركت خ�لها اجلامعات 
توجيه  عملية  يف  الفعالة  جتاربها 
الأقران. كما قدم املوجهون ن�شائح 
وطرق للتغلب على العقبات خ�ل 
وح���ددوا  الأق������ران،  ت��وج��ي��ه  عملية 
العملية  ل��ه��ذه  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري 
على املتدربني والتي متكن الطلبة 

من تقدمي اأداء اأف�شل عند تنفيذها 
الندوة  اأ�شارت  ب�شكل �شحيح، فيما 
يتحلون  ال��ذي��ن  امل��وج��ه��ني  اأن  اإىل 
ال�زمة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  ب���امل���ه���ارات 
�شوق  يف  عالية  بتناف�شية  يتمتعون 
ال���ع���م���ل، الأم�������ر ال������ذي ي���زي���د من 
موؤ�ش�شات  ل��دى  العمل  يف  فر�شهم 

مرموقة.
الدكتورة  ق��ال��ت  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 
الآداب  كلية  عميد  ن��اي��ر،  �شريثي 
والعلوم يف جامعة اأبوظبي ومن�شقة 
"ُتعد ندوة  الأق���ران:  ن��دوة توجيه 
ا�شت�شافتها  التي  الأق���ران  توجيه 
من  الأوىل  اأب�����وظ�����ب�����ي  ج����ام����ع����ة 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  نوعها 
فر�شة  وه����ي  اأف���ري���ق���ي���ا،  و����ش���م���ال 
لتبادل  الأق�������ران  مل��وج��ه��ي  مم��ي��زة 
الأف����ك����ار واأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات مع 
الأخرى  اجل��ام��ع��ات  م��ن  نظرائهم 

اليوبيل  م��ع  وت��زام��ن��اً  املنطقة.  يف 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الذهبي 
يف  امل�شاهمة  على  نحر�ص  املتحدة، 
ال�شتعداد للخم�شني عاماً القادمة 
�شبابنا ومتكينهم  اإلهام  من خ�ل 
امل��ب��ذول��ة وامل�شي  ل��ق��ي��ادة اجل��ه��ود 
م�شرق، حيث عززت  م�شتقبل  نحو 
تن�شجم مع قيم دولة  الندوة قيماً 
والتعاون  ال��ت�����ش��ام��ح  يف  الإم�������ارات 
القرارات  وات��خ��اذ  الثقايف  والتنوع 

الفعالة." 
جامعة  يف  "ن�شعى  ناير:  واأ�شافت 
جامعية  بيئة  توفري  اإىل  اأبوظبي 
ت�������ش���ارك���ي���ة مي���ك���ن ل���ل���ط����ب من 
بع�شهم  م�����ن  ال���ت���ع���ل���م  خ����ل���ه���ا 
�شمن  خ����ط����وة  ك�����ل  يف  ال���ب���ع�������ص 
م�����ش��ريت��ه��م الأك���ادمي���ي���ة، وه����و ما 
اأبوظبي من تخريج  مّيكن جامعة 
قيم  تعزيز  على  حري�شة  ك��ف��اءات 

ال���ت���ع���ددي���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ت���ع���اون 
ومن  كانوا."    اأي���ن���م���ا  امل���ت���ب���ادل 
توما�ص  الروفي�شور  ق��ال  جانبه، 
ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة  ه��و���ش��ت��ي��ت��ل��ر، 
اأبوظبي: "توا�شل جامعة اأبوظبي 
اأكادميية  بيئة  تر�شيخ  على  العمل 
مت��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة م��ن ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
مهاراتهم  وتنمية  معارفهم  تعزيز 
احلياتية اأي�شاً، حيث ميثل برنامج 
توجيه الأق���ران ج��زءاً من اجلهود 
ال��راغ��ب��ني يف  الطلبة  ال��ت��ي مت��ك��ن 

مع  ال��ت��وج��ي��ه  عملية  يف  امل�����ش��ارك��ة 
وم�شاركة  التوا�شل  من  زم�ئهم 
م�������ه�������ارات ال����ت����وج����ي����ه واأف���������ش����ل 
مع  تتوافق  جهود  وهي  املمار�شات، 
تعزيز  يف  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  روؤى 
ق��ي��م ال��ت�����ش��ارك وال���ت���ع���اون جلميع 
�شواء."  واأ�شارت  على حد  الطلبة 
اإيلني فلوري�ص، طالبة بكالوريو�ص 
بجامعة  ال������ط������ريان  يف  ال����ع����ل����وم 
العديد  قدمت  الندوة  اإن  اأبوظبي 
القيمة  وامل����ه����ارات  ال����درو�����ص  م���ن 

لعملية  �����ش����روري����ة  ت��ع��ت��ر  ال���ت���ي 
امل�شتقبليني.  واملوجهني  التوجيه 
رئي�شة  اأ���ش��رف،  األفينا  واأو���ش��ح��ت 
اأبوظبي  جمل�ص الطلبة يف جامعة 
ب�شفتها  تواجهها  عقبة  اأك���ر  اأن 
موجهة اأقران هي التحدي املتمثل 
يف التوا�شل وبناء ترابط متني مع 
خ�ل  من  تعلمت  حيث  املتدربني، 
امل�شرتكة  اله��ت��م��ام��ات  اأن  ال��ن��دوة 
بني املوجه واملتدرب هي اأ�شا�ص هام 

لعملية التوجيه الناجحة.

»زايد للدرا�شات« ينظم حما�شرة عن تاريخ ن�شوء الدولة يف الوثائق الربيطانية

الأ�ىل من نوعها يف املنطقة

جامعة اأبوظبي ت�شت�شيف »ندوة توجيه الأقران« مب�شاركة �شت موؤ�ش�شات اأكادميية

»تريندز« يختتم م�شاركته يف القمة العاملية ملراكز الفكر والدرا�شات يف البحرين

•• بوغوتا-وام

بالهيئة  ممثلة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وقعت 
مذكرة  كولومبيا  وجمهورية  امل��دين  للطريان  العامة 
الثنائية  اجل���وي  النقل  خ��دم��ات  تعزيز  ب��ه��دف  تفاهم 
بني البلدين وذلك على هام�ص موؤمتر الآيكان 2021 

الذي يعقد يف مدينة بوغوتا يف كولومبيا.
�شعادة  الإم���ارات  دول��ة  التفاهم من جانب  وق��ع مذكرة 
���ش��ي��ف حم��م��د ال�����ش��وي��دي م��دي��ر ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
للطريان املدين .. فيما وقعها من جمهورية كولومبيا 
�شعادة جاير اأورلندو فاجادارو مدير عام الهيئة العامة 

للطريان املدين الكولومبيا بح�شور �شعادة �شامل را�شد 
العوي�ص �شفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا.  وقالت 
الهيئة العامة للطريان املدين اإن مذكرة التفاهم تاأتي 
ع�قات  �شبكة  ل��ت��و���ش��ي��ع  امل�����ش��ت��م��رة  ج��ه��وده��ا  اإط����ار  يف 
ال��ن��ق��ل اجل����وي ل��ل��دول��ة م���ع ك��اف��ة دول ال���ع���امل لدعم 
القت�شادية  ال�شراكة  تعزيز  بجانب  الوطنية  الناق�ت 

وال�شياحية.
اأن تعزز الربط  اأن املذكرة من �شاأنها  واأو�شحت الهيئة 
الوطنية  للناق�ت  �شيتيح  حيث  البلدين  بني  اجل��وي 
لك� البلدين ت�شيري رح�ت جمدولة للركاب وال�شحن 

اجلوي.

الإمارات وكولومبيا تعززان خدمات النقل اجلوي 

• م�شاركون يو�شون بتمكني املراأة بحثيًا �ا�شتقطاب كوادر احرتافية �تعزيز التعا�ن بني املوؤ�ش�شات البحثية �دعمها ت�شريعيًا �ماليًا 
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•• دبي-وام

ب��ن��ت عي�شى  م���ع���ايل ح�����ش��ة  اأك������دت 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  ح��م��ي��د  ب���و 
رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����ص ج����ودة احل���ي���اة، اأن 
قيادة وحكومة دولة الإم��ارات تنظر 
باعتبارها  الإن�شان  حياة  ج��ودة  اإىل 
عاماً  اخلم�شني  يتجزاأ من  ل  ج��زءاً 
املقبلة، وترفع من م�شتوى توقعاتها 
املنهجية  ظ�����ل  يف  ج���م���ي���ع���اً،  م���ن���ا 
والروؤية  للعمل احلكومي،  اجلديدة 
عاماً  ل��ل��خ��م�����ش��ني  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

القادمة.
وقالت معاليها اإن جودة احلياة تعد 
غ��اي��ة وط��ن��ي��ة ملحة وم�����ش��ت��دام��ة يف 
م�شريتنا نحو املئوية، وهو ما ي�شكل 
م�شاريع  لإط������ق  حم��ف��زة  ف��ر���ش��ة 
تخدم  ك�����رى  ن���وع���ي���ة  وم������ب������ادرات 
امل���واط���ن وامل��ق��ي��م ع��ل��ى اأر������ص دولة 
الإم����ارات، وتعزز ���ش��دارة ال��دول��ة يف 

موؤ�شرات التناف�شية العاملية.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة مل��ع��ال��ي��ه��ا خ�ل 
للروؤ�شاء  احل��ك��وم��ي��ة  ال�شبكة  ل��ق��اء 
احلياة،  وجودة  لل�شعادة  التنفيذيني 
الوطني  ال���رن���ام���ج  ن��ظ��ّم��ه  ال�����ذي 
التابع  احل����ي����اة  وج�������ودة  ل��ل�����ش��ع��ادة 
للوزارة، يف اك�شبو 2020 دبي، مبا 
املعر�ص  �شعار  وقيمة  ت��اأث��ري  يعك�ص 
الأك��ر والأب��رز على م�شتوى العامل 
امل�شتقبل".  ل�شنع  العقول  "توا�شل 
عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  واأ���ش��اف��ت 
بوحميد: ن�شعى اإىل جتاوز التحديات 
دائماً، والنط�ق اإىل تطلعات قادمة 
مليئة باخلري للجميع، فنحن اليوم 

يف �شعادة مرحلة التعايف، لكننا نعمل 
من اأجل جودة حياة مرحلة ما بعد 
اجل��ائ��ح��ة، واأم����ام ه��ذا ال��واق��ع نحن 
جودة  م�شرية  با�شتكمال  ملتزمون 
خمتلف  خطط  مع  وربطها  احلياة، 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف حتقيق  ال��ق��ط��اع��ات 
الوطنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه������داف 
املئوية،  وت��ط��ل��ع��ات  احل���ي���اة،  جل����ودة 
واأو�شحت  اخل��م�����ش��ني.  وم�����ش��اري��ع 
معاليها: قيادة الدولة و�شعتنا منذ 
واحد"  "الرقم  حت��دي  اأم��ام  �شنوات 
جم�����الت  ج���م���ي���ع  ويف  ال�����ع�����امل،  يف 
وم��ن �شمنها ج��ودة احلياة  احل��ي��اة، 
يف  حتققت  نوعية  قفزات  وهناك   ..
موؤ�شرات التناف�شية حتفزنا يف قطاع 
 .. ج��ودة احلياة لإجن���ازات م�شتمرة 
وخ����ل ه��ذا ال��ع��ام ج���اءت الإم����ارات 

عاملياً  واح��د  والرقم  الأول  املركز  يف 
مواجهة  يف  اأي�شاً   .. موؤ�شراً   20 يف 
اجلائحة كانت الإم��ارات الأف�شل يف 
العامل مبوؤ�شر املرونة يف التعامل مع 
ويف الريادة عاملياً يف   ،"19 "كوفيد 
توفري وتقدمي اللقاح لل�شكان، وذلك 
العامة  ال�����ش��ح��ة  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  ي���وؤك���د 

اأولوية حكومية جلودة احلياة.
وحت����دث����ت م���ع���ال���ي���ه���ا ع����ن �����ش����دارة 
جلوب  وتقرير  موؤ�شر  يف  الإم����ارات 
لعام  وال����ن����ظ����ام  ل������أم�����ن  ال����ع����امل����ي 
اخلا�ص  الأم��ان  موؤ�شر  يف   ،2021
مبفردهم،  ل��ي��ً�  ال�����ش��ك��ان  ب��ت��ج��وال 
بالعامل  اأماناً  الأكرث  الدول  وموؤ�شر 
لقيادة  الإم���ارات  اختيار  اإىل  اإ�شافة 
ال��ن��ظ��ام اجلديد  الن����رتب����ول، وع���ن 
وعوائد  وا����ش���ت���ث���م���ارات  ل����إ����ش���ك���ان، 

لل�شكك احلديدية  الإمارات  برنامج 
"قطار الحتاد" والأثر املنتظر على 

اأبناء واأجيال وم�شتقبل الوطن.
يف  بوحميد  ح�شة  م��ع��ايل  وت��وق��ف��ت 
التنفيذيني  الروؤ�شاء  مع  اجتماعها 
لل�شعادة وجودة احلياة، عند "النظام 
الذي  الأ�شبوعي"  للعمل  اجل��دي��د 
 ،2022 ي��ن��اي��ر  م��ن  ب����دءاً  �شيطبق 
اإج����ازة  ون�شف"  "يومني  ب��ت��وف��ريه 
اأ�شبوعياً، ما يعزز التقارب والتوا�شل 
الأ�شري والجتماعي، ويحقق جودة 
اأف�شل،  وجم��ت��م��ع��ي��ة  اأ���ش��ري��ة  ح��ي��اة 
ل���دوره يف تعزيز ال��ت��وازن بني  ن��ظ��راً 
القت�شادي  واأث���ره  والعمل،  احل��ي��اة 
املهم على الأف��راد .. ودعت معاليها 
لت�شارك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال����روؤ�����ش����اء 
الأفكار واملقرتحات وانتقاء امل�شاريع 

التوجه  ه��ذا  تدعم  التي  وامل��ب��ادرات 
واحلكومة  ال���ق���ي���ادة  غ���اي���ة  وحت���ق���ق 
���ش��ت��ى املجالت  ال���ق���رار يف  م��ن ه���ذا 
والتعليمية  وال�شحية  الجتماعية 
واختتمت  والتنموية.  والقت�شادية 
ال���روؤ����ش���اء  اإىل  ح��دي��ث��ه��ا  م��ع��ال��ي��ه��ا 
التنفيذييني لل�شعادة وجودة احلياة 
م����ب����ادرات جديدة  ن��ري��د   : ب��ال��ق��ول 
ت��واك��ب ك��ل ه��ذه الإجن����ازات، ل زلنا 
يف الأيام الأوىل من اخلم�شني عاماً 
الثانية نحو مئوية الإمارات 2071 
اأف�����ش��ل دول����ة يف  اأن ن��ك��ون  .. ي��ج��ب 
ال����ع����امل يف ج�������ودة احل�����ي�����اة، وه����ذه 
م�شوؤولية كبرية اأنتم اأهل لها، لأنكم 
مت��ث��ل��ون ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم�������ارات، 

حكومة الرقم واحد.
الأول  ال��ل��ق��اء  ف��ع��ال��ي��ات  وا���ش��ت��م��ل��ت 

للروؤ�شاء التنفيذيني لل�شعادة وجودة 
ع��ل��ى جمموعة  اإك�����ش��ب��و،  احل���ي���اة يف 
م�شتقبلية  روؤي����ة  ت�شمنت  جل�شات 
م��وح��دة وه���ادف���ة، يف اإط����ار خطوط 
اأن يكون  ي��ج��ب  ع��ري�����ش��ة حت���دد م��ا 
عليه واق��ع ج��ودة احلياة يف خمتلف 
ال�شنوات  خ�ل  بالدولة  القطاعات 
املعيني،  ع��م��ار  وا���ش��ت��ع��ر���ص  امل��ق��ب��ل��ة. 
ع�����ام جم��ل�����ص ج������ودة احلياة  اأم������ني 
جودة  "موقع  اجل��ل�����ش��ات  اإح����دى  يف 
احلياة يف حكومة دولة الإمارات بعد 
الدمج"، فيما قّدمت اأمل البلو�شي، 
رئي�ص فريق جودة احلياة ورقة عمل 
جلودة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  عن 
عائ�شة  وت��ط��رق��ت   ،2031 احل��ي��اة 
املري، نائب رئي�ص ال�شبكة احلكومية 
لل�شعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ل���ل���روؤ����ش���اء 

الروؤ�شاء  "مهام  اإىل  احل��ي��اة  وج���ودة 
التنفيذيني لل�شعادة وجودة احلياة يف 
اللقاء جل�شة  2022". كما ت�شمن 
الذهنية"  "اليقظة  بعنوان  نوعية 
القبطان عبد اهلل احلمادي،  قدمها 
"اأروزا  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ليف"، وجل�شة ع�شف ذهني لو�شع 
احلكومية  ال�شبكة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
للروؤ�شاء التنفيذيني ل�لعام 2022، 
اأدراها عثمان املدين م�شت�شار �شعادة 
وجودة حياة يف الوزارة. وت�شم �شبكة 
التنفيذين لل�شعادة وجودة  الروؤ�شاء 
و84  تنفيذياً  رئي�شاً   120 احلياة 
وحملية  احت����ادي����ة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة. ف��ي��م��ا ياأتي 
املرحلة  ه����ذه  م���ع  ت���زام���ن���اً  ال���ل���ق���اء 
املنهجية  اإط��������ار  ويف  الن���ت���ق���ال���ي���ة 

اجل����دي����دة ل��ل��ع��م��ل احل���ك���وم���ي، مبا 
وتوجهات  ال��ق��ي��ادة  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ل��ب��ي 
احلكومة ملوا�شلة رحلة تعزيز جودة 
احلياة يف خمتلف املجالت، حتقيقاً 
الوطنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  لأه�����داف 
جل����ودة احل���ي���اة ال��ت��ي ت�����ش��ك��ل العقد 
م�شرية  م��ن   "2031 "حتى  الأول 
لأفراد  الداعمة  بروؤيتها  اخلم�شني 
ودول  مرتابط  وجمتمع  مزدهرين 
ال�شبكة  اأه��داف  وتتلخ�ص  متقدمة. 
التنفيذيني  ل��ل��روؤ���ش��اء  احل��ك��وم��ي��ة 
مواءمة  يف:  احلياة  وج��ودة  لل�شعادة 
اجلهات  و�شيا�شات  ومبادرات  خطط 
م����ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ج������ودة احل���ي���اة، 
القطاعات  م���ع  اجل���ه���ود  وت��ن�����ش��ي��ق 
والإدارات يف اجلهة لإط�ق مبادرات 
جودة  اأه��داف  لتحقيق  ا�شرتاتيجية 
لتحقيق  اجل��ه��ود  وتن�شيق  احل��ي��اة، 
م��وؤ���ش��رات ج��ودة احل��ي��اة املوكلة بكل 
العاملية،  التناف�شية  وت��ع��زي��ز  ج��ه��ة 
وامل�شاركة يف اإبراز ملف جودة احلياة 
ال�شعيد  على  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
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انطالق املوؤمتر العربي التا�شع لعلوم الوراثة الب�شرية افرتا�شيا
•• دبي-وام

الوراثة  لعلوم  التا�شع  العربي  امل��وؤمت��ر  فعاليات  اأم�����ص  انطلقت 
الب�شرية الذي عقد افرتا�شيا حتت رعاية جائزة ال�شيخ حمدان 
بن را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية ونظمه املركز العربي للدرا�شات 

اجلينية التابع للجائزة.
500 م�شارك من اخلراء  ي�شتمر يومني  ال��ذي  املوؤمتر  ح�شر 
واملخت�شني بطب الوراثة الب�شرية من جميع اأنحاء العامل حيث 
ي�شلط ال�شوء على اأربعة حماور رئي�شية تت�شمن اآخر التطورات 
ال���ن���ادرة وال��ب��ي��ان��ات اجل��ي��ن��وم��ي��ة العربية  يف جم���ال الأم���را����ص 

ال�شخمة وجينوميات العدوى واملناعة وعلم اجلينوم واملجتمع.
وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��ود ط��ال��ب اآل ع��ل��ي م��دي��ر امل��رك��ز العربي 

للدرا�شات اجلينية رئي�ص اللجنة العلمية يف كلمته خ�ل املوؤمتر 
اإن اإنعقاد الن�شخة التا�شعة من املوؤمتر ياأتي بعد رحيل املغفور له 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم الذي طالت م�شاعيه اخلريية 
والإن�شانية يف جمالت التعليم والبيئة والطب كافة اأنحاء العامل 
اأنظمة الرعاية ال�شحية يف الإمارات  وكان حري�شا على تطوير 

وخارجها.
للعلوم  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  ج��ائ��زة  اأن  واأ���ش��اف 
الطبية لعبت على مدى العقدين املا�شيني دورا اأ�شا�شيا يف تقدير 
جهود واإجنازات العلماء والباحثني يف جمال الطب على امل�شتوى 
ال����دويل والإق��ل��ي��م��ي وامل��ح��ل��ي وك��ذل��ك يف جم���ال ت�شجيع ودعم 

البحث العلمي .
ولفت اإىل اأن احلدث يركز على مو�شوع الفر�ص والتحديات لعلم 

اجلينوم يف العامل العرب وي�شتهدف اجلمع بني اخلرات واملوارد 
املتنوعة املتعلقة يف جمال علم الوراثة يف العامل العربي وت�شهيل 
البحث متعدد التخ�ش�شات ..م�شريا اإىل اأنه مت اختيار موا�شيع 
املوؤمتر الأربعة متا�شياً مع الو�شع احلايل لعلم الوراثة الب�شرية 
عدد  اأك��ر  اختيار  ع��ن  ف�ش�  املنطقة  يف  خا�شة  اجلينوم  وعلم 
ممكن من املتحدثني من الدول العربية من اأجل عر�ص الأبحاث 

التي يتم اإجراوؤها يف املنطقة.
يف  �شارك  من  كل  اإىل  بال�شكر  علي  اآل  الدكتور  الدكتور  وتوجه 
حمدان  ال�شيخ  جائزة  راأ�شهم  وعلى  املوؤمتر  هذا  وتنظيم  اجن��اح 
اإرثا فكريا  اأن تظل اجلائزة  اأمله يف  للعلوم الطبية ..معربا عن 
وعلميا رائدا من اأجل النهو�ص بالبحث العلمي والقطاع ال�شحي 

يف جميع اأنحاء العامل.

•• ال�شارقة-وام:

 اأكد فخامة كارلو�ص األفارادو كي�شادا رئي�ص جمهورية كو�شتاريكا �شعي ب�ده اإىل 
اإمارة ال�شارقة و تعزيز التعاون يف  تطوير ع�قاتها القت�شادية والثقافية مع 
العديد من القطاعات احليوية ويف مقدمتها التعليم وال�شياحة والأمن الغذائي 
املتنامية  الثنائية  الع�قات  اإطار  يف  وذلك  اللوج�شتية  واخلدمات  وال�شتدامة 
بني جمهورية كو�شتاريكا ودولة الإمارات م�شيدا مب�شرية التطور والزدهار التي 

ت�شهدها الإمارات وال�شارقة يف خمتلف املجالت والقطاعات.
كارلو�ص  لفخامة  ال�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�شتقبال  خ���ل  ذل��ك  ج��اء 
األفارادو كي�شادا ترافقه حرمه ك�وديا دوبل�ص كامارغو ووفد رفع امل�شتوى من 
�شعادة  ا�شتقبالهم  يف  ك��ان  حيث  الكو�شتاريكي  القت�شادية  القطاعات  خمتلف 
ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص  �شلطان  اهلل  عبد 
وال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي رئي�ص دائرة الع�قات احلكومية بال�شارقة 
وليد  و�شعادة  الغرفة  لرئي�ص  الأول  النائب  القا�شمي  بن في�شل  وال�شيخ ماجد 
عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاين لرئي�ص الغرفة وعدد من اأع�شاء جمل�ص 
اإدارة الغرفة و�شعادة خالد جا�شم املدفع رئي�ص هيئة الإمناء التجاري وال�شياحي 
بال�شارقة و�شعادة حممد اأحمد اأمني العو�شي مدير عام غرفة ال�شارقة و�شعادة 
جمعة  وحممد  ال�شارقة  اإك�شبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  املدفع  حممد  �شيف 
امل�شرخ املدير التنفيذي ملكتب ال�شارقة ل��شتثمار الأجنبي املبا�شر "ا�شتثمر يف 
ال�شارقة" وعبد العزيز �شطاف م�شاعد املدير العام لقطاع الت�شال والأعمال يف 

غرفة ال�شارقة اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني.
روؤو�شاء وممثلي  ال�شارقة مع  الدوائر احلكومية يف  وم��دراء  روؤ�شاء  وا�شتعر�ص 
كو�شتاريكا  يف  والتجارية  القت�شادية  والفعاليات  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  من  عدد 

امل�شتقبلية بني جمتمعي  ال�شراكات  واآف��اق  القت�شادية احلالية  الع�قات  واقع 
يف  خا�شة  اجلانبني  بني  التعاون  تطوير  اأوج��ه  بحث  اللقاء  �شهد  كما  الأعمال 
�شتى  يف  وال�شتثمارات  الزيارات  وتبادل  والزراعة  والتجارة  ال�شناعة  جم��الت 
املجالت و امل�شاركة يف املعار�ص والفعاليات التي تقام يف ك� البلدين اإىل جانب 
تعزيز العمل امل�شرتك يف قطاع ال�شياحة م�شتعر�شني الفر�ص ال�شتثمارية التي 
تخدم  حيوية  قطاعات  �شمن  البناء  التعاون  دائ��رة  لتو�شيع  بلد  كل  بها  تتميز 

م�شالح ال�شعبني ال�شديقني.
ال��زي��ارة يف  ه��ذه  ت�شهم  اأن  اأمله يف  العوي�ص عن  �شلطان  �شعادة عبداهلل  واأع��رب 
ال�شديقني  البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون  والتجارية  القت�شادية  ال��ع���ق��ات  تعزيز 
غرفة  بني  بالتن�شيق  اجلانبني  بني  املتبادلة  للزيارات  ثمرة  تاأتي  اأنها  موؤكدا 
ال�شارقة و�شفارة جمهورية كو�شتاريكا لدى الدولة حيث �شهدت الغرفة يف العام 
�شولي�ص  غيريمو  لوي�ص  فخامة  لكو�شتاريكا  الأ�شبق  للرئي�ص  زي��ارة   2017
تنظيم   2018 ال��ع��ام  يف  ت�ها  امل�شتوى  رفيع  ر�شمي  حكومي  وف��د  راأ����ص  على 
ا�شتقبال  جانب  اإىل  لكو�شتاريكا  ال�شارقة  اإم��ارة  من  اأكادميية  اقت�شادية  بعثة 
اخلارجية  ال�شوؤون  وزي��ر  نائبة  اآخرها  كان  التجارية  الوفود  من  لعدد  الغرفة 
ت�شهده  م��ا  م��ع  بالتوافق  ي��اأت��ي  وه��ذا  املا�شي  مايو  يف  كو�شتاريكا  جمهورية  يف 
الع�قات بني الإمارات وكو�شتاريكا والتفاهمات التي متت خ�ل الأيام ال�شابقة 
الأمر الذي يعك�ص احلر�ص امل�شرتك وتوافق الروؤى لفتح اآفاق جديدة للتعاون 
القائمة  ال�شراكة  تعزز من  التي  الفر�ص  الطريق لكت�شاف مزيد من  ومتهيد 

بني البلدين.
واأ�شار العوي�ص اإىل اأن هذه الزيارة الرئا�شية تعك�ص ال�شمعة الرائدة التي حتظى 
ظل  يف  العاملي  امل�شتوى  على  املتميزة  القت�شادية  ومكانتها  ال�شارقة  اإم��ارة  بها 
التوجيهات ال�شديدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة التي تعزز ا�شم الإمارة كمركز اإقليمي على 
خارطة التجارة العاملية حيث متثل اإمارة ال�شارقة نقطة اإرتكاز رئي�شية يف دولة 
اقت�شادية  ع�قات  وتاأ�شي�ص  الناجحة  ال�شتثمارية  امل�شاريع  لإقامة  الم��ارات 
اإقليمية ودولية بحكم تفرد موقعها اجلغرايف حمليا وخليجيا وتعدد مقومات 
ومزايا اجلذب ال�شتثماري يف فر�ص اقت�شادية وخدمية واجتماعية جمدية وملا 
تتمتع به الإمارة اأي�شا من خ�شو�شية ل�شروحها احل�شارية املتطورة يف جمالت 

الثقافة والفنون والتعليم والبيئة وغريها من القطاعات احليوية.
و�شعبها  الم��ارات  دول��ة  قيادة  كي�شادا  األ��ف��ارادو  كارلو�ص  من جانبه هناأ فخامة 
اأوا�شر  تعميق  ع��ل��ى  ب����ده  ح��ر���ص  م��وؤك��دا  اخلم�شني  الحت����اد  ع��ي��د  مبنا�شبة 
الع�قات الثنائية مع دولة الإمارات عموما واإمارة ال�شارقة على وجه اخل�شو�ص 
الإم��ارات ودورها  اإليه  الراقي الذي و�شلت  بامل�شتوى احل�شاري  اإعجابه  مبديا 
القت�شادية  بالروؤية  منوها  والعامل،  املنطقة  م�شتوى  على  البارز  القت�شادي 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الناجحة 
اإىل  الكو�شتاريكي  الوفد  زي��ارة  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
غرفة ال�شارقة تهدف اإىل تعريف جمتمع الأعمال يف هذه الإمارة احليوية على 
رغبة  على  م�شددا  كو�شتاريكا  يف  املتوفرة  ال�شتثمارية  والفر�ص  الأعمال  مناخ 
وداعيا  ال�شارقة  مع  امل��دى  طويلة  ا�شرتاتيجية  �شراكة  ع�قات  بناء  يف  ب���ده 
امل�شتثمرين وال�شركات وقطاع الأعمال يف الإمارة لزيارة كو�شتاريكا وال�شتفادة 
الأعمال  ورج���ال  للم�شتثمرين  ب����ده  تقدمها  ال��ت��ي  املتميزة  الت�شهي�ت  م��ن 
لت�شجيعهم على اإقامة م�شاريعهم فيها، خا�شة واأن ب�ده تعتر خمترا مثاليا 

للطاقة النظيفة والبتكار من اأجل القت�شاد الأخ�شر.
الأمن  تعزيز  حول  كو�شتاريكا  حكومة  توجهات  اأن  اإىل  الرئي�ص  فخامة  واأ�شار 
الغذائي تتوافق مع توجهات حكومة اإمارة ال�شارقة يف هذا القطاع الهام موؤكدا 

الت�شهي�ت  لتعزيز  ال�شديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  وا���ش��ع��ة  ت��ع��اون  جم���الت  وج���ود 
ال�شارقة وكو�شتاريكا من حيث تعزيز النقل اجلوي كما ميكن  اللوج�شتية بني 
ال�شترياد  حجم  رف��ع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  البلدين  ب��ني  ال�شياحي  ال��ت��ب��ادل  تعزيز 
القريب  الب�شائع، من خ�ل ال�شتفادة من موقع كو�شتاريكا  والت�شدير ونقل 

من قناة بنما وال�شارقة التي تتمتع مبوقع جغرايف متميز يف ال�شرق الأو�شط.
من جانبه اأكد �شعادة حممد اأحمد اأمني العو�شي اأن غرفة ال�شارقة تقدر هذه 
الزيارة وتتطلع قدما اإىل البناء عليها وتوطيد اأوا�شر الع�قات بني جمهورية 
املتاحة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  التعاون  اإىل  و���ش��ول  ال�شارقة  واإم���ارة  كو�شتاريكا 
خلدمة م�شالح اجلانبني لفتا اإىل اأن غرفة ال�شارقة على اأمت ال�شتعداد لدعم 
ال�شركات الكو�شتاريكية الراغبة يف العمل وال�شتثمار يف اإمارة ال�شارقة وتوفري 
كافة الت�شهي�ت ال�زمة لإجناح ا�شتثماراتها يف الإمارة وتقدمي اأف�شل الفر�ص 
وتعزيز  امل�شاريع  واإق��ام��ة  الرئي�شية  و�شناعاتهم  لأعمالهم  م��راك��ز  لتاأ�شي�ص 

ح�شورهم وانت�شارهم يف اأ�شواق املنطقة.
اأتاح  اللقاء الذي  اأعرب الوفد الكو�شتاريكي عن �شعادته بهذا  ويف ختام الزيارة 
ال�شارقة وما تزخر به  املناخ ال�شتثماري يف  التعرف عن قرب على  لهم فر�شة 
ب��دور غرفة  القت�شادية م�شيدين  القطاعات  العديد من  واع��دة يف  من فر�ص 

ال�شارقة يف تعزيز مكانة الإمارة على خريطة ال�شتثمار العاملي.
تطورا  ت�شهد  كو�شتاريكا  وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  ال��ع���ق��ات  اأن  يذكر 
ما  الأم����ام  اإىل  بدفعها  وتوجيهاتهما  البلدين  ق��ي��ادت��ي  دع��م  بف�شل  م�شتمرا 
القت�شادي خ�ل  التعاون  رواب��ط  توثيق  نوعية يف جهود  اأثمر حتقيق نق�ت 
ب�شاأن  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات  توقيع عدد من  املا�شية متثلت يف  الفرتة 
تعزيز ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني البلدين وتو�شيع دائرة التعاون البناء �شمن 

قطاعات حيوية ت�شمل القت�شاد والبيئة والتكنولوجيا.

ح�شة بوحميد : جودة حياة الإن�شان غاية وطنية ملحة للخم�شني عاما املقبل 

رئي�س كو�شتاريكا يوؤكد حر�س بالده على تطوير عالقاتها مع اإمارة ال�شارقة

•• العني-وام

العربية  الإم���ارات  جامعة  �شجلت 
لكمامة  اخ�����رتاع  ب�����راءة  امل��ت��ح��دة 
الفريو�شات،  ل��ق��ت��ل  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
كورونا  تف�شي فريو�ص  مع  تزامناً 
اأدوات  اأهمية  ب��ني  ال��ذي  امل�شتجد 
امل�ب�ص  مثل  ال��وق��ائ��ي��ة  احل��م��اي��ة 

ال��واق��ي��ة واأق��ن��ع��ة ال��وج��ه وغريها 
من املعدات الواقية التي ميكن اأن 
للمجتمع  ال�زمة  احلماية  توفر 
بن�شب  ل���إ���ش��اب��ة  ال��ت��ع��ر���ص  م���ن 

كبرية.
بقيادة  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ف��ري��ق  وط�����ور 
اأ�شتاذ  الأح��م��د  ال��دك��ت��ور حم��م��ود 
كمامة  ال��ه��ن��د���ش��ة  بكلية  م�����ش��ارك 

من  التخل�ص  ميكنها  كهربائية 
ب�شكل  وت���دم���ريه���ا  ال���ف���ريو����ش���ات 
اإعادة  ميكن  كما  كامل،  اأو  جزئي 
�شبط فكرة اجلهاز للعمل مع اأي 

نوع من اأنواع امل�ب�ص الواقية.
ع��ل��ى قطبني  وي���ح���ت���وي اجل���ه���از 
اجل���راف���ني مت�شلني  م��ن  م��رن��ني 
البطارية  م��ث��ل  ط���اق���ة  مب�����ش��در 

منخف�ص  م��ب��ا���ش��ًرا  ت���ي���اًرا  ي���وف���ر 
بجهد كهربائي خفيف للت�شغيل.

م�شممان  الكهربائيان  والقطبان 
بوجود  ي�����ش��م��ح  م���ت���داخ���ل  ب�����ش��ك��ل 
م�شاحة  لتوفر  مت�شاوية  م�شافات 
اأك����ر مب��ا ي��ك��ف��ي ل��ل�����ش��م��اح بتدفق 
للم�شتخدم  لل�شماح  الكايف  الهواء 
بالتنف�ص و من جهة اأخرى ت�شمح 

املجال  ل���ت���دف���ق  امل�������ش���اح���ات  ه�����ذه 
بقتل  ي���ق���وم  ال������ذي  ال���ك���ه���رب���ائ���ي 

الفريو�شات حني م�م�شتها.
ك��م��ا مت��ك��ن ال��ف��ري��ق م���ن تطوير 
للجهاز  اأخ��������رى  ا����ش���ت���خ���دام���ات 
اللقاح من خ�ل تطبيق  لتطوير 
تيار متناوب مرتاكب مع التحفيز 
املبا�شر، الذي من �شاأنه اأن ي�شعف 
الفريو�شات ومن  ع��دوى  اأث��ر  من 
وهكذا   .. ل�نتقال  قابليها  ق��وة 
اللقاح �شد فريو�شات  يتم تطوير 

من النوع نف�شه.
اأحمد علي  الدكتور  الأ�شتاذ  واأك��د 

للبحث  امل�������ش���ارك  ال���ن���ائ���ب  م�����راد 
اجلامعة  اأن  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ع��ل��م��ي 
تدعم وت�شجع على البتكار يف �شتى 
املجالت فمن خ�ل وحدة براءات 
الخرتاع وامللكية الفكرية التابعة 
لراءات  املتحدة  ال��ولي��ات  ملكتب 
التجارية،  وال��ع���م��ات  الخ����رتاع 
ت����ق����وم اجل����ام����ع����ة ب����دع����م اأف����ك����ار 
الباحثني واأع�شاء هيئة التدري�ص، 
كما وت�شاهم يف حفظ هذه الأفكار 
الباحث  وت�شجيلها حفظا حلقوق 
واجل�����ام�����ع�����ة م������ن خ��������ل ن���ظ���ام 
اإلكرتوين ي�شمح للباحث بتقدمي 

الفكرة ومراجعتها علميا وقانونيا 
من خ�ل مكتب حماماة وح�شول 
الفكرة على براءة الخرتاع خ�ل 

فرتة ت�شل اإىل �شبعة اأ�شهر.
واأو���ش��ح اأن ب���راءة الخ����رتاع هذه 
ت���اأت���ي ���ش��م��ن ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة يف 
اإيجاد احللول للتحديات ال�شحية 
وخا�شة  ال���ع���امل  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
الفريو�شات  بانت�شار  املت�شلة  تلك 
ال�شحة  واحل��ف��اظ على  والأوب��ئ��ة 
اأحد  ال�شحة  تعتر  حيث  العامة 

جلامعة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  الأول�������وي�������ات 
الإمارات.

حممود  ال����دك����ت����ور  ق������ال  ب��������دوره 
امل�����ش��روع يكت�شب  اإن ه��ذا  الأح��م��د 
حيث  العلمي  املجتمع  يف  اأهميته 
للبحث  ج��دي��دة  جم���الت  �شيفتح 
على  للتغلب  ذكية  حلول  لتوفري 
حني  يف   .. "19 "كوفيد  جائحة 
من  م��زي��ًدا  �شيتطلب  امل��ف��ه��وم  اأن 
التطوير قبل تطبيقه على معدات 

الوقاية ال�شخ�شية.

جامعة الإمارات ت�شجل براءة اخرتاع لكمامة كهربائية للتخل�س من الفريو�شات

Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Real Estate Summary 74/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party
1- Parameswari Sakthivel Morogan 
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 30-03-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 39,787 and the 
interest of 9% per annum from 01-02-2020 until the full payment, ordered him 
to pay the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected 
other claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty 
days from the day following publishing this service. The verdict is issued in the 
name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, 
Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Real Estate Summary 629/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party / 1- Binti Ali Sheikhey
Unknown place of residence
The prevailing party / Ajman Real Estate Corporation (Aqaar)
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 09-09-2020 in 
the above mentioned case in favour of Ajman Real Estate Corporation (Aqaar) 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 333,251 (Three 
Hundred Thirty- Three Thousand Two Hundred and Fifty- One Dirhams) and 
the interest of 9 % per annum from the claim date of 05-08-2020 until the 
full payment, ordered her to pay the charges, the expenses and One Thousand 
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued 
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and 
is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

جينيت   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، زي�����ج�����ى  اي����ل����ل����ى 
اجل����ن���������ش����ي����ة ج����������واز ����ش���ف���ره 
 )3970306EP( رق�����م 
ع���ل���ي���ه  ي��������ج��������ده  م���������ن   -
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0501222789

فقدان جواز �شفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة ا���ش��ه��م ب��ا���ش��م : 
 ، ال��ك��ع��ب��ي  ن����وره �شعيد حم��م��د 
اأبوظبي  م�����ش��رف  م��ن  ���ش��ادرة 
ال�شهادة  رق�����م   ، ال�����ش�����م����ي 
109746 عدد ال�شهم 151 
ت�شليمها  ي��ج��ده��ا  م���ن  ف��ع��ل��ى 
الإت�شال  اأو  امل��ذك��ورة  لل�شركة 

على رقم 0557186151
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عربي ودويل

 اأ�شرتاليا �شتقاطع دبلوما�شيًا اأوملبياد بكني ال�شتوي 
•• �شيدين-اأ ف ب

الأ���ش��رتايل �شكوت  ال��وزراء  اأعلن رئي�ص 
م�شاركة  اأّن  الأرب��ع��اء  اأم�����ص  موري�شون  
ب�ده يف دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية 
العام  مطلع  بكني  �شت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
ولن  الريا�شيني  على  �شتقت�شر  املقبل 
بذلك  لتحذو  ر�شمي،  متثيل  اأّي  ت�شمل 
اأعلنت  ال��ت��ي  ك��ان��ب��ريا ح���ذو وا���ش��ن��ط��ن 
هذا  دبلوما�شياً  �شتقاطع  اأّن��ه��ا  الث��ن��ني 
الأوملبياد. وقال موري�شون اإّن “اأ�شرتاليا 
ل��ن ت��رتاج��ع ع��ن امل��وق��ف ال��ق��وّي الذي 
ولي�ص  م�شاحلها،  عن  للدفاع  اّتخذته 
م�شتغرباً البّتة اأّننا لن نر�شل م�شوؤولني 

التي  الألعاب”  ه���ذه  اإىل  اأ���ش��رتال��ي��ني 
�شت�شت�شيفها العا�شمة ال�شينية يف �شباط/فراير املقبل. واأو�شح رئي�ص الوزراء 
الأ�شرتايل اأّن قرار املقاطعة الدبلوما�شية اتُّخذ يف خ�شّم “اخل�ف” بني كانبريا 
وبكني حول عدد من امللّفات، مبا يف ذلك القوانني الأ�شرتالية ملكافحة التدخل 

الأجنبي وقرار احلكومة الأ�شرتالية �شراء غوا�شات تعمل بالدفع النووي.
الأ�شرتالية ل�أوملبياد  الدبلوما�شية  املقاطعة  فاإّن  الأمريكي  القرار  وعلى غرار 
ال��دويل. وكانت  لن متنع الريا�شيني الأ�شرتاليني من امل�شاركة يف هذا احلدث 
اأّنها �شت�شمح لريا�شييها بامل�شاركة يف الأوملبياد  اأعلنت الإثنني  الوليات املّتحدة 
لكّنها لن تر�شل اإليه اأّي م�شوؤول �شيا�شي اأو دبلوما�شي، يف مقاطعة عزت �شببها 
اإىل “الإبادة اجلماعية” التي تّتهم وا�شنطن بكني بارتكابها بحّق اأقلية الأويغور 
حلقوق  اأخ���رى  وانتهاكات  ال�شني(  �شرق  )�شمال  �شينجيانغ  اإقليم  يف  امل�شلمة 
الإن�شان يف هذا البلد. وعزا موري�شون قرار املقاطعة اأي�شاً اإىل انتهاكات حقوق 

الإن�شان يف �شينجيانغ ورف�ص بكني لقاء م�شوؤولني اأ�شرتاليني.
وقال رئي�ص الوزراء اإّن “احلكومة ال�شينية مل تقبل باأن جنتمع للتباحث ب�شاأن 
هذه الق�شايا«. وتعليقاً على اإع�ن موري�شون قالت اللجنة الأوملبية الأ�شرتالية 
اإّن��ه��ا حت���رتم ق���رار احل��ك��وم��ة، م���وؤّك���دة اأّن����ه ل��ن ي��وؤّث��ر ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��دادات الفريق 
الأ�شرتايل. وقال املدير العام للجنة مات كارول اإّن “اللجنة الأوملبية الأ�شرتالية 
حري�شة جداً على اأن يتمّكن اأع�شاء الفريق من ال�شفر اإىل ال�شني باأمان، نظراً 

اإىل تعقيدات البيئة املرتبطة بفريو�ص كورونا«.
واأ�شاف اأّن “التحّدي الأكر بالن�شبة لنا هو اإي�شال الريا�شيني اإىل بكني باأمان، 

ومتكينهم من املناف�شة باأمان، واإعادتهم اإىل الوطن باأمان«.
الذي  بكني  اأومل��ب��ي��اد  يف  اأ�شرتالياً  ريا�شياً   40 ح��وايل  ي�شارك  اأن  املتوّقع  وم��ن 
اأ�شرتاليا  بني  الع�قات  ت�شهد   2018 ومنذ  �شباط/فراير.   4 يف  �شينطلق 
اأّن الت�شالت  التجاري، كما  ال�شعيد  �شّيما على  وال�شني توترات متزايدة، ول 

الوزارية جمّمدة بني البلدين منذ عامني.

ال�شني ت�شجل 74 حالة 
اإ�شابة جديدة بكورونا 

•• بكني-رويرتز

اأعلنت اللجنة الوطنية لل�شحة يف ال�شني  اأم�ص الأربعاء ت�شجيل 74 اإ�شابة 
موؤكدة جديدة بفريو�ص كورونا ، انخفا�شا من 94 يف اليوم ال�شابق.

واأفاد بيان من اللجنة باأن 44 من الإ�شابات اجلديدة انتقلت اإليها العدوى 
مل  جديدة  حالة   23 ال�شني  و�شجلت  ي��وم.  قبل   60 مع  مقارنة  حمليا، 
تظهر عليها اأعرا�ص مقارنة مع 14 يف اليوم ال�شابق. ول ت�شنف ال�شني 
تلك احلالت على اأنها اإ�شابات موؤكدة. ومل ت�شجل ال�شني اأي وفيات جديدة 
 99371 الرئي�شي  ال�شني  بر  و�شجل   .4636 عند  ثابتا  العدد  ليظل 

اإ�شابة موؤكدة حتى يوم اأم�ص الأول.

ع��اد عن  ان��ه  اإل  امل�شرعني.  ت�شارك معلومات مع  اتفاقا معها ح��ول  لح��ق 
قراره هذا. ويعتر ميدوز �شاهدا رئي�شيا حول دور ترامب يف هذه الق�شية. 
على ما  التحقيق”  الآن مع  بعد  التعاون  اأن��ه ل ينوي  اللجنة  “ابلغ  لكنه 
اللجنة الدميوقراطي بيني توم�شون  اللذان يتوليان رئا�شة  النائبان  قال 
امام  “لن يكون  اأنه  بيان من  النائبان يف  ت�شيني. وحذر  ليز  واجلمهورية 
اللجنة اأي خيار اآخر” اإل التو�شية مب�حقات يف حق مارك ميدوز يف حال 

مل يغري راأيه بحلول الأربعاء.
و�شبق اأن وجهت اإىل �شتيف بانون وهو حليف اآخر لدونالد ترامب التهمة 
نف�شها وهو يواجه احتمال احلكم عليها بال�شجن. وتبداأ حماكمته يف 18 

متوز/يوليو املقبل.
بخ�شيته من  التعاون  ق��رار  ع��ودة موكله عن  م��ارك ميدوز  وب��رر حمامي 
عدم احرتام حقه يف الإبقاء على بع�ص املعلومات �شرية. ويف مقابلة بثتها 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

دونالد  عهد  يف  �شابقا  الأب��ي�����ص  البيت  موظفي  كبري  م��ي��دوز  م���ارك  ق��ال 
الهجوم يف كانون  التحقيق حول  للتعاون مع  اإنه مل يعد م�شتعدا  ترامب 
تهديده  اإىل  املحققني  دفع  ما  الكابيتول  مبنى  على  املا�شي  الثاين/يناير 

مب�حقات جنائية.
وكان يفرت�ص اأن يكون ميدوز اأول م�شوؤول مقرب من دونالد ترامب يقبل 
من  “ال�شاد�ص  جلنة  با�شم  املعروفة  التحقيق  جلنة  اأم��ام  ب�شهادته  الدلء 
عندما اقتحم اآلف من ان�شار الرئي�ص اجلمهوري  كانون الثاين/يناير” 
بايدن  ج��و  ف��وز  على  امل�شادقة  ملنع  حم��اول��ة  يف  الكونغر�ص  مقر  ال�شابق 
بالنتخابات الرئا�شية. وكان ميدوز جتاهل يف البداية تبليغا باملثول اأمام 
اأب��رم يف وقت  اأكر م�شت�شاري ترامب  النواب. لكن  التابعة ملجل�ص  اللجنة 

“مع بع�ص  املحافظة، قال ميدوز  نيوز”  “فوك�ص  الث�ثاء حمطة  م�شاء 
احلظ قد تنجح املحاكم يف ت�شوية هذه امل�شاألة«. وكان مارك ميدوز الكتوم 
حول  كتاب  �شدور  باع�نه  املا�شي  الأ�شبوع  ال�شوء  دائ��رة  اإىل  خ��رج  ع��ادة 
الأ�شهر الأخرية لرتامب يف البيت الأبي�ص. واأ�شف م�شوؤول اللجنة لرف�ص 
ميدوز البالغ 62 عاما ادلء باإفادته “رغم انه يروي تفا�شيل عن هجوم 
ال�شاد�ص من كانون الثاين/يناير مبا ي�شمل اأحاديث مع ترامب يف الكتاب 
الذي يروج له راهنا«. وحتقق اللجنة بدور الرئي�ص ال�شابق وم�شت�شاريه يف 

الهجوم وهي ت�شدر اب�غات للمثول بحق اأ�شخا�ص يف اأو�شاط ترامب.
اأمر  متاما”  “متحيزة  اللجنة  اأن  يعتر  ال���ذي  ال�شابق  الرئي�ص  ان  اإل 

اأو�شاطه بر�ص ال�شفوف ويبدو ان ميدوز ان�شاع لهذه التعليمات.
ويجهد ان�شار الرئي�ص ال�شابق للتقليل من اأهمية ما يحدث معترين ان 

اللجنة الرملانية تقوم بحملة �شعواء.

ميدوز لن يتعاون مع جلنة حتقيق بهجوم الكابيتول 

•• باري�س-اأ ف ب

املتطرف  ال��ي��م��ي��ن��ي  امل���ر����ش���ح  دع�����ا 
الفرن�شية  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل���ن��ت��خ��اب��ات 
“تغيري  اإىل  اأن�������ش���اره  زم����ور  اإري�����ك 
نحو  وامل�������ش���ي  التاريخ”  جم�����رى 
خ�ل  وذل���ك  ف��رن�����ش��ا،  “ا�شرتداد” 
اأول جتّمع له يف منطقة باري�ص اأمام 

ح�شد متحّم�ص.
والبالغ  للجدل  املثري  الكاتب  وق��ال 
منكم  األ��ف��ا   15 “هناك  ع��ام��ا   63
ال����ي����وم. 15 األ�����ف ف��رن�����ش��ي حت���دوا 
وتهديدات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��واب��ي��ة 
الي�شار املتطرف وكراهية الإع�م”، 
املتحم�شون  اأن���������ش����اره  ل�����وح  ف��ي��م��ا 
“زمور  وهتفوا  الفرن�شية  بالأع�م 

رئي�شا«.
واأ�شاف املر�شح الذي بنى خطابه منذ 
�شهور على رف�ص الهجرة والإ�ش�م، 
فزت  ح����ال  يف  ه���ائ���ل،  “الرهان  اأن 
اأجمل  ا���ش��رتداد  بداية  ذل��ك  �شيكون 
“ال�شعب  اأن  وتابع  العامل”،  بلدان 
عام  األ��ف  منذ  هنا  يعي�ص  الفرن�شي 

ويريد اأن يظل �شيدا يف بلده«.
بلدنا”.  يف  “نحن  اأن�����ش��اره  وه��ت��ف 
دين  ال�������ذي  زم�������ور  اري�������ك  واأردف 
الكراهية  على  بالتحري�ص  مرتني 
فا�شي  اأن���ن���ي  “�شمعتم  ال��ع��ن�����ش��ري��ة 
معترا  للن�شاء”،  وك��اره  وعن�شري 
“جمموعة  ت�حقها  �شخ�شية  اأن��ه 
وال�شحافيني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  م����ن 

والإرهابيني«.
�شعار  حلملته  اخ��ت��ار  ال���ذي  امل��ر���ش��ح 
وهي  فرن�شيا”،  لي�ص  “امل�شتحيل 
والذي  نابليون،  اإىل  من�شوبة  عبارة 
و�شماه  الأح����د  ر�شميا  ح��زب��ه  اأط��ل��ق 
املن�شة  ع��ل��ى  �شعد  “ال�شرتداد”، 
بعد  احتفالية  مو�شيقى  وق���ع  ع��ل��ى 

•• عوا�شم-وكاالت

جو  الأم��ريك��ي  الرئي�شان؛  يجري 
بايدن، والرو�شي ف�دميري بوتن، 
حم���ادث���ات ب�����ش��اأن ال���ت���وت���رات على 
ظ���ل ملفات  اأوك���ران���ي���ا، يف  ح����دود 
ال�شنوات  يف  ت���راك���م���ت  خ����ف���ي���ة 
القمة  ب���ذل���ك  ل��ت�����ش��ع  الأخ��������رية، 

الفرتا�شية على �شفيح �شاخن.
فاإن  الأب��ي�����ص  للبيت  ب��ي��ان  ووف���ق 
الرئي�شني  �شتجرى بني  املحادثات 
عر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث 
�شيوؤكد الرئي�ص الأمريكي، خماوف 
يتعلق  ف��ي��م��ا  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات 
الرو�شية،  الع�شكرية  ب��الأن�����ش��ط��ة 
على احلدود مع اأوكرانيا و�شيوؤكد 
اأي�شاً دعم الوليات املتحدة ل�شيادة 
ووح��دة اأرا���ش��ي اأوك��ران��ي��ا. واأو�شح 
البيان اأن بايدن �شيناق�ص اأي�شا مع 
رئي�شية  اأم���ور   3 ال��رو���ش��ي  نظريه 
ه��ي ال���ش��ت��ق��رار ال���ش��رتات��ي��ج��ي يف 
ال���ع���امل وب����ني ال��ب��ل��دي��ن، والأم�����ن 
الإقليمية.  والق�شايا  ال�شيراين، 
ويف يونيو املا�شي، التقى اجلانبان 
لأول مرة منذ تويل بايدن من�شبه 
يف في� “ل غراجن” ب�شوي�شرا يف 

قمة و�شفت ب�”التاريخية«.

تاأخري لأكرث من �شاعة.
املر�شح، حدثت عمليات  عند و�شول 
“مركز  ق����اع����ة  يف  ك����ب����رية  ت����داف����ع 
�شعبية  بلدة  يف  فيلبينت”  معار�ص 

حتمل ال�شم نف�شه �شمال باري�ص.
بر�ص  فران�ص  وك��ال��ة  مرا�شلو  واأف���اد 
باأن ن�شطاء من منظمة “ا�ص او ا�ص 
را�شيزم” الذين نظموا تظاهرة كان 
عنيفة”،  “غري  ت��ك��ون  اأن  يفرت�ص 
ت��ع��ر���ش��وا ل��ه��ج��وم م��ن م�����ش��ارك��ني يف 
اثنان منهم على  واأ�شيب  الجتماع، 

الأقل بجروح دامية.
اإط����ق �شافرات  وق��ب��ل دخ��ول��ه، مت 
برنامج  م��ن  ل�شحافيني  ا�شتهجان 

حالة يرثى لها
الرئي�ص  اإن  ال���ك���رم���ل���ني  وق�������ال 
ال������رو�������ش������ي ف�������دمي������ري ب����وت����ن، 
بايدن،  ج���و  الأم����ريك����ي  ون���ظ���ريه 
�شي�شتعر�شان خ�ل مكاملة فيديو، 
يف  املحرز  التقدم  املقبل،  الث�ثاء 

الع�قات منذ قمة جنيف.
وع�شية اللقاء، و�شف بيان الرئا�شة 
ب��ني مو�شكو  ال��ع���ق��ات  ال��رو���ش��ي��ة 
“يرثى  حالة  يف  باأنها  ووا�شنطن 
ت�شبق  ت�����ش��اوؤم��ي��ة  ن���رة  يف  لها”، 

التوا�شل الفرتا�شي.
وبايدن  ب��وت��ن  اأن  البيان  واأ���ش��اف 
اأوكرانيا  ح��ول  ال��ت��وت��ر  �شيبحثان 
الأطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  واق�����رتاب 

“الناتو” من حدود رو�شيا.

قمة متوترة
“الأ�شو�شيتيد  وك���ال���ة  وت��وق��ع��ت 
قمة  تكون  اأن  الأم��ريك��ي��ة  بر�ص” 
بايدن  ب��ني  املرتقبة،  “الفيديو” 
وبوتن “متوترة”، من جراء حالة 

الغليان على احلدود الأوكرانية.
ون���ق���ل���ت ال����وك����ال����ة ع����ن م�������ش���وؤول 
م�شوؤويل  اأن  ت�شمه،  مل  اأم��ريك��ي، 
ت�شعيًدا  ر����ش���دوا  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
كبريا يف جهود الدعاية الرو�شية، 
م����ن خ������ل ا����ش���ت���خ���دام ال���وك����ء 
�شمعة  لت�شويه  الإع�����م  وو���ش��ائ��ل 
الأطل�شي  �شمال  وحلف  اأوك��ران��ي��ا 

قبل غزو حمتمل.

قمة مغلقة
الكرملني،  با�شم  امل��ت��ح��دث  ووف���ق 
القمة  ف����اإن  ب��ي�����ش��ك��وف،  دم���ي���رتي 
الرو�شية الأمريكية لن تبث ب�شكل 

ان�شمام  ع���ر  خ�����ش��و���ش��ا  ����ش���رًق���ا 
ترف�ص  كييف  لكن  اإليه.  اأوكرانيا 
م�شروع  عن  التخلي  قاطعا  رف�شا 
املطروح  احل��ل��ف  اإىل  ان�����ش��م��ام��ه��ا 
 2008 ر�شميا على الطاولة منذ 

لكنه بقي حرا على ورق.
و�شيعني ان�شمام كييف اإىل احللف 
الأخ������رى  ال�������دول  اأن  ال��ع�����ش��ك��ري 
راأ�شها  وع���ل���ى  ف���ي���ه؛  الأع���������ش����اء 
املتحدة، �شتكون مطالبة  الوليات 
ب��ال��ت��دخ��ل ع�����ش��ك��رًي��ا ل��ل��دف��اع عن 

اأوكرانيا حال وقوع غزو.
اأب��ل��غ وزي���ر اخلارجية  واخل��م��ي�����ص، 
ال�����رو������ش�����ي، ����ش���ريغ���ي لف��������روف، 
بلينكن،  اأنتوين  الأمريكي  نظريه 
“�شمانات  اإىل  مو�شكو حتتاج  ب��اأن 
اأمنية طويلة الأمد” عند حدودها 
من �شاأنها وقف تو�شع حلف �شمال 
ال�����ش��رق، بح�شب  ن��ح��و  الأط��ل�����ش��ي 

مو�شكو.
 16 يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ق��م��ت��ه��م��ا  ويف 
اللذان  وبوتن  بايدن  �شدد  يونيو، 
تر�شانتني  اأك���ر  ب��ل��داه��م��ا  ميتلك 
�شرورة  على  ال��ع��امل،  يف  نوويتني 
احل�������وار رغ�����م ن���ق���اط الخ���ت����ف 
ال��ك��ث��رية، واأ���ش��ارا اإىل اأن���ه حتى يف 
ذروة احلرب الباردة، بقيت مو�شكو 
ووا���ش��ن��ط��ن ع��ل��ى ت��وا���ش��ل لتجنب 

اندلع �شراع.
وا�شنطن  ات����ه����ام����ات  وت�����������رتاوح 
هجمات  ت���دب���ري  ب���ني  ل��ل��ك��رم��ل��ني 
الكرتونية �شد كيانات اأمريكية يف 
اآخر حمطتني انتخابتني للوليات 
الإن�شان  حقوق  وانتهاك  املتحدة، 
والعدوانية جتاه اأوكرانيا وغريها 

من الدول الأوروبية. 

ال�شاخرة  تلفزيوين معروف بنرته 
ال�ذعة، ونقلهم م�شوؤولو الأمن اإىل 

مكان اآمن.
م��ن ج��ه��ت��ه، زع���م ف��ري��ق امل��ر���ش��ح اأن 
اأن  بعد  مع�شمه  يف  اأ�شيب  الأخ���ري 
اأم�����ش��ك��ه ���ش��خ�����ص ق��ب��ل ���ش��ع��وده اإىل 
يجري  اأن��ه  م�شيفا  مبا�شرة،  امل�شرح 

النظر يف تقدمي �شكوى. 
ون��ظ��م��ت يف وق���ت ���ش��اب��ق ت��ظ��اه��رة يف 
باري�ص �شد مر�شح اليمني املتطرف 
�شخ�ص،   2200 نحو  فيها  ���ش��ارك 
وفق  اآلف  و10  ال�������ش���رط���ة،  وف����ق 
نقابة  خم�شني  )ح����وايل  امل��ن��ظ��م��ني 

وحزبا ومنظمة(.

التي و�شلت اإىل فرن�شا يف الع�شرين 
بلد  م������ن  “لجئة  ع����م����ره����ا  م������ن 
�شيوعي” وهي “فرن�شية بالزواج”، 
احلديث  يجري  ل  �شارعي،  “يف  اأن 
نحافظ  اأن  يجب  بالعربية.  ���ش��وى 
عليها  ت��ط��غ��ى  واأل  ت��ق��ال��ي��دن��ا،  ع��ل��ى 

الثقافة الإ�ش�مية«.
امل�شوؤولني  كبري  وه��و  فرن�شوا،  اأم���ا 
اإن  ف��ق��ال  نا�شئة،  �شركة  يف  امل��ال��ي��ني 
اأمل�شه  ل  لفرن�شا  “حّبا  زم���ور  ل��دى 
واأ�شاف  لدى املر�شحني الآخرين”. 
وقالت امراأة  “لديه قناعات قوية”. 
فرن�شا  “اأرى  هويتها  ك�شف  رف�شت 
ت��ت��ف��ك��ك م��ن��ذ ����ش���ن���وات، والأج����ان����ب 
اأن��ف�����ش��ه��م احل���ق يف فر�ص  مي��ن��ح��ون 
اإف�ت  مع  الأ�شلي،  بلدهم  قوانني 
اجتماع  ان��ع��ق��د  العقاب”.  م��ن  ت���ام 
فيلبينت بعد خم�شة اأيام من اإع�ن 

اريك زمور تر�شحه.
ي�شتطيع  اأن����ه  ي��ث��ب��ت  اأن  زم����ور  اأراد 
ال��ت��ح��ول م���ن ن��اق��د ت��ل��ف��زي��وين اإىل 
اأن  املرجح  وم��ن  حظوظ،  له  مر�شح 
ي��ن��ه��ل م��ن اأ����ش���وات ن��اخ��ب��ي اليمني 
واليمني  بيكري�ص،  ف��ال��ريي  بقيادة 

املتطرف بزعامة مارين لوبن.
ل��ل��ج��دل ح��ق��ق �شعودا  امل��ث��ري  زم����ور 
ب����ارزا يف ا���ش��ت��ط���ع��ات ال�����راأي منذ 
مارين  اأنه جتاوز  العام، حتى  بداية 
الثانية  ال������دورة  ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي  ل��وب��ن 
يف الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة الأخ���رية 
الرئي�ص  اأم��ام  وهزمت   2017 ع��ام 

اإميانويل ماكرون.
ل����ك����ن ����ش���ع���ب���ي���ت���ه وال�������دع�������م ال������ذي 
ل��ق��ي��ه ب����داأ ي��رتاج��ع م��ع ان���زلق���ه يف 

ال�شتفزازات.
التجمع  ح�شر  داع��م��ي��ه،  ب��ني  وم���ن 
قادة حزبني �شغريين قوميني ومن 

اليمني الكاثوليكي التقليدي.

قبل  اإع�مية،  �شخ�شية  زمور  وكان 
اأن يعلن الث�ثاء تر�شحه للرئا�شيات 
اأ�شهر من التخمني والغمو�ص،  بعد 

موؤكدا رغبته يف “اإنقاذ فرن�شا«.
واأع��ل��ن الأح���د اأم���ام اأن�����ش��اره رف�شه 
لتو�شيف “اليمني املتطرف”، ووعد 
�شمل  مل  حّق  واإلغاء  الهجرة  باإنهاء 
املهاجرين  اإىل طرد  الأ�شر واللجوء 
امل�شاعدات  واإل��غ��اء  النظاميني  غ��ري 
الجتماعية والطبية ل�أجانب غري 
األهبت  ت��ع��ه��دات  الأوروب����ي����ني، وه���ي 

حما�شة اجلمهور احلا�شر.
امل�������ش���ل���م���ني اإىل  ك����م����ا دع�������ا زم���������ور 
يطرح  اأن  وت���ع���ه���د  “الندماج”، 

“ال�شعب  ع��ل��ى  ال���ت���داب���ري  ه����ذه  ك���ل 
وق����ال  ل��������ش���ت���ف���ت���اء،  الفرن�شي” 
نية  حل�����ش��ن  ي��خ�����ش��ع  ل  “بقاوؤنا 
وطروحات  الأوروبيني”.  الق�شاة 
زم����ور ح����ول ال��ه��ج��رة ه���ي اأك����رث ما 

يجذب اأن�شاره.
وقالت امل�شاركة ماريا، وهي حما�شبة 
باري�ص،  منطقة  يف  تعي�ص  متقاعدة 
بلكنة  ال��ف��رو،  م��ن  معطًفا  م��رت��دي��ة 
للوقوف  زم��ور  تدعم  اإن��ه��ا  بولندية 
العظيم”،  “ال�شتبدال  وج����ه  يف 
مبوجبها  ���ش��ي��ح��ل  ال���ت���ي  ال��ن��ظ��ري��ة 
ال�شعوب  حمل  وامل�شلمون  الأف��ارق��ة 
الأوروبية. واأ�شافت املراأة البولندية 

يجري  اأن  املخطط  وم��ن  مبا�شر، 
عر�ص اللقطات الأوىل للقاء الذي 
وعقب  الفيديو،  طريق  عن  �شيتم 
الزعيمني  اج��ت��م��اع  ���ش��ي��ك��ون  ذل���ك 

مغلقا.
لبدء  امل����ت����وق����ع  ال�����وق�����ت  وح��������ول 
بي�شكوف  اأو������ش�����ح  امل�����ح�����ادث�����ات، 
م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  “حوايل 
م�شيفا:  مو�شكو(”  )ب��ت��وق��ي��ت 
موؤمتر  ���ش��ي��ك��ون  ه���ذا  اأن  “نعتقد 
ف��ي��دي��و ���ش��ام��� وم��ط��ول مب��ا فيه 
الكفاية، و�شيكون موؤمترا بوا�شطة 
اأنها  نعتقد  اآمنة.  فيديو  ات�شالت 

�شتكون طويلة زمنيا«.
وب���اي���دن  ب���وت���ن  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 

مدى قلقه “لقد غزوا يف ال�شابق”، 
واأ�شاف: “بالنظر اإىل عدد القوات 
املنت�شرة يف املنطقة احلدودية واإىل 
بع�ص ما يرد يف الإع�م وبع�ص ما 
يح�شل يف املجال ال�شيراين، فاإن 

هذه الأمور تزيد من هواج�شنا«.
القرم  جزيرة  �شبه  رو�شيا  و�شمت 
 ،2014 ال����ع����ام  يف  الأوك����ران����ي����ة 
الوقت  ذلك  منذ  اتهامها  ويجري 
ال�شرق  يف  ان���ف�������ش���ال���ي���ني  ب����دع����م 
الأوك��راين يوالون مو�شكو يف نزاع 

اأوقع اأكرث من 13 األف قتيل.
ب�”�شمانات  م��و���ش��ك��و  وت���ط���ال���ب 
موا�شلة  ع��دم  خ�شو�شا  اأمنية”، 
التو�شع  الأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف 

�شيناق�شان التوترات حول اأوكرانيا 
رو�شيا  ح����دود  اإىل  ال��ن��ات��و  وت��ق��دم 
ال��رو���ش��ي ب�شاأن  ال��زع��ي��م  وم���ب���ادرة 
ال�شمانات الأمنية، و”�شيكون من 
تنفيذ  كيفية  مناق�شة  ال�����ش��روري 
اإليها  التو�شل  التي مت  التفاهمات 
الأم�����ام،  اإىل  وامل�����ش��ي  ج��ن��ي��ف،  يف 
بالكامل،  تنفيذه  يتم  ما  ومعرفة 
الأم���������ر ال��������ذي ي���ت���ط���ل���ب ج���ه���ودا 
الع�قات  وب���ال���ط���ب���ع،  اإ����ش���اف���ي���ة. 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي م��ا ت����زال يف حالة 

موؤ�شفة«.

�شمانات اأمنية
اإنه على  ويوم اجلمعة، قال بايدن 

“ات�شال دائم” مع حلفاء الوليات 
و”اأح�شر  والأوك��ران��ي��ني،  املتحدة 
اعتقادي،  ب��ح�����ش��ب  ���ش��ي�����ش��ب��ح،  م���ا 
الأمت  �شتكون  م��ب��ادرات  جمموعة 
والأف�شل حتى ي�شبح من ال�شعب 
اأن يفعل ما  ج��دا ج��دا على بوتني 

يخ�شى النا�ص اأنه يفعله«.
وال���������ش����ب����ت، اأك��������د وزي��������ر ال����دف����اع 
اأن  اأو������ش�����نت،  الأم������ريك������ي، ل���وي���د 
اجلد  حممل  على  تاأخذ  وا�شنطن 
ال��رو���ش��ي املحتمل  ال��غ��زو  خم��اط��ر 
ت�شريحات  يف  وذل���ك  لأوك���ران���ي���ا، 
األ����ق����اه يف  اإث�����ر خ���ط���اب  ب��ه��ا  اأدىل 

كاليفورنيا.
�شوؤال حول  ردا على  اأو�شنت  وق��ال 

اأ�لوية �قف الت�شعيد
يقول اأ�شتاذ علم الجتماع ال�شيا�شي 
�شعيد  الأم����ريك����ي����ة،  ب���اجل���ام���ع���ة 
الفرتا�شية  ال��ق��م��ة  اإن  ����ش���ادق، 
الرو�شي  الت�شعيد  لوقف  حماولة 
وم����ن����ع غ�����زو رو����ش���ي���ا لأوك����ران����ي����ا 
وحماولة الإبقاء على الع�قات يف 
�شادق،  واأ�شاف  احلالية.  حدودها 
نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شريحات  يف 
يرغب  اأي�����ش��ا  “بايدن  عربية”، 
ال�شيرانية  احل�������روب  وق�����ف  يف 
ال��ق��ادم��ة م��ن رو���ش��ي��ا«. يف غ�شون 
�شادق،  وف��ق  ب��وت��ن،  �شي�شر  ذل���ك، 
بايدن  م��ن  �شمانات  ت��ق��دمي  على 
بعدم ال�شماح لأوكرانيا بالن�شمام 
تنفيذ  ع��ل��ى  وال��ت�����ش��دي��د  ل��ل��ن��ات��و، 
اتفاقيات مين�شك واإجبار اأوكرانيا 
ع��ل��ى وق���ف اإط�����ق ال��ن��ار م��ع دول 
واأو�شح  ملو�شكو.  امل��وال��ي��ة  اجل���وار 
الت�شعيد  يريدان  ل  الطرفني  اأن 
الت�شعيد،  القمة هو وقف  “هدف 
حدثت  اإذا  بعقوبات  التهديد  ث��م 
خمالفة من مو�شكو”، لفتا اإىل اأن 
القمة كانت مرتقبة نهاية ال�شهر، 
ل��ك��ن م���ع ت��ف��اق��م الأو������ش�����اع على 
التعجيل  مت  الأوك��ران��ي��ة  احل���دود 

بها لتخفيف حدة الأمور.

اإريك زمور يعد اأن�شاره ب� »ا�شرتداد« فرن�شا

فورين اأفريز: لهذه الأ�شباب لن تخرج اأمريكا من ال�شرق الأو�شط •• وا�شنطن-وكاالت

خل�شت داليا دا�شا كاي، الباحثة يف مركز 
جامعة  يف  الدولية  للع�قات  “بريكل” 

يف  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  من  تن�شحب  مل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  اإىل  كاليفورنيا 
اأن وا�شنطن حتتاج  الوقت الراهن، ولن تتخلى عن �شركائها اخلليجيني، معترة 
اإىل و�شع اإ�شرتاتيجية جديدة ولي�ص اإ�شرتاتيجية خروج من املنطقة. وكتبت كاي، 
ملجلة “فورين اأفريز” الأمريكية، اأنه على الرغم من كل احلديث الذي يدور حول 
ابتعاد  من  احلقيقي  الإقليمي  والقلق  الأو���ش��ط  ال�شرق  من  الأمريكي  الن�شحاب 
الوليات املتحدة عن املنطقة بعد ما حدث يف اأفغان�شتان، فاإن احلقيقة على اأر�ص 
اإذ ل تزال وا�شنطن حتتفظ ب�شبكة مرتامية الأطراف  اإىل العك�ص:  الواقع ت�شري 
ل حتى اأكرث �شركائها ال�شيئني با�شم  من القواعد الع�شكرية مبدية ا�شتعدادها لتقبُّ
الإقليمية  الديناميات  ت��وؤدي  ذل��ك، رمبا  والأك��رث من  بل  الإقليمي.  الأم��ن  تعزيز 

اإىل مزيد من عدم ال�شتقرار والعنف، ما ي�شتدعي ا�شتمرار الوجود 
الأم��ري��ك��ي. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن خم���اوف ال���دول العربية م��ن تراجع 
اللتزام الأمريكي جتاه ال�شرق الأو�شط، ُيظِهر النخراط الع�شكري 
واأو�شحت  الل��ت��زام.  ه��ذا  ا�شتمرارية  املنطقة  ق�شايا  يف  الأم��ري��ك��ي 
ل�شركاء  ظهرها  تدير  “ل  الأمريكية  الإدارة  اأن  املرموقة  الباحثة 
الوليات املتحدة التقليديني«. ورغم ان�شغال وزارة الدفاع الأمريكية 
عاملية،  عظمى  قوة  ب�شفتها  املتحدة  الوليات  و�شع  مبراجعة  حالًيا 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  الأمريكي  الع�شكري  الوجود  على  يوؤثر  قد  مبا 
قواتها  عديد  لتقليل  وا�شنطن  ا�شتعداد  ح��ول  �شكوكاً  هناك  اأن  اإل 
الإقليميني.  ل�شركائها  الأمنية  الحتياجات  جتاهل  اأو  املنطقة،  يف 

املتحدة يف اخلليج يف بقاء  ال��ولي��ات  اإىل رغبة �شركاء  ك��اي  واأ���ش��ارت 
الأمريكية  الع�شكرية  القواعد  اأن  اعتبار  على  الأمريكية،  ال��ق��وات 
الن�شحاب  باأمنهم. ومع  ال�شيا�شي  وا�شنطن  التزام  دليل على  هناك 
القوات  عديد  تخفي�ص  الباحثة  ترّجح  اأفغان�شتان،  من  الأمريكي 
الإغ�ق  اأن  معترة  املنطقة،  يف  الع�شكرية  القواعد  يف  الأمريكية 
الكامل لهذه القواعد “�شيكون مبالغة«. واأ�شافت اأن اإيران تعتر اأن 
ا�شتمرار الوجود الع�شكري الأمريكي باملنطقة هو تهديد مل�شاحلها. 
ل الهجوم  ة بها، قد ُتف�شِّ ومع �شعي طهران لتعزيز قوة الردع اخلا�شّ
بدًل  ال�شراع،  الأمريكية يف مناطق  القوات  اأع��داد �شغرية من  على 
من �شرب القواعد الأمريكية الكبرية يف اخلليج. وراأت اأنه اإذا انهار 

اإي��ران، ف�شيكون من  النووي مع  التفاق 
تقلي�ص  املتحدة  ال��ولي��ات  على  ال�شعب 
الأو����ش���ط وحتويل  ال�����ش��رق  وج���وده���ا يف 
تركيزها اإىل منطقة اأخرى. ومن املوؤكد 
ا�شتمرار  و�شيعَملون على �شمان  اإي��ران،  يغفلوا  الإ�شرائيليني لن  اأن 
الت�شعيد. واإذ اأ�شارت اإىل اأنه على الرغم من اأن اإ�شرائيل لي�شت حليفاً 
ال�شيا�شي  اللتزام  اأن  كاي  اأك��دت  املعاهدات،  كل  املتحدة يف  للوليات 
الأمريكي باأمن اإ�شرائيل عميق جداً لدرجة اأنه ي�شعب على وا�شنطن 
الوقوف على احلياد يف حالة ن�شوب نزاع كامل بني اإيران واإ�شرائيل. 
وبينما ل يزال ال�شراع الإ�شرائيلي الفل�شطيني حمتدًماً، اأ�شارت اإىل 
لون حت�شني الظروف القت�شادية  اأن �شانعي ال�شيا�شة الأمريكية يف�شّ
للفل�شطينيني على ممار�شة ال�شغوط على الإ�شرائيليني يف الق�شايا 

اجلوهرية مثل التو�ّشع ال�شتيطاين.

يف اأجواء م�شحونة.. ماذا يريد بايدن وبوتن من قمة »خف�س التوتر«؟
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عربي ودويل

اأ�شخا�ص يف حتطم مروحية تنقل قائد   قتل ما ل يقل عن ث�ثة 
هيئة الأركان الهندية اجلرال بيبني راوات اأم�ص الأربعاء يف ولية 
تاميل ن��ادو يف جنوب ال��ب���د على م��ا ذك��رت ف��رق الإغ��اث��ة يف مكان 
“تعر�شت مروحية  الهندي يف تغريدة  احل��ادث. وكتب �ش�ح اجلو 
ال��دف��اع اجلرال  اأرك���ان  قائد هيئة  تنقل  اأي-17ف5  ام  من ط��راز 
وتابع  بيبني روات حلادث اأم�ص الأربعاء قرب كونور يف تاميل نادو”. 

البيان “اأمرنا بفتح حتقيق لتحديد اأ�شباب احلادث«.
اجلرال  اأن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  اجلي�ص  يف  كبري  �شابط  واأو���ش��ح 
راوات وزوجته كانا يف املروحية اإىل جانب �شباط اآخرين يف طريقهم 

.Defence Services Staff College اإىل كلية الدفاع
“ثمة  بر�ص  لوكالة فران�ص  النقاذ يف كونور  وقال م�شوؤول يف فرق 
اأي�شا يف موقع احل��ادث لكننا جنهل هوية  اأربعة جرحى  اإىل  ث�ثة 
القتلى«. واأ�شاف “نقل بع�ص اجلرحى اإىل امل�شت�شفى” مو�شحا اأن 

حواىل ع�شرين اآلية لفرق الطفاء يف املكان لإطفاء حريق.
الإخبارية  التلفزيون  حمطات  ن�شرتها  م�شورة  لقطات  واأظ��ه��رت 
ح��ط��ام امل��روح��ي��ة ال���ذي ان��دل��ع��ت فيه ال��ن��ريان يف م��وق��ع احل���ادث يف 
منطقة حرجية كثيفة قرب وجهتها النهائية يف منطقة نيلغريي�ص.

اأقلعت من قاعدة ل�ش�ح  اأن املروحية  اإع���م حملية  وذك��رت و�شائل 
اجلوي يف �شولور بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت املحلي.

 

اأك��ر ع��دد وف��ي��ات بكوفيد-19 منذ  اأمل��ان��ي��ا  اأم�����ص الأرب��ع��اء  �شجلت 
فراير �شباط بينما تكافح لوقف موجة رابعة من الوباء.

واأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات معهد روب����رت ك���وخ ل���أم��را���ص امل��ع��دي��ة ت�شجيل 
اإ���ش��اب��ة م��ق��ارن��ة بنف�ص   2415 ب��زي��ادة  اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة،   69601
اأع��ل��ى رق��م منذ 12  اأ���ش��ب��وع، و527 حالة وف���اة، وه��و  ال��ف��رتة قبل 

فراير �شباط، لي�شل اإجمايل الوفيات اإىل 104047.
ومع ذلك، ا�شتمر معدل الإ�شابة الأ�شبوعي لكل 100 األف �شخ�ص يف 

النخفا�ص، اإذ انخف�ص من 432 اإىل 427 اأم�ص الأول الث�ثاء.
اأمل��ان��ي��ا جتاوزت  اأن  يعني  امل��ع��دل  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  اخل���راء يف  و�شكك 
ذروة هذه املوجة اأو يف اإمكانية التعويل على هذه الأرقام لأن بع�ص 
ال�شلطات ال�شحية، ل�شيما يف املناطق الأكرث ت�شررا، تواجه اأعدادا 

كبرية من احلالت امل�شابة.
امللقحني دخ��ول جميع  املا�شي على غ��ري  الأ���ش��ب��وع  اأمل��ان��ي��ا  وح��ظ��رت 
ال�����ش��رك��ات وامل��ت��اج��ر ع���دا ال�����ش��روري��ة م��ن��ه��ا م��ث��ل حم����ت البقالة 

وال�شيدليات واملخابز، كما وافقت على تكثيف حم�ت التطعيم.

 
ورئي�ص  دير ليني  اأور���ش��ول فون  الأوروب��ي��ة  املفو�شية  رئي�شة  هناأت 
اجلديد  امل�شت�شار  الأرب��ع��اء،  اأم�ص  مي�شال   �شارل  الأوروب���ي  املجل�ص 
اأوروبي  اأجل احتاد  اأولف �شولت�ص وتعهدا العمل معه من  اأملانيا  يف 

اأقوى.
اأولف  عزيزي  “تهايّن  الأم  لغتها  بالأملانية  ليني  دير  فون  وكتبت 
بداية  لك  اأمتنى  فدراليا.  م�شت�شارا  وتعيينك  لنتخابك  �شولت�ص 

جيدة واأتطلع لتعزيز الثقة يف التعاون من اأجل اأوروبا اأقوى«.
)ميني  الدميوقراطي  امل�شيحي  احلزب  يف  ع�شو  املفو�شية  ورئي�شة 
مريكل،  اأنغي�  وليتها  املنتهية  امل�شت�شارة  له  تنتمي  ال��ذي  و�شط( 
يف  املفو�شية  رئا�شة  مقر  اإىل  تنتقل  اأن  قبل  حكومتها  يف  وخدمت 
بروك�شل، فيما ينتمي �شولت�ص اإىل احلزب ال�شرتاكي الدميوقراطي 

املناف�ص.
للقاء  باري�ص  اإىل  اجلمعة  له  ر�شمية  زي��ارة  اأول  �شولت�ص  و�شيجري 
مع الرئي�ص اإميانويل ماكرون قبل اأن يتوجه اإىل بروك�شل ملحادثات 
مع فون دير ليني ومي�شال يتوقع اأن ت�شمل قمة الحتاد الأوروبي 

الأ�شبوع املقبل .
الأوروب���ي، يف  ال��ذي يرتاأ�ص قمم الحت��اد  من ناحيته، كتب مي�شال 

تغريدة “اأتطلع للعمل معا نحو اأوروبا قوية وذات �شيادة«.
الثقة  م��ن  ال��ع��دي��دة  على”ال�شنوات  م��ريك��ل  مي�شال  �شكر  ك��ذل��ك 

والتعاون«.

عوا�شم

نيودلهي

برلني

بروك�شل

 حمكمة ا�شتئناف ماليزية
 تثّبت اإدانة جنيب رزاق 

•• بوتراجايا-اأ ف ب

 12 ملدة  ال�شجن  عقوبة  الأربعاء  اأم�ص  ماليزية  ا�شتئناف  حمكمة  -ثّبتت 
عاماً ال�شادرة بحّق رئي�ص الوزراء الأ�شبق جنيب رزاق لتوّرطه يف ف�شيحة 

اخت��ص �شخمة اأّدت يف 2018 اإىل �شقوط حكومته.
الإدارية  العا�شمة  بوتراجايا،  يف  ال�شتئناف  حمكمة  يف  القا�شي  وق�����ال 
به  ت��ق��ّدم  ال���ذي  ال�شتئناف  “نرف�ص  اجلليل  عبد  ال��ك��رمي  عبد  ل��ل��ب���د، 

املّدعي«.
الّتهم  بكّل  العليا  املحكمة  عن  ال�شادر  الإدان��ة  حكم  نثّبت  “نحن  واأ�شاف 
ال�شبع” التي اأدين بها رئي�ص الوزراء الأ�شبق والتي تتعلق باإ�شاءة ا�شتخدام 
ال�شلطة و�شوء الأمانة وغ�شيل اأموال، وذلك على خلفية ف�شيحة اخت��ص 
التي  دي بي”  “1اإم  املاليزي  ال�شيادي  ال�شندوق  ال���دولرات من  م�يني 

هّزت الدولة الواقعة يف جنوب �شرق اآ�شيا.
ول يزال رّزاق خارج ال�شجن لأنه مل ي�شتنفد بعد كل طرق الطعن باحلكم 

ال�شادر بحقه. 
اأمام  ال�شتئناف هذا  بحكم  ال�شابق  ال��وزراء  رئي�ص  اأن يطعن  املرّجح  ومن 
خارج  �شيظّل  وبالتايل  ال��ب���د،  يف  تقا�شي  درج��ة  اأع��ل��ى  التمييز،  حمكمة 

الق�شبان بكفالة اإىل حني �شدور حكم مرم يف هذه الق�شية.
ولعب الغ�شب الذي اأثارته عملية نهب الأموال العمومية هذه دوراً كبرياً 
يف اخل�شارة املفاجئة التي تكّبدها ائت�ف جنيب يف انتخابات 2018 بعدما 

قاد احلكومة منذ 2009.

�شحف عربية: بعد حرب الطعون عراقيل النتخابات الليبية م�شتمرة

جمل�س النواب الأملاين ينتخب �شولت�س م�شت�شارا جديدا 

عقبات رئي�شية تقف اأمام ت�شكيل حكومة �شودانية غوتريي�س يف العزل ال�شحي بعد خمالطته م�شابًا بكورونا 3 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

�شّحي  عزل  يف  نف�شه  و�شع  غوتريي�ص  اأنطونيو  املّتحدة  ل���أمم  العام  الأم��ني  اأّن  دبلوما�شية  م�شادر  اأف��ادت 
لب�شعة اأيام بعدما خالط م�شوؤوًل يف املنّظمة الدولية تبنّي لحقاً اأّنه م�شاب بكوفيد-19.

من  وك��ان  احل�شورية.  التزاماته  كل  األغى  عاماً(   72( غوتريي�ص  اإّن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  امل�شادر  وقالت 
املفرت�ص اأن يحّل الأمني العام م�شاء  اأم�ص الأربعاء �شيف �شرف على جمعية ال�شحافة التابعة ل�أمم املتحدة 
يف حفلها ال�شنوي يف مانهاتن. واخلمي�ص كان من املقّرر اأن ي�شارك غوتريي�ص يف اجتماع ملجل�ص الأمن الدويل 
يراأ�شه رئي�ص النيجر حممد بازوم ويتمحور حول حتديات الإرهاب والتغرّي املناخي. وبازوم الذي توّلت ب�ده 
يف مطلع كانون الأول/دي�شمر اجلاري الرئا�شة ال�شهرية ملجل�ص الأمن و�شل اإىل نيويورك الث�ثاء و�شيبقى 
فيها لغاية نهاية الأ�شبوع قبل اأن يتوّجه اإىل وا�شنطن. ورف�ص املتحّدث با�شم الأمم املّتحدة �شتيفان دوجاريك 
التعليق يف احلال على هذه املعلومات. وقبيل اأيام اأعلن دوجاريك اأّن غوتريي�ص تلّقى موؤخراً جرعته اللقاحية 
الثالثة امل�شاّدة لفريو�ص كورونا، بعد اأن ترّدد طويً� يف ا�شت�شواب الإقدام على مثل هذه اخلطوة يف وقت ل 

يزال فيه م�يني النا�ص حول العامل حمرومني من تلّقي اجلرعة اللقاحية الأوىل.
 

بحمدوك اأم�ص الأول الث�ثاء بالعودة الفورية 
اإىل ال��ن��ظ��ام ال��د���ش��ت��وري امل��ن�����ش��و���ص ع��ل��ي��ه يف 
الوثيقة الد�شتورية املوقعة يف اأغ�شط�ص 2019 

بني املدنيني والع�شكريني يف ال�شودان.
ووف���ق���ا ل��ل��ك��ات��ب ال�����ش��ح��ف��ي ���ش��م�����ص ال���دي���ن �شو 
ومت�شك  ال�شيا�شية  احلا�شنة  غياب  فاإن  البيت، 
ب��ع�����ص ال��ك��ي��ان��ات امل��وق��ع��ة ع��ل��ى ات���ف���اق ال�ش�م 
اإىل عدم  اإ�شافة  الوزارية،  بحقائبها  ال�شوداين، 
ال����وزارات كالدفاع  ال��روؤي��ة ح��ول بع�ص  و���ش��وح 
كبريا  عائقا  ت�شكل  عوامل  جميعها  والداخلية، 
اأمام توجهات حمدوك الرامية لت�شكيل حكومة 

تكنوقراط.
اإن  عربية  ن��ي��وز  �شكاي  مل��وق��ع  البيت  �شو  وق���ال 
والع�شرين  اخلام�ص  عقب  �شادت  التي  الأو�شاع 
م��ن اأك��ت��وب��ر ت��ث��ري ال�����ش��ك��وك ح���ول ق��ان��ون��ي��ة اأو 
اأو  ح��م��دوك  يتخذها  ق��د  خ��ط��وة  اي  د���ش��ت��وري��ة 

غريه.
ويف ظل اجلدل الدائر حول الو�شع الد�شتوري 
احلايل يف الب�د، اأ�شار �شفراء الحتاد الأوروبي 
يف بيان اإىل اأن التدخل الع�شكري يف 25 اأكتوبر 
املدنيني  حت��ال��ف  اإخ����راج  اإىل  ف��ع��ال  ب�شكل  اأدى 

واجلي�ص عن م�شاره.

•• اخلرطوم-وكاالت

تعيق  رئي�شية  ع��ق��ب��ات   3 م��راق��ب��ون وج���ود  اأك���د 
ال���������ش����وداين عبداهلل  ال���������وزراء  رئ���ي�������ص  ج���ه���ود 
ب���دل عن  ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة  لت�شكيل  ح���م���دوك، 
حكومته ال�شابقة، التي مت حلها بعد الإجراءات 
التي اتخذها قائد اجلي�ص عبد الفتاح الرهان 

يف اخلام�ص والع�شرين من اأكتوبر.
التي  ال�شيا�شي  اجل��م��ود  ح��ال��ة  اإىل  اإ����ش���ارة  ويف 
الحتاد  �شفراء  طالب  حاليا،  ال�شودان  يعي�شها 
اجتماعهم  خ������ل  اخل����رط����وم  يف  الأوروب�����������ي 

•• عوا�شم-وكاالت

اأول  الليبي  ال�شعب  وي�شهد  قليلة  اأي���ام 
باإ�شراف  ت��اري��خ��ه  يف  رئا�شية  ان��ت��خ��اب��ات 
اأمم�����ي ورع����اي����ة دول����ي����ة، وذل�����ك يف ظل 
جت���اذب���ات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ح���ادة، 
ال�شلطة  ت����ويل  ع��ل��ى  حم���ت���دم  و�����ش����راع 
وب��الأخ�����ص ع��ل��ى ال����رثوة ال��ت��ي يتهافت 
عليها اجلميع يف الداخل واخلارج اأي�شا.

اأم�ص  �����ش����ادرة  ع���رب���ي���ة  ���ش��ح��ف  ووف������ق 
غنائمي  منطق  ليبيا  ت�شهد  الأرب���ع���اء، 
على  تتحرك  ع�شابات  وهناك  مهيمن، 
النتخابات من  لعرقلة  اجتاه  اأكرث من 
خ�ل اإنفاق اأموال طائلة وبث حماولت 
الفرقة وقد ت�شل خلو�ص حرباً من اأجل 

حتقيق م�شاحلهم.

م�شر�عية النتخابات
وق�����ال ال��ك��ات��ب وح���ي���د ع��ب��د امل��ج��ي��د اإن 
م�شروعية  ل��ه��ا  ال��ل��ي��ب��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
تتمثل يف قانونها الذي �شدر من الهيئة 
املخت�شة بالت�شريع كما يحدث يف العامل 
كله، وطاملا اأن اإجراءاتها من�شجمة معه، 
اأن يحدث اخت�ف على  الطبيعي  فمن 

ل�نتخابات  مة  املنظِّ القوانني  على  ولي�ص  اآخ��ر،  اأو  قانون 
ف��ق��ط، واآي����ة ذل���ك اأن ال��ق��وان��ني ُت�����ش��در ب��الأغ��ل��ب��ي��ة، ولي�ص 
بالإجماع، مبا يعني اأن هناك دائماً من يوافق ومن يعرت�ص 
عليها. ولكن يتعني اأن يلتزم َمن عار�شوا اأي م�شروع قانون 
“الحتاد”  ب�شحيفة  مقاله  يف  واأو���ش��ح  ُي�شدر.  عندما  به 
نق�ص  ل  ُمكتمل  الليبية  النتخابات  يف  امل�شروعية  ُرك��ن  اأن 
والتي  ال�شرعية،  وه��و  ال��ث��اين،  ال��ُرك��ن  اإىل  وبالن�شبة  فيه. 
تعني القبول بالعملية النتخابية واإجراءاتها، فهناك بع�ص 
هذه  م��ن  النتقا�ص  اإىل  ت�شعى  التي  ال�شيا�شية  الأط���راف 

ال�شرعية، كمدخل ملحاولة التمرد عليها
امل�شروعية  ت��ك��ون  ال��ع��م��ل ح��ني  “ما  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  وت�����ش��اءل 
ُمكتملة وال�شرعية ناق�شة، اأو العك�ص، ب�شاأن ق�شية ما يف بلد 
اأنه ل توجد قاعدة عامة وُمطلقة،  من البلدان؟ واجل��واب 
لأن حالت التباين بني امل�شروعية وال�شرعية ُمتعددة. لكن 
للم�شروعية  الأول��وي��ة  تكون  حت��دي��داً،  النتخابات  حالة  يف 
التعريف عملية  النتخابات هي بحكم  اأن  اأولهما  ل�شببني؛ 

اإجرائية جُترى يف اإطار قانوين حُمدد. وهذا هو
وال�شبب  والد�شتوري.  ال�شيا�شي  الفقه  امل�شروعية يف  مناط 
الثاين اأن توافر قبول عام اأو كامل يف اأي انتخابات يف العامل 

ُم�شتحيل.
النتخابات  جوانب  بع�ص  ب�شاأن  الخ��ت���ف  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
م��ا يعرت�ص طرف  وك��ث��رياً  م��ن طبائعها.  ب��ل  اأم��ر طبيعي، 

•• برلني-اأ ف ب

ب��ع��د ���ش��ه��ري��ن ون�����ش��ف ال�����ش��ه��ر على 
انتخب جمل�ص  اأملانيا،  النتخابات يف 

ال���ن���واب الأرب���ع���اء ال���ش��رتاك��ي ال��دمي��وق��راط��ي اأولف 
احلكم  اإىل  الو�شط  الي�شار  معيدا  م�شت�شارا،  �شولت�ص 
ليطوي بذلك نهائيا عهد اأنغي� مريكل الذي ا�شتمر 

16 عاما.
واأ�شبح �شولت�ص امل�شت�شار التا�شع لأملانيا ما بعد احلرب 
نائبا من   395 اأ�شوات  بعدما ح�شد  الثانية،  العاملية 
 26 انتخابات  عن  املنبثق  البوند�شتاغ  يف   736 اأ�شل 
اأيلول-�شبتمر، فيما �شوت 303 �شده وامتنع 6 عن 

الت�شويت.
وبعد ذلك، �شاألته رئي�شة جمل�ص النواب بريبل با�ص اإن 

كان يقبل بنتيجة الت�شويت، فاأجاب “نعم«.
الفدرالية  اجلمهورية  رئي�ص  مقر  اإىل  الآن  و�شيتوجه 
ما  تعيينه”،  “وثيقة  لت�شلم  �شتاينماير  فالرت  فرانك 

�شي�شكل البداية الر�شمية لوليته.
وعند الظهر يعود �شولت�ص اإىل البوند�شتاغ ليوؤدي مع 

وزراء حكومته اليمني الد�شتورية اأمام النواب.
وك����ان ان��ت��خ��اب ���ش��ول��ت�����ص م���وؤك���دا ب��ع��دم��ا ح��ق��ق حزبه 
النتخابات  ت�شدر  ال���ذي  ال��دمي��وق��راط��ي  ال���ش��رتاك��ي 
الأخ�����رية، غ��ال��ب��ي��ة م��ري��ح��ة ق��دره��ا 206 م��ق��اع��د مع 
���ش��ري��ك��ي��ه اجل��دي��دي��ن يف الئ���ت����ف، اخل�����ش��ر )118 
الليرايل )92  الدميوقراطي احلر  مقعدا( واحلزب 
للفوز  �شوتا   369 اإىل  بحاجة  اأن��ه  ح��ني  يف  مقعدا(، 
من  مريكل  تن�شحب  الت�شويت،  وب��ه��ذا  بامل�شت�شارية. 
احلياة ال�شيا�شية بعد اأربع وليات متتالية، بفارق ت�شعة 
مدة  لأط���ول  القيا�شي  ال��رق��م  حتطيم  م��ن  فقط  اأي���ام 

احلكم �شجلها هيلموت كول )1998-1982(.
وجل�شت مريكل يف البوند�شتاغ حل�شور مرا�شم انتخاب 
مبعظمهم  واقفني  مطول  النواب  لها  ف�شفق  خلفها، 

قبل افتتاح اجلل�شة.

ل��ل��ق��ان��ون ول خلارطة  ال�����ش��ري��ح��ة  ودف��وع��ات��ه وخم��ال��ف��ات��ه 
اأن  اخ��ت��ارت  ق��د  الأط����راف  اإذا كانت بع�ص  ال��ط��ري��ق، وحتى 
اأن  اأنها ل ت�شتطيع  اإل  تغم�ص عينيها عن الوقائع املوثقة، 
اأن  وا�شحاً  يبدو  فيما  الأي���ام،  ق��ادم  يف  �شيحدث  ما  ت�شمن 
رئي�ص  لإن��ق��اذ  الأخ���رية  اللحظات  تدخلت يف  ال��ق��وى  بع�ص 
رئي�ص احلكومة  ال�شايح من �شغوط فريق  املفو�شية عماد 

واملتعلقة بالأ�شا�ص مبلف الطعون.
واأ����ش���ار ال��ك��ات��ب احل��ب��ي��ب الأ����ش���ود اإىل اأن ال��دب��ي��ب��ة جن��ح يف 
ال�شيطرة على املجل�ص الأعلى للق�شاء ويف الدفع باملفو�شية 
اأبرزهم �شيف  ابتدائيا يف عدد من املرت�شحني،  اإىل الطعن 
الإ�ش�م القذايف الذي يحظى بقاعدة �شعبية وا�شعة، ونوري 
بو�شهمني الذي يعتر املر�شح املف�شل للمح�شوبني على تيار 
الإرهاب  اأتباع مفتي  ال�شابع ع�شر من فراير مبا فيه من 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امليلي�شيات  وع��ن��ا���ش��ر  ال��غ��ري��اين  ال�����ش��ادق 
ي�شتطيع  اأن  دون  طبعا،  منها،  يتحدر  التي  الأم��ازي��غ  اأقلية 
القرتاب من املر�شح خليفة حفرت الذي يكاد يكون ال�عب 
املناف�شة  يف  واف��رة  حظوظ  ولديه  الب�د،  �شرق  يف  الوحيد 
على املراكز الأوىل، وهو يت�شرف كحاكم فعلي يف ما يقارب 

ثلثي اجلغرافيا الليبية.
وقال اإنه ل بد من تدخل خارجي ملنع اإق�شاء هذا الطرف اأو 
ذلك ولقطع حبل ال�شغوط امل�شلطة على املفو�شية، وهو ما 
ح�شل بالفعل، لكنه جاء ليف�شح املجال اأمام انتخابات مثرية 
قادرين  غ��ري  مر�شحون  بها  ال��ف��وز  على  يتناف�ص  ل��ل��ج��دل، 

ذرائع  عن  اخلا�شر  ويبحث  املر�شحني،  بع�ص  على  اآخ��ر  اأو 
لترير هزميته، وقد ل يقبل نتائَجها حتى يف اأكرث الدول 
الأمريكية  النتخابات  يف  راأينا  كما  تقدماً،  الدميقراطية 
اأو  ه��ذا  اع��رتا���ص  اأن  املجيد  الكاتب عبد  واأك���د  الأخ����رية«. 
لأن  وجدارتها،  �ش�متها  يف  يوؤثر  ل  النتخابات  على  ذاك 
كبري  مبقدار  حتظى  اأنها  عن  ف�شً�  ُمكتملة،  م�شروعيتها 
باأن  تفيد  متطابقة  موؤ�شرات  على  ا�شتناداً  ال�شرعية،  من 

اأغلبية ال�شعب ُتدعمها.

عن�شر اإحراج
ف��ي��م��ا اع��ت��ر ال��ك��ات��ب احل��ب��ي��ب الأ����ش���ود اأن رئ��ي�����ص حكومة 
�شيً�  اليوم  يواجه  الدبيبة  عبداحلميد  الوطنية  الوحدة 
من التهامات، اأهمها خرقه للمادة 12 من قانون انتخاب 
ال��رئ��ي�����ص، ول�����ش��رط اجل��ن�����ش��ي��ة، وال�����ش��غ��ط ع��ل��ى الق�شاء 
وامل��ف��و���ش��ي��ة ل�����ش��م��ان ع���دم اإق�����ش��ائ��ه م��ن ال�����ش��ب��اق، و�شراء 
ومن خ�ل  واملعنوية  املادية  �شلطته  على  بالعتماد  الذمم 
جتيريه مقدرات الدولة يف تناق�ص وا�شح مع التزامه اأمام 
الرت�شح  بعدم  وجنيف  تون�ص  يف  ال�شيا�شي  احل��وار  ملتقى 
ل�نتخابات والكتفاء باإدارة املرحلة النتقالية حتى موعد 

ت�شليم احلكم ملن يقع عليه اختيار ال�شعب.
واأو�شح يف مقاله ب�شحيفة “العرب” اأن الدبيبة حتول اإىل 
ال��دويل، ول�شيما  املتحدة وللمجتمع  اإح��راج ل�أمم  عن�شر 
وت�شرفاته  و�شكناته  حركاته  كل  على  م�شلطة  الأ�شواء  اأن 

ال�شيا�شي اإمنا كذلك وزير ماليتها ونائبها يف ال�شنوات 
الأربع الأخرية مبوجب لعبة التحالفات.

�شعبيتها  فيما  تن�شحب  ال��ت��ي  م��ريك��ل  ت��ط��وي  وب��ذل��ك 
31 عاما  ا�شتمرت  �شيا�شية  اأعلى م�شتوياتها، حياة  يف 
يف  الأوىل  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��وة  راأ�����ص  ع��ل��ى   16 بينها 
راأ�ص  على  ال�شلطة  مقاليد  �شولت�ص  ويت�شلم  اأوروب����ا. 
وزارات  فيها  ن�شاء  تتوىل  اأملانيا  يف  تكافوؤ  حكومة  اأول 
وزيرة  ب��ريب��وك  اأن��ال��ي��ن��ا  البيئية  تعيني  م��ع  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
للخارجية وال�شرتاكيتني الدميوقراطيتني كري�شتني 

وردت مريكل على هذا التكرمي فحيت النواب ملوحة 
بيدها من منر ال�شرف.

ووجه الرئي�ص الفرن�شي اإميانويل ماكرون ر�شالة اإىل 
عزيزتي  “�شكرا  تغريدة  يف  فكتب  املحافظة  الزعيمة 
وبذلت  ال��ت��اري��خ  درو�����ص  اأب����دا  تن�شي  “مل  اإذ  اأنغي�” 

الكثري لنا ومعنا، من اأجل دفع اأوروبا قدما«.
 وب��ع��د ت��ل��ق��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن الإ�����ش����ادات و ال��ت��ك��رمي يف 
الأ�شابيع الأخرية، تغادر مريكل امل�شت�شارية نهائيا بعد 
مرا�شم ت�شليم ال�شلطة بعد الظهر ل�شولت�ص، خ�شمها 

اأرجاء  ك��اف��ة  يف  بط�قة  ال��ت��ح��رك  على 
بل  رئا�شتها،  اإىل  يتطلعون  التي  الب�د 
ق��ادر على  الإ�ش�م مث�، غري  �شيف  اإن 
ال��ت��ح��رك ع��ل��ن��ا يف اأي م��دي��ن��ة ���ش��واء يف 
كل  اأن  كما  �شرقها،  يف  اأو  ال��ب���د  غ��رب 
طرف من تلك القوى الفاعلة ما انفك 
بنتائج ل  اأن��ه لن يعرتف  يعلن بو�شوح 
و�شيجد  م��ر���ش��ح��ه،  م�شلحة  يف  ت�����ش��ب 
ب���ال���ت���اأك���ي���د م����ا ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه يف ذل����ك، 
والد�شتورية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ف���اخل���روق���ات 
كثيفة،  ال�شيا�شية  والتناق�شات  كثرية، 
جتاذبات  مع  م�شتمرة  النق�شام  وحالة 
حادة بني الفرقاء يف ظل واقع ي�شي باأن 
الب�د ل تزال يف مرحلة ما قبل الدولة، 

يف مرحلة ما قبل ليبيا.

دعوات لوقف العبث
“ال�شاعة  م���وق���ع  ت���ن���اول  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
النواب  جمل�ص  اأع�����ش��اء  دع����وات   ”24
ت�شهده  ال��ت��ي  العبث  ل��وق��ف  و�شيا�شيني 
النتخابية، ودعا ع�شو جمل�ص  العملية 
العبث  وق��ف  اإىل  افحيمة  �شالح  النواب 
راأي  ت�شادر  “عندما  وقال  بالنتخابات، 
الأغ��ل��ب��ي��ة وت��ع��ي��ق حت��ق��ي��ق رغ��ب��ات��ه��م يف 
عن  تخليت  ق��د  تكون  ف��اإن��ك  الدميقراطي  حقهم  ممار�شة 
راأي����ك ودخ��ل��ت يف ط���ور حماولة  ع��ن  ت��ع��ب��ريك  ال�شلميه يف 

اإخ�شاع اآراء الآخرين لراأيك.
اأن النتخابات لي�شت هدفاً يف حد ذاتها واإمنا  واأكد النائب 
“من  هي و�شيلة للو�شول اإىل ال�شتقرار ال�شيا�شي، وتابع: 
للو�شول  وطريقة  للحكم  �شبيً�  الدميقراطية  يرت�شي 

اإليه، يجب عليه اأن يقبل نتائجها”.
ال�شرك�شي  اأحمد  ال�شيا�شي  احل��وار  ملتقى  ع�شو  دع��ا  فيما 
ل�نتخابات  العليا  املفو�شية  ملقر  املقتحمني  معاقبة  اإىل 
الليبي“ لو مل  املوقع  بح�شب  ال�شرك�شي  وقال  يف طرابل�ص. 
املفو�شية بعقوبات وا�شحة و�شريحة تطال  اقتحام  يواجه 
املجتمع  م��ن  ال�شيا�شيني،  م��ن  حّر�شهم  وم��ن  املقتحمني 
يغلق  اأن  ال���دويل  املجتمع  ه��دا  “على  واأ����ش���اف:  الدويل” 
فمه عن امل�شكل الليبي، ولندع الأمر لل�شو�ص والبلطجية 
وامللي�شيات �شرقاً وغرباً ولن�شكت لأّننا ل طائل لنا بهم، فهم 
عنا�شر  ون�شرت  احلدث”.  �شناعة  على  والأق���در  الأق���وى 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��ر  ف��ي��دي��وه��ات  امللي�شيات 
النتخابات  اإجراء  القتحام، وعروا عن رف�شهم  للحظات 
املقتحمون  واأك���د  الأول(.  دي�شمر)كانون   24 يف  امل��ق��ررة 
اأمامه  اخل��ي��ام  ون�����ش��ب��وا  املفو�شية  مبنى  ع��ل��ى  �شيطرتهم 
بدعوى العت�شام حتى حتقيق مطالبهم باإجراء ال�شتفتاء 

على حد زعمهم. على الد�شتور وحقق ال�شهداء”، 

ونان�شي  ل��ل��دف��اع  وزي���رة  لمري�شت 
في�شر وزيرة للداخلية.

من  �شابقة  احل��ك��وم��ة  تعتر  ك��ذل��ك 
ت�شم  اإذ  ال�شيا�شية،  ت�شكيلتها  حيث 
هي  م��ك��ون��ات  ث���ث��ة  اخلم�شينيات  منذ  الأوىل  للمرة 
احل����زب ال���ش��رتاك��ي ال��دمي��وق��راط��ي وح����زب اخل�شر 

واحلزب الدميوقراطي احلر.
وب��ال��رغ��م م��ن الخ���ت����ف ل ب��ل ال��ت��ع��ار���ص اأح��ي��ان��ا يف 
برامج الت�شكي�ت الث�ث، اإل اأنها تو�شلت �شريعا اإىل 
التفاق على برنامج يرتكز اإىل حماية البيئة والتق�شف 

املايل واأوروبا.
كري�شتيان  الليراليني  زعيم  يتوىل  اأن  املتوقع  وم��ن 

ليندنر املعروف بتم�شكه بنهج التق�شف، وزارة املال.
و�شعا  اجلديدة  مهامهم  تويل  فور  ال��وزراء  و�شيواجه 
اإىل ح���د غ���ري م�����ش��ب��وق م��ن��ذ ظهور  ���ش��ح��ي��ا م���ت���اأزم���ا 
كوفيد-19، اإذ دفعت املوجة اجلديدة من تف�شي الوباء 
امللقحني  غري  على  �شديدة  قيود  فر�ص  اإىل  احلكومة 
الثقافية  واملواقع  املطاعم  دخ��ول  من  منعهم  تت�شمن 
منها  املناطق  بع�ص  يف  الأ�شا�شية  غ��ري  املتاجر  وحتى 

العا�شمة برلني.
من  بدفع  اجلديدة  احلكومة  تفر�ص  اأن  املتوقع  ومن 
كوفيد-19،  ���ش��د  التلقيح  اإل��زام��ي��ة  �شولت�ص  اأولف 
يف  اآذار/م���ار����ص،  اأو  �شباط/فراير  من  اعتبارا  وذل��ك 
وقت تخ�شع امل�شت�شفيات ل�شغوط �شديدة ول �شيما يف 

�شاك�شونيا وبافاريا حيث الو�شع متاأزم جدا.
يعهد  اأن  �شابقا،  بلدية هامبورغ  رئي�ص  �شولت�ص،  وقرر 
بالأ�شا�ص  وه��و  لوت��رب��اخ  ك���ارل  اإىل  ال�شحة  بحقيبة 

طبيب ويدعو اإىل فر�ص قيود �شديدة.
ت�����ش��ط��دم مب�شاعر  ق���د  ال�����ش��ل��ط��ات اجل���دي���دة  اأن  غ���ري 
اأملانيا  م��ن��اط��ق  يف  ال�شحية  ال��ت��داب��ري  ح��ي��ال  الغ�شب 
املتطرف  اليمني  معاقل  ت�شم  ال��ت��ي  �شابقا  ال�شرقية 
الذين  ال�شكان  ب��ني  امل���وؤام���رة  ن��ظ��ري��ات  تنت�شر  وح��ي��ث 

يرف�شون تلقي اللقاح.

على طعن اإ�شرائيلية يف القد�س واعتقال فتاة قا�شر واح�����د  ���ش��خ�����ص  اإ����ش���اب���ة  اإىل 
ال���ث���اين/ ت�����ش��ري��ن   22 الأق������ل. يف 

هجوم  يف  اإ�شرائيلي  ُقتل  نوفمر، 
م�شلح نادر احلدوث �شنه فل�شطيني 
ال�شل�شلة  باب  من حركة حما�ص يف 
بالقرب من اإحدى بوابات الق�شى 
يف البلدة القدمية بالقد�ص. ويعي�ص 
نحو مئتي األف اإ�شرائيلي يف القد�ص 
األف   300 ع���ن  ف�����ش���  ال�����ش��رق��ي��ة 

فل�شطيني.
ال�شرقية  القد�ص  اإ�شرائيل  واحتلت 
�شمها  واأع��ل��ن��ت   1967 ال���ع���ام  يف 
الأ�����ش����رة  ت���ع���رتف  اأن  دون  لح���ق���ا 

الدولية بذلك.

عند  ال�شرائيلي  اجلي�ص  بر�شا�ص 
ال�شفة  ���ش��م��ال  ع�����ش��ك��ري يف  ح��اج��ز 
ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت  ال���غ���رب���ي���ة. 
ب�شيارته  ه��اج��م  اإن���ه  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
حار�ص  اإ�شابة  اإىل  اأدى  ما  احلاجز 

اإ�شرائيلي بجروح.
ال�شبت  ال�شرائيلية  القوات  وقتلت 
بال�شكني  ه��ج��وم��ا  ن��ف��ذ  فل�شطينيا 
اأم�����ام ب����اب ال���ع���م���ود، اأح����د الأب�����واب 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��ب��ل��دة ال���ق���دمي���ة من 
اأدى  م��ا  املحتلة،  ال�شرقية  القد�ص 

ب�شاأن  العليا  املحكمة  اإ�شرائيليا من 
ت�شليم  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت��ع��ني  ك����ان  اإذا  م���ا 
م�شتوطنني  ل�������ش���ال���ح  م���ن���ازل���ه���ا 
ت�شببت  ق�شية  وه���ي  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 

بت�شعيد دام يف اأيار-مايو املا�شي.
ووق��ع��ت م��ن��ذ ذل���ك احل���ني هجمات 
اإ�شرائيليني  ا���ش��ت��ه��دف��ت  م��ت��ف��رق��ة 
وال�شفة  ال�������ش���رق���ي���ة  ال���ق���د����ص  يف 
مهاجمون  نفذها  املحتلة  الغربية 

منفردون.
الثنني  فل�شطيني فجر  فتى  وقتل 

عدد من الن�شاء من منطقة امل�شتبه 
بها ل��شتجواب«.

وك���ان���ت ال�����ش��رط��ة ا���ش��ت��دع��ت قوات 
ك��ب��رية اإىل م��ك��ان احل�����ادث وب����داأت 
عملية م�شح ومت�شيط مكثفة لر�شد 
امل�شتبه بها مب�شاعدة مروحية تابعة 

لل�شرطة.
اأك����رث م���ن ���ش��ب��ع عائ�ت  وت��ن��ت��ظ��ر 
جراح  ال�����ش��ي��خ  ح���ي  يف  فل�شطينية 
الذي  املحتلة  ال�شرقية  القد�ص  يف 
حكما  مكثفة،  تهويد  عملية  يواجه 

ت�شتبه  اأن��ه��ا  اإىل  ال�شرطة  واأ���ش��ارت 
باأن “عملية الطعن اإرهابية«.

دورون  القد�ص  �شرطة  قائد  وق��ال 
القب�ص  ال�شرطة  “األقت  ترجمان 
داخل  عاما(  بها )14  امل�شتبه  على 
مكان  م��ن  بالقرب  للبنات  مدر�شة 
ل��شتجواب   اقتيادها  ومت  الهجوم 
اإ�شارة  يف  املنطقة”  �شكان  وهي من 
واأك����د  جراح”.  ال�����ش��ي��خ  ح���ي  اإىل 
“�شنوا�شل حماربة الإرهاب بعزم«.

“توقيف  اأي�شا  ال�شرطة  واأو�شحت 

•• القد�س-اأ ف ب

ق���ال���ت ال�����ش��رط��ة ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اإن 
الظهر  يف  ُطعنت  ا�شرائيلية  ام���راأة 
ب�شكني عند  الأرب��ع��اء  اأم�����ص  �شباح  
مدخل حي ال�شيخ جراح يف القد�ص 
األقت  واإن����ه����ا  امل��ح��ت��ل��ة،  ال�����ش��رق��ي��ة 
اإطار  يف  قا�شر  ف��ت��اة  على  القب�ص 
ه��ذا احل����ادث. واأو���ش��ح��ت ال�شرطة 

“نقلت امل�شابة اإىل امل�شت�شفى«.
واأو�شح م�شت�شفى هدا�شا يف القد�ص 
طفيفة  بجروح  اأ�شيبت  امل���راأة  “اأن 
يف ظ��ه��ره��ا وت��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 26 

عاًما«.
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امل�شت�شارة الأملانية اأجني� مريكل تن�شم لنادي املتقاعدين

التقاعدية  ح��ي��ات��ه��ا  ع���ن  ���ُش��ئ��ل��ت 
الراحة  تن�شد  اإنها  قالت  املقبلة، 
قبل كل �شيء. القراءة، والب�شتنة، 
براندنبورغ،  غ���اب���ات  يف  وامل�����ش��ي 
اأين  “�شرى   ... ق��ي��ل��ول��ة  واأخ����ذ 
بعد  ق��ال��ت.  هذا”،  ك��ل  ي���اأخ���ذين 
ب�شعة اأ�شهر، ت�شري عدة موؤ�شرات 

اإىل عك�ص ذلك.
  ك�����ش��ف��ت م����ذك����رة داخ���ل���ي���ة من 
يوم  اعتباًرا من  اأن��ه  املالية،  وزارة 
اخلمي�ص �شيكون لديها فريق من 
ت�شعة اأ�شخا�ص، ومكاتب يف مبنى 
ملحق بالبوند�شتاغ. مكر التاريخ، 
لهيلموت  ال�����ش��اب��ق��ة  امل��ك��ات��ب  ان��ه��ا 

ل��ل��ح�����ش��ور. ه����ذا ممكن،  ال���وق���ت 
“احتفظت  اأح��ده��م، لأن��ه��ا  ي��ق��ول 
اإر�شال  خ���ل  من  بالرابط  دائًما 
مر  على  �شخ�شية  اع��ت��ذار  ر�شالة 
ا�شمه  ذكر  يرف�ص  اإنه  ال�شنني”. 
-كل هذا خا�ص، يقول، وبالن�شبة 

ا! ملريكل اأي�شً
   وباحلديث عن احلياة اخلا�شة، 
تبداأ  اأن  يف  ال���ك���ث���ريون  ي���رغ���ب 
كتابة  يف  ال�����ش��اب��ق��ة  امل�����ش��ت�����ش��ارة 
م���ذك���رات���ه���ا. يف ال���وق���ت احل����ايل، 
ان�����ه ل وج����ود  ����ش���ب���ي���ل... ك���م���ا  ل 
ع��ل��ى ج���ولت حمتملة  دل��ي��ل  لأي 
لإل���ق���اء حم��ا���ش��رات، وه���ي ب�شكل 

ت��ب��ح��ث يف متجر  الأ����ش���ب���وع وه���ي 
ل�أحذية الريا�شية.

عن لو جورنال دي دميان�ص

اأ�شجار  �����ش����ارع  زاوي�������ة  يف  ك������ول، 
ال��زي��زف��ون امل��رم��وق -م��ع اإط�لة 
جزئية على باريزر ب�تز... ق�شية 

ت�شببت يف الكثري من اللغط.
   وهكذا، ف��اإن مريكل املتوا�شعة، 
التي مل نرها ت�شت�شلم للرفاهية، 
ن�شف  ال�شرائب  داف��ع��ي  �شتكلف 
و�شيكون  ال�������ش���ن���ة،  يف  م���ل���ي���ون 
يورو  األ���ف   15 ح���وايل  تقاعدها 

�شهرًيا.

�شتظل يف برلني كثرًيا
ا�شتئناف  ا����ش���ت���ب���ع���دت  ول����ئ����ن     
يراها  بينما  ال�شيا�شية،  الوظائف 

اخترها  كما  للغاية  مربحة  ع��ام 
ال�����ش��اب��ق��ون، مثل توين  ن��ظ��راوؤه��ا 

بلري اأو نيكول �شاركوزي.
   ���ش��ت��ق��ي��م اأجن����ي����� م����ريك����ل يف 
ب��رل��ني ك���ث���رًيا. ف��ق��د م���دد زوجها 
ال��ب��اح��ث والأ����ش���ت���اذ امل��م��ي��ز عقده 
العام  حتى  هومبولد  جامعة  مع 
املقبل. ويعي�ص الزوجان يف و�شط 
اخلا�شة.  ���ش��ق��ت��ه��م��ا  يف  امل���دي���ن���ة 
املتوا�شع  تيمبلني  و�شيكون منزل 
يف براندنبورغ، املدينة التي ن�شاأت 
فيها اأجني� دوروثيا كا�شر، ابنة 
نهاية  ع��ط��ل��ة  يف  م�������ًذا  ال���ق�������ص، 
تود  العط�ت،  لق�شاء  الأ���ش��ب��وع. 

يف  اأو  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف  ال��ب��ع�����ص 
فاإنها  اأوروب���ا،  خدمة  يف  بروك�شل 
تنوي موا�شلة العمل، على الأقل 
اخلريف،  ه��ذا  مقابلة  يف  لذاتها. 
ق��ال��ت اأجن��ي��� م��ريك��ل اإن��ه��ا تريد 
اخلو�ص يف تاريخ تطور املجتمعات 
امل���ع���ا����ش���رة ل��ف��ه��م ال����رواب����ط بني 

“البحث والبتكار والزدهار«.
قراءة  ا�شتئناف  ��ا  اأي�����شً وت��ري��د     
م���ق���الت ال��ف��ي��زي��اء، ح��ي��ث يرجع 
تاريخ الدكتوراه اإىل عام 1978. 
الدرا�شة  يف  زم����وؤه���ا  وي��دع��وه��ا 
اخلريجني  ل��ق��اء  اإىل  لي��ب��زي��غ  يف 
اأم��ل اأن جت��د اأخرًيا  ك��ل ع��ام على 

وم��ن��ذ �شغرها،  ال�����ش��ف��ر.  م��ريك��ل 
ك���ان���ت حت���ل���م ب���رح���ل���ة ب���ري���ة اإىل 
هذا  �شوهدت  املتحدة...  الوليات 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
اأي���ام تقريبا، لن  ب��ف��ارق ت�شعة      
ملر�شدها  القيا�شي  ال��رق��م  حتطم 
ه���ي���ل���م���وت ك�������ول، ال�������ذي ظ�����ل يف 
من�شبه طيلة 5869 يوًما. لكن 
اأول �شخ�ص  اأجن��ي��� م��ريك��ل ه��ي 
يغادر امل�شت�شارية الفيدرالية دون 
اأن يخ�شر انتخابات اأو ُيجر على 
تغادرها  انها  �شك  ول  ال�شتقالة. 
“بفرح غامر يف القلب” لأن تلك 
هي الطريقة التي اختارتها دائًما 
ل��ت��ع��ي�����ص ح��ي��ات��ه��ا، اع���رتف���ت هذا 
الأ�شبوع.    ال�شيف املا�شي، عندما 

�شترتك من�شبها هذا الأ�شبوع

اأملانيا: هذا ما �شتفعله اأجنيال مريكل بعد املعا�س...!
�شتكلف دافعي ال�شرائب ن�شف مليون يف ال�شنة, ��شيكون تقاعدها حوايل 15 األف يور� �شهرًيا

توقعات با�شتئناف املحادثات النووية الإيرانية اليوم 
•• الدوحة-رويرتز

اإن من املتوقع  اإي��ف لو دري��ان  قال وزي��ر اخلارجية الفرن�شي جان 
الإيراين  النووي  التفاق  اإحياء  اإىل  الرامية  املحادثات  ا�شتئناف 
اأن تكون  اأنه يخ�شى  اأ�شاف  2015 يوم اخلمي�ص لكنه  املرم عام 

اإيران ت�شعى لك�شب الوقت.
وقال الوزير الفرن�شي اأمام جلنة برملانية فرن�شية “اليوم عنا�شر 
الإيرانيني  اأن  ن�شعر  لأننا  م�شجعة  غري  ا�شتوؤنفت  التي  املناق�شة 
زاد  امل��ح��ادث��ات  م��دة  ط��ال��ت  وكلما  ت�شتمر،  يجعلوها  اأن  ي��ري��دون 
تراجعهم ع��ن ال��ت��زام��ات��ه��م... واق��رتب��وا اأك���رث م��ن ق��درت��ه��م على 

امت�ك �ش�ح نووي«.
اأبرمته طهران و�شت قوى كرى،  الذي   2015 اتفاق  ومبوجب 

اتخذت اإيران خطوات للحد من برناجمها النووي مقابل تخفيف 
العقوبات املفرو�شة عليها من الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي 

والأمم املتحدة.
لكن الرئي�ص الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب قرر يف عام 2018 
اإيران  على  �شارمة  عقوبات  فر�ص  واأع��اد  التفاق  من  الن�شحاب 

التي ردت بانتهاك القيود النووية يف العام التايل.
ويف حني ذكرت تقارير اإع�مية اإيرانية ووزير اخلارجية الفرن�شي 
اأن من املتوقع ا�شتئناف املحادثات يوم اخلمي�ص، قال م�شوؤول كبري 
موؤكد  موعد  حتديد  يتم  مل  اإن��ه  الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف 

بعد.
يف  واإي��ران  املتحدة  الوليات  بني  املبا�شرة  غري  املحادثات  وتهدف 
وتدور  المتثال ل�تفاق.  ا�شتئناف  اإىل حث اجلانبني على  فيينا 

رف�ص  ب�شبب  اآخ��ري��ن  دبلوما�شيني  عر  اجلانبني  بني  املحادثات 
طهران اإجراء حمادثات مبا�شرة مع وا�شنطن. وتوقفت املحادثات 
ي���وم اجل��م��ع��ة، ح��ي��ث ع��ر م�����ش��وؤول��ون اأوروب���ي���ون واأم��ري��ك��ي��ون عن 

ا�شتيائهم اإزاء املطالب الوا�شعة للحكومة الإيرانية اجلديدة.
عن  تراجعت  اإي���ران  اإن  ال�شبت  ي��وم  كبري  اأمريكي  م�شوؤول  وق��ال 
التنازلت التي قدمتها يف اجلولت ال�شابقة من املحادثات يف حني 
احتفظت بالتنازلت التي قدمها الآخرون وطلبت املزيد الأ�شبوع 

املا�شي.
وبدا اأن كل جانب يلقي باللوم على الآخر يف عدم اإحراز تقدم.

وقال م�شت�شار الأمن القومي الأمريكي جاك �شوليفان اإن رئي�شي 
الوليات املتحدة ورو�شيا وهما اثنتان من القوى ال�شت الكرى يف 
التفاق النووي اإىل جانب بريطانيا وال�شني وفرن�شا واأملانيا اأجريا 

مناق�شة “مثمرة” ب�شاأن اإيران يوم الث�ثاء.
وقال لل�شحفيني يف اإ�شارة اإىل القوى ال�شت “كلما اأظهرت اإيران 
افتقارها للجدية على طاولة املفاو�شات، كلماازدادات الوحدة بني 
املعزول يف هذه  الطرف  باعتبارهم  وكلما ظهروا   1+5 جمموعة 

املفاو�شات«.
املركزية  األقاها يوم الثنني قال مدير وكالة املخابرات  ويف كلمة 
الأعلى  ال��زع��ي��م  اأن  تعتقد  ل  ال��وك��ال��ة  اإن  ب��رين��ز  بيل  الأم��ري��ك��ي��ة 
الإيراين قرر اتخاذ خطوات لت�شنيع قنبلة نووية لكنه اأو�شح اأن 
اإيران اأحرزت تقدما يف قدرتها على تخ�شيب اليورانيوم وهو اأحد 

ال�شبل نحو �شنع قنبلة.
اإنها ل ترغب  اأ�شلحة نووية وتقول  اإيران �شعيها لمت�ك  وتنفي 

اإل يف امت�ك التكنولوجيا النووية من اأجل الأغرا�ص ال�شلمية.

تاأهب يف  جزر �شليمان  بحجب الثقة عن �شوغافاري 

بايدن يحذر بوتني من عقوبات اإذا حدث غزو لأوكرانيا 

•• هونيارا-اأ ف ب

يخ�شع رئي�ص وزراء جزر �شليمان مانا�شيه �شوغافاري لعملية ت�شويت بحجب 
الثقة  اأم�ص الثنني يف هونيارا، حيث ت�شتعد قوات حفظ ال�ش�م الدولية املنت�شرة 
يف العا�شمة ملزيد من اأعمال ال�شغب. واأقامت القوات امل�شلحة وال�شرطة نقاط 
تفتي�ص حول الرملان وطوقت �شوارع و�شط مدينة هونيارا. وتقدمت املعار�شة 
لدعم  اأم��وال �شينية  وا�شتخدام  بالف�شاد  اإي��اه  �شوغافاري، متهمة  لعزل  بطلب 
حول  النقا�ص  ب��دء  مع  للم�شرعني  وي��ل  ماثيو  املعار�شة  زعيم  وق��ال  حكومته. 
طلب العزل اإن �شوغافاري اأقدم “طوعا على امل�شاومة ب�شيادتنا لتحقيق مكا�شب 
�شيا�شية �شخ�شية«. وفر�شت ال�شرطة حظرا على بيع الكحول يف هونيارا على 
اأ�شبوعني  اأقل من  اأعمال ال�شغب الدموية التي اندلعت قبل  اأمل جتنب تكرار 
واأ�شفرت عن مقتل ث�ثة اأ�شخا�ص على الأقل عندما جتمعت ح�شود ملدة ث�ثة 
اأيام للمطالبة باإزاحة �شوغافاري عن ال�شلطة. وقد اأعادت قوات حفظ ال�ش�م 
من اأ�شرتاليا وفيجي وبابوا غينيا اجلديدة ونيوزيلندا النظام و�شرّيت دوريات 
ال�شكان  معاناة  خلفية  على  �شليمان  جزر  اأزم��ة  واندلعت  املحلية.  ال�شرطة  مع 
من الفقر واجلوع. ويعر هوؤلء عن غ�شبهم من �شيا�شات حكومة البلد البالغ 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

بعدما بقي خط “نورد �شرتمي 2” للغاز بني رو�شيا واأملانيا لفرتة طويلة 
م�شدر خ�ف مع الوليات املتحدة قبل اأن يقبل به الرئي�ص جو بايدن 
مرغما يف نهاية املطاف، عاد ليطرح بقوة باعتباره “و�شيلة �شغط” بيد 

وا�شنطن لردع مو�شكو عن غزو اأوكرانيا.
التهديد  بهذا  ل��وح  ب��اي��دن  اأن  وا���ش��ح  ب�شكل  الأب��ي�����ص  البيت  يعلن  ومل 
الث�ثاء خ�ل قمته عر الفيديو مع نظريه الرو�شي ف�دميري بوتني، 
موؤمتر  خ���ل  �شدد  �شاليفان  جيك  القومي  ل�أمن  م�شت�شاره  اأن  غري 

�شحايف على اأن هذه امل�شاألة تت�شم ب�”اأولوية مطلقة«.
ي��و���ش��ع يف  الأن��اب��ي��ب مل  خ��ط  اأن  اإىل  �شاليفان  واأ����ش���ار 
اخل���دم���ة ب��ع��د ب��ان��ت��ظ��ار امل�����ش��ادق��ة ع��ل��ي��ه م���ن اجلانب 
الأملاين، وهو بالتايل ل ميكن اأن ي�شكل “و�شيلة �شغط 
للغرب، لأنه  و�شيلة �شغط  “اإنه  واأ�شاف  بيد بوتني”. 
اإذا ك��ان ف���دمي��ري ب��وت��ني ي��ري��د نقل ال��غ��از ع��ر نورد 

�شرتمي 2، فقد ل يجازف بغزو اأوكرانيا«.
وتوجه الإدارة الأمريكية منذ الأ�شبوع املا�شي حتذيرات 
لرو�شيا و�شط اتهامات بح�شد قوات رو�شية جمددا عند 
احلدود مع اأوكرانيا، ملوحة بعقوبات اقت�شادية �شديدة 

يف حال �شنت هجوما على الدولة املجاورة.
2014 حني  اأك��رث ت�شميما مما كان عام  اأن��ه  ولإثبات 
يوؤكد  الأوك��ران��ي��ة،  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  مو�شكو  �شمت 

امل���رة ع��ق��وب��ات غ��ري م�شبوقة  اأن���ه �شيفر�ص ه��ذه  ب��اي��دن 
“امتنع عن ا�شتخدامها يف املا�شي” ب�شبب “العواقب التي كانت �شتتاأتى 

عنها يف رو�شيا«.
“�شويف”  نظام  من  رو�شيا  باإق�شاء  وا�شنطن  قيام  حول  تكهنات  وت��رد 
اأ�شا�شي يف املالية العاملية ي�شمح بتنفيذ احلوالت املالية بني  وهو نظام 

البنوك اإلكرتونيا.
ما  غالبا  التي  الفر�شية  ه��ذه  ي��وؤك��د  اأم��ريك��ي مل  م�شوؤول  اأي  اأن  غ��ري   
تو�شف باأنها “خيار نووي” ب�شبب ما قد يتاأتى عنها من عواقب على 
اأنها  الأح��وال  العاملي، ويعتقد يف مطلق  اإمن��ا كذلك  الرو�شي  القت�شاد 

تبقى اخليار الأخري اأمام الوليات املتحدة.
وقال نائب رئي�ص “معهد الوليات املتحدة من اأجل ال�ش�م” للدرا�شات 
ويليام تايلور متحدثا لوكالة فران�ص بر�ص اإن “�شويفت �شيكون ت�شعيدا 

خطريا«.
 2 “نورد �شرتمي  اأن  وراأى تايلور الذي كان يف املا�شي �شفريا يف كييف 
خيار جدي” وهو “اأحد اأبرز التدابري” قيد الدر�ص حاليا لأنه ي�شمح 
اإث���ارة زلزال  لإدارة ب��اي��دن ب��اإث��ب��ات ح��زم كبري ب��دون ال��و���ش��ول اإىل ح��د 

وبالولء  بالف�شاد  اتهامات  احلكومة  وت��واج��ه  ن�شمة.  األ��ف   800 �شكانه  ع��دد 
لبكني وم�شالح اأجنبية اأخرى. وخ�ل اأعمال ال�شغب حاول متظاهرون اإحراق 
املنزل اخلا�ص لرئي�ص الوزراء والرملان قبل تفريقهم من جانب ال�شرطة بالغاز 
امل�شيل للدموع وطلقات حتذيرية. ودفع احتمال حدوث مزيد من اأعمال العنف 
القن�شلية الأمريكية يف هونيارا اإىل احلد من اأن�شطتها. وغادرت اأعداد كبرية 
واأعاقت  الأح��د.  عّبارات م�شتاأجرة  اخرى على  اإىل مناطق  النا�ص هونيارا  من 
املركزي  البنك  وق��ّدر  املدينة.  و�شط  من  اأج��زاء  اإىل  الو�شول  اإمكانية  حاويات 
67 مليون  ب�  ال�شغب  اأعمال  �شببتها  التي  الأ�شرار  الثنني  يوم  �شليمان  جلزر 
دولر اأمريكي، م�شيفا اأن 63 مبنى يف العا�شمة تعر�شت للحرق والنهب. ووجه 
ماثيو ويل التهام ل�شوغافاري با�شتخدام الأموال ال�شينية لدعم حكومته. ودان 
القمة،  بالنهب احلا�شل يف  �شيء مقارنة  “ل  اأنها  ال�شغب، معترا  اأعمال  ويل 
على ح�شاب ال�شكان العاديني يف جزر �شليمان«. وقال ويل اإن بكني كانت تدفع 
الأموال لتاأمني الدعم ل�شوغافاري قبل الت�شويت بحجب الثقة. وقال النائب 
�شي��ص تاو�شينغا اإنه ُعر�ص عليه وعلى زم�ء اآخرين له، مبلغ يقدر بنحو 30 
األف دولر اأمريكي من �شندوق انتخابي متوله بكني، اإذا �شوتوا لإبقاء رئي�ص 

الوزراء يف ال�شلطة، وفق ما نقلت �شحيفة “ذي اأو�شرتاليان«.

بني  الع�قات  يف  توتر  م�شدر  الأن��اب��ي��ب  خ��ط  ك��ان  ولطاملا  اقت�شادي. 
وا�شنطن وبرلني.

وتعار�ص الوليات املتحدة ب�شدة خط نورد �شرتمي 2 الذي يربط رو�شيا 
باأملانيا عر بحر البلطيق بدون املرور عر اأوكرانيا، ما يهدد بحرمان 
ال��غ��از عر  امل��داخ��ي��ل التي يجنيها م��ن م��رور  ه��ذا البلد م��ن ق�شم م��ن 

اأرا�شيه، اإمنا كذلك من و�شيلة �شغط على رو�شيا.
وبالرغم من معار�شة الطبقة ال�شيا�شية الأمريكية للم�شروع، اإل اأن اأي 
اإدارة اأمريكية مل جتازف بالو�شول اإىل حد الت�شادم مع اأملانيا، احلليف 

الأ�شا�شي للوليات املتحدة. 
حتل  مل  الآن  حتى  فر�شت  التي  املحدودة  والعقوبات 

دون اإمتام امل�شروع.
اأنه �شيتم اإجناز اأعمال البناء، قرر  واإذ بات من املوؤكد 
ب��اي��دن اإغ����ق ملف اخل���ف م��ع الأمل���ان ف��وّق��ع معهم 
على  الواجهة  اإىل  اليوم  يعود  اتفاقا  متوز/يوليو  يف 

ال�شاحة الدولية. 
ون�ص التفاق على اأنه يف حال ارتكبت رو�شيا “اأعمال 
تدابري  �شتتخذ  اأملانيا  ف��اإن  اأوكرانيا”  جت��اه  عدوانية 
اأوروب��ا يف  “للحد من قدرات الت�شدير الرو�شية نحو 

قطاع الطاقة«.
اليوم  موقفها  يف  الأم��ريك��ي��ة  الدبلوما�شية  وت�شتند 
اإىل هذه الت�شوية التي مل ت�شلط عليها الأ�شواء عند 

اإبرامها.
الثالثة يف وزارة اخلارجية الأمريكية  امل�شوؤولة  وحذرت 
فيكتوريا نولند اأمام جمل�ص ال�شيوخ الث�ثاء باأنه “اإذا مل يبدل الرئي�ص 

بوتني موقفه ب�شاأن اأوكرانيا، نرتقب تعليق خط اأنابيب الغاز هذا«.
الأمد”  طويل  م�شروع  “لأنه  ق��وي  �ش�ح  ه��ذا  اأن  تايلور  ول��ي��ام  وراأى 
للكرملني. واأو�شح اأن “ال�شبب الذي يجعل بوتني يتم�شك به ب�شدة ... 
اأوروب��ا، ما يتيح له  اإىل  تدفق الغاز  اأنه �شي�شمح له بفتح واإغ�ق”  هو 

“التاأثري على القرارات الأوروبية”.
 واأكد اأن التهديد الأمريكي “�شيحظى باهتمامه الكامل«. لكن ل بد من 
معرفة ما اإذا كانت اأملانيا ال�شديدة التم�شك حتى الآن بنورد �شرتمي 2، 
م�شتعدة للتجاوب مع الأمريكيني يف وقت تنتقل ال�شلطة من امل�شت�شارة 
اأولف  الدميوقراطي  ال�شرتاكي  خلفها  اإىل  مريكل  اأنغي�  املحافظة 

�شولت�ص.
اإىل  م�شريا  ال�شدد”  بهذا  منق�شمون  “الأملان  اإن  تايلور  ول��ي��ام  وق��ال 
اأن�شار  اأنالينا بريبوك )من  وزيرة اخلارجية يف احلكومة اجلديدة  اأن 

البيئة( تعتمد موقفا معار�شا اأكرث خلط اأنابيب الغاز.
 

وا�شنطن ت�شغط على مو�شكو بخط نورد �شرتمي 2 

•• وا�شنطن-رويرتز

بايدن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  ح��ذر 
ال��رئ��ي�����ص ال��رو���ش��ي ف���دمي��ري بوتني 
بينهما،  اف���رتا����ش���ي  اج��ت��م��اع  خ�����ل 
“اإجراءات  �شيفر�ص  ال��غ��رب  اأن  م��ن 
اقت�شادية قوية وغريها” على رو�شيا 
اإذا غزت اأوكرانيا يف حني طلب بوتني 
الأطل�شي  �شمال  حلف  ب��اأن  �شمانات 

لن يتو�شع �شرقا.
واأج�������������رى ال�����زع�����ي�����م�����ان حم�����ادث�����ات 
حول  ل�شاعتني  ا�شتمرت  افرتا�شية 
اأوك��ران��ي��ا ون���زاع���ات اأخ����رى وذل���ك يف 
الع�قات  ح����ول  ب��ال��ف��ي��دي��و  ات�����ش��ال 
ال��ت��ي و�شلت  ال��رو���ش��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأدن��ى م�شتوى منذ نهاية احلرب  اإىل 
30 عاما مع  اأك��رث م��ن  ال��ب��اردة قبل 
من  الآلف  ل��ع�����ش��رات  رو���ش��ي��ا  ح�����ش��د 

قواتها على احلدود مع اأوكرانيا.
على  رد  ب��وت��ني  اإن  ال��ك��رم��ل��ني  وق����ال 
يعول  ب�شمانات  باملطالبة  التحذير 
عليها وملزمة قانونا �شد تو�شع حلف 
الأط��ل�����ش��ي ���ش��رق��ا وان��ت��ق��د حم���اولت 
حلف الأطل�شي “تطوير” عملياته يف 

الأرا�شي الأوكرانية.
ومل ترد اأنباء عن حدوث انفراجة يف 
على  اتفقا  اجلانبني  لكن  امل��ح��ادث��ات 
موا�شلة الت�شالت، وهو تطور ميكن 

اأن يحد من التوترات العاملية.
ونفى الكرملني وجود اأي نية ملهاجمة 
اإجراء  قواته  اإن ح�شد  وقال  اأوكرانيا 
دفاعي لكن الدول املجاورة عرت عن 

اأنه  ب��وت��ني م��ن  ب��اي��دن  قلقها. وح���ذر 
قد يواجه عقوبات اقت�شادية �شارمة 
اأنابيب الغاز  اإ�شافة اإىل تعطيل خط 
نورد �شرتمي 2 اإىل اأوروبا م�شريا اإىل 
اأن الوليات املتحدة وحلفاء اأوروبيني 
���ش��ي��زودون اأوك��ران��ي��ا ب��ق��درات دفاعية 

اإ�شافية.
وق�����ال ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ص يف ب���ي���ان اإن 
ال����ولي����ات  اأن  “اأو�شح  ال���رئ���ي�������ص 
باإجراءات  املتحدة وحلفاءنا �شريدون 
يف  ق��وي��ة  اأخ���رى  وت��داب��ري  اقت�شادية 

حال حدوث ت�شعيد ع�شكري«.
وعقب املحادثات، قال م�شت�شار األأمن 
�شوليفان  ج���اك  الأم��ري��ك��ي  ال��ق��وم��ي 
لل�شحفيني “الأ�شياء التي مل نفعلها 
نفعلها  اأن  م�شتعدون   2014 عام  يف 
ب�شم  رو�شيا  قيام  اإىل  م�شريا  الآن” 

�شبه جزيرة القرم من اأوكرانيا.
وق����ال ���ش��ول��ي��ف��ان اإن����ه يف ح��ال��ة وقوع 
هجوم، فاإن الوليات املتحدة �شتتطلع 
اإىل الرد باإيجابية اإذا طلب احللفاء يف 
اأمريكية  “قدرات”  البلطيق  منطقة 

اإ�شافية اأو “انت�شار )للقوات(«.
الوليات  اإن  امل�����ش��وؤول��ني  اأح����د  وق����ال 
امل��ت��ح��دة ق���د ت�����ش��ت��ه��دف اأي�����ش��ا اأكر 
البنوك الرو�شية وقدرة مو�شكو على 
حتويل العملة الرو�شية )الروبل( اإىل 

دولرات وعم�ت اأخرى.
ويف عام 2014 ركزت وا�شنطن ب�شكل 
اأ�شا�شي على امل�شاعدات الدفاعية غري 
الفتاكة بعد �شم رو�شيا ل�شبه جزيرة 
وقال  الأزم�����ة.  ت��ف��اق��م  خ�شية  ال��ق��رم 

القريبة من رو�شيا وذلك ح�شبما اأفاد 
الكرملني.

رو�شية  تلفزيونية  لقطات  واأظ��ه��رت 
التحية  بايدن وبوتني وهما يوجهان 
بداية  يف  ودي����ة  ب��ط��ري��ق��ة  لبع�شهما 

القمة الفرتا�شية.
اأن  ياأم�ن يف  اإنهما  ويقول اجلانبان 
يتمكن الزعيمان من عقد قمة وجها 
البلدين  بني  الع�قات  لبحث  لوجه 
ال����ل����ذي����ن ت����وج����د ب��ي��ن��ه��م��ا خ����ف���ات 
طويلة الأمد ب�شاأن �شوريا والعقوبات 
والهجمات  الأم��ري��ك��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
على  املزعومة  الرو�شية  الإلكرتونية 

�شركات اأمريكية.
وقال م�شوؤول اأوكراين بعد املحادثات 
امتنانها لبايدن  اإن كييف عرت عن 

على “دعمه الرا�شخ«.
وت�شمن م�شروع قانون دفاعي اأ�شدره 
املحادثات  بعد  الأمريكي  الكوجنر�ص 
للجي�ص  دولر  مليون   300 تقدمي 

الأوكراين.
وبالن�شبة للكرملني فاإن وقوف حلف 
الأطل�شي املتزايد اإىل جانب اأوكرانيا 
يتمثل  كابو�شا  يعتره  وم��ا  امل��ج��اورة 
يف  ل�شواريخ  احللف  ن�شر  اإمكانية  يف 
ه��و خط  رو���ش��ي��ا  ت�شتهدف  اأوك��ران��ي��ا 

اأحمر لن ي�شمح بتجاوزه.
و�شككت مو�شكو يف النوايا الأوكرانية 
باأن كييف  اإنها تريد �شمانات  وقالت 
ا�شتعادة  ملحاولة  القوة  ت�شتخدم  لن 
 2014 الأرا����ش���ي ال��ت��ي ف��ق��دت��ه��ا يف 
اأم����ام الن��ف�����ش��ال��ي��ني امل��دع��وم��ني من 

مبا�شرا  “كان  ب��اي��دن  اإن  ���ش��ول��ي��ف��ان 
و�شريحا” مع بوتني.

الكثري  ه���ن���اك  “كان  اأن�����ه  واأ�����ش����اف 
ت��ك��ن هناك  م���ن الأخ�����ذ وال������رد، ومل 
)بايدن(  ال��رئ��ي�����ص  ل��ك��ن  ت���ه���دي���دات، 
ك���ان وا���ش��ح��ا ب��ج���ء يف حت��دي��د اأين 
ت��ق��ف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م���ن جميع 
ه���ذه امل�����ش��ائ��ل«. وق����ال ال��ك��رم��ل��ني اإن 

ف����اإن  “لذلك  ال���ك���رم���ل���ني  واأ������ش�����اف 
باحل�شول  ب��ج��دي��ة  م��ه��ت��م��ة  رو���ش��ي��ا 
قانونا  وثابتة  موثوقة  �شمانات  على 
�شرقا  الأطل�شي  حلف  تو�شع  ت�شتبعد 
وعدم ن�شر اأنظمة اأ�شلحة هجومية يف 

الدول املجاورة لرو�شيا«.
ودعا بوتني اأي�شا اإىل تقدمي �شمانات 
اأنظمة هجومية يف الدول  بعدم ن�شر 

ب��وت��ني اأب��ل��غ ب��اي��دن ب����اأن م��ن اخلطاأ 
اإلقاء امل�شوؤولية الكاملة عن التوترات 

احلالية على عاتق رو�شيا.
متزايد  ا�شتياء  ع��ن  مو�شكو  وع���رت 
الغربية  الع�شكرية  امل�����ش��اع��دات  م��ن 
جمهورية  ك���ان���ت  ال���ت���ي  لأوك����ران����ي����ا 
�شوفيتية يف ال�شابق مثل رو�شيا لكنها 
انتفا�شة  اأط��اح��ت  منذ  غربا  اجتهت 

يف  مل��و���ش��ك��و  امل����وايل  برئي�شها  �شعبية 
باأنه زح��ف حلف  2014 وم��ا ت�شفه 

�شمال الأطل�شي التو�شعي.

* ر��شيا تريد �شمانات
قال الكرملني اإن بوتني انتقد م�شاعي 
حلف الأطل�شي “تطوير” عملياته يف 

الأرا�شي الأوكرانية.

رو�شيا وهو ال�شيناريو الذي ا�شتبعدته 
اأوكرانيا.

* اإ�شراك احللفاء الغربيني
ق���ال ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ص اإن زع��م��اء من 
وفرن�شا  املتحدة  والوليات  بريطانيا 
واأملانيا واإيطاليا حتدثوا يوم الثنني 
ات�شال  ع��ل��ى  ال��ب��ق��اء  ع��ل��ى  “واتفقوا 
وثيق ب�شاأن و�شع نهج من�شق و�شامل 
الرو�شي  الع�شكري  احل�شد  على  للرد 

على حدود اأوكرانيا«.
امل�شت�شارين  ك�����ب�����ار  اأح���������د  وق���������ال 
بالكوجنر�ص اإن امل�شوؤولني الأمريكيني 
اأبلغوا الأع�شاء باأن لديهم تفاهما مع 
اأنابيب نورد  اإغ���ق خط  ب�شاأن  اأملانيا 

�شرتمي 2 اإذا غزت رو�شيا اأوكرانيا.
بتقييم  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  وق���ام���ت 
على  امل�شتثمرين  ق��درة  كبح  اإمكانية 
ال�شوق  ال��رو���ش��ي��ة يف  ال���دي���ون  ���ش��راء 
على  اإليه  ينظر  اإج��راء  وهو  الثانوية 
فقط  وا�شنطن  اتخذته  لو  حتى  اأن��ه 
احلكومة  على  ب�شدة  ي��وؤث��ر  ق��د  ف��اإن��ه 
الرو�شية وفقا ملا ذكره �شخ�ص مطلع 
ع��ل��ى الأم�����ر. ومي��ك��ن ل��وا���ش��ن��ط��ن اأن 
املبا�شر  ال�شتثمار  �شندوق  ت�شتهدف 
ال��رو���ش��ي ب��ال��ع��ق��وب��ات اأي�����ش��ا. وذكرت 
العقوبات  اأن  )�������ش������ي.اإن.اإن(  ���ش��ب��ك��ة 
املقرتحة قد ت�شمل ف�شل رو�شيا عن 
نظام التحوي�ت الدويل للمدفوعات 
جميع  يف  البنوك  ت�شتخدمه  وال���ذي 
اأنحاء العامل وهي خطوة من املحتمل 

اأن تتطلب التن�شيق مع احللفاء.
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عربي ودويل

القواعد الع�شكرية الأمريكية يف اليابان 
اأه����داف حمتملة لل�ش�واري��خ ال�شيني�ة

�شتمثل امليزانية الع�شكرية اأكرث من 1 
باملائة من الناجت املحلي الإجمايل الياباين

الو�شع الأمني حول اليابان يتغري ب�شرعة, �اأ�شبح الواقع الآن اأكرث خطورة من اأي �قت م�شى

 �شتعترب احلكومة اليابانية غز� تايوان تهديًدا مبا�شًرا �حيوًيا لالأمن القومي �ا�شتقرار املنطقة

   »م���ن الآن ف�����ش��اع��ًدا، ���ش��اأف��ك��ر يف 
ج���م���ي���ع اخل������ي������ارات، مب����ا يف ذل���ك 
قدرات  ام��ت���ك  ل��ل��ي��اب��ان  بالن�شبة 
ه���ج���وم���ي���ة ع���ل���ى ق����واع����د ال����ع����دو، 
الع�شكرية  القوة  تعزيز  وموا�شلة 
�شروري”.  ه��و  م��ا  بقدر  اليابانية 
ه��ك��ذا وع���د ف��وم��ي��و ك��ي�����ش��ي��دا اأم���ام 
م�������ش���اة يف  ج���ن���دي   800 ح������وايل 
“قوات  عنا�شر  من  الكاكي،  زيهم 
ال�شم  اليابانية،  الذاتي”  ال��دف��اع 
الوطني  اجلي�ص  على  يطلق  ال��ذي 
م��ن��ذ اع��ت��م��اد ال��ي��اب��ان ع���ام 1948 
يف  امل�شاركة  عليها  يحظر  لد�شتور 

نزاع ع�شكري يف م�شرح اأجنبي.
“الأمن  احلكومة:  رئي�ص  وتابع     
�شريع،  باإيقاع  يتغري  اليابان  ح��ول 
ومب��ع��دل غ��ري م�����ش��ب��وق، اأ���ش��ي��اء ل 
حتدث ال يف روايات اخليال العلمي 
م�شيفا اأن  اأ�شبحت واقعنا اليوم”، 
احلكومة اليابانية �شتجري بالتايل 
وواقعية”  ه����ادئ����ة  “مناق�شات 
ل��ت��ح��دي��د م��ا ه��و م��ط��ل��وب حلماية 

اأرواح النا�ص مع ح�شد دعمهم.
�شد  �شاربة”  “قدرة  واكت�شاب     
اأهداف ع�شكرية اأجنبية، فكرة تثري 
الياباين.  العام  ال���راأي  يف  انق�شاما 
املعار�شني،  ل��ب��ع�����ص  ف��ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ال�شلمي  ال���د����ش���ت���ور  ه����ذا  ي��ن��ت��ه��ك 
املتحدة  ال���ولي���ات  ف��ر���ش��ت��ه  ال����ذي 
ا�شت�ش�م  اأع��ق��اب  يف  ال��ي��اب��ان  ع��ل��ى 
عام  امل�شرقة  ال�شم�ص  اإمراطورية 

.1945
   فوميو كي�شيدا، الذي كان معتدًل 
اإىل حد و�شوله لرئا�شة احلكومة، 
راديكالية.  اأك�����رث  م���وق���ًف���ا  ات���خ���ذ 
ق��ادة احلزب  اأن هذا ير�شي  ويبدو 
احلاكم،  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ل��ي��رايل 
منهم رئي�ص الوزراء ال�شابق �شينزو 
اتباع  م���ن  الآن  اأ���ش��ب��ح  ل��ق��د  اآب�����ي. 
لب�ده،  الع�شكرية  القدرات  تعزيز 
الدفاع  م��ي��زان��ي��ة  م�شاعفة  وح��ت��ى 

اليابانية.
   يوم اجلمعة 26 نوفمر، اأعطت 
ا  اأي�شً الأخ�����ش��ر  ال�����ش��وء  احل��ك��وم��ة 
مليار   770 بقيمة  اإ���ش��ايف  ملغلف 
للميزانية  دولر(  مليار   6.8( ين 
وذلك   .2021 ل��ع��ام  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
و�شواريخ  �شواريخ  �شراء  لتمويل 
اأخرى  واأ�شلحة  للغوا�شات  م�شادة 
ت�شعيًدا  طوكيو  ت���راه  م��ا  ملواجهة 
ال�شني  م��ن  الع�شكرية  ل�أن�شطة 

ورو�شيا وكوريا ال�شمالية.
الياباين  ال����رمل����ان  واف�����ق  واإذا     
ف�شت�شل  الإ���ش��ايف،  املبلغ  ه��ذا  على 
ل�أرخبيل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
عام  منذ  ي�شهده  مل  م�شتوى  اإىل 
مليار   6100 من  باأكرث   1945
لعام  دولر(  م��ل��ي��ار   53.2( ي���ن 
باملائة   15 بزيادة قدرها   .2021
م���ق���ارن���ة ب��ن��ف�����ص ال���ف���رتة م���ن عام 

 .2020
الع�شكرية  امليزانية  �شتمثل  وبذلك 
الناجت  م����ن  ب���امل���ائ���ة   1 م����ن  اأك������رث 

املحلي الإجمايل الياباين.
   وذه��ب وزي��ر الدفاع نوبو كي�شي، 
يوؤيد م�شاعفة  اإن��ه  القول  اإىل حد 
الإن����ف����اق ال��ع�����ش��ك��ري ل���ب����ده حتى 
ت���واج���ه و���ش��ًع��ا اأم��ن��ًي��ا ي�����زداد �شوًء 
معار�شوه  ويعتقد  ي��وم.  بعد  يوًما 

الأم���وال  ه��ذه  ا�شتخدام  يجب  اأن���ه 
ب���دًل م��ن ذل���ك خل��دم��ات الرعاية 
ال�شحية يف بلد ت�شيب ال�شيخوخة 

�شكانه مبعدل قيا�شي يف العامل.

م�شاعدة لوج�شتية
 للوليات املتحدة

الوليات  م���ع  ه���و احل�����ال  وك���م���ا     
الرئي�شي  امل��و���ش��وع  ف����اإن  امل��ت��ح��دة، 
هو  وال�شني  اليابان  بني  للتوترات 
م�شاألة تايوان، التي تعترها بكني 
جمرد مقاطعة تنوي اإحلاقها بالر 

ال�شيني، بالقوة اإذا لزم الأمر.
   وي�شري التقارب الياباين امل�شتمر 
�شيني  لتقرير  وف��ًق��ا  ت���اي���وان،  م��ع 
ووا�شنطن  طوكيو  اأن  اإىل  حديث، 
لردع  م��ًع��ا  للعمل  الآن  ت�����ش��ت��ع��دان 
ب��ك��ني ع���ن ا����ش���ت���خ���دام ال���ق���وة �شد 

اجلزيرة املتمردة. 
اإ���ش��ارات على  “مل تر�شل اليابان     
امل�������ش���ت���وي���ني ال���ر����ش���م���ي وال����ف����ردي 
العثور  اإن���ه���ا حت����اول  ب���ل  ف��ح�����ش��ب، 
على اإجابات  للتهديد ال�شيني �شد 
تايوان  من خ�ل حتالف ع�شكري 
هذا  يوؤكد  املتحدة”،  الوليات  مع 
ن�����ش��رت��ه يف مطلع  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر 
وال�شوؤون  الأم��ن  �شحيفة  نوفمر 

البحرية يف اآ�شيا واملحيط الهادئ.
من  العظمى  الغالبية  اأن  ورغ��م     
بد�شتور  م��رت��ب��ط��ون  ال��ي��اب��ان��ي��ني 
ال�شلمي، ومعادون مل�شاركة  ب�دهم 
ح  تو�شّ م�����ش��ل��ح،  ن�����زاع  يف  ال���ي���اب���ان 
ال�شلطات  در���ش��ت  فقد  ال�شحيفة، 
اليابانية ث�ثة �شيناريوهات يدعو 
اأن  اإىل  ك���ل واح����د م��ن��ه��ا ���ش��راح��ة 
ال��ذات��ي الدعم  ال��دف��اع  تقّدم ق��وات 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف 
تايوان. وهذا  ن�شوب حرب يف  حال 

املجلة  اأع�����م�����دة  يف  ج���ل���وك�������ش���م���ان 
“يف  “الدبلوما�شي”.  الأم��ري��ك��ي��ة 
�شريك  اأك���ر  ال�شني  تعد  ال��واق��ع، 
جت������اري ل���ل���ي���اب���ان، ح���ي���ث ����ش���ّدرت 
اإىل  دولر  م��ل��ي��ار   141 م��ن  اأك���رث 
ب�  مقارنة   ،2020 ع��ام  البلد  ه��ذا 
ت�شديرها  مت  دولر  م��ل��ي��ار   118
اإىل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. ل��ك��ن تظل 
الدفاع  وزارة  اأ�شارت  كما  احلقيقة، 
ا اأكر  اليابانية، اأن ال�شني هي اأي�شً
وهذا   ، لليابان  جيو�شيا�شي   حت��ٍد 
قلق ي�شاركه رئي�ص الوزراء الياباين 

اجلديد كي�شيدا فوميو. » 
ال���ت���ه���دي���د  م�����واج�����ه�����ة  “يف  و     
ال�����ش��ي��راين ال�����ش��ي��ن��ي امل��ت��زاي��د يف 
توما�ص  ي�شيف  الع�شكري،  املجال 
الدفاع  وزارة  ع���ززت  جلوك�شمان، 
اليابانية قدرات املقاومة للب�د �شد 
هذا التهديد من خ�ل اإن�شاء قيادة 
ا�شتثماًرا  اقرتحت  جديدة  دفاعية 
 341( ي����ن  م���ل���ي���ار   5.7 ب��ق��ي��م��ة 
وحده   2021 لعام  دولر(  مليون 
لتزويد اليابان بالتقنيات اجلديدة 
رغم  ال�شيراين،  الأم���ن  جم��ال  يف 
الد�شتور  م��ن  و21   9 امل��ادت��ني  اإن 
الدفاع  الياباين حتظران على قوة 
اأي حرب  ���ش��ن  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال���ذات���ي 
على  قيوًدا  ت�شع  وبالتايل  وقائية، 
ما ميكن اأن تفعله اليابان يف تبني 
تهديدات  مل��واج��ه��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأمن ال�شيراين، وكذلك قدراتها 

ال�شتخباراتية يف هذا املجال«. 

اأهداف حمتملة 
لل�شواريخ ال�شينية

ال����ت����وت����رات  ه������ذه  ج����ان����ب  اإىل     
��ا �شورة  اأي�����شً ت��ت��ده��ور  اجل���دي���دة، 
اليابانيني.  ال�����ش��ك��ان  ب��ني  ال�����ش��ني 

جماعي”  دف���اع  “اتفاقية  اإط���ار  يف 
ه���دف���ه���ا الأ�����ش����ا�����ش����ي ه����و ال����دف����اع 
القواعد  وك����ذل����ك  اجل����زي����رة  ع����ن 
ال��ي��اب��ان �شد هجوم  الأم��ري��ك��ي��ة يف 

�شيني.
ال�شيني  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  وي���وؤك���د     
�شتعتر  ال��ي��اب��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن 
مبا�شًرا  ت����ه����دي����ًدا  ت�����اي�����وان  غ�����زو 
وا�شتقرار  القومي  ل�أمن  وحيوًيا 
اأن نتخيل  املنطقة. و”من ال�شعب 
على  بن�شاط  �شت�شارك  اليابان  اأّن 
املدى الق�شري اأو املتو�شط يف حرب 
عليها  ال�شيطرة  ميكن  ل  ك��ارث��ي��ة 
موؤلف  كتب  تكلفتها”،  اعتبار  دون 
الباحث يف  هوايزونغ،  وو  التقرير، 

فانغك�شني وت�شانغ ليهوا، يف و�شائل 
ال�شني  اأن  �شينية،  اإع�م حكومية 
جهودها  م����ن  حت�����ذر  اأن  “يجب 
على  للتحايل  ف��ر���ص  ع��ن  للبحث 
اإىل  بالن�شبة  الياباين”.  الد�شتور 
اآخر  �شيني  خبري  جيفنغ،  ت�شانغ 
يف اليابان من الأكادميية ال�شينية 
“عندما  الج���ت���م���اع���ي���ة،  ل��ل��ع��ل��وم 
الذاتي  ال����دف����اع  ق�����وات  ت���ن���خ���رط  
بحر  م����ن����اورات يف  ال���ي���اب���ان���ي���ة  يف 
اأنها  ال�شني اجلنوبي، من الوا�شح 

تنتهك الد�شتور” الياباين.
بال�شني  ال��ي��اب��ان  “ع�قات  ان     
واأمنية  اقت�شادية  لع�قات  اأ�شرية 
توما�ص  ك��ت��ب  للغاية”،  ح�����ش��ا���ش��ة 

من  الجتماعية  العلوم  اأك��ادمي��ي��ة 
ال�����ش��ني، ن��ق��ً� ع��ن ج��ري��دة �شاوث 
الوا�شح  “من  �شينا مورنينج. لكن 
�شيقدم  ال���ي���اب���اين  الأرخ���ب���ي���ل  اأن 
للوليات  ل��وج�����ش��ت��ي��ة  م�������ش���اع���دة 
وال�شوؤال،  وح��ل��ف��ائ��ه��ا...  امل��ت��ح��دة 
لي�ص “اإذا” ولكن “متى” �شتتخذ 

اليابان مثل هذا القرار. »

ر�ابط اقت�شادية �اأمنية 
للغاية« “ح�شا�شة 

الأ�شطول  اأن  ه��ي  مهمة،  نقطة     
قد  والياباين  الأمريكي  الع�شكري 
املناورات  �شل�شلة من  معا يف  �شاركا 
ال�شنوات  يف  امل�����ش��رتك��ة  الع�شكرية 

الأخ�����رية، م��ن��ه��ا م��ط��ل��ع اأك��ت��وب��ر يف 
�شابقة  اجل���ن���وب���ي.  ال�����ش��ني  ب��ح��ر 
بها  تطالب  ال��ت��ي  املنطقة  ه��ذه  يف 
ال�شني، والتي تغطي ما يقرب من 
ومتتد  مربع،  كيلومرت  م�يني   4
على طول �شواحل تايوان والفلبني 
وماليزيا  و�شنغافورة  واإندوني�شيا 

وفيتنام.
   ويحذر باحثون �شينيون اآخرون، 
ا�شتخدام  ت��ع��ت��زم  ال��ي��اب��ان  اأن  م���ن 
الأمم املتحدة للم�شاركة يف عمليات 
ت�شبح  اأن  ب��ه��دف  ال�����ش���م  ح��ف��ظ 
العظمى  الع�شكرية  القوى  اإح��دى 
اخل�����ب�����ريان  وك�����ت�����ب  ال�������ع�������امل.  يف 
ال��ع�����ش��ك��ري��ان ب��ج��ام��ع��ة ف�����ودان، هو 

وب��ح�����ش��ب ا���ش��ت��ط���ع اأج���رت���ه هيئة 
 ،2014 ع��ام  الريطانية  الإذاع���ة 
اليابانيني  باملائة فقط من   3 ف��اإن 
لديهم نظرة اإيجابية لل�شني، و73 
باملائة يعّرون عن راأي �شلبي، وهي 
هذه  ال��ع��امل جت���اه  يف  ن�شبة  اأع��ل��ى 
امل�شاعر  ال��دول��ة. وق��د ات�شعت ه��ذه 
منذ  ك��ب��ري  ب�شكل  لل�شني  امل��ع��ادي��ة 
وفًقا   ،2019 ع���ام  احل����ني.  ذل���ك 
بيو  م��رك��ز  اأج����راه  اآخ���ر  ل�شتط�ع 
باملائة   85 الأم��ري��ك��ي،  ل���أب��ح��اث 
راأي  الآن  ل��دي��ه��م  ال��ي��اب��ان��ي��ني  م��ن 

�شلبي جتاه جريانهم ال�شينيني.
اأ�شدرت  امل��ا���ش��ي،  يوليو   13 يف     
وزارة الدفاع اليابانية جردا �شنوًيا 
ت�����ش��ع��ر ف��ي��ه ط��وك��ي��و ب��ال��ق��ل��ق من 
فورموزا  ح��ول  املتزايدة  التوترات 
القدمية. “من ال�شروري بالن�شبة 
ل��ن��ا اأن ن���درك ال��و���ش��ع احل���ايل مع 
اأي وقت  م��ن  اأك���ر  ب��الأزم��ة  �شعور 
وعلى  الوثيقة،  ه��ذه  توؤكد  م�شى، 
املناف�شة  �شت�شبح  وجه اخل�شو�ص، 
يف امل���ج���الت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة اأك���رث 
الو�شع  ن��راق��ب  اأن  ب��د  ح���دة... ول 
ع��ن ك��ث��ب ب��اإح�����ش��ا���ص غ��ري م�شبوق 

بخطورة الظرف«.
   مي���ك���ن ف���ه���م ال���ق���ل���ق امل���ت���زاي���د 
الن�شاط  ب�شاأن  اليابانية  لل�شلطات 
الع�شكري ال�شيني حول تايوان من 
جغرافًيا  قريبة  اليابان  اأن  حقيقة 
“املقاطعة  وم�������ن  ال���������ش����ني  م�����ن 
الأرخبيل  وي�����ش��ت��ق��ب��ل  املتمردة”. 
اخل�شو�ص،  وج���ه  ع��ل��ى  ال��ي��اب��اين، 
الع�شكرية  ال��ق��واع��د  م���ن  ال��ع��دي��د 
قاعدة  اأك������ر  م��ن��ه��ا  الأم���ري���ك���ي���ة، 
العمليات  اأمريكية يف م�شرح  جوية 
اأوكيناوا.  يف  كادينا  اآ�شيا،  �شرق  يف 
القواعد  ه���ذه  ت�����ش��ب��ح  اأن  ومي��ك��ن 
اأهداًفا لل�شواريخ ال�شينية اإذا ن�شاأ 

�شراع يف تايوان.
   يف اأوائل �شهر يوليو، �شّرح نائب 
رئي�ص الوزراء الياباين ووزير املالية 
اليابان  اأن  علًنا،  اآ���ش��و  ت��ارو  اآن���ذاك 
يجب اأن تتحد مع الوليات املتحدة 
للدفاع عن تايوان �شد اأي حماولة 
غزو �شيني. ومع ذلك، خفف تارو 
اأ�شو نف�شه من م�حظاته بعد ذلك 
اأي حالة طارئة  اأن  بقليل، معتقًدا 

يجب حلها من خ�ل احلوار.
امل��ا���ش��ي، ك���ان رئي�ص  اأب���ري���ل     ويف 
�شوجا  يو�شيهيدي  ال�شابق  ال��وزراء 
ي�شتقبله  اأج���ن���ب���ي  م�������ش���وؤول  اأول 
ال��رئ��ي�����ص الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن يف 
ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ص م��ن��ذ و���ش��ول��ه اإىل 
وبعد   .2021 ي��ن��اي��ر  يف  ال�شلطة 
بياًنا  الرج�ن  اأ�شدر  اجتماعهما، 
التزامهما  عن  فيه  ع��ّرا  م�شرتًكا 
للحفاظ على ال�شتقرار يف م�شيق 

تايوان. 
التي  الأوىل  امل���رة  ه��ي  ه���ذه  ك��ان��ت 
املفردات  ه��ذه  ال��ي��اب��ان  فيها  ت��ذك��ر 
بجمهورية  ط��وك��ي��و  اع����رتاف  م��ن��ذ 
وما   1972 ع��ام  ال�شعبية  ال�شني 
للع�قات  قطع  م��ن  ذل��ك  �شاحب 

الدبلوما�شية مع تايبيه.
موؤلف حوايل خم�شة ع�شر كتاًبا 
خم�ش�شة لل�شني �اليابان �التبت 
�الهند �التحديات الآ�شيوية 
الرئي�شية. عام 2020, ن�شر 
كتاب “الزعامة العاملية حموره, 
ال�شدام بني ال�شني �الوليات 
املتحدة” عن من�شورات لوب

فوميو كي�شيدا:  ينظر الأرخبيل اإىل ال�شني على اأنها العدّو الرئي�شيطموحات ال�شني تزعج اليابانيني

ال�شني  تـــعـــّد 
�شريك  اأكــــرب 
جتــــــــــــــــــاري 
ــــان,  ــــاب ــــي ــــل ل
ــا  �هــــي اأيــ�ــشً
ــــــــرب حتــــٍد  اأك
�شي �شيا جيو

وزير الدفاع نوبو كي�شي يوؤيد م�شاعفة الإنفاق الع�شكري لب�ده

القواعد المريكية يف اليابان م�شتهدفة

تايوان �شبب امل�شكلة

طوكيو قد ت�شاعف اإنفاقها الع�شكري:

العالقات ال�شينية اليابانية تتدهور ب�شرعة كبرية...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت

ترجمة خرية ال�شيباين
   كانت ة �شيئة زمن رئي�ص الوزراء الياباين ال�شابق 
يو�شيهيدي �شوجا, تتدهور عالقات اليابان مع ال�شني 
كي�شيدا  فوميو  خليفته  تويل  منذ  �شريعة  بوترية 

رئا�شة احلكومة اليابانية. �يبد� الآن اأن الأرخبيل 
ينظر اإىل ال�شني على اأنها عدّ�ه الرئي�شي.

ينتق  مل  املا�شي,  نوفمرب   27 املوافق  ال�شبت  يوم     
كي�شيدا  فوميو  اجلــديــد  الياباين  ـــوزراء  ال رئي�ص 
مطر�حة على  “جميع اخليارات”  اإن  كلماته, �قال 
الطا�لة, مبا يف ذلك خيار اكت�شاب اجلي�ص الياباين 

باإن�شاء  �اعدا  العد�,  قواعد  على  هجومية  قدرات 
التهديدات  مــن  بــالده  حلماية  اأقـــوى  دفــاع  قــوات 

املتزايدة من ال�شني �كوريا ال�شمالية �ر��شيا.
   �خالل عملية تفقدية للقوات اليابانية املتجّمعة 
توليه  منذ  الأ�ىل  �هــي  طوكيو,  �شمال  قاعدة  يف 
من�شبه يف اأكتوبر, �شدد فوميو كي�شيدا على اأن الو�شع 

الواقع  �اأن  ب�شرعة,  يتغري  اليابان  حــول  الأمــنــي 
اأ�شبح الآن “اأكرث خطورة مما كان عليه يف اأي �قت 
ال�شمالية,  كوريا  من  كل  فيه  ت�شّببت  ��شع  م�شى”. 
التي توا�شل اإطالق �شواريخ بالي�شتية تزداد فاعلية 
�تقانة, �ال�شني, التي توا�شل اإعادة ت�شليحها املذهل 

�اأن�شطتها الأكرث عد�انية يف املنطقة.

حتليل اخباري
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اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ش�����ادة/مزلوم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شكراب رخ�شة رقم:3829236 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شالح عبداهلل �شالح القا�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حمدان حمزه ا�شماعيل حممد امل�
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خ�ل  القت�شادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شفن ناين للنقليات 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامه  رخ�شة رقم:2909198 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل بطي حمد علي الدرعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف لطيفه حبيب حمد حمود العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خ�ل  القت�شادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خالد ربيع للحدادة 
قد تقدموا الينا بطلب  CN واللحام رخ�شة رقم:1046495 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة خالد ربيع فرحان ن�شيب املهرى
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد نور ا�شري الرحمن  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد ربيع فرحان ن�شيب املهرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خ�ل  القت�شادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

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

ل��شت�شارات الإدارية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1148673 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 حممد احمد على با�شرده احلمريى من 40 % اإىل %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة على بدر �شالح �شالح باهي�شمى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف وليد �شعيد �شامل �شعيد ال�شعيدى

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

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأدوم اإنغنترييا واي كون�شولتوريا 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اإ�ص اإيه - ابوظبي   رخ�شة رقم:1181306 
تعديل مدير / اإ�شافة انا فريونيكا انوت مرياندا

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ايدوم كون�شولتينغ اجننريينغ اركيت�شر
IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ادوم انغنترييا واي كون�شولتوريا اإ�ص اإيه
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأدوم اإنغنترييا واي كون�شولتوريا اإ�ص اإيه - ابوظبي

IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA - ABU DHABI

اإىل/ ايدوم كون�شولتينغ اجننريينغ اركيت�شر
IDOM  CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U

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

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN    رخ�شة رقم:1190806 
تعديل مدير / اإ�شافة احمد �شمري عقل عبدالوهاب

تعديل وكيل خدمات / حذف حم�شن مبخوت �شالح معروف الريكى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة زيتونة لتدويرالنفايات

ZAYTOONA RECYCLING ESTABLISHMENT

اإىل/ زيتونة لتدوير النفايات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ZAYTOONA RECYCLING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
جريدز  باور  بى  بى  ال�ش�����ادة/ايه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شي�شتمز ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2931976 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ايه بى بى باور جريدز �شي�شتمز ذ.م.م
ABB POWER GRIDS SYSTEMS LLC

اإىل/ هيتا�شي اإيرجي �شي�شتمز ذ.م.م
HITACHI ENERGY SYSTEMS L.L.C

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

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ال�شركة الوطنية للتعهدات وال�شناعة    التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1102450 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة لولوه �شهيل عبيد را�شد املن�شورى %5

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة را�شد عبيد �شاملني املن�شورى %17
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عبيد را�شد �شاملني املن�شورى %17
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مبارك عبيد را�شد �شاملني املن�شورى %17
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نا�شر عبيد را�شد �شاملني املن�شورى %17

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة غريبه عبيد را�شد املن�شورى %9
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة و�شحى عبيد را�شد �شاملني املن�شورى %9

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مرمي عبيد را�شد �شاملني املن�شورى%9
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ورثة عبيد بن را�شد �شاملني املن�شورى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف را�شد عبيد �شاملني املن�شورى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

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

حليمة للماأكولت ال�شعبيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2719728 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  9 دي�شمرب 2021 العدد 13412

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  9 دي�شمرب 2021 العدد 13412

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  9 دي�شمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

TMRW  : طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية
املودعة بالرقم: 357581   بتاريخ:  2021/08/17

بيانات الأولوية:   
باإ�شم :    مترو ديجيتل ليمتد

وعنوانة :  مكتب-DD- 027-16-121، الطابق 16، ويورك هب71، برج اخلتم، مربعة �شوق اأبوظبي العاملي، 
جزيرة املاريا، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
والتعليم(؛  )للرتبية  الأك��ادمي��ي��ات  والثقافية؛  الريا�شية  الأن�شطة  الرتفيه؛  التدريب؛  توفري  التعليم؛ 
واإدارة  تنظيم  الجتماعات؛  واإدارة  تنظيم  امل��وؤمت��رات؛  واإدارة  تنظيم  الدرا�شية؛  احللقات  واإدارة  تنظيم 
احللقات الدرا�شية؛ تنظيم واإدارة الندوات؛ تنظيم واإدارة ور�شات العمل )تدريب(؛ مدار�ص داخلية؛ خدمات 
املكتبات املتجولة؛ التمرين )التدريب(؛ معلومات عن الرتبية والتعليم؛ المتحانات التعليمية؛ اخلدمات 
التعليمية؛ الن�شر املكتبي الإلكرتوين؛ تاأجري معدات الألعاب؛ تعليمات الريا�شة البدنية؛ خدمات مع�شكرات 
دور احل�شانة؛  املتجولة؛  املكتبات  الكتب؛ خدمات  اإعارة  التدري�ص؛ مكتبات  العط�ت )للرتفيه(؛ خدمات 
تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم اأو الرتفيه(؛ تنظيم املعار�ص ل�أغرا�ص الثقافية اأو التعليمية؛ تنظيم 
الإلكرتونية عر  املطبوعات  توفري  )ا�شتعرا�ص(؛  العملي  التدريب  البدنية؛  الرتبية  الريا�شية؛  املباريات 
الإلكرتونية  الكتب واملج�ت  ن�شر  الكتب؛  ن�شر  الريا�شية؛  املرافق  للتنزيل؛ توفري  القابلة  الإنرتنت غري 
عر الإنرتنت؛ ن�شر الن�شو�ص بخ�ف ن�شو�ص الدعاية والإع�ن؛ توفري مرافق ال�شتجمام؛ معلومات عن 
ال�شتجمام؛ التعليم الديني؛ تاأجري معدات الريا�شة عدا املركبات؛ تاأجري امل�عب الريا�شية؛ تاأجري مرافق 
مدرجات املباريات )ال�شتادات(؛ تاأجري م�عب التن�ص؛ خدمات املع�شكرات الريا�شية؛ التدري�ص؛ التدري�ص؛ 
ن�شو�ص  بخ�ف  ن�شو�ص  كتابة  املهني؛  التدريب  اإع���ادة  تدريبية(؛  اأو  تعليمية  )ن�شائح  املهني  التوجيه 
الإنرتنت؛  عر  الرتبوي  التعليم  توفري  الإن��رتن��ت؛  عر  التعليمية  اخلدمات  تقدمي  والإع����ن؛  الدعاية 
عقد احل�ش�ص التعليمية عر الإنرتنت؛ توفري احل�ش�ص التعليمية مبا�شرة عر الإنرتنت؛ توفري ح�ش�ص 
توفري  الإنرتنت؛  عر  التعليمية  المتحانات  توفري  للتنزيل؛  قابلة  غري  الإنرتنت  عر  م�شجلة  تعليمية 
قابل  غري  الإنرتنت  عر  ال�شوتي  املحتوى  توفري  للتنزيل؛  القابلة  غري  الإنرتنت  عر  الفيديو  مقاطع 
للتنزيل؛ توفري خدمات التقييم التعليمي عر الإنرتنت؛ خدمات التقييم التعليمي؛ توفري املعلومات عر 
الإنرتنت فيما يتعلق بالتعليم؛ توفري مركز تعلم عر الإنرتنت لأطفال املدار�ص من اأجل التعلم عن بعد؛ 
توفري التدريب على �شبكة الإنرتنت ويف الف�شول الدرا�شية والتعليم امل�شتمر للمعلمني ومديري املدار�ص؛ 
بعد؛  ع��ن  للتعليم  التعليمية  اخل��دم��ات  توفري  التعليمية؛  ل���أغ��را���ص  الإن��رتن��ت  ع��ر  م���وارد  اأدل���ة  توفري 
توفري اخلدمات التعليمية للتعلم عن بعد عر الإنرتنت؛ توفري ندوات عر الإنرتنت غري قابلة للتنزيل 
ل�أغرا�ص التعليمية؛ اخلدمات التعليمية، وحتديًدا، توفري دورات تعليمية عر الإنرتنت ملراحل التعليم 
وال�شت�شارة  الن�شح  تقدمي  بالدورة؛ خدمات  املتعلقة  العملية  املادة  وتوزيع  واجلامعي  والثانوي  البتدائي 

واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�شالفة الذكر.
و�شف الع�مة: الع�مة تتكون من كلمة TMRW  مكتوبة باللغة الإجنليزية

ال�شرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة القت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة الع�مات  فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك 

اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإع�ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 اخلمي�ص  9 دي�شمرب 2021 العدد 13412

نعلن عن فقدان �شهادة اأ�شهم ل�شركة العاملية القاب�شة )اأ�شماك( 
با�شم/ حممد �شليم �شامل العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175062 عدد ال�شهم : 1200
با�شم/ بطيه �شعيد علي العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175063 عدد ال�شهم : 1200
با�شم/ �شليم حممد �شليم �شامل العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175064 عدد ال�شهم : 1200
با�شم/ علي حممد �شليم �شامل العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175065 عدد ال�شهم : 1200
با�شم/ را�شد حممد �شليم �شامل العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175066 عدد ال�شهم : 1200
با�شم/ عبدالعزيز حممد �شليم �شامل العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175067  عدد ال�شهم : 1200
با�شم/ �شعد حممد �شليم �شامل العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175068 عدد ال�شهم : 1200
با�شم/ عبداهلل حممد �شليم �شامل العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175069  عدد ال�شهم : 1200
با�شم/ افراح حممد �شليم �شامل العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175070  عدد ال�شهم : 1200
با�شم/ احمد حممد �شليم �شامل العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175071  عدد ال�شهم : 1200
با�شم/ �شامل حممد �شليم �شامل العامري

رقم ال�شهادة : ASMAK175072  عدد ال�شهم : 1200
على من يجدها الإت�شال على : 0504488194 او ارجاعها ملبنى ال�شركة

فقدان �شهادات اأ�شهم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  334/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

اململوك  العقار  وبيع  باحلجز  ق��راراً  باإ�شدار  التكرم  التنفيذ  قا�شي  مقام  من  يلتم�ص  الطالب  البنك   : الدعوى  مو�شوع 
البلدية  رقم  الأر���ص )23(،  رقم  دبي،  باإمارة  الثالث  التجاري  املركز  الكائن مبنطقة  العقار  املتمثل يف  للمطلوب �شدها 
)336-210(، امل�شاحة باملرت املربع )2322.25(، وبالقدم املربع )25000.04( واملرهون رهنا تاأمينياً من الدرجة 
الأوىل ل�شالح البنك الطالب عقد الرهن املوؤرخ يف 2015/12/09 واملعدل مبوجب العقد املوؤرخ يف 2019/03/13 
 وذلك ا�شتيفاء للمديونية امل�شتحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�شركات املدينة وذلك يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.

طالب التنفيذ : بنك امل�شرق �ص.م.ع
عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-منطقة اخلليج التجاري - مبنى بزن�ص باي - بنك امل�شرق 

وكيله القانوين : مكتب هادف و�شركاوؤه
وميثله / طاهر عابدين طاهر زينل اإبراهيم

دبي  - مبنى جممع  دب��ي  دب��ي-ب��ر  الإم���ارات-اإم���ارة   : - عنوانه  ذ.م.م  العقاري  للتطوير  اأراب��ت��ك  �شركة   : اإع���ن��ه  املطلوب 
ل��شتثمار - مكتب )301( - 0559598011 - 042747902

مو�شوع الإع�ن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/15 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الث�ث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خ�ل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�ص ف�شاء - املنطقة : املركز التجاري الثانية - رقم الر�ص 

درهم   225000169 ب��  واملقيمه  مربع  مرت   2322،58  : امل�شاحة   -  23
م�حظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  334/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  
اململوك  العقار  وبيع  باحلجز  ق��راراً  باإ�شدار  التكرم  التنفيذ  قا�شي  مقام  من  يلتم�ص  الطالب  البنك   : الدعوى  مو�شوع 
البلدية  رقم  الأر���ص )23(،  رقم  دبي،  باإمارة  الثالث  التجاري  املركز  الكائن مبنطقة  العقار  املتمثل يف  للمطلوب �شدها 
)336-210(، امل�شاحة باملرت املربع )2322.25(، وبالقدم املربع )25000.04( واملرهون رهنا تاأمينياً من الدرجة 
الأوىل ل�شالح البنك الطالب عقد الرهن املوؤرخ يف 2015/12/09 واملعدل مبوجب العقد املوؤرخ يف 2019/03/13 
 وذلك ا�شتيفاء للمديونية امل�شتحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�شركات املدينة وذلك يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.

طالب التنفيذ : بنك امل�شرق �ص.م.ع
عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-منطقة اخلليج التجاري - مبنى بزن�ص باي - بنك امل�شرق 

وكيله القانوين : مكتب هادف و�شركاوؤه
وميثله / طاهر عابدين طاهر زينل اإبراهيم

دبي  - مبنى جممع  دب��ي  دب��ي-ب��ر  الإم���ارات-اإم���ارة   : - عنوانه  ذ.م.م  العقاري  للتطوير  اأراب��ت��ك  �شركة   : اإع���ن��ه  املطلوب 
ل��شتثمار - مكتب )301( - 0559598011 - 042747902

مو�شوع الإع�ن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/15 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الث�ث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خ�ل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�ص ف�شاء - املنطقة : املركز التجاري الثانية - رقم الر�ص 

درهم   225000169 ب��  واملقيمه  مربع  مرت   2322،58  : امل�شاحة   -  23
م�حظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من  �شادرة  ا�شهم  �شهادات  فقدت 
عاتق  احمد  حممد  في�شل  من  كل  با�شم  )ا�شماك(  �ص.م.ع 
بعدد   ASMAK  1720714 رقم  �شهادة  الباكري 
الباكري  عاتق  احمد  حممد  في�شل  وهند  �شهم،   3000
�شهادة رقم ASMAK 1720715 بعدد 1200�شهم، 
رقم  �شهادة  الباكري  عاتق  احمد  حممد  في�شل  وحممد 
�شاره  و  �شهم،   1200 بعدد   ASMAK  1720716
في�شل حممد احمد عاتق الباكري �شهادة رقم 1720717 
احمد  حممد  وفار�ص  �شهم،   1200 بعدد   ASMAK
عاتق الباكري �شهادة رقم ASMAK 1720723 بعدد 
1200 �شهم على من يجدها ارجاعها اىل ال�شركة ااملذكورة 

او الت�شال على الرقم 0508282817

فقدان �شهادات اأ�شهم
70533

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9556(

رقم املحرر 2021/1/220176 
املنذر : �شركة الدانوب مواد البناء - �ص.ذ.م.م

املنذر اإليهم :1- المارات ل�شناعة م�شتلزمات التكييف
ال�شيكات على  واملوقع  املدير  ب�شفته  اجلن�شية  لبناين   - ح�شيمة  نعيم  بطر�ص   -  2

املو�شوع : اإنذار بالتكليف بالوفاء
اأول : املنذرة هي فرع ل�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال جتارة مواد البناء ، وتتخذ من اإمارة دبي مقرا ملزاولة 

ن�شاطها التجاري بالرخ�شة التجارية رقم )812123( �شادرة عن دائرة التنمية القت�شادية بدبي.
ثانيا : املنذر اإليها الأوىل هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال �شناعة م�شتلزمات انظمة تكييف الهواء املركزية 

، وتتخذ من اإمارة دبي مقرا ملزاولة ن�شاطها بالرخ�شة التجارية رقم )579899( �شادرة عن دائرة التنمية القت�شادية دبي.
ثالثاً : اأ�شدر املنذر اليه الثاين من ح�شاب املنذر اليها الأوىل ال�شيكات التالية ل�شالح املنذرة وامل�شحوبة على المارات ال�ش�مي : 

تاريخ ال�شيك قيمة ال�شيك بالدرهم رقم ال�شيك 

00078731,095,002019/6/30

00079930,797,002019/7/30

000080116,897,382019/8/10

00102429,308,002019/5/30

درهما املجموع  �ت�شعون  ��شبعة  الفا  �ثمانية  )مائة  درهم   108,097,38
�ثمانية �ثالثون فل�ص

عليه ، فاإن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهم بالوفاء باملبلغ املرت�شد بذمتهم عن ال�شيكات �شالفة الذكر باجمايل مبلغ 
وقدره 108،097،38 درهم )مائة و ثمانية الفا و�شبعة و ت�شعون درهما و ثمانية و ث�ثون فل�ص( خ�ل خم�شة اأيام من تاريخ 

ت�شلمهم لهذا الإنذار حتت طائلة اإتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Notarial Notice by Publication 
No. (9556/2021)
Document No. 220176/1/2021
The Notifier: AL DANUBE BUILDING MATERIALS CO. L.L.C
The Notified parties: 1-Emirates AC Accessories Manufacturing
2- Boutros Houchaime - Lebanon national - In his capacity as manager & cheque signatory
Sub: Payment Request Notice
Firstly: The Notifier is a branch for a limited liability company practising the activity of Building 
Materials Trading, and it is based in the Emirate of Dubai, practicing its commercial activity under trade 
License No. (812123) issued by the Dubai Economic Development Department
Secondly: The first notified party is a limited liability company practising the activity of Central air 
conditioning system supplies industry, and it is based in the Emirate of Dubai, practicing its commercial 
activity under trade License No. (579899) issued by the Dubai Economic Development Department. 
Thirdly: The 2nd Notified Party issued the following cheques from the account of the 1st Notified Party 
in favor of the notifier drawn on Emirates Islamic Bank: 

 Cheque DateCheque Amount -AEDCheque No

30/6/201931,095.00000787

30/7/201930,797,00000799

10/8/201916,897,380000801

30/5/201929,308,00001024

Total : 108,097.38 (AED One hundred eight thousand ninety-seven dirhams and thirty-eight fils only)

Fourth: Upon being presented on due date, the cheques were bounced unpaid due to insufficient funds.
Therefore, The Notifier hereby requests the notified parties to pay the debt amount payable by them 
for the aforementioned cheques amounting AED 108,097.38 (AED One hundred eight thousand 
ninety-seven dirhams and thirty-eight fils only) within five days as from date of receiving this notice, 
otherwise, legal procedures will be taken against you to claim this debt along with its interest, court 
fees, and expenses.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

خليل  ع����ل����ى   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
م�شر   ، خ���ل���ي���ل  ع����ب����دامل����وج����ود 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   -  )A15535267(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اق���رب  او  امل�����ش��ري��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ك���������رى 
بريطانيا   ، ك��ريت��ون  ل��وي�����ص 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )575750979(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الريطانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

 لذلك يريد �شي جني بينغ، اأن يكون 
ح��ا���ش��ًرا يف اجل��دول��ني -ال��ي��اب��ان هي 

ا طرف يف ك� التفاقيتني. اأي�شً
   بالإ�شافة اإىل ذلك، يف 15 نوفمر، 
“التقى” �شي جني بينغ وجو بايدن 
للمرة الأوىل يف موؤمتر عر الفيديو 
الع�قات  تتميز  حيث  لوجه،  وجهاً 
�شديد  ب��ت��وت��ر  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�شينية 

للغاية، خا�شة حول م�شاألة تايوان.

اأي اإعادة ت�شكيل 
يف الكتلة الغربية؟

   ي�شاف اإىل هذه التوترات اتفاقية 
“اأوكو�ص” الث�ثية التي اأُعلن عنها 
يف 15 �شبتمر بني اأ�شرتاليا واململكة 
امل���ت���ح���دة وال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة. ويف 
يلتزم  اجل��دي��د،  التحالف  ه��ذا  اإط���ار 
الأ�شرتاليني  ب��ت��زوي��د  الأم��ري��ك��ي��ون 
النووية،  بالطاقة  تعمل  ب��غ��وا���ش��ات 
مم��ا اأث����ار ا���ش��ت��ي��اء ف��رن�����ش��ا، ال��ت��ي راأت 
قد  ابرمته  ال��ذي  القرن”  “عقد  اأن 
اوكو�ص  اأط��ل��ق حت��ال��ف  بعنف.  مت��زق 
الت�شكيل  اإع������ادة  ع��م��ل��ي��ات  ����ش���ّرع  اأو 
اآ�شيا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
واملحيط الهادي. فما هي من وجهة 

نظر الكتلة الغربية؟
   بالن�شبة للوليات املتحدة، ل تعيد 
هذه التطورات النظر يف موقفها بل 
التحالف  بتوحيد  قامت  لقد  تعززه. 
اأ�شرتاليا  م���ع  ���ش��اك�����ش��وين  الأجن���ل���و 
واململكة املتحدة، مع اإظهار اهتمامها 
املتزايد باملنطقة. ان حتالف اوكو�ص، 
عن  للتعبري  ل�أمريكيني  و�شيلة  هو 
وبالن�شبة  ال�����ش��ني.  جت����اه  ح��زم��ه��م 
بعدها  توؤكد  فهي  املتحدة،  للمملكة 
“العاملي” وتر�ّشخها خارج اأوروب��ا يف 

�شياق ما بعد الريك�شيت.
الهانة  ه����ذه  ت�����ش��ب��ه  امل���ق���اب���ل،  يف     
لن  بالتاأكيد  لكنه  لفرن�شا،  تهمي�شا 
يكون طويل املدى. التقى جو بايدن 
واإميانويل ماكرون على هام�ص قمة 
بوري�ص  واأخ��ر  الع�شرين،  جمموعة 
 24 يف  الفرن�شي  الرئي�ص  جون�شون 
الع�قات  اإع���ادة  يريد  اأن��ه  �شبتمر، 
ال�شعب  م��ن  ال��واق��ع،  باري�ص. يف  م��ع 
�شياق  يف  البلدين  تعاون  ع��دم  تخيل 
اأ�شرتاليا  م���ع  ام����ا  اأك������رث.  اأوروب��������ي 

في�شتمّر الرد.
   »هذا التحول الأ�شرتايل، دون �شابق 
اإن��ذار، ُينظر اإليه يف فرن�شا، على اأنه 
الأ�شدقاء.  بني  مقبول  وغري  عنيف 
لأ�شرتاليا،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ذل�����ك،  وم����ع 
فرن�شا  م��ع  ال��ع��ق��د  ع��ن  التخلي  ف���اإن 
اوك��و���ص، يك�شف عن  ودخ��ول حتالف 
يوؤكد  تغيري يف النظرة اإىل ال�شني”، 
املحا�شر  الأ�شتاذ  دي�موت،  غيبورغ 
ال�شيا�شية  العلوم  وا�شتاذ  اإينالكو،  يف 
تنظر  ال����ي����اب����ان.  يف  وامل���ت���خ�������ش�������ص 
متزايد  ب�شكل  ال�شني  اإىل  اأ�شرتاليا 
 ،2017 ع��ام  منذ  معادية  اأنها  على 
ال�شينية  امل�����ح�����اولت  ب���ع���د  خ���ا����ش���ة 
الأ�شرتالية.  ال�شيا�شة  يف  ال��ت��دخ��ل 
اأدرك���ت خماطر  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة 

ارتهانها القت�شادي لبكني.
   يف الواقع، خ�ل الأزم��ة ال�شحية، 
ك��ان��ت اأ���ش��رتال��ي��ا واح�����دة م���ن اأوائ����ل 
ال��دول التي دع��ت اإىل اإج��راء حتقيق 
من  كوفيد-19  اأ�����ش����ل  يف  دويل 
مبا�شر.  ب�شكل  ال�شني  ت���ورط  حيث 
واردات  بكني  اأوقفت  ذل��ك،  على  وردا 
الفحم وال�شعري والنبيذ وحلم البقر 

والقطن من اأ�شرتاليا.
  وه����ك����ذا، ق���ا����ش���ت ك���ان���ب���ريا ال���ع���داء 
اأ�شكال  �شكً� من  ال�شيني، ولحظت 
التدريجي  الت�شلل  وم��ن  التطويق، 
ل���ب���ل���دان ج����زر امل��ح��ي��ط ال����ه����ادئ من 
تعترها  منطقة  وه��ي  ال�شني،  قبل 
اأ�شرتاليا موطنها، من خ�ل العديد 
يف  ال�شرتاتيجية  ال�شتثمارات  م��ن 

اجلزر املجاورة.
  ول��ك��ل ه���ذا ت���رى اأ���ش��رتال��ي��ا خطًرا 
ا اأنها  على �شيادتها، كما “اأدركت اأي�شً
تهّورت -يف تاأجري ميناء داروين ملدة 
لندبريدج  جمموعة  اىل  عاًما   99
احلكومة  ع���ل���ي���ه���ا  ت�����ش��ي��ط��ر  ال����ت����ي 
اأن  اذن،  اأ���ش��رتال��ي��ا  وت��ق��ّر  ال�شينية. 
حت��ال��ف اأوك���و����ص ه��و اأف�����ش��ل طريقة 
ال�شرتاتيجية  احتياجاتها  لتلبية 
يحدد غيبورغ دي�موت.  اجلديدة”، 
اإىل  تلتفت  اأن  اأ�شرتاليا  »اخ��ت��ارت      
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب���دًل م��ن فرن�شا 
ع��ل��ى غوا�شات  اأج����ل احل�����ش��ول  م���ن 
التقدم  لأ���ش��ب��اب  ف��ق��ط  لي�ص  ن��ووي��ة 
ا لأنها ترى  اأي�شً التكنولوجي، ولكن 
اأكرث  ا�شرتاتيجي  لفرن�شا موقف  اأن 
ا جتاه ال�شني، ول �شيما ب�شاأن  غمو�شً
مو�شوع ا�شتق�ل كاليدونيا اجلديدة 
كولني،  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان  ي����ح���ظ   ،“
امل��ح��ا���ش��ر يف اإي���ن���ال���ك���و، واجل���غ���رايف 

زادت  ال��ع�����ش��ك��ري،  ال�شعيد  وع��ل��ى     
ل  املنطقة،  يف  عملياتها  من  ال�شني 
�شيما من قاعدتها يف جيبوتي، ولكن 
م��ن خ����ل وج���ود غوا�شتها.  ��ا  اأي�����شً
وجهة  م���ن  اوك����و�����ص،  حت���ال���ف  “اإن 
ال��ن��ظ��ر ه���ذه، م��ه��م لأن���ه يعيد و�شع 
ال�شتقرار  ت�شمن  كدولة  اأ�شرتاليا 
لي�ص فقط يف جنوب املحيط الهادي 
ا يف املحيط الهندي حيث  اأي�شً ولكن 
كانبريا”،  يف  بحرية  واج��ه��ة  ت��وج��د 

ي�شيف �شيبا�شتيان كولني.

ما هي الآثار 
الإقليمية لأ�كو�ص؟

ب�شاأن  اآ�شيا  ع��ام، تنق�شم دول  ب�شكل    
لي�شت  ال��واق��ع  يف  واملنظمة  ال�����ش��ني، 
وماليزيا،  اإندوني�شيا  للغاية.  حازمة 
اللتان زاد توترهما مع ال�شني، ولكن 
ا نيوزيلندا ورو�شيا، تلقت ب�شكل  اأي�شً
يف  املدرجة  التجارية  التفاقية  �شيئ 
اوك���و����ص، م��ع��ّري��ن ع���ن ق��ل��ق��ه��م من 

خماطر النت�شار النووي.
   من جهتهما، رحبت فيتنام والفلبني 
ب����ه����ذا ال���ت���ح���ال���ف اجل�����دي�����د، ال�����ذي 
ي��ع��ت��ران��ه ���ش��م��اًن��ا مل��زي��د م��ن الأم���ن 
عامل  هناك  يكون  “قد  املنطقة.  يف 
ال�شتعداد  ه��و  ل�نق�شام  مثري  اآخ��ر 
غري املتكافئ لدول جنوب �شرق اآ�شيا 
مل  ال���واق���ع،  يف  الت��ف��اق��ي��ة.  ل�شياغة 
تذهب كامال هاري�ص، خ�ل زيارتها 
للمنطقة، اإىل اإندوني�شيا، التي تعتر 
الإقليمية يف  ال��ق��وة  ذل��ك  م��ع  نف�شها 
جنوب �شرق اآ�شيا”، ي�شري �شيبا�شتيان 
ل��ذل��ك، ف��اإن حتالف اوكو�ص  ك��ول��ني. 
النق�شامات  اأخ��رى  ليغذي مرة  جاء 
ذل��ك، فقد  الآ�شيان. ومع  داخ��ل دول 
فعاليتها  املنظمة  اأظ��ه��رت  ان  �شبق 
الق����ت���������ش����ادي����ة رغ������م الخ����ت�����ف����ات 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة بني 

اأع�شائها.
التي  ال��ن��ووي  الن��ت�����ش��ار  ان ق�شية     
التجارية  اوك��و���ص  ات��ف��اق��ي��ة  اأث��ارت��ه��ا 
اأي�����ش��ا م�����ش��در ق��ل��ق للعديد من  ه��ي 
ال�����دول. م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة، ل 
املتحدة،  الوليات  لأن  انت�شار  يوجد 
وه��ي ال��ق��وة ال��ن��ووي��ة، ت��دي��ر الوقود، 
القدرات  ه��ذه  اأ���ش��رتال��ي��ا  متتلك  ول 
الإدارية. بالإ�شافة اإىل ذلك، يتوافق 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ال���ش��ت��خ��دام  ه���ذا 
الأ�شلحة  ان��ت�����ش��ار  ع���دم  م��ع م��ع��اه��دة 
الدولية  ال��وك��ال��ة  اأن  ط��امل��ا  ال��ن��ووي��ة، 
تفتي�ص  مي��ك��ن��ه��ا  ال����ذري����ة  ل��ل��ط��اق��ة 
خطر  ه��ن��اك  ذل����ك،  “ومع  امل���واق���ع. 
ا�شتخداما  يبقى  ذل��ك  لأن  ان��ت�����ش��ار، 
 97( التخ�شيب  عايل  ن��ووّي  لوقود 
ويثري  ع�شكرية.  لأغ���را����ص  ب��امل��ائ��ة( 
��ا م�����ش��األ��ة ال�����ش��اب��ق��ة: كيف  ه���ذا اأي�����شً
اإذا  ال���رد  ع��ل��ى  ق����ادًرا  ال��غ��رب  �شيكون 
نووية  غ��وا���ش��ات  بيع  ال�شني  ق���ررت 
غيبورغ  ي�شاأل  ال�شمالية؟”،  لكوريا 

دي�موت.
   ان الو�شع الأ�شرتايل خا�ص، حيث 
رغم  نووية  غوا�شات  كانرا  متتلك 
اأنها ل متتلك �شناعة نووية مدنية. 
موقفها  يف  النظر  تعيد  فهي  لذلك 
امل��ن��اه�����ص ل���أ���ش��ل��ح��ة ال���ن���ووي���ة، ومل 
اإي��ران، يف  تتاأخر عديد ال��دول، منها 
اإدانة حالة انت�شار الأ�شلحة النووية. 
“يف الواقع، هذه لي�شت حالة انت�شار 
مبوجب �شروط معاهدة عدم انت�شار 
ت�شكل  ل��ك��ن��ه��ا  ال���ن���ووي���ة،  الأ����ش���ل���ح���ة 
نظًرا  باملخاطر،  حمفوًفا  ا�شتخداًما 
يقول  الوقود”،  حت��وي��ل  لإم��ك��ان��ي��ة 

�شيبا�شتيان كولني.
املعهد الفرن�شي لأبحاث �شرق اآ�شيا

ا�شرتاليا حتتل موقعا اكرث نفوذا من قبل

بالن�شبة لل�شني، يقو�ص ميثاق اوكو�ص ب�شدة ال�ش�م وال�شتقرار الإقليمي يف منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ

ا�شتق�ل كاليدونيا وخ�شارة موقع ا�شرتاتيجي فرن�شي يثري خماوف ا�شرتاليا

غوا�شة امريكية يف ميناء اأبرا، غوام

حتالف ترك فرن�شا يف الت�شلل

واملتخ�ش�ص يف ال�شني.
قلقة  اأ����ش���رتال���ي���ا  ف������اإن  وف����ع�����،      
الثالث،  ال���ش��ت��ف��ت��اء  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����ش��اأن 
منعطف  با�شتثناء  ���ش��ي��ج��رى،  ال���ذي 
اأي بعد  12 دي�شمر،  دراماتيكي، يف 
ال�شتفتاء  تنظيم  م��ن  ق�شري  وق���ت 
ال�����ش��اب��ق. ان���ه���ا ت��ت�����ش��اءل ع��ل��ى وجه 
موقع  خ���������ش����ارة  ع�����ن  اخل���������ش����و�����ص 
ا�شرتاتيجي فرن�شي وم�شتقبل البنية 
اأ�شبحت  اإذا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
النفوذ  ك��ال��ي��دون��ي��ا اجل���دي���دة، ح��ي��ث 

ال�شيني قوًيا، م�شتقلة.
   اذن، ف��اإن فكرة اإع��ادة الت�شكيل هي 
التي ل تزال  بالن�شبة لفرن�شا  اأق��وى 
املحيطني  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��ه��م��ة  ق�����وة 
الهندي والهادئ، والتي ُيّرر وجودها 
لي�ص فقط من خ�ل اأرا�شيها، ولكن 
للعب  توجهها  خ���ل  م��ن  خ�شو�شا 
ان  ال  ال��دول��ي��ة.  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  دور 
حت���ال���ف اوك����و�����ص، ي���دف���ع اىل اع����ادة 
ال�شرتاتيجي  ال��ت��ف��ك��ري  يف  ال��ن��ظ��ر 
الفرن�شي الذي كان لعقد الغوا�شات 

مع اأ�شرتاليا مكانة مركزية فيه.
   اإن الأمر يتعلق باإيجاد بدائل، على 
الأق����ل م��وؤق��ًت��ا، لأ���ش��رتال��ي��ا، وتبحث 
فرن�شا عن البديل اإىل جانب اليابان 
ماليزيا.  وحتى  واإندوني�شيا  والهند 
وال��ت��ع��اون م��ع ه���ذه ال��ب��ل��دان اآخ���ذ يف 
التبلور، ول �شيما مع الهند. اما مع 
اليابان، يوؤدي الفتقار اإىل اتفاقيات 
الأرا�شي  على  القواعد  اإىل  الو�شول 
اليابانية اإىل اإعاقة التعاون الع�شكري 

الفرن�شي الياباين.
البداية  يف  فرن�شا  اأب����دت  و”لئن      
الذي  اوكو�ص،  حتالف  من  ا�شتياءها 
الغوا�شات  ب��ب��ي��ع  ف���ق���ط  ي��ت��ع��ل��ق  ل 
واملجال  بال�شتخبارات  ا  اأي�شً ولكن 
ال�شطناعي،  وال���ذك���اء  ال�����ش��ي��راين 
ف��م��ن غ��ري امل��رج��ح اأن حت��اف��ظ على 
الأجنلو  العزلة عن  اأ�شكال  �شكل من 
من  لي�ص  ال��ذي��ن  احل��ل��ف��اء  �شك�شون، 
التعاون  خ�����ش��ارة  ��ا  اأي�����شً م�شلحتهم 
دي�موت.  غيبورغ  يحّلل  الفرن�شي، 
الثقة  ا����ش���ت���ع���ادة  ي��ج��ب  ذل�����ك،  وم����ع 
الدبلوما�شية  ب����الإدارة  ت��اأث��رت  ال��ت��ي 

لأوكو�ص. »

تعميق التعاون من خ�ل التدريبات 
وقد  الأط�����راف،  م��ت��ع��ددة  الع�شكرية 
�شيا�شي  اجت����اه  يف  م���وؤخ���ًرا  ت��و���ش��ع��ت 
ت���وف���ري اخلدمات  م���ن خ�����ل  اأك�����رث 
اأع�شاء  لي�شا  واليابان  الهند  العامة. 
لي�شت  املتحدة  واململكة  اوك��و���ص،  يف 

جزًء من الرباعية.
“اأوكو�ص”  حت��ال��ف  اأن  يف  ���ش��ك  ل     
يزيد من ق��درة اأمريكا ال��رادع��ة، ول 
�شك انه يف ذهن ال�شني من املحتمل 
املتحدة يف حال  ال��ولي��ات  تتدخل  اأن 
“ي�شجع  ت��اي��وان.  ه��ج��وم على  وق���وع 
اأوك�����و������ص مب��ع��ن��ى م����ا ال�������ش���ني على 
وخا�شة  الع�شكرية،  قدراتها  تطوير 
اأج���ل ف��ر���ص نفوذها  ال��ب��ح��ري��ة، م��ن 
املتحدة”،  ال��ولي��ات  �شد  املنطقة  يف 

ي�شرح �شيبا�شتيان كولني. 
   وبالتايل، ف��اإن حتالف اوك��و���ص هو 
ال�شيني  ال��ن��ف��وذ  زي���ادة  على  اخ��ر  رد 
من  وال��ه��ادئ.  الهندي  املحيطني  يف 
ن��اح��ي��ة، ط����ورت ال�����ش��ني ن��ف��وذه��ا يف 
امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ م��ن��ذ ال��ع��ق��د الأول 
ول  والع�شرين،  احل���ادي  ال��ق��رن  م��ن 
التعاون  م��ن��ت��دى  اإن�����ش��اء  م��ن��ذ  �شيما 
دول  م�����ع   2008 ع������ام  واحل�����������وار 
ج���ن���وب امل��ح��ي��ط ال����ه����ادي، مم���ا اأدى 
القت�شادية  ع�قاتهم  تعميق  اإىل 
يف  ال�شيني  وال�شتثمار  وال�شيا�شية. 
لهذه  اخل��ارج��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  املنطقة 
ب�شكل مطرد  ينمو  انفك  ما  البلدان 
م���ن���ذئ���ذ، واأ����ش���ب���ح���ت ال�������ش���ني ثاين 
بعد  وم�شتثمر  جت��اري  �شريك  اأك��ر 
ومن  للكثريين.  بالن�شبة  اأ�شرتاليا 
اأخ������رى، ت��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير  ن��اح��ي��ة 
متعدد  ت����اأث����ري  ذات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الأوجه يف املحيط الهندي.
من  العديد  من  اقرتبت  �شيا�شياً،     
�شري�نكا  م��ث��ل  اآ���ش��ي��ا،  ج��ن��وب  دول 
وباك�شتان، وهي بلدان حتيط بالهند، 
مناف�ص  اأن��ه��ا  على  اإليها  ُينظر  التي 

ا�شرتاتيجي يف هذه املنطقة. 
، اقرتبت  الأم���ن���ي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى    
وبالتايل  اإي����ران،  م��ن  ��ا  اأي�����شً ال�شني 
العربي  اخل��ل��ي��ج  وج���وده���ا يف  ع����ززت 
خطوط  م��رور  ل�شمان  ع��دن  وخليج 

اإمدادها عر املحيط الهندي.

   ال���ي���اب���ان، وم����ع ان���ه���ا ت��ظ��ل يقظة 
بتجنب  ال�شرتاتيجي  ب�شاأن موقفها 
فاإنها  م��ب��ا���ش��رة،  ال�����ش��ني  م���واج���ه���ة 
ت����رح����ب ب���ت���ع���زي���ز امل����ح����ور الأجن����ل����و 
الهند.  �شاك�شوين �شدها -كما فعلت 
عودة  التطور  ه��ذا  يف  طوكيو  وت��رى 
املنطقة  يف  الأمريكي  التدخل  ظهور 
وت���اأك���ي���ًدا ل��ل��م��واق��ف ال��غ��رب��ي��ة. كما 
ا�شتعدادها  اليابانية  احلكومة  اأب��دت 
الذكاء  جم���ال  يف  اجل���ه���ود  ل��ت��وح��ي��د 
ال�شطناعي. “ومع ذلك، بعد تعزيز 
الدفاعية  ال�شرية  للحماية  نظامها 
اأن  متاًما  املحتمل  من   ،2013 ع��ام 
يتم ربطه باتفاقية جتارية، وال�شيء 
غيبورغ  ي���ح��ظ  لفرن�شا”،  نف�شه  

التحالف اجلديد �شيغري يف احلقيقة 
ل��شرتاتيجية  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ال��ق��ل��ي��ل 
جيًدا  ب��ك��ني  ت���درك  ح��ي��ث  ال�شينية، 
ال���ه���ي���اك���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة امل���و����ش���وع���ة يف 
ملواجهة  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ع�����ش��ر  ال�����ش��ن��وات 

نفوذها وراء �شل�شلة جزرها الأوىل.
    ان اوك��و���ص ُيكمل بع�ص املنظمات 
التعاون  “كواد”،  م��ث��ل  امل����وج����ودة 
الأمني الرباعي الذي ي�شم اأ�شرتاليا 
املتحدة،  وال��ولي��ات  والهند  واليابان 
والطموحات.  ال�شكل  اخ��ت���ف  رغ��م 
اوكو�ص  حتالف  ميتلك  ناحية،  فمن 
املعلومات  ل���ت���ب���ادل  ت��ق��ن��ًي��ا  ع��ن�����ش��ًرا 
اأخرى،  ناحية  وم��ن  ال�شتخباراتية، 
امل���ج���م���وع���ة ال���رب���اع���ي���ة على  ت��ع��م��ل 

دي�موت.

ما رد ال�شني على اأ�كو�ص؟
التو�شيف  ه�����ذا  ت��و���ش��ي��ع  مي���ك���ن     
امل�����ف�����اه�����ي�����م�����ي لإج������������������راء حت���ل���ي���ل 
ال�شيا�شي  ل��ل��ت��ط��ور  اأن���رثوب���ول���وج���ي 
ال�شيني،  ال�����ش��ي��وع��ي  احل���زب  ل��ن��ظ��ام 
وب�شكل اأكرث حتديًدا �شلطة �شي جني 
بينغ. فما هو رد ال�شني على عمليات 
اأحدثتها  ال��ت��ي  ه��ذه  الت�شكيل  اإع���ادة 

اتفاقية اوكو�ص؟
على  ت�����ام  ب����ه����دوء  ال�������ش���ني  ردت     
وو�شفت  دبلوما�شيا،  اوكو�ص  حتالف 
وقد  التحالف باأنه “غري م�شوؤول”. 
على  التجارية  ال�شفقة  ا�شتنكار  مت 

“تقو�ص  باعتبارها  اخل�شو�ص  وجه 
ال�����ش���م الإق��ل��ي��م��ي، وك��ذل��ك اجلهود 
وتكثيف  الن���ت�������ش���ار  مل���ن���ع  ال���دول���ي���ة 
الإع�م  و�شائل  ويف  الت�شلح”.  �شباق 
الوطنية ال�شينية رمبا كانت اللهجة 
مهينة.  حتى  اأو  م��ه��ددة  اأو  مرتفعة 
اأنه  على  ك��ول��ني  �شيبا�شتيان  وي�����ش��ّر 
اأوكو�ص  يف  ت��رى  ال�شني  كانت  “لئن 
مبادرة مبا�شرة لعرقلة تقدم امل�شالح 
ال�شينية يف املنطقة، فقد كان لها رد 

ر�شمي حم�شوب«.
اوكو�ص  اإذا كان حتالف  الواقع،     يف 
الوجود  ت��اأك��ي��د  امل��م��ك��ن  م��ن  �شيجعل 
اجلنوبي  ال�شني  بحر  يف  الأ�شرتايل 
م���ن خ�����ل ن�����ش��ر ال���غ���وا����ش���ات، ف���اإن 

لئن راأت ال�شني اأ�كو�ص مبادرة مبا�شرة لعرقلة تقدم م�شاحلها يف املنطقة, فقد كان لها رد ر�شمي حم�شوب
ي�شـجع اأ�كو�ص ال�شني على تطوير قدراتهـا الع�شكرية, من اأجل فر�ص نفوذهـا يف املنطقـة �شـد الأمريكان

لحظت �شكاًل من اأ�شكال التطويق, اأ�شبحت اأ�شرتاليا ترى يف ال�شني خطًرا على �شيادتها
حتالف اأ�كو�ص, هو ��شيلة لالأمريكيني للتعبري عن حزمهم جتاه ال�شني �لربيطانيا تاأكيدا لبعدها »العاملي« 

منطقة املحيطني الهندي �الهادي:

فهم عمليات اإعادة الت�شكيل ال�شرتاتيجية واآثارها...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

الهادي,  �املحيط  اآ�شيا  التعا�ن يف     مبنا�شبة منتدى 
يف  ــالن  الإع �بعد  نوفمرب,   13 اإىل   8 من  الفرتة  يف 
15 �شبتمرب عن ت�شكيل حتالف اأ�كو�ص, ناق�ص املعهد 
الفرن�شي لأبحاث �شرق اآ�شيا اإعادة الت�شكيل يف منطقة 

يف  بالفيديو  موؤمتر  خالل  �الهادي  الهندي  املحيطني 
مع اثنني  15 نوفمرب, يف اإطار “اجتماعات الثنني”, 
من اأع�شائه, �شيبا�شتيان كولني, �غيبورغ ديالموت... 
حترير  رئي�ص  زيلربمان,  جوري�ص  اأدارهـــا  مناق�شة 
اإطار قمة  11 نوفمرب املنق�شي, �يف  اآ�شيالي�شت.    يف 
منتدى التعا�ن يف اآ�شيا �املحيط الهادي, اأ�شار الرئي�ص 

ال�شني  تر�ّشح  اإىل  ــددا,  جم بينغ  جني  �شي  ال�شيني 
التجارة  معاهدة  �هي  الهادي,  املحيط  عرب  لل�شراكة 
اأرادتها الوليات املتحدة برئا�شة باراك  احلرة التي 
ترامب,  د�نالد  منها  ان�شحب  ثم  بكني,  بد�ن  اأ�باما 
حتت  �شيء  كل  رغم  اأ�شا�شي  ب�شكل  اليابان  �نفذتها 
املحيط  عــرب  ال�شاملة  التقدمية  “ال�شراكة  ا�شم 

الهادي” -�التي ما زلنا ل نعرف ما اإذا كان جو بايدن 
�شريغب يف الن�شمام اليها.    دخلت هذه املعاهدة حيز 
التنفيذ يف نهاية عام 2018. �يف نف�ص الوقت, اأن�شاأت 
ال�شني معاهدة جتارة حرة مناف�شة اأخرى, “ال�شراكة 
�شتدخل  �التي  ال�شاملة”,  الإقليمية  القت�شادية 

حيز التنفيذ يف يناير 2022.

التحالف اجلديد، �شيغري يف احلقيقة القليل بالن�شبة لال�شرتاتيجية ال�شينية
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
BENETTI  : طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية
املودعة بالرقم: 358205   بتاريخ:  2021/08/26

بيانات الأولوية:  
باإ�شم :    ازموت-بينيتي ا�ص.بيه.ايه.

وعنوانة :  فيا مي�شيل كوبينو، 104 – اي-55049 فياريجيو )ال اي(، ايطاليا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12
املركبات املائية؛ اليخوت

و�شف الع�مة: تتكون الع�مة من الكلمة ال�تينية Benetti  مكتوبة بخط مميز
ال�شرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإع�ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  9 دي�شمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
KEYLOOP  : طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم: 358178   بتاريخ:  2021/08/25
اململكة املتحدة  2021/02/26  UK00003601616  :بيانات الأولوية

باإ�شم :    كيلوب هولدينجز )يو كيه( ليمتد
وعنوانة :  �شيجنيت واي، ت�شارنهام بارك، هنجرفورد، بريك�شري، ار جي17  0واي ال، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
جتار  ي�شتخدمها  التي  والنماذج  الإخبارية  والن�شرات  والكتب  التدريب  كتيبات  وحتديًدا،  املطبوعة،  امل��واد 
متعددة  الريا�شية  وامل��رك��ب��ات  اخلفيفة  وال�شاحنات  ال�شغرية  وال�شاحنات  ال�شيارات  وم�شنعي  التجزئة 
واملركبات  وال��ق��وارب  النارية  وال��دراج��ات  الزراعية  واملعدات  البناء  ومعدات  الثقيلة  وال�شاحنات  الأغ��را���ص 

البحرية واملركبات الريا�شية التي تعمل بالطاقة الكهربائية واملركبات الرتفيهية.
و�شف الع�مة: الع�مة عبارة عن كلمة )KEYLOOP( مكتوبة باأحرف لتينية قيا�شية

ال�شرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإع�ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  9 دي�شمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
KEYLOOP  : طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم: 358179   بتاريخ:  2021/08/25
اململكة املتحدة  2021/02/26  UK00003601616  :بيانات الأولوية

باإ�شم :    كيلوب هولدينجز )يو كيه( ليمتد
وعنوانة :  �شيجنيت واي، ت�شارنهام بارك، هنجرفورد، بريك�شري، ار جي17  0واي ال، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات  تقدمي  خدمات  املحو�شبة؛  البيانات  قواعد  اإدارة  الرقمي؛  الت�شويق  خدمات  والت�شويق؛  الدعاية 
ال�شت�شارات  خدمات  الرقمي؛  الت�شويق  ا�شرتاتيجيات  ا�شت�شارات  الأع��م��ال؛  اإدارة  خدمات  الأع��م��ال؛  ذك��اء 
خدمات  م��زود  بالتجزئة؛  البيع  عمل  �شري  حت�شني  ب�شاأن  والتو�شيات  التحليل  تقدمي  وحتديًدا،  الإداري���ة، 
التعاقد اخلارجي يف جمال اإدارة ع�قات العم�ء؛ ا�شت�شارات الأعمال يف جمال احللول التحليلية التنبوؤية؛ 
جميع  ل�آخرين؛  وتوفريها  وحتليلها  التجارية  والبيانات  املعلومات  جمع  وحتديًدا،  الأعمال،  ا�شت�شارات 
وال�شاحنات  لل�شيارات  وامل�شتوردين  واملوزعني  وامل�شنعني  التجزئة  لتجار  املقدمة  الذكر  ال�شالفة  اخلدمات 
البناء  ومعدات  الثقيلة  وال�شاحنات  الأغرا�ص  متعددة  الريا�شية  واملركبات  اخلفيفة  وال�شاحنات  ال�شغرية 
واملعدات الزراعية والدراجات النارية والقوارب واملركبات البحرية واملركبات الريا�شية التي تعمل بالطاقة 

الكهربائية واملركبات الرتفيهية.
و�شف الع�مة: الع�مة عبارة عن كلمة )KEYLOOP( مكتوبة باأحرف لتينية قيا�شية

ال�شرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإع�ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  9 دي�شمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
KEYLOOP  : طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم: 358182   بتاريخ:  2021/08/25
اململكة املتحدة  2021/02/26  UK00003601616  :بيانات الأولوية

باإ�شم :    كيلوب هولدينجز )يو كيه( ليمتد
وعنوانة :  �شيجنيت واي، ت�شارنهام بارك، هنجرفورد، بريك�شري، ار جي17  0واي ال، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
الت�شال  ال�شيارات  جتزئة  لتجار  تتيح  التي  املتكاملة  الهاتفية  الت�����ش��الت  حلول  الت�����ش��الت؛  خ��دم��ات 
والتوا�شل عر احل�شور واملرا�شلة الفورية وال�شوت والفيديو والو�شائط الجتماعية والإنرتنت؛ ات�شالت 

الكمبيوتر والو�شول اإىل الإنرتنت؛ توفري الو�شول اإىل املحتوى واملواقع والبوابات.
و�شف الع�مة: الع�مة عبارة عن كلمة )KEYLOOP( مكتوبة باأحرف لتينية قيا�شية

ال�شرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإع�ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  9 دي�شمرب 2021 العدد 13412
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام

وجه ال�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة احتاد 
الدويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  البحرية  للريا�شات  الإم���ارات 
تعيينه  بعد  وذل��ك  الر�شيدة،  للقيادة  والتقدير  ال�شكر  البحرية  للريا�شات 

رئي�شا لحتاد الريا�شات البحرية.
واأكد اأن هذه اخلطوة متثل بالن�شبة له م�شوؤولية كرى تتطلب املزيد من 

نوعية على  نقلة  ال��ق��ادم��ة لتحقيق  ال��ف��رتة  العمل خ���ل  ف��رق  م��ع  اجل��ه��د 
امل�شتويني املحلي والدويل.

اإىل  اأن نوفق يف الو�شول  " اأه��داف كبرية نتطلع لتحقيقها ونن�شد  وقال : 
الأعلى،  للم�شتويات  البحرية  الريا�شات  �شفينة  �شن�شعه كي مت�شي  ما  كل 
وكي نحافظ على ال�شمعة القوية للريا�شة الإماراتية يف قطاع البحر على 

م�شتوى العامل ونعظم من اإجنازاتنا على كل املحافل".
واأكد ال�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان على التطور الكبري الذي 

�شهده القطاع الريا�شي البحري احلديث والرتاثي خ�ل ال�شنوات املا�شية 
يف خمتلف اأنحاء الإمارات، وذلك بف�شل الدعم الكبري من القيادة الر�شيدة. 
واأ�شاف : " حققت الريا�شات البحرية حمليا وعامليا خ�ل ال�شنوات املا�شية 
الذي  نف�شه  النهج  الألقاب، ونحن ما�شون على  لها من  اإجن��ازات ل ح�شر 
ت�شتمر عليه الريا�شة البحرية لتعظيم املكا�شب وتهيئة اأف�شل بيئة لأبطال 

الإمارات يف كافة الريا�شات البحرية".
و�شدد ال�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان على اأهمية التعاون بني 

الأندية البحرية يف خمتلف اأنحاء الدولة خ�ل الفرتة املقبلة وتر�شيخ مبداأ 
فريق العمل الواحد بني اجلميع، من خ�ل تنظيم البطولت على امل�شتوى 
امل�شاركات  تعزيز  واأي�����ش��ا  ال��ب��ح��ري��ة،  ال��ري��ا���ش��ات  اأن����واع  خمتلف  ويف  املحلي 
اخلارجية �شواء يف البطولت الدولية اأو الأوملبية. واأكد اأن البحر وريا�شاته 
من �شمن حماور ت�شكيل الهوية الوطنية للدولة، حيث كان ما�شيا يعتز به 
الأج��داد، واأ�شبح حا�شرا مي�شي به الأبناء مع الأحفاد يف م�شرية ل حدود 

لها ، ول �شقف لطموحاتها فيما هو قادم من الأيام.

بعد تعيينه رئي�شا لحتاد الريا�شات البحرية 

حممد بن �شلطان بن خليفة: م�شوؤولية واأهداف كبرية نتطلع لتحقيقها 

•• ال�شارقة-الفجر:

ع�����ر مطار  اأم�����������ص  ظ����ه����ر  غ����������ادرت 
دب�����ي ال�������دويل ب��ع��ث��ة ف���ري���ق امل����ب����ارزة 
ب��ن��ادي ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي، متجهة 
ط�شقند،  الأوزب���ك���ي���ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل 
لل�شباب  العامل  بطولة  يف  للم�شاركة 
اإىل   9 م��ن  ت�شتمر  وال��ت��ي  ل��ل��م��ب��ارزة، 

اجلاري. دي�شمر   11
وت��ت��ك��ون ال��ب��ع��ث��ة م��ن 10 اأف�����راد من 
للمدرب  بالإ�شافة  لعبني،   7 بينهم 
اإداري  وي���ق���وده���ا  امل������درب  وم�����ش��اع��د 

الفريق �شلطان اأحمد املازمي.
العربية  الأن�����دي�����ة  اأب����ط����ال  واأك����م����ل 
ل����ل����م����ب����ارزة، ك����اف����ة ا����ش���ت���ع���دادات���ه���م 
طبق  يومية،  تدريبات  يف  وانخرطوا 

من  ع��دداً  الفني  اجلهاز  خ�لها  من 
اخل��ط��ط وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات خلو�ص 
اأج����ل حت��ق��ي��ق نتيجة  ال��ب��ط��ول��ة م���ن 

جيدة.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال ���ش��ع��ادة عي�شى 
جمل�ص  رئ���ي�������ص  احل������زام������ي،  ه�������ل 
ن��دع��م الألعاب  ال��ري��ا���ش��ي:  ال�����ش��ارق��ة 
ال���ف���ردي���ة ون���ع���م���ل ب���ا����ش���ت���م���رار على 
ت��ط��وي��ره��ا وت���اأه���ي���ل لع��ب��ي الإم�����ارة 
املعينات  ك���اف���ة  ت���وف���ري  خ������ل  م����ن 
اإك�شابهم  التي ت�شاعدهم يف  والأدوات 
الطريق  وت��ف��ت��ح  وال��ت��ج��رب��ة  اخل����رة 
اأجل امل�شي قدماً يف حتقيق  لهم من 
الإجنازات ورفع علم دولة الإمارات يف 

كافة املحافل.
ال�شارقة  جمل�ص  يف  ننطلق  وم�شى: 

ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  م��ن  ال��ري��ا���ش��ي 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
ع�شو  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان 
ل�����حت����اد، حاكم  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ص 
ال�����ش��ارق��ة، ل���أل��ع��اب ال��ف��ردي��ة، والتي 
ثمارها  وح�����ش��دن��ا  ج���دواه���ا  اأث��ب��ت��ت 
اأب��ن��اء الإم���ارة يف اأكر  اأح��د  مب�شاركة 
حم��ف��ل ع���امل���ي ع��ن��دم��ا ����ش���ارك لعب 
النوبي  ح�شن  حممد  ال�شارقة  ن��ادي 
م�شيفاً   ،2020 طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  يف 
وي�شع  ال��ع��م��ل  ي��وا���ش��ل  امل��ج��ل�����ص  اأن 
بعيدة  واخل���ط���ط  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
املدى من اأجل روؤي��ة اأبناء الإم��ارة يف 

من�شات التتويج.
ول����ف����ت رئ���ي�������ص جم���ل�������ص ال�������ش���ارق���ة 
ال�شرتاتيجي  ال��ه��دف  اأن  الريا�شي 

اإك�شاب  هو  اخلارجية  امل�شاركات  من 
والفنية،  الإداري����ة  اخل���رات  لعبينا 
واخلرة  الفنية  الفائدة  على  ع���وة 
كونهم  لهم،  تتوفر  التي  الرتاكمية 
الريا�شي يف  العمل  �شيكونون قيادات 
اأو  الإداري  �شواء يف اجلانب  امل�شتقبل 
م�شاركتهم  على  نحر�ص  ل��ذا  الفني، 
وي�شيفوا  ل���ي���ت���ع���ل���م���وا  خ�����ارج�����ي�����اً 
الحتكاك  خ������ل  م����ن  خل���رات���ه���م، 
القيادة  ك��اري��زم��ا  واك��ت�����ش��اب  وال��ت��ع��ل��م 
الألعاب  ينطبق على جميع  اأمر  وهو 

يف م�شاركاتها اخلارجية. 
واخ����ت����ت����م: م�������ش���ارك���ة لع����ب����ي ن����ادي 
ال�����ش��ارق��ة يف ه���ذا امل��ح��ف��ل اأم����ر جيد 
وي���وف���ر ل���ع��ب��ني الح��ت��ك��اك ال����زم 
وزيادة خرتهم يف امل�شاركات الدولية 

ونتمنى لهم التوفيق وحتقيق نتيجة 
جيدة.

�شليمان  امل���ه���ن���د����ص  اأو�����ش����ح  ب�������دوره 
عبدالرحمن الهاجري، ع�شو جمل�ص 
الريا�شي، رئي�ص  ال�شارقة  اإدارة نادي 
م�شاركة  اأن  ال��ف��ردي��ة  الأل���ع���اب  اإدارة 
البطولة  ه�����ذه  يف  امل�����ب�����ارزة  ف���ري���ق 
ي��اأت��ي م��ن ح��ر���ص النادي  ال��دول��ي��ة، 
على جتهيز لعبيه وتوفري الحتكاك 
ي�����ش��اع��ده��م يف تطوير  ال����ذي  ال��ق��وي 

م�شتوياتهم يف البطولت املقبلة. 
ي�شارك  النادي  اأن  الهاجري،  واأو�شح 
لأول مرة يف بطولة العامل، وبالتاأكيد 
ومليئة  ق�����وي�����ة  ب����ط����ول����ة  ����ش���ت���ك���ون 
ب��ال���ع��ب��ني ال��ك��ب��ار اأ���ش��ح��اب اخلرة 
اأن الهدف  من خمتلف ال��دول، مبيناً 

ال��رئ��ي�����ص م���ن م�����ش��ارك��ة ال���ن���ادي هو 
يف  وو�شعهم  ال�عبني  م��ه��ارات  رف��ع 
وال�شتعداد  التامة  اجل��اه��زي��ة  حالة 
ل����ل����ب����ط����ولت ال�����دول�����ي�����ة ال����ق����ادم����ة، 
النف�ص  الثقة يف  لإك�شابهم  بالإ�شافة 
وك�����ش��ر ح��اج��ز ال��ره��ب��ة يف م��ث��ل هذه 

امل�شاركات. 

البطولت  يف  امل�شاركة  اختيار  وتابع: 
الألعاب  ل��ف��رق  بالن�شبة  اخل��ارج��ي��ة 
لكافة  ودرا���ش��ة  بعناية  يتم  ال��ف��ردي��ة، 
اجل��وان��ب ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
حيث  م���ن  الأول،  امل���ق���ام  يف  لع��ب��ي��ن��ا 
التطور، واكت�شاب اخلرة، والحتكاك 
�شنكون  اللعبة،  يف  امل��دار���ص  مبختلف 

لعبونا  اأح���رز  م��ا  اإذا  للغاية  ���ش��ع��داء 
نتيجة جيدة، واذا مل يحالفهم احلظ 
���ش��ي��ك��ون��وا ق��د اك��ت�����ش��ب��وا خ���رة جيدة 
واح��ت��ك��اك ق���وي م��ع لع��ب��ني دوليني 
اأبطال  يف  ك���ب���رية  ث��ق��ت��ن��ا  وع���امل���ي���ني، 
يف  بالتوفيق  ل��ه��م  ومتنياتنا  ال��ع��رب 

هذه امل�شاركة.

اأبطال العرب يف مهمة جديدة

نادي ال�شارقة ي�شارك يف بطولة العامل لل�شباب للمبارزة

»الباراملبية الآ�شيوية« متنح ملك البحرين الو�شام الباراملبي
•• املنامة-وام

حمد  امللك  اجل�لة  �شاحب  الآ�شيوية  الباراملبية  اللجنة  منحت 
الباراملبي  " الو�شام  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 
الباراملبية  واحلركة  الهمم  لأ�شحاب  ودعمه  جلهوده  تقديرا   "

واحت�شان البحرين لدورة الألعاب الباراملبية لل�شباب لأول مرة.
ويعد " الو�شام الباراملبي" اأعلى و�شام متنحه " الباراملبية القارية 
" لقادة وزعماء الدول الذين ي�شهمون يف دعم احلركة الباراملبية 
" اأ�شحاب الهمم" اإىل الأم��ام من خ�ل الريا�شة  ودف��ع م�شرية 

والقوانني والت�شريعات التي تخدم هذه الفئة من املجتمع.
اآل خليفة  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبال  ذلك خ�ل  جاء 
ملاجد  ال�شباب  و���ش��وؤون  الإن�شانية  ل���أع��م��ال  امللك  ج�لة  ممثل 
 " ت�شلم  وال���ذي  الآ���ش��ي��وي��ة  الباراملبية  اللجنة  رئي�ص  الع�شيمي 
" نيابة عن  الآ�شيوية  " الباراملبية  الباراملبي" من رئي�ص  الو�شام 
�شمو  بح�شور  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجل�لة  �شاحب 
املجل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  خالد  ال�شيخ 
رئي�ص  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�ص  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى 
اللجنة الأوملبية البحرينية، وال�شيخ �شلمان بن حممد اآل خليفة 
دعيج  بن  حممد  وال�شيخ  للريا�شة،  العامة  الهيئة  رئي�ص  نائب 
اللجنة  رئي�ص  البحرينية  الباراملبية  اللجنة  رئي�ص  خليفة  اآل 

" البحرين  ل��ل�����ش��ب��اب  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة الآ���ش��ي��وي��ة  امل��ن��ظ��م��ة ل���أل��ع��اب 
التنفيذي  الرئي�ص  ع�شكر  الرحمن  عبد  وال��دك��ت��ور   ،"2021
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����ش��وي��ع��ي  وط����ارق  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة  للهيئة 
حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وتبادل  الآ�شيوية.  الباراملبية  للجنة 
اآل خليفة مع ماجد الع�شيمي العديد من املقرتحات واملو�شوعات 
ذات الهتمام امل�شرتك والرامج والفعاليات املقبلة اخلا�شة بدعم 
" اأ�شحاب الهمم"، واأهمية ا�شتخدام التكنولوجيا من اأجل اإعداد 
برامج مبتكرة وتعزيز الوعي والهتمام بالنا�شئني حيث �شيكون 
الباراملبية  واللجنة  القارية  الباراملبية  اللجنة  بني  توا�شل  هناك 
البحرينية خلدمة اأ�شحاب الهمم يف العديد من املجالت و�شول 
اإىل حتقيق الأهداف امل�شرتكة. واأ�شاد �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 
اآل خليفة بالدور املتميز الذي تقوم به اللجنة الباراملبية الآ�شيوية 
برئا�شة ماجد الع�شيمي يف تنفيذ الرامج والفعاليات والهتمام 
من  الآ�شيوية  ال��ق��ارة  يف  الهمم  اأ�شحاب  به  يحظى  ال��ذي  الكبري 
اأجل اإبراز قدراتهم ومهاراتهم والتي قدمت العديد من الق�ش�ص 

امللهمة.
امللك  اجل���ل��ة  �شاحب  بتوجيهات  البحرين  مملكة  "اإن  وق���ال: 
اللجنة  الوقوف بجانب  اآل خليفة حري�شة على  حمد بن عي�شى 
العمل  مبنظومة  الرت��ق��اء  نحو  م�شريتها  يف  القارية  الباراملبية 
ال��ب��ارامل��ب��ي م��ن اأج���ل ال��و���ش��ول اإىل الأه�����داف امل��ن�����ش��ودة لت�شليط 

يف  واإب��رازه��ا  الباراملبية  الأل��ع��اب  يف  املتميزة  املواهب  على  ال�شوء 
خمتلف املجالت". من جهته اأعرب ماجد الع�شيمي عن فخرهم 
واعتزازهم يف القارة الآ�شيوية بدعم �شاحب اجل�لة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين .. م�شريا اإىل اأن قرار 
بدعمه جلهود  واعتزازا  تقديرا  الباراملبي" جاء  " الو�شام  منحه 
اإجناح  على  البحرين  مملكة  وحر�ص  القارية  الباراملبية  اللجنة 

ا�شت�شافة الدورة الباراملبية لل�شباب.
للدورة  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة  واأ���ش��اد 
وحر�ص �شموه على متابعة كافة الإجراءات التنظيمية، مما اأدى 
روؤي��ة لتطوير  اأن �شموه له  اإىل  .. لفتا  البحرين  لإجن��اح ن�شخة 
الألعاب الباراملبية البحرينية .. معربا عن فخره واعتزازه بدعمه 

للجنة الباراملبية الآ�شيوية و�شول اإىل الغاية املن�شودة.
وقال الع�شيمي: " مملكة البحرين كانت ولتزال موطنا ل�أبطال 
املبذولة  اجلهود  الهمم"،  " اأ�شحاب  لريا�شة  ومركزا  الباراملبني 
لأ�شحاب  ال�شديقة  امل�ئمة  البيئة  توفري  يف  كبري  ب�شكل  ت�شهم 
اإىل  واأ���ش��ار  املجتمع".  يف  الكامل  الدمج  لهم  حتقق  والتي  الهمم 
الباراملبية الآ�شيوية مب�شاركة  اأن جناح ن�شخة البحرين ل�ألعاب 
بن  حممد  ال�شيخ  جهود  مثمنا  البحرين،  مكانة  ت��وؤك��د  قيا�شية 
اأثمرت  اآل خليفة رئي�ص اللجنة املنظمة وفرق عمله والتي  دعيج 

عن تقدمي ن�شخة رائعة �شتبقى حمفورة يف ذاكرة اجلميع.

•• اأبوظبي-وام

بداأ نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو 
ا�شتعداداته لنط�قة بطولة الإمارات 

 21 ال���  ن�شختها  يف  ال�شنوية  الدولية 
احتاد  م��ع  بالتن�شيق  ينظمها  وال��ت��ي 
ال�شيخ  �شمو  برعاية  للبولو  الإم���ارات 
ف�ح بن زايد اآل نهيان ، رئي�ص جمل�ص 

اأبو  وبدعم من جمل�ص   ، النادي  اإدارة 
احتفالت  مع  تزامنا  الريا�شي  ظبي 
واأكد  بعيد الحتاد اخلم�شني.  الدولة 
ال�شيخ  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة ح��م��د 

اللجنة  اأن  ل��ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر 
توا�شل  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
�شمو  توجيهات  على  بناء  اجتماعاتها 
رئي�ص النادي لإبراز احلدث الريا�شي 

الأغ���ل���ى، مل���ا مت��ث��ل��ه م���ن اأه��م��ي��ة فنية 
الحتفالية  املنا�شبة  تلك  م��ع  تزامنا 
اخلالدة التي تعي�شها الإم��ارات. وقال 
اجلاري  دي�شمر   21 ي��وم  حت��دد  اإن���ه 

الدولية  الإم�����ارات  ب��ط��ول��ة  لن��ط���ق 
 31 حتى  �شت�شتمر  وال��ت��ي  ال�شنوية، 
كوكبة  مب�����ش��ارك��ة  نف�شه،  ال�شهر  م��ن 
امل�شنفني على م�شتوى  ال�عبني  من 

الذين  ال��ب��ارزي��ن  واملحرتفني  ال��دول��ة 
غنتوت،  بولو  يف  م��ره  لأول  ي�شاركون 
وال���ت���ي ر����ش���د ل��ه��ا ال����ن����ادي اجل���وائ���ز 
القيمة  وال��ت��ذك��اري��ة  والعينية  امل��ادي��ة 

ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ���ش��م��و رئ��ي�����ص النادي 
اب��ت��ه��اج��ا ب��ت��ل��ك امل��ن��ا���ش��ب��ة، ال��ت��ي �شبق 
يف  بلقبها،  ال��ف��وز  ال��ف��رق  م��ن  للكثري 
مقدمتهم فريق الإمارات بقيادة �شمو 
را�شد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�شيخة 
واأبوظبي  غ��ن��ت��وت  وف����رق  م��ك��ت��وم،  اآل 
البطولة  اأن  يذكر  ال�شعودي.  وزي��دان 
برنامج  �شمن  ت��اأت��ي  املقبلة  ال��دول��ي��ة 
�شمو  اع��ت��م��ده  ال���ذي  ال�شنوي  ال��ن��ادي 
العديد  يت�شمن  والذي  النادي  رئي�ص 
وامل�شاركات  التناف�شية  البطولت  من 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، و���ش��ي��ع��ق��ب تلك 
للبولو  الأم��ل  ي��وم  مهرجان  البطولة 

لأ�شحاب الهمم.

نادي غنتوت يعلن مواعيد بطولة الإمارات الدولية للبولو

•• دبي-وام

الأمني  �شليمان  بنت  عزة  املهند�شة  �شعادة  ا�شتعر�شت 
العام امل�شاعد لل�شوؤون الإدارية واملالية للجنة الأوملبية 
ال��وط��ن��ي��ة، م��ع ب��ري��ج��ي��ت ه��ري��ك��ي�����ص، رئ��ي�����ش��ة اللجنة 
يف  الثنائية  الع�قات  تعزيز  �شبل  الفرن�شية  الأوملبية 
لريا�شيي  املثمرة  ال�شراكات  وتفعيل  الأوملبية  احلركة 

البلدين.
جاء ذلك خ�ل اللقاء الذي ُعقد اأم�ص الأول يف اجلناح 
الفرن�شي مبقر اإك�شبو 2020 دبي بح�شور اللواء )م( 
نا�شر عبدالرزاق الرزوقي رئي�ص الحتادين الآ�شيوي 
والإماراتي للكاراتيه، نائب رئي�ص الحتاد الدويل، حيث 
مت مناق�شة اجلوانب امل�شرتكة لتعزيز التعاون الثنائي 
الريا�شيني  يخدم  مبا  الأوملبية،  احلركة  �شعيد  على 

امل�شتمر مب�شتواهم  البلدين وميكنهم من الرتقاء  يف 
على  ت��اأك��ي��داً  املمكنة،  النتائج  اأف�شل  لتحقيق  الفني 
خمرجات لقاء �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم رئي�ص اللجنة الأوملبية الوطنية مع بريجيت 

هريكي�ص الذي �شبق هذا اللقاء.
بال�شيفة  �شليمان  بنت  ع��زة  املهند�شة  �شعادة  ورحبت 
الزائرة وقالت " اأرحب بكم يف دولة الإمارات العربية 
من  ونتطلع  دب��ي   2020 اإك�شبو  مقر  ويف  امل��ت��ح��دة 
خ�ل هذا اللقاء لتفعيل ال�شراكات املثمرة التي تخدم 
اإك�شبو  يكون  اأن  نتمنى  كما  البلدين،  يف  الريا�شيني 
2020 دبي بوابة لتعريف العامل بجهودكم ل�إعداد 
 2024 ب��اري�����ص  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  ل���دورة  والتجهيز 
وذلك من خ�ل العرو�ص القيمة التي يقدمها اجلناح 

الفرن�شي باإك�شبو جلميع زواره".

الأمينة العامة امل�شاعد للجنة الأوملبية الوطنية 
تبحث التعاون مع الأوملبية الفرن�شية 

•• اأبوظبي-وام

بتنظيم  البحري،  ال�شلع  مهرجان  وم�شابقات  فعاليات  اخلمي�ص،  اليوم  تنطلق 
الثقافية  والرامج  املهرجانات  اإدارة  وجلنة  البحرية  للريا�شات  اأبوظبي  نادي 
يف اأبوظبي، خ�ل الفرتة من 9 اإىل 11 دي�شمر اجلاري، على �شاطئ مدينة 

ال�شلع مبنطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي.
و�شي�شهد املهرجان الذي يقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
فئة  ال�شراعية  للمحامل  ال�شلع  �شباق  اإقامة  الظفرة،  احلاكم يف منطقة  ممثل 
43 قدما، الذي �شينطلق اأول اأيام املهرجان، مل�شافة 22 ميً� بحرياً مب�شاركة 
102 حممل �شراعي، ويعد ال�شباق واحداً من ال�شباقات الهامة ملو�شم �شباقات 

الرتاث البحري ل�شيما واأنه يقام للمرة الأوىل يف مدينة ال�شلع.

وتعتر �شباقات املحامل ال�شراعية فئة 43 قدماً من اأهم فئات �شباقات املحامل 
الرتاثية، ل�شيما واأن ع�شاق البحر دائماً ما يتواجدون لنيل �شرف الفوز باألقاب 
�شباقات هذه الفئة، وكذلك اجلوائز املالية القيمة التي ت�شل اإىل ث�ث م�يني 

درهم للفائزين وامل�شاركني.
والرامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  رئي�ص  ن��ائ��ب  امل��زروع��ي،  �شيف  عي�شى  وق���ال 
املهرجانات  ���ش��ورة  يعك�ص  البحري  ال�شلع  مهرجان  اإن  وال��رتاث��ي��ة،  الثقافية 
الريا�شات  كبريين من حمّبي  واهتماماً  اإقباًل  ت�شهد  التي  البحرية،  الرتاثية 
ال�زم  التطوير  موا�شلة  اإىل  الدائم  اللجنة  �شعي  موؤكداً  واجلمهور،  البحرية 
على  املجتمع  وت�شجيع  البحرية  بالثقافة  واله��ت��م��ام  ال��رتاث��ي��ة  للمهرجانات 

رعايته واملحافظة عليه.
من جهته اأكد ماجد عتيق املهريي، رئي�ص اللجنة املنظمة لل�شباق، اأن اجلميع 

على اأهبة ال�شتعداد لإقامة احلدث، موجهاً ال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن 
اأن رعاية �شموه دوماً  زايد اآل نهيان على رعاية �شموه الكرمية لل�شباق، موؤكداً 
ما ت�شاعف من قيمة احلدث وجتعل اجلميع يف قمة ال�شعادة من اأجل املناف�شة 
على نيل اللقب. واأكد املهريي اأن ال�شباق يقام وفق الإجراءات الحرتازية املتبعة 
نتيجة  اإظ��ه��ار  امل�شاركني  على  حتتم  والتي  ك��ورون��ا،  فريو�ص  انت�شار  من  للحد 
�شد  تطعيمية  جرعات  ث�ث  على  احل�شول  �شرورة  عن  ف�شً�  �شلبية  فح�ص 
الفريو�ص. وعر املهريي عن ثقته التامة يف التزام اجلميع باللوائح والقوانني 
القيا�شات  اأو ما تخ�ص  الإج��راءات الحرتازية  التي تخ�ص  املنظمة، �شواء تلك 
احل�ص  لديه  اجلميع  اأن  اأك���دت  املا�شية  ال��ف��رتة  جت��ارب  اأن  اإىل  منوهاً  الفنية، 

الوطني وامل�شوؤولية املجتمعية للحفاظ على �ش�مة املجتمع وال�شحة العامة.
كما يت�شمن املهرجان م�شابقات الدومينو والكريم وكرة القدم ال�شاطئية وكرة 

�شينطلق  فيما  املهرجان،  اأي��ام  يومي طيلة  ب�شكل  تقام  التي  ال�شاطئية  الطائرة 
والن�شف  الرابعة  ال�شاعة  دي�شمر   10 اجلمعة  يوم  الهوائية  الدراجات  �شباق 
الثالثة  ال�شاعة  دي�شمر   11 ال�شبت  ي��وم  بال�شنارة  ال�شيد  و���ش��ب��اق  م�����ش��اًء، 
اإىل هناك  م�����ش��رياً  امل��ه��رج��ان،  م��وق��ع  ت��ق��ام جميعها يف  وال��ت��ي  م�����ش��اًء،  والن�شف 
مع  الفئات  لكافة  متنوعة  وفعاليات  ال���زوار  بانتظار  يومية  وج��وائ��ز  مفاجاآت 

تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية والوقائية.
والري  البحري  ال��رتاث  على  احلفاظ  اإىل  البحري  ال�شلع  مهرجان  ويهدف 
لدولة الإمارات، وت�شليط ال�شوء على الرتاث وال�شنع الإماراتي ونقله ل�أجيال 
البحرية،  واملهرجانات  الإماراتية  ال�شاحلية واجلزر  للمدن  القادمة، والرتويج 
ال�شياحة  ودع���م  ممار�شتها،  وت�شجيع  وال��رتاث��ي��ة  البحرية  ال��ري��ا���ش��ات  ودع���م 

والتنمية القت�شادية يف منطقة الظفرة.

برعاية حمدان بن زايد 

مهرجان ال�شلع البحري ينطلق اليوم  
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 تبداأ اليوم اخلمي�ص مناف�شات جائزة 
دبي الكرى للزوارق ال�شريعة -اك�ص 
واخلتامية  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  ك�����ات- 
والتي   2021 ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن 
للريا�شات  الدويل  دبي  نادي  ينظمها 
البحرية يف �شواطئ جمريا حتى يوم 
زورقا   12 مب�شاركة  ال�شبت  غد  بعد 
24 مت�شابقا من خمتلف  على متنها 

قارات العامل.
وي��ت��ق��دم ك��وك��ب��ة ال���ف���رق امل�����ش��ارك��ة يف 
�شفراء  اب��ط��ال��ن��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
الإم���ارات���ي���ة ح��ي��ث يت�شدر  ال��ري��ا���ش��ة 
الثنائي  بقيادة   3 دب��ي  �شرطة  زورق 
ب�����ن هندي  ون���������ادر  ال�����زف�����ني  ع�������ارف 
وياأتي   91 بر�شيد  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب 
زورق  مبا�شرة  الثاين  املركز  يف  بعده 
را�شد  ال��ث��ن��ائ��ي  ب��ق��ي��ادة   5 اب��وظ��ب��ي 
امل��ن�����ش��وري بر�شيد  ال��ط��اي��ر وم��اج��د 
فيما يحتل زورق ابوظبي  نقطة   78
و�شون  امل��ن�����ش��وري  ف��ال��ح  ب��ق��ي��ادة   4
ت��ورن��ت��ي امل��رك��ز ال���راب���ع ب��ر���ش��ي��د 57 
زورق  اخلام�ص  امل��رك��ز  يف  يليه  نقطة 
ب��ق��ي��ادة حم��م��د املطلعي   7 ف��ي��ك��ت��وري 

واأريك �شتارك بر�شيد 52 نقطة.
للحدث  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأك���م���ل���ت 
ب���ن م�شحار  ���ش��ع��ي��د  اأح���م���د  ب��رئ��ا���ش��ة 
رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي دبي الدويل 

التجهيزات  كافة  البحرية  للريا�شات 
واحلا�شمة  املهمة  امل��راح��ل  لنط�قة 
اخلمي�ص  اليوم  من  بداية  اجلولة  يف 
موعد اإقامة حماولت ت�شجيل اأف�شل 
ع�شرة  احل��ادي��ة  ال�شاعة  عند  توقيت 
لتحديد  وذل����ك  ���ش��ب��اح��ا،  وال��ن�����ش��ف 
ال�شباق  يف  الن����ط�����ق����ة  اف�������ش���ل���ي���ة 
يف  ���ش��ي��ق��ام  وال�����ذي  الأول  ال��رئ��ي�����ش��ي 
يوم  ظهر  بعد  م��ن  والن�شف  الثانية 
غد اجلمعة. ومن املنتظر اأن تتناف�ص 
الزوارق امل�شاركة يف �شباق الزمن اليوم 
طولها  ي�شل  ال��ت��ي  ال�شباق  لفة  على 
ح�شب  وذل��ك  بحريا  مي�   3.5 نحو 
التعدي�ت اجلديدة يف نظام املناف�شة 
اإج��راء حماولتني  وال��ذي يعتمد على 
اختيار  اأج�����ل  م���ن  زورق  ل��ك��ل  ف��ق��ط 
اأ�شحاب املراكز الأوىل ولي�ص كما كان 

يف ال�شباق عر مراحل الت�شفيات.
اليوم  اأف�������ش���ل زم����ن  ���ش��ب��اق  وي�����ش��ب��ق 
الر�شمية  ال��ت��ج��ارب  اإج����راء  اخلمي�ص 
 75 ومل��دة  �شباحا  العا�شرة  يف  الأوىل 
املحركات  اخ��ت��ب��ار  اأج�����ل  م���ن  دق��ي��ق��ة 
وال�����وق�����وف ع���ل���ى ج���اه���زي���ة ال�������زوارق 
مراحل  يف  ال���دخ���ول  ق��ب��ل  امل�����ش��ارك��ة 
التناف�ص  الأخري يف  واملعرتك  احل�شم 
ع��ل��ى ان���ت���زاع ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ال���ع���امل يف 

ن�شختها العا�شرة هذا العام.
اأك����د ج��م��ال زع���ل ب��ن ك��ري�����ش��ان ع�شو 
ال�����دويل  دب�����ي  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����ص 

اللجنة  ع�����ش��و  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
املنظمة اكتمال كافة الرتتيبات لبدء 
مناف�شات جائزة دبي الكرى للزوارق 
كات اجلولة اخلتامية  اك�ص  ال�شريعة 
والتي   2021 ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن 
جمريا  ���ش��واط��ئ  يف  ال���ن���ادي  ينظمها 
ح��ت��ى ي����وم ال�����ش��ب��ت مب�����ش��ارك��ة نخبة 
الزوارق  ريا�شة  يف  العامل  اأبطال  من 

ال�شريعة من خمتلف قارات العامل.
ت��ن��ظ��ي��م هذه  اإن  ك��ري�����ش��ان  ب���ن  وق����ال 
ا�شتمرارا  ي���اأت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
وتنظيم  ا�شت�شافة  يف  ال��ن��ادي  جلهود 
البحرية  الريا�شية  الح���داث  ك��رى 
حيث   1988 ع�����ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  م���ن���ذ 
اأو�شطي  و���ش��رق  ن��ادي عربي  اول  ك��ان 
ومنها  ع��امل��ي��ة  ب���ط���ولت  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
بطولة العامل للزوارق ال�شريعة الفئة 
بقوة  �شاهم  ثم   1992 الأوىل- عام 
للزوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ت��اأ���ش��ي�����ص  يف 
ال�����ش��ري��ع��ة -اك�����ص ك���ات- وال��ت��ي بداأت 
بطولة  اىل  �شغري  حملي  ح��دث  م��ن 
نالت  ح��ت��ى  دول��ي��ة  ث��م  وم���ن  اإقليمية 
 2010 الدويل عام  اعرتاف الحتاد 
من  العاملية  اىل  حينها  من  وانطلقت 

مياه الم��ارات. واأ�شاف ع�شو اللجنة 
الدويل  دبي  نادي  ي�شعدنا يف  املنظمة 
للريا�شات البحرية الرتحيب بجميع 
العامل  ب��ل��دان  خمتلف  م��ن  امل�شاركني 
وبريطانيا  واإي��ط��ال��ي��ا  ال��ك��وي��ت  م���ن 
وموناكو  وا�شرتاليا  وامريكا  ورو�شيا 
النجاح  متمنني  البلدان  من  وغريها 
املناف�شات  خ���ل  للجميع  والتوفيق 
من  اعتبارا  اأي��ام  لث�ثة  ت�شتمر  التي 
وبعد  اجلمعة  وغ���دا  اخلمي�ص  ال��ي��وم 
غد ال�شبت. ووجه بن كري�شان الدعوة 
ل��شتمتاع  ال���ك���رمي  اجل���م���ه���ور  اىل 
بالتناف�ص ال�شاخن والكبري على مدار 
الكائن عند  البطولة يف موقعها  اأي��ام 
من  بالقرب  املائية  دب��ي  ق��ن��اة  م��دخ��ل 
�شاطئ ال�����ش��روق وت��ق��دمي ال��دع��م اىل 
الريا�شات  و�شفراء  الإم����ارات  اإب��ط��ال 
على  بقوة  يناف�شون  اللذين  البحرية 
هذا  ال��ع��ا���ش��رة  الن�شخة  ل��ق��ب  ان���ت���زاع 

العام.

7
بقيادة   7 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  ي��ت��ط��ل��ع 
وال�شويدي  املطلعي  حممد  الثنائي 

جيدة  نتائج  لت�شجيل  ���ش��ت��ارك  اأري���ك 
العامل  لبطولة  اخلتامية  املحطة  يف 
يف  ال��واج��ه��ة  اىل  وال���ع���ودة   2021
املناف�شة على ال�شدارة وتعزيز ر�شيد 
الفريق يف الرتتيب العام حيث يحتل 
 52 امل��رك��ز اخل��ام�����ص بر�شيد  ح��ال��ي��ا 

نقطة.

12
ي��غ��ي��ب ع���ن امل�����ش��ارك��ة يف ج���ائ���زة دبي 
 2019 2021 حامل اللقب يف عام 
ال������زورق ال����ش���رتايل م��ارت��ي��م��ي��و 12 
ب���ق���ي���ادة ت�����وم ب�������اري ك����وي����رت ورو������ص 
الزورق  �شحن  تاأخر  ب�شبب  وي�يتون 
م���ن ال���ق���ارة ال���ش��رتال��ي��ة وق����د اعلن 
ع���ن ح��ل��ة جديدة  م����وؤخ����را  ال���ف���ري���ق 
الرويجي  املت�شابق  وع��ودة  بان�شمام 
بال فريبك نيل�شون الذي �شي�شارك يف 

مو�شم 2022.

10
بقيادة   10  )222( زورق  ي���واج���ه 
الثنائي الإيطايل جيوفاين كاربيتي� 
نيكل�شون م�شاكل  داري��ن  وال���ش��رتايل 
قدم  وال���ذي  ال����زورق  يف  وتقنية  فنية 
اأداء مذه� يف اجلولة الأوىل كفل له 
الفوز باملركز الأول يف ال�شباق الأول ، 
لكنه تراجع ب�شكل كبري يف ال�شباقني 
ال��ث��اين وال��ث��ال��ث واك���د ق��ائ��دا الزورق 
�شعيهما للتغلب على امل�شكلة بالتعاون 
مع الطاقم الفني للظهور ب�شكل قوي 

اليوم وغدا وبعد غد.

الربنامج
اخلمي�ص:

الر�شمية التجارب   :10.00
زمن اأف�شل   :11:30

البحرية امل�شرية   :15:30

اجلمعة:
الر�شمية التجارب   :10:00

الأول ال�شباق   :14:30

ال�شبت :
الر�شمية التجارب   :10:00

زمن اأف�شل   :11:30
الثاين ال�شباق   :15:00

ترتيب اأف�شل زمن:
-1 اأبوظبي 4 فالح املن�شوري و�شون 

نقطة تورنتي - 87 
وماثيو  بويل  توما�شو   6 موناكو   2-

نيكوليني - 83 نقطة
وماجد  الطاير  را�شد   5 اأبوظبي   3-

املن�شور - 70 نقطة
الزفني  ع����ارف   3 دب���ي  ���ش��رط��ة   4-

ونادر بن هندي - 70 نقطة
-5 )222( 10 جيوفاين كاربيتي� 

ودارين نيكل�شون - 69 نقطة
روبريتو   16 �شواردي  فوري�شتي   6-
 - مونتافوكي  وغيامبابولو  بيانو  لو 

نقطة  45
-7 فيكتوري 7 اأريك �شتارك وحممد 

املطلعي - 35 نقطة
دي  رو�شاريو     96 اأي  بي  ات�ص   8-

كول وجوزابي دي كول - 28 نقطة
ويليامز  ���ش��ك��وت   8 ب��ري��ط��ان��ي��ا   9-

نقطة ومارتن كامبيل - 26 
كيتا�شيف  خمائيل   9 �شتار  نيو   10-

نقطة ودميرتي فاندي�شيف - 20 
اليفريدو   22 ام��ات��و  ب��ا���ش��ت��ا   11-

نقطة اماتو و�شاول بوباكو - 12 
عبداللطيف   17 ال���ك���وي���ت   12-
ال���ع���م���اين وم�����ش��ط��ف��ى د����ش���ت���ي - 4 

نقاط
غورث  �شب�شتيان   2 -�شويكات   13

وغو�شتنتني اأو�شتاوف – 3 نقاط

الريا�شة  وزي�������رة  م���ع���ايل  ����ش���ه���دت 
الفرن�شية روك�شانا مارا�شينيانو �شباح 
يف  الفرن�شي  باجلناح  الأرب��ع��اء  اأم�ص 
اجلودو  عر�ص   2020 دب��ي  اإك�شبو 
�شباب  الذي قدمه منتخب  امل�شرتك 
بالتن�شيق  للجودو  الإم��ارات  و�شابات 
 ، الفرن�شي  واجلناح  اإك�شبو  اإدارة  مع 
وذلك بح�شور ال�شيدة رئي�شة اللجنة 
نا�شر  وال�شيد  الفرن�شية  الومل��ب��ي��ة 
امل�شارعة  احت��اد  ع��ام  اأم��ني  التميمي 
واجل��������ودو اأم������ني ����ش���ن���دوق الحت�����اد 
ب��ج��ان��ب ح�شور   ، ل��ل��ج��ودو  ال�����دويل 
وع���دد من  امل��راف��ق  الفرن�شي  ال��وف��د 
اأع�������ش���اء ال�����ش��ف��ارة ال��ف��رن�����ش��ي��ة لدى 
ال���دول���ة وح�����ش��ور غ��ف��ري م��ن حمبي 
 .. واجل���ودو  القتالية  الأل��ع��اب  فنون 
الريا�شية  الطفرة  ال��وزي��رة  وثمنت 
التي تعي�شها دولة الإمارات ، واأ�شادت 
فرن�شا  ملنتخب  اليجابية  بامل�شاركة 
الحتاد  عيد  بطولة  خ���ل  للجودو 
للجائزة  ����ش����م  ج���ران���د  اخل��م�����ش��ني 
اختتمت  ال���ت���ي  ل���ل���ج���ودو  ال����ك����رى 
اأبوظبي حتت رعاية �شمو  موؤخرا يف 
اآل نهيان نائب  ال�شيخ هزاع بن زايد 
رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 

اأبوظبي..
والوفد  ل���ل���وزي���رة  ال��ت��م��ي��م��ي  ون���ق���ل 
حممد  �شعادة  و�شكر  حتيات  امل��راف��ق 
ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي رئ��ي�����ص الحتاد 
على تلك املبادرة الكرمية التي تعر 
ع��ن اأه��م��ي��ة مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 

الطيبة  ال�شمعة  بعد   ، النا�ص  حياه 
الذي  الإم���ارات  اكت�شبها ج��ودو  التي 
ح�شد العديد من الألقاب الإقليمية 
والدولية ،لذلك كانت م�شاركة جودو 
الريا�شية  امل��ب��ادرة  تلك  الإم���ارات يف 
قبل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال����ش���ت���ع���را����ش���ي���ة 
ا�شت�شافة العا�شمة الفرن�شية باري�ص 
لدورة الألعاب الأوملبية للمرة الثالثة 
2024 ، وذلك تزامناً مع احتفالتها 
ا�شت�شافة  ع��ل��ى  ع���ام   100 مب����رور 

احلدث الأوملبي عام 1924، متمنيا 
ت�شتقبل  وه��ي  لفرن�شا  التوفيق  لكل 
..واختتم  الكبري  الريا�شي  احل��دث 
ال�شيد نا�شر التميمي مثمنا التعاون 
م��ع اجل����ودو ال��ف��رن�����ش��ي ال����ذي ميثل 
يف  ال�شعبية  ذات  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ري��ا���ش��ة 
ف��رن�����ش��ا وال���ت���ي مت���ار����ص ع��ل��ى نطاق 
وا�شع يف املدار�ص واجلامعات.. و�شكر 
واإدارة   ،  2020 دب���ي  اإك�����ش��ب��و  اإدارة 

اجلناح الفرن�شي باإك�شبو . 

هاجم عّراب الفورمول واحد ال�شابق 
الريطاين بريين اإكلي�شتون مواطنه 
�شبع  اللقب  حامل  هاميلتون،  لوي�ص 
حديث  يف  مر�شيد�ص  وفريقه  م��رات، 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص ب���ر����ص، م��ع��ت��راً اأن 
�شائق  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  امل��ب��ا���ش��ر  مناف�شه 
ريد بول الهولندي ماك�ص فري�شتابن 

تعر�ص للتنمر من قبلهما.
ال�شائقان اجلولة اخلتامية  ويخو�ص 
للبطولة العاملية هذا العام على حلبة 
مر�شى يا�ص يف اأبوظبي الأح��د، وهما 
ن��ق��اط��اً يف ����ش���دارة ترتيب  م��ت��ع��ادلن 
منهما(،  لكل   369.50( ال�شائقني 
الن�شخة  يف  ه��ام��ي��ل��ت��ون  ف����وز  ع��ق��ب 
الكرى  ال�شعودية  جائزة  من  الأوىل 
يف �شوارع مدينة جّدة الأح��د املا�شي، 
"ماد ماك�ص"  ل���  اأف�����ش��ل��ي��ة  م��ع  ول��ك��ن 
ثمانية  مقابل  �شباقات  بت�شعة  الفائز 
مل��ن��اف�����ش��ه. ي���رى اإك��ل��ي�����ش��ت��ون امل��ك��ّن��ى ب� 
التي  ال�����ش��غ��وط��ات  اأن  اإي"  "م�شرت 
والتي  م��ر���ش��ي��د���ص  ف���ري���ق  مي��ار���ش��ه��ا 
ت�شب �شمن خانة "الألعاب النف�شية" 
على  ال�شراع  على  كبري  ب�شكل  ت��وؤث��ر 
عاماً(،   91( اإكلي�شتون  واأك��د  اللقب. 
التجارية  ل��ل��ح��ق��وق  ال�����ش��اب��ق  امل���ال���ك 
والرجل  طويلة  لعقود  الوىل  للفئة 
الفورمول  حتويل  خلف  وق��ف  ال��ذي 
وجتارية  ع��امل��ي��ة  ري��ا���ش��ة  اإىل  واح����د 
مر�شيد�ص  م��دي��ر  اأن  امل��ل��ي��ارات،  ت���ّدر 
وهاميلتون  وول����ف  ت��وت��و  ال��ن��م�����ش��وي 
غري  "بطريقة  امل��ن��اف�����ش��ة  ي��خ��و���ش��ان 
اأن ما يح�شل  عادلة". ويبدو وا�شحاً 
ال�شاعي  عاماً   24 ال���  اب��ن  على  يوؤثر 
للقبه الأّول يف البطولة. تقدم �شائق 

ريد بول يف متوز/يوليو املا�شي بفارق 
مع  ولكن  هاميلتون،  عن  نقطة   32
الف�شّية"  "الأ�شهم  ف��ري��ق  ا���ش��ت��ع��ادة 
هاميلتون  "ال�شري"  ب����ات  ب���ري���ق���ه، 
الأ���ش��رع يف الأم��ت��ار الأخ���رية يف �شباق 
الفوز بلقبه العاملي الثامن )اخلام�ص 
القيا�شي مع  ارت��ب��اط��ه  وف��ك  ت��وال��ي��اً( 
�شوماخر.  الأمل��اين ميكايل  ال�شطورة 
ال��ت��وق��ع��ات بفوزه  خ��ال��ف ه��ام��ي��ل��ت��ون 
الرازيلية،  اإن��رتلغ��و���ص  حلبة  على 
الأّول يف قطر  املركز  كاأ�ص  اأ�شاف  ثم 
وال�����ش��ع��ودي��ة ال����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي على 
ح��ل��ب��ت��ني ج��دي��دت��ني، ل��ي��ت��اأج��ل ح�شم 
اللقب للمرة الوىل بني �شائقني ي�شري 
الرتتيب اإىل تعادلهما يف النقاط قبل 
ال�����ش��ب��اق الخ����ري م��ن��ذ ع���ام 1974، 
وحتديداً منذ ال�شراع بني الرازيلي 

وال�شوي�شري  فيتيبالدي  اإمي��ر���ش��ون 
ك�ي ريغات�شوين والذي انتهى بفوز 
نقطة   55( ال��ع��امل��ي  ب��ال��ل��ق��ب  الأّول 
مقابل 52(. قال اإكلي�شتون يف ات�شال 
هاتفي مع فران�ص بر�ص من منزله يف 
هو  "ماك�ص  ال�شبانية  اإيبيزا  جزيرة 
اأن  وال���ش��واأ  لوي�ص،  م��ع  مقارنة  ول��د 
�شخمة  اإع���ن��ي��ة  حملة  لوي�ص  ل��دى 
تعمل من اأجله". واأ�شاف "لقد كانوا 
ماك�ص  على  الوقت  ط��وال  ي�شغطون 
اإىل  ال�شباقات  م��دي��رو  ث��م عمد  وم��ن 
لأن  امل�شائل  من  العديد  من  التحقق 
و"لدى  اإليهم"  ي��ت��وج��ه  ك����ان  ت���وت���و 
ملواجهته  ���ش��ب��اق  م���ن  اأك�����رث  م��اك�����ص 
ويتنمرون  خ��ل��ف ظ��ه��ره  اأن��ه��م  ح��ي��ث 
بطريقة  املناف�شة  وي��خ��و���ش��ون  عليه 

غري عادلة".

�اأردف "هي لعبة نف�شية".
واأق�����ّر اإك��ل��ي�����ش��ت��ون ان���ه ع��ن��دم��ا ت�شلك 
فاإن  الذهنية،  الأل��ع��اب  م�شار  الأم���ور 
هاميلتون هو الأقوى يف هذا امل�شمار. 
"ماك�ص  باأن  ربط "م�شرت اإي" ك�مه 
ال�شباقات،  يف  ���ش��ن��وات  ب�شع  اأم�����ش��ى 
ال�شوارع  يف  ���ش��ن��وات  مي�����ِص  مل  لكنه 
مواطنه  ع���ن  وت���اب���ع  لوي�ص".  م��ث��ل 
اأنه  وم��ع��رف��ت��ه  �شخ�شية،  ب��ن��ى  "لقد 
كون  مع  بالتزامن  بال�شباقات  �شيفوز 
مدى  على  املهيمنة  القوة  مر�شيد�ص 
امل��ا���ش��ي��ة، جعلته  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����ش��ن��وات 
ماك�ص"  م��ن  بكثري  اأق����وى  �شخ�شية 
"عامه  فهو  للهولندي  بالن�شبة  واأن��ه 
قادرة  �شيارة  فيه  ميتلك  ال��ذي  الأّول 
مل  �شابقاً  بينما  بانتظام،  الفوز  على 

يكن مناف�شاً".
ياأمل اإكلي�شتون اأن يقّدم الأحد �شباقاً 
الذي  ال�شباق"  "نادي  م���ن  اأف�����ش��ل 
اأن  معتراً  املا�شي،  ال�شبوع  �شاهده 

الفائز �شيكون الأكرث "حظاً".
و"اأعتقد  للريا�شة"  جيد  "هذا  ق��ال 
اأن النا�ص كانوا يعرفون م�شبقاً هوية 
الفائز يف ال�شنوات ال�شابقة" يف اإ�شارة 
اإىل هيمنة مر�شيد�ص وهاميلتون منذ 
املحركات  وب��داي��ة حقبة   2014 ع��ام 
الهجينة، و"لكن هذا العام كان رائًعا. 
اأمور  حت�شل  اأن  اجليد  من  ك��ان  لقد 

خمتلفة بع�ص ال�شيء".
واأ�شاف "ل يوجد اأي عيب يف لوي�ص، 
ح�شل  لكنه  جهده  ق�شارى  بذل  لقد 

على الكثري من امل�شاعدة".
وحّتى لو فاز هاميلتون بلقبه الثامن 
وجهة  من  ذل��ك  يغرّي  فلن  القيا�شي، 
اأنه  يعتقد  من  ب�شاأن  اإكلي�شتون  نظر 

اأف�شل �شائق يف كل الأزمنة.
مانويل  خ���وان  الأرجنتيني  اإن  وق���ال 
رائ��ع مبا فيه  ك��ان يف و�شع  "فاجنيو 
مع  ال��ب��ق��اء  اإىل  ي�شطر  ومل  الكفاية 
فريق واح��د )ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة(، وتابع 
ال�شائقون  كان  الفرتة،  تلك  "خ�ل 
ي���وق���ع���ون ع����ق����وداً م��دت��ه��ا ع����ام واح���د 
حتى يتمكنوا من النتقال اإىل اأف�شل 
"اعتقدت  ل��ط��امل��ا  اأن���ه  واأك����د  فريق". 
مرات  اأرب��ع  باللقب  )الفائز  اأن  دائًما 
ال��ف��رن�����ش��ي( األ����ن ب��رو���ش��ت ك����ان حًقا 
الأف�����ش��ل. ق��اد ال�شيارة مب��ف��رده  دون 
اأي م�شاعدة. كان عليه اأن يعتني بكل 
زميله  دائماً  وكان  ال�شباق  اأثناء  �شيء 
يف الفريق يتمتع بكفاءة عالية جًدا".

جائزة دبي على خط النطالق

�شباق الزمن اليوم يحدد املنطلقني يف رئي�شي اإك�س كات غدا
اأبطال العامل يقود�ن ز�ارقهم يف م�شرية كرنفال القناة املائية

بح�شور �زيرة الريا�شة الفرن�شية

جودو الإمارات ي�شتعر�س يف اأك�شبو  دبي 2020   
اإكلي�شتون يهاجم هاميلتون مبواجهة فري�شتابن 

• بـن كري�شـان: ا�شت�شافـة البطولـة ا�شتمـرار لتميـز النـادي علـى ال�شاحـة الد�ليـة 

•• الفجرية-وام

ال�شرقي  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  حتت رعاية �شمو 
ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية، وق���ع ���ش��ن��دوق رع���اي���ة ال�����ش��ب��اب ون���ادي 
تن�شيق  بهدف  تفاهم  م��ذك��رة  والثقافة  لل�شطرجن  الفجرية 
وبطولت  �شبابية  مبادرات  لإط���ق  التعاون  وتطوير  اجلهود 

�شمولية لرعاية املواهب يف الإمارة.
للموهوبني  امل��ادي  الدعم  توجيه  على  التفاهم  مذكرة  تن�ص 
ت��ع��زي��ز مهاراتهم  ال��ف��ج��رية، مب��ا ي�شمن  اأب��ن��اء  م��ن  ال�����ش��ب��اب 

وتنمية قدراتهم املختلفة.
رعاية  �شندوق  مدير  العو�شي  ع��ب��داهلل  يو�شف  �شعادة  واأك���د 

بتوجيهات  مبدع،  جيل  ببناء  الفجرية  اإم��ارة  اهتمام  ال�شباب 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�ص 
الأعلى حاكم الفجرية يف �شاأن رعاية املوهوبني وتعزيز دورهم 
�شمو  ومتابعة  دعم  اإىل  م�شريا  للدولة،  امل�شتدامة  التنمية  يف 
ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 

ورعايته لل�شباب وطموحاتهم امل�شتقبلية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اآل ب��رك��ات رئ��ي�����ص جمل�ص 
التفاهم  مذكرة  اإن  والثقافة  لل�شطرجن  الفجرية  ن��ادي  اإدارة 
على  موؤكدا  وا�شتثمارها،  ال�شبابية  الطاقات  دعم  اإىل  تهدف 
الكوادر  بناء  يف  التعاون  ج�شور  ومد  اخلدمية  املوؤ�ش�شات  دور 

الوطنية واإ�شراكها يف م�شرية التنمية امل�شتدامة.

•• دبي-وام

تنطلق اليوم اخلمي�ص اجلولة الأوىل من مناف�شات بطولة دبي الدولية ال�شاد�شة للقفز 
باملظ�ت، التي تقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
29 دولة،  350 مت�شابقا ميثلون  ، وي�شارك فيها  التنفيذي  املجل�ص  عهد دبي رئي�ص 

وت�شتمر حتى 17 دي�شمر اجلاري بنادي �شكاي دايف دبي باجلمريا .
وتعود البطولة ل�شتنئاف مناف�شاتها بعد توقف دام لأكرث من عامني ب�شبب جائحة 
دول  فيها  ي�شارك  التي  بالتزامن معها، مناف�شات"بطولة اخلليج"  تقام  كورونا، كما 
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، حيث من املقرر اأن ت�شارك المارات - م�شت�شيف 
البطولة - ب� 3 فرق، 2 منهم يف البطولة الدولية وفريق واحد يف البطولة اخلليجية. 
ووجه ن�شر حمودة النيادي رئي�ص احتاد المارات للريا�شات اجلوية ال�شكر والتقدير 
اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم على دعم �شموه الكبري ورعايته 

الكرمية للبطولة التي تتزامن مع احتفالت الدولة بعيد الحتاد "اخلم�شني"، مرحباً 
ب�شيوف الإمارات ومتمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق يف املناف�شات.

واأ�شار النيادي اإىل اأن الفرق الإماراتية الث�ثة التي �شت�شارك يف البطولتني /الدولية 
"ال�شيزم" والتي  ا�شتعدت جيدا من خ�ل م�شاركتهم موؤخرا يف بطولة  واخلليجية/ 
اأقيمت منذ نحو اأ�شبوعني يف قطر، موؤكداً اأن حظوظ جميع الفرق امل�شاركة مت�شاوية 
يف  تدريبياً  مع�شكراً  اأق��ام��ت  التي  ورو���ش��ي��ا  البطولة،  م�شت�شيفة  الإم����ارات  با�شتثناء 
مبكرا  املناف�شات  اأج��واء  ودخلت  الطق�ص  على  خ�له  من  تاأقلمت  اأبوظبي  العا�شمة 
"رباعي  املاء والتما�شك  والتي تت�شمن ث�ث م�شابقات يف دقة الهدف والتزحلق على 
وثماين". كما اأعلنت اللجنة املنظمة اكتمال كافة التجهيزات لنط�ق البطولة ، حيث 
مت ت�شييد خيم الوفود التي انت�شرت يف م�شرح البطولة على �شكل حدوة وحتمل اأ�شماء 
واأع�م و�شعارات الدول امل�شاركة كما اكتمل و�شول منتخبات الدول امل�شاركة ومنحت 

قفزات التدريب وفق لئحة البطولة.

باملظالت  تفاهم بني �شندوق رعاية ال�شباب ونادي الفجرية لل�شطرجن والثقافة  للقفز  الدولية  دبي  بطولة  يف  ت�شارك  دولة   29
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الفجر الريا�ضي

�شراٌع ث�ثي حمتدم على املركزين 
الأخرية  اجل��ول��ة  �شت�شهده  الأول���ني 
مل�شابقة  امل����ج����م����وع����ات  دور  م�����ن 
ليغ"،  "يوروبا  الأوروب������ي  ال�����دوري 
و�شيفه  الإي�����ط�����ايل  ن����اب����ويل  ب����ني 
اللذين  الن��ك��ل��ي��زي  ���ش��ي��ت��ي  ل��ي�����ش��رت 
يلتقيان يف مواجهة قوية اخلمي�ص، 

ال�شاعي  الرو�شي  و�شبارتاك مو�شكو 
ل�شتغ�ل نزالهما عندما يحّل على 
و�شمنت  ب��ول��ن��دا.  يف  وار����ش���و  ليغيا 
�����ش����دارة  ف������رق  اأرب�����ع�����ة  الآن  ح���ت���ى 
مبا�شرة  توؤهلها  ال��ت��ي  جمموعاتها 
اىل الدور ال�16، هي ليون الفرن�شي 
ومواطنه موناكو، و�شت هام يونايتد 

النكليزي وباير ليفركوزن الملاين. 
كما تاأكد احت�ل فريقني الو�شافة 
ال�شكتلندي  رينجرز  غ��شكو  هما 

وريال بيتي�ص ال�شباين.
يوؤهل  الذي  ال�شابق  للنظام  وخ�ًفا 
مبا�شرة  الول��ني  املركزين  �شاحَبي 
فقط  يتاأهل  الق�شائي،  ال���دور  اإىل 
مت�شّدر كل من املجموعات الثماين 
يخو�ص  ف��ي��م��ا  ال�16،  ال������دور  اىل 
اأ���ش��ح��اب ال��و���ش��اف��ة م��واج��ه��ات �شد 
القادمني  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  اأ���ش��ح��اب 
اأوروبا  اأبطال  دوري  جمموعات  من 

لإكمال عقد املتاأهلني.
ليبزيغ  ق�����دوم  الآن  ح��ت��ى  وت����اأك����د 
الملانيني،  دورمت����ون����د  وب���ورو����ش���ي���ا 
�شانت  زن���ي���ت  ال����رت����غ����ايل،  ب����ورت����و 
و�شرييف  ال���رو����ش���ي  ب���ط���ر����ش���ب���ورغ 
امل�شابقة  م��ن  امل���ول���دايف،  ت��رياب�����ش��ول 
اأن املنتخبات التي  القارية الم. كما 
حتتل املركز الثالث يف "يوروبا ليغ" 
تتاأهل خلو�ص مواجهات ملحق �شد 
اأ�شحاب املركز الثاين يف جمموعات 
امل�شتحدثة  ال����ق����اري����ة  امل�������ش���اب���ق���ة 
"كونفرن�ص ليغ" لإكمال عقد الدور 

ال�16 يف الخرية.
و�شت�شهد اجلولة الخرية مناف�شات 
يف  احل�شم  ت��اأّج��ل  اأن  بعد  حمتدمة 

العديد منها حتى الرمق الخري.
معركة  ت��دور  الثالثة،  املجموعة  يف 
الربعة  ال���ف���رق  ت����زال  ل  اإذ  ن���اري���ة، 
ج��م��ي��ع��ه��ا مت���ل���ك ف����ر�����ص اح���ت����ل 

املركزين الولني.
الرتتيب  ���ش��ي��ت��ي  ل��ي�����ش��رت  ي��ت�����ش��در 
ب��ر���ش��ي��د ث��م��اين ن��ق��اط وي��ح��ّل على 
بنقطة  عنه  املتخلف  الثالث  نابويل 
واح�����دة ف��ق��ط، يف م���ب���اراة ن���اري���ة يف 
اإيطاليا، فيما يحل �شبارتاك  جنوب 
مو�شكو الثاين املت�شاوي بالنقاط مع 
البولندي  وار�شو  ليغيا  على  نابويل 
ال�������ذي مي���ل���ك ����ش���ت ن����ق����اط. وك����ان 
ال�شابقة  اجل��ول��ة  يف  اأه����در  ن��اب��ويل 
الولني  املركزين  اأحد  فر�شة ح�شم 
ويدخل  مو�شكو،  يف   1-2 ب�شقوطه 
اىل املواجهة يف اأعقاب خ�شارة 2-3 
�شدارة  اأفقدته  ال�شبت  اأر���ش��ه  على 

الدوري اليطايل.
اأما لي�شرت بطل اإنكلرتا عام 2016، 
يعاين حملًيا بعد اأن حقق فوًزا واحًدا 
ال�شت الخ��رية، و�شقط  يف مبارياته 
ن��ه��اي��ة ال���ش��ب��وع ���ش��د اأ���ش��ت��ون في� 
ع�شر.  احل��ادي  املركز  اىل  ليرتاجع 
احت�ل  منهما  ك��ل  �شمن  اأن  وب��ع��د 
اأحد املركزين الولني عن املجموعة 
على  ���ش��راي  غلطة  ي��ح��ّل  اخلام�شة، 
لت�شيو يف العا�شمة اليطالية روما 

يف ال�شراع على ال�شدارة.

•• اأبوظبي-وام

 تزداد وترية احلما�ص يف حلبة مر�شى يا�ص مع بداية و�شول الفرق ومعداتها 
بطولة  على  احل�شم  و�شباق   ،1 الفورمول  ملو�شم  اخلتامي  لل�شباق  ا�شتعدادا 
خا�شها  م�شوقة  مناف�شة  بعد  اأب��وظ��ب��ي،  ت�شت�شيفه  ال���ذي  وال��ف��رق  ال�شائقني 
ال�شائقان ماك�ص فري�شتابن ولوي�ص هاملتون وفريقا مر�شيد�ص وريد بل على 
اأبوظبي،  اإىل  الع�شرة   1 ال��ف��ورم��ول  ف��رق  و���ش��ول  وم��ع   .2021 مو�شم  م��دار 
اأبوظبي  يف  للفورمول1  الكرى  اجلائزة  ل�شباق  ر�شمًيا  ال�شتعدادات  تنطلق 
الذي ت�شت�شيفه حلبة مر�شى يا�ص، حيث تعج منطقة البادوك باحلركة تاأهبا 

لل�شباق رقم 22 واخلتامي ملو�شم الفورمول1 لعام 2021.
لقبي  العام على  مناف�شة حمتدمة يف هذا  للفورمول1  العامل  بطولة  وت�شهد 
ال�شائقني والفرق، وتتجه اأنظار ع�شاق الفورمول1 يف جميع اأنحاء العامل اإىل 
حلبة مر�شى يا�ص مب�شارها اجلديد خ�ل عطلة هذه الأ�شبوع ملتابعة جمريات 
واأحداث �شباق احل�شم الذي تنطلق �شارة بدايته يف 12 دي�شمر، وفيما اإذا كان 
لوي�ص  اأن  اأو  م�شريته،  مرة يف  لأول  ال�شائقني  بلقب  �شيتوج  فري�شتابن  ماك�ص 

هاملتون �شيوا�شل �شيطرته على لقب البطولة للعام اخلام�ص على التوايل.
العامل  بطولة  بلقب  بها  ي��ف��وز  م��ن  ي��ت��وج  حا�شمة  مواجهة  ال�شباق  و�شي�شهد 
للفورمول1 لل�شائقني يف هذا املو�شم، اإذ ي�شل كل من ماك�ص فري�شتابن ولوي�ص 
هاميلتون اإىل حلبة مر�شى يا�ص بر�شيد مت�شاو من النقاط بعد مو�شم حافل 
بالإثارة، ملواجهة ختامية حا�شمة. وهذه هي املرة الثانية يف تاريخ الفورمول1 
ال�شباق  قبل  النقاط  بعدد  البطولة  لقب  على  املتناف�شان  فيها  يت�شاوى  التي 
الطائر  الهولندي  ويحط   ،1974 ع��ام  يف  الأوىل  امل��رة  كانت  بعد  اخل��ت��ام��ي، 
فري�شتاين مع البطل املتوج بلقب البطولة يف املو�شم املا�شي لوي�ص هاميلتون 
يف اأبوظبي ويف جعبة كل منهما 369.5 نقطة يف بطولة ال�شائقني .. ويت�شدر 
 ،2021 مو�شم  يف  ان��ت�����ش��ارات   9 ت�شجيله  بعد  ال�شائقني  ترتيب  فري�شتابن 
املو�شم احل��ايل وع��اد بقوة  انت�شارات يف   8 ال��ذي حقق  متقدًما على هاميلتون 
خ�ل ال�شباقات الث�ثة الأخرية م�شجً� ث�ثة انت�شارات متتالية يف الرازيل 
التعدي�ت اجلديدة على م�شار حلبة  ال�شعودية. ومع  العربية  واململكة  وقطر 
فر�ص  من  مزيًدا  وتتيح  احلما�ص  من  مزيًدا  ت�شفي  اأن  واملتوقع  يا�ص  مر�شى 

التجاوز على م�شارها البالغ طوله 5.28 كم، من املتوقع اأن يظل �شباق اجلائزة 
الكرى يف اأبوظبي يف ذاكرة جمهور الفورمول1 ل�شنوات طويلة. وبعد مو�شم 
 ،44 رقم  املخ�شرم  و�شائقه  مر�شيد�ص  لفريق  الدراماتيكية  بالأحداث  حافل 
اللقب  واح��دة من  م�شافة  على  الوقوب  الريطاين  لل�شائق  القوي  الأداء  اأت��اح 
اأبوظبي فاإنه يتفوق  مع ماك�ص فري�شتابن، ويف حال �شجل هاميلتون الفوز يف 
ثمانية  م�شجً�  الفورمول1،  �شائقي  اأعظم  اأح��د  �شوماخر،  مايكل  �شجل  على 
انت�شارات بلقب بطولة الفورمول1 لل�شائقني حمتفًظا لنف�شه باأكر عدد من 
�شجل  ح��ال  ويف  عاًما.   70 على  املمتدة  الطويلة  م�شريتها  يف  البطولة  األقاب 
 ،104 اإىل  النت�شارات  من  ر�شيده  يرفع  فاإنه  اأبوظبي  يف  الفوز  هاميلتون 
معزًزا مكانته بعدد النت�شارات يف �شباقات الفورمول1، وم�شجً� با�شمه اللقب 
اخلام�ص على التوايل يف بطولة العامل لل�شائقني، واللقب الثامن على التوايل 
لل�شانعني لفريق مر�شيد�ص موؤكًدا هيمنة الفريق املطلقة على مناف�شات هذا 
�شعود  وك��ان    .2014 ع��ام  يف  اعتمادها  منذ  الفورمول1  �شيارات  من  اجليل 
اأن  اأم��ًرا متوقًعا، وبعد  املو�شم  ال�شائقني يف هذا  اإىل �شدارة ترتيب  فري�شتابن 
�شجل الهولندي فوزه الأول يف �شباق جائزة اأبوظبي الكرى للفورمول1 يف عام 
لت�شجيل فوزه العا�شر يف هذا املو�شم ولقبه الأول ببطولة  فاإنه يطمح   ،2020
ب��داأت مع  التي  الفورمول1،  الفريدة يف عامل  العامل للفورمول1 يف م�شريته 
فريق تورو رو�شو يف عام 1015 حني كان بعمر 17 عاًما اأ�شغر �شائق يدخل 

مناف�شات البطولة عر تاريخها الطويل.
اأعوام  اأن فر�ص فريق ريد بول هيمنته على بطولة الفورمول1 ما بني  وبعد 
2010 و2013، حقق خ�لها الفريق حتت اإ�شراف كري�شتيان هورنر بطولة 
التوايل، فيما �شيطر �شائق الفريق، الأملاين  اأربع مرات على  العامل لل�شانعني 
�شيبا�شتيان فيتيل، على لقب ال�شائقني خ�ل هذه الفرتة، وي�شعى هورنر اإىل 
حما�شي  مو�شم  وبعد  �شنوات.  ثماين  غياب  بعد  الفورمول1  قمة  اإىل  العودة 
يف  مب��ا  ال��ل��دودي��ن،  الغرميني  ب��ني  للجدل  امل��ث��رية  اللحظات  م��ن  العديد  �شهد 
اإىل  بالإ�شافة  و�شيلفر�شتون،  مونزا  حلبتي  يف  بينهما  ال�شطدام  حادثي  ذلك 
ال�شباق  اأح��داث ت�شمنت اخل��روج عن م�شار  الأخ��رية من  ال�شباقات  ما �شهدته 
وحادث ال�شطدام الذي جمعهما يف �شباق اجلائزة الكرى يف اململكة العربية 
ال�شعودية، يعد ال�شباق اخلتامي يف حلبة مر�شى يا�ص مبناف�شة ندية ل ميكن 

•• اأبوظبي-وام

�شهدت املبادرات املجتمعية امل�شاحبة لبطولة العامل لل�شباحة للم�شافات 
 21 اإىل   16 م��ن  ال��ف��رتة  �شتقام خ���ل  ال��ت��ي  م���رتاً/  الق�شرية /25 
من  �شاعة   160 نحو  يف  م�����ش��ارك   4000 تفاعل   ،2021 دي�شمر 
اأقيمت خ�ل الفرتة ال�شابقة ب�شفة جمانية لعموم  ور�ص العمل التي 

فئات جمتمع اأبوظبي.
تاأتي املبادرات بتنظيم جمل�ص اأبوظبي الريا�شي بال�شراكة مع ال�شركة 
– �شمان واحتاد الإم��ارات لل�شباحة، حيث  الوطنية لل�شمان ال�شحي 
العمل  ور���ص  العديد من  البطولة  ت�شبق  التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ت�شمنت 
التي تركز على توعية املجتمع وتثقيف الأطفال حول كيفية ال�شباحة 

باأمان.
كما غطت ور�ص العمل عدداً من املجالت املتنوعة مثل حتديد املخاطر 
ال�شباحة،  ظ���روف  ���ش���م��ة  وتقييم  وح��ول��ه��ا،  املختلفة  امل��ي��اه  بيئة  يف 
وكيفية ا�شتخدام امل�شبح وال�شاطئ باأمان، والوقاية وال�شتجابة حلالت 
امل�شابح  يف  ال�شرورية  ال�ش�مة  معدات  حتديد  اإىل  اإ�شافة  ال��ط��وارئ، 

وال�شواطئ.
اأبوظبي  العديد من مزودي اخلدمات يف  بالتعاون مع  املبادرات  وتقام 
اأكواتيك�ص"  و"هاميلتون  اأكادميي"  �شبورت�ص  "اأبيك�ص  �شمنهم  وم��ن 

و"�شول �شبورت�ص اأكادميي" و"اأدفانتج �شبورت�ص".
ال�شباحة  لع�شاق  ويوفر جمل�ص اأبوظبي الريا�شي و"�شمان" الفر�شة 
لل�شباحة  ال��ع��امل  بطولة  تعويذة  دان��ة  ال�شلحفاة  للقاء  الأط��ف��ال  م��ن 
خمتلف  يف  ح��ا���ش��رة  �شتكون  ال��ت��ي  م���رتاً/   25/ الق�شرية  للم�شافات 

الفعاليات والزيارات املدر�شية والأن�شطة الريا�شية املجتمعية يف الفرتة 
التي ت�شبق انعقاد البطولة.

وقال عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�ص اأبوظبي الريا�شي: نويل 
اأهمية ق�شوى ل�شحة و�ش�مة اأفراد املجتمع، خا�شة اأثناء ممار�شتهم 
هذا  يف  جهودنا  والرامج  املبادرات  هذه  وتدعم  الريا�شية،  ل�أن�شطة 
التح�شريي  الفعاليات  برنامج  �شمن  مهمة  اإ�شافة  ومتثل  ال�شياق، 
لل�شباحة  العامل  وبطولة  املائية  للريا�شات  العاملي  اأبوظبي  ملهرجان 

للم�شافات الق�شرية /25 مرتاً/.
واأ�شاف: ت�شاهم هذه املبادرات بتعزيز م�شتويات الن�شاط وال�شحة لأفراد 
اإىل  بال�شكر  واأتوجه  ال��واع��دة،  املواهب  على  ال�شوء  وت�شليط  املجتمع، 
ال�شركة الوطنية للتاأمني ال�شحي – �شمان، واحتاد الإمارات لل�شباحة، 

وجميع ال�شركاء مل�شاهمتهم يف تنظيم هذه الرامج وجناحها.
بدوره قال حمد عبد اهلل املحيا�ص، الرئي�ص التنفيذي لل�شركة الوطنية 
تعزيز  يف  ال�شتثمار  على  �شمان  حتر�ص  �شمان:   - ال�شحي  لل�شمان 
فخورون  ونحن  م�شتدام،  ب�شكل  الإم���ارات  ل�شكان  والرفاهية  ال�شحة 
مب�شاهماتنا يف تنظيم هذه املبادرات مل�شاعدة اأفراد املجتمع على اللتزام 

بنمط حياة �شحي.
واأ�شاف : توفر بطولة العامل لل�شباحة للم�شافات الق�شرية /25 مرتاً/ 
اأفراد املجتمع على ممار�شة الريا�شة، ونهدف  من�شة مثالية لت�شجيع 
من خ�ل هذا احلدث لتوظيف ع�قتنا الوثيقة مع جمل�ص اأبوظبي 
الريا�شي الذين ي�شاركنا التزامنا بت�شجيع اأمناط احلياة ال�شحية، من 
اأجل توفري اإمكانية الو�شول اإىل درو�ص ال�شباحة ودورات ال�ش�مة فيها 

جلميع اأفراد املجتمع جماناً.

املبادرات و�شول الفرق واملعدات اإىل حلبة يا�س ا�شتعدادا للفورمول 1  مع  يتفاعلون  م�شارك   4000
املجتمعية لبطولة العامل لل�شباحة باأبوظبي

نابويل �لي�شرت ��شبارتاك 

�شراع ثالثي حمتدم على التاأهل يف يوروبا ليغ 

•• اأبوظبي-وام

للفورمول  الكرى  �شباق جائزة الحت��اد للطريان  اأعلن منظمو 
1 يف اأبوظبي لعام 2021 عن بيع جميع تذاكر احلدث العاملي، 
ومناف�شات  فعاليات  ل�شتقبال  يا�ص  مر�شى  حلبة  ت�شتعد  فيما 

ال�شباق اخلتامي املرتقب.
و�شهدت تذاكر احلدث لهذا العام اإقباًل وا�شًعا مع عودة اجلماهري 
اإىل مدرجات واأرجاء حلبة مر�شى يا�ص ملتابعة جمريات الإثارة يف 

الن�شخة 13 من �شباق جائزة اأبوظبي الكرى للفورمول1.
وك�شف املنظمون عن نفاد تذاكر جميع املدرجات يف حلبة مر�شى 
وخمتلف  ال��دول��ة  يف  الفورمول1  جماهري  لإق��ب��ال  نتيجة  يا�ص 

اأنحاء العامل على احلدث الذي ت�شت�شيفه اأبوظبي.

مواجهة  للفورمول1  العامل  لبطولة  اخلتامي  ال�شباق  وي�شهد 
حا�شمة جتمع ماك�ص فري�شتابن، �شائق فريق ريد بول، مع لوي�ص 
اإىل  ال�شائقني  كل من  ي�شل  اإذ  فريق مر�شيد�ص،  هاميلتون، من 
�شباًقا  ا  ليخو�شً نقطة،   369.5 منهما  كل  ر�شيد  ويف  اأبوظبي 
ليتوج  اجلديد،  بت�شميمه  يا�ص  مر�شى  حلبة  م�شار  على  حا�شًما 

من يتفوق فيه على غرميه بلقب بطولة العامل لل�شائقني.
ول تقت�شر فعاليات عطلة الأ�شبوع على اإثارة �شباقات ال�شيارات، 
الن�شخة  يف  ال�شباق  بعد  اإذ تعود حف�ت مهرجان "يا �ش�م" ملا 
ليتمتع جمهور  اأب��وظ��ب��ي  ال��ك��رى يف  اجل��ائ��زة  ���ش��ب��اق  م��ن   13
املو�شيقية  احل��ف���ت  م��ن  متتالية  اأم�����ش��ي��ات  ب��اأرب��ع  الفورمول1 
والغنائية، تقام يف الحتاد بارك على جزيرة يا�ص وحتييها نخبة 

من اأ�شهر جنوم الغناء العامليني.

•• دبي -وام

اأن �شاركت ببطولة  القّوة بعد  املنتخب الوطني لرفعات  اأر�ص الوطن بعثة  اإىل  عادت 
ال��ع��ام للجنة  الأم���ني  امل��ه��ريي  �شامل  ذي��ب��ان  ا�شتقبالها  ك��ان يف  ال��ع��امل بجورجيا حيث 

الباراملبية الإماراتية.
اإن الهدف من  امل�شاركة املتميزة لأبطال املنتخب الوطني ..وقال  واأثنى املهريي على 

امل�شاركة فيها كان الحتكاك باأبطال العامل يف املقام الأول واكت�شاب خرات جديدة مع 
م�شتويات عالية من ال�عبني.

واأعرب عن ثقته يف اأن القادم اأف�شل ملجموعة ال�عبني الذين �شاركوا وقدموا كل ما 
لديهم متمنياً لهم ولكل لعبي رفعات القوة التوفيق. وامتازت بطولة العامل لرفعات 
�شهدت  حيث  املنتخبات  جميع  بني  املناف�شة  وق��وة  العايل  بامل�شتوى  بجورجيا  القوة 

م�شاركة وا�شعة للعديد من اأبطال العامل لرفعات القوة من اأ�شحاب الهمم.

م�شاركة اإماراتية متميزة يف بطولة العامل نفاد تذاكر �شباق جائزة الحتاد الكربى للفورمول1 
الباراملبية لرفعات القوة بجورجيا 

اأوروب��ا يف كرة القدم بتغلبه على م�شيفه بورتو الرتغايل  اأبطال  اأتلتيكو مدريد الإ�شباين بطاقته اىل ثمن نهائي دوري  خطف 
3-1 م�شتفيًدا من �شقوط مي�ن الإيطايل على اأر�شه �شد ليفربول النكليزي، فيما ح�شم جاره ريال �شدارة جمموعته بفوزه 

على �شيفه اإنرت اليطايل، يف اجلولة ال�شاد�شة والأخرية لدور املجموعات. -2�شفر 
يف املجموعة الثانية، كان بطل اإ�شبانيا بحاجة اإىل الفوز وتعرث �شريكه يف املركز الثالث مي�ن، حامل لقب امل�شابقة �شبع 
مرات، اأمام ليفربول البطل �شت مرات، ل�شمان تاأهله، فكان له ما اأراد بف�شل اأهداف الفرن�شي اأنطوان غريزمان )56( 

لبورتو  الوحيد  الهدف  اأوليفريا  �شريجيو  �شجل  فيما   ،)2+90( بول  دي  ورودري��غ��و   )90( كوريا  اأنخل  والأرجنتينيني 
)90+6 من ركلة جزاء(.

�شان جرمان  وباري�ص  النكليزي  �شيتي  اأتلتيكو مدريد، مان�ش�شرت  12 هي ف�ش� عن  اإىل  املتاأهلة  الأندية  وارتفع عدد 
الفرن�شي )املجموعة الوىل( وليفربول )الثانية( واأياك�ص اأم�شرتدام الهولندي و�شبورتينغ الرتغايل )الثالثة( وريال 
مدريد الإ�شباين واإنرت مي�ن الإيطايل )الرابعة( وبايرن ميونيخ الأملاين )اخلام�شة( ومان�ش�شرت يونايتد الإنكليزي 

)ال�شاد�شة( وت�شل�شي النكليزي حامل اللقب ويوفونتو�ص الإيطايل )الثامنة(.
وانتزع اأتلتيكو و�شافة املجموعة من بورتو بعدما رفع ر�شيده اإىل �شبع نقاط بفارق نقطتني اأمام الفريق الرتغايل 

"يوروبا ليغ" حيث �شيخو�ص ملحقاً مع  ليبقى ع��زاوؤه الوحيد ا�شتكمال م�شواره القاري يف م�شابقة ال��دوري الأوروب��ي 
اأ�شحاب املركز الثاين يف امل�شابقة ذاتها.

وخ�ًفا للنظام ال�شابق الذي يوؤهل اأ�شحاب املركز الثالث يف جمموعات دوري البطال مبا�شرة اإىل الدور الثاين من 
يوروبا ليغ، تخو�ص الندية اعتباًرا من املو�شم احلايل ملحًقا �شد الفرق التي حتتل الو�شافة يف جمموعاتها 

يف الدوري الوروبي، لإكمال عقد املتاأهلني اىل الدور ال�16.
وكان بورتو بحاجة اىل التعادل فقط لبلوغ ثمن النهائي يف ظل خ�شارة مي�ن الذي خرج 

خايل الوفا�ص بحلوله يف املركز الأخري بر�شيد اأربع نقاط.
املعجزة  ليفربول مي�ن من حتقيق  ردي��ف  �شان �شريو، حرم  الثانية يف  املباراة  ويف 

وبلوغ ثمن النهائي بعد اأن ك�شب الفريق اليطايل نقطة واحدة يف املباريات الأربع 
الأوىل.

وكان مي�ن البادئ بالت�شجيل عر مدافعه الإنكليزي فيكايو توموري )29(، 
لكن ليفربول رد بهديف امل�شري حممد �ش�ح )36(، ال�شابع له يف امل�شابقة هذا 

املو�شم، والبلجيكي ديفوك اأوريغي )55(.
يف  الفريقني  بني  مواجهات  اأرب��ع  يف  مي�ن  على  لليفربول  الثاين  الفوز  وه��و 

دوري البطال مقابل خ�شارة وتعادل.
وخا�ص ليفربول املباراة بت�شكيلة رديفة �شمنها ث�ثة لعبني اأ�شا�شيني فقط 
وال�شنغايل  �ش�ح  واملهاجمان  بيكر  األي�شون  الرازيلي  املرمى  حار�ص  هم 

�شاديو مانيه.
يف املجموعة الثالثة، حقق اأياك�ص اأم�شرتدام الع�مة الكاملة اأي�شا يف دور 
�شبورتينغ  �شيفه  على  تغلب  عندما  تاريخه  يف  الأوىل  للمرة  املجموعات 

الرتغايل 4-2 على ملعب "يوهان كرويف اأرينا".
اإنكليزي وهولندي يحققان الع�مة  وبات ليفربول واأياك�ص اول فريقني 
الكاملة يف دور املجموعات يف امل�شابقة القارية العريقة، و�شبقهما اىل ذلك 
و�شبارتاك   )1995-1994( جرمان  و�شان   )1993-1992( مي�ن 

مو�شكو الرو�شي )1995-1996( وبر�شلونة الإ�شباين )2003-2002( 
ومواطنه ريال مدريد )2011-2012 و2014-2015( وبايرن ميونيخ 

جزاء(  ركلة  من   8( هالري  �شيبا�شتيان  العاجي  و�شجل   .)2020-2019(
 )62( بريخوي�ص  و�شتيفن   )58( نريي�ص  وداف��ي��د   )42( اأن��ت��وين  والرازيليان 

اأهداف اأياك�ص اأم�شرتدام، ونونو �شانتو�ص )22( والرازيلي برونو تاباتا )78( هديف 
�شبورتينغ.

وت�شدر اأياك�ص بر�شيد 18 نقطة بفارق ت�شع نقاط اأمام �شبورتينغ مطارده املبا�شر، 
علًما اأن الفريقني كانا �شامنني تاأهلهما يف ثمن النهائي.

وهو الهدف العا�شر لهالري يف امل�شابقة هذا املو�شم فانفرد ب�شدارة لئحة الهدافني 
بفارق هدف واحد اأمام �شريكه ال�شابق مهاجم بايرن ميونيخ الدويل البولندي 

روبرت ليفاندوف�شكي.
وبات هالري ثاين لعب فقط يف تاريخ امل�شابقة القارية العريقة يهز ال�شباك 

للم�شابقة  التاريخي  الهداف  بعد  املجموعات،  ل��دور  ال�شت  املباريات  يف 
الدويل الرتغايل كري�شتيانو رونالدو مو�شم 2017-2018 عندما 

كان يدافع عن األوان ريال مدريد ال�شباين.
ويف املجموعة ذاتها، اأنهى بورو�شيا دورمتوند الدور الأول بفوز معنوي 

كبري عندما اأكرم وفادة �شيفه ب�شيكتا�ص الرتكي بخما�شية نظيفة.

اأتلتيكو مدريد اإىل ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
B  : طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم: 358206   بتاريخ:  2021/08/26
بيانات الأولوية:  

باإ�شم :    ازموت-بينيتي ا�ص.بيه.ايه.
وعنوانة :  فيا مي�شيل كوبينو، 104 – اي-55049 فياريجيو )ال اي(، ايطاليا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12
املركبات املائية؛ اليخوت

من  تتكون  املجموعة  يف  الوىل  الع�مة  حيث  ع�متني  من  جمموعة  عن  عبارة  الطلب  الع�مة:  و�شف 
B مكتوب بخط مميز باللون الذهبي والع�مة الثانية يف املجموعة تتكون من احلرف  احلرف ال�تيني 

ال�تيني B مكتوب بخط مميز
ال�شرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإع�ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  9 دي�شمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : بريدج بوينت لو م م ح

BRIDGEPOINT LAW :طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية
بتاريخ :2021/10/19 املودعة بالرقم : 362378 

بيانات الأولوية :
باإ�شم : بريدج بوينت لو م م ح

املوطن : مكتب رقم 902 ، برج بواية اخلليج، اخلليج التجاري، دبي، المارات العربية املتحدة،
w.alkudmani@gmail.com :هاتف: 00971528611371 -امييل ،

�شورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 45
خدمات ال�شت�شارات القانونية

BRIDGEPOINT LAW باللغة النكليزية  و�شف الع�مة : الع�مة عبارة عن كلمتني 
يعلو الكلمة الوىل �شهم دللة والكلمتني باللوان الزرق والرمادي بح�شب ال�شكل املرفق

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإع�ن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  9 دي�شمرب 2021 العدد 13412



ي�شمم جممعًا م�شغرًا لل�شناجب يف حديقة منزله
للحياة  مذهل  م�شغر  جممع  ببناء  احل��ي��وان��ات  حمبي  اأح��د  ق��ام 
الرية يحتوي على م�شبح وكابينة عيد املي�د لل�شناجب وحيوانات 
اأخرى تزور منزله. اأم�شى الأ�شرتايل بول اإيفريت، 38 عاماً، من 
غرمي�شبي، وقت فراغه يف بناء املجمع، للحيوانات ل��شتمتاع بها 

ابتداء من ال�شناجب وانتهاء بالقنافذ.
وقد ا�شتثمر بول، وقت فراغه يف بناء امل�ذ للحيوانات على مدار 
اخل�شب  من  قطعاً  ا�شتخدم  حيث  املا�شية،  �شهًرا  ع�شر  الثمانية 

ل�شنع م�شبح وكابينة خ�شبية لعيد املي�د، وعدة اأ�شياء اأخرى.
اأوقات  ق�شاء  لتجنب  له  بالن�شبة  و�شيلة  املبتكرة  م�شاريعه  كانت 
ط��وي��ل��ة يف ت�����ش��ف��ح و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي اخل��ا���ش��ة به 

وا�شتخدام هاتفه ل�شاعات متتالية.
وقت  يف  وبيعه  لتجديده  املنزل  "ا�شرتيت  اإيفريت:  ال�شيد  وق��ال 
لحق، وعندما بداأت العمل، لحظت وجود عدد كبري من ال�شناجب 
�شممت  "لقد  لها" واأ����ش���اف:  م���ذ  ببناء  ففكرت  احل��دي��ق��ة،  يف 
يزور  لل�شناجب"  املي�د  عيد  وكابينة  وم�شبًحا  واأراج��ي��ًح��ا  برًجا 
ابتكارات  تاأتي لتجربة  التي  الكثري من احليوانات  احلديقة الآن 
بول اخل�شبية، حيث لحظ بول وجود ما ل يقل عن 10 �شناجب 

وثمانية ثعالب وقنفذين ي�شتخدمون امل�ذ الذي �شنعه.

جتولوا بجثة �شديقهم على منت دراجة
ب��ط��ري��ق��ة غ��ري��ب��ة م���ن ن��وع��ه��ا، ق��ام��ت جم��م��وع��ة م���ن ال�����ش��ب��اب يف 
اأخ��ذ جثته بجولة على  املتويف، عر  بتوديع �شديقهم  الإك���وادور، 
�شيدينو،  اإري��ك  املتويف،  ال�شاب  اأ�شدقاء  واأق��دم  النارية.  ال��دراج��ة 
على رفع جثة �شديقهم املقتول، بعد اأن اأطلق عليه مهاجمان النار 

بينما كان يف طريقه حل�شور جنازة.
مبقاطعة  بورتوفيغو  يف  نع�شه  م��ن  �شيدينو  الأ���ش��دق��اء  وح��م��ل 
مانابي ب� الإكوادور، واأخذوا جثته يف جولة وداعية، وفقا ل�شحيفة 
"دايلي ميل" الريطانية. ويظهر مقطع فيديو جمموعة ال�شباب 
وهي ت�شع جثة ال�شاب بطريقة غريبة خلف �شائق الدراجة، فيما 
يجل�ص �شديق اآخر خلف اجلثة لتثبيتها اأثناء اجلولة، حيث �شوهد 

ح�شد كبري اأي�شا كان قد جتمع ملراقبة هذه الواقعة الغريبة.
وهم بع�ص الأ�شدقاء الذين �شاعدوا يف و�شع املقتول على الدراجة، 

بالهتاف والت�شجيع والغناء، يف م�شهد غريب.
وزعمت املجموعة اأنها ح�شلت على اإذن من والدي اإريك لتوديعه، 
اأيا  "�شاذة"، بينما مل تعتقل  لكن ال�شلطات و�شفت احلادثة باأنها 

من امل�شاركني يف اإخراج جثة ال�شاب من نع�شه.

بعثت بر�شالة اإىل اأهلها وحفرت قربها
اأُجرت امراأة على حفر قرها بيديها قبل اأن تتلقى ر�شا�شات يف 

ج�شدها تنهي حياتها.
اأم�ص  "ال�شن" الريطانية  اأوردتها �شحيفة  التي  التفا�شيل  ويف 
اأماندا  رف��ات  على  عرث  الرازيلية  ال�شرطة  ف��اإن  الث�ثاء  الأول 
األبا�ص )21 عاما(، بعدما اعرتف قاتلها بارتكاب جرمية القتل، 

وقادهم اإىل املكان.
�شاطئ  على  مدفونة  الفتاة  رف��ات  الرازيلية  ال�شرطة  ووج���دت 
مدينة اإرابريوبا نورت دي لغون يف ولية �شانتا كاتارينا، جنوبي 

الرازيل، اجلمعة املا�شية.
بعدما  الفتاة  ج�شد  على  ر�شا�شتني  اأطلق  ب��اأن  القاتل  واع��رتف 
منت�شف  يف  اجل��رمي��ة  ووق��ع��ت  ال�شاطئ،  على  قرها  حفر  اأمت��ت 

نوفمر املا�شي.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بعد جرعة كورونا الداعمة.. ملاذا ن�شعر بالعط�س؟
ال�شعور  ولكن  ك��ورون��ا،  فريو�ص  لقاح  على  ح�شوله  عند  ال�شخ�ص  بها  ي�شعر  التي  امل�شاعفات  من  العديد  هناك 

بالعط�ص، اأ�شبح من العوار�ص املنت�شرة، خا�شة بعد احل�شول على اجلرعة الداعمة.
واأكد موقع "هافنغنت بو�شت"، اأن العديد ممن ح�شلوا على جرعة كورونا الداعمة، والتي تاأتي بعد مرور وقت على 

جرعتي كورونا، ي�شعرون ب�شعور غريب بالعط�ص لأيام.
يف الواقع ، اإنها جمرد "اأعرا�ص متوقعة عندما يكثف نظام املناعة لدينا ويقوم بعمله" ،

على  يح�شلون  عندما  خمتلفة  اأع��را���ص  النا�ص  "لدى  وا�شنطن:  يف  الأ���ش��رة  طبيب  بريكنز،  لت�شا  واأو���ش��ح��ت 
التطعيمات، لكنني �شمعت عن �شعور بع�ص النا�ص بالعط�ص. هذا لي�ص اكت�شافا غري ماألوف".

هناك عدة اأ�شباب جتعل ال�شخ�ص ي�شعر بالعط�ص بعد احل�شول على اجلرعة الداعمة من اللقاح. ال�شبب الأول هو 
بب�شاطة القلق، حيث اأو�شحت ناتا�شا بهويان، الطبيبة يف عيادة الرعاية الأولية "وان ميديكال": "اإذا كان �شخ�ص 
ما قلقا ب�شاأن اللقاح، فقد يت�شبب ذلك يف جفاف الفم، لأن القلق مرتبط بجفاف الفم". ثم قالت بهويان اإن هناك 
احتمال باأن الأ�شخا�ص الذين يعانون من اجلفاف ب�شكل عام قبل اجلرعة، قد ي�حظون هذه ال�شفة ب�شكل اأكر 

بعد اجلرعة، لأنهم يكونون متيقظني ل�أعرا�ص التي ت�شيبهم.
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م�شر.. خطوة مهمة من اأجل اأ�شحاب الهمم
احتفالية  فعاليات  خ�ل  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�ص  ا�شتجاب 
ملقرتح  اخلا�شة،  القدرات  وذوي  الهمم  لأ�شحاب  باخت�ف"،  "قادرون 
ال��ذي تقيمه  ال���دوري  امل��وؤمت��ر  اأج��ل حتويل  امل�شاركات، من  اإح��دى  قدمته 
اإىل موؤمتر عاملي، بحيث ميكن  الهمم،  احتفاًء ودعما لذوي  �شنويا  م�شر 

لنظرائهم يف العامل العربي خ�شو�شا والعامل عموما احل�شور وامل�شاركة.
البطلة  وه���ي  امل��ق��رتح،  �شاحبة  م��ع  ح��دي��ث��ه  م��ع��ر���ص  يف  ال�شي�شي،  وق���ال 
الباراملبية رحمة خالد )وهي اأول مذيعة م�شابة مبت�زمة داون( ا�شتجابة 
ملقرتحها: "جهزوا الدعوات، ونادوا النا�ص من كل دول العامل.. و�شننظم 
الحتفالية.. و�شاأكون اأول احلا�شرين"، معطيا بذلك ال�شوء الأخ�شر من 
اأجل اإط�ق فعالية عاملية على اأر�ص م�شر مب�شاركة اأ�شحاب الهمم وذوي 

القدرات اخلا�شة.
وتوا�شل موقع "�شكاي نيوز عربية" مع �شاحبة املقرتح البطلة الباراملبية 
اإن من بني  اأمل عطيفة قولها  ال�شيدة  والدتها  نقلت  والتي  رحمة خالد، 
باخت�ف على  ق��ادرون  الهمم  اأ�شحاب  اأن  اإظهار  الدعوة هو  تلك  اأه��داف 
اإحدى  يف  مذيعة  )رحمة(  اأن  "والدليل  املجتمع،  ويف  والندماج  امل�شاركة 

القنوات البارزة يف م�شر".

العراق ي�شتعيد اأهم قطعة اأثرية منهوبة
غلغام�ص"،  "لوح  ع��ودة  الث�ثاء،  الأول  اأم�ص  العراقية  ال�شلطات  اأعلنت 
الوليات  الب�د مب�شاعدة  اإىل  عام  ب�3500  يقدر عمره  الذي  التاريخي 
وح�شارة"  "تاريخ  �شراق  ب�"النت�شار" على  و�شفته  ال��ذي  الأم��ر  املتحدة، 

الب�د.
وجرى ت�شليم اللوح خ�ل موؤمتر �شحفي م�شرتك لوزيري اخلارجية فوؤاد 
ح�شني والثقافة وال�شياحة والأثار ح�شن ناظم. وقال وزير الثقافة والأثار 
خ�ل املوؤمتر اإن لوح غلغام�ص "له اأهمية كبرية لأنه من اأقدم الن�شو�ص 

الأدبية يف تاريخ العراق".
والّلوح الأثري م�شنوع من الطني ومكتوب عليه بامل�شمارية جزء من "لوح 
للب�شرية ويروي  الأدبية  الأعمال  اأق��دم  اأح��د  ُيعتر  حلم غلغام�ص" ال��ذي 

مغامرات اأحد امللوك الأقوياء لب�د ما بني النهرين يف �شعيه اإىل اخللود.
وقال رئي�ص هيئة الأثار والرتاث يف وزارة الثقافة ليث جميد لوكالة فران�ص 
بر�ص اإن اللوح "�شرق خ�ل اأعمال نب�ص يف موقع اأثري عام 1991" فيما 
كان العراق غارقاً يف حرب اخلليج الأوىل. واأعتر وزير الثقافة اأن ا�شتعادة 
اللوح "ر�شالة لكل الذين هربوا اأثارهم وت�عبوا فيها وباعوها يف املزادات 

العاملية، بان املاآل الأخري �شيكون ا�شرتدادها".

النيابة امل�شرية تك�شف 
م�شري فتاة املنيا

ك�شفت النيابة العامة يف م�شر عن 
مبحافظة  فتاة  اختفاء  م�ب�شات 
املنيا جنوبي القاهرة، ليل الث�ثاء 
�شائعات  انت�شرت  بعدما  الأرب��ع��اء، 
عن  اأع��ل��ن��ت  كما  اختطافها،  ح��ول 
اإلقاء القب�ص على 21 �شخ�شا من 
املرتبط  ال�شغب  على  املحر�شني 

بهذه الق�شية وامل�شاركني فيه.
ب���ي���ان لها  ال��ن��ي��اب��ة يف  واأو����ش���ح���ت 
2 دي�شمر  ي��وم  ب���غ��ا  اأن��ه��ا تلقت 
"مرينا  ال���ف���ت���اة  ب��ت��غ��ي��ب  اجل������اري 
عزيز" مبركز �شمالوط مبحافظة 
م�شكنها  م��ن  خرجت  بعدما  املنيا 
وبالتزامن  علمي،  در���ص  حل�شور 
من�شورات  ت�����دول  مت  ال���ب����غ  م���ع 
للتوا�شل  خم��ت��ل��ف��ة  ب���واق���ع  ع����دة 
لأ�شباب  ف��ي��ه��ا  ادع����ي  الج��ت��م��اع��ي 

غري �شحيحة اختفاء الفتاة.
املن�شورات  هذه  اأن  البيان  واأ�شاف 
اإىل  ت��ف�����ش��ي  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  ك����ان 
وقوع فتنة بني املواطنني، وب�شبب 
ال�����ش��ائ��ع��ات جتمهر ع���دد من  ت��ل��ك 
الأ�شخا�ص �شباح يوم اخلام�ص من 
ال�شهر ذاته بقرية نزلة العمودين 
احتجاجا  امل����رور  ح��رك��ة  معطلني 
فانتقلت  ال����ف����ت����اة،  ت���غ���ي���ب  ع���ل���ى 
وطلبت  ال�شرطة  م��ن  ق��وة  اإل��ي��ه��م 
وت�شيري  ف�����ص جت��م��ه��ره��م  م��ن��ه��م 
واألقوا  ميتثلوا  فلم  امل��رور،  حركة 
احل���ج���ارة ع��ل��ى ال���ق���وات م��ا دفعها 
لتفريقهم بقنابل م�شيلة للدموع، 
 3 اإلقاء القب�ص على  ومتكنت من 
و18  التجمهر  ممن حر�شوا على 

من امل�شاركني فيه.

ارتداء الكمامة اأم التباعد 
الجتماعي؟ درا�شة حت�شم اجلدل

وج���دت درا���ش��ة ح��دي��ث��ة اأن ارت���داء 
الكمامة، بغ�ص النظر عن نوعها، 
الجتماعي،  التباعد  م��ن  اأف�����ش��ل 
من حيث وقاية النا�ص من فريو�ص 

كورونا امل�شتجد.
وي���ع���ت���ر ارت����������داء ال���ك���م���ام���ة من 
الإج��راءات ال�شرورية يف جل دول 
"كوفيد- العامل للحد من انت�شار 
العلماء  ب��ع�����ص  اأن  رغ����م   ،"19

ي�شككون يف فعاليتها.
"ديلي  �شحيفة  ذك��رت  ما  وح�شب 
الدرا�شة  ف��اإن  الريطانية،  ميل" 
اأج����راه����ا فريق  ال���ت���ي  اجل����دي����دة، 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  اخل����راء  م��ن 
الكمامة  ارتداء  اأن  واأملانيا، وجدت 
التقاط  خماطر  يقلل  اأن  "ميكن 
 225 اإىل  ت�شل  بن�شبة  الفريو�ص 
مرة، مقارنة بالعتماد فقط على 

قاعدة الث�ثة اأمتار".
وقال الباحثون اإن "ارتداء الكمامة 

يوفر حماية فعالة للغاية".
واأ�شافوا: "اإذا وفقت اأمام �شخ�ص 
م�شاب بكورونا ملدة 5 دقائق و دون 
كمامة، ففر�شة التقاط الفريو�ص 
تبلغ 90 يف املئة، حتى مع احرتام 

م�شافة التباعد".
وتابعوا: "يف حني اإذا كانت مرتديا 
 30 الأم�����ر  �شي�شتغرق  ال��ك��م��ام��ة، 
التقاط  خ��ط��ر  ل��ي�����ش��ل��ك  دق��ي��ق��ة 

الفريو�ص".
التي  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل  وخ��ل�����ش��وا 
اأن  اإىل  "ت�شري  اإل���ي���ه���ا  ت��و���ش��ل��وا 
اأهمية  اأق���ل  ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي 

من الكمامة".

متثال �شمعي ل� توبا بويوك�شتون
ك�����ش��ف��ت اإح�����دى م��ت��اح��ف ال�����ش��م��ع عن 
حت�شري متثال �شمعي للنجمة الرتكية  
 96 ب�  ��ورت  ���شُ فقد  بويوك�شتون ،  توبا 
ومن  جديدة،  بتقنية  خمتلفة  كامريا 
املقرر اأن ينتهي الت�شميم بعد 8 اأ�شهر 
. ومل تعّلق توبا بعد على هذا اخلر، 
�شعادتهم  ع��ن  ع��ّر جمهورها  ح��ني  يف 

بذلك.
التوا�شل  م���واق���ع  رواد  ت�����داول  وك����ان 
الج���ت���م���اع���ي �����ش����ورة اأظ����ه����رت زف����اف 
بويوك�شتون  توبا  الرتكيني  النجمني 
ومراد يلدرمي، الأمر الذي �شّكل �شجة 
ا�شتغربوا  الذين  املتابعني،  بني  كبرية 
اأن مراد  وب���الأخ�������ص  الأم�����ر  ه���ذا  م���ن 
متزوج من ملكة جمال املغرب ال�شابقة 
موقفها  عن  مت�شائلني  الباين،  اإمي��ان 
ال�شورة من م�شل�شل  اأن  اإل  ذل��ك،  من 
�شنوات،  منذ  جمعهما  "عا�شي" الذي 
م�شاهدة  ون�شب  ك��ب��ريا  وح��ق��ق جن��اح��ا 

عالية على "اإم بي �شي".

العثور على جيف 100 هر
 يف منزل ثمانيني 

ُع��رث على جيف ح��وايل مئة هر الأح��د املا�شي يف منزل 
رجل ثمانيني يف جنوب فرن�شا، فيما ُوجد ما يقرب من 
ع�شرين قطا اآخر على قيد احلياة لكن يف و�شع مزر، على 

ما اأفادت جمعية متخ�ش�شة الثنني.
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى اجل��ي��ف، واأك��رثي��ت��ه��ا ك��ان��ت مو�شوعة  ومت 
هذا  اإدخ���ال  بعد  مغلقة،  خ�شبية  اأو  ب��شتيكية  علب  يف 
ني�ص  مدينة  يف  امل�شت�شفى  اإىل  عاماً   81 البالغ  املتقاعد 
"ني�ص  �شحيفة  اأف����ادت  م��ا  ع��ل��ى  الفرن�شية،  ال�شاحلية 

ماتان" املحلية.
ودعيت جمعيات عدة للرفق باحليوان للتدخل من جانب 
قريبة لهذا الرجل اكت�شفت هذه اجليف. ويف املح�شلة، 
ُعرث على جيف حوايل مئة هر داخل املنزل ويف حميطه، 
واأو�شح  كلب.  وف��ّك  وج���رذان  �شناجب  بقايا  ع��ن  ف�شً� 
وهي  فورمييه"،  دو  ت��ري��ب��و  "ل  رئ��ي�����ص  دي��ج��اك  فيليب 
اأكرثية  اأن  احل��ادث��ة،  يف  تدخلت  التي  اجلمعيات  اإح��دى 
الهررة كانت قد نفقت عند و�شعها يف هذه العلب، نظراً 
الأقل  على  منها  اثنني  اأن  "نعتقد  لكن  و�شعيتها،  اإىل 
اأودعت العلبة وهي على قيد احلياة  ومت اإنقاذ اأكرث من 
ع�شرين هرا كانت ل تزال على قيد احلياة لكنها يف و�شع 

مزر، واأودعت لدى اأطباء بيطريني اأو متطوعني.

يربح 3.4 مليون دولر باأرقام 
جاءته يف املنام

قال رجل اأ�شرتايل اإن حلماً حول الفوز باليان�شيب زوده 
التي  الكرى  باجلائزة  للفوز  ا�شتخدمها  التي  بالأرقام 

و�شلت اإىل حوايل 3.4 مليون دولر.
واأخر الرجل من اإدواردزتاون، جنوب اأ�شرتاليا، م�شوؤويل 
اأنه كان ي�شتخدم نف�ص املجموعة من الأرقام  اليان�شيب 
اأن  بعد  �شنوات،  لعدة  اليان�شيب  �شحوبات  يف  للم�شاركة 

�شاهد هذه الأرقام املنام.
"الآن،  ا���ش��م��ه  الك�شف ع��ن  ي��ت��م  ال���ذي مل  ال��رج��ل  وق���ال 
�شيكون من ال�شعب ت�شديق هذا، لكن منذ �شنوات، حلمت 
بالأرقام وكنت اأ�شتخدمها منذ ذلك احلني، لقد كان هذا 
على  وواظبت  حد�شي  تبعت  فقد  للفوز،  طريقي  احللم 

ا�شتخدام نف�ص الأرقام حتى ابت�شم يل احلظ".
وا�شتخدم الرجل الأرق��ام التي جاءته يف املنام يف بطاقة 
بجائزة  بالفوز  الأم��ر  به  وانتهى  الأح��د،  يوم  اليان�شيب 

بلغت قيمتها 3،383،164.51 دولر.
الثنني،  �شباح  باجلائزة  بفوزه  املحظوظ  الرجل  وعلم 
ال�شباح  ه���ذا  ال��ب��ق��ال��ة  بع�ص  ل�����ش��راء  "ذهبت  ق���ال  ح��ي��ث 
عندما قررت التحقق من بطاقتي، وعندما قمت مب�شح 
البطاقة �شوئياً، مل يظهر مبلغ اجلائزة، لذلك اعتقدت 
اأنني قد فزت بجائزة كبرية، فذهبت مبا�شرة اإىل املكتب 
الرئي�شي بعد ذلك ملعرفة قيمة اجلائزة، واكت�شفت اأنني 

فزت باجلائزة الكرى".

مغامرة يف الغابة.. وفواكه ا�شتوائية بنكهة �شورية
على حماذاة طريق طرطو�ص بانيا�ص الدويل، تنقلك 
زحام  من  مربع  مرت  اآلف   8 مب�شاحة  �شاحرة  بقعة 
اأ�شبه  رح��ل��ة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ة،  اإىل  ودخ��ان��ه��ا  ال�����ش��ي��ارات 
اأخ����رى، لتحط رح��ال��ك يف غابة  دول���ة  اإىل  ب��امل��غ��ادرة 
ا�شتوائية، فرتوي ظماأك بكاأ�ص ع�شري ذو طعم فريد، 
الغريبة  الفاكهة  اأن��واع خمتلفة من  بتذوق  وت�شتمتع 

بنكهات �شهية.
متكن ح�شن من حتويل رقعة اأر�شه يف قرية "ب�طة 
اأ�شجار البابايا  غربية" اإىل غابة �شاحرة تنت�شر فيها 
والأفوكادو وال�شوكولتة "�شابوتي الأ�شود" والليت�شي 
ياألفها  مل  التي  امل��وز،  من  عديدة  واأ�شنافا  واجلوافة 

ال�شوريون �شابقا كفاكهة حملية.
ا�شتطاعت  مالكها،  ي�شميها  ال�شتوائية" كما  "املغارة 
للتفرغ  ودفعته  بالإع�م،  �شغفه  ت�شرق من ح�شن  اأن 
ب�شيطة  ب����اأدوات  مبتدئا  ال��زراع��ي،  م�شروعه  لإجن���اح 
اأ���ش��ن��اف لت�شل  واأن����واع حم���دودة مل تتجاوز الأرب��ع��ة 
اليوم اىل ما يقارب الت�شعني �شنفا، متحّديا الظروف 

املناخية ال�زمة لإنتاج هذا النوع من الفاكهة.
نيوز  ل�"�شكاي  حم��م��د  ح�����ش��ن  ي����روي  ال��ب��داي��ات  ع��ن 
عربية" قائ� اأن فكرة م�شروعه بداأت يف العام 2013 
اإع�مي  ع��دد م��ن زم���ئ��ه يف موقع  م��ع  عندما كّلف 
�شوري بتوثيق الفاكهة ال�شتوائية يف �شوريا، وخ�ل 
اجلولت تعرف اإىل جمموعة كبرية من هذه الأ�شجار 
التي قرر زراعتها م�شتفيدا من وجود جتويف �شخري 
بجانب منزله يت�شم برتبة منا�شبة ملثل هذا النوع من 
البحر  �شطح  م�شتوى  عن  ينخف�ص  كونه  الأ���ش��ج��ار، 

وحممي من الريح.
بجهد فردي متكن ح�شن من تهيئة الظروف املناخية 
تعد  والتي  الفاكهة،  النوع من  ه��ذا  ل��زراع��ة  ال���زم��ة 
اإحدى اأهم العقبات التي واجهت هذا امل�شروع، فاأن�شاأ 
ط��ب��ق��ة م��ط��ري��ة م���ن خ����ل اأن��اب��ي��ب ت��غ��ط��ي امل�شاحة 
الذي  ال��وق��ت  ويف  اأراد  كيفما  ب��ه��ا  يتحكم  ب��اأك��م��ل��ه��ا 
واأ�شدقائه  مبعارفه  فا�شتعان  ال��ب��ذار  اأم���ا  يحتاجه، 

املغرتبني لري�شلوا له ما يحتاجه.

ماريان ماكجوان حت�شر العر�ص الأ�ل لفيلم  The Great يف لو�ص اأجنلو�ص, كاليفورنيا.  ا ف ب

�شاكريا تعلق على ت�شريحات 
الأمري ويليام 

رداً  الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  ح�شابها  على  العاملية  �شاكريا   املغنية  علقت 
قد �شرح خ�ل  ك��ان  ال��ذي  دوق كمريديج  ويليام  الأم��ري  ت�شريحات  على 

 Time To Walk series for Apple" ب��رن��ام��ج 
يحبها  التي  الأغنيات  اأف�شل  من  واحدة  Fitness" اأن 
ابنته  "waka waka" وخ��ا���ش��ًة  اأغ��ن��ي��ة  ه��ي  اأط��ف��ال��ه 

���ش��ارل��وت ال��ت��ي اع��ت��ادت على ال��رك�����ص وال��رق�����ص يف اأنحاء 
املنزل على اإيقاع الأغنية لي�قيها اأخوها ويقلدها.

الأمرية  لأن  للغاية  :"�شعيدة  �شاكريا على ح�شابها  تعليق  وجاء يف 
�شارلوت اأحبت املو�شيقى التي �شنعتها". ولقيت تغريدة �شاكريا 

الكثري من الإعجابات والتعليقات بعد ن�شرها.


